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în prima etapă a returului Diviziei „k“ de fotbal

VICTORIE DE MORAL A LIDERULUI 
ÎNAINTEA PRIMEI MANȘE CU BAYERN

REZULTATE TEHNICE
Sîmbătă*

Uni». Craiova - A.S.A. Tg. Mureș
Duminică

5-0 (3-0)

F.C. OH — Sportul studențesc 3-1 (1-1)
Chimia Rm. Vîlcea - Steaua 0-0
Corvinul Hunedoara - U.T. Arad 3-1 (3-0)
„Poli* Timișoara - Jiul 1-1 (1-1)
F.C.M. Brașov - C.S. Tirgoviște 3-0 (3-0)
Progresul-Vulcan - F.C. Argeș 0-0
Dinamo - „U" Cluj-Napoca 3-0 (2—0)
S.C. Bacău - F.C. Constanța 2-2 (2-1)

ETAPA VIITOARE (duminică 7 martie)
C.S. Tirgoviște - Univ. Craiova (0-4)
Sportul studențesc - „Poli" Timișoara (1-2)
F.C. Argeș — Corvinul Hunedoara (0—2)
F.C. Constanța - Progresul-Vulcan (1-1)
„U" Cluj-Napoca - Chimia Rm. Vîlcea (1-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo (2-3)
Steaua — S.C. Bacău (1-1)
U.T. Arad - F.C. Olt (0-4)
Jiu! - F.C.M. Brașov (1-2)

CLASAMENTUL

1. Universitatea Craiova 18 13 1 4 40-11 27
2. Dinamo 18 12 3 3 33-17 27
X Corvinu! 18 9 4 5 39-24 22
4. F.C. OH 18 9 3 6 25-18 21
5. F.C.M. Brașov 18 3 4 6 17-18 20
6. S.C Bacău 18 7 5 6 22-25 19
7. Steaua 18 6 6 6 17-17 18
8. Sportul studențesc 18 6 6 6 20-24 18
9. „Poli* Timișoara 18 6 4 8 21-22 16

10. F.C. Constanța 18 4 8 6 21-23 16
11. U.T. Arad 18 6 4 8 21-26 16
12. „U* Cluj-Napoca 18 6 4 8 17-25 16
13. C.S. Tirgoviște 18 6 4 8 17-27 16
14. Chimia Rimnicu Vîlcea 18 6 4 8 20-31 16
15. F.C. Argeș 18 5 5 8 14-19 15
16. Jiul 18 4 7 7 19-25 15
17. A.S.A. Tirgu Mureș 18 6 1 11 25-27 13
18. Progresul-Vulcan 18 4 5 9 18-32 13

(Citiți cronicile in pag. 2—3)
GOLGETER1I

11 GOLURI : Iordănescu (1 din 
11 m).

9 GOLURI : Petcu (Corvinul), 
Cămătaru, Clrțu, Iamandi (2 din 
11 m).

8 GOLURI : Gîngu.
7 GOLURI : D. Georgescu,

Dragnea, Orac, Coraș, O. Iones- 
cu (2 din 11 m), Bălăci O din 
11 m).

6 GOLURI : Buduru, Boldni, 
Augustin, Anghel, Parăschivescu, 
Cîmpeanu II (1 din 11 m).

Al doilea gol al dinamoviștilor : Augustin, cel mai... înalt din 
acest „grup", a reluat cu capul, Lăzăreanu plonjind tirziu. 

Foto : Dragoș NEAGU

I| PROMISIUNEA RETURULUI
g I nceput de martie. început de fotbal. Deși cu puțină zăpadă,

I sfîrșit de iarnă rece și totuși mulți spectatori în tribune: 114 000 
la toate cele 9 partide, cu numai 5 000 mal puțini decît la de- 

butul turului acestui campionat, la 8 august 1981. Prin urmare, 
jî ținind seama de diferența de vreme, de la cămăși cu mîneci 

scurte la cojoace și căciuli, returul a fost întîmpinat cu poftă 
și dragoste de fotbal chiar dacă acești jucători, ai noștri, au 
rămas la poarta apropiatului turneu final al campionatului mon- 

$ dial. Este această afluență de spectatori o promisiune pentru 
fotbal fiindcă, fără pasiune, fără atașament, fără o ambianță

< optimistă se poate cădea ușor pe panta dezolării care nu poate 
decît păgubi.

Prima etapă a noului sezon a început exploziv pentru frun-
< tașele clasamentului, Universitatea Craiova și Dlnamo, care, pe 

teren propriu, au obținut victorii categorice. Craiovenii au în- 
scris gol după gol mureșenilor, in schimb au probleme cu Ba- 
Iaci, accidentat spre sfîrșitul jocului, astfel că cel mai bun ju- 
cător al Universității Craiova și al anului 1981 s-ar putea să 
nu fie disponibil miercuri în partida tur cu Bayern Mtlnchen. 
Dinamo n-a avut dificultăți cu oaspeții săi astfel că pretenden- 
tele la titlu, distanțate la 5 puncte de echipele urmăritoare, 
continuă să se afle la egalitate de puncte.

în rest, 4 puncte în deplasare, din remize, nici o victorie în 
afara terenului propriu. F.C. Argeș (primul ,,punct- înscris de 
Dobrin ca antrenor). Steaua, Jiul și F.C. Constanța au fost 
aceste performere, în timp ce Progresul-Vulcan, Politehnica Timi- 
șoara și Chimia Rm. Vîlcea și-au atîrnat de picioare cîte o nouă 
piatră de moară.

Pînă la etapa viitoare, meciul de la Craiova, de poimîine, 
electrizează curiozitatea și dorința fiecăruia din noi ca meciul 
cu Bayern Mfinchen să fie bine Jucat de către craioveni, ca- 
pabili, atunci cînd vor, să dea o replică furibundă și eficientă 
oricărei mari echipe, să solicite la maximum pe marii lor ad- 
versari în frunte cu celebrii Rummenigge și Breitner. Succes 1 

f Aurel NEAGU

$

SELECȚIONATA
MUNCHEN, 28 (prin telefon). 

Prima rundă a turneelor semi
finale, etapă decisivă a acestei 
ediții a campionatului mondial 
masculin de handbal, a fost 
marcată de cîteva surprize co
pioase, ceea ce dovedește că 
lupta In această întrecere de 
mare amploare, socotită și pi- 
nă acum foarte echilibrată și 
disputată, devine tot mai în- 
dîrjită. Cum altfel am putea 
califica decît surprize de mari 
proporții victoria echipei Ceho
slovaciei în fața celei a R. D. 
Germane, deținătoarea titlului 
olimpic, sau — foarte important 
pentru configurația clasamen
tului grupei noastre semifina
le — rezultatul de 
dintre selecționatele Iugoslaviei 
și Ungariei?

Din fericire pentru 
noastră delegație, care 
alături cu toată inima de valo
roșii noștri jucători, echipa 
României a trecut cu bine a- 
ceastă rundă inaugurală a „se
mifinalelor*. intrecînd clar, la 
o diferență de scor care-i con
solidează poziția de lideră a 
grupei, valoroasa reprezentati
vă a Suediei. Scor final: 31— 
24 (13—11) pentru jucătorii ro
mâni. Meciul a fost tot timpul 
la discreția echipei române 
care cu tehnica și puterea ei 
de luptă (mai ales atunci cînd 
este mare nevoie sau cînd 
vrea neapărat!) și cu combina
țiile tactice bine însușite și le
gate de un ritm foarte rapid 
de joc a condus tot timpul. 
Este drept că în finalul primei 
reprize o ușoară și prematură 
relaxare a făcut ca tehnicii și 
subtilii handbaliști suedezi să 
se apropie simțitor și să redu
că handicapul (care la un mo
ment dat era de 5 sau 6 go
luri) la numai două puncte. 
După pauză, o concentrare mai 
mare în apărare șl un 
colectiv mult mai intens 
atac, unde s-a jucat cu 
mult curaj șl tendință de pă
trundere, au făcut ca, treptat, 
scorul să ia proporții, și în

Campionatele naționale de baschet

0 ETAPA CU MULTE PAliTIDE 1NTIIIESANIT
ÎNCHEIATE CU RE1UITATE SUIIPRIZA

Etapa a 19-a a campionatelor naționale de baschet 
nu a avut o desfășurare prea liniștită. Cînd afirmăm 
acest lucru ne gîndim, în primul rtnd, la victoriile 
obținute de I.C.E.D. și Carpați in fața echipelor 
Dinamo și, respectiv. Farul, precum și la succesul 
sportivelor de la Voința București, învingătoare in 
cel de al doilea meci de la 
campioanelor țării.

Cluj-Napoca în fața

egalitate

mica 
este

efort 
în 

mai

SUEDIEI (31-24)
acest fel să M contureze etac, 
fără echivoc, * ‘ 
pel române.
13—11, clnd majoritatea spec
tatorilor prezenți în sala „Ru<S 
Sedlmayer" se 
meciul să devină 
Prig, 
noastre s-a făcut 
dentă : 15—12 (min. 35), 17—M
\\\\\\\\\\\\\\\\

REZULTATE
U.R.S.S. — Elveția 23—14 (10—7); 

Cehoslovacia — R.D. Germana 
24—21 (13—11) ; R.F. Germania — 
Polonia 13—17 (9—9).

CLASAMENTUL
3
2
1
1
1
«

victoria echl*» 
Deci da la

așteptau c* 
tot mai a- 

dominarea selecționat®! 
tot mai evi-

L 
2.
3.
4.
5.
6.

3
3
3
3
3
3

Suedia

o
1
1
o
o

53-59
52-52
56-57
59-71
43-55

78-47 <
4
3
1
8
4

31—24 
Spania 

lugo-

U.R.S.S.
R.F. Germania 
Polonia 
R.D. Germani 
Cehoslovacia
Elveția

România —
(13—11) ; Danemarca — : 
23—22 (14—14) ; Ungaria — 
slavla 20—20 (13—12).

ROMANIA
Danemarca
Spania 
Iugoslavia 
Ungaria 
Suedia

PROGRAMUL
Grupa I semifinală

U.R.S.S. — Polonia și R.F. Ger
mania — R.D. Germană la Dort
mund ; Cehoslovacia — Elveția 
la Lubeck.

Grupa a II-a semifinală
Spania " ' ' ■ —

nia — 
Suedia 
zburg.

1.
2.
3.
4.
5.
4.

3
-3
3
3
3
3

DE

2
2
1
1
0
0

0
0
1
1
3
1

MARȚI

1
1
1
1 
o
2

72-64
60-60
65-63
60-60
60-60
64-74

« 
«
1
1
1
1

i — Iugoslavia și Româ- 
Ungaria la Bdblingen i 
— Danemarca la Gfln-

Ă\\\\\\\\\\\\VA
39), 20—14 (min. 40),
(min. 49), 28—21 (min. 
această parte a jocului

(min. 
23—16 
57). în
handbaliștii români, deși au ra
tat clteva acțiuni ofensive 
foarte clare, au realizat totuși 
momente de joc de mare 
spectaculozitate, făcînd de clte
va ori „șah-mat“ masiva și 
foarte tehnica defensivă

Hristache NAUM

(Continuare In pag a 4-a)

Grupa 1—6 masculin
DINAMO — I.C.E.D.

78—87 (43—39) și 109—68 (52— 
37). Puținii spectatori prezenți 
sîmbătă după-amiază la cu
plajul baschetbalistic din sala 
Floreasca nu au avut ce regre
ta. Dinamoviștii bucureșteni, 
porniți, normal, mari favoriți, 
au fost obligați să se recu
noască învinși într-un joc în 
care adversarii lor au fost mai 
buni. Dojeniți de antrenorul 
Mircea Câmpeanu că se mulțu
mesc doar cu succese facile, 
in fața unor echipe destul de 
modeste, baschetbaliștil de la 
I.C.E.D., recunoscuți pentru 
valoarea lor individuală, au fă
cut sâmbătă dovada adevăratu
lui lor potențial și au cîștigat 
pe merit după o evoluție de 
foarte bună valoare tehnico- 
tactică. în meciul de dumini
că. însă, elevii lui Dan Nicu-

1—1 : Carpen 
încearcă 
pățească 
movistul 
cencu. 
acțiunea 
veann 
nescu

(5) 
(10)

(ICED) 
să-l de- 
pe dina- 

Ivaș- 
Urmăresc

Brabo- 
ri Mari-

N.
Foto : 

DRAGOS

Novac și-au

A.S.A. BRASOV SI C.S.S. PETROȘANI AU DOMINAT FINALELE DE SANIE7 » » »

Juniorii de la C.S.Ș. Sinaia, printre fruntașii întrecerilor de seniori

piftiei (în- 
astfel că in
și bob s-au 
in condiții 

duminică au

SINAIA, 28 (prin telefon), 
în localitate vremea a devenit 
favorabilă folosirii 
ghețată artificial), 
trecerile de sanie 
putut desfășura 
bune. Sîmbătă și
avut loc coborîrile hotărîtoare 
ale campionatelor naționale de 
sanie-seniori, care au fost do
minate la băieți de sportivii de 
la A. S. Armata Brașov, iar la 
fete de reprezentantele C. S. Ș. 
Petroșani. O comportare bună 
au avut și juniorii de la C.S.Ș.

Sinaia care, în confruntarea cu 
mai experimentații lor adver
sari, s-au clasat pe locuri frun
tașe, înaintea unor concurenți 
creditați cu performa.ițe supe
rioare.

Clasament : 
I. Apostol 
2:39,58 ; 2.
2:44,14 ; 3. 1
2:44,71 ; 4. Al. Comsa (CSȘ Si
naia) 2:45,92 ; * “ ----- ’
(CSO Sinaia) 2:46,51 ; 
Teodorescu (CSO) 2:46,71 ; SE
NIOARE : L Rita Gheorghiță

: SENIORI:
(ASA

I. Ispas
D. Comșa (ASA)

1.
Brașov) 

(ASA)

5. Gh. Băiănoiu
6. A.

(CSȘ 1 etroșani) 2:32,76; 
via Gheorghiță 
șani) 2:34,99 ; 3.

2. Li- 
(CSȘ Petro- 

șaiix/ , o. Elena Stan
(CSO) 2:35,27 ; 4. Maria Maioru 
(CSO) 2:35,78 ; 5. Gabriela Haja 
(CSȘ Vatra Dornei) 2:38,35 ; 6. 
Mariana Carp (Bradul Vatra 
Dornei) 2:41,14 ; DUBLU : 1.
D. Comșa — C. Răducanu 
(ASA) 1:40,76 ; 2. AI. Comșa - 
M. fordache (CSȘ Sinaia) 
1:42,22 ; 3. G. Marinaș — C.

Iescu și Gheorghe
jucat cu ardoare deosebită șan
sele și, avînd în Mihai Caraion 
un baschetbalist de 
(excelent în ambele 
au cîștigat fără drept 
Au înscris Caraion 
Braboveanu 2+18, 
14+0, Ivașcencu 15+27, 
tea 6+2, Uglai 9+10, 
8+12, Vasilică 0+2, 
Pogonaru 4+20, i 
16+10. Voicu 0+10, 
8+27. Marinescu 12+0, 
2+0, Mihalcea 5+2, 
2+2, Cîmpeanu 19+9, Radules
cu 0+7. Au arbitrat foarte 
bine M. Aîdea — I. Antonescu 
si P. Pasere — C. Dumitrache. 
(P. Iv.)

STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
2—0 : 107—69 (49—26) și 105—76 
(51—38).

IMUAS BAIA MARE — 
RAPID 0—2 : 67—76 (38—29) șt 
83—91 (36—39, 79—79).

excepție 
meciuri), 
de apel. 

24+34, 
Fîuturaș 

Cris- 
Popa 

respectiv 
Grădișteanu 

Carpen 
Chircă 
Petrof

Grupa 7-12

(Continuare în pag 2-3)

CARPAȚI — FARUL 1—1: 
81—93 (41—47) și 91—87 (43—44). 
Surpriză și in această grupă

valorică. Baschetbaliștii con- 
stănțeni, cotați mult mal bine, 
au pierdut duminică în fața ul
timei clasate, care înregistrează 
cu această ocazie o victorie 
de palmares. Cei mai buni 
Haiduc 23+31. Kaunitz 19+12, 
Păsărică 17+9, de la Carpați, 
respectiv Băiceanu 29+20, Mă- 
năilă 16+12. (Octavian GUTU 
— coresp.).

■ C.S.U. 
ORADEA 
șl 96—78 (49—43). Jocuri dra
matice în
fiecare echipă este amenințată 
cu retrogradarea. Oaspeții au 
cedat în finaluri, iar antreno
rul lor, Tr. Constantinescu, a 

nesportivă, 
a fost oprit 
elevii. Prin- 
Takacs 24 + 

Tonca 10 + 14 
Gellert 23 + 29, 

Kosa 20+12, Szep 12+14. (Ilic 
IONESCU — coresp.).

UNIVERSITATEA 
NAPOCA — URBIS 
87—60 (38—29) și 81—56

SIBIU — DiNAMO
2—0 : 81—72 (41—37)

ambele zile, deoarece

avut o atitudine 
fapt pentru care 
să-și mai conducă 
cipalii realizatori : 
37, Chirilă 22+14, 
de la C.S.U..

CEUJ- 
2—01 

(41—30)

(Continuare in pag 3-3)



In întrecerea spadasinilor în campionatul de popice

0 RUfUIlf - SORIN SAIIOC (C.T.A.S. București)

In disputa directă la echipe, Steaua $1 C.S.U. Tfț. Mureș,
la egalitate de victorii

AAULTE SCORURI STRÎNSE
Șl VICTORII IN DEPLASARE
Campionatul de popice a con

tinuat slmbătă și duminică cu 
partidele etapei a doua a retu
rului, tnregistrîndu-se următoa
rele rezultate :

TG.— DEBMAGANT 
2348—2197 (6—0).

MASCULIN

MUREȘ

I
I
I I

UNIV. CRAIOVA
A.S.A. TG. MUREȘ

START

CRAIOVA, 28 (prin telefon). 
Sala polivalentă din localitate a 
fost gazda primei etape a cam
pionatelor naționale de spadă-se- 
nlori șl a Diviziilor „A” șl „B“, 
Condițiile excelente create de 
C.J.E.F.S. Dolj au favorizat buna 
desfășurare a întrecerilor, care 
s-au încheiat — în general — cu 
rezultate scontate. O excepție * 
fost înregistrată doar la „indivi
duale”, acolo unde tlnărul spada- 
»tn Sorin Saitoc (C.T.A.S. Bucu
rești) a constituit revelația com
petiției, lntrecindu-1 pe consacrații 
Octavian Zidaru șl Costică Bără
gan de la Steaua, campioana ță
rii, precum și pe Adrian Calcișcă, 
titular al divizionarei „A” Pro
gresul București !

Iată șl clasamentul in proba In
dividuală : 1 Ion Popa (Steaua), 
2. Liviu Angelescu (I.E.F.S.), 3.
Nlcolae Bodoczl (Steaua), 4. So
rin Saitoc (C.T.A.S.), 5. Costică 
Bărăgan (Steaua), 6. Mlhai Popa 
(Steaua). 7. Dumitru Stolan (E- 
lectroputere Craiova), 8. Constan
tin Manta (I.E.F.S.), 9. Adrian 
Calcișcă (Progresul Buc.), 16. Ion 
Nlțulescu (Albatros Mamaia), 11. 
Nlcolae Felix (Steaua), 12. Ion 
Bărbosu (Electroputere), 13. Mihal 
Savanln (C.S. Satu Mare), 14. 
Octavian Zidaru (Steaua), 15. la- 
noș Sarvadyi (C.S. Satu Mare), 
16. Mihai Alexandru (I.E.F.S.).

In competiția pe echipe, situa
ție nedecisă, după prima etapă, 
deoarece două dintre divizionarele 
„A”, Steaua și I.E.F.S., au cite 
un joc restant, cu Progresul 
București. In acest fel pe locurile 
1—2 la egalitate de victorii (4) se 
află Steaua șl C.S.U. Tg. Mureș.

Steaua a dispus de Farul Con
stanța cu 12—4, de Electroputere 
Craiova cu 10—6 și de C.S.U. Tg. 
Mureș șl I.E.F.S. cu »—7. 
mațla 
Mureș 
I.E.F.S., .. .
ța și Electroputere Craiova 
9—7 șl Progresul București 
9—5.

Pe locurile 3—4, cu cite două 
victorii, echipele I.E.F.S. (111—5 la 
Electroputere Craiova și Farul 
Constanța) și Electroputere Cra
iova (10—5 la Progresul Bucu
rești și 10—6 la Farul Constanța).

Locul 5 este ocupat de Farul 
Constanța cu o singură victorie :
9— 7 la Progresul București, care 
n-a Înregistrat nici e reușită...

In Divizia ,,B“, echipa C.S. Satu 
Mare a luat o primă opțiune de 
promovare în... prima divizie, ter- 
mlnînd învingătoare pe toată li
nia : 11—5 cu C.T.A.S. București, 
Albatros Mamaia, Tractorul Bra
șov șl In cel mal disputat meci
10— 6 cu C.S.S. Olimpia Craiova, 
precum șl 9—7 cu Petrolul Plo
iești. In urmărirea liderului se 
află C.S.ș. Olimpia Craiova, care 
a înregistrat 4 victorii, și C.T.A.S. 
București cu 3 victorii. In conti
nuare clasamentul Diviziei se
cunde se prezintă astfel 1 
4. Albatros Mamaia 2 victorii, 5. 
Tractorul Brașov 1 victorie, 6. Pe
trolul Ploiești 0 victorii.

De menționat că meciurile res
tanță urmează a fi reprogramate 
de către federație.

studențească din 
a obținut victorii 
cu 10—5, Farul Constan- 

cu 
cu

For-

Ștefan GURGUI șl Vasile PO- 
POVICI, corespondenți

CAMPIONATELE NAJIONALE DE BASCHET
(Urmare din tdclq. 1)

Grupa 1-6 feminin
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2—0 : 68—64 (38—31) și 90—72 
(50—33). Victorii destul de co
mode ale gazdelor. Cele mai 
bune Armion 21+20, Czmor 
14+21 de la învingătoare, Bâ- 
ră 201-12, Ciubăncan 14+13 de 
la Olimpia. (Constantin CRE- 
ȚU — coresp.).

,,U“ CLUJ-NAPOCA — VO
INȚA BUCUREȘTI 1—1 : 69—51 
(38—29) și 82—83 (35—39). Der- 
by-ul primei grupe valorice 
»-a disputat la Cluj-Napoca. 
în primul joc studentele au 
Început debordant și au condus 
ta min. * ",
min. 6, bucureștencele au re
făcut și au preluat conduce
rea : 12—10. A fost prima, dar 
și ultima oară cînd s-au aflat 
in această postură, deoarece in 
continuare gazdele (profitînd și 
de absența din formația adver
să a Ștefaniei Borș — sus
pendată o etapă) au trecut la 
eirma jocului și au învins 
dar datorită, in special, reali
zărilor Magdalene! Pall și Vir- 
glniei Popa. în meciul de du-

3 cu 10—0, dar In

Cu prilejul concursului re
publican universitar de atle
tism pe teren acoperit desfă
șurat, sîmbătă și duminică, la 
Cluj-Napoca, Pal Pallfy (Uni
versitatea Cluj-Napoca) a sta
bilit un nou record al țării In 
proba de 50 mg cu 6,66 s, eu 
• sutime de secundă sub ve
chiul record care aparținea Iul 
loo Oltean. (P. Nagy-coresp.).

FINALELE
DE SANIE
(Urmare din pag. 1)

Popescu (CSȘ Sinaia) 1:43,61 ; 
4. Gh. Dumitrescu — Gh. Vlod

O) 1:44,82 ; 5. FL Rata —
Gorduneanu (Bradul) 

1:46,00 ; 6. A. Teodorescu — V.
Făcăleț (CSO) 1:47,17.

Duminică s-a disput: 
„Cupa federației" pentru 
paje de bob 2 persoane — ti
neret Clasament : 1. I. Batista 
— Gh. Peptea (ASA) 2:21,36; 
1 L. Pap — Gh. Velea (IEFS I) 
2:22,47 ; 3. Al. Pandrea — C. 
Rădulescn (Voința Sinaia) 
2:23,55 ; 4. D. Marianov — Gh. 
Alecu (Poiana Cimptna) 
2:23,56 ; 5. Gh. Leațn — V. An
gliei (IEFS II) 2:23,88 ; & CL 
Pandrea — C. Butucsrn QBu- 
eegi Sinaia) 2:24,90.

Voința s-a desprins 
încă din plecare Cn

minică, 
decisiv ___ . . .
min. 10 : 29—11 I), mai ales pe 
fondul unor greșeli comise de 
Anca (pase la adversare) și 
Prftzaru-Mathe (ratări incredi
bile). în continuare campioa
nele au făcut o cursă de ur
mărire pasionantă șl ta ulti
mele 10 secunde, cînd Voința 
mal conducea cu un punct. Pali 
a ratat „aruncarea victoriei" tar 
bucureștencele au ciștigat da- 

joculul bun 
Au

0+8, 
Mangu

FEMININ
• OLIMPIA BUCUREȘTI — 

VOINȚA PLOIEȘTI 2441—2435 p.d. 
(5—1). Bucureștencele au fost 
conduse pină la ultimul, schimb, 
dar ele au reușit în final să clș- 
tlge la o diferență de 6 p. d. 
Cele mal eficace jucătoare : 
Gheorghița Afloarel - 4Î7 fl
Cornelia Greccscu — 425 de Îs 
învingătoare, respectiv Maria 
Mihăilă — 459 p. d. (N. TOKA- 
CEK — coresp.) • VOINȚA GA
LAȚI — RAPID BUCUREȘTI 
2475—2376 (5—1). Victorie clară a 
campioanelor, din rtadul cărora 
s-au remarcat Angelica Caragea
— 442 șl Aristica Dobre 
p. d., iar de la feroviare 
Plnțea a fost marcată 
p. d. (T. SIRIOPOL — 
• ELECTROMUREȘ TG.
— VOINȚA ODORHEIU
IESC 2492—2396 (6—0). Lidera în
vingătoarelor a fost junioara I- 
lona Bartha cu 439, iar de la 
Voința cea mai bună jucătoare a 
fost llona Magyari cu 413. (I.
PAUS — coresp.) • VOINȚA 
TG. MUREȘ — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2394—2315 (4—2). Per
formera lntîlnirii : Ildiko Szass 
(V) cu 440 p. d. De la brașo- 
vence o frumoasă impresie a 
lăsat Mariana Constantin — 417. 
(P. IOAN — coresp.) • LARO
MET BUCUREȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2388-2440 (2—4). Joc 
frumos, ta care Gloria, cu două 
campioane mondiale ta formație
— Margareta Cătineanu — 424 și
Ana Petrescu — 439, a ciștigat 
în deplasare, la un scor destul 
de concludent. Bine a mal ju
cat de la învingătoare șl junioara 
Octavia Ciocîrlan — 420 p. d.
Jucătoarele de la Laromet au 
evoluat, în general, la valoarea 
lor, evidențiindu-se Stela Andrei
— 425 și Elena Trandafir — 417
p. d. A lipsit din sextetul gazdă 
Silvia Raiciu, una dintre cele 
mal bune jucătoare. (T.R.) &
DACIA PLOIEȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2258—2341 (1—5) •
U.T. ARAD — VOINȚA ORADEA 
2338—2299 (3—3) « PETROLUL
BAICOI — METROM BRAȘOV 
2358—2300 (3—3) • C.S.M. REȘIȚA

— 415 
Vâslii ca 
cu 405 

coresp.) 
MUREȘ 
SECU-

• CHIMPEX CONSTANTA — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 5182—5188 
(3—3). Cu toate eforturile depuse 
de cunoscutul popicar constăn- 
țean Gh. Silvestru (921), gazdele 
au fost nevoite să se recunoască 
învinse. Principalii autori ai vic
toriei bucureștenilor : Al. Tudor
— 889 șLS. Belivacă — 888. (C.
POPA — corcsp.) • LAROMET 
BUCUREȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 4625—4866 (2—4). Cu un e- 
vident plus de omogenitate, oas
peții (au avut patru jucători 
marcați cu peste 800 p. d., spre 
deosebire de gazde cu doar doi 
popicari care au depășit cifra 
menționată) au obținut o victo
rie mal ușoară decit se aștepta. 
Principalii realizatori : Petre
Purje (V) — 830 și Leontin Pop 
(L) — 845. (S. SERGIU — CO-
resp.) • C.F.R. CONSTANTA — 
GLORIA BUCUREȘTI 5073—5040 
(4—2). S-au impus atenției frații 
Costică șl Ion Frige» (C.F.R.) cu 
898 șl respectiv 878, iar de la 
Gloria Petre Boțocan — 891 p. 
(N. TEODORESCU — coresp.) • 
PROGRESUL ORADEA — CHI
MICA TIRNAVENI 5122—4887 
(5—1). S-au evidențiat : L Mlkloș
— 901, 1. Gondor — 896 de la 
gazde șl a. Deghi — 879 de la 
oaspeți. (I- GHisA — coresp.)
• METALUL HUNEDOARA — 
OLIMPIA REȘIȚA 5233—5051 (4—2). 
Cea mal mare precizie ta lansa
rea bilei au dovedit-o Juniorul 
Tr. Țălnar (M) șl veteranul e- 
ehlpel oaspe, I. Micorolu, autori 
a 897 șl> respectiv, 902. (I. VLAD
— ' coresp.) • RULMENTUL
BRAȘOV — CARPAȚI SINAIA 
4915—4801 (5—1). Fără doi jucători 
de bază (I. Tismănar și P. Ra
du), brașovenii au ciștigat to
tuși la o diferență apreciabilă. 
S-au remarcat : FI. Ghiță (R) — 
846 șl F. Irimlnescu (C) — 838. 
(C. GRUIA — coresp.) M VOIN
ȚA TG. MUREȘ — AURUL BAIA 
MARE 4956—4990. (2—4). « CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ — 
JIUL PETRII. A 5103—5846 (3—8).
• PETROLUL BAICOI-CIMPI- 
NA — CONSTRUCTORUL GA
LAȚI 5247—5122 (5—1). • TEHNO- 
UTILAJ ODORHEIU SECUIESC— 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5168—5088 (2—4).

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

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI FOND JUNIORI I

Spectatori - aproximativ 
turi : 24—7 (pe poartă: 14—2), 
nete : 6r-2. Au marcat : SZABO (mia. 
22, autogol), CIRȚU (mia. 30 șl 45), 
GEOLGAU (min 51) și CAMATARU 
(min. 53).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung - 
Negrită, TiWhoi, ȘTEFANESCU, Ungu
rean u — Țicleanu, BĂLĂCI (min. 
72 Donase), Irimescu — GEOLGAU 
(min <50 Crișan), CAMATARU, CIRTU

A.S.A. TG. MUREȘ : Biro N (min. 
46 Varo) - Szabo, Unchicș, B o ioni, 
Hajnal — C. 14ie, Both !i, GaM, Biro I 
(m-in. 57 FAZEKAS) — Bol-bo, Foniei.

A arbitrat bine O. Ștreng ; la H- 
rWe : M. Neșu (ambii - — • -
și N. Bițin (Sal<onta).

Cartonașe galbene : 
chiaș, Both H.

Trofeul Petschovscbi : 
ranțe : 6-0 (2-O).

Negrită, Un-

9. La h>»-

„Repetiția generală" de la 
Craiova a avut atmosferă. Un 
public Înflăcărat (care „vine" 
indiferent de forța adversaru
lui), un observator mOnchenez 
(„secundul" Reinhardt Saftig), 
cițiva bucureșteni, printre care 
Valentin Stănescu (însoțit de

MECIUL S-A

<

torită in special 
făcut de Ștefani» Borș, 
marcat : Merca-Bagiu
Jurcă 0+2, Anca 6+0, 1
1+4, Prăzaru-Mathe 4+22. Bo
lovan 12+9, Pali 26+29. Popa 
18+8,’ Kirr 2+0, pentru „U*, 
respectiv Soare 2+0, Slăvei 
4+10, Hegheduș 7+6, Tomescu 
6+8. Strugaru 0+9, Filip 10+0, 
Borș 0+33, Green 5+0, Popes
cu 17+17. (Mircea RADU — 
coresp.).

COMERȚUL LIC. ’„BOLYAI" 
TG. MUREȘ — POLITEHNICA 
CSȘ 2 BUCUREȘTI * "
56—74 (31—32) și “ “

Grupa
PROGRESUL 

BRAȘOV 2—0: 
și 69—56 (36—26). Meciuri fru
moase in ambele zile, gazdele 
cucerind 4 puncte ta clasa
ment. Cele mal bune Alixandru 
22+0, Simioană 10+7, respec
tiv Solovăstru 22+17, Cicio 
12+10 (Daniel DIACONESCU 
— coresp.).

CARPAȚI CSȘ SF. GHEOR
GHE — CRIȘUL 
(26—43) și 78—66

MOBILA SATU 
C.S.U. PRAHOVA 
2—0 : 68—63 (30—36) și 72—55 
(38—25).

0—2
48—98 (28—37)
7-12

— VOINȚA
69—54 (37—25)

1—1 : 67—88 
(44—22).
MARE — 

PLOIEȘTI

MIERCUREA CIUC, 28 (prin te
lefon). Pe traseul marcat In zona 
„Suta” din apropierea municipiu
lui Miercurea duc s-au desfășu
rat, timp de trei zile, campiona
tele naționale de schi fond pen
tru juniori și junioare. La între
ceri au fost prezențî peste 220 de 
competitori de la toate unitățile 
de profil din țară. în cursa de 
5 km pentru junioare mici, lupta 
s-a dat Intre sportivele de la 
cluburile sportive școlare Predeal, 
Bistrița șl Brașovla, în care tl- 
năra schioară Eliza Alde* (C.S.Ș. 
Predeal) a ciștigat titlul de cam
pioană. Pe aceeași distanță, ju
nioarele mari au avut ca prota
goniste pe fondistele de la C.S.Ș. 
Dlnamo Brașov, care au ocupat 
primele două locuri prin Luminița 
Bășa șl Maria Bratu. La băieți, 
Hoila Oros (Dlnamo) șl șandor 
Csedfl (C.S.Ș. Miercurea Cluc) au 
dșttgat fără dificultăți. REZUL
TATE, 5 km, junioare n : 1.
Eliza Aldea (C.S.Ș. Predeal) 21,01, 
2. Ileana Hangan (C.S.Ș. Bistrița) 
21,10, 3. Viorica Vrășmaș (CJS.Ș. 
Bistrița) 21,17, 4. Angela Rîșno- 
veanu (Brașovla) 21,23, 5. Valeria 
Bodu (C.S.Ș. Bistrița) 21,32, 6. Ga
briela Nllă (C.S.Ș. Rlșnov) 21,37 ; 
5 km junioare I : L Luminița

Bășa (Din.) 21,09, 1. Maria Bratu 
(Din.) 21,16, 3. Pollana Bor (C.SUȘ. 
Predeal) 21,31, 4. Marilena Breban 
(C.S.Ș. Predeal) 21,35, 5. Liliana 
Pomană (Brașovla) 21,42, 6. Mi- 
haela Toch (Tractorul) 22,02 ; 
15 km, juniori I : ‘ 
(Dlnamo) 51,14, 
(Din.) 52,34, 3. L 
Miercurea Ciuc) I 
hasz (Din.) 53,57, 
(Din.) 54,14, 6.
(A.S.A.) 54,25 ; 10 1 
1. Șandor CsedO 
rea Ciuc) 31,59,
(C.S.Ș. Gheorgheni) 33,25,
Csalla (C.S.Ș. Gheorgheni) 33,38, 
4. Al. Ferencz (C.S.Ș. Gheorgheni) 
33,45, 5. I. Crlșu (C.S.Ș. Predeal) 
33,50, 6. K. KSpe (Din.) 34,02 ;
ștafeta 3X5 km junioare 1:1. 
C.S. Șc. Predeal 61,56, 2. C.S. Șc. 
Dlnamo Brașov 62,57, 3. Tractorul 
63,19 ; 3 X 3 km, junioare H : 1. 
C.S. Șc. Brașovla 37,22, 2. C.S. Șc. 
Miercurea Ciuc 38,28, 3. C.S. Șc. 
Bistrița 38,54 ; 3 X 10 km, juniori 
1:1. Dinamo II Brașov 97,18, 2. 
Dlnamo IU 99,10, 3. A.S.A. I Bra
șov 100,19 ; 3X7 km, Juniori
n : 1. C.S. șc. Miercurea Ciuc 
68,58, 2. C.S.Ș. Predeal 69,07, 2. 
C.S. Șc. Gheorgheni 69,21.

Valeriu PAȘCANU — coresp.

(Tractorul) _____
’ î 1. Horia Oros 

2. L. Gy6rgy 
Lcstyen (C.S.Ș. 
53,24, 4. D. IU-

5. G. Szekely 
M. Rădulescu 

km, juniori H : 
(C.S.Ș. Miercu- 
2. B. Abriham

3. A.

ÎNCEPE „CUPA 8
Incepînd de azi și pînă du

minică in sala „23 August" din 
Capitală se dispută „Cupa 8 
Martie" la tenis, competiție re

PROCURAȚI DIN TIMP BILETE CU NUMERELE PREFERATE !

9 MARTIE 1982
tragerea extraordinară

PRONOEXPRES
CEL MAI 
FRUMOS 
CAOOU

in cadrul a 13 
extrageri cu un 
total de 72 nume
re ORICINE JOA
CA POATE CÂȘ
TIGA : n Autotu
risme „Dacia 1300“ 
șl „Skoda 120 L“ 
@ excursii în 
U.R.S.S. sau R.P. 
Ungară <t mari su
me de bani, va
riabile și Cxe.

TRAGEREA
10

S-AU 
PESTE

LA
SIMILARA DIN
IANUARIE 
ATRIBUIT 
137.000 CÎȘTIGURI I

Oferiți fi celor 
dragi bilete I* a- 
ecsstă 
tragere i 
ZI DE 
PARE -
martie 1932.

avantajoasă
ULTIMA

PARTICI- 
- stmbătă «

MARTIE" LA TENIS
zervată senioarelor și junioare
lor. La întrecere s-au înscris 
44 de jucătoare, favorite la 
senioare fiind, în ordine: Flo
rența Mihai, Marilena Totoran, 
Nadia Becherescu, Mariana 
Hadgîu, Daniela Molse și San
da Froca.

Favorite în turneul junioare
lor (în ordine) : Florentina Co- 
ean, Vasillca Ivan, Aurelia 
Gheorghe, Valentina Cocan, 
Aurora Nicolae și Claudia Ni- 
culescu. Competiția începe zil
nic, la ora 11, judndu-se fără 
Întrerupere pînă la ora 22.

FINALELE DE JUDO

PENTRU TINERET
acestei săptămtal,La sfîrșitul ___

în sala Armata din Sibiu vor a- 
vea loc finalele campionatelor 
republicane Individuale de judo 
pentru tineret. La aceste între
ceri s-au calificat numeroși ti
neri din Întreaga țară. Cel mal 
buni dintre ei vor fi selecționați 
în lotul reprezentativ care ur
mează să se pregătească pentru 
campionatele europene găzduite 
de țara noastră, la Tîrgoviște, 
spre finele acestui an.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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BRAȘOV, 28 (prin telefon)
—dar, ca să fim sinceri, am 

putea spune, fără teama de a 
greși prea mult, că, după ce 
în min. 13 Paraschivescu sem
nase cel de al doilea gol al 
său și cel de-al treilea al for
mației sale, meciul a mal avut 
cîteva faze interesante pînă ta 
min. 20, atunci cînd lovirea re
ciprocă a lui Gheorghe și Bo- 
riceanu 
bitrul
Cristian Maghiar, să-i elimine 
din joc.
potolit spiritele, dar și echipa 
gazdă care atacase ta trombă 
ta primul sfert de oră. Lipsită 
de o extremă — șl formația 
brașoveană atacase plnă atimd 
cu predilecție pe aripi — ele- 
vil lui Pescaru s-au declarat 
satisfăcuți de rezultatul Înscris 
pe tabela de marcaj.

Cum s-au înscris cele trei 
goluri? Nu știm dacă se con
sumaseră primele 30 de secun
de de la primul fluier al arbi
trului și mingea pornită de Ia

1-a determinat pe ar- 
partidei, debutantiri

Odată cu aceasta s-au

„MORIȘCA^ GAZL
CORVINUL 
U.T.A.

3 (3)
1 (0)

Spectatori 
turi : 13—11 
nere: 12—3. 
(min. 12), DUMITRACHE 
NICȘA (min. 45), TISA (min. 77).

CORVINUL : lonițâ - Rednfc, AN- 
DONE (min. 46 Mateuț), DUBINCIUC, 
Bogdan — NICȘA, O nou (min. 85 
Colesniuc), KLEIN — Gabor, Duml- 
trache, GhBța.

U.T.A. : DUCADAM - BÎTEA, Kvkka, 
Bodi, Găman — Hir.mfer, Mvșat (min. 
55 Iova), Tisa — CURA, Concrș, Roșu 
(min. 70 Urs).

A arbitrat bine R. Petrescu 
șov) ; ha Pin ie : R. Matei șl M. Stoe- 
nescu (ambi<l din București).

Cartonașe galbene : Iova, Klein, 
BItea.

Trofeul Petschovscbi : 10. La spe
ranțe : 3—1 (O-O).

— aproximativ 1G 000. Șu- 
(pe poartă : 11—5). Cor- 
Au marcat : REDNIC 

(mm. W),

(Bra-

HUNEDOARA, 28 (prin tele
fon)

„Morișca" gazdelor s-a pus 
In mișcare din min. 1., dar la 
pasa de gol Klein a intîrziat 
șutul. Debut de med frumos, 
cu atacuri de ambele părți, dar 
pentru dteva minute doar căci, 
In min. 12, gazdele au luat 
conducerea: fundașul REDNIC, 
aflat pe post de extremă dreap
ta, a preluat balonul ricoșat 
din apărătorii adverși și, de la 
10 m, din unghi, a șutat fulge-

| ADniMSTRATIA DE STAI LOT(

I NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARA LOTO 
A MĂRȚIȘORULUI DIN 28 FE

BRUARIE 1982

I Extragerea I : 13 28 72 55 18
5 23 85 50 2

Extragerea a IT-a : 80 56 20 T

163 90 26 29 38 8
Extragerea a III-a : 66 90 10 14

73 38 32 80 49 87

I Extragerea a IV-a : 84 39 23 65
40 63 58 33 56 70

Extragerea a V-a : 38 27 39 78
30 23 47 43 42 G6



Divizia ,,A“, 
etapa a 18-a

VȘTEPTAT
copleșită, se „bazează" doar pe 
degajările fără orizont ale lui 
Boloni, orice încercare de con
strucție fiind „tăiată" de pre- 
ssingul oltean. Final de repri
ză, cu un nou gol CÎRȚU (min. 
45, șut precis, cu latul, din 
pasa lui Bălăci).

După pauză, animatorul e 
Geolgău, care își etalează vita
litatea, așa cum Cîrțu operase, 
„in prima" cu finețe. în min. 
51 e 4—0 (șut puternic GEOL- 
GAU, de la 16 m), iar în min. 
53 e 5—o7 Ia capătul unei ac
țiuni tipice dc „treisferturi", cu 
CAMATARU in rol de aripă pe 
culoarul eseului. Jocul e în
cheiat (de mult), dovadă că și 
Geolgău iese, pentru a se lucra 
puțin la rodarea lui Crișan... 
Se intenționează și înlocuirea 
lui Bălăci, dar internaționalul 
solicită să rămînă in teren, 
vrea să marcheze și forțează 
driblingurile, cu clasicele lui 
schimbări de picior. Golul nu 
vine, Bălăci insistă și fotbalul 
nu iartă : ța o ciocnire cu Gali, 
fără intenție din partea mure
șeanului, Bălăci părăsește tere
nul, susținut de medic și ma
sor.

loan CHIRILA

MUTUL 13...
F.C.M. BRASOV 3 (3)
C.Ș. TIRGOVIȘTE 0

Spectatori — aproximativ 12 000. Șu
turi : 10-4 (pe poartâ : 3-2). Comoro: 
6—2. Au marcat : PARASCHIVESCU 
(min. 1 și 13) și BORICEANU (mki. 
7).

F.C.M. BRAȘOV : Balaș - VasdU, 
Panache, NAGHI, MANCIU - Șulea, 
Bata-cl'iu, Ciobanu (min. 46 Spirea) - 
Sența (min. 70 Lâcâtuș), PARASCHI- 
VESCU, Boriceanu.

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinoa - Nicu- 
hoscu, Constantin, Ene, Pitara — Gheor- 
gbe, Economi, I. Marin — Greaca 
(mm. 65 V. Radu), Sava, Aetenei 
(min. 54 Marge la tu)

A arbitrat satisfăcător Cr. Maghiar ; 
la Hnie : P. Seoeleanu și M. Nf<cu- 
lescu (toți din București).

Cartonașe roșii : Gheorghe, Bori- 
ceanu.

Trofeul Petschovschi : 10. La «pe-
ranțe : 4—1 (3-0).

«pus și el cuvîntul), brașovenii 
arau mulțumiți, tîrgoviștenii 
incapabili să forțeze.

Paul SLAVESCU

AT 0 REPRIZĂ
l-a dat din nou siguranță, in 
nin. 70- și 73 — cînd a oprit 
șuturile lui Gabor și Klein. 
Corvinul nu mai este așa de 
laborioasă și, în min. 77, a vă
suț cum tabela de marcaj se 
modifică în defavoarea sa, cînd 
TISA înscria, cu capul, la o 
reușită combinație a Iul Bitea 
cu Cura. în min. 80, Ducadam 
s-a împotrivit din nou la șutul 
lui Nicșa și Corvinul avea să 
Învingă grație golurilor din 
prima repriză.

Constantin ALEXE

BACAU, 28 (prin telefon)

Meci disputat cu multă ambi
ție și ardoare, cu mare risipă de 
energie de ambele părți. Gazde
le, mai incisive in ofensivă, oas
peții, foarte hotărîți în apăra» 
re și destul de periculoși pe con
traatac. Constănțenii au dealt
fel și prima mare ocazie de gol 
te min. 16 cînd I. Moldovan, scă
pat singur spre poarta băcăua
nă, este obstrucțlonat în careu 
de Mangeac și arbitrul acordă... 
corner. Două minute mai tlrzlu, 
conducătorul jocului greșește din 
nou, apreciind în mod eronat un 
atac corect de deposedare la ba
lon efectuat de Cărpuci asupra Iul

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 FEBRUA

RIE 1982

L Chimia Rm. V. — Steaua X
2. Progresul — F.C. Argeș X
3. F. C. Olt — Sportul stud. 1
4. F.C.M. Bv. — C.S. T-viște 1
S. S. C. Bacău — F.C. C-ța. X
6. Ascoli — Catanzaro 1
7. Avellino — Fiorentina 1
8. Cagliari -- Juventus 2
9. Cesena — In tern azionale 2

10. Como — Napoli 2
11. Milan — Bologna 1
12. Roma — Genoa 1
13. Torino — Udinese 1

Fond toi al de cîștiguri : 933.581 
lei.

PUTEA FI CA LA... CRAIOVA! SPERANȚA NU SE STINGE IA PAUZĂ...
DINAMO 3 (2)
MU“ CLUJ-NAPOCA 0

Spectatori - aproximativ 16 000. Șu
turi : 21—4 (pe poartâ : 11—2). Cor
nete: 6-3.-Au marcat: CIOCAN (min. 
9 - autogol), AUGUSTIN (min. <39 
ți MULȚESCU (min. 50).

DINAMO : Moraru — I. Marin, 
Bumbescu, Dinu, STĂNESCU - AU
GUSTIN, MULȚESCU, L. Moldova* - 
ȚALNAR, Văetuș, ORAC.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Lăzăroam» - 
L. Mihai, CIOCAN, Moș, I. Mureșan 
(min. 46 Bagiu) — Porațchi, Dobrăv 
(min. 67 Vid icon), BUCUR - Dobrotă, 
Cîmpeanu II, Albu.

A arbitrat foarte bine I. Igna ; Io 
Wnie : D. Buci-uman (ambri din Ti
mișoara) șl V, Arrtobi (Lașî).

Cartonașe galbene : Mulțescu, Po
rațchi.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 1—3 (T-O).

In minutul 5 al partidei s-a 
derulat, pe gazonul stadionu
lui din șos. Ștefan cel Mare, 
una din secvențele care ar fi 
putut da o altă turnură aces
tei confruntări de tradiție în 
fotbalul nostru: scăpat singur- 
singurel spre poarta dinamo- 
viștilor, extrema stingă a „șep
cilor roșii", Albu, și-a... pre
lungit balonul, în loc să șute- 
ze, și i-a dat. astfel, posibili
tatea lui Moraru să iasă și să 
degajeze cu piciorul!? Nu mult 
după această ratare, la un a- 
tac, pe dreapta, al gazdelor, 
Țălnar a insistat, a ajuns min
gea Ia jumătate de metru de 
linia de fund, a centrat, Lăză

TURCU, „NUMĂRUL V' AL PARTIDEI
PROGRESUL-VULCAN 0
F.C. ARGEȘ 0

Spectatori — aproximativ 12 000. Șu
turi : 8-4 (pe poartâ : 4-2). Comete: 
12-2.

PROGRESUL-VULCAN l Gîrjoabâ - 
I. Alexandru, Mateescu, Dragu, OH. 
ȘTEFAN - Rob, Neculc, Simfonov 
(min. 73 Stoica) — Marțea (min. 80 
C. Zamfir), Țevi, APOSTOL.

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN - M. ZAM
FIR, Cirsteo, STANCU, Tulpan - Bâ- 
tuță (min. 84 Badea). Mofceanu, 
Ch ivesc u, KaMo — RADU Z. TURCU 
(min. 86 Nica).

A arbitrat bine N. Rainea (Blrkxf); 
ia linie : A. Gheorgho (Piatra Neamț) 
ți Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : L Alexandru, 
Radu II, Gh. Ștefan.

Trofeul Petschovschi : 9. la w~
ronțe- : 1-0 (1-0).

Terenul moale, alunecos de 
la „Progresul" Ga centru și in 
careuri s-a jucat, pur și sim
plu, în „clisă") a fost un real 
obstacol în calea unui meci de 
calitate. Mingea — adesea un 
bulgăre de noroi — a fost greu 
de controlat, a luat traiectorii 
imprevizibile sau... s-a oprit pe 
neașteptate. In aceste condi
ții, să subliniem — in primul 
rînd — marele efort al jucăto
rilor, buna lor pregătire fizică, 
ritmul susținut al Întregii par
tide. Și apoi, să relevăm me
ritele tînărului proaspăt selec- 
ționabil piteștean Turcu, auto
rul celor mai frumoase momen
te ale jocului, pe care (sperăm 
să nu ne dezmintă nici pe noi, 
nici pe... Mircea Lucescu) 11 
putem numi, după ce am văzut 
ieri, „atacantul care vine"! El 
a făcut curse individuale de

DECONECTAREA TIMPURIE COSTĂ
Petcu și acordă penalty. Execută 
același PETCU și înscrie. Băcăua
nii nu se Împacă, firește, cu gta- 
dul infringer ii și se aruncă cu 
toată echipa în atac, dar pri
peala și imprecizia șuturilor ta 
poartă îl împiedică să egaleze. 
Echilibrul se va restabili, totuși, 
pe tabela de marcaj în min. 42. 
Șl tot in urma unei lovituri de 
pedeapsă, acordată ca și cea an
terioară fără temei regulamentar 
(Vamanu s-a dezechilibrat, în 
dribling, în careu). Autorul go
lului egalizator ; ANDRIEȘ. O- 
fensiva gazdelor continuă și, în 
ultimul minut de joc al primei 
reprize, o frumoasă acțiune de 
atac a acestora se încheie cu o 
splendidă lovitură de cap a lui 
VAMANU care O face „mat" pe 
C ostaș.

După pauză, jocul se desfășoa
ră în același tempo alert, con
stănțenii, rămași în 10 oameni din 
min. 57 (Nistor eliminat pentru 
faulturi repetate), fac eforturi 
mari să nu piardă „cadența", ta 
timp ce Sport Club, cu aerul ne
disimulat al învingătoarei îna
inte de limită, se joacă cu oca
ziile : Vamanu (min. ®1), Anfohi 
(min. 63), Chitaru (min. 68), Soșu 
(min. 75) și Botez (min. 80). în
curajați de superficialitatea băcă
uanilor, oaspeții ies spre final 
mal curajos în atac. ȘL, In min. 
82, la o lovitură liberă de la 
30 de m, I. CONSTANTTNESCU 
reușește o nesperată egalare. 
In minutul următor, Vamanu este 
cosit in careu, dar jocul conți- 

reanu n-a putut reține, balo
nul l-a lovit - apoi pe CIOCAN 
și a deviat în poartă: 1—0. Era 
minutul 9.

De acum și pînă în final, 
partida se va desfășura după 
un scenariu arhicunoscut Di
namo — înscrisă, cu o mare 
ambiție, în replica dată lideru
lui — a continuat să atace cu 
aplomb, îndeosebi prin jucăto
rii subliniat) în caseta alătura
tă, dintre ei distingîndu-se 
Orac, ale cărui centrări au 
prins deseori pe picior greșit 
apărarea clujenilor In min. 27. 
Văetuș a ratat o mare ocazie, 
pentru ca, în min. 43, AUGUS
TIN să înscrie al doilea gol. 
cu capul, surprinzîndu-l pe 
Lăzăreanu.

In repriza secundă, Dinamo 
ar fi putut ridica ușor scorul 
la dimensiunile aceluia realizat 
de Universitatea Craiova în 
partida cu A.S.A., însă Văetuș, 
Orac, Mulțescu. Augustin, Țăl- 
nar au Irosit foarte bune oca
zii, dar, de cîteva ori, a inter
venit salutar și Lăzăreanu, a- 
cesta căutînd să-și repare gre
șelile din prima parte a jocu
lui. O singură dală au mai 
reușit dinamoviștii să înscrie, 
prin MULȚESCU (min. 50), 
care a reluat direct, din căde
re, o centrare precisă a lui 
Stănescu: 3—0.

Victorie clară și convingătoa
re, facilitată însă și de repli
ca sub așteptări a oaspeților.

Laurențiu DUMITRESCU

efect, a combinat inteligent cu 
Radu II, a driblat și a șutat la 
poartă, i-a obligat pe apărăto
rii adverși „să stea ciorchine" 
in jurul lui. Dealtfel, una din 
caracteristicile lui F. C. Argeș 
a fost jocul cu numai două 
virfuri cu care, însă, oaspeții 
(deși dominați net teritorial) au 
fost pe punctul de a cîștiga 
chiar două puncte. Dacă în pri
mele 45 de minute n-au avut 
decît o ocazie de gol (min. 40 : 
Radu II din pasa lui Turcu), 
după pauză, cind au ieșit mai 
mult in atac, ei puteau înscrie. 
Mai ales în min. 79 cînd Turcu 
a scăpat pe stingă, dar a tras 
alături.

Dornică de puncte (dar ju- 
eind nervos, crispat), Progre
sul a stat mai tot timpul în 
terenul advers. A întîlnit însă 
o apărare fermă, calmă, ordo
nată și un portar excelent, 
Cristian, a cărui intervenție din 
min. 75 (s-a dus ca o rachetă 
„la păianjen" la „bomba" lui 
Apostol) a fost poate decisivă 
pentru soarta partidei. Gaz
dele au mai avut ocazii de gol 
(în min. 33, la un corner, doi 
„albaștrii" s-au uitat la mingea 
care se plimba prin fața porții 
și în min. 52, Țevi) dar un joc 
de atac moale, stereotip a im
pietat asupra nivelului general 
de joc al Întregii echipe.

în ansamblu, rezultat echi
tabil ; impresie mai bună au 
lăsat însă piteștenii care — sub 
conducerea noului lor antrenor, 
Dobrin — anunță un retur al 
reabilitării. Oricum, ei și-au 
redus din start handicapul din 
clasamentul adevărului...

Radu URZICEANU

S.C. BACAU 2 (2)
F.C CONSTANȚA 2 (1)

Spectatori — aproximativ 12 000. Șu
turi i IP-lil (pe poartă x 9—6). Cor
ner* : 1i5—4. Au marcat : ANDRIEȘ 
(min. 42 din 11 m), VAMANU (min. 
45), respectiv PETCU “(min. 16 —
din 11 m), I. CONSTANTUNESCU
(min. 82).

S. C. BACAU : Mangeac — Andrieș, 
CZwpuci, Lunca, I. SOLOMON - 
PE NOV, VAMANU. Șoșu - Chitara, 
Arrtohl (min. 75 Botez), Verigeana 
(min. 25 C. SOLOMON).

F. C. CONSTANȚA : Costa? - Bo- 
ra<9, ANTONESCU, Nistor, Canamalău 
- DROGEANU, Cache (min. 55 I. 
CONSTANTINESCU), I. MoWovan - 
Buduru, PETCU, Pen-lu (min. 72 Bă- 
trineanu).

A arbitrat s-lab S. Drăgulici (Dra- 
beta Tr. Severin) ; la fonie : . Gh. 
Manta și T. lonescu (ambi’i din Bucu
rași).

Cartonașe galbene : Chitaru, I. Mol
dovan, Nistor, C. Solomon.

Cartonașe roșii : Nistor.
Trofeui Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 1—0 (0—0).

nuă (!). Și se încheie apoi, pe 
fondul unei tardive treziri la re
alitate a echipei băcăuane, care 
pierde, astfel, acasă, un punct 
prețios.

Mihai lON'ESCU

SCORNICEȘTI, 28 (prin tele
fon)

Grea pauza pentru F.C. Olt! 
Și pentru antrenorul său FI. 
Halagian! Pentru că în prima 
renriză adversara. Snoriul stu
dențesc, evoluase bine, închizînd 
jocul Ia mijloc și lansînd con
traatacuri tăioase. Fusese o re
priză dificilă pentru gazde 
chiar dacă ele dominaseră și 
rataseră două mari ocazii prin 
Iamandi (min. 14) și Șoarece 
(min. 17 — bară), față de una 
singură a studenților (Șerbăni- 
că — min. 24). La numai două 
minute după ce au deschis 
scorul (acțiune State — Prepe
liță — IAMANDI pătrundere 
dezinvoltă și șut de mare fi
nețe la vinclu), gazdele pri
mesc întîiul gol acasă în acest 
campionat: prilejul aparține lui 
TERHEȘ care, in min. 38. a 
sancționat ezitarea centralilor 
olteni preocupați mai mult 
de... arbitrul de linie I. Tăna- 
se decît de adversar.

în pauză, F.C. Olt nu s-a dat 
insă învinsă. Ambiția ei a ținut 
vie speranța victoriei și actul 
doi a însemnat un neobosit 
„marș forțat" spre victorie. O 
victorie grea, muncită. după 
multe eforturi și ratări 
(Cățoi — min. 46, Iamandi — 
min. 47 și 65, Rotaru — min. 
55, 56, 60), după două inter
venții de excepție ale excelen
tului Speriatu, care a salvat 
miraculos în min. 48 și 63. 
Succesul s-a conturat în min. 
77, cînd IAMANDI, în zi de 
șut, a expediat o „ghiulea" de 
la 25 m care a spart „zidul

DOMINARE STERILĂ
CHIMIA RM. VILCEA 0
STEAUA a

Spectatori — aproximativ 12.000. 
Șuturi x 11—8 (pe poartâ ; 5—1). Cor
ner® ; 7—2.

CHIMIA : Pavel - BASNO, Preda, 
CATARG. U, Cincă - Savu (min. 75 
Stanca), Alexandru, Carabageac - 
Teleșpan, GINGU (min. 63 Ene), Pra- 
deanu.

STEAUA : lordache - ANCHEUNÎ, 
SAMEȘ, FI. Marin, Fodor — Mureșan, 
IORDÂNESCU, Stoica, lovan — Ma
jora (min. 83 Bal'int), Ralea.

A arbitrat bine M. Salomir (Ouj“ 
Napoca) ; la fonie : S. Pantefomoneecu 
(cu gneșel'i1) și Al. Baciul eseu (bine1) 
— ambîi din Ploiești.

Cartonașe galbene : Basno, Fk Ma
rin.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 1-1 (1-1).

RM. VILCEA, 28 (prin telefon)
Aliniind, din primele minute, 

două linii de cite patru, jucători 
în fața lui Iordache, doar cu 
Majaru și de cele mai multe 
ori numai cu Ralea în atac, 
ne-am dat seama că Steaua va 
face un joc defensiv, canto- 
nîndu-se intr-un joc cu accent 
pe apărare. Nu numai datorită 
acestui fapt, dar și lipsei de 
precizie a atacanților săi, for
mația militară a expediat un 
singur șut pe spațiul porții. 
Astfel, Chimia a dominat cea 
mai mare parte a timpului, a 
șutat mai mult și mai pericu
los decît „ll“-le bucureștean și, 
în general, a practicat un fot

UN PUNCT DINTR-UN ȘUT!?
TIMIȘOARA, 28 (prin telefon)

Timpul primă văratic, teren
greu (foarte moale), tribune nu 
prea pline, acesta a fost cadrul 
ta care a început partida din o- 
rașul de. pe Bega, unde antreno
rul Cicerone Manolache a reapă
rut la fosta sa echipă, „Poli", 
în Divizia „A“. Unii au răsuflat 
ușurați cînd au văzut că ex-ti- 
mișoreanul Giuchici nu figura ta 
formația Jiului. Dar cine 
creadă, pînă la urmă, că partida 
aceasta va căpăta o turnură a- 
tît de dramatică pentru „alb-vio- 
leți“, care, iată, cu acest semi- 
eșec ajung acum la —4 p ta 
„clasamentul adevărului" ?

Prima repriză gazdele o puteau 
încheia liniștitor, chiar cu 4—5 
goluri diferență : a ratat în mim 
9 Anghel, de la 7—8 m !, după 
care, ta min 15 și 17, Cavai a 
„scos" uluitor șuturile lui Anj^el 
Si Palea. „Lovitura de teatru" 
■-a produs în min. 19 : Varga 
a sprintat In atac, pe stingă (su
părarea timișoreană era avansa
tă), a centrat ta careu și SA- 
LAJAN, singur (unde a fost 
Murar?), a deschis scorul (0—1). 
Egalarea s-a produs, relativ, re
pede (min. 26 — lovitură puter
nică cu capul a lui ANGHEL 
la centrarea lui Șunda î 1—1), 
Insă, pe un fond precipitat al 
timișorenilor, precipitare care a; 
vea să se accentueze, punîndu-și 
amprenta pe jocul gazdelor. 
Jiul a ripostat de multe ori pe 
contraatac, prin „triunghiul" Șu- 
mulanschi — Varga — Lasconi, 
a luptat din răsputeri pentru 
menținerea acestui rezultat rea
lizat doar cu un singur șut pe 
spațiul porții adverse! Reușita

F C. OLT 3 (1J
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1)

Spectatori — aproximativ 3 000. Șu
turi : 16—7 (pe poartă : 12—3). Cor
ner® : 13—1. Au ma.cat: IAMANDI
(min. 36, 77), PREPELIȚA (min. 80), 
respectiv TERHEȘ (min. 38).

F. C. OLT ; Anghel - I. PETRE, 
Ciocioană, lonașcu, Matei — Cătoi 
(min. 67 P. Petre), ȘOARECE, RO
TARU - PREPELIȚA, IAMAND>, State 
(mm. 60 Pițurcă).

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU 
— M. MARIAN, Cazan, B. Grigore, 
Munteanu II — Șerbănică, Pană, O. 
lonescu (min. 20 Liră) Bozeșan — 
Bucurescu, TERHEȘ

A arbitrat bine- Cr. Teodorescu 
(Buzău) ; la linie : I. Tănase și, cu 
unele greșeli, S. Necșulescu (a mbH 
d'in Tîrgoviște).

Cartonașe galbene Șoarece, fa- 
născu, Terheș, Munteanu II.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 3-0 (1-0)

bucurestean" și s-a oprit în 
plasă. Peste trei minute, Pițur- 
că pasează Iui PREPELIȚA, a- 
cesta tentează abil pe Muntea
nu II și stabilește scorul par
tidei. Pu.ea fi și 4—1, în min. 
88, cînd arbitru] de centru s-a 
grăbit acordind un penalty 
pentru gazde, 11 m. executat 
de Iamandi și transformat, dar 
nevalidat pe motiv că... balo
nul n-ar fi fost. așezat exact 
pe punctul de la 11 m.! (la re
petare Speriatu va apăra).

Un meri frumos în pofida 
terenului greu, un duel fizic 
și tactic, cîștigat pe merit, de 
gazde, într-o luptă în care în
vinșii au plecat totuși aplau
dați.

Mircea M. 1ONESCU

bal constructiv, mai spectacu
los decît adversara sa.

încă din primele minute, 
Chimia manifestă intenții o- 
fensive și o acțiune purtată pe 
traseul Teleșpan — Gîngu — 
Basno îl face pe Iordache să se 
întrebuințeze, pentru întîia oa
ră, foarte serios. Și în conti
nuare vîlcenii sînt primii la 
minge, sînt bine susținuți de 
liniile din spate, șutează mai 
mult, dar apărarea formației 
vizitatoare este la post. în 
min. 7, notăm prima situație 
bună de gol a gazdelor (Gîn
gu), pentru ca, în min. 45, 
Iordănescu să execute foarte 
periculos o lovitură liberă de 
la 25 de metri. După pauză, 
aspectul jocului nu se schimbă. 
Chimia domină în continuare și 
are trei comere în două mi
nute. Steaua trece prin momen
te grele și doar Ralea rămîne 
in față ca vîrf de lance. Pînă 
în final mai avem de notat 
marea ocazie a lui Stanca 
(min. 80), care se pripește la 6 
metri de poarta lui Iordache, 
pentru ca 6 minute mai tîrziu 
Mureșan să fie pe punctul de 
a deschide scorul, expediind 
balonul în bară după ce trecu
se și de portarul Pavel. Arbi
trul M. Salomir a fluierat mult, 
fragmentînd jocul, care și din 
această cauză nu a avut cursi
vitate. Nu putem spune, totuși, 
că a făcut greșeli care să Q 
influențat rezultatul.

Mircea TUDORAN

„POLI" TIMISOARA 1 (1)
JIUL 1 (1)

Spectatori — aproximativ 10 000. Șu
turi : 26-6 (pe poartă : 11—1). Cor
ner® x 13-1. Au marcat : SALAJAN 
(min. 19), ANGHEL (min. 26).

POLITEHNICA : Suciu - Murar, 
CIRCIUMARU. Șerbănoiu, ȘUNDA - 
ANGHEL, Manea (min. 46 Cotea j 
mm. 53 T. Nicolae), DUMITRU, Pa
lea — Băcăniei, Nedeicu

JIUL : CAVAI - P. Grigore, NEAGU, 
RUSU, Giurgiu - VARGA (min. 85 
Vlxitiv), Muia, Frățilă (min. 62 VI- 
nătoru), Șumulanschi — Sălăjan, LAS
CONI.

A arbitrat bine Al. Mustățea (P>- 
tești*) ; la Maie : J. Gramg ți M. 
Huștiuc (ambii din București).

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 3—1 (1—1').

lor se explică prin intervențiile 
bune ale lui Cavai, dar mai mult 
prin neșansa timișorenilor (ci
tește imprecizie, indecizie, lipsă 
de concentrare). Nedeicu a luf- 
tat de multe ori copilărește în 
careu și a ratat, în min. 47, o 
lovitură de la 11 m (a tras 
slab și a apărat Cavai), la- faul
tul făcut asupra lui de Ncagu. 
Minutele se scurgeau iar rată
rile se țineau lanț (tnin. 56 — 
Anghel : 58, 85, 87 — Nedeicu ; 
G8, 78 — T. Nicolae). Și astfel, 
cu toată superioritatea evidentă, 
timișorenii au pierdut, acasă, 
încă un punct.

Steiian TRANDAFIRESCU



fn Divizia „A" la handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU Șl TEROM IAȘI AU CÎȘTIGAT ÎN DEPLASARE SPOnTIVI Al ANULUI 1981
Etapa a IX-a a Diviziei „A* la 

victoria, in deplasare, a studentelor 
Iași. Iată scurte relatări :

handbal feminin s-a încheiat cu 
băcăuance și a formației TEROM

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BAC AU 18—19 (9—11). 
După cum^au început disputa, 
handbalistele băcăuance lăsau 
impresia că își vor asigura chiar 
din start avantajul (4—0 în min. 
8) care să le permită o victorie 
oarecum facilă. De fapt Știința 
s-a aflat la conducere — avînd 
o diferență de două și trei go
luri — pînă în min. 35 cînd ad
versarele lor au egalat : 12—12. 
Astfel, se poate afirma că în 
prima repriză studentele au fost 
net superioare, Maria Torok și 
Eva Mozsi-Gaal, ca și portarul 
Aliz Pfefferfon (inspirată în 
majoritatea intervențiilor) condu- 
cîndu-și excelent coechipierel.e. 
In acest interval s-au înregistrat 
si cîteva ratări ale ambelor e- 
chipe. Asistăm apoi la un foarte 
serios și... periculos (pentru bă
căuance) reviriment al handba
listelor de la Progresul. Bineîn
țeles că jucătoarele "car au creat 
situații favorabile pentru bucu- 
reștence, fiind și cele mai efica
ce, au fost, ca de obicei, Nicu- 
lina lordache (de la un meci la 
altul, în acest campionat, ea se 
arată într-o formă din ce în ce 
mai bună, recandidînd, cu șanse 
sigure, după opinia noastră, pen
tru lotul reprezentativ) și Maria 
Popa. Bune intervenții a avut în 
poarta echipei Progresul și Li
dia Stan. în finalul partidei Pro
gresul a arătat că este capabilă 
de rezultate strînse în compa
nia oricărei formații din campio
natul intern. Au înscris : Iorda- 
che 9, Popa 6, Caramalău 2, Lă- 
custă-ManoIescu 1 — pentru Pro
gresul ; Torok 10, Mozsi-Gaal 5,

Hrișcu 2, Lconte 1, Danilof-Călin 
1. Au arbitrat bine Vladimir Co- 
jocaru și Ion MihăiLescu (Cra
iova).

Ion GAVRILESCU
brașov —

16—17 (10—10),
rezultat 
victorie

RULMENTUL 
TEROM IAȘI 
Meci spectaculos, rezultat pe 
muchie de cuțit, victorie in 
extremis a ieșencelor, me
ritată însă. Menționăm faptul că 
brașovencele nu și-au putut re
cupera toate jucătoarele acciden
tate, astfel că ele au evoluat 
fără Neică, Drăgușel șl Beschi, 
iar Oacă a fost introdusă pe te
ren doar pentru aruncări de la 
7 m. Furtună și Oancea nu au 
fost nici ele în deplinătatea ca
pacităților fizice. Chiar în aceste 
condiții, Rulmentul Si condus In 
dese rin duri (7—3 în min. 14, 9—5 
în min. 20, 15—12 în min. 47),
dar au fost mereu egalate. Au 
înscris : Marian 4, Oacă 4, Tache 
2, Pătruț 2, Demet 2, Chiriță 1, 
Furtună 1 — pentru Rulmentul ; 
Avădanei 5, Vișan 4, Popa 3, Co- 
valiuc 3, Corban 1, 
— pentru TEROM. 
coresp.)

MUREȘUL TG. MUREȘ—C.S.M. 
SIBIU 33—17 (17—8). Din nou
sală arhiplină (cîteva sute de 
spectatori nu au mai avut loc 
în tribune), mureșencele fiind 
dornice — și reușind — să ofere 
un frumos spectacol. '
Bloj, din poartă, și-a 
foarte bine coechipierele. Au în
scris : Dorgo 11, Lăutaru-Oltean 
6, Blro 4, Bărbat 4, Kiss 4, Frîn- 
cu 3, Lazslo 1 ; respectiv, Oncu

Marine ac 1 
(C. GRUIA,

Angela 
condus

C. M. DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare dtn sag 1)

scandinavă. în special mingile 
„voleibalate" peste semicerc, cu 
finalizări din plonjoane cu 
plutire de mare spectacol au 
cules aplauze, cum se spune, 
Ia „scenă deschisă".

Un deosebit aport în realiza
rea acestei victorii l-au avut 
portarul Nicolae Munteanu — 
foarte bun, mai ales atunci cînd 
echipa trece prin momente de 
cumpănă, conducătorul de joc 
Radu Voina, principalul reali
zator al echipei, Stingă, care 
deși ținot „om la om" a reușit 
totuși să se „rupă" deseori de 
marcajul strict al adversarului 
și să înscrie 10 goluri, Marian 
Dumitru, care — se pare — că 
a ieșit din criza de formă prin 
care a trecut (ceea ce este 
foarte bine pentru economia 
generală a jocului echipei) și 
pătrunzătoarea extremă, Cornel 
Durău.

Cele 55 de goluri ale meciu-

lui au fost marcate de : Stingă 
10, Marian Dumitru 7, Durău 3, 
Voina 3, Drăgănifă 2, Bedivan 
2, M. Voinca 2, Folker, Vasllca 
— România, Bengsston 4, Ras- 
munssen 4, Abrahamsson 4, 
Heinonen 3, Jilsen 2, Sojgren 
2, Bo Andersson 2, Hansson 2, 
Persson — Suedia. Cuplul de 
arbitri olandezi Gerard Hout- 
braken și Jo Nusser a condus 
cu multe greșeli dezavantajînd 
ambele echipe.

în următorul joc, echipa 
României va întîlni marți la 
Boblingen (ora 21,45 — ora
României) echipa Ungariei.

PATINATORI ROMÂNI
LA CONCURSUL DE LA KIROV
Un grup de patinatori români 

a participat la un concurs inter
național desfășurat la Klrov 
(U.R.S.S.), la startul căruia s-au 
aliniat 37 de alergători din 7 țări. 
Iată cîteva rezultate : 3 000 m - 
L A. Aparakin (U.R.S.S.) 4:22,85... 
4. Tibor Kopacz (S.C. Miercurea 
Ciuc) 4:25,26 ...9. Ion Opincariu 
(Tractorul Brașov) 4:27,69 ; 1500 
m — 1. A. Aparakin 2:06,68, ...7. 
T. Kopacz 2:08,95 ...11. I. Opinca- 

. ................. — - 1. P. Krl-
...4. T. Ko- 

I. Opincariu 
E. Kulikov 

T. Kopacz 
(I.E.F.S. —

riu 2:10,13 ; 5 000 m - 
siak (R.D.G.) 7:43,68 
pacz 7:49,33 ...13.
8:10,42. 500 m — 1.
(U.R.S.S.) 39,06 ...14.
41,5, 15. D. Jenei _______
Triumf Buc.) 41,10. Clasament ge
neral : 1. • A. Aparakin 173,232 p 
~.4. T. Kopacz 175,177 ...12. I. O- 
pincariu 179,847.

1—7. in

2—7.in

3.TTI .

3—4.III

4—7.III

5—6.III

5—7. in

6—7.111

G, Macaric 2, Dinu-Sălcăian 2, 
Coșulțchi 2, Hoffner 2, Klein 2, 
Oțelea 1. (A. SZABO — coresp?)

universitatea timișoara
— CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 23—19 (12—11). Joc destul 
de* „tare", dar bine temperat de 
cel doi arbitri (P. Radvani șl L 
Ardelean din Cluj-Napoca), care, 
numai în prima repriză, au dic
tat 13 aruncări de la 7 m ! Tl- 
mișorencele au cîștigat pe merit. 
Au înscris : Luțaș 11, Ștefanovicl 
10, Ștefan 2, respectiv Cazaca 11, 
Wainert 3, Iluț 2, Onet 2, Feier 
1. (C. CREfU’— coresp.)

TEXTILA BUHUȘI — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA “ — 
(11—8). Textila a dominat 
ga partidă. Au înscris : 
taru 6, Bortaș 4, Racleș 
povici 3, Buftea 2, Lconte 
dor 1, respectiv Morariu 
mian 6, Cscrel 2, 
Brehar L (L. MANDLER 
resp.)

HIDROTEHNICA CONSTANTA
— CONFECȚIA BUCUREȘTI 18— 
16 (9—9). Au Înscris : Dimofte 7, 
Frtncu 5, Negru 2, Bocăneală, 
Carapetru, Matarangă și Oneț 
cite 1, respectiv Pițigoi 4, Grigo- 
raș 4, Serediuc 4, Nuțu 2, V. 
Constantinescu 1, G. Constantl- 
nescu 1. (P. ENACHE — coresp.)

21—17 
întrea- 
Ciubo- 
3, 
2, 
7, 

Petrescu

Po- 
FO- 
Da-

co-

Asociația Internațională a 
Presei Sportive (A.I.P.S.) a dat 
publicității rezultatul 
tei pentru desemnarea 
mal buni sportivi ai 
competițional 1981. La anchetă
au participat asociațiile națio
nale de presă sportivă din nu
meroase țări 
gă. Potrivit 
te, Trofeele 
1981, oferite 
riștilor sportivi din Grecia, 
fost atribuite următorilor :

Bărbați : Sebastian Coe 
rea Britanie) — atletism

Femei : Ute Geweniger 
Germană) — înot 42 p

Echipe: reprezentativa U.R.S.S. 
— hochei pe gheață 29 p.

Dar iată cum se prezintă 
clasamentele în partea lor din 
frunte : BÂRBAȚI : 1. Coe 66 p, 
2. John McEnroe (S.U.A.) —

Ray Leonard

anche- 
celor 

anului

din lumea întrea- 
voturilor exprima- 
A.I.P.S. pe anul 
de asociația zia- 

au

(Ma-
66 p 

(R. D.

tenis 34 p, 3.
(S.U.A.) — box și Karl-Heina 
Rummenigge (R. F. Germania)
— fotbal 10 p, 5. Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) — șah 6 p (au 
mai primit voturi alți 16 spor
tivi) S FEMEI : '
42 p, X “
(S.U.A.) — 
Chris Evert 
tenis 14 p,
(S.U.A.) — înot 10 p, 5. Jarmila 
Kratochvilova (Cehoslovacia) — 
atletism și Antoaneta Todorova 
(Bulgaria) — atletism 7 p (alte 
14 sportive au mai primit vo
turi) ; ECHIPE : 1. U.R.S.S. — 
hochei 29 p, 2. R. F. Germania
— fotbal 25 p, 3. Brazilia 
fotbal 13 p, 4. Maccabi 
Aviv (Israel) — baschet 9 o. 5. 
R. P. Chineză — tenis de masă 
8 p (au mai primit voturi alte 
23 de echipe).

1, Geweniger 
Evelyn Ashford 

atletism 28 p, X 
Llyod (S.U.A.) — 
4. Mary Mengher

PE GHEATA SI PE ZAPADA u J
OSLO. — Campionatul mondial 

de schi-fond a continuat la Hol- 
menkollen (Norvegia) cu proba 
masculină de 50 km, în care vic-

TURNEUL DE ȘAH DIN INDONEZIA
JAKARTA, 28 (Agerpres). 

— început La Jakarta, turneul 
intrenațional de șah organizat 
de federația indoneziana a 
continuat în Insula Ball cu 
runda a 14-a, în care ma
rele maestru Florin Gheor
ghiu a remizat cu Spasov (Bul
garia). în runda a 13-a, Florin 
Gheorghiu l-a învins pe Ardinas- 
jah (Indonezia). Alte rezultate 
din runda a 14-a : Chandler —

Sampouv 1—0 ; Christiansen 
Hulak 1—0 ; Kurajița 
nang 1—0 ; Sosonko 
l—o ; Hort ” •
Ribli — ~
sament 
(S.UA.)
Hort (Cehoslovacia) 
(Noua Zeelandă) cu
Florin. Gheorghiu 
șapte cu 8,5 p.

Henley 
Radulov remiză.

conduce
cu 10 p,

— Mani- 
Gunavan 
remiză ;

. In cla- 
Christiansen 
urmat de 
și Chandler 
cite 9,5 p. 

ocupă locul

VOR AVEA LOC Șl C.M
DE ATLETISM ÎN SALĂ ?

HELSINKI, (Agerpres). — 
Președintele Federației inter
naționale de atletism, dr. Pri
mo Nebiolo, aflat Intr-o vizită 
la Helsinki, a declarat că ar fi 
posibil ca în anul 1990 să se 
desfășoare prima ediție a cam
pionatelor mondiale de atletism 
pe teren acoperit. El a arătat 
că organizatorii arenei „Ma-

dison Square Garden* 
New York au manifestat 
rea de a organiza prima 
a acestei competiții.

din 
inte- 

ediție

toria a revenit sportivului suedez 
Thomas Wassberg (în vîrstă d® 
26 de ani) cronometrat cu tim
pul de 2.32:00,9. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Iuri Burla
kov (U.R.S.S.) — 2.32:34.3, Larf
Erik Eriksen (Norvegia) — 
2.32:49,9, Aleksandr Batiuk 
(U.R.S.S.) — 2 33:19,6 și Asko Au- 
tio (Finlanda) — 2.33:23,9.

în urma rezultatelor înregistra
te la campionatele mondiale de 
La Holmenkollen, în clasamentul 
general feminin al „Cupei Mon
diale- la schi-fond conduce snor- 
tlva cehoslovacă Kveta Jeriova 
cu 97 p, urmată de Berit Au nit 
(Norvegia) — 74 p și Anna Pa- 
siarova (Cehoslovacia) — 64 p.

ASPEN. în cadrul „Cupei mon
diale- a avut loc un slalom u- 
riaș feminin, cîștigat de Maria 
Epple (R.F.G.) 2:13,51, urmată de 
Erika Hess (Elveția) 2:13,67 șl I- 
rene Epple (R.F.G.) 2:14,16. Li
dera competiției se menține Eri
ka Hess cu 277 p, urmată dc 
Irene Epple 257 p șl Christine 
Cooper (S.U.A.) 156 p.

INNSBRUCK. Au început 
cerile 
pentru 
probe 
nin
Angela Stahnke 
mană) — 500 m

C.M. de patinaj 
juniori. Primele 
ale concursului 

au fost

între- 
viteză 
două 
femi- 

ctștigate d«
(R. D. Ger- 
în 42,04 ș! 

Yvonne van Gennip (Olanda) - 
1 500 m în 2:12,74.

La București, Tulcea și Galați

AZI ÎNCEP TURNEELE PE GRUPE AEE CAMPIONATULUI
MASCULIN DE VOLEI

ECHIPA ROMÂNIEI CAP DE
CIUDAD DE MEXICO, 26 (A-

gerpres). — Comitetul de organi
zare a Campionatului mondial 
universitar de fotbal a anunțat 
că In vederea competiției, ce 
se va desfășura între 21 iulie și 
6 august, ta Mexic, au fost sta
biliți drept capi de serie selec
ționatele studențești ale Olandei, 
ROMÂNIEI, Uruguay ui ui și Me-

xiculuL Seria din care va faci 
parte echipa română își va di» 

-pută meciurile ta orașul Victoria 
cea a Olandei la Cuernava, Uru
guay ul va juca la Puebla, i 
Mexicul ta capitala țării, CX 
dad de Mexico. Pînă ta prezenl 
și-au anunțat participarea La cam
pionatul mondial studențesc for
mații din 16 țări.

Azi, în trei orașe din țară 
(București, Tulcea și Galați) 
încep primele turnee, pe gru
pe, ale Diviziei „A“ masculine 
de volei. La BUCUREȘTI, pen
tru locurile 1—4, cele patru 
combatante se vor întîlni azi, 
miine și miercuri în Sala Flo- 
reasca (ora 16), după următo
rul program: Steaua —_ Silva- 
nia Șimleu 
— Tractorul Brașov 
Steaua — Tractorul 
Dinamo — Silvania Șimleu Sil- 
vaniei (ziua a II-a) ; Silvania 
Șimleu Silvaniei — Tractorul 
Brașov, Steaua — Dinamo (te- 
ua a IlI-a).

La TULCEA, în 
rilor, meciurile 
grupei A se vor 
miine după-amiaza (ora 
iar miercuri dimineața, în or
dinea următoare: Calculatorul 
București — Politehnica Timi-

Silvaniei, Dinamo 
(ziua I), 

Brașov,

Sala sportu- 
din cadrul 
juca azi și

17),

AGENDA SĂPTĂMÎNII
Box : turneu internațional la Sofia 

pentru campionatul 
orașe din R.F. Ger-

Handbal : continuă meciurile 
mondial masculin, în mai multe 
mania.
Automobilism : raliul Portugaliei 
pionatul mondial de raliuri.
Fotbal : meciuri în cadrul sferturilor de finală ale 
cupelor europene ; meciul amical Brazilia — Ceho
slovacia, la Rio de Janeiro.
Schi : „Cupa mondială* (slalom uriaș șl special, la 
femei), la Waterville Valley (S.U.A.).
Schi : „Cupa mondială- (biatlon), la Lahti (Finlanda) 
Schi : campionatele mondiale de juniori (schi nordic), 
la Murau (Austria)
Schi : „Cupa mondială- (schi nordic, 50 km bărbați 
și 10 km femei), la Lahti.
Schi : „Cupa mondială- (coborîre bărbați), la 
(S.U.A.).
Tenis : meciuri în cadrul ,,Cupei Davis" (Chile 
mânia, la Santiago de Chile).
Atletism î campionatele europene de sală, la

contînd pentru cam-

Aspen

— Ro-

Milano

șoara. Explorări B. Mare — 
C.S.M. Delta Tulcea (ziua I). 
Calculatorul București — C.S.M. 
Delta Tulcea, Politehnica 
mișoara — Explorări B.
(ziua a II-a); Politehnica 
mișoara — C.S.M. Delta 
cea, Explorări B. Mare — 
culatorul București 
IlI-a).

La GALAȚI tot 
sporturilor, meciurile 
pa B au loc după-amiaza. 
astfel: Universitatea Craiova — 
C.S.U. Alumina Oradea, C.S.M. 
Suceava — C.S.U. Ofelul Ga
lati (ziua I) ; Universitatea 
Craiova — C.S.U. Ofelul Ga
lati, C.S.U. Alumina Oradea — 
C.S.M. Suceava (ziua a II-a); 
C.S.U. Alumina Oradea — 
C.S.U. Otelul Galați, C.S.M. 
Suceava — Universitatea Cfa- 
iova (ziua a IlI-a).

Turneele 2, 3 și 4 au loc In 
zilele de 7—9 martie, 14—16 
martie, respectiv 21—23 martie.

F. C. BAYERN Învingătoare

(ziua

Ti- 
Mare

Ti- 
Tul- 
Cal- 

i a

în 
din

Sala 
gru-

In etapa a 23-a a campionatului 
„vest-german, F.C. Bayern Mun- 
'chen (care va evolua miercuri la 
Craiova In sferturile 
ale C.C.E.) a dispus de 
Braunschweig cu 3—1 
se află pe primul loc 
ment cu 32 p, urmată 
chengladbach 30 p și
29 p. Golurile au fost marcate 
de Geiger (min. 8 pentru învinși), 
Breitner (min. 38 din penalty și

de finală 
• Eintracht 

(1—1) 01 
în clasa- 
de Mfin- 
Hamburg

min. 82), Rummenigge (min. 47) 
Echipa aliniată de învingători 
Mailer — Weiner, Augenthaler 
Beierlozer, Horsmann —- Kraus 
Dremmler, Breitner — Dflrnber 
ger, Hoeness (din min. 55 Mathy) 
Rummenigge. Alte rezultate 
Stuttgart — Nurnberg 1—2, Bo 
chum — Bremen 0—2, Harnbun 
— Frankfurt 2—0, Duisburg

Mbnchengladbach - 
0—1.

KOln 1—0, 
Dortmund

ALTE CAMPIONATE
ANGLIA : Arsenal — Swansea 

0—2 ; Aston Villa — Coventry 
2—1 ; Brighton — West Bromwich 
2—2 ; Everton — West Ham 0—0 ; 
Leeds United — Liverpool 0—2 ; 
Manchester United — Manchester 
City 1—1; Nottingham — Middles
brough 1—1 ; Southampton — 
Birmingham 3—1 ; Stoke City — 
Tottenham 0—2 ; Sunderland — 
Notts County 1—1 ; Wolverhamp
ton — Ipswich 2—1. Clasament : 
1. Sauthampton 53 p ; 2. Swansea

49 p ; J.
47 p.

Manchester United

ITALIA 
tanzaro 2—1 : 
tina 1—2 ; C 
0—1 ; Cesena 
— Napoli 0—4 ; Milan 
2—1 ; Roma — Genoa 
rino — Udinese 1—0. 
ment : 1. Juventus șl 
cite 30 p, Roma și 
20 p.

1 ;

(et. 20). Ascoli — Ca 
1 ; Avellino — Fioren

Cagliari — Juventui 
i — Inter 1—3 ; Corni 

— Bologni 
1—0 : To 
în clasa
Florentini
Tntor cît(

ATLETISM ® Campionatele de 
sală ale S.U.A., la Madison 
Square Garden : masculin : 60
yBrown 6,14, lungime : Cari 
Lewis 8,55 m (la 1 cm de recor
dul mondial) ; o milă : Spivey 
3:57,04, greutate : Braun 20,08 m, 
înălțime : Stones 2,25 m, prăjină: 
Olson 5,65 m ; feminin : 60 y : 
Ashford 6,54, înălțime : Rienstraa 
1,91 m, lungime : Veronica Bell 
6,70 m (record), 220 y : Sandra 
Cheeseborough 23,25 (record mon
dial), 60 yg : Hightower 7,38, 2 
mile : Joan Hansen 9:37,03 — re
cord mondial, @ La Senftenberg, 
în meciul R.D. Germană — An
glia (în toate probele masculine 
victorii ale gazdelor) : masculin : 
800 m : Mogalle 1:48,3, greutate : 
Schmidt 19,92 m, 400
mer
7,88 m :

. 7,20, 
3 000

TELEX

m, 400 m : Bre- 
47,83. lungime : Lauterbach 
ui : feminin : 60 m : G3hr 
înălțime : Dedner 1,94 m, 
m : Ford (Anglia) 9:22,1.

AUTO • După 16 probe spe
ciale, In „Raliul Mintex", în An
glia, conduce finlandezul Hannu 
Mikkola („Audi Quatro“), urmat 
la 1:04 de compatriotul său Ari 
Vatanen.

BASCHET • In C.C.E. (f) în 
semifinale (retur) : T.T.T. Riga— 
Ceramica Pagnossin Trevisio 
75—62 (41—26). Echipa învingătoa
re S-a calificat în finală, în care 
va întîlni pe Minior Pemik, la 
25 martie, la Koln.

BOX e Chilianul Cardenio 
Ulloa a devenit campion mondial 
la cat. cocoș, învingîndu-1 prin 
k.o. ta repriza a doua pe colum
bianul Alfredo Herrera, a Da
nezul Hans Henrik Palm este 
noul campion european la cat. 
semknljlocle în urma victoriei

repurtate prin abandon asupri 
francezului Georges Warsufel.

CICLISM • Prima etapă i 
Turului Sardiniei s-a în
cheiat cu victoria lui Giuseppi 
Saronni, întrecundu-i la sprin 
pe compatrioții săi Petito și Ba 
ronchelli (142 km în 3 h 43:31)

HALTERE • La Varna, bul
garul Liubomir Hadjiev a corec 
tat două recorduri mondiale h 
cat. muscă : 113,5 kg la „smuls* 
și 250 kg la „total".

POLO • în finala turneului di 
la Ciudad de Mexico : Cuba - 
Mexic 17—10. '

TENIS • în semifinalele tur 
neului de la Genova : Lendl - 

Amritraj 6—4. 6—4 ; Gerulai 
4—6, 6—1, 6—2
finală ale tur 

de la Oakland 
Allen 6—3,
Turn bull
Potter 6—4. 7—6

V.
tis — Mottram 
• Sferturile de 
neului feminin 
Evert-Lloyd — 
7—6 ; Rhode — 
6—2 !, Jaeger —

3—6
6—4
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