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MARICICA PUICĂ - NOUA CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA CROS !
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I
FIȚA LOVIN — vicecampioană a lumii.

inaintea norvegiencei Grefe Waitz,
ciștigâtoarea ultimelor patru ediții
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SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII DE ORDINE Șl MEDALII 
UNOR SPORIM, ANTRENORI Șl TEHNICIENI, PEN IERI

REZULTATELE DEOSEBIIE OBȚINUTE EA UNIVERSIADA ’81

La cea de a XXII-a ediție a 
campionatelor mondiale de 
cros, desfășurate duminică la 
ora amiezii, pe hipodromul 
Capannella din Cetatea eternă 
a Romei, a fost scrisă o nouă 
pagină glorioasă In cartea de 
aur a atletismului nostru, a 
sportului românesc. Participînd 
in cursa senioarelor Marlcica 
Puică (antrenor Ion Puică) s-a 
impus net și a dobîndit titlul 
suprem, de campioană a lumii, 
pe locul secund clasîndu-se 
Fița Lovin (antrenor Nicolae 
Mărășescu), cu cîteva secunde 
înaintea celei mal redutabile a- 
lergătoare de cros a ultimilor 
ani, norvegianca Grete Waitz, 
clștigătoarea titlului mondial la 
întrecerile din 1978 (Glasgow), 
1979 (Limerick), 1980 (Paris) și 
1981 (Madrid).

întrecerea feminină s-a des
fășurat pe un traseu lung de 
4663 m (cu 423 m mai mult 
decit se anunțase anterior !), 
presărat cu obstacole, un tra
seu dificil, care le-a supus pe 
concurente la un efort deo
sebit, căci nu e deloc o joacă 
o asemenea alergare I Waitz, 
marea favorită, a căutat să-și 
impună legea, adică tempoul 
de alergare care-i convenea, 
dar Maricica Puică și Fița Lo
vin au răspuns prompt tenta" 
tivelor atletei norvegience, 
după care au preluat ele con
ducerea, ordinea clasamentului 
fiind decisă Insă fn finalul 
cursei, de finișul mai proaspăt 
și mai viguros al alergătoarelor 
noastre. De remarcat că Mari- 
clca si Fița au luat 
parte și in 1978 la C.M. (Puică 
a fost a 3-a, după Waitz și 
Natalia Betini, Lovin a fost 
a 26-a) contribuind la succesul 
echipei României, atunci cam
pioană mondială.

Rezultate înregistrate : senioare: 
L Marlcica Puică (România) 
14:38,9, Z. Fița Lovin (România) 
14:40,5, 3. Grete Waitz (Norvegia) 
14:43,9, 4. Agnese Posamal (Ita
lia) 14:46,9, S. Diana Rodgers 
(Noua Zeelandă) 14:49,2, 6. In-

MARICICA PUICA

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avui loc, sitnbătă di
mineața, solemnitatea înmînă- 
rii de ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România, 
conferite Prin Decret preziden
țial unor sportivi și antrenori 
din domeniul educației fizice Și 
sportului, pentru rezultatele 
deosebite obținute la Jocurile 
Mondiale Universitare de la 
București — 1981, precum șl 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea activității sportive 
și la creșterea prestigiului 
sportului românesc Pe plan in
ternational.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petru Enache, membru supleant 
a! Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Ion Tudor, ministrul tu
rismului și sportului, general- 
locotenent Marin Dragnea. pre
ședintele Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport, 
Petre Constantin, adjunct al

ministrului educației și învăță- 
mintului, Tudor Mohora, secre
tar al C.C. al U.T.C., președin
tele U.A.S.C.R., membrii Bi
roului Comitetului Executiv al 
C.N.E.F.S., activiști ai C.N.E.F.S. 
și ai federațiilor sportive.

Au fost conferite componen- 
tilor loturilor sportive univer
sitare de gimnastică, 
greco-romane, tenis, i
inot și polo, volei, I
scrimă, lupte libere, 
precum și antrenorilor și medi
cilor acestora 65 ordine „Me
ritul Sportiv" clasa I. 29 ordi
ne „Meritul Sportiv" clasa a 
Il-a, 68 ordine „Meritul Spor
tiv" clasa a IH-a și 11 me
dalii „Meritul Sportiv" clasa I.

înminind înaltele distincții, 
tovarășul Petru Enache, în nu
mele conducerii de partid și 
de stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
felicitat călduros pe cei deco
rați pentru rezultatele obținute 
in competițiile sportive prile
juite de Jocnrile Mondiale U- 
niversitare de vară — București

, lupte 
atletism, 
handbal, 
baschet.

1981, Subliniind că distincțiile 
acordate sint o expresie eloc
ventă a înaltei prețuiri de care 
se bucură frumoasele succese 
Pe care le-au obținut în marea 
întrecere sportivă a studenților 
de pretutindeni, vicepreședin
tele Consiliului de Stat a urat 
celor prezenti noi succese in 
perfectionarea măiestriei lor 
sportive, pentru a cuceri noi 
poziții de frunte in ierarhia 
sportului mondial, pentru a re
prezenta, în orice ocazii, cu 
cinste culorile patriei, sporind 
astfel înaltul prestigiu de care 
se bucură azi România socia
listă în rîndul tuturor națiuni
lor lumii.

Din partea celor decorați au 
luat cuvîntul Nadia Comăneci, 
multiplă campioană mondială, 
olimpică și universitară, Ion 
Corneanu, antrenor emerit al 
lotului universitar de lupte 
greco-romane, și voleibalistul 
Nicu Stoian. (Agerpres)

Citiți In pag. 3 cuvîntul spor
tivilor și lista tuturor celor 
distinși cu ordine si medalii. FIȚA LOVIN

grid Kristiansen (Norvegia) 14:50,9, 
7. Elena Sipatova (U.R.S.S.) 
14:51,9, 8. Raisa Smehnova
(U.R.S.S.) 14:55,5, 9 Nadia Dan- 
dolo (Italia) 14:57,9, 10. Jane Mer
rill (S.U.A.) 14:39,5 etc,, echipe 9
1. U.R.S.S. 44 p, 2. Italia 57 p, X. 
Anglia 67 p, 4. S.U-A. 70 p, 5. 
Canada 104 p, 5. Norvegia 128 p, 
7. Spania 132 p etc.

întrecerea juniorilor (7400 m) a 
prilejuit un net succes al alergă
torilor etiopieni : 1. Zurubachew
Gelaw 22:45,31, 2. Aduna Lerna
22:46,61 3. Ștefano Mei (Italia) 
24:48,71 ; echipe ; 1. Etiopia IZ p,
2. Italia 36 p, 3. Anglia 63 p etc.
Șl la seniori (ti 900 m) etiopienii 
s-au aflat la înălțime : 1. Moham
med Kcdir (Etiopia) 33:40,5, 2. Al
berto Salazar (S.U.A.) 33:44,0, 3. 
Rod Dixon (Noua Zeelandă) 
34:01,8, 4. Hans J8rg Kunza
(R.D.G.) 34:03,0, 5. McLeot (An
glia) 34:06,4, 8. Tura (EtloplaJ
34:07.7 ; echlp3 : L Etiopia 98 p, i. 
Anglia 114 p, 3. U.R.S.S. 257 p, 4. 
Kenya 271 p, 5. Spania 280 p, C. 
S.U.A. 300 p etc.

X
Concursul international

de schi „Cupa Poiana"

VICTORIE
ROMÂNEASCĂ 

LA SLALOM 
SPECIAL

Vili Podaru, un ciștigătar merituos
\

Azi, de la orele 15 și 18, la Palatul sporturilor,

primele reuniuni din cadrul „Centurii de aur“

BOXERI DIN 13 ȚĂRI LA START
Sîmbătă și duminică au sosit 

și ultimele delegații de spor
tivi participant! la cea de a 
Xl-a ediție a turneului inter
național de box „Centura de 
aur", astfel că la startul în
trecerilor care încep azi (ora 
15), la Palatul sporturilor din 
Capitală, vor fl prezenți pugi- 
liști din 13 țări, între care și 
România.

Boxerii români și-au înche
iat pregătirile și C. Tițoiu, V. 
Ioana, Fl. Țircomnicu, M. Ful
ger, C. Hajnal, M. Ciubotaru, 
V. Silaghi, G. Donici, I. Cernat, 
T. Pîrjol și ceilalți aproape 50 
de concurenți sînt gata de 
start. în legătură cu participa
rea boxerilor români la între
cerile de la București, i-am 
cerut părerea antrenorului co
ordonator DUMITRU GHEOR

GHIU. Iată ce ne-a declarat : 
„Deși sintem conștienți de difi
cultățile turneului — Ia startul 
actualei ediții fiind prezenți 
mulți boxeri valoroși de pe 
mai multe continente — băieții 
noștri sint bine pregătiți și au 
încredere în forțele lor. In a- 
celași timp, concursul de la 
București ne va ajuta să ne 
formăm o imagine reală asu
pra valorii sportivilor noștri in 
vederea participării la campio
natele mondiale",

în rîndul arbitrilor invitați 
la actuala ediție a „Centurii 
de aur" se află și francezul 
MANUEL LORENTE, delegat 
să arbitreze și la C.M, de la 
Miinchen. Iată părerea sa des
pre turneul de la București : 
„Vin pentru a doua oară in 
România și cunosc capacitatea

Ctțiva boxeri români, la unul dintre ultimele antrenamente îna
intea turneului de la București 
boxerilor dv. Despre «Centură» 
știu că csie o competiție foarte 
puternică și cred că și această 
ediție se va situa Ia un nivel 
valoric ridicat. Am recunoscut 
in rîndul boxerilor pe care 
i-am văzut aici multe figuri in- 
lilnite din alte mari competiții 
internaționale. Dintre boxerii 
francezi cred că vor face o

Foto : Dragoș «NEAGU 
figură frumoasă semimusca 
Limarola și P. Manjetto (71 kg) 
— fost campion al Franței".

O HO SUN. secretarul gene
ral al federației de box din 
R.P.D. Coreeană, ne-a decla-

Mihai TRANCA

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). Schiori și schioare 
din șapte țări (Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România) 
și-au anunțat prezența la actu
ala ediție a „Cupei Poiana", 
care a început, duminică, in 
frumoasa stațiune de la poalele 
Postăvarului. La startul probei 
inaugurale, slalomul special 
pentru băieți, au fost prezenți, 
insă, doar sportivi din Bulga
ria, Cehoslovacia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România, deoarece, 
din cauza timpului nefavorabil, 
reprezentanții Iugoslaviei și 
Poloniei nu au sosit încă. în 
aceeași situație s-au aflat și 
cei mai buni schiori români 
— Mihai Bâră jr. și Zsolt Ba
lazs — care au luat parte, la 
Kranska Gora (Iugoslavia), la 
un concurs de „Cupă Mondia
lă”. Cu toții vor fi prezenți, 
însă, marți, la startul slalomu
lui uriaș.

Prima probă, slalomul spe
cial, s-a disputat pe pîrtia Ru- 
ia, excelent amenajată de ma
estrul sportului Ion Cojocaru, 
care a muncit fără răgaz pen-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 8-a) (Continuare in pag. a 6-a)



Centenarul NICOLAE TITULESCU

SPORTUL, 0 MARE
Centenarul nașterii 

diplomat 
sărbătorit 
progresistă, 
memorarea 
lucite, pusă în slujba interese
lor naționale ale României și 
a marilor idealuri ale omeni
rii. Totodată, putem afla in 
documentele vremii un aspect 
mai puțin cunoscut al persona
lității sale— pasiunea pentru 
sport, în care a văzut un mij
loc important de apropiere în
tre popoare, de propagare a 
păcii și pentru practicarea că-- 
rula a găsit el însuși timp, 
in puținele clipe de răgaz. Ad
versar neîmpăcat al 
forme de agresiune, 
a conceput întrecerea 
in cel mai desăvîrșit 
fair-play.

Cu toate că avea o 
jubredă, Nicolae

ilustrului 
Titulescu, 

lume
Nicolae 
în întreaga 
ne prilejuiește re- 

unei activități stră-

oricăror 
Titulescu 
sportivă 

spirit de
sănătate 

„_______ ______  Titulescu a
practicat, cum aminteam mai 
sus, diferite sporturi. Astfel, 
numeroase fotografii l-au sur
prins înotînd în apele din a- 
propierea Tituleștilor, unde 
jl-a petrecut copilăria și unde 
a revenit In puținul timp li
ber, sau căutînd momente de 
destindere pe plajele Medite- 
ranel. A vîslit, de asemenea, 
Împreună cu nepoții săi in bar
ca proprie, ce purta numele 
simbolic de Dacia. A îndrăgit 
și „sportul alb", pasiune trans
misă probabil de bunul său 
prieten, diplomatul Nicolae 
Mișu, unul dintre protagoniștii 
turneelor de tenis ale vremii.

PASIUNE A ILUSTRULUI DIPLOMAT

(stingă) pe schiuriNicolae Titulescu

tulescu manifesta un deosebit 
interes pentru selectarea elitei 
acestui sport „condiție esenția
lă pentru a asigura o competi
ție de prim ordin ți interes in
ternational". Pentru populariza-

Afișul cursei de slalom patronată de Nicolae Titulescu

Dar marea sa pasiune în ma
terie de sport a reprezentat-o 
schiul. întrebat de un ziarist 
de ce practică această discipli
nă, Titulescu a răspuns cu bi- 
necunoscutu-i umor : „Aluneci, 
ești cuprins de amețeală, cauți 
să te ții in picioare, terenul îți 
lese înainte, mereu te cuprinde 
nn simțămînt de încordare — 
aidoma cu politica europeană".

Considerînd că nu-i priește 
prea mult clima „moleșitoare", 
ci înălțimile, a fost mereu a- 
tras de zonele alpine, dueîn- 
du-se încă din tinerețe, în ne
numărate rînduri, la Saint- 
Moritz, ducînd cu el acolo 
grijile — fie de ministru 
finanțe, de externe sau de 
der autoritar și competent 
Societății Națiunilor —, dar 
marea dorință de a se bucura 
de binefacerile naturii. După 
demiterea sa, la 29 august 1936, 
din funcția de ministru de ex
terne, ca urmare a presiuni
lor exercitate de forțele fas
ciste externe și cercurile reac
ționare interne, Nicolae Titu
lescu a fost marcat de o puter
nică suferință, care i-a atras 
compasiunea marilor personali
tăți ale timpului, a opiniei pu
blice democrate din întreaga 

Părăsind 
s-a dus 

unde 
luni —

re, a fost editat un prospect 
în 3 000 de exemplare, distri
buit, mai ales în Europa, tutu
ror forurilor și schiorilor inte
resați.

întrecerea a fost deschisă 
sportivilor de toate naționali
tățile, fără distincție, desfășu- 
rindu-se anual, pentru bărbați 
și femei. Traseul se parcurgea 
in două manșe. Competiția a 
respectat regulamentul Federa
ției internaționale de schi. Ea 
s-a bucurat, de la prima edi
ție, de un mare succes de par-

ticipare, avind asigurată o or
ganizare tehnică ireproșabilă. 
Astfel. în 1937, pe listele de 
concurs au apărut numele fai
moase a 136 de sportivi 
mai buni ai epocii, atît 
bătrînul continent, cit 
„lumea nouă". Succesul 
cerii s-a amplificat în anii ur
mători.

Dincolo de importanța «a din 
punct de vedere sportiv, ma
rea cursă „Titulescu Challenge 
Cup" a purtat adînca semnifi
cație a ideilor generoase de 
pace și colaborare care l-au a- 
nimat în cel mai înalt grad 
pe marele diplomat. Nu în- 
tîmplător, în discursul ținut la 
decernarea premiilor ediției din 
1939 a competiției, Nicolae Ti
tulescu se adresa astfel spor
tivilor : „Sînteți bogați, infinit 
de bogați, prin aceea că sufle
tul vostru nu este țesut decît 
din speranțele viitorului. Pen
tru a fi fericiți, deveniți con- 
știenți de bogăția voastră. Spu- 
neți-vă că vouă vă revine mi
siunea de a face lumea mai 
bună și pentru aceasta faceți 
din dragostea pentru semenii 
voștri legea insăși a vieții 
voastre. Sportul vă permite să 
pășiți ușor pe drumul spre fe
ricire. Avind 
vă satisface 
tîietate care 
ință umană, 
să recurgeți 
posibilitatea 
tru a trăi și 
voi, tineretul sportiv al tuturor 
națiunilor puteți să îndreptați 
lumea. In acest scop, spuneți 
sus și tare : noi, oamenii de 
pretutindeni, vrem să trăim ca 
frați !“

Sînt cuvinte, sînt idei a că 
ror semnificație este, pînă în 
vremurile noastre, de maro 
actualitate-

— cei 
de pe 

si din 
intre-

posibilitatca de a 
tendința către în- 
cxistă în orice fi- 
fără a fi necesar 
Ia cruzime, avind 
să învingeți pen 
nu pentru a muri.

NICOLAE PETRESCU
muzeograf principal la Muzeul 
de istorie al Republicii Socia

liste România

?i 
de 
li- 
al 
și

lume 
tei. 
Moritz, 
teva ~ luni — a reușit să în- 
frîngă boala. în semn de re
cunoștință 
care i-a 
sănătății, 
organizat.
Cursa internațională 
(slalom) dotată cu 
Challenge Cnp", în 
cu Ski Club Alpina 
nistrația stațiunii. 1 
reiese din scrisoarea . _ __ .
i-a adreSat-o unul dintre orga
nizatori în noiembrie 1937, Ti-

sudul Fran- 
la Saint- 

după cî-

localitateapentru
facilitat recăpătarea 
marele < 
între anii

diplomat a 
1937—1939. 

i de schi 
„Titulescu 
colaborare 

i si admi- 
După cum 

pe care

Duminică, Pe Stadionul tine
retului din Capitală, s-a desfășu
rat o mare întrecere de cros, 
dedicată aniversării a 60 de 
ani de Ia crearea U.T.C. și a 
25 de ani de Ia înființarea 
U.A.S.C.R. Ampla acțiune spor
tivă, organizată de C.E.F.S. al 
Sectorului I, Clubul sportiv 
școlar Triumf și C.E.F.S. al 
Sectorului agricol Ilfov, a re
unit un număr impresionant de 
tinere și tineri, dornici să-și 
măsoare forțele într-o alergare 
în aer liber, fie ea și pe zăpa
dă. Au venit la acest frumos 
concurs sportiv de masă sute și 
sute de tineri din întreprinde
rile, Instituțiile și școlile bucu- 
reștene, invitați din alte orașe 
ale țării, precum și din Periș, 
Moara Vlăsiei, Brăneșii, Buf
tea, Nuci, Snagov-Sat, Pătră- 
cbioaia, Chitila, Otopeni etc.

S-a alergat, cum spuneam, pe 
zăpada căzută — probabil — 
din ultimul buzunar al iernii, 
în treninguri din cele flanela- 
te, cu popasul i lungi după so
sirile din curse in fața volu
minoaselor canistre cu ceai cald 
și aromat. Cu mare ambiție și 
poftă de alergare s-au între
cut competitorii de la categori
ile mici de vîrstă. La „11—12 
ani" a cîșligat — într-o manie
ră de adevărat mare crosist — 
elevul Alexandru Rebenciuc, 
de la Școala generală 204 din 
Capitală, 
gorie de 
rezervată 
ocupînd 
Magdalena Gheorghe din Tîr- 
goviște. Un reprezentant al 
clubului sportiv școlar Triumf, 
Ciprian Voicu, de la Școala ge-' 
nerală 172, a ieșit învingător 
la categoria 13—14 ani, iar ele
vul Stelică Neață, bine pregă
tit de colectivul de profesori 
de educație fizică de la Liceul 
industrial nr. 22, a trecut pri
mul linia de sosire în cursa 
categoriei 15—16 ani.

Evident, intr-un cros de' ase
menea proporții, a sosi in pri
mele 10—15 locuri este lău
dabil. Așadar, bucurie, felici
tări pentru locurile fruntașe 
obținute și în tabăra Școlii ge
nerale nr. 15, ai cărei elevi au 
fost prezenți ieri în număr ma
re la startul acestei sărbăto
rești întreceri, prin grija și 
dragostea față de sport a pro
fesorului de matematică Mir
cea Georgescu, directorul șco

Tot la această cate- 
vîrstă, în întrecerea 
fetelor s-a distins — 
locul I — pioniera

iii, a profesoarelor de educa
ție fizică Elena Ola și Doina 
Bălan. Veselie și în grupul e- 
levilor sosiți de dincolo de 
Snagov-Sat, din comuna Nuci, 
satul Meri-Petchi. Veniți îm
preună cu dascălul lor de sport. 
Nicolae Florescu, trimiși cu 
vorbă la competiție „spre a fa
ce cinstire satului și comunei” 
de primarul Gavrilă Dumitru, 
învățător la rindul lui.

Printre alți cîștigători : Iu- 
lia Zaitz (Liceul industrial nr. 
22), la categoria 17—18 ani. A- 
poi, foarte emoționată, „telefo
nista 79", Florența Șucrî de la 
03, serviciul informații, Direc
ția de telecomunicații a mu
nicipiului București. Emoționa
tă și fericită pentru ocuparea 
locului I în întrecerea rezer
vată tinerelor de la categoria 
peste 19 ani. • Cum a fost 
cursa ? întrebăm. • Frumoasă 
și foarte disputată ! — vine 
prompt răspunsul la „informa
ția" solicitată. Propriu-zis 
nu-mi aduc aminte mare lucru. 
Știu numai că, în iureșul în
trecerii, alergam prin zăpada 
îngreuiată de apă, că încercam 
din răsputeri să nu fiu depă
șită și că, în final, m-am tre
zit purtind in mină un tichet 
pe care scria numărul 1...

Sublinieri și pentru elevii 
Scolii generale nr. 105 din Po- 
pești-Leordeni, veniți și ei în 
număr mare la această splen
didă întrecere, conduși de pro
fesoara lor de educație fizică, 
Sanda Pană, care au 
că întrecerea de cros 
disciplină îndrăgită 
practicată. Am reținut 
moașa evoluție a tinerilor de 
la A.S. Constructorul feroviar 
— Centrala construcții căi fe
rate a M.T.Tc. — ca si a ele
vilor de la Liceul economic 
Buftea, care au ținut 
pundă, de asemenea, 
la frumoasele întreceri 
pitală.

Reușita întrecere de 
dionul tineretului, dedicată a- 
niversării a 60 de ani de Ia 
crearea U.T.C. și a 25 de ani 
de la înființarea U.A.S.C.R., a 
dovedit încă o dată că alergă
rile în aer liber, crosul, con
stituie una dintre cele mai ac
cesibile competiții adresate tu
turor vîrstelor, cuprinse în bo
gatul program al „Daciadei".

dovedit 
este o 
și des 
și fru-

să răs- 
prezent 
din Ca-

Pe Sta-

Vosile TOFAN

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ

Universitatea cultural-științifică București. în colaborare 
cu Centrul de cercetări al C.N.E.F.S. și Consiliul munici
pal pentru educație fizică și sport, anunță organizarea unei 
mese rotunde condusă de directorul Centrului de cercetări 
pentru educație fizică și sport, conf, dr. Nicu Alexe, cu 
tema : „PROBLEMATICĂ ACTUALĂ A REZISTENȚEI ÎN 
EFORT".

Tema va fi susținută de cercetători și specialiști de la 
Centrul de cercetări, astăzi 22 martie 1982, în sala Dalles, 
la orele 11.

In Divizia „A“ de tenis de masă

C.S. ARAD II (f) Șl PROGRESUL BUCUREȘTI (m) 
CONDUC PLUTONUL FRUNTAȘ

ARAD, 21 (prin telefon).
După patru zile de întreceri, 
în Sala sporturilor din locali
tate s-au încheiat disputele 
din prima parte a campionatu
lui pe echipe al Diviziei „A" 
de tenis de masă. Cele 28 de 
participante au oferit în ulti
mele două runde confruntări 
atractive, unele foarte echili
brate, care au stat sub semnul 
incertitudinii pînă la cele din 
urmă schimburi de mingi. Tur
neul a permis stabilirea grupe
lor valorice, la conducere a- 
flîndu-se înaintea părții a doUa 
a campionatului formațiile C.S, 
Arad II (feminin) și Progresul 
București (masculin).

în competiția feminină s-a 
detașat C.S. Arad II (antrenor 
Emil Prokopecz) care, cu Eva 
Ferenczi, Olga Nemeș și Mag
dalena Leszay, n-a lăsat nici o 
speranță adversarelor, impu- 
nîndu-se detașat. Ea a fost se
cundată de Progresul Bucu
rești, care a avut atuurile for
mei bune a celorlalte două 
componente ale lotului națio-

nai, Maria Alboiu și Maria 
Păun, ceea ce le-a permis să 
se impună în fața celorlalte e- 
chipe. O dispută pasionantă și 
plină de incertitudine a ofe
rit-o lupta pentru următoarele 
două locuri ale grupei valorice 
de elită. C.S. Arad II, Faimar 
Baia Mare și C.S.Ș. C.F.R. Pe
troșani au făcut o cursă „cap 
la cap", ajungîndu-se în situa- 
ția_ ca meciul direct dintre băi- 
mărence și cele din Petroșani 
să decidă __2“____„ ___
Urzică și Nela Stoinea au fă
cut risipă de energie pentru ca 
să obțină victoria (5—3), dar 
ea putea să revină tot atît de 
bine și adversarelor. Cînd toate 
lucrurile păreau lămurite a a- 
părut „buturuga mică", adică 
Spartac București (cu Lidia 
Hie, o jucătoare foarte tenace), 
echipă care nu cîștigase pînă 
atunci nici un joc, dar care 
era să le învingă pe cele de 
la Faimar, prea devreme de- 
contractate psihic. în turneul 
final pentru stabilirea clasa
mentului primelor patru nu s-a

calificarea. Liana

nimic deosebit.
1. C.S. Arad II. 2. Pro-

3. Faimar, 
Petroșani, 
campionatul

mai întîmplat 
Deci : 
greșul, 
C.S.Ș.

în 
cum era de așteptat, 
București (antrenor 
lexandru), C.S.M. Cluj-Napoca, 
Universitatea Craiova I și II, 
dispunînd de jucători cu o mai 
mare experiență, și-au depășit 
partenerele, chiar dacă pe a- 
locuri au trebuit să facă față 
unor sportivi ambițioși, dornici 
de afirmare. Pentru desemna
rea liderei, Moraru, Cauri, Cra- 
ioveanu și Onețiu, după ce au 
fost conduși cu 8—5 de clu
jenii Doboși, Borca, Mesaroș, 
Nagy, au reușit să răstoarne 
scorul și să obțină o victorie 
cu 9—8, ceea ce le-a adus pri
mul loc în clasament. Așadar : 
1. Progresul, 2. Universitatea 
I, 3. C.S.M. Cluj-Napoca, 4. 
Universitatea II.

REZULTATE TEHNICE : fe
minin : C.F.R.C.S.Ș. — C.S.S. I 
București 5—0, C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea — Constructorul Tg. Mu-

4. C.F.R.

masculin, 
Progresul 
Maria A-

reș 5—4, Progresul — Construc
torul 5—0, C.S. Arad II —
C.S.M. Buzău 5—0, Faimar — 
C.F.R. C.S.Ș. 5-3, C.S. Arad I 
— Spartac București 5—1, 
C.S.Ș. I — înfrățirea Tg. Mu
reș 1—5, Progresul — MEFMC 
București 5—1,_ Faimar — în
frățirea 5—2, 
Metalurgistul 
Arad 
C.S.M.
1—5, 
C.S.

C.S. Arad II — 
Cugir 5—0, C.S. 
Progresul 5—0, 

— C.S. Arad I
— Spartac 5—3, 
— C.F.R. C.S.S.

li — 
Iași

Faimar 
Arad II 

5—0, Faimar — Progresul 2—5, 
C.S. Arad I — Faimar 5—0, 
Progresul — C.F.R. C.S.Ș. 5—2 ; 
masculin : Tricodava București
— Constructorul Tg. Mureș 
8—9, Tractorul Brașov — Me
canică fină București 8—9, ȘTI- 
ROM București — Sticla C.S.Ș. 
Bistrița 9—6, Progresul — C.S.Ș. 
Od. Secuiesc 9—2, Universitatea
I — C.S.Ș. Od. Secuiesc 9—4, 
Universitatea II — C.S.M. Bu
zău 9—0, C.S.M. Cluj-Napoca
— Voința Satu Mare 9—2, STI- 
ROM — Tricodava 9—4, Con
structorul — C.S.Ș. Od. Secu
iesc 9—7, Progresul — Univer
sitatea I 9-—4, C.S.M. Cluj-Na
poca — Progresul 8—9, C.S.M. 
Cluj-Napoca — Universitatea
II 9—5, C.S.M. Cluj-Napoca — 
Universitatea I 7—9, Progresul
— Universitatea I 9—4, Progre
sul — Universitatea II 9—3.

Emanuel FANTANEANU



SOLEMNITATEA INMINĂRII DE ORDINE Șl MEDALII UNOR SPORTIVI. ANTRENORI Șl TEHNICIENI
PENTRU REZULTATELE DEOSEBITE OBȚINUTE LA UNIVERSIADA ’81

MULȚUMIM, DIN ADINCUL fllNHI NOASTRE, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

Cuvîntui sportivei Nadia Comaneci
Chiar și pentru noi, sportivii, obișnuiți cu festivi

tățile de premiere din toate colturile lumii, momente 
ca acestea de acum, in care aici, în tara ta, ti se 
acordă cea mai aleasă prețuire, reprezintă clipe în
cărcate de emoție, in care sufletele vibrează de min- 
dria cea mai inaltă — aceea de a ști că li-ai făcut 
datoria față de patrie, urmînd pilda și îndemnul iu
bitului nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Să-mi fie îngăduit să mulțumim din nou, 
din adincul ființei noastre, secretarului general al 
partidului, președintelui României, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija statornică, părinteas
că. pe care o poartă tineretului și pe care noi, pur
tători ai tricolorului românesc, am simțit-o necon
tenit.

Pentru mine personal, Universiada a reprezentat 
multă vreme un vis : acela de a concura acasă, în- 
tr-o competiție tinerească de mare valoare, de ■ 
simți inimile a mii de oameni bătind intr-un ritm 
cu a mea. A insemnat șansa de a lupta pentru pres
tigiul patriei in Bucureștiul studenției mele, in ora
șul celei mai frumoase amintiri din viată — a mo
mentelor. acelea unice in care, inti-o seară de au
gust, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu mă îmbrățișau cu dragoste adevărată, iar 
întregul sport românesc era onorat, prin mine, cu 
înaltul titlu de EROU AL MUNCII SOCIALISTE.

Cum nu se poate trăi din amintiri, e necesar să ne 
gindim la Universiada ’81 rloar ca la un mobiliza
tor model de angajare sporită, de muncă mereu mai 
intensă, pentru a urma întru totul indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cuprinse in Mesajul 
transmis Conferinței pe tară a mișcării sportive. 
Acesta trebuie să fie gindul nostru acum, în aceste 
clipe dc o deosebită satisfacție.

0 DAIOHIE PATRIOTICA : RTPRF/ENTARTA 
CU CINSTE A SPORTULUI ROMÂNESC 

Cuvîntui antrenorului Ion Corneanu
Trăind cu toată căldura inimii fericirea și mindria 

acestor clipe de neuitat, in cursul cărora mai mulți 
antrenori și sportivi au primit cea mai inaltă pre
țuire a muncii lor, ne îndreptăm gindul cu fierbinte 
recunoștință fată de conducerea partidului nostru, 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul său 
general, a cărui grijă părintească o simțim in fie
care clipă a muncii și vieții noastre. O simțim in 
strădaniile și căutările noastre, in prelungitele cea
suri de pregătire, dar și in acele momente cînd, la 
sute sau mii de kilometri de patrie, încercăm cu 
toată ființa noastră să dăm noi străluciri bilanțului 
de aur al sportului românesc.

La această mare sărbătoare a mișcării noastre 
sportive, primim inalta și onoranta apreciere a re
zultatelor și bilanțului general pe care tricolorii l-au 
realizat la cea mai mare competiție polisportivă in
ternațională a anului 1981 — UNIVERSIADA de la 
București.

Este un sentiment omenesc ca fiecare să se bucure 
de succesele obținute și probabil că mulți dintre cei 
prezenți aici iși reamintesc acum momentul greu de 
descris al victoriei, al triumfului sportiv, care le-a 
încununat evoluția în această competiție. Vă asi
gurăm insă că toți cei de față, toți tehnicienii și 
sportivii fruntași ai țării ne gindim in aceste clipe, 
cu toată răspunderea patriotică. Ia marile obligații 
ce ne revin în continuare, angajindu-ne cu toată fer
mitatea să ne sporim eforturile pentru reprezenta
rea cu cinste și demnitate a sportului românesc in 
arena internațională, așa cum nc-a cerut-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
prin înaltul îndemn partinic cuprins in vibrantul Me
saj adresat recent participanților la Conferința pe 
tară a mișcării sportive.

IMBOLD IA NOIPIRIORMANȚE DE VALOARE 
ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ

Cuvîntui sportivului Nicu Stoian
Trăim astăzi, împreună cu colegii mei din repre

zentativa studențească de volei a României, 
clipe de adincă emoție și de mare satisfacție, gene
rate de înalta onoare ce ni se face prin acordarea 
unor importante distincții. Pentru noi, această răspla
tă constituie încă o dovadă a dragostei și grijii sta
tornice pe care partidul și statul, iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ie acordă spor
tivilor patriei, o dovadă a aprecierii muncii desfășu
rate cu dăruire și abnegație pentru triumful culorilor 
patriei în marile competiții internaționale.

Desigur, titlul de campion mondial universitar 
ne-a umplut tuturor inimile de bucurie Ia vremea 
respectivă, iar astăzi retrăim cu aceeași intensitate 
satisfacția victoriei finale. Sintem cu toții conștient! 
că această izbindă a fost posibilă datorită condi
țiilor excelente de care sportivii studenți se bucură 
astăzi pentru deplina lor afirmare atit Ia învățătură 
cit și pe terenurile de sport. înalta distincție care 
ni se acordă reprezintă pentru noi, voleibaliștii pre
zent! aici, și care în cea mai mare parte sintem 
component! ai primei reprezentative a tării, un pu
ternic imbold de a ne pregăti in continuare cu și 
mai multă ambiție, cu dăruire și simț de răspun
dere.

Ne angajăm, in acest moment solemn, să nu pre
cupețim nici un efort in pregătire, pentru ca și in 
celelalte competiții internaționale care ne așteaptă să 
aducem din nou calificarea voleiului nostru in 
turneul final al Jocurilor Olimpice din 1981, Valo
roasele distincții care ne-au fost acordate ne obligă 
cu atit mai mult Ia aceasta, și sperăm să fim demni 
de ele.

173 DE DISTINCȚII PENTRU FĂURITORII SUCCESELOR ROMANEȘTI LA UNIVERSIADA '81
S-a conferit ORDINUL „ME

RITUL SPORTIV" CLASA I 
următorilor : Nadia Comăneci, 
componentă a lotului universi
tar de gimnastică ; Emilia 
Eberle, componentă a lotului 
universitar de gimnastică ; 
Dumitrița Turner, componentă 
a lotului universitar de gim
nastică ; Rodica Dunca, compo
nentă a lotului universitar de 
gimnastică ; Kurt Szilier, com
ponent al lotului universitar 
de gimnastică ; Dan Odorhean, 
component al lotului universi
tar de gimnastică ; Emilian Ni- 
cula. component al lotului u- 
niversitar de gimnastică ; Ro
mulus Bucuroiu, component al 
lotului universitar de gimnasti
că ; Nicolae Zamfir, compo
nent al lotului universitar de 
lupte greco-romane ; Ion 
Păun, component al lotului u- 
niversitar de lupte greco-ro
mane ; Ștefan Rusu, compo
nent al lotului universitar de 
lupte greco-romane ; Ion Drai- 
ca, component al lotului uni
versitar de lupte greco-roma
ne ; Ilie Matei, component al 
lotului universitar de lupte 
greco-romane ; Victor Dolip- 
schi, component al lotului 
universitar de lupte greco-ro
mane ; Florin Segărceanu, 
component al lotului universi
tar de tenis ; Florența Mlhai, 
componentă a lotului universi
tar de tenis ; Andrei Dîrzu, 
component al lotului universi
tar de tenis ; Ofelia Doina 
Melinte, componentă a lotului 
universitar de atletism ; Flo
rența Crăclunescu, componentă 
a lotului universitar de atle
tism ; Aurora Dan, componentă 
a lotului universitar de flore
tă ; Marcela Moldovan, com
ponentă a lotului universitar 
de floretă ; Viorica Țurcan, 
componentă a lotului universi
tar de floretă ; EJisabeta Guz- 
ganu, componentă a lotului u- 
niversitar de floretă ; Csila 
Ruparcsics, componentă a lo
tului universitar de floretă; 
loan Popa, component al Io
tului universitar de spadă ; Mi
hai Popa, component al lotu
lui universitar de spadă : Oc
tavian Zidaru, component al 
lotului universitar de spadă; 
Rudolf Szabo, component al 
lotului universitar de spadă ; 
Nicolae Liviu Angelescu, com
ponent al lotului universitar de 
spadă ; Petru Kuki, component 
al lotului universitar de flo
retă ; Carmen Bunaciu, com
ponentă a lotului universitar de 
natație ; Nicu Stoian, compo
nent al lotului universitar de 
volei ; Dan Gîrleanu, compo
nent al lotului universitar de 
volei ; Gunther Enescu, com
ponent al lotului universitar de 
volei ; Marius Căta Chitiga, 
component al lotului universi

tar de volei ; Florin Mina, 
component al lotului universi
tar de volei ; Emilian Vrincuț, 
component al lotului universi
tar de volei; Sorin Macavei, 
component al lotului universi
tar de volei ; Petre Ionescu, 
component al lotului universi
tar de volei ; Alexandru Buli- 
gan, component al lotului uni
versitar de handbal ; Iosif Bo- 
roș, component al lotului uni
versitar de handbal ; Cezar 
Drăgâniță, component al lotu
lui universitar de handbal ; 
Cornel Durau. component al 
lotului universitar de hand
bal ; Alexandru Folker, com
ponent al lotului universitar de 
handbal ; Vasile Stingă, com
ponent al lotului universitar de 
handbal ; Măricel Voinea, com
ponent al lotului universitar de 
handbal ; Atanasia Albu, an
trenoare a lotului universitar 
de gimnastică fete ; Ioan Oc
tavian Belu, antrenor al lotu
lui universitar de gimnastică 
fete ; Gheorghe Gorgoi, antre
nor al lotului universitar de 
gimnastică fete ; Vasile Coșa- 
riu, antrenor al lotului univer
sitar de gimnastică băieți ; 
Mircea Lisovschi, antrenor al 
lotului universitar de gimnasti
că băieți ; Iosif Hidi, antre
nor al lotului universitar de 
gimnastică băieți ; Ion Drăgan 
Corneanu, antrenor al lotului 
universitar de lupte greco-ro
mane ; Ion Cernea, antrenor al 
lotului universitar de lupte 
greco-romane ; Nicolae Pavel, 
antrenor al lotului universitar 
de lupte greco-romane ; Nico
lae Ploeșteanu, medic al lotu
lui universitar de lupte greco- 
romane ; Alexe Bardan, antre
nor al lotului universitar de 
tenis ; Nicolae Nedef, antrenor 
al lotului universitar de hand
bal ; Lascăr Stavru Pană, an
trenor al lotului universitar de 
handbal ; Constantin Șerpe, 
medic al lotului universitar de 
handbal ; Janos Istvan Hau- 
kler, antrenor al lotului uni
versitar de floretă ; Constantin 
Stelian, antrenor al lotului u- 
niversitar de spadă ; Petre 
Mita, medic al lotului universi
tar de scrimă ; Cristina Șop- 
terlan, antrenoare a iotului u- 
niversitar de natație ; Nicolae 
Sotir, antrenor al lotului uni
versitar de volei.

S-a conferit ORDINUL „ME
RITUL SPORTIV- CLASA A 
II-A următorilor : Constantin 
Alexandru, component al lo
tului universitar de lupte gre
co-romane ; Vasile Andrei, 
component al lotului universi
tar de lupte greco-romane.; 
Gheorghe Bîrcu, component al 
lotului universitar de lupte li
bere ; Gheorghe Ciobotaru, 
component al lotului universi

tar de lupte greco-romane ; 
Nicu Gingă, component al lo
tului universitar de lupte gre
co-romane ; Lucia Komanov, 
componentă a lotului universi
tar de tenis ; Anișoara Cuș- 
mir, componentă a lotului u- 
niversitar de atletism ; Gyorgy 
Marko, component al lotului 
universitar de atletism ; Pal 
Palffy, component al lotului 
universitar de atletism ; Ion 
Arnăut, antrenor al lotului u- 
niversitar de atletism ; Ileana 
Anca Gurău, medic al lotului 
universitar de atletism ; Nico
lae Mărășescu, antrenor al lo
tului universitar de atletism ; 
Ion Moroiu, antrenor al lotu
lui universitar de atletism ; 
Dan Serafim, antrenor al lo
tului universitar de atletism ; 
loan Puică, antrenor al lotu
lui universitar de atletism ; 
Irinel Pănulescu, componentă 
a lotului universitar de înot ; 
Carmen Dumitru, medic al lo
tului universitar de gimnasti
că ; Ioachim Oană, medic al 
lotului universitar de gimnas
tică ; Simion Popescu, antre
nor al lotului universitar de 
lupte greco-romane ; Ștefan 
Ardeleanu, antrenor al lotului 
universitar de floretă ; Ale
xandru Istrate, antrenor al lo
tului universitar de spadă ; 
Iosif Zilahy, antrenor al lotu
lui universitar de floretă ; 
Ecaterina Flora, medic al lotu
lui universitar de înot ; Petre 
Bendiu, medic al lotului uni
versitar de volei ; George Ste
lian Tudor, antrenor al lotului 
universitar de volei ; Gheor
ghe Dumitru, component al 
lotului universitar de hand
bal ; Marian Dumitru, compo
nent al lotului universitar de 
handbal ; Mircea Grabovschi, 
component al lotului universi
tar de handbal ; Nicolae Vasil- 
ca, component al lotului uni
versitar de handbal.

S-a conferit ORDINUL „ME
RITUL SPORTIV" CLASA A 
III-A următorilor : Gheorghe 
Fodorea, component al lotului 
universitar de lupte libere ; 
Aurel Neagu, component al lo
tului universitar de lupte li
bere ; Tudorița Moruțan, com
ponentă a lotului universitar 
de atletism ; Maria Radu, 
componentă a lotului universi
tar de atletism ; Mariana Io
nescu, componentă a lotului 
universitar de atletism ; Valy 
Ionescu, componentă a lotului 
universitar de atletism ; Corina 
Țifrea, componentă a lotului 
universitar de atletism ; Llodor 
Pescaru, component al lotului 
universitar de atletism ; Ion 
Zamfirache, component al lo
tului universitar de atletism ; 
Gheorghe Buruiană, component 
al lotului universitar de atle

tism ; Elena Tărîță, componen
tă a lotului universitar de a- 
tletism ; Steluța Vintilă, com
ponentă a lotului universitar 
de atletism ; Iboia Korodi, 
componentă a lotului universi
tar de atletism ; Stela Manea, 
componentă a lotului universi
tar de atletism ; Ioan Pop, 
component al lotului universi
tar de sabie ; Marin Mustață, 
component al lotului universi
tar de sabie ; Ion Pantelimo- 
nescu, component al lotului u- 
niversitar de sabie ; Corneliu 
Marin, component al lotului 
universitar de sabie ; Alexan
dru Chiculiță, component al 
lotului universitar de sabie ; 
Brigitte Prass, componentă a 
lotului universitar de înot ; 
Mariana Paraschiv, componen
tă a lotului universitar de 
înot ; Ruxandra Hociotă, com
ponentă a lotului universitar de 
sărituri in apă ; Virgil Doru 
Spînu, component al lotului 
universitar de polo ; Vlad Ha
giu, component al lotului uni
versitar de polo ; Liviu Rădu- 
canu, component al lotului u- 
niversitar de polo ; Adrian 
Schervan, component al lotu
lui universitar de polo ; Viorel 
Dorin Costrăș, component al 
lotului universitar de polo ; 
Dorin Cornel Gordan, compo
nent al lotului universitar de 
polo ; Liviu Garofeanu, com
ponent al lotului universitar de 
polo ; Ivan Fejer, component 
al lotului universitar de polo ; 
Șerban Popescu, component al 
lotului universitar de polo ; 
Gheorghe ilie, component ai 
lotului universitar de polo ; 
Cătălin Moiceanu, component 
al lotului universitar de polo ; 
Eugen Ionescu, component al 
lotului universitar de polo ; 
Angelo Mihai Simion, compo
nent al lotului universitar de 
polo ; Rodica Armion, compo
nentă a lotului universitar de 
baschet ; Maria Bădinici, com
ponentă a lotului universitar da 
baschet ; Alexandrina Bîră, 
componentă a lotului universi
tar de baschet ; Măndica Ciu- 
băncan, componentă a lotului 
universitar de baschet ; Elena 
Filip, componentă a lotului u- 
niversitar de baschet ; Con
stanța Fotescu, componentă a 
lotului universitar de baschet ; 
Maia Zidaru, componentă a lo
tului universitar de baschet ; 
Magdolna Pad, camponen- 
tă a lotului universitar de 
baschet ; Virginica Popa, com
ponentă a lotului universitar de 
baschet ; Camelia Solovăstru, 
componentă a lotului universi
tar de baschet ; Sorin Grădina
ra, component al lotului uni
versitar de volei ; Adrian Pus
tiu, component al lotului uni
versitar de volei ; Florin Sîrbu, 
component al lotului universi

tar de volei ; Zamfir Gheor
ghe, component al lotului uni
versitar da volei ; Anca Grigo- 
raș, antrenoare a lotului uni
versitar de gimnastică ; Mihal 
Bănulescu, directorul Școlii 
generale Deva cu program do 
gimnastică ; Maria Pop, antre
noare a lotului universitar do 
gimnastică ; Lucian Liviu Borș, 
asistent medical al lotului u- 
niversitar de gimnastică J 
Gheorghe Condovici, antrenor 
al lotului universitar de gim
nastică ; Sanda Cornelia Stoi
ca, asistentă medicală a lotu
lui universitar de gimnastică ; 
loan Sabău, antrenor al lotului 
universitar de gimnastică ; Eu
gen Hupca, antrenor al lotului 
universitar de lupte greco-ro
mane ; Mlhai Bărbăteanu, me
dic al lotului universitar de 
tenis ; Ștefania Constantin, an
trenoare a lotului universitar 
de atletism ; Dumitra Popes
cu, antrenor al lotului univer
sitar de spadă ; Nicolae Istra
te, armurier al lotului univer
sitar de scrimă ; Anton Con
stantin Gabriel Ulmanei, ar
murier al lotului universitar de 
scrimă ; Anatolie Grințescu, 
antrenor al lotului universitar 
de polo ; Alexandra Szabo, an
trenor al lotului universitar de 
polo ; Ioan Schuster, antrenor 
al lotului universitar de Înot J 
Dumitra Popoaie, antrenor al 
lotului universitar de sărituri 
in apă ; Traian Constantines- 
cu, antrenor al lotului univer
sitar de baschet feminin J 
Gabriel Mihai Epure Năstase, 
antrenor al lotului universitar 
de baschet feminin.

S-a conferit MEDALIA „ME
RITUL SPORTIV" CLASA L 
următorilor : Dumitru Alexan- 
drescu, antrenor al lotului uni
versitar de atletism ; Marglt 
Eva Bancea, medic al lotului 
universitar de atletism ; Ion 
Benga, antrenor al lotului uni
versitar de atletism ; Silviu 
Dumitrescu, antrenor al lotului 
universitar de atletism ; Clau- 
diu Ionescu, component al e- 
chipei universitare de handbal ț 
Klaus Haberpursch, component 
al echipei universitare de 
handbal ; Leonida Karaiosifo- 
glu, antrenor al lotului univer
sitar de atletism ; Dan Mihai 
Zaharia, antrenor al lotului u- 
niversitar de atletism ; Dumi
tra Indici, asistent medical al 
lotului universitar de natație ; 
Victoria Marta Baroga, medio 
al Iotului universitar de bas
chet feminin ; Gheorghe Rugi
nă, antrenor al lotului univer
sitar de atletism.
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U.T.A. NE-A REAMINTIT..
Etapa a 21-a 

a Diviziei

„MOMENTUL FEYENOORD"
Nu încape nici o îndoială că surpriza-surprizelor a fur- 

nizat-o sîmbătă U.T.A., imposibila — teoretic — învingă
toare în deplasare pentru simplul motiv că echipa arădeană 
se chinuie îngrozitor să cîștige și acasă, d-apoi pe teren 
străin. Și lotuși U.T.A. de astăzi — moștenitoarea U.T.A.-ei 
mari, cea a lui Petschovschi — Farmati — Dumitrescu III, 
și a „nașei Feyenoordului", cum a intrat „in acte" unspre- 
zecele lui Domide, Gornea și Fl. Dumitrescu (cel care a 
eliminat din C.C.E. cu o lovitură de cap istorică celebra 
deținătoare a Cupei continentale și intercontinentale, „spai
ma olandeză" cu faimoșii săi Van Hanegem-Kindwal et 
comp.) — nepoată firavă care parcă a păstrat de la înain
tașii săi numai „linia", eleganța și fair-play-ul, uitînd că 
în jocul modern ai nevoie de forță de șoc, de „punch fot
balistic". U.T.A. — ’82 a învins o echipă socotită irezistibilă 
pe teren propriu. Grațioasa și nu de puține ori ironizată 
„bătrînă doamnă" a cîștigat — bravo’ ei ! — la Brașov și 
nu ne îndoim că victoria sa (cu adevărat o bombă !) ar fi 
aruncat în aer Pronosportul dacă meciul 
concurs.

A.sistînd pe cea mai potrivnică vreme 
am mai avut parte de asemenea vijelie

sau ar fi fost in

(de multi 
_____ _ _____ r________ __________ la fotbal, 
rmulgind umbrelele ți zăpada inlăcrimîndu-ți ochii) 
byul Sportul — Dinamo, am urmărit un dramatic șî pasio
nant „joc mixt", a cărui ecuație s-ar putea exprima așa : 
fotbal + rugby + lupte. Soluția ecuației a fost „X“. după 
ce studenții au avut la un moment dat victoria în buzu
nar, pentru ca în finalul partidei portarul lor 
salveze miraculos două „goluri citite".

Impresionant „atacul pe turnantă" al Stelei 
cu „lanterna"), care vrea să ne... păcălească : 
abia la anul va urca sus, or ea a intrat de 
tr-un ușor detectabil grafic — U.F.F.A.

ani nu 
furtuna 
la der-

Speriatu să

(necruțătoare 
a promis că 
pe acum în- 

Intcresantă 
încurcătură, cu atit mai mult cu cit sint înscriși la cuvînt 
și alți mari ambițioși, Corvinul și Lucescu, Oltul și Ilala- 
gian...

Deși pare și chiar este spectaculos, rezultatul de 5—0 ob
ținut de craioveni (intr-un meci foarte ușor) nu ni se pare 
mai eficient — în luota pentru titlu — decît punctul obți
nut de dinamoviști (intr-un meci toarte greu). Cursa pen
tru cunună este mai deschisă și mai palpitantă ca oricind. 
Va decide, credem, numărul punctelor cîștigate „afară" 
(pentru că pe teren propriu ambele protagoniste nu-și pot 
permite nici un pas greșit) și probabil forța morală a c- 
chinelor, adeseori hotăritoare în dispute atit de farmaceutic 
echilibrate cum este acest duel Craiova — Dinamo.

Marius POPESCU

Dezolare în tabăra hunedoreană după înscrierea golului 
Foto : Aurel DULĂ

VICTORIE PE POTOLI...
încă de la început, preciza

rea : cele două formații din 
județul Hunedoara — Jiul și 
Corvinul — au oferit un meci 
de bună valoare în ciuda unui 
teren desfundat și a unui timp 
urît (cînd ploaie, cînd ninsoa
re). La reușita spectacolului 
și-a adus, în principal, contri
buția Corvinul, care, cu un 
plus de tehnică și o valoare 
superioară a lotului, a prestat 
un joc rapid, combinativ, cu 
atacuri frumos construite, cu 
multe șuturi pe poartă, dar 
care ...n-a știut să cîștige. Cea
laltă protagonistă, Jiul, a răs
puns la jocul oaspeților prin- 
tr-o bună organizare în apăra
re, prin contraatacuri pericu
loase, dovedind că știe ce vrea 
în teren.

Tatonarea adversarului și a- 
comodarea cu terenul moale a 
durat circa 15 minute, după 
care Corvinul a început să ata
ce în trombă reduta petroșă- 
neană. în min. 16. Gabor a 
centrat frumos dar Petcu a ra
tat de la 6 m. Au urmat două 
excelente intervenții ale lui 
Cavai care a respins greu șu
turile lui Andone (min. 24) și 
Dumitrache (min. 30). în mi
nutul următor, Jiul ratează o 
mare ocazie prin Giuchici, 
care, la 6 m, își tot potrivește 
mingea (de 3 ori) și pînă la 
urmă se încurcă. „Repriza Cor- 
vinului" ia sfîrșit cu scor alb. 
Cea de a doua parte a meciului 
nu se deosebește prea mult de 
nrima Ț>7ÎTÎ aceea că Jiul
are o perioădă de 15 minute în 
care atacă continuu. Momente 
mai importante : Petcu, din 
nou (ftiin. 46), ratează incre
dibil de la 3 m ; Șumulanschi 
nu reușește (thin. 50) să înscrie 
din lovitură de la 11 m (To- 
niță respirige). acordată pentru 
faultul comis Ih căreij, "de 
Klein asupra lui iiflgebnl. Ca- 
vai se disțmgg prjn ațțe două 
tnter>eflț;îî in extremis. în min. 
^rt. gazdele obțin mult dorita 
victorie : Șumulanschi trirrtitt

JIUL PETROȘANI 1 (0)
CORVINUL HUNEDOARA 0

Stadion fiul : teren desfundot, no- 
roios ; timp închis, ninsoare ; specta
tori— circa 8 000. Șuturi : 10-17 (pe 
poartă: 5—11). Cornere: 5—8. A mar
cat : LASCONI (min. 88).

JIUL : CAVA! — P. Grigore, Vizitiu, 
NEAGU, Giurgiu — Șumulanschh 
DINA, Muia — Lasconi, Să.ăjcn, Giu- 
chici.

CORVINUL : loniță - REDNIC, Go
lan, Dubinci'uc, Bogdan — Andone, 
KLE.N, Petcu (inin. 75 Lucescu) — 
GABOR, Dumitrache, On-cu (min. 65 
Nicșa).

A arbitrat foarte bine Cr. Tecdo- 
rescu (Buzău) ; la linie : S, Necșu- 
hescu (Tîrgoviște) și F. Popescu (Plo
iești) .

Cartonașe galbene : P. GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 1-4 (0—2).

lung, pe dreapta, Iui P. Grigo
re, care 
tinărul 
direct 
1—0.

centrează precis Ia 
LASCONI, acesta reia 
și Ioniță este învins :

Modesto FERRARINI

CRAIOVENII (scorul etapei) AU REDEVENIT LIDERI
S Dinamo s-a distanțat la „adevăr" : -f- 10 față de +8 • Performera „rundei" : U.T.A. - 

victorie la Brașov I • Pentru Progresul-Vulcan a fost mult mai greu decît în tur, pe Ghencea • 
F. C. Olt, F. C. Argeș și Corvinul - la primele infrîngeri în retur, Politehnica Timișoara, U.T.A. și 

S. C. Bacău - la primele victoriiprimele victorii

REZULTATE TEHNICE

A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Constanța 
Progresul Vulcan
Jiul Petroșani
S.C. Bacău
Universitatea Cv.
Sportul studențesc - Dinamo 
Politehnica Tim.
F.C.M. Brașov

- F.C.
- C.S.
- Steaua

■ - Corvinul Huned.
- F.C. Olt
- Chimia Rm. V.

Argeș 
Tîrgoviște

- „U“ Cluj-Napoca
- U.T. Arad

1-0
2-0
0-2
1-0
2-1
5-0
1-1
1-0
0-1

(0-0)
(0-0)
(0-2)
(0-0)
(1-1)
(3-0)
(0-0) 
(0-0) 
(0-1)

ETAPA VIITOARE (28 martie)

Chimia Rm. Vilcea - F.C. Constanța (0-4)
Politehnica Tim. - Dinamo (0-3)
Corvinul Huned. - A.S.A. Tg. Mureș (0-4)
Sportul studențesc - U.T. Arad (1-1)
„U" Cluj-Nopoca - Universitatea Cv. (1-4)
C.S. Tirgoviște - Jiul Petroșani (0-2)
S.C. Bacău - Progresul Vulcan (3-1)
F.C. Argeș - F.C.M. Brașov (0-0)
Steaua - F.C. Olt (0-1)

CLAS/vMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA
2. Dinamo 

Corvinul 
F.C. Olt 
Steaua 
S.C. Bacău 
F.C. Constanța 
„U" Cluj-Napoca 
F.C.M. Brașov 
Sportul stud. 
C.S. Tîrgoviște 
„Poli" Timișoara 
U.T.A.
Jiul 
F.C. Argeș 
Chimia 
A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul-Vulcan

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

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

21 14 2 5 45-12 30
21 13 4 4 41-20 30
21 10 5 6 40-25 25
21 11 3 7 29-20 25
21 8 6 7 21-18 22
21 8 5 8 25-31 21
21 6 8 7 26-26 20
21 8 4 9 22-27 20
21 8 4 9 17-23 20
21 6 8 7 22-28 20
21 8 4 9 19-29 20
21 7 5 9 23-24 19
21 7 5 9 22-27 19
21 6 7 8 22-27 19
21 6 6 9 17-21 18
21 7 4 10 22-39 18
21 8 1 12 27-28 17
21
ÎFF

5 
HI

5 11 22-37 15
i cr
u 1

LII

T d in 11 m) ; li14 GOLURI : ___________ --- --
GOLURI : Cîrțu ; 1« GOLURI : Gingu, lamandi 
(2 din 11 m) ; » GOLURI : câmâtaru, Petcu 
(Corvinul), Clmpeanu TI (1 din 11 m), 8 GO
LURI : O. Ionescu (2 din 11 m), Bălăci (3 din 
11 m).

FINAL DIFICIL PENTRU MUREȘENI
A.S.A. TG. MUREȘ
F.C. ARGEȘ

1 (0) 
o

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp închis, frig pătrunzător ; specta
tori — circa 8 000. Șuturi : 
poartă : 4—5). Cornere :
marcat : C. ILIE (min. 47).

A.S.A. : Naște — Szabo, 
Ispir, Gall — C. ILiE, Biro I 
Bolbe). BOLUNI - BOTH 
kos (min. 46 FANICI), Cernescu.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - ZAM
FIR, STANCU, Cirstea, Eduard - Băr- 
bulescu (min. 75 Nica), Koko, Moi- 
ceanu (min. 55 JURCA) — Bâiuță, 
Radu H, Turcu.

A arbitrat foarte bine I. Igna 
mișoarc) ; la linie : V. Ciocan 
trițo) și M. Ludoșon (Sibiu).

Trofeul Petschovschi : 9. La 
ronțe : 0-1 (0-1').

9—7 (pe
14-6. A

Unchlaș. 
(min. 75 
II, Foze-

(Ti- 
(Bis-

spe-

Partida disputată sîmbătă la 
Tg. Mureș a avut un debut 
promițător prin ritmul ei alert 
și alternanța acțiunilor ofensi
ve la cele două porți. Chiar 
din primul minut un atac al 
argeșenilor se încheie cu un șut 
puternic al lui Radu II care îl 
pune Ia grea încercare pe por
tarul Naște, proaspătul legiti
mat al formației locale după 
o cam lungă ședere a acestuia 
în afara activității competițio- 
nale. Mureșenii nu întîrzie, în
să, replica și în minutul urmă
tor, la cealaltă poartă, Cristian 
apără cu reală dificultate o 
„bombă" a lui Bbldni. Treptat, 
gazdele își impun superiorita
tea teritorială, atacă mai susți
nut, dar nu obțin decît o suită 
de cornere. Pe acest fond de 
joc favorabil echipei locale, ju
cătorii ei și suporterii lor 
tribune au trăit totuși 
emoții în min. 36, cînd i 
a respins greșit o minge, 
l-a depășit pe Naște, ieșit 
inoportun spre marginea 
reului, dar a trecut puțin 
lingă propria lor poartă, 
corner, Radu II nemaiputînd-o 
ajunge decît dincolo de 
de fund.

Depășind acest moment 
tic. care ar fi putut da

curs partidei, mureșenii și-au 
reluat ofensiva și in min. 42 a 
fost rîndul lor să treacă pe lin
gă deschiderea scorului. Cris
tian opunîndu-se salvator 
respingînd în 
tată de Biro I. 
de prețios — 
delor avea 
după pauză, în min. 47, 
după o combinație a Iui Fanici 
(inspirat introdus în teren) cu 
Biro I, ultimul a șutat puternic, 
iar Cristian 
mingea, care 
in poartă de

Nemaiavînd 
teștenii s-au 
ce mai viguros în atac, 
n-au mai 
rezultatul, deși au dominat clar 
in ultimul sfert de oră, perioa
dă în carfe mureșenii s-au vă
zut nevoiți să tragă chiar de 
timp 
ria.

și 
bară mingea șu- 
Golul — extrem 
al victoriei gaz- 
să cadă imediat 

cînd

n-a puiuț reține 
a fost împinsă 

COSTEL ILIE.
ce pierde, pi- 

avîntat din ce în 
dar 

reușit să schimbe

pentru a-și păstra victo-

Constontin FIRĂNESCU

OCAZIILE OASPEȚ
Destul de greu și după mari 

emoții a realizat „Poli" prima 
ei victorie din acest retur. 
Greu pentru că a avut in față 
o echipă riguros disciplinată 
tactic, care a arătat că stăpî- 
nește lecția jocului în deplasa
re, cu un bloc defensiv atent 
și sigur sub comanda lui Cio
can, care a zădărnicit multă 
vreme intenția gazdelor de a 
găsi o breșă. Această breșă a 
fost amînată și de faptul că 
timișorenii s-au încăpățînat în 
a căuta cea mai ideală poziție 
de finalizare, axîndu-se pe un 
excesiv joc combinativ. Jucă
torii lui „U“ ar fi putut intra, 
la pauză, în vestiare cu avan
taj*  pe tabela de marcaj, ei 
treeîndu-și în cont două imense 
ocazii. în min. 16, Păltinișan 
a avut un picior salvator la 
șutul lui Dobrotă, iar în min. 
37 a fost rîndul lui Circiumaru 
să aibă aceeași intervenție, in 
extremis, la șutul Iui Suciu. 
La poarta clujeană, în prima 
repriză, nu am notat decît ac-

țiu 
cir 
vii 
cai 
șai

I 
ter 
ga: 
rin 
cla 
și 
au 
sol 
64 
68, 
pe 
raz 
tine 
dă 
An 
pin 
lua 
in 
fen 
(nu 
la I 
se 
fări 
caj.

S PREA PUȚINE MINUTE DE
S.C. 
F.C.

BACAU 
OLT

2 (1)
1 (1)

DUPĂ PAUZĂ
CONSTANTA 
TIRGOVIȘTE

• • •

din 
mari 
Ispir 
care 
cam
ca
pe 
în

linia

cri- 
alt

CU TOATE

Stadion „23 August" ; teren moale; 
timp friguros, iutguialâ ; spectatori,
— circa 10 000. Șuturi: 8—6 (pe poartă : 
4—2). Cornere : 6—3. Au marcat : 
PENOFF (min. 8 și 65) și IAMANDI 
(min. 43).

SPORT CLUB : Ursache - Andrieș, 
C. Solomon, Lunca, ELISEI — I. SO
LOMON, Vamartu, Soșu (min. 65 Chi- 
taru) — Șoimon, Botez 
tohi), PENOFF.

F.C. OLT : Anghed - 
colce, CAȚOI, Matei 
ȘOARECE, Rotaru (min.
- PREPELIȚA, ' 
75 Pițurcă).

A arbitrat slab M. Salomir (Cluj- 
(Ora- 
cu

(min. 55 An-

P. Iulian, Ni-
— P. Petre,
86 Sigmirean) 

lamandi, State (min.

Napoca) ; Io linie : M. Neșu 
dea) și I. Dime (Sighișoara), 
nele greșeli.

Cartonașe galbene : MATEI.
Trofeul Petschovschi : 6. La 

ronțe : 3—2 (0-2).

u-

spe-

nibilități, așa cum slnt 
Club Bacău și F, C. Olt. 
rarele lucruri frumoase, 
ținute în carnetul cronica
rului : min. 2 — cursă I. Solo
mon, pasă la Șoiman, centrare 
bună în careu, dar nimeni pe 
traiectorie , min. 8 — Soșu 
cursă de peste 35 metri, șut 
în diagonală, spre PENOFF. și 
acesta deschide scorul (unde au 
fost P. Iulian și portarul An
ghel ?) ; min. 23 — Șoiman, 
lansat de Botez, sprintează în 
careu și se complică ratind ds 
la 7 m ; min. 34 — State con
traatac, pasă înapoi nejustifi- 

(ce imensă
43 — State, 

lateral la 
amendează ieșirea tirzie a 

min.

Sport 
Iată
re-

situație !) ; 
lansat, tri- 
IAMANDI,

Ce puțin fotbal s-a jucat in 
această partidă de la care, pe 
drept, așteptam mult mai mult 
din partea unor echipe tinere, 
ambițioase și cu reale dispo-

cată 
min. 
mite 
care 
lui Ursache din poartă ;
65 — P. Petre îl servește im
pecabil pe... Șoșu, pasă Ia 
PENOFF, șut și „gol-cadou", 
oarecum și norocos (mingea a 
ricoșat din stîlpul porții în 
plasă) ; min. 68 — Vamanu nu 
speculează „bilbîiala" porta
rului Anghel, Matei acordă

con 
Var 
trin 
trar

C 
tă s 
lalt; 
inve 
reui 
mor 
ini ti 
bili 
zic), 
ren 
co-t 
s-au 
nui 
lalt
peer

PÎNZELE SUS
F.C.
C.S.

Stadion ,,1 Moi"; teren 
noros (vînt în rafale) ; spectatori — 
circa 12CW, Șuturi: T5-4 (pe poartă; 
7—1). ComeriS f &-5. -Au JWrcat - 
MQLQOVAN (min, 47) ș) VSîNEA 
(min. 45 =■ ăltfăgoî).

F. C. CONSTANȚA : Costaș - Bo- 
rali, ANTONESCU, Caramtr.ău, TUR
CU — GACHE, I. Constantinescu 
(rtiiin. 83 Mănăilă), Drogeanu — Bu
duru, PE^IU (min. 83 Bătrîneanu), 
Moldovan.

C. S. TÎRGOVIȘTE : Voinea (min. 
66 MI-A) — Niculescu, DUMcTRESCU, 
ENf. Asîy - *i  Constantin, I. Marin, 
ECOnOMU - Gfeâca, Sa va, Ae lenei 
(min. 46 V. Radu).

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
Io linie : N. Voinea și P. Ma-n-ole 
(toți din București).
Trofeul Petschovschi : 10. 

*ar.țe : 1-2 (ÎMI).

2 (0) 
0 

bun; timp

La spe-

Vremea neprielnică, foarte 
rece și cu rafale de vînt, a 
adus totuși în tribunele sta
dionului „1 Mai" 
spectatori ăctaici să _ 
echipă de pe litoral. Și con- 
stănțenii au obținut cele doua 
puncte puse în joc, după pau
ză, cînd, cu toate pînzele sus, 
formația antrenată 
Hașoti a jucat practic 
gură poartă. Invitată 
fensivă susținută, 
șțartul partidei 
practic, C.S. Tîi

12 000 de 
incurajo??

—ovlo, 
de Em. 

la o Sim
la 6 o- 

încă din 
startul partidei (pentru că, 
practic, C.S. Tîrgoviște . n-a 
Contat în atac) formația locală 
a dominat cu insistență, dar 
toate acțiunile de atac au fost 
stopate de cei doi fundași 
centrali, Dumitrescu și Ene, 
excelenți în intervențiile lor. 
în primele 45 de minute, gaz-

dele au ‘ trecut pe lingă des
chiderea scorului în min. 2 
(Caramalău, „cap" din 6 m pe 
lingă bară), în min, 11 (Mol
dovan, ratare din apropiere), 
in 15 (șut din vofeu aî •
lui Gache, respins în corner 
de Voinea), în min. 27 (cînd 
Gache și Buduru au ezitat, ne- 
fructificînd centrarea lui Con- 
stantinescu) și în min. 36 (șut 
violent Drogcanu, dar Voinea 
este la post). Oaspeții au trecut 
foarte rar mijlocul terenului 
și, ca atare, n-au beneficiat în 
prima parte a întîlnirii decît 
de o singură ocazie de gol, în 
min. 42, cînd acțiunea perso
nală a lui Greaca a fost în
cheiată cu un șut peste „trans
versală".

Neîmpăcată cu gîndul „re

mizei", formația 
bordează repriza 
aplomb, atacind 
în min.
chis : Drogcanu centrează de 
pe partea dreaptă și MOLDO
VAN se înalță, reluînd balo
nul CU capul, imparabil, Ia 
vinclu. Tifgoviștenii sînt des
cumpăniți și în min. 52 și 53. 
Peniu ratează, din 6 m, ma
jorarea scorului. în min. 65 
însă, tabela arată 2—0 : Peniu 
pătrunde pe partea dreaptă, 
centrează puternic la semiînăl- 
țime, Voinea este surprins, în
cearcă să boxeze balonul, 
îl trimite in plasă. Final 
bordant al constănțenilor, 
ratează prin Gache (min. 
Peniu (min. 86 și 88) alte 
mari ocazii, cînd portarul 
a intervenit salvator.

Gheorghe NERTEA
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U FIDELITATE...
*

UINVER5ITATEA CRAIOVA 5 (3) 
CHIMIA RM. ViLCEA 0

Stadion Central ; teren a.wnecos ; 
timp neprielnic, viscol ; specta
tori — circa 3 000. Șuturi : 11—2,
(pe poartă: 8—1). Cornere: 13—1. Au 
marcat : BĂLĂCI (min. 5), CIRȚU 
(min. 24, 28 și 51), DONOSE (min. 
73).

UNIVERSITATEA : Boldiei - Negrii/, 
TILIHOI, ȘTEFANESCU, Ungureanu - 
ȚICLEANU, Donose, Irimescu (min. 72 
A. Popescu), BALACi — GEOLGAU, 
CIRȚU.

CHIMiA : Pavel (min. 30 Roșea) — 
Basno, Preda. Catargîu, Cincă — Ale
xandru, Stanca (min. 46 CHERAN), 
Carabageac — Teleșpan, Gîngu, Pre- 
deanu.

A arbitrat bine Al. Mustâțea (Pi
tești) : la linie : V. Kurt (Medgidia) 
șl L. Vescon (Aiud), ambii cu sem
nalizări eronate.

- Cartonașe galbene : CARABAGEAC 
șl IRIMESCU.

Trofeul Pctschovschi ; 10. La spe
ranțe : 3-0 (0-0).

pentru el. 4—0 pentru Uni
versitatea !

Intrarea în joc a lui Cheran 
a mai limpezit jocul vîlceni- 
lor, oaspeții au schițat și cite- 
va contraatacuri, dar tot cra- 
iovenii au fost cei care au 
punctat DONOSE (min. 73), 
din pasa aceluiași Cirțu, a în
scris al 5-lea gol, stabilind 
scorul unei partide în care vîl- 
cenii au jucat extrem de timo
rați, permițînd campionilor să 
realizeze o eficacitate rară la 
noi : să înscrie 5 goluri din 11 
șuturi !

Laurențiu DUMITRESCU

E MAI CLARE...
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 (0) 
„U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion „1 Mai- ; teren moale ; 
timp înnourat, cu reprize de ploaie ; 
spectatori — circa 8 000. Șuturi : 
24—10 (pe poartă : 13—8). Cornere : 
13—4. A marcat : NEDELCU (min. 68).

POLITEHNICA : Moise - Munar, 
PALTI'NIȘAN, Cîrciumaru, Șunda — 
MANEA, VLATANESCU (min. 85 Șer- 
bănoiu), T. Nicolce (min. 64 Nichici) 
— ANGHEL, Nedelcu, Paleo.

„U“ CLUJ NAPOCA: LĂZAREANU - 
L. Mihai, CIOCAN, Moș, I. Mure- 
șan — Boca, Ponațchi, SUCIU — Do- 
brotâ, CIMPEANU .1, Albu (min. 81 
Bucur).

A arbitrat sab R. Petrescu (Bra
șov) ; la linie : G. Manta și V. Con
stanținescu — ultimul cu greșeli (am
bii din București).

Trofeul Pctschovschi : 8. La spe
ranțe : 5-1 (3-1).

a fost blocat de Moise, iar în 
min. 80 arbitrul le-a refuzat 
un penalty, cînd Suciu a fost 
împins de Murar la 10 m de 
poartă.

Adrion VASILESCU

tat și cu mijloace nepermise, 
fluierate sau nefluierate de 
conducătorul de joc, aflat 
intr-o zi slabă ; au fost și 
scene teatrale, la derută... Ce 
tirziu'a dat M. Salomir acel 
cartonaș galben, pe care il me
ritau și alții, mai devreme 
(Soșu șl P. Iulian) sau mai 
tîrziu (Șoiman). Dealtfel, ob
servatorul federal Ion Marines
cu a notat numai puțin de 40 
de infracțiuni — 18 ale gazde
lor, 22 ale oaspeților ! Ca să 
nu mai amintim de „pornirea" 
lui Matei față de tușierul M. 
Neșu (fusese faultat de Șoiman 
și acum cerea socoteală ar
bitrului !). Deci, la Bacău, prea 
puține minute de fotbal...

Stelion TRANDAFIRESCU

Minutul 5 
al meciului 
Sportul 
studențesc — 
Dinamo : 
pericol de gol 
la poarta 
dinamovistă
M ingea
l-a depășit 
pe Moraru, 
dar Dinu 
va ajunge 
înaintea lui 
M. Sandu 
si î’o rezolva 
situația.
Foto : D. NEAGU

EGALITATE PESTE TOT...
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0) 
DINAMO 1 (0)

Stadion Politennlco : teren moale, 
a>unecos ; timp : viscol ; spectatori
— circa 6 000 Șuturi : 6—6 (pe poar
tă: 2—4). Comete : 3-3. Au marcat : 
CHIHAIA (min. 47 din 11 m) și MUL- 
ȚESCU (min. 79).

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU
- M. MARIAN, lorgulescu, CAZAN, 
Munteonu M (mm. 56 Pană) — Chi- 
haia, O. IONESCU. Munteonu I 
(min. 38 FI. Grigore) — Terheș, M. 
Sandu, Bucurescu.

DINAMO : Moraru — Stredie, I. 
Marin. DINU, Stănescu - MULȚESCU, 
AUGUSTIN, Custov - ȚALNAR, lordc- 
cbe, Oroc (min. 62 D. Zamfk).

A orbitrot bine N. Roineo (Bir- 
Iad) î la linie cu greșeli, V. Roșu 
și M. Muștiuc (ambii din București).

Cartonașe galbene : M. MARIAN. 
Trofeul Petichovtchi: io. La spe

ranțe : 0-0.

Partidă de mare angajament 
fizic, susținut de o mare forță 
de dăruire din partea ambelor 
echipe. Meci interesant, ca des
fășurare, care a ținut încordată 
atenția celor care s-au încume
tat să ia, simbătă după-amiază, 
drumul „Regiei" pe o vreme 
nemilos de aspră, pe care, 
vorba românului, „să nu dai 
nici un cîine afară din casă". 
Rezultatul de egalitate, înre
gistrat la sfîrșitul celor 90 de 
minute de joc, echitabil după 
părerea noastră, răsplătește e- 
forturile jucătorilor celor două 
combatante și reflectă echili
brul care a existat, pe toate 
planurile, în teren. Așa, de 
pildă, perioadele de dominare 
au fost aproximativ egale : 
Sportul studențesc a fost su
perioară în partea a doua a 
primei reprize și in prima ju
mătate a celei secunde ; Eeca- 
mo în rest. Datele casetei teh
nice — șuturi la poartă și cor
nere — sint și ele identice. 
Fiecare echipă a înscris cite un 
gol : „gazdele" în min. 47, prin 
CHIHAIA, care a transformat 
o lovitură de pedeapsă în ur

AȘA S-A
Surpriză de proporții, sîmbă- 

tă, sub Tîmpa ! U.T.A., - care 
nu reușise să obțină decît un 
punct în primele trei etape, 
cîștigă la Brașov, adică acolo 
unde nu reușise nimeni o ase
menea performanță în acest 
campionat ! Surpriza e evident 
surpriză, pentru că, la fața 
locului, echipa gazdă s-a pre
zentat anemică, neinspirată în 
dominarea ei, cu un atac orb, 
în fața căruia defensiva tex- 
tilistă, destul de șubredă la 
început, a rezolvat ușor totul 
prin cornere după cornere și 
degajări lungi. Și pe o aseme
nea minge lungă, în min. 35, 
excelentul Coraș l-a deschis în 
diagonală pe ROȘU, acesta a 
țișnit ca la o comandă meca
nică (nefiind vorba de nici un 
fel de ofsaid, cum au încer

ma unui henț, in careu, comis 
de Stănescu Ia o centrare a lui 
FI. Grigore ; „oaspeții", in min. 
79, prin MULȚESCU, Ia capă
tul unei acțiuni inițiată de 
Țălnar pc partea stingă a te
renului. Ambele formații au 
mai avut cite patru mari oca
zii de a înscrie, două de fie
care repriză : Sportul studen
țesc, prin Bucurescu în min. 5, 
M. Sandu — in min. 28 și 62, 
FI. Grigore — în min. 74 ; Di
namo prin Țălnar in min. 3, 
Orac — min. 41. Augustin — 
min. 58, Țălnar și Iordache — 
în min. 87. Echilibrul din acest 
meci a mers însă și mai de
parte, numărul situațiilor de 
joc-problemă fiind și el egal. 
Astfel, intervențiile în careu 
asupra lui M. Sandu și Țăl- 
nar, din prima repriză, și cele 
asupra lui Bucurescu și Mul- 
țescu, din repriza secundă, pu
teau fi încadrate — în alte 
condiții decît acelea ale stării 
precare a terenului de joc — 
în limitele penalizării cu lovi
turi de pedeapsă. Arbitrul N. 
Rainea — mereu „pe fază" — 
a acordat, in toate aceste îm
prejurări, „bonificații" apără
torilor. Și lista aceasta a „ega
lităților" s-ar putea încheia cu 
alte două momente de joc des
tul de controversate : în min. 
26, N. Rainea, care a avut o 
misiune foarte grea, mai ales 
că a fost insuficient ajutat, în 
acest meci, de la margine, a 
sesizat, din timp, un ofsaid di- 
namovist și a fluierat peste tu
șierul V. Roșu (care nu ridi
case steagul !), înainte ca min
gea să intre în poarta lui Spe- 
riatu ; în min. 59, de astă-dată 
la un atac al studenților bucu- 
reșteni, N. Rainea mai puțin... 
inspirat însă decît în faza din 
min. 26, a fluierat, din nou. 
peste tușierul V. Roșu, anulînd 
golul înscris de M. Sandu.

Mihai IONESCU

NĂSCUT SURPRIZA ETAPEI
cat jucătorii brașoveni să-și 
justifice greșelile !) și a înscris 
cu calm și precizie. Gol fără 
dubiu și pentru observatorul 
federal Francisc Coloși, gol 
care „aprinde" lupta, însă nu 
luminează și formația gazdă, 
avantajată în prima repriză de 
vînt. Dar degeaba te impinge 
vîntul și publicul de la spate, 
dacă cel mai periculos atacant 
s-a dovedit... fundașul Manciu, 
șuteur periculos în min. 12, 19 
și, mai ales, min. 32, cînd a 
trimis balonul în bară. Așa in
cit, prima repriză, cu domina
rea sterilă a brașovenilor, cu 
ratările lui Batacliu (min. 21) 
și Bența (min. 45) și cu inter
vențiile salutare ale lui Duca- 
dam (min. 6, 43 și 44) se în
cheia cu un serios avertisment

INTRE IORDACHE Șl GIRJOABĂ...
Cei 25 de jucători au reușit — 

în ciuda terenului desfundat și 
a celorlalți... adversari atmo
sferici — să ducă pină la ca
păt, și la un nivel destul de 
bun, întrecerea lor. Gazdele au 
început mai sigure pe ele. Au 
combinat mai precis și și-au 
creat (min. 2) o mare ocazie 
de a deschide scorul : la o cen
trare lungă, peste toată apăra
rea adversă, efectuată de NUțu, 
Stoichiță a rămas doar cu Ior
dache în față, dar a șutat peste 
bară de la 10 m I Progresul- 
Vulcan a continuat să domine, 
dar defensiva roș-albaștrilor. 
în general sigură pe ea, a res
pins totul. După aproximativ 20 
de minute, jocul se echilibrea
ză. Steaua începe să lanseze, 
prin Iordănescu, pe activii ei 
„sprinteri" Majaru și Ralea. în 
min. 22 Iordache intervine 
prompt la o periculoasă minge 
înaltă, cîteva zeci de secunde 
mai tîrziu, la cealaltă poartă, 
Ralea are o viguroasă acțiune. 
Atacurile Stelei devin, apoi, 
mai frecvente, obligînd apăra
rea gnzdelor la faulturi. Așa 
s-au petrecut lucrurile și în 
min. 33 : după o acțiune pe 
dreapta (tușierul Maghiar ridi
case o clipă fanionul, renun- 
țînd apoi la grăbita semnaliza
re), mingea ajunge Ia IORDA- 
NESCU care este faultat Ia a- 
proximativ 20 m. Tot el exe
cută lovitura liberă acordată. 
Mingea lovește bara, îl atinge 
și pe Girjoabă și cade în poar
tă, 0-1. Zece minute mai tîr
ziu, militarii înscriu din nou : 
I. GHEORGHE execută o (apa
rent) inofensivă lovitură liberă, 
de pe partea stingă, Ia aproxi
mativ 30 m de poartă, Girjoabă 

Iordănescu a executat cu precizie lovitura liberă de la 20 m. ți 
Steaua a marcat primul său gol în partida cu Progresul — Vulcan.

Foto : 1. M IHA IC A

pentru gazde, care scăpaseră 
de un gol în min. 6, cind 
Roșu s-a complicat, iar Popa 
a respins miraculos, dar intrau 
la cabine învinse.

Brașovenii au rămas insă 
pină la urmă învinși, chiar 
dacă s-au zbuciumat, fără lu
ciditate, și după pauză, cînd 
aveau și vîntul in față. Și cum 
Ducadam n-a putut fi învins 
nici în min. 61, 65, 74 și 75, 
cum Marinescu (min. 81) și 
Batacliu (min. 84) s-au dovedit 
simpli figuranți în faze de gol, 
U.T.A. și-a permis și alte con
traatacuri tăioase, la unul din
tre ele (min. 88) numai bara 
opunîndu-se la șutul cu efect 
al lui Coraș. Surpriza s-a năs
cut, firește, din ambiția și cu
rajul arădenilor, dar, în spe-

PROGRESUL-VULCAN G (0)
STEAUA 2 (2)

Stadion Progresul , toren desfun
dat ;; vreme geroasă, viat puternic, 
ninsoare ; spectatori — circa 6 000. 
Șuturi: 9—7 (pe poartă : 5—4). Cornere: 
4—0. Au marcat ; .ORUANESCU (min. 
33) și ION GHEORGHE (min. 43),

PROGRESUL-VULCAN : Girjoabă - 
NUȚU, MATEESCU, Ticâ, Ștefan - 
Simionov (min. 71 Dragu), Nlculce, 
STOICHIȚĂ — Rob (min. 46 Apostol), 
Țevi, Morico.

STEAUA : ordcche — lovan, SA- 
MEȘ, FL. MARIN, ANGHELINI - T. 
Stoica. IORDĂNESCU, I. MUREȘAN 
— MAJARU, Ralea (min. 75 Bolim), 
1. Gheorghe.

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea) la linie : P. Socelecnu, și C. 
Maghiar (ambii din București).

Cartonașe galbene : I, GHEORGHE, 
STOICHIȚĂ.

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

încearcă să respingă inallul ba
lon. dar boxează greșit și min
gea se duce în plasă : 0—2. 
Progresul-Vulcan va resimți 
din plin șocul celor două go
luri venite rapid.

După pauză, elevii lui R. Cos- 
moc vor încerca o reparare a 
situației. Ei vor utiliza baloa
nele înalte, pentru Țevi și 
Apostol (intrat în partea a doua 
în joc), dar Iordache — spre 
deosebire de vizaviul său — 
intervine cu siguranță la ele. 
Steaua răspunde cu contra
atacuri iuți și periculoase. Am 
notat situațiile din min. 49 
(Țevi), 59 (Ralea), 76 (Țevi), 81 
(Majaru). A învins pe merit 
echipa care a știut să profite 
de momentele favorabile, echi
pa mai omogenă și mai sigură 
pe ea, Steaua.

Eftimie IONESCU

F.C.M. BRASOV 0
U.T. ARAD ' 1 (1)

Stadion Tineretului ; teren bun : 
timp friguros, vînt ; spectatoni — cir
ca 10.003. Șuturi : 18—7 (pe poartă : 
11—5). Cornere : 21—2. A marcat : 
ROȘU (min. 35).

F.C.M. : Popa — V. Ștefan, Pana
che, Naghi, MANCIU — Șuiea, Luca 
(min. 60 Boriceanu), Ciobonu (min. 
72 Lăcătușu) — Bența, Marinescu, 
Batacliu.

U.T.A. : DUCADAM - Goman, 
Kulclo, Bodi, Giurgiu — CORAȘ, Hirm- 
ler, Tisa — Cura, Urs (min. 88 Mu- 
șat), ROȘU (min. 80 Iova).

A arbitrat b:ne Mircea Stoenescu ; 
Ia linie, cu unele greșeli în aprecie
rea ofsaidului, P. Balaș (ambii din 
București) și, bine, T. Cheiu (Giur
giu).

Cartonașe galbene : BODI, PANA
CHE.

Trofeul Petschovschi : 7. La spe
ranțe : 3—1 (0-0).

cial, din jocul slab al echipei 
de sub Tîmpa.

Mircea M. IONESCU

min. 32 din 11 m) și Bandac 
(min. 28).

Relatări de la R. Avram, C. 
Rusu, Gh. Briotă, T. Ungureanu, 
M. Florea, Gh. Arsenie, T. Sirio- 
poi, I. Mîndrescu și V. Diaco- 
nescu.

1. POLIT. lași 20 15 3 2 42-13 33
2. C.S.M. Suceava 20 13 2 5 46-20 28
3. Gloria Bistrița 20 11 4 5 41-13 26

i 4. Gloria Buzău 20 10 3 7 26-13 23
5. F.C.M. Sid Gl. 20 8 7 5 25-17 23
6. Unirea D. Focș. 20 10 3 7 24-16 23
7. C.S.M. Sf. Gh. 20 9 4 7 31-24 22

1
8. I.M.U. Med. 20 10 2 8 26-33 22
9. C.S. Botoșani 20 9 3 8 36-31 21

10. Viit. Mec. Vs. 20 9 2 9 24-24 20
» 11. Ceahlăul P.N. 

Delta Tul cea
20 7 5 8 25-23 19

12. 20 7 3 10 18-38 1'7
I 13. F.C.M. Prog. Br. 20 5 6 9 20-2’5 16

14. Construct, lași 20 7 2 11 26-36 16
) 15. C.S.U. Galați 20 8 0 12 27-41 16

16. Viitorul Gh. 20 5 5 10 16-26 15
17. Vict. Tecuci 20 5 1 14 13-41 11

I 18. Relonul Săv. 20 2 5 13 16-46 9

i ETAPA VIITOARE (duminică 28 
martie) : Relonul Săvinești — Vi
itorul Mecanica Vaslui (1—3), Vic- 

. toria Tecuci — Ceahlăul P. Neamț
1 (0—2), Politehnica Iași — Unirea
1 Dinamo Focșani (0—2), Delta Tul-
J cea — C.S.U. Galați (0—1), Glo

ria Bistrița — Constructorul Iași 
X (0—0), C.S.M. Suceava — F.C.M.

Siderurgistul Galați (1—1), Viito
ri rul Gheorgheni — C.S.M. Sf.

Gheorghe (0—4), F.C.M. Progresul 
Brăila — T.M.U. Medgidia (1—2). 

). Gloria Buzău — C.S. Botoșani
(0-1).

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA A li-a

METALUL PLOPENI — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Autorii
golurilor : Spiridon (min. 39) 
pentru Metalul, Cojocaru (min. 
29) pentru Rapid.

METALUL BUCUREȘTI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—1 (0—1).
Unicul gol a fost realizat de Co
jocaru (min. 5).

ȘOIMII IPA SIBIU — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 0—0.

UNIREA ALEXANDRIA — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—0 (1—0). A
înscris : Barbu (min. 10).

TRACTORUL BRAȘOV — E- 
NERGIA SLATINA 1—1 (1—1).
Au marcat : Hîrlab (min. 8 din 
11 m) pentru Tractorul, Leta 
(min. 22) pentru Energia.

PANDURII TG. JIU — DUNĂ
REA CALARAȘI 1—0 (0—0). A 
înscris : Croitoru (min. 79 din 
11 m).

CARPATI MIRȘA — CHIMICA 
TIRNAVENI 5—1 (3—0). Autorii
golurilor : Săcean (min. 12, 18 șl 
76), Badea (min. 29), Stoica (min. 
53), respectiv Nistor (min. 70).

FLACĂRA MORENI — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). A marcat : Filipescu (min. 
43 din 11 m).

Meciul AUTOBUZUL BUCU
REȘTI — LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI a fost amînat.

Relatări de la M. Boghici, P. 
Ion, I. Boțocan, M. Bizon, C. 
Gruia, M. Băloi, M. Verzescu și 
Gh. Ilinca.

1. PETROLUL PI. 20 12 6 2 34-13 30
2. Rapid Buc. 20 11 6 3 42-13 26
3. Unirea Alex. 20 1'1 3 6 20-15 25
4. Șoimii IPA Sb. 20 8 6 6 25-21 22
5. Automatica Buc. 20 8 5 7 32-34 21
6. Gaz metan 16 9 2 7 16-22 20
7.. Energia Slatina 20 8 4 8 24-28 20
8. Metalul Buc. 20 7 5 8 2M7 19
9. Dunărea Cal. 20 9 1 10 25-27 19

10. Carpați Mirșa 20 6 6 8 22-21 18
11. Autobuz ui Buc. 19 8 2 9 23-25 18
12. Flacăra Moreni 20 7 4 9 16-19 18
13. Pandurii Tg. Jiu 20 8 2 10 27-33 18
14. Mec. fină Buc. 20 5 7 8 21-26 17
15. Met. Plopeni 19 7 3 9 20-27 17
16. T rectorul Bv. 20 7 3 10 18-26 17
17. Chimica Tîrn. 20 6 5 9 16-24 17
16. I.C.I.M. Brașov 20 4 4 12 17-30 12

ETAPA VIITOARE (duminică 28
martie) : Gaz metan Mediaș — 
Carpați Mirșa (0—3), Șoimii IPA 
Sibiu — Unirea Alexandria (1—2), 
Metalul București — Mecanică 
fină București (0—3), Chimica 
Tîrnăveni — Luceafărul București 
(2—0), Petrolul Ploiești — Pandu
rii Tg. Jiu (0—0), Energia Slati
na — Flacăra Moreni (1—2), 
T.C.T.M. Brașov * — Metalul Plo- 
poni (0—2). Autobuzul București 
— Rapid București (0—5), Dună
rea Călărași — Tractorul Brașov 
(2—0), Automatica București — 
stă.

SERIA A lll-a
F.C. BIHOR ORADEA — MINE

RUL ILBA SEINI 7—1 (4—0). AU 
marcat : Georgescu (min. 19, 37 
Si 90), Grosu (min. 38 și 42 și 
min. 76 din 11 m), Biszok (min. 
72), respectiv Dalo (min. 61).

RAPID ARAD — U.M. TIMI
ȘOARA 2—1 (2—1). Au înscris : 
Borugă (min. 16 din llm), Șandor 
(min. 22), respectiv Belanov (min. 
15).

CJF.R. TIMIȘOARA — F.C.M. 
REȘIȚA 1—0 (0—0). Unicul gol
a fost realizat de Jacotă (min. 
70 autogol).

AURUL BRAD — MINERUL 
LUPENI 2—2 (1—0). Autorii golu
rilor : Stoica (min. 29), Stingă 
(min. 64) pentru Aurul, Cloriia 
(min. 66 șl 82) pentru Minerul.

C.I.L. SIGHET — C.S.M. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 3—1 (1—1). 
Au marcat : Ciohan I (min. 44), 
Laiș (min. 51 din 11 m), Moldo
van (min. 60), respectiv lorda- 
che (min. 17).

MINERUL CAVNIC — SOME
ȘUL SATU MARE 3—0 (0—0). Au 
Înscris : Tulba (min. 50) și Crls- 
tea (min. 56 și 75).

DACIA ORAȘTIE — ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 3—2 (1—1). Au 
marcat : Culea (min. 39), M. Ma
rian (min. 47 șl 80), respectiv 
Munteanu (min. 34) șl Schartz- 
man (min. 75).

OLIMPIA SATU MARE — 
STRUNGUL ARAD 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de Ver- 
deș (min. 35).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — F.C. 
BALA MARE 1—1 (0—0). Autorii 
golurilor : Olaru (min. 84) pen
tru C.F.R., Dragomircscu (min. 
89) pentru F.C. Bala Marc).

Relatări de la P. Lorinț, N. 
Străjan, St. Marton, Al. Jurcă, 
S. Pralea, Z. Debrețeni, I. Beștc- 
leie, Z. Kovaci șl I. Lespue.

1. F.C. BIHOR 20 16 2 2 59-16 34
2. F.C. Baia Mare 20 10 5 5 41-17 25
3. Aurul Brad 20 10 2 8 26-21 22
4. C.I.L. Sighet 20 10 2 8 26-30 22
5. Someșul S.M. 20 9 4 7 2’3-28 22
6. Olimpia S.M. 20 9 3 8 26-22 21
7. C.F.R. Timiș. 20 8 4 8 32-26 20
8. Rapid Arad 20 9 2 9 25-27 20
9. F.C.M. Reșița 20 7 5 8 37-25 19

10. Minerul Cavnic 20 8 3 9 34-29 19
11. Strungul Arad 20 8 3 9 29-40 19
12. înfrățirea O rad. 20 9 0 11 33-34 16
13. C.S.M. Dr. Tr. S. 20 8 2 10 25-29 18
14. U.M. Timi^ 20 8 2 10 21-31 18
15. C.F.R. Cj-N. 20 6 5 9 23-38 17
16. Dacia Oră știe 20 7 3 10 24-48 17
17. Minerul Lupeni 20 6 4 10 28-31 16
18. Min. I>.ba Seini 20 4 5 11 17-44 13

ETAPA VIITOARE (duminică 28
martie) : Minerul Uba Seini • — 
C.F.R. Cluj-Napoca (0—1), F.C. 
Baia Mare — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin (0—0), Rapid Arad — O- 
limpia Satu Mare (0—4), înfrăți
rea Oradea — Minerul Cavnic 
(2—4), Aurul Brad — C.F.R. Timi
șoara (3—2), Minerul Lupeni — 
C.I.L. Sighet (0—4), U.M. Timi
șoara — Strungul Arad (1—3), 
Someșul Satu Mare — Dacia O- 
răștie (1—1), F.C.M. Reșița — 
F.C. Bihor Oradea (1—3).



A ÎNCEPUT COMPETIȚIA CICLIST A
INTERNAȚIONALĂ „CUPA E.R.C. “

CONSTANȚA. 21 (prin tele
fon). Pe o vreme neprielnică 
— frig, vînt puternic, adevăra
tă vijelie — a început dumini
că competiția ciclistă interna
țională dotată cu ..Cupa F.R.C.". 
întrecere pregătitoare pentru 
„Cursa Păcii". Prima etapă s-a 
disputat pe ruta Constanța — 
Mangalia — Constanța (76 km) 
si a ocazionat o dispută spec
taculoasă. La ieșirea din Efo- 
.rie, plutonul se fragmentează, 
la conducere instalindu-se un 
grup de 11 rutieri români și 
din R. D. Germană.

Avansul grupului evadat se 
mărește continuu. La Manga
lia el este de peste două mi
nute, iar la sosire de aproape 
șase minute. Un numeros grup 
de spectatori asistă la un elec
trizant finiș, ciștigat de Lulz 
Loctzsch, din lotul pentru 
„Cursa Păcii" al R. D. Germa
ne. cronometrat cu timpul de 
de 2 h 14:10. El este urmat 
de Hans-Joachim Hartnik

(R.D.G.), Ionel Gancea (Româ
nia), B. Straubel (R.D.G.), C. 
Paraschiv (România), M. Ro- 
mașcanu (România) ș.a.

Etapa a II-a se dispută luni 
(n.r. astăzi) pe traseul Cons
tanța — Tariverde — Constan
ța (100 km).

După cum am mai anunțat, 
la această competiție nu se al
cătuiește un clasament general, 
fiecare etapă constituind o în
trecere independentă. Tocmai 
de aceea așteptăm din partea 
alergătorilor români un ridicat 
spirit combativ, ei nefiind gre
vați de tactici de echipă sau 
de grija adiționării timpilor în- 
tr-un clasament final de an
samblu. în compania valoroși
lor rutieri din R. D. Germană 
ei trebuie să dovedească do
rința de a se impune, o bună 
pregătire în vederea selecțio
nării în reprezentativa Româ
niei pentru competițiile inter
naționale ale sezonului do pri
măvară.

CONCURSUL DE SCHI
(Urmare din pag. 1)

tru ca totul să fie pus la punct. 
Au luat startul 39 de schiori, 
care și-au disputat întîietatea 
în două manșe cu cite 58 și. 
respectiv, 56 de porți. Deși 
vremea a fost nefavorabilă 
(ninsoare, ceață, ger, minus 
14 grade), reprezentanții țărfi 
noastre au avut evoluții remar
cabile.

Proba a fost cîștigată de Vili 
Podaru, care a făcut două cobo
ri ri sigure ; cu toată strădania 
celorlalți competitori, el nu a 
putut fi depășit. O comportare 
bună a avut și campionul na
țional al probei, Alexandru 
Manta, situat pe locul 3. El a

„CUPA POIANA44
devansat mai mulți sportivi de 
peste hotare. Unii dintre schio
rii bulgari și sovietici — recu- 
noscuți pentru combativitatea 
lor — au riscat prea mult. 
Bulgarul Veslajar Veselinov 
(care i-a depășit pe sportivii 
români la Balcaniada desfășu
rată recent în Iugoslavia) a tre
buit să se mulțumească cu po
ziția a 5-a.

Clasament : 1. V. Podaru 
(România) 1:39,09 ; 2. R. Her- 
manek (Cehoslovacia) 1:39,76 ;
3. AI. Manta (România) 1:40,35;
4. I. Cavasi (România) 1:40,47;
5. V. Veselinov (Bulgaria) 
1:41,00 ; 6. C. Portik (România) 
1:41,39.

Luni se desfășoară slalomul 
special pentru fete.

„Cupa României44 la handbal masculin

OPT DIVIZIONARE „A“ S-AU CALIFICAT PENTRU SEMIFINALE
A IV-a ediție a „Cupei Ro

mâniei" la handbal masculin 
a programat, timp de trei zi
le, la Oradea, Focșani, Bistri
ța și Galați, etapa a II-a 
(principală), la start fiind a- 
cum prezente și formațiile: di
vizionare „A“. Acestea, dar și 
echipele din eșalonul secund, 
au oferit întilnirl frumoase, 
-răsplătite cu aplauze de nu
meroșii spectatori prezenți in 
sălile de sport din localități
le amintite. Pentru cele două 
serii semifinale s-au califi
cat : POLITEHNICA TIMI
ȘOARA, CONSTRUCTORUL 
ARAD, STEAUA BUCUREȘTI, 
ȘTIINTA BACAU, H.C. MI
NAUR BAIA MARE, DINA
MO BRAȘOV, DINAMO BUCU
REȘTI și UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA. Următoarea e- 
tapă este programată, sim- 
băta și duminica viitoare, la 
Rm. Vilcca și Tirgoviște.

Iată scurte relatări de la 
întrecerile din cele patru se
rii încheiate duminică :

ORADEA, seria „A". Sala 
sporturilor a fost arhiplină în 
fiecare din cele trei zile ale 
întrecerii. Derbyul seriei l-au 
oferit Politehnica Timișoara și 
Constructorul Arad, meciul 
lor fiind programat duminică. 
Partida a stat sub semnul e- 
chilibrului : 12—12 în min. 38, 
16—16 în min. 49. Ultimele 10 
minute de joc au oferit răs
turnări spectaculoase, arăde
nii conducînd cu 19—17 în 
min. 52 și cu 20—17 în min. 
54, pentru ca de la acest scor 
timișorenii să revină, grație 
incisivității in atac a lui F61- 
ker și Feher, și să cîștige la 
diferență minimă : 21—20
(10—9). Celelalte rezultate : 
Politehnica Timișoara 25—20 
(15—11) cu Universitatea Cra
iova și 26—21 (13—7) cu Ce
luloza Brăila ; Constructorul 
Arad 21—15 (11—G) cu Celuloza 
Brăila și 19—15 (11—8) cu U- 
niversitatea Craiova ; Univer-

Ultimele turnee pe grupe la volei masculin

RĂMÎN PUȚINE SEMNE DE ÎNTREBARE...

sitalea Craiova — Celuloza 
Brăila 17—16 (6—8). Cei mai 
eficace jucători ai turneului: 
Feher (Politehnica Timișoara) 
19 goluri, Deacu (Constructo
rul Arad) — 16.

Clasamentul seriei : 1. Po
litehnica Timișoara 9 p, 2.
Constructorul Arad 7 p, 3.
Universitatea Craiova 5 p, 4.
Celuloza Brăila 3 p. (Ilie GHI- 
ȘA — coresp.).

FOCȘANI, seria „B". Pre
zența echipei campioane a 
țării, Steaua București, a atras 
cite 2 000 de spectatori zilnic 
la meciurile disputate în Sala 
sporturilor. Dacă in celelalte 
confruntări Steaua a obținut 
victorii relativ ușoare, în par
tida vedetă, cea cu Știința 
Bacău, echipa bucureșteană a 
trebuit să depună eforturi pen
tru a cîștiga. Este suficient 
să amintim, în acest sens, că 
in min. 56 scorul era egal : 
27—27. în cele din urmă Stea
ua a ciștigat cu 31—28 (17—14). 
Celelalte rezultate : Steaua 
33—22 (17—11) cu Petrolul Te- 
leajen și 30—19 cu Indepen
dența Carpați Mîrșa ; Știința 
Bacău 25—24 (10—12) cu In
dependența Carpați Mirșa și 
22—21 (13—13) — meci deo
sebit de greu, ciștigat de stu- 
denți, și ca urmare a faptu
lui că petroliștii au ratat 4 
aruncări de la 7 m — cu Pe
trolul Teleajen ; Independența 
Carpați Mîrșa — Petrolul Te- 
lcajcu 25—23 (13—10). Prin
tre cei mai eficace realiza
tori : Stingă (Steaua) 26 de 
golluri, Birtalan (Independen
ta Carpați Mîrșa) — 25, Du
mitru (Steaua) — 24.

Clasament : 1. Steaua 9 p, 2. 
Știința Bacău 7 p, 3. Inde
pendența Carpați Mîrșa 5 p, 
4. Petrolul Teleajen 3 p. (V. 
MANOLIU — coresp.).

BISTRIȚA, seria „C“. Cum s-a 
dovedit, alegerea orașului Bis
trița pentru desfășurarea uneia 
dintre seriile „Cupei României" 
a fost inspirată, evoluția ce
lor patru echipe fiind urmă
rită cu mare interes de peste 
2 000 de spectatori, în fiecare 
zi. Partida cea mai atractivă 
au oferit-o, duminică diminea
ță, H.C. Minaur Baia Mare și 
Dinamo Brașov. Elevii antre
norului Lascăr Pană, mai de- 
zinvolți în fazele de atac, mai

siguri în apărare, s-au des
prins chiar de la început, men- 
ținînd tot timpul meciului o 
diferență de 4—5 goluri. Mi
naur a ciștigat cu 32—25 (14—9). 
în celelalte întîlniri : H.C. Mi
naur Baia Mare 21—18 (12—7) 
cu C.S.U. Constructorul Ora
dea și 29—22 (9—12 1) cu Uni
versitatea București ; Dinamo 
Brașov 29—21 (14—10) cu Uni
versitatea București și 26—24 
(14—11) cu Constructorul C.S.U. 
Oradea; Constructorul C.S.U. 
Oradea — Universitatea Bucu
rești 23—18 (9—7). Jucătorii 
cu cele mai multe goluri : 
Mironiuc (H.C. Minaur Baia 
Mare) — 22, Roșea (Dinamo 
Brașov) — 19, Cristache (Con
structorul C.S.U. Oradea) — 
15.

Clasament : 1. H.C. Minaur 
Baia Mare 9 p, 2. Dinamo 
Brașov 7 p, 3. Constr. C.S.U. 
Oradea 5 p, 4. Universitatea 
București 3 p. (L TOMA — 
coresp.).

GALAȚI, scria „D“. Me-< 
ciuri echilibrate, în afară de 
Dinamo București celelalte 
formații acumuLind același nu
măr de puncte, trebuind să 
fie departajate prin golave
raj. Derbyul l-au furnizat 
Dinamo Buourești și Univer
sitatea Cluj-Napoca, meci cîș- 
tigat de bucureșteni cu 22—16 
(8—9). în celelalte meciuri : 
Dinamo București 25—21 
(13—11) cu Minerul Cavnie 
și 30—17 (14—7) cu Relon 
Săvinești ; Universitatea Cluj- 
Napoca 19—22 (10—12) cu Re
lon Săvinești și 23—18 (12—9) 
cu Minerul Cavnie ; Relon — 
Minerul 25—28 (11—12). Cele 
mai multe goluri : Dogăres-
cu (Dinamo București) — 18.

Clasament ! 1. Dinamo Bucu
rești 9 p, 2. Universitatea Cluj- 
Napoca 5 p (58—62), 3. Mine
rul Cavnie 5 p (67—73). 4
Relon Săvinești 5 p (64—77).

Din păcate, deși iubitori da 
handbal (mai ales că Gala- 
țiul nu a găzduit de multă 
vreme un turneu atît de-im
portant), localnicii au fost 
prea puțin informați de orga
nizatori despre această com
petiție, astfel că în Sala 
sporturilor nu au fost prea 
mulți spectatori. (T. SIRIO-: 
FOL — coresp.).Ultima rundă de turnee pe 

grupe din cadrul campionatului 
primei divizii masculine de 
volei a început ieri in sala Di
namo din Capitală (locurile 
1—4), în sala „Dacia" din Baia 
Mare (grupa ,,A“) și în Sala 
sporturilor din Suceava (grupa 
„B"). în situația în care soarta 
titlului de campioană a fost 
decisă încă de la turneul pre
cedent, interesul competițiilor 
este reținut de disputa pentru 
locul al treilea dintre Silvania 
Șimieu Silvaniei și Tractorul 
Brașov, dar mai ales de depar
tajarea echipelor din cele două 
grupe ale plutonului secund în 
turneele finale pentru locurile 
5—8 și 9—12. Iată cîteva amă
nunte de Ia partidele progra
mate in prima zi :

în sala Dinamo, ultimul act 
al întrecerii fruntașelor s-a ca
racterizat prin evoluții fără 
sclipiri și fără angajament de
plin al celor 4 echipe. In pri
mul meci. Steaua a învins clar 
pe Silvania Șimieu Silvaniei 
cu_ 3—0 (11,4,10) în numai o 
oră de joc, luîndu-și astfel re
vanșa pentru înfrîngerea sufe
rită cu o săptămînă în urmă 
la Zalău. Oaspeții n-au avut 
decit la începutul partidei o 
perioadă de joc bun, ei condu
cînd cu 7—0, după care steliștii 
au preluat inițiativa și n-au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit. în 
ambele echipe au fost rulați 
aproape toți jucătorii. Arbitraj 
fără probleme : A. Dinicu — I. 
Armeanu. Deși din punct de 
vedere tehnic și spectacular 
nici cea de a doua întîlnire, 
Dinamo — Tractorul Brașov, 
nu s-a ridicat la un nivel deo
sebit, ea a avut totuși un set 
(al doilea) mai echilibrat, în 
care brașovenii, profitînd de 
absența vremelnică din teren 
a căpitanului dinamovist Cor- 
neliu Oros și de faptul că Du- 
mănoiu (bolnav) n-a jucat de
loc, au acționat cu mai multă 
vigoare și au reușit să refacă 
un handicap inițial de cinci 
puncte (3—8) și chiar să ia a- 
vans (10—8). Și, deși Oros a 
fost reintrodus, iar Dinamo a 
preluat conducerea cu 13—11 și 
14—13, elevii lui T. Tănase 
(dintre care am remarcat pe 
Sterea, Ilînda și Crișan) au 
insistat în final și și-au adju
decat setul. în rest, campionii 
au dominat categoric și au cîș- 
tigat cu 3—1 (4,—15.4,6). Cu
toate că nu s-a angajat total 
în joc, Dinamo a lăsat impre
sia că este o echipă unită, în 
care fiecare jucător deține un

repertoriu tehnico-tactic bogat 
și mai multă siguranță și e- 
xactitate în execuții și combi
nații. Arbitru Gh. Ionescu și 
D. Rădulescu au condus foarte 
bine formațiile : DINAMO : 
Oros (Slabu, Olteanu), Gizda- 
vu (Păușescu), Vrîncuț, Căta- 
Chițiga, Enescu (Gheorghe), 
Gîrleanu ; TRACTORUL : Ste
rea, Crișan, Hinda, Crăciun, 
Zamfir, Stancu (au mai jucat : 
Bujilă, Szombati, Aranici, 
Schiati). Astăzi, de la ora 16, 
în sala Dinamo, meciurile: 
Steaua — Tractorul și Dinamo 
— Silvania. Clasamentul înain-

Aurelian BREBEANU

tea ultimelor două etape :
1. DINAMO 10 10 0 30:3 20
2. Steaua 10 6 4 18:17 16
3 Silvania 10 3 7 14:25 13
4. Tractorul 10 1 9 11:28 11

BAIA MARE, 21 (prin tele
fon). în ultimul turneu al gru
pei „A", început în sala „Da
cia" din localitate, apele s-au 
cam limpezit, Explorări Baia 
Mare și Calculatorul București 
detașîndu-se spre... turneul fi
nal al locurilor de mijloc 
(5—8), în timp ce C.S.M. Delta 
Tulcea și Politehnica Timișoara 
rămîn în turneul final al re-
trogradării. Această departaja
re a' fost decisă de rezultatele 
primei zile. în partida- inaugu
rală, Calculatorul a învins pe 
Politehnica cu 3—0 (3,11,6),
după un joc în care bucureș- 
tenii au evoluat foarte bine, în 
timp ce studenții, lipsiți și de 
4 titluri (Bugarschi, Mocuța, 
Csik și Groza — accidentați) 
au dat o replică modestă, ei 
nereușind să echilibreze disputa 
decit in _prima parte a setului 

Schiopes- 
Mari- 
Cion- 
Arbi- 
— V. 
într-o

secund. Remarcați : 
cu, Nicolae, Juhasz și 
nescu, de la învingători, 
ca și Pop de la învinși, 
tri : C. Manițiu (Brașov) 
Szakacs (Baia Mare), 
partidă de factură tehnică mo
destă, Explorări a dispus apoi 
de C.S.M. Delta cu 3—0 (6,9,8). 
Remarcați : Arbuzov (care,
înaintea meciului, a primit in
signa și carnetul de maestru 
al sportului), Covaciu, Pop (E), 
Iacoblev și Stanciu (D. Arbi
tri : V. Vrăjescu (București) — 
E. Mendel (Sibiu). Luni, de la 
ora 16,30 : Calculatorul — Del-
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A. CRIȘAN,

SUCEAVA, 21 (prin telefon). 
Prima întîlnire a turneului gru
pei „B“ a pus față în față for
mațiile C.S.U. Alumina Oradea șl 
Universitatea Craiova. După un 
meci disputat, orădenli (care în 
turneul nr. 3 pierduseră cu 0—3) 
au reușit să învingă cu același 
scor. Deci C.S.U. — Universita
tea 3—0 (13, 16, 11). De la învin
gători s-au remarcat : Manole șl 
Todoran, iar de la.învinși Braun 
și Stoian. Au arbitrat : D. Po
pescu (Constanța) șl R. Farmuș 
(București). In cel de-al doilea 
meci al zilei, gazdele, C.S.M. Su
ceava, au întilnlt formația studen
ților gălățenl, C.S.U. Oțelul Galați. 
Juclnd mal bine finalurile de set, 
C.S.U. Oțelul și-a adjudecat vic
toria cu 3—0 (11, 13, 12). Remar
cați, doar de la învingători : Pus
tiu, Sirbu, Geană. Au arbitrat: M. 
Nicolau șl V. Ranghel, 
București.
1. Univ. Craiova 10 8 :
2. C.S.U. Oțelul Gl. 10 6 4
3. C.S.U. Alumina 10 5 5

Suceava 10 1 S

ambii

26: 9 18 
21:19 16 
18:18 ÎS 

8:27 11 
Luni de la ora 17.30 : Universi

tatea — C.S.U. Oțelul și C.S.M. 
Suceava — C.S.U, Alumina Ora
dea.

Ion MINDRESCU, coresp.

4. C.S.M.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
„PRONOEXPRES- DIN 21 MAR
TIE 1982. FAZA I : Extragerea I : 
29 19 10 28 30 4 ; Extragerea a 
II-a : 13 16 24 14 7 18 ; Extrage
rea a in-a : 27 44 22 17 36 16 ; 
Extragerea a IV-a : 1 26 33 7 42 
13. FAZA A II-a. Extragerea a
V- a : 30 44 34 15 9 ; Extragerea a
VI- a : 37 36 7 23 6 ; Extragerea a 
Vil-a : 18 30 3 24 29 ; Extragerea 
a VIII-a : 40 22 6 29 45. Fond to
tal de cîștlgarl : 1.535.994 lei.
• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 17 MARTIE 
1982. Cat. 1 (12 rezultate) : 1 va
riantă 100% a 47.123 lei șl 4 va
riante 25% a 11.781 tei ; cat. 2 (11 
rezultate) : 44,50 variante a 2.541 
Iei ; cat. 3 (10 rezultate) : 484,50 
variante a 350 lei. Cîștigul în va
loare de 47.123 lei de la cat. 1, 
realizat pe un buletin jucat 100%, 
a revenit participantului CON
STANTIN SIRGHE din Constanța. 
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 MARTIE

I. Ceahlăul — Gloria B-ța X 
II. Met. Plopeni — Rapid Buc. ic
III. Met. Buc. Petrolul PI. 2
IV. C.F.R. Cj-N. — F.C. Baia M. X
V. Ascoll — Avelllno X

VI. Bologna — Roma 1
VII. Catanzaro — Cagliari 1

Vin. Como — Milan 1
IX. Florentina — Cesena 1
X. Napoli — Torino 1

XI. Foggla — Varese X
XII. Lazio — Perugia 1

Xin. Sampdorla — Catania 1
Fond total de cîștigurl: 819.881 lei.

TEROM IAȘI-ÎN MIEA DIVIZIEI FEMININE
Disputată ieri, etapa a X-a 

a Diviziei feminine „A" de 
handbal a ocazionat meciuri 
dirz disputate, cu multe victo
rii la limită. Deși s-au întilnit 
echipe despărțite de multe 
locuri în clasament, gazdele au 
avut cîștig de cauză, doar Pro
gresul București reușind o pre
țioasă „remiză" la Baia Mare.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 24—20 
(11—10). Jucînd aproape la fel 
de bine ca duminica trecută 
la Rm. Vîlcea (in meciul pen
tru locul III în „Cupa Româ
niei", cu Rulmentul Brașov), 
impunînd partidei un ritm ra
pid, Confecția a ciștigat pe 
merit în fața unui adversar 
redutabil. Bucureștencele au a- 
vut în Rodica Grigoraș, în mod 
deosebit, dar și în Cristina Si- 
mion și Maria Mălureanu ju
cătoare de mare eficacitate, iar 
în tînăra portăriță Maria Ion 
(17 ani) o apărătoare sigură în 
intervenții. în general. în evo
luția din ultimele meciuri, Con
fecția dovedește un real pro
gres, o concepție mai clară, 
atît în atac cit și în apărare, 
rezultate firești ale unor mai 
mari străduințe la antrenamen
te. Mureșul a dat o replică 
bună, contribuind efectiv la 
frumusețea jocului.

Au marcat : Grigoraș 8, Mă
lureanu 6, Simion 6, Covaci 2, 
D. Constantinescu 2, respectiv 
Dorgo 10. Pereș 5. Fejer 3, 
Oltean 1 și Bărbat 1.

Au condus foarte bine R. 
Antochi și H. Boschner (Bra
șov).

I. GAVRILESCU

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — PROGRESUL BUCU
REȘTI 16—16 (10—8). Desfășu
rat sub semnul echilibrului, 
meciul s-a caracterizat prin 
lungi momente de studiu, ca 
într-o întîlnire de... box. Cele 
mai multe goluri au fost mar
cate de Iacob 3 și Feher 3 
pentru gazde, Sasu 5, Manoles- 
cu 4 și Popa 4. (A. CRIȘAN — 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 18—17 
(11—8). După ce au condus 
confortabil în prima repriză, 
reușind la începutul celei de a 
doua sâ-șl mărească avantajul 
(14—10 în min. 35), sibiencele

au slăbit ritmul și concentra
rea, permițind oaspetelor să sa 
apropie periculos. Și poate că 
s-ar fi înregistrat o surpriză 
(neplăcută pentru gazde) dacă 
portarul Hajnal n-ar fi apărat 
excepțional în dramaticul final 
al meciului. Cele mai multe 
goluri : Dinu 4, Oncu 4 și Klein 
3 de la C.S.M. Sibiu, Ștefano- 
vici 7, Luțaș 7, de la Univer
sitatea Timișoara. (L 1ONES- 
CU — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA 21—20 (12—8). 
Deși au condus detașat cea mai 
mare parte a jocului (14—8 în 
min. 34, 21—16 in min. 55), lă- 
sînd impresia că vor cîștiga la 
scor, clujencele au obținut o 
victorie la limită datorită fi
nalului impetuos al constăn- 
tencelor. Au marcat : Morariu 
8, Cserei 6, Damian 3, I’crșa
2, Fetrescu 2 — pentru „U”, 
Dimofte 7, Frincu 6. Carapetru
3, Negru 3 și Bocănceaiă 1 — 
pentru Hidrotehnica. (Nușa 
DEMIAN — coresp.).

TEROM IAȘI — TEXTILA 
BUHUȘI 27—18 (11—10). O par
tidă dură, în care au fost a- 
cordate 18 aruncări de la 7 m 
(15 transformate), cîștigată de 
formația gazdă grație unei e- 
voluții superioare in partea a 
doua a intilnirii. Au înscris : 
Covaliuc 9, Avădanei 8, Po
pa 3, Sumănaru 2, Marineac 2, 
Savin 2 și Discă 1 — pentru 
TEROM, Ciubotaru 12. Leonte 
2, Popovici 2, Fodor 1 și Ra- 
cliș 1 — pentru Textila. (M. 
MACOVEI — coresp.).

In clasamentul Divizei „A", 
după 10 etape, conduce TEROM 
Iași cu 26 de puncte, urmată 
de Știința Bacău — 25 p (un 
joc mai puțin), Universitatea 
Timișoara și Mureșul Tg. Mu
reș cu cite 22 p, Hidrotehnica 
20 p, Confecția 19 p, C.S.M. 
Sibiu 18 p. Progresul (un joc 
mai puțin) și Textila (un joc 
mai puțin) cu cîte 16 p. Rul
mentul (trei jocuri mai puțin) 
și Constructorul Baia Mare cu 
cîte 15 p, Universitatea Clui- 
Napoca cu 13 p.

Etapa a Xl-a. ultima a tu
rului, este programată dumini
că 28 martie, urmi nd ca retu
rul campionatului feminin, Di
vizia „A”, să înceapă Ia 25 »- 
prilie.



în primul ei meci din anul acesta în dubla intîlnire de popice

DE TINERET A U. R. S. S. ROMÂNIA CEHOSLOVACIA 3-1
CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te

lefon). Susținînd primul ei 
meci din acest an, reprezenta
tiva de baschet a României 
a intîlnit. duminică, în Sala, 
sporturilor din localitate, selec
ționata de tineret a U.R.S.S. 
La capătul unei dispute spec
taculoase, în care echilibrul pe 
tabela de scor 
doar în prima 
chetbalistele românce au cuce
rit victoria cu 89—73 (38—33). 
Demn de remarcat este faptul 
că sportivele noastre au domi
nat lupta sub panouri, prin 
Mariana Bădinici și Magdalena 
Pali, jucătoare care au fost, 
dealtfel, deosebit

s-a menținut 
repriză, bas-

notabilă a fost și prestația con
ducătoarei de joc Mihaela Ne- 
tolitzchi. care a imprimat un 
ritm rapid acțiunilor ofensive. 
Au înscris : Pali 36, Bădinici 
22, Ciubăncan 1'2, Netolitzchi 5, 
Froiter 4, Bodea 4, Tănăsescu 
2, Popa 4 pentru învingătoare, 
respectiv Jeldaceva 25, Kopcea 
21, Borovikova 16, Akopian 2, 
Șebatina 7, Kafanova 2. Au 
arbitrat foarte bine M. Grigo
riev (U.R.S.S.) . și L Szabo 
(România).

Luni, în Sala sporturilor din 
Zalău, are loc a doua partidă 
România — Selecționata de ti
neret a U.R.S.S. (Mircea RA- 
DU-coresp.)

• Bâîcfii — învingători in amhck partide • Echipele feminine și-on împărțit victoriile

de eficace ;
Divizia masculină „A"

GRUPEI 7-12: FARUL - „U“ 76-59
6, Pașca 4, Marti nescu 4, Mar- 
tinaș 2 pentru învingători, 
respectiv Crăciun 14, 
12, Mathe-Prăzaru 10, 
8, Bretz 11. Mara 2. Herbert 2. 
Au arbitrat foarte bine C. Ne- 
gulescu și A. Gută.

URBIS BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 71—68 (38—
30), C.S.U. SIBIU — URBIS 
BUCUREȘTI 65—64 (40—34),
FARUL — C.S.U. SIBIU 95—77 
(45—38), DINAMO ORADEA — 
CARPAȚI BUCUREȘTI 94—84 
(48—13), „U" CLUJ-NAPOCA — 
CARPAȚI 81—52 (51—19). (Cor
nel POPA — coresp).

BASCHETBALISTELE ROMANCE AU CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI

IN DERBY-UL
CONSTANȚA, 21 

fon). în Sala sporturilor 
localitate a început turul 
patrulea al campionatului 
țional de baschet masculin, 
grupa 7—12. Rezultate :

FARUL CONSTANȚA — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 76—59 (44—28). 
netă si meritată a _ 
care au avut în Băiceanu și 
Mănăilă realizatori excelenți. 
Clujenii au jucat crispat, co
rni ți nd, mai ales, in prima re
priză, multe greșeli de tehni
că. Au înscris : Băiceanu 30. 
Mănăilă 20, Radu 10, Spînu

(prin tele-
din 

al
na-

Rotaru 
Dăian

Victorie 
gazdelor

1 BRAȘOV, 21 (prin telefon).
— Ediția I a campionatului 
internațional de baschet fe
minin al cooperației meșteșu
gărești, găzduit de Sala spor
turilor din localitate, a fost 
cîștigată de selecționata Vo
ința — România (6 p), neîn
vinsă în cele trei meciuri sus
ținute : 77—55 cu Start — Po
lonia, 73—48 cu Septembri — 
Bulgaria și 69—56 cu Spartacus
— Ungaria. Pe locurile urmă
toare : 2. Spartacus 5 p. 3. 
Soptembri 4 p, 4. Start 3 p.

Coșgetera turneului : Camelia 
Solovăstru (Voința) 73 p. A- 
ceastă jucătoare, împreună cu 
Mona Cicio și Stefania Borș 
au fost cele mai bune baschet
baliste ale selecționatei Vo
ința, care le-a mai folosit pe: 
Liliana Slavei, Gabriela Stru- 
garu, Lucia Grecu, Alexandra 
Hegheduș, Eva Adler, Tatiana 
Paroanschi, Margareta Meșter, 
Erika Popovici și Liliana Ca- 
tincesou. Antrenori : Gh. Ro
șa și M. Stragaru. (Carol 
GRUIA — coresp.).

Continuînd campania de pre
gătiri pentru campionatele 
mondiale de popice, programa
te la începutul lunii iunie, la 
Brno, reprezentativele femini
ne și masculine ale României 
au intîlnit, sîmbătă și dumi
nică, pe arena Voința din Ca
pitală, echipele similare 
Cehoslovaciei, în meciuri tur- 
retur. în ciuda calculului hîr- 
ției. popicarii noștri, dețină
tori ai titlului suprem atît la 
fete, cît și la băieți, au avut 
adversari mai puternici decît 
se sconta, oaspeții reușind, 
spre deosebire de anul trecut, 
să cîștige una din cele 
partide, scorul final 
3—1 în favoarea 
români.

Singura înfrîngere 
t-o, în prima confruntare, se
lecționata noastră feminină, 
care după opt victorii conse
cutive în sezonul trecut, sîm
bătă a fost nevoită să se în
cline în fața unei echipe tinere 
și ambițioase, care a constituit 
un ansamblu bine armonizat, 
toate cele șase jucătoare ac- 
ționînd cu o dezinvoltură de 
parcă ele s-ar fi antrenat pe 
arena Voința. Evident surprin
se de puternica replică a ad
versarilor, multe dintre compo
nentelor de bază ale sextetului 
campioanelor mondiale și-au 
regăsit cu greu ritmul normal, 
înregistrînd rezultate mai mici 
cu cîte 10—15 popice ca de obi
cei. Și încă ceva care a decis 
soarta meciului : cu toate că 
s-a refăcut handicapul, erat’'’ 
îndeosebi evoluției orăd^ncei 
Silvia Berinde care a 
din 100 bile mixte 443 
creînd un avantaj de 19 
ultimul schimb Vasilica 
a fost de nerecunoscut, spăr- 
gînd exasperant atît în man
șele „pline", cît și la „izolate". 
Iată rezultatele obținute în or
dinea intrării pe piste: Elena

ale

patru 
fiind de 
sportivilor

a suferi-

doborît 
popice 
p.d. în 
Pințea

în etapa a 16-a a campionatului de rugby

STEAUA — R. C. SPORTUL 
O 

de 
un 
un

STUDENȚESC 6—0 (3—0).
adevărată vijelie. însoțită 
rafale de ploaie și zăpadă, 
teren si înmuiat și înghețat, 
frig neobișnuit au creat debu
tului etapei a 16-a a campiona
tului de rugby condiții dintre 
cele mai nefavorabile. Sîntem 
de părere că arbitrul Florian 
Dudu (care dealtfel a condus 
bine), de comun' acord cu cele 
două protagoniste (fiind vorba 
de două formații din Bucu
rești), ar fi trebuit să amine 
partida. Toți, sportivi 
tatori laolaltă, nu ar 
decît de cîștigat !

Ce-am putea spune
joc"? în primul rînd că am 
asistat la o luptă titanică pen
tru balon, la care, cu exempla
ră sportivitate si dăruire, au 
luat parte 30 de bravi rugbyști 
(plus cele 3 rezerve care au 
intrat în teren). Apoi, că Stea
ua, echipa prezumtiv superi
oară pe plan tehnic, a fost 
cea handicapată în special, con
dițiile improprii de joc. anu- 
lînd teoretica-i superioritate. 
Așadar, în teren un joc relativ 
echilibrat, cu mențiunea că e- 
chipa la un moment dat domi
nată, cu greu putea ieși - din 
propriul spațiu de joc și avan
sa din ca'iza năpraznicelor ra
fale de vîrit care o țineau în 
loc. A învins finalmente, logic. 
Steaua, care a beneficiat de un 
suter sigur 
prin transformarea a 2 
de pedeapsă (cîte una 
care repriză). Putea să

• însă și Sportul, care
prima mare ocazie a meciului 

de puțin, la 
barelor la o 
din față) și 

o situație ma-

și spec
ii avut

despre

(ALEXANDRU), 
lovituri 
de fie- 
o facă 

a avut

(Chiciu trimite 
0—0, în dreapta 
l.p., de la 25 m 
care a mai ratat 
re de eseu (Vintilă — ne-o spu
ne însuși arbitrul, „pe fază" — 
a culcat mingea în terenul de 
țintă dar pe linia de margi
ne ; firește, reluarea jocului de 
la linia de 22 metri...).

Steaua — deși lipsită. în con
tinuare, de aportul lui Florică 
Murariu — pare a da semne 
că nu și-a spus încă ultimul 
cuvînt cu privire la titlu, în 
timp ce XV-le studențesc ara
tă că-i dispus să-și strîngă 
rîndurile (cu numeroase ele
mente de valoare) pentru a ur-

ca în viitor în scara clasa
mentului. Iată formațiile care 
au evoluat (toți jucătorii me- 
ritînd sublinieri speciale) : 
STEAUA : Codoi — Roșu, Da
vid (min. 41 Călin). Enache, 
Zafiescu I — Alexandru. Su- 
ciu — C. Florea, Cantoneru. 
Rădulescu — M. Ionescu, Ga
lan — Cioarec, Munteanu. Cor- 
neliu : SPORTUL STUDEN
ȚESC : Chiciu — Ruja. C. Ha- 
riton. Ilie, Vintilă — Paraschi- 
vescu. Solomon (min. 41 Pădu- 
reanu) — Gurămare. Al. Ata- 
nasiu, FI. Atanasiu — Gheor- 
ghiosu, Galanda — Curea. Gîr- 
jabu, Stanciu (min. 70 V. Du
mitrescu).

VULCAN —‘ POLITEHNICA 
IAȘI 6—0 
terenul a 
mineață, 
adică bun. 
mai frumos, curgător, cu 
plus de insistentă, de ordine, 
de partea metalurgiștilor, ceea 
ce a condus lucrurile spre vic
toria meritată a XV-lui uzine
lor Vulcan. Apreciem dăruirea 
cu care bucureștenii își apără 
șansa de supraviețuire în Di
vizia .,A“, cum se agață ei 
cu dinții de fiecare adversar. 
Si bine fac. deoarece cele două 
ultime succese — consecutive 
— îi apropie de țel și deschid 
echipei noi perspective. Ieșenii, 
cu o bună linie de treisferturl. 
dar cu o înaintare care nu s-a 
„bătut" în suficientă măsură, 
au fost nevoiti să cedeze în 
fata unui adversar mai decis. 
Au transformat două l.p. (la 
două situații de ofsaid indis
cutabile) A. DINU și I. POPA. 
Cornel Cristăchescu a arbitrat 
bine.

Dimitrie CALLIMACHI

(0—0). Pe „Olimpia" 
fost, duminică di- 
„covor de zăpadă", 
de unde și un joc 

un

DINAMO — GLORIA P.T.T. 
ARAD 28—4 (18—0). în condi
țiile unui teren greu, partida 
dintre Dinamo si Gloria Arad 
s-a rezumat, intr-o bună măsu
ră, la un duel al pachetelor de 
Înaintași, de unde o superio
ritate netă de partea gazdelor, 
cu o înaintare mai grea, mai 
omogenă, mai rutinată, care a 
Știut folosi orice ezitare sau 
slăbiciune a compartimentului 
advers pentru a ciștiga teren 
Si a crea propriei linii de trei- 
sferturi situații ideale de a

înscrie. Cazul lui PODĂRES- 
CU — eseu min. 6 și ALDEA 
— eseu min. 17. Mai mult. în
șiși înaintașii dinamoviști, a- 
vînd deseori culoare convena
bile, s-au aflat în postura de 
realizatori : STOICA, min. 32, 
DARABAN, min. 69 și din nou 
STOICA, min. 74. Așadar. 5 
eseuri, dintre care 4 transfor
mate de CONSTANTIN. în po
fida înfrângerii. XV-le arădean 
a lăsat o bună impresie prin 
jocul său curajos, prin mobili
tatea jucătorilor 
grămezi și tușe 
cuvîntul. în cele 
cîteva talonaje 
perspectiva unor acțiuni ofen
sive fiind prea rare. Una, a- 
ceea a lui ZALLCZAK. izbu
tind (min. 68) el reușind eseul 
de onoare al arădenilor. Așa 
cum sublinia si antrenorul fe
deral V. Irimescu, Dinamo a 
făcut din nou un joc bun. în 
condiții aspre. selecționabilii 
Paraschiv, Stoica, Borș, Aldea 
ieșind cu deosebire în eviden
tă. Arbitrul constănțean O. Io- 
nescu a condus din nou bine.

Tiberiu STAMA
FARUL CONSTANȚA — 

RULMENTUL BÎRLAD 34—3 
(14—0). Teren greu și meci
dominat de gazde, care au în
scris 7 încercări : DINU — 2 ; 
COMAN GH. FLOREA, OPRIS, 
LUNGU, ---------------
a reușit 
oaspeți, 
condus :
(P. ENACHE, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
3—0 (0—0). Partidă echilibrată, 
timișorenii apărîndu-se bine 
pînă în... ultimul minut, cînd 
LUCA, la o l.p. a trimis balo
nul printre bare. Arbitru : S. 
Manea — Sibiu. (T. CORNEA, 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — R. C. GRl- 
VIȚA ROȘIE 3—3 (3—3). SÎR- 
BU (pentru gazde), respectiv 
TUDOSE. au înscris din l.p., 
la capătul unui meci egal. A 
condus : I. Vasilică. (I. BOȚO- 
CAN, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE 6—3 
(3-3).

în clasament : 1. Dinamo 46 
p, 2. Farul 41 p, 3. Steaua 41 
P etc.

săi. Uzura din 
și-a spus insă 
din urmă, cele 
prompte, in

NECULA ; BEZUȘCU 
3 transformări. Pentru 
DRANGA — l.p. A 
C. Văiui — București.

Alexandru Cătineanu — unul 
din principalii realizatori ai sex
tetului nostru masculin

Foto : Vasile BAGEAC

Andreescu — Vlastimila Ca- 
hova 421—412, Ana Petrescu — 
Danela Zdakova 410—129, Elena 
Pană — Sana Keptrova 417— 
413, Margareta Cătineanu — 
Hana Komrova 415—421, Silvia 
Berinde — Eva Kralikova 
443—414, Vasilica Pințea — Ru- 
zena Smirckova 375—419. Scor 
final : 2481—2508. Operîndu-se
o schimbare în formație și 
cîteva mutații în ordinea pos-

turilor, echipa feminină a 
României a apărut a doua zi 
schimbată în bine. Elevele an
trenorilor Constantin Neguțoiu 
și Crista Szocs au abordat par
tida retur cu mai multă pru
dență și au cîștigat pe merit 
cu 2568—2465 p d, lăsînd im
presia că dușul rece din ajun 
le-a trezit la realitate. De data 
aceasta au jucat la adevărat*,  
lor valoare Elena Pană — 438, 
Silvia Berinde — 435. Elena 
Andreescu — 431 și mezina e- 
chipei, Maria Zsizsik — 425.

Luîndu-și în serios rolul, e- 
chipa masculină a țării noastre 
a condus, în prima intîlnire. de 
la uu cap la altul : Gr. Marin 
— V. Prochaska 844—800, AI. Că
tineanu — D. Dusek 870—811, 
I. Bice — I. Pesta 868—849, I. 
Băiaș — I. Hauke 863—802, I. 
Tismănar — J. Slavak 899—892, 
Gh. Silvestru — J. Antonin 
842—845. Total : 5186—5008. în 
întîlnirea de duminică, antre
norii Roger Cernat și Ioan 
Patru au introdus și cele două 
rezerve, tinerii S. Boariu și 
AI. Szekely marcați cu 869 și, 
respectiv, 839. ultimul manî- 
festînd o insuficientă siguran
ță în loviturile la „izolate". 
Performerul reuniunii finale a 
fost AI. 
ținut cel 
dividual

Cătineanu care a ob- 
mai mare rezultat in- 

— 902.

Traian IOANIȚESCU

liNJlERSIIAHA TIMIȘOARA A CUCERIT
CUPA PRIMĂVERII"1,

Aproape din senin, vremea 
s-a burzuluit și la București, 
astfel că sîmbătă, in ultima zi 
de întreceri, din cadrul „Cupei 
primăverii", pentatloniștii au 
concurat în condiții atmosfe
rice foarte grele, acestea re- 
prezentînd astfel a... șasea pro
bă a competiției ! Căci nu a 
fost pentru nimeni o glumă să 
țină pistolul și să mai și o- 
chească bine siluetele nerăbdă
toare, printre stropi de ploaie 
și fulgi groși, pe un 
trunzător, pentru ca 
Stadionul Republicii, 
renții să acopere cei 
metri ai crosului, în 
condiții. Dar, spre cinstea lor, 
sportivii nu s-au lăsat prea 
mult impresionați de „situație" 
și făcînd proba unei remarca
bile tenacități, rod al pregăti
rilor efectuate pînă acum, au 
absolvit cu bine acest dur si 
foarte pretențios examen de 
început de sezon competițional.

Avînd o comportare de an
samblu mai echilibrată, penta
tloniștii timișoreni de la Uni
versitatea I (antrenor Marian 
Cosmescu) și-au asigurat vic
toria și au cîștigat trofeul pus 
în joc, totalizînd 15.325 p. E- 
chipa a fost alcătuit^ din C. 
Răducanu 5243 p, I. Galovici 
5095 p și O. Wermescher 4987

LA PENTATION MODEM

frig pă- 
a>poi, la 

concu- 
4 000 de 
aceleași

p (locurile II, III și IV în cla
samentul individual). Pe locul 
secund, Olimpia București (an
trenor C-tin Călina) cu 14 773 
p (D-tru Spîrlea 5281 p — locul 
1 la individual, D. Pătrui 4923 
p — V și St. Cozma 4566 p — 
IX). A treia clasată, tînăra e- 
chipă a C.S.Ș. 1 Buc. (antre
nor D-tru Țintea) — 13110 p 
a fost revelația întrecerii (M. 
Andrei 4881 p — VII, L. Țin
tea 4842 p — VIII și C. Stan 
3387 p — XIII, ultimul n-a luat 
parte la călărie), iar pe locul 
4 Universitatea II Timișoara 
cu 13 015 p.

Ultimele dispute, de sîmbătă, 
au fost câștigate de : tir : 
C.S.Ș. I 2582 p (Andrei și Țin
tea cîte 188 p, Stan 187 p), 2. 
Olimpia 2450 p, 3. Universita
tea I 2428 p ; cros : Universi
tatea I 3477 p (Wermescher 
13:00,2, Răducanu 13:30,5, Ga- 
lovici 13:36,7), 2. Olimpia 3225 
P-

întrecerea celuilalt concurs, 
de triatlon (tir, înot, cros), a 
evidențiat 3 tineri foarte ta- 
lentați : gălățeanul Gh. Ma
rian — 3208 p (Ia înot și cros 
cu timpi mai buni decît cei ai 
lui Spîrlea !), timișoreanul 
Eugen Groza — 2778 p și clu
jeanul Sorin Cosma — 2644 p.

Campionatele naționale de Dialion pentru Juniori

SPORTIVII DE LA A.S. ARMATA BRAȘOV 
AU CÎȘTIGAT MAJORITATEA PROBELOR

telefon).PREDEAL, 21 (prin
Cu întrecerile biatloniștilor ju
niori, disputate pe Valea Rîș- 
noavei, s-au încheiat practic 
cursele pentru titlurile de cam
pioni naționali în sporturile de 
iarnă. Mai rămîn să fie stabi
liți campionii țării în probele 
de 30 km seniori și 10 km se
nioare, amînate din motive teh
nice. Ele vor avea loc la o 
dată ce va fi stabilită de 
F.R.S.B.

Revenind la competiția tine
rilor biatloniști, trebuie spus 
că ea a fost dominată de spor
tivii de la A.S. Armata Brașov, 
care au cîștigat majoritatea 
probelor. Am mai remarcat, în
să, tineri cu certe perspective 
și în secțiile de la Dinamo Bra
șov, C.S.Ș. Miercurea Ciuc și 
C.S.Ș. Rișnov, unde antrenorii 
muncesc cu dragoste și pasiu
ne pentru depistarea și forma
rea unor biatloniști redutabili, 
care să readucă acest sport în 
prim-planul întrecerilor inter- • 
naționale.

Rezultate : JUNIORI I — 15 
KM : 1. M. Radulescu (A.S.A.)

55:54 (1 min. pen.) ; 2. R. Lu- 
țea (A.S.A.) 59:42 (3) ; 3. I.
Lestyan (C.S.Ș. M. Ciuc) 59:56 
(5) ; JUNIORI II — 12 KM : 
l.M. Cioacă (A.S.A.) 58:35 (6); 2. 
A. Nicolae (C.S.Ș. Rișnov) 
58:38 (5) ; 3. S. Csedo (C.S.Ș. 
M. Ciuc) 59:17 (8) ; JUNIORI 
I — 10 KM : ' ■' “ ’
(A.S.A.) 43:48 (1 tură pen.) 
D.
3.

1. M. Barbu
2. 

Juhasz (Dinamo) 44:43 (3) ; 
M. Stoian (Dinamo) 45:53 

(3) : JUNIORI II — 7,5 KM : 
Ss Csedo 35:25 (3) ; 2. D. 

Cristoîovcanu (C.S.Ș. Rișnov) 
37:35 (6) ; 3. G. Bot (C.S.Ș. Rîș- 
nov) 38:08 (6) ; JUNIORT I — 
ȘTAFETA 3X7,5 KM : 1. A.S.A. 
I (M. Radulescu, R. Luțca, M. 
Barbu) ; 2. A.S.A. II ; 3. Dina
mo I ; JUNIORI II — ȘTAFE
TA 3X7,5 KM : 1. C.S.Ș. M. 
Ciuc (C. Onodi, M. Gedo, S. 
Csedo) ; 2. C.S.Ș. Rișnov ; 3. 
C.S.Ș. Brașovia.

1.
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Un nou succes Ia judo C.M DE HOCHEI, GRUPA „B"

ECHIPA ROMÂNIEI-CAMPIOANĂ BALCANICĂ
TÎRGOVIȘTE, 21 (prin tele

fon). — După dominarea au
toritară în întrecerile indi
viduale ale Campionatelor bal
canice de judo, reprezentanții 
țârii noastre erau, firește, 
favoriți și în competiția pe 
echipe desfășurată duminică în 
Sala sporturilor din localita
te. Și, într-adevăr, de-a lun
gul întîlnirilor cu selecțio
natele țărilor prezente la a- 
ceastă ediție (a 8-a), sporti
vii români au demonstrat din 
nou clasa lor superioară re- 
purtînd în final un frumos 
succes : echipa României — 
campioană balcanică ! Se cu
vin felicitări componenților 
formației noastre și celor doi 
antrenori. lacoli Codrea și Do
rin Gavra.

în meciul inaugural, cu Tur
cia, garnitura noastră a cîș
tigat la un scor concludent : 
5—2. Au punctat prin victo
riile lor Arpad Szabo (cat. su- 
perușoară), Constantin Nicu- 
lae (semiușoară), Mircea Fră- 
țică (semimijlocie), Mihala
che Toma (mijlocie) și Costel 
Năflică (grea) pentru echipa 
României. respectiv Muinin 
Kayapiur (ușoară) și Veli Yil- 
maz (semigrea). Cu un rezul
tat și mai categoric, de fapt 
maxim, 7—0. a luat sfîrșit par
tida România — Grecia. Sco
rul reflectă suficient modul 
cum s-au impus sportivii noș
tri. Să mai adăugăm, totuși, că 
ei au Cîștigat, pe linie, prin 
ippon !

A urmat cea mai echilibrată 
și, deopotrivă, dificilă con
fruntare pentru reprezentativa 
noastră, lipsită de titularii ul
timilor două categorii, Vasile 
Anton (semigrea) și Mihai 
Cioc (grea), accidentați în pro
bele individuale, cea cu Iu
goslavia. Așadar, conturile 
trebuiau încheiate pînă la a- 
ceste «categorii. La superușoa- 
ră Arpad Szabo l-a întîlnit pe 
A. Rekici. Ritm de luptă a- 
cerbă din primele secunde. în 
min. 1,40 însă, Szabo a reușit 
să-și surprindă adversarul în 
osae-komi (fixare) și n-a scă
pat șansa victoriei prin ippon. 
Mulț mai greu decît se aștepta 
a cîștigat Constantin Nicu- 
lae în fața lui St. Kuk. A- 
proape toate intențiile sale de 
atac au fost sesizate și evi
tate de iugoslav, în plus, a- 
cesta avea și o „gardă" in
comodă pentru Niculae. în 
cele din urmă românul a reu
șit un procedeu cotat cu 3 
puncte, suficiente pentru a i 
se acorda victoria. La ușoară 
a fost introdus în echipă cam
pionul balcanic de juniori Ște
fan Nagy. Lipsit de experien
ță competițională, el a fost 
atras cu ușurință în capca
nele întinse de L Pescici, în-

Arbitrul iugoslav Eduard Besak ridică mina anunțînd, totodată, 
victoria prin ippon a românului 
grecul Ioanis Tsakonav

Mihalache Toma in meciul cu

Foto : C. COSTIN

Azi, România — R. P. Chineza
KLAGENFURT, 21 (prin te

lefon). La Messehalle din lo
calitate au continuat simbă- 
tă și duminică partidele din 
cadrul grupei B a campiona
tului mondial de hochei.

Sîmbătă au fost programate 
ultimele două partide din ca
drul etapei a doua, termina
te cu următoarele rezultate : 
Norvegia — Elveția 5—4 (0—1, 
4—2, 1—1) și Polonia — O- 
landa 3—2 (1—1, 0—1, 2—0).

Duminică s-au înregistrat 
rezultatele : R.P. Chineză — 
Norvegia 4—2 (2—0, 1—2, 1—0)

și R. D. Germană — Elveția 
4—2 (2—0, 1—0, 1—2).

în cea de-a treia partidă a 
lor din această competiție, 
hocheiștii români s-au întîl
nit cu cei polonezi. Victoria 
a revenit echipei R.P. Polone 
cu 5—1 (1—1, 2—0, 2—0). A 
marcat pentru echipa româ
nă Solyom.

Competiția continuă luni, 
cînd sint programate me
ciurile : România — R.P. Chi
neză și Austria — R. D. Ger-
mană

Călin ANTONESCU

vingător la puncte. Scorul de
venise 2—1, dar avea să fie 
majorat de Mircea Frăției la 
3—1, care a dispus la puncte 
de F. Lesceak. Apoi, otrice 
emoție a fost risipită de mij
lociul Mihalache Toma, după 
un duel dur xu A. Leskovor, 
descalificat pe^bună drepta
te, în min. 4,58. Conducînd 
cu 4—1, echipa noastră își a- 
sigurase victoria. Iugoslavii au 
redus din handicap prin D. 
Vukovici, care l-a întrecut prin 
ippon la semigrea pe junio
rul A. Polint și prin R. Mi- 
ranovici, la grea, învingător 
Ia puncte în fața lui Năftică. 
Rezultat final 4—3 pentru Ro
mânia. în ultimul meci Ro
mânia a depășit cu 5—2 Bul-

garia. Iată celelalte rezulta
te : Iugoslavia cu Grecia 
6—0, cu Bulgaria 4—2 și eu 
Turcia 6—1 ; Bulgaria cu Tur
cia 6—0 și cu Grecia 7—0 ; 
Turcia — Grecia 7—0. Să 
subliniem excelentele condi
ții de concurs asigurate ' de 
localnici, promisiune pentru 
campionatele europene de ju
niori care vor avea loc tot 
aici.

Clasament

Costin CHIR1AC

1. România 4 4 0 21— 7 4
2. Iugoslavia 4 3 1 19— 7 3
3. Bulgaria 4 2 2 17— 9 2
4. Turcia 4 1 3 10—17 1
5. Grecia 4 0 4 0—27 0

IRLANDA A CÎȘTIGAT „TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI" LA RUGBY

Ediția din acest an a Tur
neului celor 5 națiuni la rugby 
a fost cîștigată de echipa Ir
landei, care a totalizat, în cla
samentul final, 6 p (66—61), pe 
locurile următoare clasîndu-se 
Anglia — 5 p (68—47). Scoția- 
— 5 p (71—55), Franța — 2 p 
(56—74) și Țara Galilor — 2 p 
(59—83).

Sîmbătă, în ultima etapă a 
competiției. Franța a întrecut, 
la Paris, cu scorul de 22—9 
(3—6) formația Irlandei. în 
timp ce la Cardiff. Scoția reu
șea să depășească net, cu 34— 
18 (13—9), reprezentativa Tării 
Galilor.

Această ultimă etapă a ac
tualei ediții a repus în drep
turi. subliniază comentatorii a- 
gențiilor de presă, jocul corn-

bativ, șarjele pe treisferturi, 
după ce meciurile deveniseră 
terne, cu înf iun țări aproape 
exclusiv ale pachetelor de îna
intași si puncte realizate, in 
majoritate, prin lovituri de 
pedeapsă. De pildă, în meciul 
Scoția — Tara Galilor s-au în
scris 5 eseuri, iar la Paris 2, 
aceasta probabil și datorită lip
sei de miză a întîlnirilor. Spe
cialiștii menționează, de ase
menea, faptul că. după o serie 
de improvizații în alcătuirea 
formației, antrenorii francezi 
au apelat din nou la „vechea 
gardă" — Paparemborde, Dos- 
pital, Imbernon si Revallier, 
la grămadă, iar Mesny, în linia 
de treisferturi.

AGENDA SĂPTĂMiNII
22—21 HOCHEI

22—28 TENIS
HANDBAL

24 FOTBAL

25 BASCHET

25—28 SCHI

27

27—28 POPICE

ATLETISM

23 BOX

Continuă C.M. grupa „B* *,  la Klagenfurt șl 
C.E. juniori, la Sofia
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Turneu internațional, la Milano
Sferturile de finală (m) — retur, semifinale 
(f) — retur, în C.C.E.
Belgia — România, la Bruxelles ; Argenti
na — R. F. Germania, la Buenos Aires ; 
Ungaria — Austria, la Budapesta ; Ceho
slovacia — Grecia, la Praga — meciuri 
amicale.
Finalele cupelor europene (m, f), la Koln 
(R.F.G.)
„Cupa Mondială*  — slalom uriaș, slalom 
special, slalom paralel (m, f), la San Sica- 
rio (Italia) ; „Cupa Mondială“ — 15 km (m) 
în Italia ; „Cupa Mondială*  sărituri, la 
Planica (Iugoslavia)
Iugoslavia — România (m, f), la Zrenianin 
(Iugoslavia)
C.M. de cros pentru student!, la Darmstadt 
(R.F.G.)
Turneu internațional (amatori), la Bor
deaux (Franța)

CICLISM 0 Cea de-a 73-a edi
ție a cursei Milano — San Remo, 
disputată pe o ploaie torențială, 
a revenit rut erulul francez Marc 
Gomez, cronometrat pe distanța 
de 294 km in 7h 04:00 (medie 
orară 41,504 km), urmat de com
patriotul său Alain Bondue la 
10,0 s, italienii Morlno Argentin 
și Francesco Moser, la 2:01,0.

GIMNASTICA 0 Două echipe 
de gimnastică ale R.P. Chineze 
vor participa la concursuri în 
U.R.S.S. Astfel, între 26 și 28 mar
tie, gimnastele șl gimnaștli chi
nezi vor lua startul la un con
curs organizat la Moscova, iar 
între 30 aprilie șl 1 mal la con
cursul internațional de la Riga.

RUGBY • In C.E., la Heidel
berg, Franța (B) — R.F. Germa
nia 53—15 (35—0).

SCHI • Proba de slalom spe
cial,_ contînd pentru „Cupa Mon
dială" disputată în localitatea iu
goslavă Kranjska Gora, a fost 
cîștigată de iugoslavul Bojan Kri- 
zaj, cronometrat în două manșe 
cu timpul de 1:38,89, urmat la 4 
sutimi de secundă de suedezul 
Stenmark (1:38,93), pe locul 3 si- 
tuîndu-se Franz Gruber (Austria)

TELEX
— 1:39,10. Pe primul loc în clasa
mentul „Cupei Mondiale" se află 
în continuare schiorul american 
Phil Mahre, cu 304 p. Locurile 
următoare sînt ocupate de Inge- 
mar Stenmark — 210 p șl Steve 
Mahre 117 p. 0 In „Cupa Mon
dială" la schi-fond, la Strbske 
Pleso (Cehoslovacia) s-a disputat 
o probă de 15 km, care a fost 
cîștigată de finlandezul Harri 
Klrvesnleml cu timpul de 43:23,5. 
In clasamentul general al „Cupei 
Mondiale", înaintea ultimului 
concurs, conduce suedezul Tho
mas Wassborg cu 114 p, urmat 
de Harri Klrvesnleml cu 102 p. 
0 Proba feminină de slalom u- 
riaș din cadrul concursului inter
național de schi de la Villard de 
Lans (Franța), contînd pentru 
„Cupa Europei", a fost dominată 
de Claudia Riedl (Austria). In 
clasamentul general al „Cupei 
Europei" conduce în continuare 
Sonia Stotz (R. F. Germania), cu 
139 p, urmată de Slegllnde Wink
ler (Austria) 124 p.

ALTE REZULTATE
• In localitatea spaniolă 

Jaca au început meciurile cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa ,,C“). Iată 
rezultatele înregistrate : Japo
nia — Iugoslavia 7—2 ; Dane
marca — Ungaria 2—1 ; Franța 
— Bulgaria 4—2 ; Spania — 
Coreea de Sud 3—0, Franța — 
Ungaria 7—3, Iugoslavia — 
Spania 6—0.

• în ultima zi a prelimina-

DIN HOCHEI
riilor campionatului mondial de 
hochei pe gheață pentru ju
niori (grupa ,,B“), care se dis
pută la Heerenveen au fost în
registrate următoarele rezulta
te : Franța — Iugoslavia 6—1 ; 
Austria — Danemarca 6—2 ; 
Japonia — Italia 5—3, în finală. 
Norvegia (după ce întrecuse in 
semifinale Olanda cu 5—2) a 
învins Austria cu 3—2 (1—2,'
1—0, 1—0). Pentru locul 3 Ja
ponia — Danemarca 6—4. (

în semifinalele C. C. E. la handbal feminin

RADNICKI BELGRAD A ÎNTRECUT LA SCOR
PE RULMENTUL BRAȘOV: 32-19 !

• Meciul retur are loc duminică, la Brașov
BELGRAD, 21 (prin telefon).

Partida tur din cadrul semi-
finalelor Cupei campionilor 
europeni la handbal feminin, 
dintre Radnicki Belgrad și 
Rulmentul Brașov, găzduită de 
sala Banjica din capitala Iu
goslaviei, în tribunele căreia 
au luat loc peste 1 000 de spec
tatori, s-a încheiat cu scorul 
de 32—19 (13—8) în favoarea 
handbalistelor iugoslave.

Meciul a început în nota de 
dominare a formației brașo
vene, care a condus cu 3—1, 
4—3 și 5—4, dar — după pri
ma treime a reprizei — gaz
dele au trecut la cîrma me
ciului. Pe fondul unei apă
rări slabe a Rulmentului, for
mația Radnicki s-a detașat — 
pî'nă în finalul primei părți 
— cu 5 goluri diferență. Și 
repriza a doua a fost bine 
începută de handbalistele noas
tre. Ele au reușit să ajungă 
la 14—17 și la 15—18, dar — 
evoluînd, apoi, slab în atac 
(mingi șutate din poziții ne

favorabile, aruncări la poar
tă fără foirță, pase la adver
sar etc.) și lăsînd largi cu
loare in apărare — au cedat 
pasul. Timp de 10 minute. 
Rulmentul a înscris un sin
gur gol, in timp ce Radnicki 
a punctat de 13 ori !

Au marcat : Oacă 7, Pătruț
4, Marian 3, Tache 3 și Fur
tună 2 pentru Rulmentul, Ki- 
tici 10, Erdevidcki 7, Pcsici
5, Ertici 5, Gole 2, Tmusici L 
Lazarevici 1, Vosici 1 — pen
tru Radnicki.

Partida retur se dispută du
minică 28 martie, in Sala
sporturilor din Brașov, ince- 
pînd de la ora 10.

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag 1)

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
BELGRAD, 21 (Agerpres). — 

în runda a 7-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Belgrad, maestra româncă 
Margareta Mureșan a învins-o 
în 32 de mutări pe iugoslava 
Gostovici, Măriei a cîștigat la 
Maksimovici și Ahmîlovskaia la 
Veroczi. Lemaciko a remizat 
cu Dragasevici. In clasament 
conduce Elena Ahmîlovskaia 
(U.R.S.S.) cu 6 p. (1), urmată 
de Margareta Mureșan (Româ
nia) 4,5 p (1), Veroczi (Unga
ria) 4 p, Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) 3,5 p (2), Lemaciko 
(Bulgaria) 3,5 p. Vujici (Iugo
slavia) 3 p (2) etc.

BUDAPESTA, 21 (Agerpres). 
— După 8 runde, în turneul

internațional de șah de la 
Budapesta se menține lideră 
Elena Fatalibekova (U.R.S.S.) 
cu 5 p (1), urmată de Mino- 
ghina (U.R.S.S.) 5 p. Grosz 
(Ungaria) 4,5 p. Dana Nuțu 
(România) 4 p (1), Cejici (Iu
goslavia) 4 p etc. în runda a 
8-a. Dana Nuțu a remizat cu 
Sadaine (Ungaria).

SARAJEVO, 21 (Agerpres). 
— In runda inaugurală a tur
neului masculin de șah de la 
Sarajevo. Marianoviei a cîști
gat la Nikolicl, Berjavski la 
Bistrici, Smejkal la Cekre, iar 
Adorj an a remizat cu Sax.

rat: „Sînt prezent pentru a pa
tra oară Ia „Centura de aur“, 
competiție în Care s-au remar
cat cîțiva boxeri din țara noas
tră. De data aceasta sper să 
se comporte foarte bine U 
Son Guk (51 kg) — locul 2 în 
turneul de la Ilalle, și Lisn 
Zian Ciei (48 kg), locul 3 Ia 
aceeași competiție". Pe JORGE 
HERNANDEZ (Cuba), fost 
campion olimpic și ciștigător 
al Centurii de aur" (1979), 
l-am întîlnit într-o nouă postu
ră, cea de antrenor. Iată opi
nia sa : „«Centura de aur» este 
o competiție de un nivel foarte 
ridicat. Am văzut atîtea edi
ții. Acum, ca antrenor, deși a- 
vem o echipă tinără, doresc 
cit mai multe medalii pentru 
boxerii cubanezi. Și ei le pot 
obține. Am speranțe în Ilario 
Acea (67 kg), Manuel Parody 
(60 kg) și Ricardo Aviles (91 
kg).

TENIS 0 In circuitul Italian, la 
Catania, Florin Segărceanu — 
Miroslav Mecir (Cehoslovacia) 
6—2, 6—4, iar în semifinale Ple- 
rola (Italia) — Segărceanu 6—0, 
6—4. In semifinala de dublu, Ba
tes, Brown (Anglia) — Segărcea
nu, Dîrzu 6—3, 6—3. 0 Connors
s-a calificat pentru semifinalele 
turneului de la Rotterdam. El l-a 
învins cu 7—6, 8—6, 6—2 pe To
mas Smld (Cehoslovacia), Mot- 
tram (Anglia) l-a eliminat cu 
6—4, 6—1 pe Hooper (S.U.A.), iar 
Vilas (Argentina) a cîștigat cu 
6—2, 6—3 partida cu Tom Wilkin
son (S.U.A.) 0 In sferturile de 
finală ale turneului internațional 
feminin de la Boston, australian- 
ca Wendy Turnbull a ellmlnat-o 
cu 6—4, 7—6, pe americanca Bil
lie Jean King, iar Kathy Jordan 
(S.U.A.) a întrecut-o pe compa
trioata sa Anne Smith, cu 6—2, 
4—6, 6—1 0 Turneul de la Stras
bourg a programat tntîlnirile 
sferturilor de finală : Lendl — 
Flbak 6—0, 6—4 ; Mayer — Giint- 
hardt 4—6, 6—3, 6—3 ; Mayotte — 
Taroczy 6—3, 6—4 ; Moor — Fi
tzgerald 6—3, 6—4.

CAMPIONATE • CUPE • ȘTIRI

• în prezența a peste 15 000 
de spectatori, la Meddelin (Co
lumbia) în meci amical : Atle
tico Nacional (campioana Co
lumbiei) — Peru (care va par
ticipa la campionatul mondial 
din Spania) 1—1 (1—0). Au în
scris : Gomez, respectiv Nava
rro.
• „Cupa Africii" a fost cîști

gată de selecționata Ghanei. 
în finala disputată la Tripoli, 
echipa Ghanei a învins cu 7—6 
(1—0, 1—1, după prelungiri și 
executarea loviturilor de la 11 
m) reprezentativa Libiei.

• In etapa a 23-a a campio
natului italian : Ascoli — A- 
vellino 1—1. Bologna — Roma 
2—0, Catanzaro — Cagliari 1—0, 
Como — Milan 2—0. Fiorenti
na — Cesena 1—0, Inter — 
Udinese 1—1. Juventus — Ge
noa 1—0. Napoli — Torino 2—0.

în clasament : Juventus 3B 
p. Fiorentina 35 p. Inter 30 p.
• Rezultate din campionatul 

englez : Ipswich — Aston Villa 
3—1 ; Coventry — Arsenal 
1—0 ; Liverpool — Sunderland 
1—0 ; Stoke — Brighton 0—0 ; 
Tottenham — Southampton 
3—2 ; Nottingham Forest — 
Leeds 1—1 ; W. B. Albion — 
Birmingham 1—1.

0 După cum s-a anunțat, 
FIFA a stabilit lista arbi
trilor care vor conduce parti
dele turneului final al C.M. 
Printre cei 40 de arbitri din 20 
de țări (plus 3 de rezervă din 
Spania) în afară de Nicolae 
Rainea, se află printre alții 
Corver (Olanda), Garrido (Por
tugalia). Stupar (U.R.S.S.), 
White (Anglia), Coelho (Brazi
lia), Ponnet (Belgia), Klein 
(Israel), Eschweiler (R. F. Ger
mania) și Matovinovici (Iugo
slavia).


