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Opt ani de la alegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al României socialiste, 
perioadă de puternic avînt al patriei
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Turneul international „Centura de aur“

Ziua de 28 martie 1974 va rămîne înscrisă întotdeauna 
în inimile și conștiințele fiilor patriei noastre ca o 
vibrantă zi de istorie : consacrînd prin voiul său una
nim voința întregului popor. Marea Adunare Națională l-a 

ales pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, în cea mai înaltă și de răs
pundere funcție în stat, aceea de președinte a! Republicii 
Socialiste România. Votul exprimat în acea zi istorică de 
forumul legislativ al țării a constituit o nouă și puternică 
mărturie a înaltei stime și prețuiri pe care întregul popor 
le poartă tovarășului Nicolae Ceattșescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre. Impresionanta unanimitate cu care 
Marea Adunare Națională l-a ales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de stat, de președiute al 
României socialiste, a fost un act de voință al întregului 
popor, care și-a îndreptat toată stima și iubirea sa spre 
conducătorul încercat, toată încrederea și speranța sa de 
mai bine, convingerea fermă ca avînd in frunte un aseme
nea conducător clarvăzător destinul fiecăruia și al țării se 
află in miini vrednice, temerare.

De la 28 martie 1974 au trecut 8 ani.. Istoricește vorbind, 
este o perioadă foarte scurtă. Dar, aceasta a fost o pe
rioadă bogată in înfăptuiri, rodnică in realizări. Sub condu
cerea partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
poporul nostru a înscris in acești ani mărețe pagini de îm
pliniri și succese pe drumul înfăptuirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comu
nism. Constatăm cu mindrie și satisfacție că in acest răs
timp a crescut in permanență avuția națională a țării, au 
fost obținute importante izbinzi in toate domeniile de ac
tivitate, au fost luate măsuri de creștere continuă a nive
lului de trai al celor ce muncesc, de ridicare a patriei 
noastre socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.

împreună cu întregul popor, sportivii patriei noastre mar
chează cu vibrantă emoție ziua aniversară de 28 martie, 
exprimiud înaltă recunoștință și vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija permanentă pe care o ma
nifestă dezvoltării continue a mișcării sportive, pentru pre
țioasele indicații și orientări cuprinse în Mesajul adresat 
Conferinței pe țară a mișcării sportive din zilele de 5—6 
martie 1982, menite să deschidă noi și luminoase perspec
tive dezvoltării educației fizice și sportului din România 
socialistă.

Sportivii, tehnicienii, activiștii sportivi ii încredințează pc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că mișcarea sportivă iși va în
deplini cu cinste sarcinile ce-i revin din Mesajul pe care 
președintele țării l-a adresat Conferinței mișcării sportive, 
că iși va spori permanent contribuția Ia înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului. Ia creșterea prestigiului 
României socialiste pe toate meridianele lumii.

CELE MAI MULTE TITLURI AU REVENIT BOXERILOR ROMÂNI
• Valentin Silaghi - vedeta reuniunii • Nicu Chioveanu Învins de... juriu
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Cea de a Xl-a ediție a „Cen
turii de aur" s-a încheiat, ieri 
dimineață, într-o atmosferă de 
interes general. Palatul sportu
rilor și culturii, arhiplin, a cu
noscut din nou atmosfera ma
rilor întreceri pugilistice. 
tidele finale ne-au oferit 
spectacol sportiv de bună cali
tate, cei 24 de finaliști prezen- 
tindu-se, după o binemeritată 
zi de odihnă, cu forțele reîm
prospătate și cu dorința fier
binte de a-șl înscrie numele 
printre cîștigătorii prestigioasei 
competiții. Și de această dată 
boxerii români au cucerit cela 
mai multe „centuri", opt din
tre „tricolori" sltuindu-se pe 
locul I : Sandu Petrescu (se- 
mimuscă). Constantin Tițoiu 
(muscă), Cristian Gheorghișor 
(cocoș). Ion Stan (semiușoară), 
Valentin Silaghi (mijlocie). 
Georgică Donici (semigrea), 
Ion Cernat (grea) și Teodor 
Pîrjol (super-grea). Dacă spor
tivii români nu au obținut și 
cea de a noua victorie, cum 
era drept, aceasta se datorește 
faptului că în partida Nicu 
Chioveanu — Patrick Magnetto 
(Franța) juriul a dictat o deci
zie flagrant eronată, nedreptă- 
țindu-1 pe boxerul român, evi
dent superior în ring. Ceea ce 
ne surprinde în mod neplăcut 
este constatarea că în rîndul 
celor trei judecători care l-au 
„văzut" învins pe Chioveanu se 
află și arbitrul Gabriel Danciu, 
președintele Colegiului 
trai de arbitri 1 Ciudat

Par-
un

Etapa a 22-a a Diviziei ,,A“

FAVORIȚII LA TITLU ÎNVINȘI NET!
® Corvinul (scorul etapei) nu renunță © F. C. Constanța (victorie la Rm. Vilcea) 
„grupează*... candidatele la retrogradare © F.C. Argeș (3—0) a regăsit gustul go

lului © Progresul Vulcan (punct la Bacău) a prins „masca de oxigen" ?
REZULTATE TEHNICE

„U” Cluj-Napoca 
„Poli* Timișoara 
Chimia Rm. Vilcea 
Corvinul Huned. 
Sportul studențesc 
C.S. Tirgoviște 
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
Steaua

ETAPA VIITOARE (simbătă 3 aprilie)
(0-1) 
(1-1) 
(0-1) 
(2-0) 
(1-1) 
(1-7) 
(1-2) 
(3-1) 
(0-1)

- Uni». Craiova
- Dinamo
- F.C. Constanța
- A.S.A. Tg. Mure;
- U.T. Arad
- Jiul Petroșani
- Progresul Vulcan
- F.C.M. Brașov
- F.C. Olt

3-1 
2-0 
0-1
5-1 
1-0 
2-0
1-1
3-0
2-1

(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0)

U.T. Arad
Jiul
„U“ Cluj-Napoca 
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
Progresul Vulcan 
F.C. Olt
Dinamo 
A.S.A Tg. Mureș

— Steaua
— Chimia
— F.C.M. Brașov
— „Poli" Timișoara
— Sportul studențesc
— Corvinul
— C.S. Tirgoviște
— F.C. Constanța
— S.C. Bacău

faptul că in timp ce. de e- 
xemplu, reputatul arbitru in- 

Kramhellerternațional Otto
(R.F.G.) i-a acordat românului 
victoria cu 2 puncte avantaj, 
iar francezul Manuel Lorente 
și-a preferat compartiotul la 
egalitate de puncte, G. Danciu 
l-a „văzut" de-a dreptul în
vins pe Chioveanu. situație 
care surprinde foarte mult

destulă ușurință în fața tenace
lui Alexandru Șchiopu, valori- 
ficîndu-și cu exactitate avan
tajul alonjel și al vitezei de 
execuție. Tițoiu b.p. (5—0) 
Șchiopu.

Intr-un meci destul de echi
librat, în care craioveanul 
George Oprișor (ca și o parte a 
publicului) se poate declara 
nemulțumit de verdictul juriu-

cen- 
este

de fotbal

b.p. (3—2)
„Penele" 

Coreeană)

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 22 14 2 6 46-15 30
2. Dinamo București 22 13 4 5 41-22 30
3. Corvinul Hunedoara 22 11 5 6 45-26 27
4. F.C. Olt 22 11 3 8 30-22 25
5. Steaua 22 9 6 7 23-19 24
6. F.C. Constanța 22 7 8 7 27-26 22
7. „U“ Cluj-Napoca 22 9 4 9 25-28 22
8. Sportul studențesc 22 7 8 7 23-28 22
9. S.C. Bacău 22 8 6 8 26-32 22

10. C.S. Tirgoviște 22 9 4 9 21-29 22
11. „Poli" Timișoara 22 S 5 9 25-24 21
12. F.C. Argeș 22 7 6 9 20-21 20
13. F.C.M. Brașov 22 8 4 10 17-26 20
14. U.T. Arad 22 7 5 10 22-28 19
15. Jiul Petroșani 22 6 7 9 22-29 19
16. Chimia Rm. Vilcea 22 7 4 11 22-40 18
17. A.S.A. Tg. Mureș 22 8 1 13 28-33 17
18. Progresul Vulcan 22 5 6 11 23-38 16

(Citiți cronicile în pag. 2—3)

PR/MAVARA, FOTBALUL ȘL. IORDANESCU1

Primăvara și-a dat întâlnire cu fotba
lul și pe o asemenea vreme splendi
dă tribunele stadioanelor au fost ne- 
încăoătoare, mai ales acolo unde au po

posit fruntașele clasamentului. Dar Univer
sitatea Craiova și Dinamo n-au putut tre
ce examenele de Ia Cluj-Napoca și Timișoa
ra, șl atunci gîndurile ne-au zburat din 
nou spre Bruxelles, spre acel 1—4 al „tri
colorilor" din meciul cu Belgia și am a- 
juna iar la aceeași întrebare : pe cînd 
saltul de calitate atit de mult așteptat T 
Mugurii primăverii n-au putut aduce cu 
ei și... mugurii revirimentului. Iată bilan
țul Progresului Vulcan la Bacău : 
un punct !“ Cum s-ar spune, un 
antologie...

Șl Încă 
sutelor de 
mărit pe 
între ’__ __ . _ .
podium, dar am rămas doar cu o repriză 
(prima) a Stelei și 25 de minute ale echi
pei lui FI. Halagian. Oaspeții au fost par
că prea preocupați doar să fragmenteze

o mărturie (văzută și 
mii de telespectatori), 

gazonul din Ghencea 
două echipe ce luptă

„un șut, 
bilanț de
cu ochii 
Am ur- 

un meci 
pentru

jocul, speri nd într-o egalare (care le-a și 
surîs la un moment dat, exact atunci cînd 
au jucat cu adevărat) însă a intervenit 
fotbalistul adevărat, acest Iordănescu, care 
a frînt toate opozițiile (regulamentare și ne
regulamentare) prin TEHNICA și CLAR
VIZIUNE și a decis victoria echipei sale. 
Așadar, valoarea rămîne valoare și în fața 
ei, jos cu pălăria 1 Fotbalul se joacă și 
pentru spectacol. Fotbalul nu este doar 
robul celor două puncte.

Ce ar mai fi de spus ? Să vezi și să nu 
crezi : victoria Constanței la Rm. Vilcea 
și marșul ei... triumfal, după ce, în toam
nă, mulți o vedeau retrogradată. Constan
ta, pe locul 6 ! Și asta e posibil, după 
cum e posibil ca Chimia să-și readucă a- 
mlnte de „matineele de la ora 11". Chimia 
formează acum „trio-ul 
împreună cu A.S.A. și 
Dar mai sînt 12 etape, 
boară și F.C.M. Brașov...

Cîștigătorii „Centurii de aur", de la itinga la dreapta: Sandu 
Petrescu, Constantin Tițoiu, Cristian Gheorghișor, Sin Ge II, Ion 
Stan, Urtiminio Ramos, Piotr Galkin, Patrick Magnetto, Valentin 

Silaghi, Georgică Donici, Ion Cernat și Teodor Pîrjol
Primele trei finale s-au dis

putat între boxeri români. La 
„semimuscă" stelistul Virgil 
Iordache părea că va cîș- 
tiga partida cu Sandu Pe
trescu (A.S.A. Buzău) mai ales 
după ce reușise, chiar în pri
ma repriză, să-și expedieze ad
versarul la podea. Treptat. în
să, lupta s-a echilibrat, lovi
turile lui Petrescu fiind mal 
clare și mai numeroase. în ul
timele două runduri. Petrescu 
b.p. (3—2) Iordache.

Din nou in zi bună. Con
stantin Tițoiu s-a impus cu

lui. Cristian Gheorghișor a pri
mit decizia de învingător. Abs
tracție făcînd de decizie, pen
tru tinărul Oprișor prezența 
in finala „Centurii de aur" 11 
impune atenției. Gheorghișor 

Oprișor.
Sin Ge II (R.P.D. 
șl Anatoli Mikulln

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuata In pag a 4-a)

ZIARUL „L'EQUIPE" ELOGIAZĂ

PE MARKKA PUICA Șl FIJA LOVIN

marilor suferințe". 
Progresul Vulcan. 
De la Tîmpa cc-

Constantin ALEXE

PARIS, 28 (Agerpres). — 
în comentariul consacrat Cam
pionatelor mondiale de cros de 
la Roma, ziarul „l'Equipe" 
descrie pe larg, sub titlul 
„Puică s-a revanșat", splendida 
victorie a Maricicăi Puică în 
proba feminină, succes care, 
alăturat medaliei de argint ob
ținute de Fița Lovin, notează

ziarul, „marchează reapariția în 
prim-planul întrecerilor atle
tice a semifondului feminin 
românesc. A fost o veritabilă 
revanșă a atletei românce Ma- 
ricica Puică, după infrîngerea 
suferită anul trecut, cînd a fost 
întrecută de Waitz după ee 
condusese 4 000 m", subliniază 
cotidianul francez.



ȘTIINȚA BACĂU A REVENIT IN FRUNTEA DIVIZIEI „Ă“ | 
HANDBAL FEMININ I

Divizia „A“ 

etapa a 22-a

Ieri a fost programată ultima 
etapă a turului Diviziei „A" de 
handbal feminin. în partida- 
derby, disputată la Iași, Știința 
Bacău a dispus clar de TF.ROM, 
devenind campioană de primă
vară. în clasament conduce 
acum ȘTIINȚA BACĂU cu 28 P 
(un joc mai DUțin disputat), 
urmată de TEROM Iași 27 p, 
Mureșul Tg. Mureș 25 p (gola
veraj +26) și Universitatea Ti
mișoara 25 p (118).

Detalii de la etapa de ieri.
TEROM IAȘI — ȘTIINȚA 

BACĂU 20—24 (13—12). Joc fru
mos, viu disputat, cîștigat pe 
merit de formația oaspete. Bă- 
căuancele au avut o evoluție 
superioară ieșencelor, impunîn- 
du-se pe plan tactic și mate- 
rializîndu-și dominarea printr-o 
eficiență

, Covaliuc 
la 7 m), 
2. Dîscă
TEROM, 
Lupșor 4, 
Florea 2 si 
Știința. (D. 
resp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.M. SIBIU 22—20 (11—7).
Disputat în sala Floreasca din

sporită.
9 (7 din 
Avădanei 

2 și Popa 
Leonle

Mo7si 
Voinea

Au marcat: 
aruncări de 
6, Marineac 
1 — pentru 

TorOk 6,6,3, Hrlscu 2,
1

Diaconescu — eo-
pentru

8
Capitală, meciul a fost — dacă 
ne referim la potențialul valo
ric al celor două formații — 
echilibrat. Dezechilibrul... favo
rabil gazdelor l-a produs por
tarul Progresului, Lidia Stan, 
care a apărat magistral pînă in 
min. 50, adică pînă atunci cînd 
echipa sa reușise să se desprin
dă decisiv (19—13). Sibiencele, 
tinere și foarte tinere, ne-au 
dovedit că sînt sirguinciOase în 
învățarea handbalului si — mai 
ales — că au o lăudabilă am
biție. Cînd acestor atuuri li se 
va adăuga și experiență, C.S.M. 
Sibiu se va instala în plutonul 
hunelor noastre formații. Au 
înscris : Sasu 7, Mania 5, Ca- 
ramalău 4, Bădescu 3, Biro 1, 
Sotiriu 1 și Manolescu 1 — 
pentru Progresul. Oneu 6,' Ma- 
carie 5, Dinu 3, Prica 2, Mila 1, 
Oțelca 1, Hoffner 1 și Finea 1 
— pentru C.S.M. Sibiu. Au ar
bitrat bine • V. Erhan și I. Ni- 
colae (Ploiești), (h. n.)

MUREȘUL TG. MUREȘ - 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 32—22 (16—10). Fără să 
forțeze, dar insistînd mult să-și 
finalizeze atacurile, mureșence- 
le au obținut o victorie facilă, 
care i-a încintat pe cei peste

i prezenți in I 
_ turilor. Au |
11, Pereș 9, 

Frîncu 2, Bi- 
Sărac 1 — 
Damian 12,

2 500 de spectatori i 
tribunele Sălii sporturilor, 
marcat : Dorgo 
Kiss 4, Lăutaru 3, 
ro 1, Bărbat 1 si 
pentru 
Cserei 4, 
Petrescu 1 și 
Universitatea.
resp.).

Mureșul,
Morariu 2, Filip 2, 

Raliu 1 — pentru 
(A. Szabo — co-

I
I

In semifinalele C.C.E. la handbal feminin

RUIMENTUI A CIȘIIGAT IA 7 GOLURI, DAR...

N-A JUCAT DECÂT O EC
„U“ CLUJ-NAPOCA 
UNIV. CRAIOVA

3 (1)
1 (0)

bun ;

telefon), 
la scor 
în fața 

Belgrad, 
că par- 

semifinalele

BRAȘOV, 28 (prin 
în pofida insuccesului 
de duminica trecută, 
formației Radnicki 
care lăsa să se creadă 
tlda retur din 
C.C.E. ar fi doar o simplă for
malitate, handbalistele 
Rulmentul Brașov 
de această dată, un 
tură superioară, de 
tacol, ca și cum pe 
fost alte jucătoare, 
tigat cu 21—17 (12—8), 
că diferența de 7 goluri sporeș
te regretul pentru comportarea 
din meciul precedent, diferență 
care permite oaspetelor să se 
califice în 
tițici.

De astă 
apărat cu 
mai toate

de Ia 
au prestat, 
joc de fac- 
mare spec- 
teren ar fi 
Ele au cîș- 

astfel

faza finală a compe-

dată, Rulmentul s-a 
exactitate, închizînd 
culoarele de șut, do-

vadă, printre altele, și faptul 
că în prima repriză formația 
brașoveană nu a primit gol 
timp de 12 minute, iar în cea 
secundă 11 minute. Dacă pres
tația din apărare ar fi fost du
blată și de mai multe reușite 
în atac — s-a greșit deseori, 
ratîndu-se acțiuni favorabile — 
poate că n-ar fi fost exclus să 
asistăm la o neașteptată recu
perare a handicapului de la 
Belgrad. Dar...

Au marcat : Oacă 10, Pătruț 
8, Tache 4, Marian 3, Oancea 
1 pentru Rulmentul, respectiv 
Kitici 9, Ercici 4, Erdevicki 1, 
Cuderman 1, Lazarcvici 
Vujicici 1.

Au arbitrat M. Wehner 
Ramp, ambii din R.D. 
mană.

TEXTILA BUHUȘI 
DROTEHNICA CONS 
25—21 (13—11).
disputată, echilibrată pînă spre 
sfîrșitul primei reprize. Cam de 
prin min. 27, Textila a trecut 
la cirma jocului și a reușit 
să-și asigure avantajul necesar 
unei prețioase victorii. Cele mai 
mulțe goluri au fost marcate 
de Ciubotaru 8, Popovici 7 și 
Racii? 3 — pentru Textila Bu- 
huși, Frîncu 8, Dimofte 7 și 
Carapet — pentru Hidrotehnica. 
(I. Iancu — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 26—19 (12-9). Peste
2 000 de spectatori, prezenți In 
tribunele sălii Olimpia, au a- 
plaudat Jocul palpitant dintre 
cele două formații, fazele de-a 
dreptul electrizante create atît 
de gazde, cit și de oaspete. Me- 
elul a început cu o lovitură de 
teatru. In min. 6 tabela de scor 
arăta 0—6 ! Spectatorii parcă și 
vedeau formația Universitatea 
pierzind la scor întîlnirea cu 
Confecția... Dar, I.uțaș — cre
ierul echipei — a început să 
organizeze și să ordoneze jo
cul, să-i creeze situații favora
bile Iui Ștefanovici și încet, 
dar sigur, studentele au venit 
din urmă, reușind să egaleze 
în min. 18 : 8—8. Apoi, au tre
cut la conducere, creîndu-și 
premise pentru o victorie pe 
care au obținut-o la un scor 
concludent. Au înscris : Ștefa
novici 10. Luțaș 6, Vasu 5, Io- 
nescu 4, Popăilă 1 — pentru U- 
niversitatea, Grigoraș 8, Simi- 
on 3, G. Constantinescu 3, Mă- 
lureanu 2, Nuțu 2, Covaci 1 — 
pentru Confecția. (I. Creții — 
coresp.).

[ — HI- 
JONSTANȚA 
Partidă aprig

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

1, s.
și II.
Ger-

Ion GAVRILESCU

• Partida Rulmentul Brașov 
— Constructorul Baia Mare a 
fost amînată.

• Returul campionatului fe
minin de handbal Divizia „A* 
începe la 25 aprilie.

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI, IN FINALA
//

I
I
I
I
I

CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL MASCULINI
duminică s-auSîmbătă și 

disputat, în sălile din Rm. Vîl- 
cea și Tîrgoviște, turneele semi
finale ale celei de a IV-a ediții 
■ „Cupei României" la hand
bal masculin. Clasate pe locul 
I, STEAUA — la Rm. Vilcea, 
gl DINAMO BUCUREȘTI — 
la Tîrgoviște, își vor disputa 
■îmbată, 3 aprilie, in Palatul 
■porturilor și culturii din Ca
pitală, incepind dc Ia ora 17,30, 
finala „Cupei României". în 
aceeași reuniune, incepind de 
la ora 16, vor lupta pentru lo
cul III formațiile H. C. MI
NAUR BAIA MARE șl CON
STRUCTORUL ARAD.

Amănunte de la cele 
turnee.

RM. VÎLCEA, 28 (prin 
fon). Plină de spectatori 
ambele reuniuni, Sala sportu
rilor din localitate a găzduit 
meciuri de mare frumusețe, 
spectacole care au făcut o bună 
propagandă handbalului, 
rezultatele înregistrate :

Știința Bacău — Politehnica 
Timișoara 24—20 (9—14)

Steaua — Constructorul Arad 
28—16 (15—5)

Știința Bacău — Constructo
rul Arad 17—20 (11—12).

Steaua — Politehnica Timi
șoara 20—14 (9—8).

în ultimul meci, socotit 
byul turneului. Steaua a 
de suportat, la început, 
ssingul partenerului. Studenții 
au fost în avantaj pînă în min. 
20, dar handbaliștii militari au 
refăcut handicapul și au reușit 
chiar, in finalul reprizei, să 
conducă cu un gol avantaj. 
Partea a doua a fost clar do
minată de campionii țării, an
trenorii permițîndu-și să ruleze 
Întregul lot înscris pe foaia de 
arbitraj. Au marcat : Stingă 5, 
Drăgăniță 5, Dumitru 5, Voî- 
na 2, Marian 1, Nicolae 1 și 
Mirică 1 — pentru Steaua, 
Matei 6, Fchcr 3, Janto 2,

două

Icle- 
la

Iată

der- 
avut 
pre-

. Stadion Municipal ; teren 
timp foarte frumos ; spectatori 
circa 35 000. Șuturi : 14—17 (pe poar- 
ta : 7-10). Comere : 6-8. Au marcat: 
L. MIHAI (min. SO), SUCIU (min. 54), 
BUCUR (min. 66) și ȘTEFĂNESCU 
(min. 71).

„U" : LAZAREANU - L. MfHAI, 
CIOCAN, Moș I. Murețan - SUCIU. 
Porațchi. (min. 83 FI. Pop), Boca — 
Dobrotâ", Cîmpeanu |(, Albu (min. 46Dobrotă, 
BUCUR).

UNIV. CRAIOVA : Bold ici - Negri
tă, T'ilihoi, Ștefănescu, Unguseanu — 
Ț felea nu, Donose, Boloci (min. 46 Fri- 
mescu) Geolgău — CAMĂTARU, Or- 

|u (min. 62 Beldeanu).
A arbitrat bine N. Rainea (Bîrlod) ; 

la linie : M. Stănescu și, cu greșeli, 
V. Naumcef (ambii din krti).

Cartonașe galbene : MOȘ, CAMA- 
TARU, PORAȚCHI.

Trofeul Pefschovschr : 8. La speranțe: 
2-3 (1-2).

CLUJ-NAPOCA, 28 (prin tele
fon)

Cam 35 000 de oameni (se 
spune, recordul absolut al sta
dionului...) au venit la arena 
clujeană să vadă un mare 
spectacol in care apărea for
mația campioană, Universitatea 
Craiova. Fericiții suporteri clu-

jeni care au prins 
pentru joc au plecat 
urmă bucuroși de victorie, însă 
și cu un regret, de a nu fi 
văzut în duel decît o... singură 
echipă. Aceasta a fost formația 
gazdă care nu s-a intimidat de 
firma adversarului și de înce
putul său mai bun (mare oca
zie, în min. 25, cînd Cămătaru, 
cel huiduit mereu de tribune, a 
trimis balonul In bară). Dealt
fel, șovăielnicul Ștefănescu a- 
nunța din min. 26 marile lacune 
din apărare, dar atunci Boca 
a ratat. Finalul reprizei I, cu 
fotbal puțin, avea să aducă 
primul gol la o fază simplă : 
în min. 40 Donose se .Joacă" 
în fața propriului careu, pier
de mingea, Ungurcanu îl obs- 
irucționcază pe Boca, Cimpca- 
nu II execută o lovitură liberă 
indirectă de la 20 m lateral, 
L. MIMAI sarc de unul singur 
în fața porții și inscrie !

Așteptam, după pauză, trezi
rea campionilor. Și am crezut 
în min. 46, cînd Lăzăreanu s-a 
opus excelent șutului lui Iri- 
mescu, de la 4 m, ca lupta să 
fie relansată. Simplă impresie 
pentru că. vlăguită, campioana 
joacă din ce în ce mai slab și 
gazdele sîrrt cele care ratează

un bilet 
pînă la

ARMA LUI
„POLI- TIMISOARA 
DINAMO

2 (1)
0

bun ; timp
40 000. Șu-

Stadion .,1 Mai* ; teren 
frumos ; spectatori — circa 
tari : 9-11 (pe poartă : (5—2). Come
re : 0-9. Au marcat : ANGHEL (min. 
2), PALTIN IȘAN (min. 50).

POLITEHNICA : Moise -
PALTIN1ȘAN, C1RCIUMARU.
- Șerbănoiu, MANEA, DUMITRU - 
ANGHEL, Nedeicu (min. 80 Bocănicl), 
Paleo (min. 31 T. Nicolae).

DINAMO : Moraru — Stredle. 
Marin, DINU, STANESCU - MULȚES- 
CU, Augustin, Custov — Țâlnar, lor- 
dache, O rac (min. 46 D. Zamfir).

A arbitrat bine M. Salomlr 
Napoca) ; la linie : I. Roman 
Moldovan (ambii din Sighet) 
tlmul cu greșeli In aprecierea 
dutai.

Caronașe galbene : ȘUNDA, 
DIE, MURAR.

Trofeul Petschovschi : 8. La speran
țe : 3-0 (2-0).

Murar,
Șunda,

I.

(CM- 
și St. 
- ui- 
ofsai-

STRE-

28 (prin telefon) 
la cele două 

• combatante au 
tensionat. Avea 

demonstreze întreaga

POLI“, CONTRA»»
borios joc combativ, dar acțiu
nile lor se frîng la finalizare, 
cei patru fundași timișoreni 
fiind de netrecut. Abia în min. 
24, Augustin beneficiază de o 
ocazie bună, dar șutul său din 
voie, din 6 m, trece peste 
„transversală“. Timișorenii trec 
rareori în jumătatea de teren 
adversă și nu mai pun deloc 
in pericol poarta lui Moraru. 
Spre finalul reprizei, Dinu ve
nit deseori în sprijinul atacu
lui expediază în min. 43 primul 
șut pe spațiul porții al bucu- 
reștenilor, dar Moise este la 
post.

La reluare, în min. 47, Șunda 
pătrunde pe partea stingă, cen
trează si Nedeicu reia din voie

IN SFÂRȘI

Voicu 2 și 
Politehnica, 
coresp.). Clasament :

1. Steaua 3 3 0 0 79-58 9
2. Constr. Ar. 3 1 0 2 56-66 5 (1,05)
3. Știința Be. 3 1 0 2 69-71 5 (1,02)
4. Poli. Tirn. 3 1 0 2 56-64 5 (0, 9) 
(Pentru echipele la egalitate

de puncte s-a întocmit un cla
sament aparte și întrucît s-au 
aflat la egalitate de puncte și 
victorii s-a procedat la 
calcularea golaverajului prin 
împărțire. Coeficienții rezultați 
se aCă între paranteze).

TÎRGOVIȘTE, 28 (prin tele
fon). La Sala polivalentă s-a 
jucat — atît sîmbătă, cit și 
duminică — cu „casa închisă". 
Numeroșii spectatori au asistat 
la meciuri dîrz disputate, 
faze dinamice, 
înregistrate :

H.C. Minaur 
Universitatea 
25—20 (13—13).

Dinamo București — Dinamo 
Brașov 33—21 (17—10)

Universitatea Cluj-Napoca — 
Dinamo Brașov 28—30 (15—10)

Dinamo București — H. C. 
Minaur Baia Mare 23—22

Bota 1 — pentru 
(P. GIORNOIU —

CU
Iată rezultatele

Baia Marc — 
Cluj-Napoca

H.
Minaur 
(17—13)

Partida de virf a competi
ției a fost meciul dintre Dinamo 
București și H.C. Minaur Baia 
Mare. De o rară frumusețe, cu

tehnice și un angaja-virtuți
ment total din partea echipe
lor, întîlnirea a ridicat tribu
nele în picioare. Golul victo
riei dinamoviștilor a fost în
scris de Paul Matei, în ultima 
secundă de joc ! De la în
vingători s-au distins Mircea 
Bedivan și portarul Mihai 
Redl-jr. (acesta a apărat, între 
altele, și 4 aruncări de la 7 
m), iar de la învinși Iosif 
Boroș și Măricel Voinea. Au 
marcat : Bedivan 7, Grabovschi 
6, Dogărescu 3, Durău 2, O- 
prea 2, Matei 2, Tase 1 — 
pentru Dinamo, M. Voinea 10, 
Porumb 4, Boroș 4, N. Voinea 
3, Mironiuc 1 — pentru Mi
naur. (M. AVANU — coresp.). 
Clasament :

Dinamo Buc.
H. C. Minaur 
Dinamo Bv. 
„U“ Cj.-Nap.

• *
în finalele programate la 3 

aprilie vor juca : Steaua — 
Dinamo București (pentru lo
cul I). Constructorul Arad — 
H.C. Minaur Baia Mare (pen
tru locul III), la BUCUREȘTI, 
Știința Bacău — Dinamo Bra
șov (pentru locul V) și Poli
tehnica Timișoara — Universi
tatea Cluj-Napoca (pentru lo
cul VII), la ALEXANDRIA.

1.
3.
3.
4.

3
3
3
3

9
7
5
3

IDHIN'ISTRAțlA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 MARTIE 

1982

I. Poll Tim. — Dinamo 
H. „U“ Cluj-N. v- Unlv.

HI. F.C. Argeș — F.C.M. 
Steaua F. C. Olt 
C.S.M. Sv. — F.C.M. 
Autobuzul ■— Rapid Buc. 
Rapid Arad — Olimpia 
F.C.M. Reșița — F.C. Bihor

IX. Avellino — Catanzaro 
X. Bologna — Juventus

XI. Genoa — Fiorentina

IV. 
V.

VI. 
VIL 

vin.

1 
Cv. I 
Bv.

Gl.

1
1
1
2 

X 
X
1 

X 
X

XII. Roma — Internazionale 
Xm. Udinese — Napoli

1
___ ________ _._r__ 2
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.165.197 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA
GEREA „LOTO 2“ DIN 28 

----- 1982TIE

TRA- 
MAK-

59
74 10 8

48
53

38 3 52 75

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
FOND TOTAL

964.336 lei, din care 34.761 lei, re
port la categoria 1.

I : 20 1 
A II-a : 
A Hl-a:
DE CÎȘTIGURI :

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TIMIȘOARA, :
Cu gîndul 

puncte, ambele 
abordat jocul 
să ne-o 
desfășurare a partidei, în care 
Dinamo s-a aflat la cirma jo
cului, dominînd cu insistență, 
65—70 de minute, în timp ce 
„Poli" a pus mare preț pe ar
ma defensivă cu gîndul, in pri
mul rînd, să nu primească gol. 

«Și tactica formației locale i-a 
reușit pînă la urmă obținind 
o victorie extrem de prețioasă 
la capătul a două contraatacuri 
care i-a surprins pe dinamo- 
viști. în min. 2, Păltinișan, 
presat de Iordachc, a degajat o 
minge lungă, Nedeicu s-a înăl
țat ?> a trimis cu capul spre 
dreapta. Iui ANGHEL, care a 
pătruns in careu și a înscris 
imparabîl sub „transversală" : 
1—0. Bucureștenii se instalează 
în jumătatea de teren ad
versă. desfășoară un la-

F.C. ARGEȘ
F.C.M. BRAȘOV

3 (1)
0

Stadion 1 Mai ; teren 
timp frumos ; spectatori 
16 000. Șuturi : 22-1'5 (pe 
14—21). Comere : 10-2. Au 
JURCA (min. 20), KALLO 
ZAMFIR (min. 65).

F. C. ARGEȘ : Cristian 
Cî rs tea, STANCU, Eduard — 
KALLO (min. 70 Moiceanu), 
Bârbulescu — Turcu (min. 46 
RADU II.

F.C.M. BRAȘOV : Popa - 
NAGHI, Luca, Manciu - CHIOREANU, 
Șulea, Gherghe (min. 60 Bența) — 
Lăcătuș (min. 53 Dâră ban), Paras-
chivescu, Batacliu.

A arbitral foarte bine M. Neșu (O- 
radea) ; la Hnie : Al. Bâdulescu
și S. Pantei im one seu (ambii Ploiești).

Cartonașe galbene : CHIOREANU, 
IGNAT, ZAMFIR.

Trofeu! Petschovschi : 9 ; la »pe-
ranțe : 2-1 (2-0).

foarte bun ;
— circa 

poartă : 
marcat :

(min. 47),

Zamfir, 
Băluțo, 

JURCA,
Ignat),

Ștefan,

PITEȘTI, 28 (prin telefon)
Arhiplin stadionul din Tri- 

vale, cu spectatorii veniți să
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SERIA I

I
I
I
I
I
I
I

DELTA TULCEA — C.S.U. GA
LAȚI l—i (1—0). Au marcat Be
lea (min. 14) pentru Delta si 
Tararacbe (min. 59) pentru 
C.S.U.

RELONUL SĂVINEȘTI — VI
ITORUL MECANICA VASLUI 
0—0.

GLORIA BISTRIȚA — CON
STRUCTORUL IAȘI 4—0 (2—0).
Autorii punctelor : Berceanu
(min. 41 șl 73), Coman (min. 43) 
șl Butuza (min. 55).'

VIITORUL GHEORGHENÎ — 
C.S.M. SF. GHEORGHE 
(0—0). Unicul gol aparține 
Bartha (min. 66).

GLORIA BUZĂU — C.S.
TOȘANi î—i (1—0). Gazdele au 
deschis scorul In min. 16 prin 
Mureșan, iar oaspeții au egalat, 
in min. 90, prin Burcea.

VICTORIA TECUCI — 
HLAUL PIATRA NEAMȚ 
(1—0). Au marcat: Coman , 
13), Achim (min. 71), respectiv 
Gherghina (min. 51).

F.C.M. PROGRESUL BRÂILA — 
MEDGIDIA 1—0 (0—0).

este autorul

RELATĂRI
C. Rusu, I.
D. Soare, C. 
MIndrescu și

DE LA : p. Comța, 
Toma, Cs. Malnasi, 
Fili(ă, L Baltag, " 
M. Macovel.

I.

1—0
lui

BO-

CEA- 
2—1 

(min.

I.M.U.
Panțîru (min. 73) 
victoriei.

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. SI- 
DERURGISTUL GALATI 2—0 
(1—0). Au înscris Avădanei (min. 
29 — din 11 m) șl Dîrman (min. 
72).

POLITEHNICA IAȘI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 2—0 (1—0).
Autorii golurilor : Slmionaș
tmin. 33) si Cioacă (min. 89).

I 
t- 
1

16 3
14 2
12 4
10 4
9 7

10 3
9 4
9 4

10 2
9 3
7 5
6 6
7 4
6
8
7
6
2

35
30
23
24

21
21
21
21
21
21

Poli. Iași 
C.S.M. SA 
Gloria B-(a 
Gloria Bz. 
F.C.M. Gl.

6. Unirea Focș. 
’ C.S.M. Sf. Gh. 21

C. S. Botoș, 
I.M.U. Mdg. 
Vlit. Vaslui 
Ceahlăul P.N. 
Progresul Br. 
Delta Tulcea 
Viitorul Gb. 
C.S.U. Gl. 
Constr. Iași 
Viet. Tecuci 
Relon.

1. 
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

5 
1
2
1
6

27-14
25- 19 23
24-20 23
31-25 22
37-32 22
26- 34 22
24-24 21

2 44-13
5 48-20
5 45-13
7
6
8
8
8
9
9
9 26-25 19
9 21-25 18

10 19-39 18
10
12
12
14
13

17-26
28-42
26-40
15- 42
16- 46

17
17
16
13
10

(duminică 4 
Viito

rul Gheorghenî (0—1), C.S. Bo
toșani — Relonul Săvinești (2—2), 
I.M.U. Medgidia — Gloria Bis
trița (0—5), C.S.M. Sf. Gheorghe 
— F.C.M. Progresul Brăila (0—4), 
C.S.U. " .............................. *
(1—2), 
Delta 
rul 
(1—3), 
lațl - 
(2—1), Ceahlăul Piatra Neamț 
Politehnica Iași (0—1).

ETAPA 
aprilie) :

VIITOARE , 
Gloria Buzău

— Victoria Tecuci 
Dinamo Focșani — 
(3—3), Constructo- 
C.S.M. Suceava 

______ Siderurgistul Ga- 
Viitorul Mecanica Vaslui

Galati 
Unirea 
Tulcea 
Iași — 
F.C.M.
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STEAUA 
F.C. OLT

„REMIZA44
oaspeților și pentru a suplini 
lipsa de forță a propriilor 
„vîrfuri", recomandate doar de 
travaliul de finețe al lui Barbu. 
In această parte a jocului, 
Steaua a avut destule ocazii 
(min. 14. „un-doi" Anghelinl- 
Mureșan, respins de Nicolae, 
min. 31, „cap" Mureșan și, mai 
ales, min. 44, Iordănescu, blo
cat în extremis de inspiratul 
Nedea. de la numai 2 metri), 
în această repriză, F.C. Olt a 
construit puțin și a faultat 
mult, în zona din apropierea 
careului propriu; capacitatea sa 
ofensivă s-a limitat la două 
puternice lovituri libere (min. 
33 și 35,. Cățoi și Iamandi). 
După pauză, fața jocului se 
schimbă. Oaspeții renunță la 
„tactica ariciului", concepută 
pentru un joc egal, și ies la 
joc, probînd că știu mai mult 
decît să se apere eficace, prin 
exercitarea unui marcaj sever 
și prin forțarea jocului la of
said. Introducerea lui Pițurcă 
anunță creșterea potențialului 
de contraatac a „oltenilor", care 
par mai proaspeți în duelul de
cisiv de la mijlocul terenului, 
unde halfii bucureșteni sînt 
obosiți după efortul din prima 
repriză. în min. 51, Șoarece

GOLGETERUL REFUZA
2 (1)
1 (0)

Stadion Steoem ; teren excelent ; 
ntnp frumos : spectatori — circa 22 000. 
Șuturi : 1S—6 (pe poartă : 1'1—3). Cor
ner® : 12—4. Au marcat : IORDANES- 
CU (min. 17 «I 89), PIȚURCA (min. 
»).

STEAUA : lordache — lovan (min. 
46 Ballot), SAMEȘ, FI. Marin. Anghe- 
lini - MUREȘAN, Stoica, IORDANES-. 
CU — Majaru Florea, BARBU.

F.C.OLT : NEDEA - I. Petre, NICO
LAE, Cățoi, A. Mi nou — P. Petre, 
ȘOARECE, Rotaru (min. 46 IONAȘCU) 
— Prepeliță, Iamandi. State (min. 47 
PIȚURCA).

A arbitrat satisfăcător I. Igna (Ti
mișoara) ; la linie : M. Axente (A- 
rad) ți I. Bițin (Salonta), ultimul 
cu greșeli.

Cartonase galbene : CAȚOI, P. PE
TRE.

Trofeul Petschovschi : 9 ; la speran
țe : 2-0 (1-0)

de maestru, 
unghiul său 
întrevedeau

In min. 17, cînd IORDANES- 
CU deschidea scorul în urma 
unei lovituri libere 
de la 18 metri, din 
favorit, spectatorii
o victorie netă a bucureșteni- 
lor, care forțau tempoul, prin 
linia de mijloc, pentru a „ru
pe" plasamentul „în șah" al

„slalomează" scurt între Sameș 
și FI. Marin, este pe punctul 
de a înscrie în poarta goală, 
dar mingea trece „pe lingă" și 
arbitrul acordă fault, după ce 
a lăsat impresia că acordase a- 
vantaj. Echipa lui Halagian in
sistă, manifestînd o remarcabi
lă ordine în joc. Insistența oas
peților aduce' egalarea. O fru
moasă pasă a lui Iamandi este 
reluată cu capul de PIȚURCA 
(min. 70) cu concursul larg al 
Iui Iordachc care scapă 
printre picioare. Jocul se aprin
de, arbitrul șovăie între pe
nalty și obstrucție, preferind 
ultima soluție la faultul asupra 
lui Barbu (mint 79), apoi Bițin 
îl oprește din drumul spre 
poartă pe Pițurcă (ofsaid ima
ginar), Nedea apără miraculos 
șutul lui Barbu (min. 85). Și, 
cind nimeni nu se mai aștepta, 
același Barbu „întoarce" fru
mos o centrare peste apărarea 
Iui Nicolae (min. 89) și IOR- 
DÂNESCU înscrie cu capul go
lul unei victorii pe care Stea
ua o merită mai ales prin pris
ma casetei tehnice și a celor 
două mari momente de inspi
rație ale... golgeterului.

loan CHIRILĂ

O VICTORIE FĂRĂ PROBLEME
TIRGOVIȘTE, 28 (prin telefon 

fon)
Gazdele se avîntă în atac 

încă din primele minute, exer- 
cițînd asupra porții lui Cavai 
o presiune care făcea iminent 
golul. Deschiderea scorului sur
vine, însă, dintr-o fază care nu 
se anunța periculoasă : Greaca 
urmărește un balon care se în
drepta spre linia de fund, de 
unde centrează „plouat" 
porții, SAVA sare abil 
mite balonul, jos, în 
porții Iui Cavai : 1—0.

Tîrgoviștenii continuă 
seze, dar nu realizează 
multe faze de gol, pentru că 
Jiul se apără foarte aglomerat. 
Pînă la sfîrșitul primei reprize 
înregistrăm, totuși, două faze 
„fierbinți" : în min. 35, cînd 
Cavai apără un șut-bombă al 
lui I. Marin, și in min. 44, cînd 
același Cavai respinge

în fața 
și tri- 
dreapta

să pre- 
prea

în cor-

ner un șut al lui Sava, expe
diat din afara careului.

La reluare, ofensiva gazdelor 
continuă. In min. 60, Vizitiu îl 
faultează in careu pe Greaca și 
lovitura de pedeapsă este trans
formată de I. MARIN : 2—0.
Din acest moment, oaspeții în
cep să joace mai ofensiv și i- 
mediat, în min. 61, înregistrăm 
primul lor șut din acest meci 
pe spațiul porții, dar Voinea 
reușește să respingă în corner 
puternica lovitură ,a lui Dina. 
Scorul îi face pe tîrgovișteni 
să nu mai insiste în atac și 
naiul de partidă îi arată 
oaspeți maî întreprinzători, 
puteau reduce handicapul, 
min. 78, cînd șutul de la 6 
al lui Sălăjan este blocat, 
ultimă instanță, de Dumitrescu.

Victorie fără emoții, pe de
plin meritată a gazdelor in fața 
unul adversar care a început 
să joace cu adevărat de-abia

C.S. TIRGOVIȘTE 
JIUL PETROȘANI

2 (1)
0
foarte. teren

bun ; timp Irumcs : spectatori — cir
ca 15 000. Șuturi : 17-7 (pe poartă :

LEJER
această 

deloc 
prima 

ei au tras doar 
poartă, dintre 

dată pe spațiul

CHIMIA RM. V1LCEA
F.C. CONSTANȚA

c. 
Si

Tâmpa n-a reușit în 
perioadă să pericliteze 
poarta lui Cristian. în 
parte a jocului 
de trei ori Ia 
care o singură 
_ (miri. 37).

„Pistoanele" echipei F. 
Argeș — micuții Băluță 
Kallo — foarte activi în prima 
parte a meciului, au mers la 
aceeași turație și la debutul ce
lei de a doua, în min. 46 Bă
luță trimițînd cu capul min
gea sub bară și obligîndu-1 pe 
Popa să respingă în corner. 
Lovitura de colț a fost execu
tată de Jurcă și KALLO, înăl- 
țindu-se spectaculos Ia 16 m, a 
trimis balonul cu capul în gol:
2— 0 (min. 47). In min. 65 
fundașul ZAMFIR ajunge în 
poziție bună (mijlocul careului 
advers) și șutind decis cu slîn- 
gul pecetluiește scorul final :
3— 0.

Modesto FERRARINI

7/rr
A ll-a

1. Petrolul PI. 21 13 6 2 37-13 32
2. Rapid Buc. 21 12 6 3 44-14 30
3. Unirea Alex. 21 11 3 7 20-16 25
4. Șoimii Sibiu 21 9 6 6 26-21 24
5. Energia SI. 21 9 4 8 25-28 22
6. Metalul Buc. 21 8 5 8 25-17 21
7. Dunărea CI. 21 10 1 10 26-27 21
8. Autom. Buc. 20 8 5 7 32-34 21
9. Gaz. met. M. 19 9 3 7 18-22 21

10. Carpați Mirșa 21 6 7 8 22-21 19
11. Autob. Buc. 20 8 2 10 24-27 18
12. Flacăra Mor. 21 7 4 10 16-20 18
13. Pandurii 21 8 2 11 27-36 18

14. Chim. Tîrn. 20 6 5 9 16-24 17
15. Metalul PI. 20 7 3 10 20-28 17
16. Tractorul Bv. 21 7 3 11 18-27 17
17. Mec. fin. Buc. 21 5 7 9 21-30 17
13. I.C.I.M Bv. 21 5 4 12 18-30 14

VIITOARE (duminică 4 
Unirea Alexandria — 
Ploiești (1—3), Rapid 
— Gaz metan Mediaș

Slatina (1—3), Metalul
— Dunărea Călărași 

Automatica București — 
Mirșa (4—3), Tractorul 

— Metalul București 
Flacăra Automecanlca 

— Șoimii IPA Sibiu (0—3), 
Tg. Jiu — 

(2-3),
— I.C.I.M.

ETAPA 
aprilie) : 
Petrolul 
București 
(0—1), Mecanică fină București— 
Energia — -- -•
Plopenl 
(1-2), 
Carpați 
Brașov 
(0-2), 
Morenl 
Pandurii Tg. Jiu — Autobuzul 
București (2—3), Luceafărul 
București — I.C.I.M. Brașov 
(0—2), Chimica Tirnăveni stă.

REPRIZA LUI PETCU
CORVINUL HUNEDOARA 5 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
frumos | spectatori — circa 10 000. 
Suturi : 17-8. ipe poartă : 13—3). 
Comere : 12-2 Au marcat : NICȘA 
(min. 33 șl 66), DUMITRACHE (mln. 
« și 75), DUBINCIUC (min. 57). res
pectiv FANICI (min. 35).

CORVINUL : Ioniță - Rednic, DU
BINCIUC, Gălan (min 46 Dumitriu 
IV), Bogdan — PETCU, Andone, 
KLEIN (min. 70 Ghlțo) - --------
DUMITRACHE, GABOR.

Ă.S.A. : Naște — Szabo, Unchiaș, 
Isplr. Gall - Both II, C. Hle, BOLD- 
Nl — Bko I (min 65 Fazekaș), Bol- 
ba (.min. 65 Cemescu). Fanici.

A arbitrat slab Al. Mustățea (Pi
tești) ; la linie A. Mițaru șl F. Tă- 
blrcă (ambii Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : NICȘA, PETCU, 
BDLDNI.

Trofeul Petschovschi : 10. La speran
țe : 3-0 (0-0).

NICȘA,

HUNEDOARA, 28 (prin tele
fon)

De fapt, partida de la Hu
nedoara a început — practic 
— din min. 57, cind fundașul 
DUBINCIUC, venit în atac, la 
nn corner, transformă o pasă 
* lui Petcu în gol : 2—1. Este 
semnalul unui adevărat iureș 
al jucătorilor de la Corvinul, 
care reușesc în ultima treime 
a meciului ceea ce nu reali
zaseră pînă atunci, adică un joc 
bun, încheiat cu o victorie

confortabilă. Ce s-a întîmplat 
pînă în min. 57 ? După un joc 
închie, ct^ o apărare exactă a 
mureșenilor și cu un atac de-: 
zorganizat al hunedorenilor, 
care nu reușeau să se regă
sească, partida lîncezea. Cele 
două goluri (min. 33, NICȘA 
deschide scorul, pentru ca două 
minute mai lirziu FANICI să 
egaleze), cîte 
poartă, lăsau 
unui joc fără 
buit să vină 
cînd amintitul 
binciuc a însemnat desprinde
rea de adversar. Din acest 
moment Corvinul joacă tot 
mai bine, coordonatorul de joc 
Petcu își intră tot mai mult 
în rol, servește excelente pa- 
se-gol fructificate de DUMI
TRACHE (min. 61), NICȘA 
(min. 66) și din nou DUMI
TRACHE (min. 75). Petcu a 
încercat și el să înscrie, dar 
două din șuturile sale au în- 
tîlniit transversala (min. 54 și 
87), Andone făcînd același lu
cru, în 
pețitor, 
situații 
final, 
Fanici 
gol, dar Ioniță se află la post. 
Sub așteptări, ezitant, lipsit 
de personalitate, arbitrul Al. 
Mustățea.

Mircea TUDORAN

unul în fiecare 
și ele impresia 
orizont. A tre- 

r iriza a doua, 
gol al lui Du-

min. 82. Portarul oas- 
Naste, a salvat alte 

foarte periculoase. In 
A.S.A. are o zvîcnire, 

este foarte aproape de

DOUA PUNCTE Șl • • • ATIT

fi- 
pe 
Ei 
în 
m 
în

Stadion Municipal ; 
bun ; timp frumos 
c_ ™ C™ Ț-Z—'.............. . .
7-2). Comoro : 7-6. Au marcat : SA
VA (min. 12) și l. MARIN (min. 60 
— din penalty)

C.S. TIRGOVIȘTE : Voinea - AGIU, 
Dumitrescu. Ene, PITARU — I. Marin 
(min. 75 Margela’tu), CONSTANTIN 
(min. 72 FI. Alexandru), ECONOMU 
—' GREACA, Sa va, Aeleneî. >

JIUL : CAVAI - P. Grigore, VIZITIU, 
Neagu, Giurgiu — Șumulanschi (min. 
70 Vînătoru), Dina, Muia — Sălăjan, 
IASCONI, Giuchici (m-in. 50 Frâțilă 
H).A arbitrat bine M. Abramiue ; la 
linie : Gh. Achite (ambii din Sucea
va) și V. Antohi (lași).

Cartonașe galbene : NEAGU.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 0—0.

din momentul cind partida era 
practic pierdută !

Radu URZICEANU

Cînd M. Sandu (min. 8), la 
centrarea lui Terheș) loba ba
tonul, de la aproximativ 11 m, 
peste Ducadam și peste „trans
versală" și cînd Chihaia (min. 
13) șuta, de la 7 m, în plasa 
laterală a porții arădene, gale
ria Sportului studențesc credea 
că echipa favorită va cîștiga 
la... pas meciul cu U.T.A. 
„Alb-negrii" începuseră bine 
jocul, se mișcau cu dezinvol
tură, dominau copios, în timp 
ce arădenii se apărau, încer- 
cînd rar contraatacul. Dar „fă
cui de paie" s-a stins și me
ciul a devenit, treptat-treptat, 
cenușiu. Studenții făceau multe 
greșeli la serviciu, preluări 
fără rost, combinații de dragul 
combinațiilor, iar cînd în
cercau șutul nu nimereau ținta. 
Ducadam, aproape că nu avea 
emoții în poartă. Din min. 35, 
gazdele au superioritate nume-

SPORTUL STUDENȚESC
U.T. ARAD

1 (0) 
o

Stadion Politehnica ; teren 
bun : timp frumos ; spectatori — cir
ca 4 000. Șuturi : 18-8 (pe poartă : 
6-2). Comere • 8-1. A marcat : O. 
IONESCU (min. 47).

SPORTUL STUD, : Speriatu — Lică 
(min. 69 B. Grigore), CAZAN, lor- 
gulescu. MUNTEANU II - Chihaia, O. 
IONESCU, Terheș - FI. Grigore, M. 
Sandu, Bucurescu (min. 71 Bozeșan).

U.T.A, t Ducadam — Găman, KU- 
KLA, Bttea, Giurgiu — Coraș, HIRM- 
LER, Tisa, CURA - Roșu (min. 41 
Marcu), Urs (min. 81 Vuio).

A arbitrat bine O Ștreng ; la linie: 
I. Canaman și C. Păduriței (toți din O- 
radea).

Cartonașe galbene : GIURGIU,
BUCURESCU.

Cartonașe roșii : GIURGIU..
Trofeul Petschovschi : 8. La speran

țe : 2-1 (0-0).

foarte 
— cir-

32 DE ȘUTURI Șl TOTUȘI...
0
1 (0)

bun ; timp
10 000. Șu-

Stadîon „1 Mai" ; teren 
frumos ; spectatori — circa ivwv. vo
turi : 32—5 (pe poartă : 14—3). Come
rs : 9-1. A marcat : BUDURU (min. 
85).

CHIMIA : Roșea - Basno, PREDA, 
Catarg iu, Cmcă - SAVU (min. 71 
Stanca), Alexandru, Corabageac — 
Teleșpan, GÎNGU, Predearw (min. 
62 Cheran).

F. C. CONSTANȚA : COSTAȘ 
Borali, CARAMALAU. ANTONESCU, 
Turcu — Drogeanu, Gache, Mănăilă 
(mm. 71 I. Constantinescu) — Petcu, 
PENIU, I. Moldovan (min. 64 Buduru).

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rescu (Buzău) ; la linie : I. Vetea 
(Craiova) fi I. Bîră (Agnita).

Cartonașe galbene : COSTAȘ, BO
RALI.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2—3 (0-3).

RM. VILCEA, 28 (prin telefon)
Poate că ar fi trebuit să în

cepem cronica explicînd cum

s-a petrecut surpriza de la Rm. 
Vîlcea. Preferăm, însă, să acor
dăm întîietnte sportivității pu
blicului, care a găsit forța să 
aplaude pe oaspeți și pe arbi
tri. deși a trăit probabil un 
moment greu și decisiv privind 
retrogradarea formației lor. Și 
acum, cum au învins constăn- 
țenii pe stadionul din Zăvoi 7

Prima explicație, exasperanta 
ineficacitate a gazdelor. Deși 
au dominat mai mult de 80 de 
minute, deși au șutat de 32 de 
ori la poarta lui Costaș, deși 
au avut șase mari situații de a 
marca (min. 36 — Teleșpan ; 
min. 40 — Gîngu ; min. 44 — 
Teleșpan ;
dru ; min. 70 — Gîngu și, mai 
cu seamă, 
șut peste 
fotbaliștii vîlceni nu au fost în 
stare să înscrie golul victoriei 
pe care ar fi meritat-o. „Ar
mele" constănțene s-au numit : 
o judicioasă dispunere defensi

min. 47 Alexan-

în min. 73 — Preda, 
poartă de la 3 m),

SERIA A lll-a
SOMEȘUL SATU MARE — DA

CIA ORAȘTIE 2—1 (1—0). Golu
rile aparțin lui Kadar (min. 12), 

’ respectiv IulVadas (min. 55), 
Culea (min. 90).

AURUL BRAD -
ȘOAKA 1—0 (1—0). 
culescu (min. 25).

F.C.M. REȘIȚA — F.C. BIHOR 
ORADEA 2—2 (2—1). Au marcat» 
Matefl (min. 40) și Florea (min. 
41) pentru gazde, respectiv Geor
gescu (min. 20 șl 60).

F. C. BAIA MARE — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—0 
(1—0). Roznal (min. 38) a Înscris 
unicul gol al meciului.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL CAVNIC 2—0 (1—0). Go
lurile aparțin lui Bocșa — min. 
15 șl 70 — din 11 m.

U.M. TIMIȘOARA — STRUN
GUL arad 0—2 (0—1). Oaspeții 
au cîștigat prin golurile Iul Ju- 
hasz (min. 2) șl Rus (min. 89).

MINERUL LUPENI — C.I.L. 
sighet 2—1 (2—1). Au marcat : 
Colceag (min. 25), P. Popa (min. 
32). respectiv Moldovan (min. 
27).

RAPID ARAD 
SATU MARE 0—0.

MINERUL ILBA SEINI — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0). A In- 
«ceds Mureșan (min. 88).

C.F.R. TIMI- 
A înscris Ni-

F.C.

OLIMPIA

0-1 !
vă în care cei doi fundași cen
trali s-au arătat de netrecut și, 
în completare, insistența ata- 
canților in rarele acțiuni ofen
sive. Așa au și marcat elevii 
lui Hașoti golul 
min. 85 : Petcu a urmărit 
îndârjire 
iese în 
pînă în 
fund, a 
DURU a 
sat, de Ia 14 m. Vîlcenii s-au 
aruncat cu disperare în atac 
pentru a încerca măcar egala
rea dar Costaș n-a lăsat să 
treacă nimic. Și astfel, am vă
zut cum în fotbal ratările se 
plătesc adeseori foarte scump 1

Eftimie IONESCU

victoriei, în 
cu 

o minge ce părea că 
aut lateral, a ajuns 
apropierea liniei de 
centrat înapoi și BU- 
inscris, cu un șut pla-

SURPRIZA
S.C. BACĂU 
PROGRESUL VULCAN

1
1

: z. Ko- 
Bodea, Ov.
Marton, I. 

și A. Mo-

BELATARI de 
vacs, Al. Jurcă, 
Nemeș, I. Ghlșa, 
Cotescu, N. Străjan 
rar.

LA 
G.
St.

i
1. F. C. Bihor 21 16 3 2 61-20 35
2. F.C. Baia M. 21 11 5 5 42-17 27
3. Aurul Brad 21 11 2 8 29-21 24
4. Someșul S.M. 21 10 4 7 25-29 24
5. Olimpia S.M. 21 9 4 8 28-22 22
6. C.I.L. Sighet 21 10 2 9 27-32 22
7. Rapid Arad 21 9 3 9 25-27 21
8. Strungul Ar. 21 9 3 9 31-40 21
9. F.C.M. Reșița 21 7 6 8 39-27 20

10. C.F.R. Tim. 21 8 4 9 32-27 20
11. înfrățirea Or. 21 10 0 11 40-34 20
12. Minerul Cav. 21 8 3 10 34-31 19
13. Minerul Lup. 21 7 4 10 30-32 18
14. C.S.M. Drob. 21 8 2 11 25-30 18
15. U. M. Tim. 21 8 2 11 21-33 18
16. C.F.R. Cj.-Np. 21 6 5 10 23-39 17
17. Dacia Orășt. 21 7 3 11 25-50 17
18. Minerul Ilba 21 5 5 11 18-44 15

(duminică * 
Oradea — 

Strungul
: F.C. Bihor 
Arad (4—2),

— Minerul Lupeni (0—1), 
Orăștle — F.C.M. Reșița 
Minerul Ilba Seini — Mi- 
Cavnic (0—3), Olimpia

ETAPA VIITOARE 
aprilie) 
Rapid 
Arad - 
Dacia 
(1-6), 
nerul
Satu Mare — C.I.L. Slghet (0—3), 
C.F.R. Timișoara r— înfrățirea 
Oradea (1—2), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Someșul Satu 
Mare (1—2), C.F.R. Cluj-Napoca 
— Aurul Brad (0—2), F.C. Bala 
Mare — U.M. Timișoara (0—1).

rică (Giurgiu primise cartonaș 
galben în min. 11, și, apoi, pe 
cel roșu pentru faulturi la FI. 
Grigore), dar nu știu să se 
descurce cu „omul în plus". Și 
timpul trece, tribunele se plic
tisesc.

Imediat după reluare (min. 
47), dintr-o fază maî puțin dă
tătoare de speranțe, M. Sandu 
șutează, din careu, balonul ri
coșează din „contră" la O. IO
NESCU, care înscrie singurul 
gol al partidei. Peste 3 minute 
mai vin cele două șuturi con
secutive în bară (autori — Ior- 
gulescu și Terheș), în min. 67 
O. Ionescu îl evidențiază pe 
Ducadam cu o minge foarte 
grea, Terheș (min. 75) trimite 
și el peste „transversală" (Duca-, 
dam nu era în poartă) și, ast
fel, o partidă fără „sare și pi
per", se încheie cu singura sa
tisfacție pentru echipa bucu- 
reșteană : prima victorie din a- 
cest sezon !

Stelian TRANDAFIRESCU

„LANTERNEI44
(1)
(0)

bun ; 
11 000. 

w..... ..........._ „ .. Cer
nere ; 9—0. Au marcat : PENOF (mkl. 
29), respectiv SIMONOV (min. 78).

S.C. BACĂU , Ursoche - Andrieș, 
G Solomon, LUNCA, EUSEI - I. So
lomon, VAMANU, Șoșu — Șolman, 
Antohi (min. 65 Movilă), PENOF.

PROGRESUL-VULCAN : GÎRJOABĂ - 
Nuțu (min. 56 Rob), Mateescu, TIcă, 
Gh. Ștefan — Necoloe (min. 46 Sim Io
nov), I. Alexandru, D-RAGU. APOS
TOL — Marioa. Stoichiță.

A arbitrat bine V. Ciocan (Bistrița) ; 
la linie : M. Ludoșan (Sibiu) și Fr. 
Keresteș (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : ȘOȘU, 
SEI, GH. ȘTEFAN.

Cartonașe roșii : ANDRIEȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La speran

țe : 7-0 (3-O).

Stadion „23 August* ; teren 
timp frumos ; spectatori — circa 
Șuturi ; 1'1—6 (pe poartă : 7—1)

însă, numai opera portarului 
Gîrjoabă. El se datorește și 
dorinței și ambiției cu care 
bucureștenii s-au „bătut" tot 
timpul pentru a pleca cu un 
punct din Bacău.

în prima 
lent, 
faze care a.u „ 
neie. De-abia în min. 18 fun
dașul Lunca a expediat o 
„bombă", de la 16 m, iar Gîr-

s-au
repriză s-a jucat 
construit puține 

„încălzit" tribu-î

HJ-

BACĂU, 28 (prin telefon)
Rezultat surpriză pe stadio

nul băcăuan : „copiii teribili" 
ai S.C. Bacăului au terminat 
la egalitate cu deținătoarea 
„lanternei roșii". Este adevă
rat că localnicii au avut ini
țiativa și au forțat jocul în 
unele perioade (în acest sens 
sînt edificatoare cifrele din 
caseta tehnică), dar jucătorii 
S.C.-ului, atunci cînd s-au 
strecurat prin sistemul defen- 
.siv bucureștean, s-au aflat 
față în față cu un portar în 
zi excelentă, tânărul Gîrjoabă. 
Scorul de egalitate nu este,

joabă, atent, a deviat în cor
ner. In min. 29, fundașul Eli- 
sei a urcat, pe partea dreaptă, 
pînă în apropierea careului ad
vers, a centrat în careu și 
PENOF, de la 8 m, a reluat 
in poartă : 1—0 pentru Sport 
Club Bacău.

După pauză bucureștenii au 
jucat la ofsaid și înaintașii 
băcăuani au căzuit deseori în 
capcană. In min. 68 gazdele 
au fost la un pas de a-și ma
jora avantajul, dar Movilă n-a 
puitut să-1 înșele pe Gîrjoabă. 
După 10 minute, tribunelor nu 
Ie venea să creadă ce se în- 
tîmplă în careul Sport Clubu
lui : I. Alexandru a șutat spre 
poartă. Ursache a plonjat și a 
respins balonul la SIMIONOV, 
care I-a trimis in poartă... și 
1—1. Cu ultimele resurse (și 
în 10 oameni, deoarece Andrieș 
a fost eliminat în min. 84 
pentru insulte aduse arbitrului 
V. Ciocan) băcăuanii au forțat 
victoria, dar fără folos.

Pompiliu VINTILĂ



TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR11
(Urmare din pag. I) des 

de stingă, descum-

HOCHLIȘTII NOȘTRI PE LOCUL 5
. (U.R.S.S.) ne-au oferit o tina- 
' lă frumoasă, cu multe virtuți 
tehnice și cu răsturnări de si
tuații. Depășit în primul rund. 
Sin Ge II schimbă tactica de 
luptă, trecînd la ofensivă, 
ceasta i-a adus o victorie 
deplin meritată. Sin Ge II 
(4—1) Mikulin.

Ion Stan, din nou condus 
celent din colț, și-a valorificat 
buna pregătire pentru acest 
turneu, obținînd o victorie de 
prestigiu și. să recunoaștem, 
nescontată. în fața campionului 
Asiei, Badbileg Galsandorj 
(R.P. Mongolă), tn compania 
unui adversar mai înalt, bun 
tehnician. Stan a reușit să

A- 
pe 

b.p.
ex-

puncteze surprinzător de 
cu directe ‘ _ .
pănindu-1 pe Galsandorj. care 
nu a mai 
vantajoasă pentru el. fiind o- 
bligat sâ se recunoască învins. 
Stan b.p. (4—1) Galsandorj.

Viorel Mihăilă l-a înfruntat 
curajos pe .ușorul" cubanez 
Urtiminio Ramos, obligîndu-1 
să asculte numărătoarea 
trului în primul rund, în 
unei serii de lovituri la 
Păcat că 
au scăzut treptat, fapt de care 
a știut să profite Ramos si să 
obțină decizia : Ramos b.p. 
(3—2) Mihăilă.

Mai insistent decît adversa
rul său. Piotr Galkin (U.R.S.S.) 
l-a depășit pe Ilario Acea 
(Cuba). Galkin b.p. (3—2) Acea.

găsit o soluție a-

resursele sale

arbi- 
urma 
cap. 

fizice

O GALA FARA ÎNVINȘI
O nouă sărbătoare a boxului s-a încheiat într-o excelentă 

gală de matineu bucureștean, cu soare • - 
public generos. Dar mai presus de toate, 
care parcă n-au existat decît învingători, 
rlzat majoritatea covîrșitoare a partidelor 
fi văzut vreun învins părăsind ringul cu _____ .
bine se poate spune că am asistat la victoria categorică a tine
reții. Era o plăcere să vezi ureînd treptele podiumului de 
premiere flăcăi cu tuleele abia mijind, aspiranți la o glorie 
sportivă care pentru mulți dintre el va veni cu siguranță. 
Băieții noștri Constantin Tlțolu sau fon Stan au și pornit pe 
drumul cel bun, la fel ca și nerd-coreeanul Sin Ge n sau 
sovieticul Anatoli Mikulin. fără a mal pomeni de semifinallstul 
cubanez Adrian Nunez, micuță mașină de pumni, cu o frec
vență uluitoare, care ne-a determinat să-l acordăm tradițio
nalul premiu de popularitate oferit de ziarul „Sportul*.

Susținlnd câ a fost o gală fără tnvinșl. ne-am gîndlt la o 
sărbătoare a tuturor. la acerba dăruire In luptă, la nedrămuita 
apărare a șanselor care satisface pofta de dramatism a specta
torului, dar care onorează șl pe combatant. Unul din cele mal 
emoționante momente ale galei, în plan strict sentimental, s-a 
petrecut la încheierea finalei categoriei semlmuscă : Învins, la 
fel de bine cum ar fl putut fl șl învingător, la marginea 
ringului, foarte lînârul Virgil Tordache a găsit prima consolare 
tn brațele mamei sale, venită să-1 vadă tocmai din Nehoiul 
Buzăului. Glorios învingător la cat. mijlocie, Valentin Silaghi, 
care și-a auzit nilmele rostit de mii de spectatori, s-a mulțumit 
să trimită un gînd bun tatălui său, asfaltatorul Vasile Silaghi 
din Dej.

Nici un Învins la gala de ieri 1 (vib)

primăvăratec, cu un 
a fost o reuniune în 
Echilibrul a caracte- 
și nu ne amintim să 
capul jos. La fel de

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
SPADASINII ÎNVINGĂTORI 

LA TATABANYA
[.Patrulaterul* internațional de 

spadă desfășurat la Tatabanya a 
fost cîștigat de echipa României 
(Ion Popa, Nicolae Bodoczi, Oc
tavian Zidarii, Rudolf Szabo și 
Felix Nicolae), care a totalizat 4 
victorii (tușaveraj plus 9). Au
urmat în clasament echipele
Franței 4 victorii (plus 7), Un
gariei — 4 victorii (plus 3) șl 
Italiei — zero victorii. In <
mai spectaculoasă partidă, 
chipa României a întrecut, 
0—3. formația Franței.

MARGARETA MUREȘAN - 
A DOUA NOTA DE MARE 

MAESTRA

cea 
e- 
cu

Turneul internațional 
de șah de la Belgrad a 
tlgat de marea maestră __
Elena Ahmîlovskaia cu 9,5 p din 
11 posibile, urmată de compa
trioata sa Nana Alexandria — 
8,5 p șl Margareta Mureșan (Ro
mânia) — 7,5 p. Margareta Mu
reșan îndeplinește astfel cea de-a

feminin 
fost dș- 
sovietlcă

Campionul român la „mijlo-
Nicu Chioveanu a 
punctele necesare 

în fața lui Patrick 
(Franța), dar juriul

cie mică" 
acumulat 
victoriei 
Magnctto 
i-a refuzat verdictul în condi
țiile amintite. Magnetto b.p. 
43—2) Chioveanu.

Meciul „mijlociilor" Valentin 
Silaghi și Elpidio Rodrjguez 
(Cuba) a fost, fără îndoială, 
cel mai spectaculos din întrea
ga gală. In fața unui sportiv 
deosebit de puternic, care a 
căutat tot timpul lovitura de
cisivă. Silaghi s-a impus prin 
tehnica sa superioară, dove
dind și eficacitatea loviturilor 
sale. Pus în dificultate și nu
mărat în repriza a doua și tri
mis din nou la podea (de două 
ori) în ultimul rund. Rodri- 
guez a fost adus în imposibili
tate de a mai continua lupta. 
Silaghi b.ab. 3 Rodriguez.

Georgică Donici a cîștigat 
turneul la „semigrea", dar nu 
fără emoții, el fiind numărat în 
prima repriză a meciului său 
cu Mihai Pascal. In rundul 2, 
însă, gălățeanul s-a revanșat 
trimițîndu-1 pe 3 ori la podea 
pe Pascal și obligindu-I să a- 
bandoneze. Donici b.ab.2 Pascal.

In partidele „greilor" finale 
exclusiv românești : Ion Cernat 
s-a revanșat în fața lui 
Gheorghe Preda (b.p. 5—0), iar 
Teodor Pîrjol (super-grea) b.p. 
4—1 Nicolae Anghel.

• în ultimul joc: România - Elveția

(prin te-KLAGENFURT, 28 
leton). Una din cele mai echi
librate șl mai aprig ' . 
ediții ale campionatului mondial 
de hochei (grupa ,,B“) s-a în
cheiat sîmbătă la capătul a 10 
zile pline de emoții șl neprevă
zut, în care caruselul rezultate
lor a amtnat — plnă în ultima 
reuniune — verdictul care viza 
mal mult de jumătate din nu
mărul participantelor : cine va 
retrograda tn grupa „C* 1

Dimineața de sîmbătă a adus 
o nouă surpriză. In primul meci, 
echipa R.P. Chineze a surclasat 
formația Olandei : 8—3 (0—2.
7—1, 1—0), aslgurindu-șl victo
ria în treimea secundă, cînd o- 
landezil au fost de nerecunos
cut. La capătul acestei partide. 
Olanda, rămasă cu 4 puncte, era 
prima echipă retrogradată (anul 
trecut ea evoluase în grupa 
„A* 1). în aceste 
ciul următor, 
mațlile

■ s-a jucat 
bită, nici 
vînd voie 
deosebită ... 
bele formații fiind preocupate, în 
primul rind, să nu primească 
gol. pucul fiind de multe ori 
blocat la mantinelă I Elvețienii 
au deschis scorul în minutul 8. 
la un contraatac care nu se a-

disputate

tn _ .
condiții, me- 

___  care a opus for- 
Romănifl șl Elveției, 
într-o tensiune deose- 
una din formații nea- 
să piardă. S-a jucat cu 
prudență, închis, am-

ROMANIA - IUGOSLAVIA (f) 2-0 LA POPICE
• Dâicfii noștri învinși in ambele partide

Guid 
au ega

nunța periculos, prin 
Lindemann. Ai noștri__ ___
lat in minutul următor, la ca 
pătul unei frumoase combinat 
Intre Plsaru și Solyom, șl a 
asaltat In continuare poarta ad 
versă minute în șir. ratind nu 
meroase ocazii, prin Bălăuci 
Plsaru, Justinian (bară). In mi 
nutul 18 portarul elvețian Anke 
este, totuși, învins : la o pas 
excelentă a Iul Nistor lnscri 
Ilălăucă : 2—1. In ultimul mini 
al primei reprize Antal este eli 
minat (just) 2 minute pentru 
obstrucție (inutilă) și, in supe 
rioritate numerică, elvețienii ega 
lează, prin Lorscher, în ultim 
secundă de joc : 2—2 ! Aceea: 
prudență caracterizează șl 
doua repriză a meciului. Elve 
țienii iau conducerea în minuti 
33, prin Mattli. In min. 36 est 
eliminat Marcus Lindemann, da 
nu reușim să fructificăm supe 
riorltatea numerică. Abia în ui 
timul minut Bela Nagy restabl 
lește egalitatea prlntr-un șu 
sec : 3—3. Rezultatul rămîne ne 

treime, c 
for 

El 
A

doua notă de mare maestră, 
succes care confirmă ascensiunea 
acestei talentate șahiste, califi
cată, după cum se știe, pentru 
turneele interzonale ale campio
natului mondial. La Belgrad, 
Mureșan a fost singura care a 
învins-o pe Ahmllovskala 1 In 
ultima rundă a turneului Mu
reșan a remizat cu Verficzi (Un
garia).

*
Partlcipînd la turneul Interna

țional de la Budapesta, șahlsta 
româncă Dana Nuțu s-a clasat 
pe locul trei, cu 8 p din 15 po
sibile, într-o companie valoroasă 
de mari maestre șl maestre in
ternaționale. Clștigătoarea între
cerii a fost Elena Fatalibekova 
(U.R.S.S.) cu 9,5 p, secondată de 
compatrioata sa Mlnoghina — 
8.5 p. în ultima rundă Dana 
Nuțu a lnvlns-o pe Csonkics (Un
garia).

ZKENJANIN, 28 (prin tele
fon). Reprezentativele feminine 
și masculine de popice ale 
României, aflate în plină pre
gătire pentru C.M. (4—11 iunie, 
la Brno) au susținut, simbătă 
șl duminică, primele meciuri 
ale anului in deplasare, întîl- 
nind tur-retur puternicele se
lecționate ale Iugoslaviei, in 
care au evoluat mulți sportivi 
laureați ai ultimelor campio
nate mondiale. Rezultatele a- 
cestei duble întilniri : IUGO
SLAVIA — ROMANIA (sîmbă
tă) 2 512—2 603 ; (duminică) 
2 487 — 2 564 la feminin : 5 627 
— 5 449 și, respectiv, 5 536 — 
5 499 la masculin.

Cu toate că au avut de în
fruntat și particularitățile neo
bișnuite ale arenei, jucătoarele 
noastre, deținătoare ale titlului 
mondial, au cucerit victoria in 
ambele partide, 
realizatoare fiind

(459—441) și Ana Fetrescu (451 
—450). Tn prima zi s-a mai re
marcat mezina echipei. Maria 
Zsizsik — 433, iar în meciul re
tur Hlargareta Cătineanu a fost 
marcată cu 432 p d. Băieții s-au 
acomodat mai greu cu pistele 
de joc, Grigore Marin (870) și 
Gheorghe Silvestru 
obținînd cifre sub 
sibilităților reale, 
andru* Cătineanu a 
ție deplină : 933 și

(916—881), 
nivelul po- 
Doar Alex- 
dat satisfac- 
953 p d.

schimbat în ultima _ _ ___
toate eforturile celor două 
mâții. Așadar, România — 
veția 3—3 (2—2, 1—1, 0—0). 
arbitrat G. Ferber (Suedia) 
la centru, H. Erne (Austria) 
J. Odalra (Japonia).

In urma acestui rezultat, 
chlpele României, Elveției 
R.P. Chineze au acumulat < 
5 p șl au fost < 
clasament în urma 
directe (România 
neză 9—3, Elveția 
neză 4—4).

Ultimele rezultate de sîmbătă 
R.D. Germană — Polonia 4— 
(2—3, 2—2, 0—0) ; Austria — Nor 
vegta 7—4 (4—1, 0—1, 3—2). Cla 
sament final : 1. R.D. German 
13 p, 3. Austria 9 p, 3. Poloni 
9 p, 4. Norvegia 6 p, 5. Români 
5 p, 6. Elveția 5 p, 7. R.P. Chl 
neză 5 p, 8. Olanda 4 p. R.r 
Germană a promovat tn grup 
„A*, Olanda șl R.P. Chineză a> 
retrogradat în grupa „C“.

e
I l 
cît 

departajate t 
i rezultatelo

Cht 
Chl

R.P 
R.P.

Călin ANTONESCU

Cursa de canotaj pe Tamisa
oxford Întrece pe Cambridge

principalele
Elena Pană

I.ONDBA, 28 (Agerpres). — Cea 
de-a 128-a ediție a cursei de ca
notaj dintre echipajele de 8 plus 
1 ale universităților Oxford șl 
Cambridge, disputată la Londra, 
pe Tamlsa, a fost clștigată de

reprezentanții Oxfordulul, invin 
gătorl pentru a șaptea oară con 
secutlv. Ca șl anul trecut, cir 
maciul echipajului din Oxford 
fost o femeie. Sue Brown.

In turneul masculin de la Bled 
șahistul român Ovidiu Foișor o- 
cupă, după 9 runde, locul 5 cu 
6 p. Conduce Iugoslavul Ostojlcl 
cu 8,5 p. In runda a 9-a Foișor 
a remizat cu Boto.

PREȘEDINTELE F.I.F.A. IN 
POLONIA

UN FRUMOS MECI INTERNAȚIONAL DE RUGBY
Zi de primăvară, atmosferă ti

nerească (gazdă era. doar. Sta
tin crețului) șl o fru- 

„uvertură* la sezonul 
sîmbătă.

dlonul... 
moașă 
rugbysitic internațional ________
în Capitală : o selecționată de 
juniori a întîlnlt echipa cole
giului galez, Llandovery, un XV 
cu bună știință a jocului și cu 
cîțlva titulari aflați tn vederile 
lotului reprezentativ juvenil din 
Tara Galilor. Victoria formației 
romăne — mai viguroasă, mal a- 
gresivă, mal completă — a putut 
fl Întrevăzută din prima repriză, 
devenind tot mai clară după 
pauză 1 43—15 (15—6).

Pe planșele instalate
In sala Floreasca

I SĂPTĂMÎNĂ A SCRIMEI!

țarâ

» “ 1,w**** |
Un anume echilibru in joc a 

existat o bună perioadă. Prime
le puncte au fost realizate (Ră
reau, din l.p.) in minutul 8. 
ES}1t5u_c^._duPă 12 minute Ho- 

— trans- 
rezultatul 

reprizei 
eseu și transfor- 

——-—<»-. — eseu, Răcean 
transformare să concretizeze 

superioritatea de ansamblu. In 
P_art®a a doua, fazele de spec- 
îefO1.n8"?u. șase dintre
ele fiind încheiate cu eseuri e 
Răcean 2, Juhasz, L. Constantin, 

Popa, respectiv Courts. Au 
mai punctat : Toader — j tr 
Răcean — tr.. Owen — l.p. și 

..A arbitrat Paul Soare. For
mația noastră t Mitocaru — Ră- 
®ean» Carp, Crlstogel, Toader — 
Popa. Florescu - Juhasz, Con
stantin, CI. Gheorghe — Vereș, 
iordan — Dumitrescu, Botezatu, 
Leonte.

Azi la Stadionul Tineretului 
(ora 16) oaspeții tnttlnesc o se
lecționată de juniori din Capitală. 
(G. B.).

wells — eseu șl Owen 
formare să întoarcă 
?1 abia către finalul 
M. Toader — 
mare, Crlstogel

La invitația Federației polone- 
ne de fotbal, Joao Havelange, 
președintele F.I.F.A., efectuează, 
în prezent, o vizită In Polonia. 
Cu acest prilej a fost organizată 
a conferință de presă, in care 
J. Havelange a declarat că este 
împotriva oricărei modificări a 
regulamentului de joc. deoarece 
„atractivitatea fotbalului 
datorată în mare măsură 
plității regulilor sale*.

este 
sim

SANCȚIUNI DICTATE DE 
U.E.F.A.

ZURICH 
misia de 
întrunită 
suspendarea pentru 
stadionului echipei 
F.C. Porto, precum 
lea clubului Real 
suma de 30 000 franci elvețieni, 
la care se adaugă suspendarea a 
trei jucători madrileni : Laurle 
Cunningham șl Francesco Pine
da (cite 4 meciuri) șl Isidoro 
San Jose (2 meciuri). Au fost 
suspendați, de asemenea Hubert 
Kulmer, de la Sturm Graz, pe 
6 etape, pentru agresiune Împo
triva arbitrului, șl Schlicher, de 
la aceeași echipă, pe 4 etape, 
pentru lovirea adversarului.

28 (Agerpres). — Co- 
disciplină 
la Zurich,

a U.E.F.A., 
a hotărlt 

un meci a 
portugheze 

și amenda- 
Madrld cu

aprilie 
va fi

Protagoniști - cei mai mici 
„mușchetari* din 

(10-13 ani) 
De azi și pînă la S 

inclusiv, sala Floreasca
gazda unei atractive întreceri 
sportive rezervată celor mai 
mici ..mușchetari" : concursul 
republican de scrimă pentru 
copii individual si Pe echipe 
(10—13 ani. floretă băieți-fete 
și sabie : 12—13 ani. spadă).

Concursul va reuni cel puțin 
cite 
care 
torul 
după 
preliminarii. 
Si finală.

Proba de debut a concursu
lui — 29 martie — va fi cea 
de floretă băieți (individual).

AGENDA SĂPTĂMINII
2t—4

2—4
TENIS 
SCHI

HALTERE 
SCRIMA

60 de scrim eri de fie- 
probă individuală, cîștigă- 

urmînd a fi desemnat 
sistemul clasic, cu grupe 

eliminări directe

CĂLĂRIE 
AUTO

CICLISM 
MOTO

HOCHEI

Turneu Internațional. ;» Frankfurt pe Main 
„Cupa Mondială* 5 km (f). la Klruna (Sue
dia).
Concurs internațional, t» Meissen (R.D.G.) 
„Marele Premiu* (calificări) — spadă, la 
Berna șl turneul „Touzard* — sabie, la 
Paris.
„Cupa Mondială* — sărituri.
„Marele Premiu* al S.U.A.
Beach
„Turul Flandrei*
C.M motocros (125 cmc) în
(prima etapă) la motocicletele cu 
Italia
R. F. Germania — U.R S.S. (meci 
la Mannheim.

la Birmingham
la Long♦f 1).

Belgia șl C.M. 
ataș, in

amical).

CAMPIONATE, TURNEE
ITALIA (et. 24). Avelllno — 

Catanzaro 1—0, Bologna — Ju
ventus 0—0, Cagliari — Como 
2—0, Genoa — Fiorentina 0—0, 
Milan — Ascoll 0—0 (disputat la 
Verona), Roma — Inter 3—2, To
rino — Cesena 0—0, Udinese — 
Napoli 0—1. tn clasament : Ju
ventus 37 p, Fiorentina 36 p.

Ț.S.K.A Moscova a 
învins cu 1—0 pe Kairat Alma 
Ata, lar Dinamo Kiev i " " 
gat cu 3—1 jocul cu 
Tbilisi. Meciul dintre ' 
Moscova și Pahtakor 
s-a încheiat la egalitate , ...
iar Dinamo Minsk a întrecut cu 
1—0 pe Dinamo Moscova.

ANGLIA. Arsenal — Aston

U.R.S.S..

a cîști- 
Dinamo 
Torpedo 
Tașkent 

5 (0—0),

Villa 4—3 ; Birmingham — Brlgh
ton î—0 ; Coventry — Wolver 
hampton 0—0 ; Everton — LI 
verpool l—3 ; Manchester Unitei 

Middles 
0-0 
2—1
4—3
Wes
1—0
0—1

jjyjvji. 1—«» , ________
— Sunderland 0—0 ; 
brough — Manchester City 

----- ~'.-j — Leeds
— Stoke 

Ipswich 1—2 ; 
Tottenham 

- Nottingham

Notts County 
Southampton 
Swansea - 
Bromwich 
West Ham ______„____ . .
tn clasament conduce Southamp 
ton cu 58 p.

In turneul de la Los Angeles 
echipa mexicană „America Club 
a Învins In finală cu 2—1 for 
mația Comunicaciones (Guatema 
la). Locul trei a revenit forma 
țiel „Cosmos* New York, învln 
gătoare cu 3—1 în meciul cu se 
lecționata Hondurasului.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Campionatul 

mondial universitar de cros, 
desfășurat la Darmstadt (R.F.G.) a 
fost cîștigat la feminin de Elena 
Ciuklo (U.R.S.S.) — 4 600 m ' 
15:13,9 — iar la masculin 
Frank Zimmermann (R.F.G.) 
11800 m în 36:49.1.

fluture : Matt Grible 47,35 ; 10 
yarzi spate : Clay ..............“
400 yarzi mixt: Jeff

Britt 49,09 
Float 3:49,01

în 
de

AUTO • Federația internațio
nală a stabilit ca .Marele Pre
miu al Spaniei* rezervat pllo- 
ților de formula I să albă loc 
la 27 iunie pe circuitul de la 
Jarama.

• BOX. In turneul Internațio
nal desfășurat la Usti na Labe 
(Cehoslovacia). Ștefan Talpoș s-a 
clasat pe primul loc la categoria 
pană.

CICLISM • Cursa desfășurată 
pe șoselele din Spania a fost 
clștigată de norvegianul Jostein 
Willman, urmat la 29 de secunde 
de Theb de Rooy (Olanda) și 
ta 1:06 de Tomml Prim (Suedia). 
Ultima etapă, Viladecans — La 
Lagosta (200 km) a revenit lui 
Prieto (Spania) în 5.58:04.

ÎNOT • La Milwauke (Wiscon
sin). in campionatele universi
tare ale S.U.A. : 100 yarzi bras : 
Steve Ludquist 53.09 ; 100 yarzi

SCHI • In urma 
purtate in slalomul 
Montgenevre 
american Phil 
ratat victoria în clasamentul ge 
neral al .Cupei Mondiale*. El 
totalizat 309 p, fiind urmat d 
suedezul Ingemar Stenmark 21 
p și Steve Mahre 183 p. # I 
localitatea franceză Les Arcs 
schiorul american Steve McKln 
ney șl-a corectat propriul 
cord mondial în proba de 
kilometru lansat, reallzînd 
medie orară de 20t,230 km. 
chiul record data din 1078 șl _ 
de 200.220 km. tn proba feminină 
schloara franceză Annie Breyto: 
a obținut pe kilometru 
viteza de 173,353 km/oră (nou 
cord mondial).

victoriei rc 
uriaș de 1 

(Franța), schiori 
Mahre șl-a pa

re 
u

Ve 
er

lansa 
re

ți 
Mi

TENIS • In sferturile de 
nală ale turneului de la 
lano : Vilas — Edmondson 6—î 
6—2, Sandy Mayer — Teache 
6—2. 4—6, 6—1, McNamara — Vai 
Patten 6—1, 3—6, 7—6. • In tur 
neul feminin de la New York 
Anne Smith — Kathy Jordai 
6—2, 3—6. 6—1. Wendy Turnbull- 
Mima Jausovec 6—1, 3—6, 6—1


