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Ieri după-amiază, pe stadionul Ciulești, In C. E. de rugby

0 VICTORIE CONFORTABILĂ:
ROMÂNIA -R.F. GERMANIA 60-18 (34-12)

CLASAMENTUL GRUPEI „A*

1. Franța
t. Italia
X R.F. Garmania
4. ROMANIA
X U.R.S.S.

3 3 0 0 95: 43 9
3 1 1 1 54: 37 4
4 1 0 3 43:143 4
2 1 0 1 69 : 35 4
2 0 1 1 19: 22 3

ric din palmaresul întilnirilor 
româno-vest-germane — e edi
ficator In ceea ce privește va
loarea echipei noastre națio
nale. a rugbyului românesc în 
ansamblul său. Acest lucru se

Enciu Stoica nu poate fl oprit din drumul spre butul advers : 
va fi eseu ! (Fază din meciul Romania — R.F.G.)

Foto : Ion MIHAICA

Stadionul Giulești cu greu 
s-ar putea despărți de echipa 
națională de rugby. Stăruie în 
amintire frumoasa. cea mai 
frumoasă victorie a rugbyștilor 
tricolori asupra puternicei e- 
chipe a Franței (acel de neui

tat 15—0. din 1980) repurtată 
pe același generos gazon giu- 
leștean. Ieri, o nouă victorie 
de proporții, de data asta, 
desigur, asupra unu; adversar 
infinit mai puțin cotat în lu
mea balonului oval, reprezen
tativa R. F. Germania : 60—18. 
Dar scorul — cel mai catego*

cuvine subliniat. Deși substan
țial întinerită (fără consacra- 
ții Dinu. Munteanu. Murariu. 
Alexandru ș.a.). echipa noastră 
se menține ferm în topul 
rugbystic mondial, confirmînd 
(dacă mal era nevoie) capaci
tatea școlii românești de rugby.

Partida dintre rugbyștii ro
mâni și cei vest-germanl a 
fost. practic. la discreția 
XV-ului nostru care — evident 

— a Încercat diverse scheme 
de joc, diverse procedee, a tes
tat posibilitățile tinerilor pro
movați în prima echipă, toate 
acestea în vederea unor con
fruntări cu mult mai dificile

Dimitrie CALL1MACH1

(Continuare tn oag « <-«)

dinamo bucurești-Învingătoare 
PE MERIT IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" 

LA HANDBAL MASCULIN
Pe locul 111, H. C. Minaur, care a întrecut -
după prelungiri - pe

Așa cum am anticipat, fina
lele celei de a IV-a ediții a 
„Capei României** la handbal 
masculin au prilejuit — sîmbă- 
tă seara, in Palatul sporturilor 
șl culturii. In tribunele căruia 
au luat loc peste 5 000 de spec-

■EZULTATE TEHNICE
Finala lacurilor 1-2: Dina

mo București — Steaua 20-19 
(11-F); finala locurilor 3—4: 
H.C. Minaur Baia Mare — 
Constructorul Arad 24-23 
(23-22, 21-21, 10-11)5 finala 
locurilor 5—4: Dinamo Brașov 
- Știința BacSu 27-26 (14-13); 
finala locurilor 7-8: Universi
tatea CluJ-Napoca - Politeh
nica Timișoara 25-19 (10-7).

tatori — o gală de elită a 
handbalului românesc, o reu
niune cu meciuri electrizante, 
cu faze palpitante și de mare 
spectacol, cu victorii smulse in

Constructorul Arad
extremis, cu răsturnări de scor 
care au mărit suspensut A 
fost o gală in care handbalul 
și-a etalat din plin frumusețea 
șl înaltele sale virtuți.

Meciul vedetă al reuniunii, 
finala „Cupei României**, dis
putat intre cele două formații- 
fanion ale handbalului nostru, 
Dinamo București și Steaua, 
s-a situat — prin ritm și va
loare, prin dirzenia disputei șl 
prin spectacolul oferit — la 
cele mal înalte cote. A cîșil- 
g»t de justețe Dinamo Bucu
rești cu 20—19, dar felicitări 
meriți deopotrivă învingătorii 
și învinșii, contribuția lor la 
realizarea acestui moment de 
vîrf fiind egală.

Dinamo București a cișligai 
pe merit „Cupa României",

Hristoche NAUM

(Continuare in pag 2-3)

Admirabilul apărător al butului dinamovist, portarul Mihal 
Redl jr., reușește — printr-o excepțională paradă aeriană — să 

stopeze aruncarea iui Virgil Nlculae, scăpat pe contraatac

FLORIN GHEORGHIU-ALĂTURI 
DE MIHAI ȘUBÂ— 
CALIFICAT PENTRU

TURNEUL INTERZONAL
BUDAPES1A (Agerpres). — 

Cîștigînd partida din ultima run
dă cu Peter Lukacs marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu a reușit să obțină califi
carea pentru turneele interzo
nale ale campionatului mondial 
de șah, în cealaltă partidă a 
turneului de baraj de la Buda
pesta, Pinter a remizat cu 
Sznapik.

Tată clasamentul final : 1—1,
Florin Gheorghiu (România) și 
Jozsef Pinter (Ungaria) — cite 
3»5 p ; 3. Alexandr Sznapik (Po
lonia) — 3 puncte ; 4 Peter Lu
kacs (Ungaria) — 2 puncte. Con
form regulamentului se califică 
primii doi clasați.

Florin Gheorghiu, care venea 
după un foarte lung turneu (26 
de concurenți) disputat în In
donezia, și-a confirmat clasa de 
jbc recunoscută prin două vic
tori! decisive In fața maestrului 
internațional Peter Lukacs. 
România va avea astfel doi re
prezentanți la turneele interzo
nale, Florin Gheorghiu alăturîn- 
du-se marelui maestru Mihai 
Subft, calificat după „zonalul" 
disputat la începutul acestui an 
la Băile Herculane

Divizia „A" de fotbal, etapa a 23-a

CORVINUL (victorie în deplasare) 
RĂMÎNE ÎN PLASA FRUNTAȘELOR

• Universitatea Craiova și Dinamo, succes* 
lejere pe propriul teren • Părăsind „Cupa", 
Steaua iși concentrează întreaga atenție a- 
supra Cupei U.E.F.A. 0 F.C.M. Brașov, 
Chimia Rm. Vilcea și Sportul studențesc 
string „puncte albe** pentru zile negre • 
Infrintă, din nou, in „fieful1* ei, Progresut- 
Vulcan iși vede risipite alte mari speranțe
• Miercuri, o nouă „rundă" (a 24-a) ta

Divizia „A*

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
U.T.A. - Steaua 1-2 (0—2)
Jiul Petroșani - Chimia Rm. V. 0-0
„U" Cluj-Nap. - F.GM. Brașov 0-0
Univ. Craiova - „Poli* Timiș. 5-0 (2-0)
F. C. Argeș - Sportul stud. 0-0
Prog. Vulcan - Continui Huned. 0-1 (0-1)
F. C. Olt - C.S. Tirgoviște 1-0 (0-0)
Dinamo - F.C. Constanța 4-0 (X-O)
A.S.A. Tg. M. - S. C. Bacău 2-1 (0-0)

ETAPA VIITOARE (7 aprilie)
Chimia Rm. V. - F.C. Argeș (1-2)
F.C.M. Brașov - „Poli” Timișoara (0-4)
F.C. Olt - Dinamo (2-4)
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
C. S. Tirgoviște -„U” Cluj-Napoca (0-1)
Sportul studențesc - Univ. Craiova (0-4)
F.C. Constanța - U.T.A. (0-3)
S.C. Bacău - Corvinul (2-4)
Jiul - Progresul Vulcan (0-0)

1. UNIV. CRAIOVA 23 15 2 6 51-15 32
2. Dinamo 23 14 4 5 45-22 32
X Corvinul 23 12 5 6 46-26 29
4. F. C. Olt 23 12 3 8 31-22 27
5. Steaua 23 10 6 7 25-20 26
6. „U" Cj.-Napoca 23 9 9 9 25-28 23
7. Sportul stud. 23 7 9 7 23-28 23
S. F. C. Constanța 23 7 8 8 27-30 22
9. S. C. Bacău 23 8 6 9 27-34 22

10. C. S. Tirgoviște 23 9 4 10 21-30 22
11. F. C. Argeș 23 7 7 9 20-21 21
12. „Poli” Timișoara 23 8 9 10 25-29 21
IX F.C.M. Brașov 23 8 5 10 17-26 21
14. Jiul 23 6 8 9 22-29 20
15. A.S.A. Tg. Mureș 23 9 1 13 30-34 19
16. U.T. Arad 23 7 9 11 23-30 19
17. Chimia Rm. V. 23 7 5 11 22-40 19
18. Progresul Vulcan 23 5 6 12 23-39 16

Cronicile în pag, GOLGETERII

MARICICA PUICA

A 66-a edific a campionatelor naționale dc cros

MARICICA PUICA A CONFIRMAT 
CU BRIO FORMA EXCELENTĂ DE LA C.M.

GALAȚI. 4 (prin telefon). 
Cea de a 68-a ediție a cam
pionatelor naționale de cros a 
avut loc duminică dimineață 
pe un traseu amenajat în a- 
propierea orașului. Traseul în
verzit și neted ca-n palmă, un 
traseu, cum se spune, de... 
fugă, organizarea excelentă, 
timpul bun (vîntul persistent, 
destul de puternic, a fost to
tuși un adversar incomod !) și 
ambianța deosebită de între
cere au reprezentat cadrul ge
neral de desfășurare a finale
lor acestei tradiționale între
ceri a atletismului nostru. In 
aces*e condiții, replica atleți- 
lor participant a fost cea aș
teptată. ei oferind curse spec
taculoase. viu disputate. Prin
cipalele dispute ale zilei, se
niori și senioare, așteptate de 
localnici (și nu numai de ei) 
cu mult interes, au Însemnat o 
reușită La senioare, campioana

mondială Maricica Puică a ob
ținut o victorie clară, absolut 
meritată. De la plecare ea a 
impus cursei un tempo foarte 
ridicat, căreia gălăteanca Fița 
Lovin (secundanta sa la C.M. 
de cros de la Roma și princi- 
nală adversară) i-a făcut față 
doar un sfert din distanță, 
după care diferența dintre 
cele două alergătoare a cres
cut pînă la cca 100 m. In fi
nal, cînd situația era însă lă
murită, Lovin a refăcut ceva 
din handicap.. La seniori, gălâ- 
țeanul Cheorghe Zaharla și-a 
onorat titlul de campion de 
anul trecut, de la Alba lulia. 
cîștigînd după un finiș extra
ordinar. de peste 400 m umăr 
la umăr, cu Alexandru Chiran.

Vladimir MORARU

(Continuare în pag 2-3)

18 GOLURI : lor- 
dănescu — 1 din 
11 m ; 14 goluri: 
Cirțu ; 10 goluri : 
Gtagu. lamandi — 
1 din 11 tn ș

Augustin, căzut dincolo de linia de fund, a 
deschis scorul dintr-un unghi dificil Fază 

din meciul Dinamo — F.C. Constanta 
Foto: Dragoș NEAGU

OASPEȚII ÎN... OFENSIVĂ!
Părea să fie, simbătă, o etapă liniștită, o etapă — de ta oap 

la cap — a gazdelor. Pentru ci era greu de crezut că U.T.A., 
după ce luase tn urmii cu două sdptămini două puncte de aur 
la Brașov, sau Progresul-Vulcan, întoarsă, recent, cu un punct 
mare de la Bacău, vor gusta din cupa Infringerti chiar in 
ograda proprie I Era, de asemenea, greu de crezut că F.C. Argeș 
— care eliminase pe Steaua In Cupă, „U" Cluj-Napoca învin
gătoare fără drept de apel In fata campioanei, sau Jiul, o spe
cialistă a jocurilor de acasd. se vor mulțumi doar cu „remize". 
Și n-a lipsit mult ca și A.S.A. sau F.C. Olt s4 scape printre 
degete cite un punct In contul oaspeților.

„Premiantele" etapei stnt fără îndoială, Corvlnul șl Steaua. 
Mențiuni se cuvin Sportului studențesc, F.C.M.-ului Brașov șt. 
mal ales. Chimiei, aceasta din urmă ta primul punct ciștipat 
„afară", dnd a mai rămas încă timp ptnd la cea de a 12-a 
bătaie de ceas a campionatului

După etapa a 23-a, la „polul nord" al clasamentului un grup 
de cinci echipe — Universitatea Craiova. Dinamo, Corvlnul. F.C. 
Olt și Steaua — sa desprins, se pare decisiv, de restul pluto
nului. „Morișca" fruntașelor va stabili, In mod normal, ordinea 
pe podium și In imediata vecinătate a acestuia, ta „polul sud" 
situația s-a complicat parcă mat mult ca aricind. Au mai intrat 
„tn horă" Jiul, F.C. Argeș șt, din nou, U.T.A. Teoretic, aproape 
jumătate din numărul echipelor divizionare „A" simt, mai mult 
sau mai puțin, aerul duminicilor cu matineu...

Ofensiva oaspeților a răscolit, stmbăta aceasta clasamentul. 
Ati fost tn prlm-plan, acum, Corvlnul, Steaua, F.C.M. Brașov. 
Sportul studențesc și Chimia. Cine se t>a înscrie ta cuvtnt. in 
etapa viitoare, mtercurt t

Mihai IONESCU



în Divizia „A“ de baschet (f) CEI MAI MICI I Divizia „A", dopa a 23-a

POLITEHNICA - VOINȚA 80-78,
„MUȘCHETARI" 
ÎN ÎNTRECERE

I
PRELUNGIRI! Dublu succes al scrimerilor I

Rezultatele înregistrate în turul 
al patrulea al Diviziei ,,A“ de 
baschet feminin au produs o sin
gură modificare importantă în 
clasament, anume schimbarea 
locurilor între Mobila Satu Marc 
și Voința Brașov, ultima echipă 
aflîndu-se acum pe locul 11 
care. împreună cu locul 12 (o- 
eupat de Carpați Sf. Gheorghe). 
înseamnă retrogradarea. Iată, in
să, clasamentul la zi : GRUPA 
1—6 : 1. Universitatea Cluj-Napo
ca 66 p, 2. Politehnica București 
66 p, 3. Voința București 58 p, 
4. Olimpia Băicurești 55 p, 5. 
Universitatea Timișoara 49 p, 6. 
Comerțul Tg. Mureș 45 p ; GRU
PA 7—12 : 7. Progresul Bucu
rești 57 p, 8. C.S.U. Prahova Plo
iești 54 p, 9. Crișul Oradea 54 p, 
10. Mobila Satu Mare 52 p, 11. 
Voința Brașov 51 p, 12. Carpați 
Sf. Gheorghe 41 p. Rezultatele 
din ultimele două zile :

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon).
Cel mai disputat meci al grupei

CAMPIONATELE DE CROS
(Urmare din pag. 1)

Rezultatele tehnice : SENIORI— 
12 ooo m (76 concurenți) : 
Gheorghe Zaharia (Oțelul 
lăți) 36:54,0 — -------“
8. Al. Chiran 
C-tin Ariclu 
Gh. Buruiană 
Gh. Motorca 
37:08,0, 6. FI. T----
37:10,0 ; echipe : 1. Steaua 24 p 
campioană națională, 2. Rapid 30 
p, 3. Steagul roșu Brașov “ - “ 
SENIOARE — 4500 m (59 
rente) ; 1. Mariclca Puică 
pia) 14:45,0, — campioană 
nală, 2. Fița Lovin (CSU 
14:51,0, 3. Doina Melinte 
Bacău) 15:22,0, 4. Maria 
(CSU Oradea) 15:25,0, 5.
Junghiatu (Metalul) 15:27,0, 
Tatiana Conac "" 
15:30,0 ; echipe : 
U p — <

1. 
__ ..._____ Ga- 
campion național, 

(Steaua) 36:54,5, 
(Steaua) 37:03,0, 

(Rapid) 37£05,0, 
(Blănuri

Șandru

3.
4.
5.

Oradea)
(Steaua)

44 p • 
concu- 
(Ollni- 
națio- 

Galați) 
(CSU 
Radu 

Mitica 
6. 

(CSU Bacău)
1. C.S.U. Bacău 

_ „ campioană națională, 2. 
Metalul 18 p, 3. CSȘ Cetate Deva 
36 p • TINERET — 10.060 m 
(89 concurenți) : 1. Ion Hurubean 
(Dinamo) *
țlonal, 2. 
31:05.0, ‘
31:06,0, 
31:22,0, 
lău) 31:37,0, 
namo) 31:41,0 ; echipe : 1. L>. 
17 p — campioană națională,

30:46,0 campion na- 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 

(CS Za- 
Diaconu (Di- 

Steaua 
l, 2.

Dinamo 25 p, 3. Metalurgistul 
Cu gi r 59 p f JUNIORI I — 8000 
m (102 concurenți) : 1. Costel 
Constantin (CSȘ I Piatra Neamț) 
24:55,0 — campion național, 2. 
M. Martinaș (CA Roman) 25:04,0, 
3. I. Oprea (Dinamo) 25:12,0, 4. 
S. Zevedeu (Progresul Brăila) 
25:14,0, 5. Z. Fekete (CSȘ II Sf. 
Gheorghe) 25:15,0, 6. C. Codrean 
(Steaua) 25:28,0 ; echipe : 1.
Steaua 16 p - campioană națio
nală, 2. CSȘA Craiova 42 p, 3. 
Tîmavele Blaj 56 p • JUNIOA
RE I — 3500 m (67 concurente): 
L Cristina Orbetu (CSȘ Tg. Jiu) 
11:41,0 — campioană națională, 2. 
Margareta Keszeg (CSȘ Cetate 
Deva) 11:47,0, 3. Gyongy Koncsa 
(CSȘ Cetate Deva) 11:56,0, 4.
Iulia lonescu (CSȘ I Piatra 
Neamț) 12:04,0, 5. Violeta 
chea (CSȘ Suceava) 12:06,0 
Antonica Dumitru (CSȘ Cetate 
Deva) 12:08,0 ; echipe : 1. C.S.Ș. 
Cetate Deva 7 p — campioană 
națională, 2. C.S.Ș.A. Cîmpulung 
Muscel 30 p, 3. C.S.Ș. Suceava 
30 p Q JUNIORI II — 6000 m 
(145 concurenți) : 1. Remus Ră- 
cășan (Universitatea Cluj-Napoca) 
18:55,0 — campion național, 2.
Th. Havriliuc (Jiul Petroșani) 
10:02,0, 3. D-tru Dobre 
Cetate Deva) 19:19,0, 4. 
Vasiloaie (Unirea Alba 
19:29,0, 5. D-tru Pop (Gloria Bis
trița) 19:35,0, 6. I. Iordache
(CSȘ T Buzău) 19:37,0 ; echipe : 
L Liceul militar Alba Iulia 28 p
— campioană națională, 2. C.S.Ș.
Baia Mare 46 p, 3. Muscelul 
Cîmpulung 58 p • JUNIOARE 
n — 2500 m (127 concurente) : 
L Aurelia Hajdu (CSȘ Beiuș) 
3:18,0 — campioană națională, 2. 
Iulia Negură (CSȘ I Piatra 
Neamț) 8:21,0, 3. Lenuța Rață
(CSȘ Suceava) 8:24,0, 4. Floreta 
Corcloabă (CSȘA Craiova) 8:26,0, 
I. Carmen Tir că (CSȘ Cetate 
Deva) 8:30,0, 6. Mariana Iftlmie 
(CSȘ Suceava) 8:33,0 ; echipe : 
1. C.S.Ș. Suceava 11 p — cam
pioană națională, 2. CSȘ Cetate 
Deva 16 p, 3. C.S.Ș.A. Craiova 
» p O JUNIORI m — 4500 m 
(150 concurenți) : 1. Ion Tomes
cu (CSȘ Rm. Vllcea) 14:51,0 — 
campion național, 2. I. Uscatu 
(CSȘ Rm. Vflcea) 14:54,0, 
Balogh (CSȘ Mediaș) 14:59,0, 
Eug. Popescu (Forestierul 
Jiu) 15:05,0, 5. Dan Zămescu 
(CSȘA Cîmpulung Muscel) 15:06,0, 

3. St. Tîru (CS Botoșani) 15:07,0; 
echipe : 1. C.S.Ș. Rm. vflcea 22 p
— campioană națională, 2. C.S.
Botoșani 71 p, 3. C.S.Ș. I Baia 
Mare 74 p • JUNIOARE UT — 
3000 m (141 concurente) : 1. Cris
tina Mesaroș (CSȘ I Baia Mare) 
3:43,0 — campioană națională, 2. 
Cătălina Gheorghiu (CSȘ M. 
Eminescu Iași) 6:47,0, 3. Ana
Pădureanu (CSȘ Cetate Deva) 
3:48,0, 4. Daniela Bolovan (CSȘA 
Cîmpulung) 6:49,0, 5. Cleopatra
Pălăoeanu (CSȘ Cetate Deva) 
3:50,0, 6. Eugenia Gheorghiță 
(CSȘ Focșani) 6:55,0 ; echipe : 
L C.S.Ș. Cetate Deva 26 p — 
campioană națională, 2. C.S.Ș. 
Bistrița 28 p, 3. C.S.Ș. Mihai E- 
tninescu lași 37 p.

3.
4.
5.

T. 
E.
c.

G.

.6,0 — ci
Ciobanu
Stănilă 

Roșu
Nemeș 

6. I. r’

Be-
6.

(CSȘ 
D-tru 
Iulia)

3. CI. 
, 4. 
Tg.

1—6 a avut loc între formațiile 
Politehnica și Voința București, 
cărora le-au fost necesare două 
prelungiri pentru desemnarea 
ciștigătoarel. Aceasta a fost Po
litehnica, echipa care a condus 
majoritatea timpului. Spre fina
lul reprizei secunde, Tatiana Po
pescu și Liliana Slăvei, de la 
Voința, au făcut să se echilibre
ze jocul. In prelungiri, Voința 
a avut cite un coș avantaj, dar 
de fiecare dată studentele au e- 
galat, Iar în ultimul minut ele 
au obținut victoria datorită co
șului înscris de Marla Roșianu. 
Scor final : 80—78 (40—34, 65—65, 
75—75). Ap marcat : Roșianu 21, 
Bădinici 18, Pirșu 12, Chvatal 10, 
Zidaru 8, Tocală 5, Keresztesl 4, 
Netolitzchi 2 pentru învingătoare, 
respectiv Borș 28, Slăvei 22, Po
pescu 13, Strungaru 8, Tomescu 
6, Heghedd, 1. Confuz arbitrajul 
prestat de FI. Baloșescu șl I. 
Breza.

Un alt med atractiv l-au oferit 
formațiile Universitatea Timișoa
ra și Comerțul Tg. Mureș. Fo
losind tot timpul jucătoarele de 
bază, antrenorul L. Bachner și-a 
îndrumat bine echipa, care a 
condus mai tot timpul cu 4—6 
puncte, iar în final s-a distanțat 
69—54 (36—24). Au înscris : Che- 
pețan 22, Armion 17, Bodea 17, 
Czmor 10, Hoszu 3 pentru în
vingătoare, respectiv Oprea 16, 
Opriciu 12, Tordai 12, Borbely 12, 
Precup 2. Arbitri : N. Georgescu 
și M. Petrescu.

Voința — Comerțul 87—62 
(33—28), Politehnica — Olimpia 
78—63 (42—22), „U* Cluj-Napoca
— Universitatea Timișoara 93—70 
(52—32), Universitatea Cluj-Napo
ca — Olimpia 63—55 (27—28).

Constantin CBEȚU-coresp.

SATU MARE, 4 (prin telefon).. 
In intenția el de a evita retro
gradarea, echipa Mobila a obți
nut o prețioasă victorie asupra 
formației bucureștene (Progresul, 
cu scorul de 58—48 (31—20). Pe 
parcursul meciului s-au eviden
țiat din echipa Învingătoare ju
cătoarele Delia Btrluțlu, Monica 
Așteleanu, Maria Groza, precum 
șl... disciplina tactică. Au Înscris: 
Așteleanu 22, Btrluțlu 10, Groza 
8, Capra 6, Toth 8, Lasslo 3, 
Sas 4, Gita 2, Stan 1 pentru Mo
bila, respectiv Pușcașu 18. Sl- 
mioană, ivănescu șl Kapelovles 
cite 10, Andrei 2. Arbitri : A. 
Atanasescu și V. Illn.

Carpați — Voința 52—45 
C.S.U. — Crișul 59—48 
Crițul — Voința 74—50 
Progresul — C.S.U. 74—42 
Mobila — Carpați 74—64

(17—12), 
(26—26), 
(46—26), 
(38—18), 
(46—37). 

Ștefan VlDA-coresp.

„CUPA ROMÂNIEI" LA
(Urmare din pag. 1)

echipa — în totalitatea el — 
manifestînd o mai mare am
biție, depunînd eforturi intense 
pe parcursul tuturor celor 60 
de minute și reușind, într-un 
final dramatic, să manifeste 
mai mult calm și luciditate, 
să-și valorifice cu brio șansa 
în cele 4 secunde ale finalului, 
cînd a înscris golul victoriei. 
Dinamoviștii, pregătiți de tînă- 
rul antrenor Ghiță Licu, au 
dovedit în această partidă o 
evidentă creștere valorică, a- 
vind în Mircea Bedivan, Mircea 
Grabovschi și Mihai Kedl ju
cători in 
in Vasile 
și-a adus 
eficienței, 
marcării
— a excelentului Vasilg. Stin
gă, căruia i-a redus un pro
cent deloc neglijabil din cu- 
noscuta-i eficiență. Roș-albii 
au condus cu 1—0, 4—1, 5—3, 
6—5, 9—7, 12—9, 13—11, 14—13, 
18—17 și 19—18 (moment În
care Adrian Cosma a ratat o 
aruncare de la 7 m, relansind, 
de fapt, meciul), deci s-au a- 
flat la trenă In majoritatea 
timpului, în timp ce handba- 
liștii de la Steaua au fost in 
avantaj doar 
17—15.

Campioana 
prinsă parcă 
a partenerului, a avut o pres
tație ceva mpi reținută, a gre
șit de multe ori, mai ales din 
graba care a dus la pripeală. 
Ea s-a bazat pe portarii Nlco- 
lae Munteanu si Alex. Buligan 
(extraordinar spectacolul due
lului portarilor celor două for
mații, care au apărat în șir 
aruncări pe care toți le și ve
deam in plasă !), pe Vasile 
Stingă și Radu Volna, în timp 
ce Marian Dumitru a tras de 
12 ori la poartă pentru 3 go
luri, iar alți colegi și-au adus, 
de asemenea, o insuficientă 
contribuție la impunerea echi
pei. Și, apoi, faptul că Steaua 
a întrebuințat în tot meciul

formă maximă, iar 
Oprea un om care 

nu numai contribuția 
ci și pe aceea a 

— prin supraveghere

la 7—6, 15-14 și

țării, Steaua, sur
de dirza replică

din Brașov I
ta această 

de primăvară, copiii au desem
nat pe cei mai buni dintre ei 
la scrimă, cu prilejul concur
sului republican rezervat 
Gazdă, sala Floreasca din’ 
pitală.

In probele individuale, un du
blu succes al micilor scrimeri 
din Brașov, care au urcat de 
două ori pe prima treaptă a 
podiumului : în proba feminină 
de floretă și, apoi, în cea de 
sabie. Intr-adevăr, Liliana Co
marnic, de la Tînărul tractorist 
Brașov (antrenor, Șerban Vlad) 
s-a dovedit a fi cea mai bine 
pregătită dintre floretiste. Locul 
I, du-pă un spectaculos asalt, 
decisiv, ciștigat cu 8—6 în fața 
Luminiței Diaconu, de la C.S.Ș. 
Energia București. în continuare, 
clasamentul arată astfel : 3.
Ioana lonescu (C.S.Ș. 1 Bucu
rești), 4. Tunde Mayer (C.S.Ș. 
Satu Mare), 5. Cornelia Moisc 
(C.S. Satu Mare), 6. Cristina 
Bucur (C.S.Ș. Triumf București), 
7. WmOke Muzsnai (C.S.Ș. Satu 
Mare), 8. Doina MihăUeanu 
(Progresul București). La sabie, 
succes destul de lejer al lui D. 
Vărzaru (Tractorul Brașov ; an
trenor, * -- -
c.
locurile următoare : 3. 
(C.S.Ș. 1 București), - 
gore (Tractorul Brașov) 
Toader (Victoria " 
Albu (Tractorul) 
(C.S.Ș. 1 Buc.), 
(C.S.Ș. 1 Buc).

Celelalte două 
du ale au revenit ____ _
tanți ai unităților sportive 
Capitală. Astfel la floretă băieți, 
oiștigător a fost V. Soroceanu de 
la C.S.S. Triumf (antrenor C. 
Bunlcelu), cu o victorie netă 
(cu 10—2) asupra principalului 
său adversar, A, Feh€r (C.S.r 
Oradea). în continuare : 3. 
Czlra (C.S.Ș. Satu Mare), 4. 
Bencze (C.S.Ș. Satu Mare), 5. 
B alint (C.S. Satu Mare), 6. 
Anghel (C.S.Ș. Energia Buc.), ..
L. Ldrinczi (C.S.M. Bala Mare), 
3. I. Covaci (C.S. Satu Mare).

In fine, la spadă, A. Anghel, 
de la C.S.Ș. Energia (antrenor 
R. Pelegrini), care ocupase lo
cul 6 la floretă, s-a Impus în 
lata lui V. Țone, de la I.E.F.S. 
(10—6). Pe locurile următoare : 
3. Ad. Letzner (Progr. Buc.), 
I. Borbelyi ~
D. Pătrașcu 
Iova), 6. D.
M. Bărăscu 
che (C.S.Ș.

Luni se vor încheia și între
cerile în probele pe echipe. 
(Lst.).

frumoasă vacanță

M. Tlcușan) : 10—6
Fița (C.S.Ș. Slobozia).

‘ C. . 
D.
5. 
t.

4.

Cărei),
7. R.
8. M.

lor. 
Ca

î cu 
Pe 

Ancu
Gri

ll. 
C. 

Miroiu 
Ștefan

in di vi-probe 
unor reprezen- 

din

,ș. 
z.
s. 
A. 
A.
1.

4. 
(C.S. Satu Mare), 5. 
(C.S.Ș. Olimpia Cra- 
Onea (Tractorul), 7. 
(IEFS), 8. I. lorda- 

Unlrca Focșani).

HANDBAL MASCULIN
doar 9 jucători (dintre care 
doi portari, iar Berbece doar 
2—3 minute) a impietat asupra 
potențialului general, diminu- 
îndu-1 desigur.

Finalul a fost incandescent. 
După ce Adrian Cosma a ratat 
în min. 58 desprinderea lui Di
namo (era 19—13 și a executat 
afară o aruncare de la 7 m), 
Steaua a egalat (19—19) prin 
Vasile Stingă. Lungind foarte 
mult atacul, dinamoviștii au 
beneficiat de o ultimă șansă 
de a nu intra în prelungiri : 
cu 4 secunde înaintea fluieru
lui final, la o aruncare de la 
9 m, au executat o admirabilă 
șarjă, Tase pasîndu-i lui Gra- 
bovschi, iar acesta aruncînd cu 
succeș la poartă, pe lîngă apă
rarea nefiresc rarefiată a ad
versarului. Era ultima ngcundă 
de joc !

N-am vrea să trecem peste 
unele momente care au scăzut 
evident frumusețea acestei reu
niuni, 
tă de 
Mircea 
solane 
din final au coborit cu mulți 
centimetri ștacheta înaltei con
fruntări. Este adevărat, cei doi 
arbitri — Romeo Iamandi și 
Traian Ene (Buzău) — au co
mis în final unele greșeli. Ei 
au condus o bună parte din 
meci bine, dar nedovedind se
veritatea pe care o impune 
noul regulament, nesancționînd 
la timp și drastic ieșirile ne
sportive din teren și de pe 
băncile de rezervă, ei au con
tribuit la creșterea tensiunii și 
la iscarea — in ultimele mi
nute de joc — a unor regre
tabile incidente. După cum 
ne-a lăsat un gust amar ma
nifestarea huliganică a unora 
dintre spectatori, care — la 
finele partidei — au aruncat In 
teren cu sticle și alte obiecte, 
punîndu-i în pericol pe jucă
tori și pe oficiali.

Au marcat : Grabovschi 
Bedivan 5, Oprea 3, JTase 
Cosma 2, 
— pentru 
Stingă 10, Dumitru 3, Voin» 2, 
Drăgăniță

Nervozitatea manifesta- 
Nicolae Munteanu și 
Bedivan, faulturile gro- 
ale unora și busculada

6,
2,
1

Dinamo București,
Matei 1 și Durău

2 și Niculac 2.
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. ...RĂSPUNSUL
Pentru spectatorii-suporteri 

ai gazdelor prezenți sîmbătă pe 
stadionul Progresul, răspunsul 
la problema-cheie a meciului a 
fost foarte simplu și nu o să-1 
complicăm noi acum în cuvinte: 
a cîștigat Corvinul pentru că 
este o echipă evident mai bu
nă decît „lanterna". Un „11“ 
echilibrat, bine sudat, cu an
gajare în bloc în ambele faze, 
cu sprijinirea permanentă a 
omului cu mingea, cu un du
blaj atent în apărare și, peste 
toate, cu cîțiva jucători-soliști 
care au ieșit in evidență prin 
unele reușite individuale (puse 
în slujba echipei) de mare e- 
îect. La acest ultim capitol îi 
evidențiem pe Klein, Ioniță, 
Red nic și DUMITRACHE. au
torul unui gol „ă Ia Rummcnig- 
ge“ — in min. 35 —, un gol 
cu adevărat superb, ccl care a 
fost acum cițiva ani strălucitul 
vîrf de atac din fotbalul nos
tru înscriind dintr-un 
kinogramă (a reluat o 
a Iui Petcu), mingea 
cată" de faimosul
„Mops" înfigîndu-se sub bara 
transversală a porții apărate 
de un goal-keeper spectator (u- 
luit) Ia fază. Același Dumitra-

voie de 
centrare 
„împuș- 

nostru

E SIMPLU
che a mai avut două goluri „pe 
frunte", în min. 82 și 83. evitate 
de gazde prin șansă, ca să nu 
mai vorbim de o altă mare oca
zie a lui Tîrnoveanu. singur-sin- 
gurel (min. 47) în fața portaru
lui Gîrjoabă (la o fază „făcu
tă" de Gabor). Unde a fost și 
cum a evoluat Progresul ? A 
dominat zadarnic — teritorial — 
trei sferturi din meci, a tri
mis zed și inutile „centrări- 
ploaie" în careul advers, și-a 
asaltat realmente, uneori, par
tenera de întrecere, dar jocul 
său foarte inimos, de mare an
gajament, „la baionetă", a tre
buit să se încline în fața unui 
adversar care avea „și puști", 
adică mijloace tehnice supe
rioare. A învins, logic, plusul ■ 
de fotbal, deși și gazdele au 
avut cîteva ocazii bune (Marica 
— lovitură liberă excelent exe
cutată în min. 43, dar Ioniță 
a deviat balonul în corner, A- 
postol — min. 67, Neculce — 
min. 70), ratate și datorită ghi
nionului din fotbal, dar și a... 
ghinionului de a-1 avea în față 
pe portarul Ioniță, aflat sâm
bătă în zi excelentă. Sublini
ind nota de fair-play a meciu
lui (excepție făcînd doar plata
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Meciul începe cu repezi 

schimburi de balon între... cele 
două echipe astfel că, dato
rită lipsei de precizie a pa
selor, cu greu se poate con
strui vreo acțiune mai acătă
rii. Și de o parte și de cea
laltă este acuzată lipsa unor 
titulari. Unii suspendați (Bo- 
loni, Andrieș), alții accidenați 
(Hajnal) sau trimiși punitiv la 
speranțe (Chitara). ~ 
cu alții...) in teren, se afirma, 
altul ar fi fost aspectul partidei. 
Adică de o calitate mai bună.

Credem Insă că nu doar 
aceste absențe și nici chiar mi
za celor două puncte (deosebi
tă pentru gazde) au stat la 
baza jocului sub nivelul ad
mis pentru o partidă de Di
vizia „A", ci pregătirea teh- 
nico-tactică precară a 
dintre jucătorii care 
luat pe gazonul de la Tg. Mu
reș. Astfel, dacă în

Cu ei (și

multora 
au evo-

min. 8

GREU S-A
La sfirșitul meciului ne în

trebam : de ce oare F. C. Olt 
a ciștigat numai cu 1—0 față 
de aspectul general al jocu
lui 7 Fiindcă dominase catego
ric în unele perioade, fiindcă 
avusese suficiente ocazii de 
gol. Prima jumătate de oră a 
partidei a fost anostă, după 
care gazdele au trecut cu au
toritate la conducerea ostilită
ților, atacind și iarăși atacînd. 
N-au reușit, totuși, să înscrie 
nici un gol plnă la sfirșitul ce
lor 45 de minute, pe de o 
parte fiindcă Voinea a apărat 
bine, iar pe de alta pentru că 
Ionașcu (min. 35), Economu 
(min. 42), Șoarece (min. 44) au 
ratat ocazii foarte clare.

La reluare, timp, de aproape 
25 de minute, pe teren apă
ruseră parcă alte două echi
pe. Jocul s-a înviorat, ambele 
formații forțînd acum victo-

Biro I trimite balonul în 
„transversală", de abia în min. 
47 notăm cel de al doilea șut 
pe poartă al meciului (autor : 
Fazekas), șut puternic, de la 
25 m, fără preluare, greu blo
cat de Mangeac. In acest spa
țiu de timp, Fanici, bine sus
ținut de Both II și Ilie, a tri
mis trei mingi (e drept, peri
culoase) de puțin pe lîngă 
poartă (min. 14, 15, 25). Go
lurile au căzut spre sfirșit, pe 
fondul unui fotbal cu destule ' 
neregularități, multe tolerate 
de arbitrul Jean Grama, de
butant la „A".

Scorul e deschis de SZABO 
(min. 60) Ia o centrare a lui 
Fazekas; fundașul mureșan a 
sărit la cap, împreună cu Both, 
dar a fost mai iute. După un 
sfert de oră, BIRO I (in ge
neral, activ in partida de sîm- 
bătă) șutează sec. de la 15 
m, de asemenea fără prelua- 

MODIFICAT TABELA DE
ria. Meci echilibrat în acest 
răstimp, după care insă oas
peții — din rîndul cărora 
Gheorghe s-a evidențiat, fiind 
categoric cel mai activ și mai 
inspirat din echipa sa — au 
dispărut din nou din joc. U- 
nicul gol al partidei a fost în
scris în min. 74: de pe stingă 
State a centrat pe dreapta, 
Prepeliță a trimis în centru, 
Ia marginea careului de 16 m, 
unde se afla ȘOARECE, aces
ta a reluat frumos, dintr-o bu
cată, direct in plasă, in timp 
ce apărătorii de la C. S. Tir- 
goviște rămăseseră „ca la foto
graf" întrucit nimeni nu se 
aștepta să... se mai tragă și 
fără preluare. Finalul a apar
ținut gazdelor, care au mai a- 
vut ocazii (State, Rotaru, Ia
mandi), dar n-au mai reușit să 
înscrie. •- ~ .

Modesto FERRARINI

DIN NOU SCOR ALB...
F. C. ARGEȘ 0
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion „1 Moi"; teren foarte bun; 
timp bun pentru fotbal; spectatori - 
circa 10 000. Șuturi: 7-3 (pe poartâ: 
2—1). Co mere: 8—2.

F.C. ARGEȘ: Cristian — M. Zamfir 
(min. 46 Tulpan), Cîrstea, STANCU. 
Eduard - BĂRBULESCU, BALUTA, 
Kallo — Turcu (min. 65 Moiceanu), 
Radu II, Jurcâ.

SPORTUL STUD.: Speriatu - M. 
MARIAN, CAZAN, Iorgulescu, MUN
TEANU II - PANA, Chihaia, O. lo
nescu — FI. Grigoie (min. 89 Șer- 
bânicâ), M. Sandu (min. 79 B. Gri- 
gore), Terheș.

A arbitrat bine M. Salomir (Cluj- 
Napoca); la linie: M. Axente (Arad) 
|i I. Velea (Craiova).

Trofeul Petschovschi: 8. La speran
țe: 4-2 (2-2).

Așadar, din nou 0—0 în drep
tul lui F. C. Argeș. Al trei
lea în acest sezon, ceea ce 
arată, desigur, că sînt destule 
probleme în jocul echipei la 
finalizare. Dealtfel, cei apro
ximativ 10 000 de suporteri ai 
localnicilor (și, probabil, mulți, 
foarte mulți telespectatori) 
nu-și puteau închipui cum un 
jucător de Divizia „A“, cum 
a fost cazul lui Jurcă, să nu 
poată înscrie cu capul, atunci, 
in min. 5, cînd Bărbulescu, a- 
proape să-1 bage în poartă pe 
Speriatu cu balonul expediat 
din lovitură liberă : portarul a 
respins, iar Jurcă a reluat din 
careul mic mult peste poar
tă. Ceea ce avea să coste e- 
chipa locală, pentru că F. C. 
Argeș a controlat jocul, dar 
nu a putut să-1 și ciștige. 
Turcu (min. 8) a trimis și el 
cu capul de lingă bară, E- 
duard s-a intercalat frumos în 
atac, dar n-a putut marca 
(min. 19, tot cu capul), iar în 
min. 40 Speriatu a ieșit bine 
la o minge pentru Kallo. La 
poarta lui Cristian, și mai pu
ține faze : In min. 21, datori
tă ezitării apărătorilor, în min. 
43. cînd portarul a fost sur
prins de efectul balonului ex
pediat de Chihaia și în mod 
deosebit, în acel min. 37, cind 
Sportul putea deschide scorul, 
dar Terheș, scăpat singur, a 
fost blocat de Cristian.

După pauză, F. C. Argeș a

dominat, dar a greșit tactic, 
fortînd cu mingi pe sus (în 
fața Iul Cazan și Iorgulescu!?). 
Apoi, nu s-a putut descotorosi 
de marcajul strins. F. C. Ar
geș a dominat 35—40 de mi
nute și din această repriză, dar 
a șutat doar o dată la poar
tă (mingea trimisă cu capul de 
Moiceanu în min. 88). Și, a- 
tunci, cum să cîștige 7 Spor
tul s-a apărat exact (mai dur, 
parcă, Iorgulescu) pentru un 
punct și l-a obținut. Arbitrul 
M. Salomir a condus, în ge
neral, bine (a Comis și unele 
greșeli) și n-am înțeles de ce 
unii au încercat să-1 facă răs
punzător de semieșecul gaz
delor.

Constantin ALEXE

ti 
o 
»
8 
c

Ic 
(
n

ri 
e 
d 
e 
b

F 
C

i»
t."
7-

71 
ci 
R
O

s

»<

9> 
u 
Și 
ci 
T 
c: 
u 
tt 
S 
ti 
îr 
a 
E



U.T.A.
STEAUA

1 (0)
2 (2)

Stadion U.T.A.; teren Impropriu 
pentru un joc de calitate; timp fru
mos; spectatori - circa 18 000. Au 
marcat: CORAȘ (min. 59), RALEA 
(min. 6 și 42). Șuturi la poartă: 9—8 
(pe poartă: 2—6). Cornere: 3—4.

U.T.A.: Ducadam — BITEA, Kukla. 
Bodi, Găman - Hirmler (min. 69 
Marcu), CORAȘ, Tisa — CURA, Urs, 
Roșu (min. 44 Mușat).

STEAUA: IORDACHE - Anghelîni, _ .
SAMEȘ FL MARIN, l. Gheorghe - toată opoziția Iui Ducadam. A 
Balint, MUREȘAN, STOICA, MAJARU - - - -
— RALEA, iordănescu.

A arbitrat bine S. Drăgulici (Dro
beta Tr. Severin); la linie: N. Di- 
nescu, cu unele greșeli în aprecierea 
ofsaidului, șl FI. Țâbîrcă (ambii din 
Rm. Vîlcea).

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

ranțe: 0—3 (0-1).

DE ASTĂ-DATĂ, RALEA - RESPONSABIL CU GOLUL
Nu trecuseră 6 minute din 

această partidă cînd inimoșii 
suporteri localnici sufereau 
prima oară : Majaru a recupe
rat o minge complicată de Bî- 
tea din care avea să iasă go
lul lui RALEA, înscris, cu 
stingul, de la circa 10 m, late
ral dreapta, in coiful lung, cu

JOC COMOD PENTRU GAZDE
încă de la întocmirea foii de 

arbitraj s-a desprins limpede 
că Dinamo nu va avea proble
me deosebite pentru a se im
pune în fața adversarei sale 
de pe Litoral. După marile 
forturi depuse în partida 
Cupă. în care și-au jucat 
dîrzenie șansa, constănțenii 
părut că sînt preocupați mai 
mult de meciul... următor din 
campionat, cel de miercuri, cu 
U.T.A., - ‘
zervelor 
Peniu, 
nescu (acesta din urmă l-a în
locuit după pauză pe Petcu, 
accidentat). Anticipările aveau 
să fie confirmate, dinamoviștii 
conducînd jocul — cu rare ex
cepții — de la un cap la altul 
și o-bținînd o victorie comodă, 
la un scor care putea fi 
mai net. Primul dintre 
4 goluri a fost înscris în 
15 de către AUGUSTIN, 
la o impetuoasă pătrundere în 
careul advers, a șutat cu 
tă din apropierea liniei 
fund, mingea a lovit bara 
terală din partea opusă și 
a intrat in poartă. Șase 
nute mai tîrziu, CUSTOV — 
care a fost alături de Dinu, 
omniprezent în joc, unul dintre 
cei mai buni echipieri dinamo- 
viști — a majorat avantajul 
printr-un splendidt șut din a- 
fara careului. Scorul la pauză 
l-a fixat ORAC, care a fructi
ficat — în ultimul 
reprizei — o pasă 
Mulțescu. Constănțenii au avut 
și ei cîteva zvicniri ofensive în 
primul sfert de oră și spre

Cernăianu a mai făcut o mu
tare bine gîndită, postîndu-1 
pe T. Stoica la Coraș, dispece
rul gazdelor, am văzut-o în 
continuare pe U.T.A. dezorien
tată, nervoasă, grăbită în a 
sparge pe culoarul frontal 
foarte bine închis sîmbătă, de 
Fi. Marin și Sameș. Spre fi
nalul unei reprize în care tri
bunele așteptau să cadă, ori
cum, numai să cadă, golul e- 
galizator, a marcat tot... RA
LEA ; bătăiosul și inspiratul 
vîrf de atac al Stelei a inter
ceptat o minge degajată de 
Ion Gheorghc, s-a desprins e- 
nergic din placajul efectuat, 
in disperare de cauză de Bodi, 
și, apoi cu resursele nebănuite, 
a plasat 
20—22 m, ___
Ducadam ieșit să-i micșoreze 
unghiul. ................. ...... ’
1- a ieșit perfect avantajul dat, 
Iui Ralea i-a ieșit... golul :.
2— 0 pentru oaspeți, în min. 42. 
Un meci jucat înainte de pau
ză ? Așa se părea. Dar, în min. 
59, văzind că echipa lui nu 
poate construi mai nimic, Bitea 
și-a încercat șutul de Ia dis
tanță ; mingea a lovit trans
versala, CORAȘ a urmărit și 
de la colțul drept al careului 
mic a impins balonul în plasă. 
A fost un simplu foc de paie 
acest gol arădean. în continua
re, Steaua s-a închis și a con
traatacat precum Inter pe vre
muri, fiind, în final de par
tidă, prin acest ascuțit „vîrf de 
lance", Ralea, foarte ’aproape 
de majorarea scorului.

Gheorghe NICOLAESCU

e- 
de 
cu 
au

DINAMO
F. C. CONSTANȚA

Stadion Dlnamo; teren 
timp înnorat, pioaie 
za secundă ; spectatori 
10 000. Au marcat: AUGUSTIN 
15), CUSTOV (min. 21). ORAC 
45). ~ --------------- ----------------
turi:
nere

DINAMO: Moraru - I. Marin, BUM- 
BESCU, DINU, Stănescu (min. 70 Du
mitrescu) - AUGUSTIN, Mulțescu 
(min. 46 D. Georgescu), CUSTOV — 
Țălnar, Văetuț, Orac.

F.C. CONSTANȚA: Costoș (min. 46 
LASCU) — Boroli, Antonescu, Cora- 
malău, Turcu - Drogeanu, GACHE, 
Mănăilă — Bătrîneonu, Petcu (min. 
46 Constantinescu), Moldovan.

A arbitrat bine M. Abramiuc (Su
ceava); la linie: V. Naumcef și M. 
Stănescu (ambii din lași).

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 3-1

4 (3)
0

foarte 
ișoarâ în

bun; 
repri- 
circa 
(min. 

- (min. 
D. GEORGESCU (min. 48). Șu- 
25-8 (pe ooartă: 15—4). Cor- 

: 11-4.
fost golul-moral. care a permis 
Stelei să-și pună în aplicare, 
cu o combativitate remarcabi
lă, planul ei tactic, adaptat cu 
iscusință la . condițiile terenu
lui greu și denivelat. Riposta 
U.T.A.-ei a fost promptă, dar 
fundașul ofensiv Bîtea s-a vă- 

mereu blocat de mijloca- 
stînga... Majaru. Și

TRIBUNĂ
zut 
șui cum

BOLOICI PUTEA STA IN
pentru că pri- 

echipei care în
arma 

craiovenii s-au 
forma- 
canto- 

deliberat în propria

Circumspecți 
nleau replica 
vinsese pe Dinamo cu 
contraatacului, 
trezit că au în față o 
tie cuminte, care s-a 
nat 
mătate, fără a schița nici 
gest ofensiv. Iar 
adăuga 
minute 
doar o 
trarea 
41), cu 
putut sta liniștit în... tribună, 
avem imaginea exactă a desfă
șurării primei reprize. O repri
ză în câine craiovenii au zbur
dat pur și simplu, ei fiind de 
fapt cei care au jucat, dar 
8-au și... jucat cu ocaziile. Cele 
mai clare : Donose 
6 m, șut în Moise 
„cap“ Cîrțu, Moise

ju-
un 

vom
de

dacă
că în primele 45 
Boldici a fost solicitat 
singură dată (la 
lui Anghel, din 
alte

cen- 
min. 

cuvinte el ar fi

— de la 
(min. 6), 

a scos ds 
la virvclu (min. 18), Ungureanu 
— față în față doar cu Moi
se — luftează la 8 m (min. 20). 
Abia in min. 22 DONOSE a 
spart gheața, reluind cu ca
pul în plasă centrarea lui Ți- 
cleanu. Iureșul gazdelor devi
ne tot mai insistent și în min. 
37 asistăm la cel mai frumos 
gol al meciului. Corner la 
poarta oaspeților. Bălăci a exe
cutat inapoi (lot „careul" ti
mișorean se aștepta la o cen
trare) și UNGUREANU — de 
la 20 m, venit în viteză — a 
expediat o bombă fără 
ranțe pentru Moise.

Repriza
eu. o 
ghel 
cursă 
a ales varianta 
(deloc indicată) în fața

A LIPSIT

mare 
(min. 
solitară

secundă a 
ocazie a
48)

spe-

debutat 
lui An- 
după ocare, 

de la centru, 
driblingului 

lui

„U‘ CLUj-NAPOCA
F.C.M. BRAȘOV

Stadion Municipal; teren 
frumos; spectatori - circa 
turi:
nere

balonul, de la circa 
în plasă, pe lingă

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
„POLI- TIMIȘOARA

(2)5
0

Stadion „Central”; teren bun; timp 
frumos; spectatori — circa 20 000. Șu
turi: 27—0 (pe poartă: — —
nere: 14-0. Au marcat: 
(min. 22), UNGUREANU 
CÎRȚU (min. 61 ;i “ 
(min. 63).

UNIV. CRAIOVA: 
Tîlihoi, Ștefănescu, 
ȚICLEANU (min. 76 
BĂLĂCI, Irimescu (min. 63 Beldeanuj 
- GEOLGAU, CÎRȚU.

„POLI” TIMIȘOARA: Molse - Bocă- 
nici (min. 76 Mutu), Păltinițan, Cîr- 
ciumaru, Șunda - Anghel, Manea, 
Șerbânoiu, T. NIcolae — Nedelcu 
(min. 72 Vldescu), Palea.

A arbitrat bine Fl. Popescu; ia li
nie : Al. Bâdulescu și S. Pantellmo- 
nescu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene: CIRCIUMARU, 
ANGHEL.

Trofeul Petschovschi: 9. La speran
țe: 3-0 (2-0).

75),

17-0). Cor- 
DONOSE 

(min. 37), 
GEOLGAU

— Negrită,Boldici
UNGUREANU - 

Purimo), Donose,

Boldici, fiind faultat de aces- 
la la 17 m. Treziți de această- 
ocazie, timișorenii au devenit 
ceva mai ofensivi, dar fără 
realizări concrete (nici un șut, 
nici un corner !). întărind ast
fel constatarea că au prins o 
zi foarte slabă. Craiovenii nu 
sînt sentimentali și mai în
scriu trei goluri: ClRȚU (min. 
61) — la o pasă cu capul a

Bocănici, in urma cen- 
- _ — GEOLGAU 

63), cînd Circiumarn a
nou 
ac- 

a Iui Bălăci.

lui... 
trării lui Negrilă ;
(min. 
degajat defectuos, șl din 
CÎRȚU (min. 75), după o 
țiune de efect
Scorul putea lua proporțiile celui 
din finala Cupei de anul tre
cut, dar în min. 88 bara s-a 
opus șutului lui Ștefănescu.

Adrian VASILESCU

LOVITURA DECISIVĂ”
0 
o

bun; timp 
12 000. Șu

tă—3 (pe poartă: 6-2). Cor- 
10-2.

„U” CLUJ-NAPOCA: Lăzăreanu - 
L Mihai, Moș, CIOCAN, I. Mureșan 
— BOCA, Porațchi (min. 85 FI. Pop), 
Bucur (min. 74 Țiglariu) — DOBROTA, 
Cîmpeanu II, Suciu.

F.C.M. BRAȘOV: Balaș - PAPUC. 
Panache, NAGHI, Manciu — Popescu, 
ȘULEA, Gherghe (min. 74 Spirea) — 
Batacliu, Poraschivescu (min. 46 Dă- 
răban), Boriceanu.

A arbitrat bine I. Dima (Sighișoa
ra); la linie: Fr. Keresteș (Tg. Mu
reș) și I. Tarcan (Mediaș).

Cartonașe galbene: POPESCU. 
Trofeul Petschovschi: 9. La speran

țe: 3-0 (1-0).

DAR STERILA
JIUL PETROȘANI 0
CHIMIA RM*. VÎLCEA 0

Stadion Jiul; teren tare, denivelat; 
timp frumos; spectatori - circa 4 000. 
Șuturi: 13-7 (pe poartâ: 3—2). Cor
ners : 16-3.

JIUL: Cavai — P. Grigore, Rusu, 
Neagu, VINATORU — Dina (min. 56 
Muia), ȘUMULANSCHI, Varga - Să- 
lâjan, Lasconi (min. 56 Vizitiu), 
Giuchici.

CHIMIA: Roșea — Basno, CATAR- 
GIU, PREDA, CINCA - Alexandru, 
Stanca (min. 85 Iordan), CHERAN, 
Carabageac — Teleșpan, Gingu.

A arbitrat bine O. Ștreng; la linie: 
C. Pădurăriței și I. Caraman (toți din 
Oradea).

Cartonașe galbene; ALEXANDRU.
Trofeul Petschovschi: 10. La speran

țe: 1-0 (0-0).

frumoasă din pri- 
minute, prima con- 
în min. 32, cînd 

a ri-

mele 45 de 
sumindu-se 
Giuchici, de la 6 m, 
dicat balonul peste „transver
sală". In repriiia secundă, do
minarea Jiului a fost și mai 
categorică dar tot haotică. Du
pă ce Cincă a rezolvat faza 
critică din min. 52, a fost rin- 
dul lui Gingu, In min. 66, să 
greșească de puțin ținta. In 
min. 71, o nouă ratare la poar
ta Chimiei : Neagu a ajuns 
la 8 m insă a ezitat să șu- 
teze și , ■• ■■ ■ _- ;
respins mingea. In sfîrșit, în 
min. 79 
distanță, a trimis pentru pri
ma oară balonul pe spațiul 
porții Jiului I

Pompiliu VINTILA

apărătorii adverși au

Clieran, de la mare

Arbitrului Drăgulici

SERIA I
GLORIA 

Au mar-

dintre 
de regie“ 

noastre de

Partidă după unul 
clasicele „caiete 
ale meciurilor 
campionat : insistenta domina
re a 
gerii 
aflați 
tului 
obținut 
emoții decît se așteptau, 
tru că alb-negrii, în 
unei presiuni cvasi-permanente 
la poarta lui Balaș (martore 
ne sînt și cifrele chenarului teh
nic), și-au creat destul 
puține ocazii mari de gol 
raport cu autoritatea 
rii. Astfel. în prima 
întrecerii am notat 
din min. 6 (acțiune 
urmată de centrare dar 
reia, de aproape, în blocajul 
advers), min. 8 (Boca nu a- 
junge o minge care a „curs" 
prin fața porții brașovene), 
min. 23 (șut puternic Porațchi, 
Balaș reține cu siguranță), 
min. 45 (Cîmpeanu II trage 
de la distanță, dar balonul 
trece la mică distanță de stil- 
pul sting al 
se). Oaspeții 
prin timide 
s-au stins în 
de 16 m clujean.

Partea a doua avea să 
ceva mai animată „U“, 
hil marcată de cele 210 
te ale săptămînij (cu 
oana și F. 
cearcă un 
iește cinci 
pătrundere 
soldată 
52) ;

gazdelor în fața retra- 
premiditate a oaspeților, 
în căutarea mult 
punct. Brașovenii 

chiar cu mai

visa- 
1-au 

puține 
Pen- 
ciuda

de 
în 

domină- 
parte a 

situațiile 
Porațchi, 

Suciu

buturilor adver- 
s-au văzut doar 

incursiuni care 
preajma careului

fie 
▼izi- 

minu- 
campi- 

C. Baia Mare), tn- 
forcing și constru- 
faze periculoase ; 
impetuoasă Boca, 

i cu un 
intervenție

corner (min. 
promptă_ și 

spectaculoasă Balaș (min. 
șut de la distanță Bucur, 
laș era bătut, dar mingea 
duce la cîțiva centimetri 
ștîlpul sting al porții < 
62) ; combinația cea mai 
moașă a partidei încheiată 
un șut al lui Cîmpeanu, 
lingă 
68) ; 
„cap" 
(min.
o bună situație de a produce 
un surprinzător k.o. (min. 87), 
cînd Lăzăreanu plonjează cu
rajos în picioarele lui Dărăban. 
Așa 
egal 
care 
fără 
apărat cu exactitate.

Eftimie IONESCU

55) î 
, Ba- 
: ae

de 
(min. 
fru- 

i cu 
Pe 

poartă, de la 11 m. (min. 
centrare I. Mureșan, 
Cîmpeanu peste bară 
68). Brașovenii au

s-a scris povestea unui 
între doi combatanți în 
unul a lovit mult, dar 

eficacitate, iar celălalt s-a

lăsînd pe banca re- 
trei dintre titulari : 

Buduru și Constanti-

chiar 
cele 
min. 
care,

(3-0).

reprizei, cu care prilej 
remarcat Gache, prin

hol
de 
la- 

apoi 
mi-

minut al 
dată de

finalul
s-au 
vreo două șuturi sănătoase, și 
portarul Moraru. prin două- 
trei intervenții inspirate.

Imediat după pauză, noul 
intrat în teren. DUDU GEOR
GESCU. înscrie — din centra
rea lui Augustin și după o in
teligentă fentă cel de al 
trulea gol. în continuare, 
joacă aproape numai spre ca
reul constănțenilor, dar 
rul rămîne 
oaspeții se 
înlocuitorul 
și el cîteva 
venții, iar dinamoviștii nu mai 
forțează.

Constantin FIRANESCU

același 
apără mai 

lui Co-staș 
excelente

pa-
se

sco- 
deoarece 

bine, 
avi nd 
inter-

LM.U. MEDGIDIA ■ 
BISTRIȚA 1—1 (0-1)
cat : Teodorescu (min. 47) pen
tru I.M.U,, Berceanu (min. 13) 
pentru Gloria.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
DELTA TULCEA 1—0 (1—0). Uni
cul gol a lost realizat de Bur- 
leanu (min. 15).

C.S. BOTOȘANI — RELONUL 
SAV1NEȘT1 10—0 (5—0). Au în
scris : Cojocaru (min. 6, 15, 46, 
50, 54), Surcea (min. 12 și *3), 
Epure (min. 70, 84) și Luca (min 
38).

GLORIA BUZĂU — VIITORUL 
GHEORGHENI 4—0 (3—0). Auto
rii golurilor : Marin (min. 36), 
Balaur (min. 39 și 41) șl Dumi- 
trache (min. 47).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
2—2 (1—0). Au înscris : Szabo II 
(min. 10), Benczlc (min. 81 din 
11 m) pentru C.S.M., 
(min. 47), "* f ”
pentru F.C.M.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PO
LITEHNICA IAȘI 1—1 (0—1). Auto
rii golurilor : Giroveanu (min. 
87) pentru Ceahlăul, Pavelluc 
(min. 10) pentru Politehnica. ■

CONSTRUCTORUL IAȘI 
SUCEAVA 1—0 (0—0) 

; Dumitru (min. 50).
SIDERURGISTUL GA- 

- VIITORUL MECANICA 
; 4—o (2—0). Au Înscris :

Petrache
Panțuru (min. 79)

AC.S.M. I 
marcat :

F.C.M.
LĂȚI — 
VASLUI . .
Glonț (min. 18), Balaban (min. 
41), Hanghluc (min. 49) șl An- 
cuța (min. 87 din 11 m).

C.S.U. GALAȚI — VICTORIA 
TECUCI 1—0 (0—0). Autorul 
lulul : Lala (min. 60 din 11

Relatări de la R. Avram, 
Alexandru, T. Ungureanu, 
Soare, Gh. Briotă, C. Rusu, 
Diaconescu, T. ' 
Arscnie.

go
ni).
N.
D. 

------------- D. 
Siriopol și Gh.

VIITOARE

1. POLIT. IAȘI 22 16 4
2. C.S.M. Suceava 22 14 2
3. Gloria Bistrița 22 12 5
4s Gloria Buzău 22 11 4
5. F.C.M. Sid. Gl. 22 9 7
6. Unirea D. Foc. 22 11 3
7. C.S. Botoșani 22 10 4
8. C.S.M. Sf. Gh. 22 9 5
9. I.M.U. Medgidia 22 10 3

W. Viit. M. Vaslui 22 9 3
11. Ceahlâul P. N. 22 7 6
12. F.C.M. Prog. Br. 22 6 7
13. C.S.U. Galați 22 9 1
14. Constr. lași 22 8 2
16. Delta Tulcea 22 7 4
16. Viit. Gheorgheni 22 6 5
17. Victoria Tecuci 22 6 1
W. Relonul Săv. 22 2 6

36
30
29

2 45-14
6 48-21
5 46-14
7 31-14 26
6 29-19 25
8 25-20 25
8 47-32 24
8 33-27 23
9 27-35 23

10 24-28 21
9
9

12
12
11
1'1’
15
14

27-26
23-27
29-42
27-40
19-40
17-30
15- 43 13
16- 56 10

(duminică

20
19
19
18
18
17

ETAPA __________
11 aprilie) : Politehnica Iași — 
F.C.M. Siderurgistul Galați (0—0), 
F.C.M. Progresul Brăila — Con
structorul Iași (2—3), Unirea Di
namo Focșani — Victoria Tecuci 
(1—8), I.M.U. Medgidia — C.S. 
Botoșani (0—3), Relonul Săvlnești
— Viitorul Gheorgheni (0—2), 
C.S.U. Galați — Gloria Bistrița 
(0—3), Viitorul Mecanica Vaslui
— Ceahlăul P. Neamț (1—0), Del
ta Tulcea — Gloria Buzău (1—3), 
C.S.M. Suceava — C.S.M. SI. 
Gheorghe (0—1).

IERI, ÎN DIVIZIA
SERIA A ll-a SERIA A lll-a

ii

PE-

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— ENERGIA SLATINA 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Catrlna (min. 65).

UNIREA ALEXANDRIA 
TROLUL PLOIEȘTI »—0.

TRACTORUL BRAȘOV — ME- 
VALUL BUCUREȘTI 8—8.

FLACARA MORENI — ȘOIMII 
LP.A. SIBIU 2—0 (0—0). Au mar
cat : Petre (min. 66) și Rus I 
(min. 78).

RAPID BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 4—2 (3—2). Au 
înscris : Ion Ion (min. 13 din 
11 m), Damaschin (min. 28), Co
jocar» (min. 39), Șt. Popa (min. 
70), respectiv Cula (min. 7), Bă
lan (min. 45).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CARPAȚI MIKȘA * " “
Autorii golurilor : 
(min. 44 din 11 m) 
(min. 67 șl 73).

PANDURII TG. JIU 
BUZUL BUCUREȘTI < 
Au Înscris : Rădoi 
Gugu (min. 65 și 83) 
(min. 85, autogol).

METALUL PLOPENI 
REA CALABAȘI 1—0 
marcat

Meciul LUCEAFĂRUL 
REȘTI — I.C.I.M. BRAȘOV 
fost amlnat.

Relatări de la N. Costache, M. 
Bizon, C. Gruia, Gh. Ilinca, ~ 
Moraru-Slivna, O. Guțu, P. Cris- 
tea și I. Tănăsescu.

3—0 (1-0).
Marinescu 

și Grigore

— AUTO-
4—e (î—o). 
(min. 23).

i 51 Mlncu

- DUNA- 
(0-0). A 

Ghițescu (min. 79).
BUCU- 

a

D.

1. PETROLUL PL ?2 13 7 2 37-13 33
2. Rapid Buc. 22 13 6 3 48-16 32
3. Unirea Alex. 22 11 4 7 20-16 26
4. Șoimii I.P.A. Sb. 22 9 6 7 26-23 24
5. Automatica Buc. 21 9 5 7 35-34 23
6. Metalul Buc. 22 8 6 8 25-17 22
7. Energia Slatina 22 9 4 9 25-29 22
8. Dunârea CI. 22 10 1 11 26-28 21
9. Gaz metan 20 9 3 8 20-26 21

10. Flacâra Moreni 22 8 4 10 16-20 20
W. Pandurii Tg.J. 22 9 2 11 31-36 20
1<2. Carpați Mîrșa 22 6 7 9 22-24 19
13. Metalul Plopeni 21 8 3 10 21-28 19
14. Mecanicâ fina 22 6 7 9 22-30 19
15. Autobuzul Buc. 21 8 2 ti 24-31 18
16. Tractorul Brașov 22 7 4 11 16-27 18
17. Chimica Tim. 20 6 5 9 16-24 17
18. I.C.I.M. Brașov 21 5 4 12 18-30 14

(duminică 
Tg. Jiu — 

(1-0),

ETAPA VIITOARE 
11 aprilie) : Pandurii 
Luceafărul București 
I.C.I.M. Brașov — Tractorul Bra
șov (0—3), Unirea Alexandria — 
Rapid București (0—3), Petrolul 
Ploiești — Chimica Tlmăveni 
0—2), Gaz metan Mediaș — Auto
matica București (2—8), Dunărea 
Călărași — Șoimii I.P.A. Sibiu 
(0—3), Metalul București — Fla
căra Morenl (1—0), Carpați Mlrșa 
— Mecanică fină București (0—0), 
Autobuzul București — Metalul 
Plopenl (0—2), Energia Slatina — 
ată.

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 4 APRILIE 1552

XJn. CJ.R. Cluj-Nap. — Aurul 2
FOND TOTAL ----

881.035 LEI.
DE CIȘTIGURJ:

I. Ascoli — Genoa 
Catanzaro — Uddnese 
Cesena — Avellino 
Como — Internazionale 
Fiorentina — Juventus 
Milan — Roma 
Napoli — Bologna 
Torino — Cagliari 
Ceahlăul — Polit. Iași 
I.M.U.M — Gloria Bistrița

XI. Unirea Alex. — Petrolul 
XII. Dacia — F.C.M. Reșița

n. 
XII. 
IV.
v. 

vi. 
VIL 

VIII.
IX. 
X.

X 
X
1 

X 
X
2
1
T 

X 
X 
X

1

EXTRASE LA
EXCEPȚIONALA 
APRILIE -----

48 15 33 * 33
87 ; extragerea
45 47 21 50 32

NUMERELE 
TRAGEREA 
LOTO DIN 4 
Extragerea I : 
58 13 14 80 24 
n-a : 35 75 4 
57 65 37 ; extragerea a m-a : 
20 75 " ’
IV-a : 
gerea
Fond 
lei.

1982.
72

85
28 
a

27 62 31 72 41 43 ; extra- 
a V-a : 8 86 37 23 88 73. 

total de cfștiguri : 1.634.840

71 81 84 ; extragerea

DACIA ORAȘTIE
REȘIȚA 2—0 (0—0). Autorii
lurilor : Culca (min. 50) și 
rian (min. 72).

MINERUL ILBA SEINI — 
NERUL CAVNIC 1—0 (0—0). 
ciul s-a disputat la Jibou. 
eul gol a fost realizat de Moci- 
ran (min. 75).

OLIMPIA SATU
C.I.L. SIGHET

F.C.M. 
go- 

Ma-

MI
RI e- 

Uni-

MARE — 
_____ 1—0 (1—0). A 
marcat : Bodi (min. 5).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — AU
RUL BRAD 1—2 (0—2). Au în
scris : Olaru (min. 65), respectiv 
Bucur (min. 8), Petrișor (min. 
48).

F.C. BIHOR ORADEA — RA
PID ARAD 2—0 (1—0). Au mar
cat : Georgescu (min. 12) și Bi- 
sok (min. 50).

STRUNGUL ARAD — MINE
RUL LUPENI 3—0 (0—0). Autorii 
golurilor : Rus (min. 48), Leo- 
tean (min. 73, autogol) și Șcbio- 
pu (min. 77).

C.F.R. TIMIȘOARA 
ORADEA 3—0 (2—0).

Androvici (min. 
(min. 36).
DROBETA TR. 

SOMEȘUL SATU

ÎNFRA-
Au

2, 52)
Ț1REA 
înscris : 
și Truți

C.S.M.
RIN — _____ .
1—0 (0—0). Au marcat : lordache 
(min. 58, 64) și Șarpe (min. 76).

F.C. BAIA MARE — U.M. TI
MIȘOARA 2—0 (1—0). Autorul go
lurilor : Ene (min. 40 și 87).

Relatări de la 
Szucz, 
Gbișa, 
V. --

SEVE- 
MARE

I. Siminie, A. 
Covaci, I. Lcspuc, I. 
Străjan, St. Marton, 

Manafu și O. Nemeș.

z.
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

F.C. BIHOR 
F.C. Baia Mare 
Aurul Brad 
Olimpia S.M. 
Someșul S.M. 
Strungul Arad 
C.F.R. Tim.
C.I.L. Sighet 
Rapid Arad ' 
F.C.M. Reșița 
înfrățirea Or. 
C.S.M. Dr. T.S. 
Minerul Cavnic 
Dacia Orâștie 
Minerul Lupeni 
U.M. Timișoara 
C.F.R. Cj.-Nap. 
Min. Ilba Seini

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

3 2
5 5
2 8
4 8
4 8
3 9
4 9
2 10
3 10
6 9
0 12
2 11
3 11
3 11
4 11
2 12
5 11
5 11

63-20 
44-17 
31-22
29- 22 
25-32
34- 40
35- 27
27- 33 
25-29
39- 29
40- 37
28- 30
34-32 
27-50
30- 35 
21-35
24-41 
19-44

37 
29
26
24
24
23
22
22 
21
20
20
20
19
19
18
18 
17 
VJ

(duminicăETAPA VIITOARE
11 aprilie) : Aurul Brad — F.C. 
Baia Mare (0—1), Olimpia Satu 
Mare —Someșul Satu Mare (1—2), 
F.C. Bihor Oradea — înfrățirea 
Oradea (2—1), Minerul Cavnic — 
Dacia Orăștie (1—2), C.I.L. Sighet
— Minerul Ilba Seini (0—2), Ra
pid Arad — Strungul Arad (0—0) 
Minerul 
Napoca
— U.M. 
Drobeta 
Reșița (0—3).

•
Lupeni — C.F.R. Cluj- 
(1—2), C.F.R. Timișoara 
Timișoara (0—1), C.S.M. 
Tr. Severin — F.C.M.

FOTBAL 
PENTRU ELEVI

Clubul Sportiv Școlar 
nr. 6 Pajura — Bucu
rești organizează în pe
rioada 12—17 aprilie 1982 
«elecție pentru secțiile 
de fotbal, rugby și na- 
tație pentru 
cuți între 
1972.

Relații la sediul clu
bului, din Bd. 1 Mai nr. 
162, sectorul 1 (tel. 
65 29 30).

copii năs- 
anii 1968—



la ri’glMj frumoase perfide cu Wycliffe College

C.S.Ș. LOCOMOTIVA BUCUREȘTI, 
DE DOUA ORI ÎNVINGĂTOARE
O asistență numeroasă (și 

internațională : români englezi, 
vest-germani) a petrecut mai 
bine de două ceasuri agreabile 
simbătă după-amiază la .Ti
neretului" tntilnirile dintre e- 
chioele centenarului colegiu en
glez Wycliffe și cele ale Clu
bului sportiv școlar Locomoti
va București — mai cu seamă 
partida vedetă a programului 
— au constituit un veritabil 
spectacol, spre lauda tuturor 
tinerilor jucători șt a antrenori
lor lor Keith Richardson (fost 
căpitan al cunoscutei formații 
Gloucester), respectiv Vasile 
Constantin si N'icolac Manola- 
che.

în primul meci al juniorilor 
mici, au învins ruebyștii ro
mâni, cu 11—3 (4—0) nu fără 
destule emoții scorul fiind 
strîns pînă spre final. Au mar

în C.E. de rugby: ROMÂNIA — R. F. GERMANIA 60-18
(Urmare din oag I)

cu echipele (Italiei și U.R.S.S.) 
din săptăminile următoare. 
Poate tocmai de aceea, pe a- 
locuri. au apărut și unele mo
mente mai slabe in ioc. unele 
nesincronizări. unele nereuși
te. Un bilanț cifric pozitiv (10 
eseuri — 6 in contul liniei de 
trei sferturi : Aldea, Lungu, 
Paraschiv fiecare cite două : 
4 datorate înaintașilor : Radu
lescu. Stoica. Bucan. Caragca. 
în ordine, dintre care 7 trans
formate de Podărescu care a 
mai izbutit și 2 lovituri de 
pedeapsă — fată de 6 lovituri de 
pedeapsă de partea formației 
vest-germane toate reușite de 
Brandt !) ne conduce la con
cluzia că băieții noștri au con
trolat in permanentă jocul, 
înaintarea — puternică (Stoica. 
Grigore. Bucan. Dumitru) — 
a jucat bine, deși a fost uneori 
neglijentă pierzînd baloane 
pe care un adversar mai iscu

Ullimele finale la înot CARMEN BUNACIU
ÎN FORMĂ BUNĂ: 2:12,49 PE

HUNEDOARA, 4 (prin telefon). 
Chiar dacă nu ne-a mal oferit 
obișnuita sultă de recorduri cea 
de a treia reuniune a campio
natelor naționale de înot (în ba
zin acoperit) a avut mai multe 
momente de real Interes, pe care 
le subliniem cu reală satisfacție.

Carmen Bunaciu a ttnut să o- 
noreze festivitatea în cadrul că
reia Valeriu Mallopol, secretar 
al F.R. Natatie. i-a înmînat car
netul de maeslrâ emerită a 
sportului (este prima oară ta 
istoria înotului românesc cînd 
■iu tem martorii unul asemenea 
eveniment I). cu o performan
tă de valoare. Lulnd startul în 
primul schimb al ștafetei de 
4X19# m mixt (pentru clubul 
sportiv Dinamo), recordmana a 
obttnut 62,#7 sec., timp cu cara 
se află la 51 de sutimi de se
cundă fată de propriul său re
cord național, stabilit la ediția 
precedentă a competiției și cara 
reprezintă, ia această oră. cel 
mai bun rezultat mondial ta 
proba de 10® tr> soaie fin ba
sin de 23 m).

în absența campionului en -ti
tre. Flavius Visau (care s-a 
mulțumit să etștfge too m flutu
re cu un modest 57.SS). cea mal 
interesantă probă a reuniunii 
— too m Uber — a revenit unui 
outsider : Costin Negrea de la 
Llc. 2 București. El a înotat 
orimli 300 m în aproximativ 3 
min.. dar pentru ultima sută 
i-au fost necesare mai mult de 
67 de secunda. Timpul învingă
torului t 4:07.19. De reținut că. 
tn această probă, pentru orlma 
oară patru crauliști romani (Ne
grea. Dr&gan, E. Nan și Ponta) 
au eoborît sub 4:10.0. ultimul 
realizînd, cu 4:08.16 fin finala a 
doua) un promițător record de 
juniori.

Fără Îndoială, marea surpriză a 
competiției a furnlzat-o tînăra 
bătmăreancă (14 ani). Noemi 
Lung (2:57.0 in anul 1981» care

CAMPIONATELE INTEPNAJIONALE DE JUDO ALE ROMÂNIEI
La stîrșitul acestei sâptă- 

mînl. in Sala sporturilor din 
Tîrgoviște aceeași care a găz
duit în excelente condiții de 
concurs recentele întreceri 
balcanice se vor desfășura 
campionatele internaționale de 
judo ale României, ultima ve
rificare Importantă a sportivi
lor noștri fruntași înaintea 

cat Răducanu și Gurăncscu — 
eseuri. Dima — lovitură de 
pedeapsă, punctele oaspeților 
fiind realizate de Thomas, din
l.p.  A condus Ion Bănică. In 
partida următoare, superiorita
tea de ansamblu a campioanei 
de Juniori a tării noastre a fost 
vizibilă dar trebuie menționat 
că replica tinerilor englezi s-a 
situat la înălțime, rezultind un 
joc de toată frumusețea la 
finele căruia Locomotiva a ciș- 
tigat cu 22—7 (14—4). Realiza
tori : Circei 2. Giucăl. Achi- 
mov, I.. Constantin — eseuri. 
Trifeseu — transformare, res
pectiv Vaux — eseu. Rogers — 
îp. A arbitrat Keith Richard
son.

Marți, de la ora 15.30. la 
Stadionul tineretului : C.S.Ș. 
Triumf — Wycliffe College.

Geo RAEȚCHI

sit le-ar fi exploatat cu mai 
mult folos împotriva noastră. 
Treisferturile (începînd cu 
mijlocașii) au deschis stărui
tor jocul, pășind mult, repede, 
șl cu adresă, lăsînd in gene
ral o bună impresie, detașin- 
du-se Lungu, un centru cu o 
deosebită intuiție a jocului, și. 
ca mal întotdeauna, căpitanul 
XV-ului nostru, Mircea Paras
chiv, jucător de certă clasă in
ternațională.

In concluzie, un joc plăcut, 
soldat cu o nouă victorie con
fortabilă.

FILMUL JOCULUI
Surpriză, chiar din primele 

minute (3), la un ofsaid al a- 
părării noastre Brandt trans
formă o l.p. : ROMANIA - 
R.F.G. 0—3. Reparăm greșeala, 
prin Podărăscu (min. 7), car* 
aduce egalarea prin același pro
cedeu : ROMANIA — R.F.G. 
3—8, după o obstrucție în tușă 
Apoi, in min. 9 Drimul eseu

a devenit pentru prima dată 
campioană nationals de senioa
re la 20» m bras (înaintea ttml- 
șoreîicet Cristine Seidl), cu 
2:46,67. Colegul el de club. IuHu 
Follert (16 ani), cu recorduri de 
juniori la serii șl finală s-a 
Impus categoric tn întrecerea si
milară a băieților, realizînd 
2:27.29. performanță promițătoa
re pentru campionatul European 
de juniori.

Rezultate: 400 M LIBER (F) t 
L Teodora Ilauptricht (CSȘ Baia 
Mare) 4:25,70 ; 2. EnikS Palenc- 
sar (CSȘ Bala Mare) 4:32.21; 3. 
Lucleta Mlhăilescu (Dinamo) 
4:34,69 ; 400 M LIBER (M) : 1.
Costin Negrea (Lie. 2) 4:07,13 ;
2. Cr. Drăgan (Crișul) 4:08.9» ; 3. 
E. Nan (CSȘ Ploiești) 4:09.32 ; 4. 
R. Pinter (CSȘ Baia Mare) 
4:lî,37-ree. băiet! 14 ani (tn fi
nala a doua. Cr. Ponta de la 
CSȘ Ploiești ; 4:08,16, rec. ju
niori) ; 200 m bras (F): 1.
Noemi Lung (CSȘ Bala Mare) 
2:46,67 ; 2. Cristine Seidl (CSȘ 
Timișoara) 2:47,07 ; 3. Mihaela 
Băcueți (CSȘ Reșița) 2:52.60 ; 
200 M BRAS (M) : 1. luliu Fo
llert (CSȘ Baia Mare) 2:27,29- 
rec. Juniori ; 2. Al. Szabo (Di
namo) 2:32.79 1 3. L Luea (Steaua) 
2:32.95 : 100 M FLUTURE (F) : 
1. Irinel Pănutescu (Dinamo) 
65,00 : 2. Mariana Mandache (Di
namo) 65,51 : 3. Octana Mladin 
(CSM Cluj-Napoea) 65.51 ; 100 M 
FLUTURE (M) : 1. FL Vișan
(Dinamo) 57,58 ; 2. H Lucaciu 
(Steaua) 58,19 ; 3. Al. Friedman 
(CSȘ Timișoara) 58,40 ; 4X100 M 
MIXT (F) : 1. Dinamo 4:27.47 : 2 
CSȘ Reșița 4:42,70 : 3 Lie 2 Buc. 
4:45,56 : 4X100 tn MIXT (M) : 1. 
Dinamo 3:58.01-rec. ; 2. steaua
4:09,34 : 3. Lie. 2 Bue. 4:18.29 l 
4X200 M LIBER (M) t 1. Dinamo 
7:52.87 — rec. ; 2. CSȘ Ploiești 
8:12.14 : 3. Lie. 2 Buc. 8:12.30.

Ultima reuniune desfășurată în 
bazinul hunedorean ne-a prile- 
iult două momente de referință

campionatelor europene de la 
Rostock (R.D.G.).

La ..Internaționalele" țării 
noastre — ajunse la a XH-a 
ediție — și-au anunțat parti
ciparea judoka din Austria. 
Bulgaria Franța. R. D. Ger
mană, R. F. Germania șl Ita
lia.

SPORTIVI ROMÂNI
ELISA8ETA POLIHRON1ADE 

A DEBUTAT CU UN SUCCES

PARIS, 4 (Agerpres). — In 
prima rundă a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Hyeres (Franța), maestra 
româncă Elisabela Polihroniade 
a ciștlgat la ‘ Nathalie Fuller 
(Franța). Earbara Bernici a in- 
vins-o ne Martine Schumacher, 
Wu Ming Quien a obținut vic
toria în partida cu Denise 
Gelsh. Cristine Leroy a pier
dut la Suzana Makai. Concursul 
se dispută in sistem elvețian 
și reunește 32 de șahiste.

BOXERUL FEDEA PAMFIL 
CAMPION INTERNATIONAL 

AL FRANȚEI
PARIS. 4 (Agerpres). — 

Campionatele internaționale de 
box ale Franței s-au încheiat 
la Royan, printre laureati nu- 
mărindu-se si tînărul pugilist 
român Fedea Pamfil, care, du
pă o evoluție remarcabilă, a- 
precîată de toți specialiștii 
orezențî la turneu, s-a clasat 
pe locul întii la categoria se
migrea. In finală. F. Pamfil

al tricolorilor. II semnează Al
dea, după o frumoasă șarjă a 
treisferturilor : 7—3. Oaspeți)
reduc, însă, din handicap, tot 
prin Brandt, l.p., min. 11 i 
7—G, dar Podărăscu transfor
mă și el o l.p.. la un ofsaid 
al adversarilor noștri : 10—6
Avantajul rămine fragil, pen
tru că în min. 17. Brandi 
transformă pentru a treia oară 
o i.p.: io—9.

Din acest moment XV-le 
nostru forțează ritmul. Urmea
ză — in min. 21 — eseul lui 
Rădulcscu (creat de Stoica) și 
transformat de Podărăscu l 
16—9. Oaspeții mai speră in
tr-un rezultat strîns. reușind, 
prin același Brandt, încă o l.p.* 
16—12. După un eseu înscris 
de Toader, dar neacordat (pen
tru călcarea tușei) consemnăm 
eseul splendid al lui Lungu 
(plecat de la Paraschiv) și 
transformat de Podărăscu ,* 
22—12. Pînă la pauză tricolo
rii mai înscriu două eseuri

200 m SPATE
Carmen Bunaciu, la fel de am
bițioasă cum o cunoaștem șl 
aflată în formă bună, a încercai 
să corecteze propriul record na
țional (2:12,16) la 200 m spate, 
dar n-a reușit decît 2:12,49, cu 
63,7 pe prima sulă șl doar SB,7» 
pe cea de a doua. Oricum însă 
nimeni în lume n-a Înotat mai 
repede distanța respectivă in- 
tr-un bazin de 25 m. Pe locul 
secund Anca Pătrășcoiu, jn evi
dent progres (2:16,52 — nou re
cord de Junioare), dar insuficient 
de matură pentru a o pune ta 
dificultate pe prima înotătoare 
• târli. Eleva Gicăl Deac ne-a 
furnizat însă o altă frumoasă 
surpriză. Prezentindu-se șl la 
startul probei de 400 m mixt 
(după mal puțin de o Jumătate 
de oră) Anca Pătrășcoiu s-a im
pus de o manieră netă in fata 
celorlalte competitoare la titlu 
însotindu-și victoria șl cu un 
timp valoros : 4:58,09.

tn rest, victorii scontate pentru 
dinamovișlli Mihai Mandache 
(2:07.04 — 200 m spate), Irinel
Pănutescu (2:06,02 — 200 m liber), 
Flavius Vișan (1:54,01 — 200 m 
liber) șl ștefan Mitu (4:39,76 — 
400 m mixt). Ultimele rezultate : 
300 m spate (m) : 1. Mihai Man
dache (Din) 2:07,04, 2. L. Tache 
(CSȘ Brăila) 2:10,91, 3. I. Duml- 
trof (CSȘ Brăila) 2:20,05 ; 200 m 
spate (f) : 1. Carmen Bunaciu
(Din) 2:12,49, 2. Anca Pătrășcoiu 
(CSȘ B. Mare) 2:16,52, — rec.
Junioare. 3. Noemi Lung (CSȘ
B. Mare) 2:23,35 ; 200 m liber (m): 
1. Flavius Vișan (Din) 1:54,01. 2.
H. Neagrău (Steaua) 1:57,55, 3.
C. Negrea (Llc. 2 Buc.) 1:57,72 :
...6. R. Pinter (CSȘ B. Mare) 
2:01,26 — rec. băieți 14 ani ; 
200 ra liber (f) : 1. Irinel Pănu- 
lescu (Din) 2:06.02. 2. Octana
Mladin (CSM Clul-Napoca) 2:09.12
3. Teodora Hauptrlcht (CSȘ B. 
Mare) 2:09,12; 400 m mixt (m):
I. ștefan Mitu (Din) 4:39,76, 2 
Cr. Ponta (CSȘ Ploiești) 4:42.84
— rec. Juniori, 3. M. Petrea (CSȘ
Brăila) 4:44.90. 4 L. Szakadati
(Din) 4:44.90 : 400 m mixt (t) :
1. Anca Pătrășcoiu 4:58.09. 2.
Gabriela Baka (CSȘ Reșița) 
5:04.07. 3. Noemi Lung 5:05.35 :
4X100 m liber (m) : 1. Steaua
3:41,65, 2. Llc. 2 Bue. 3:42,09, 3. 
C.S.Ș. Ploiești 3:55,40 ; 4x100 m
liber (f) : 1. Dinamo 4:00.47 — 
rec, 2. C.S.M. Bala Mare 4:12,80,
— rec. Junioare. 3. C.S.Ș. Reșița 
4:19.53. tn clasamentul pe echipe: 
t C.S.Ș. Bala Mart 738 p. 2. Di
namo 656. 3. C.S.Ș Ploiești 564.

Adrian VASILIU

PESTE HOTARE
l-a învins prin k.o.. in repriza 
a treia, pe campionul Marocu
lui. Laghlali. Alte rezultate ale 
galei finale- supergrea: Stoi- 
menov (Bulgaria) întrece la 
puncte pe Hussing (R.F.G.) ; 
semiușoarâ : Bclkir (Tunisia) 
ciștigă la puncte in fața lui 
Stoianov (Bulgaria) ; mijlocie : 
Ribicki (Polonia) Învinge prin 
k.o. tehnic pe Csadi (Ceho
slovacia) : ușoară : Kopzog
(R.F.G.) disoune la puncte de 
Ronzoni (Italia).

LIVfU MANCAȘ IN SEMIFINA
LELE TURNEULUI DE TENIS 

DE LA POLA
BELGRAD, 4 (Agerpres). — 

tn sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Pola (Iugoslavia), jucătorul 
român Liviu Mancaș l-a tnvins 
cu 8—2. 6—1 oe iugoslavul Igor 
Flego.

Alte rezultate : Savici (Iugo
slavia) — Buljevici (Iugoslavia) 
3—8. 7—5, 6—3 ; Jivojinovici
(Iugoslavia) — Csepai (Unga
ria) 3—6. 8—2. 6—0 ; Wimmer 
(Austria) — Mild (Austria) 
6—4. abandon.

prin Stoica (min. 37) și Pa
raschiv (min. 40), ambele 
transformate de Podărăscu : 
ROMANIA — R.F.G. 31—12.

La reluare, echipa română 
menține inițiativa, cu toate 
compartimentele, astfel că e- 
seurile curg succesiv : Bucan 
(min. 42), Lungu (min. 46) și 
Aldea (min. 53), două fiind 
transformate de Podărăscu : 
50—12. în plin avînt al echi
pei noastre, o obstrucție a lui 
Stoica (min. 56) și Brandi 
transformă l.p. : 50—15, apoi 
50—18, prin același Brandt l.p. 
acordată cu ușurință (min. 63), 
dar ultimul sfert de oră apar
ține net formației române, care 
reușește să mai Înscrie două 
eseuri, prin Paraschiv (min. 
68) și Caragca (min. 74), unul 
dintre acestea fiind transfor
mat de Podărăscu : ROMANIA
— R. F. GERMANIA 60—18.

Arbitrului Guy Maurelle 
(Franța) i s-au aliniat forma
țiile :

ROMANIA : Gh. Florea — 
Aldea, Becheș, Lungu, T. Toa
der (I. Constantin min. 53) — 
Podărăscu, Paraschiv — Stoica, 
Borș (Gurămare min. 34)„ Ră- 
dulescu — Caragea, Dumitru — 
Bucan. Grigore. C. Gheorghe.

R. F. GERMANIA : Brandt
— Klose, Claus Bimmer, Kemm- 
ling, Herzog — Liebig, Carsten 
Himmer — Mehl. Haas, Tolle 
(Schippe min. 66) — Neumann, 
Hoewelmeyer (Finsterer min. 
73) — Mehm, Merz. Schmidt.
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INTERES MAJOR PENTRU 
TURNEUL FINAL AL C.M.

ZURICH, 4 (Agerpres). — In
tr-un recent interviu, președin
tele F.I.F.A., Joao Ilavelange, a 
declarat că apropiatul campio
nat mondial din Spania suscită 
un enorm interes Se estimează 
că „rețeta" turneului final se va 
ridica la cifra de 150 milioane 
dolari, din care 10 la sută vor 
reveni F.I.F.A., 25 la sută țării 
organizatoare. Iar restul va servi 
finanțării echipelor participante 
și diverselor comisii tehnice că
rora U se vor rambursa chel
tuielile de transport de cazare 
șl masă. în ceea ce privește a- 
credttarea ziariștilor, J. Havelan- 
ge a nreclzat că din cele 15 000 
de cereri numai Jumătate au 
fost acceptate.

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA (et. 25). Ascoli — Ge

noa 1—1, Catanzaro — Udinese 
0—0, Cesena — Avelllno 2—0. 
Como — Inter 1—1. Fiorentina — 
Juventus 0—0, Roma — Milan 
2—1 (s-a jucat la Verona), Na
poli — Bologna 2—0. Torino — 
Cagliari 4—2. în clasament : Ju
ventus 33 n. Fiorentina 37 p. Na
poli 31 p, inter 31 p. Roma 30 p.

ANGLIA. Brighton - Sout- 
hamnton 1—1 : T>'swieb — Co

TELEX & TFIFX
ATLETISM • Lu piuou de O 

milă din cadrul concursului in
ternațional de la Auckland. a- 
mericanul Steve Scott a tost 
cronometrat cu timpul de 3:31,25. 
Proba feminină a revenit atletei 
Christine Hughes (Noua Zee- 
landă) cu 4:02.0.

BOX • Campionul european 
La categoria grea, francezul Lu
cien Rodrlguez și-a pus centura 
în joc tn fața Iugoslavului Mi
lan Popovlci. tn meciul disputat 
pe un ring al orașului Pau. Ro
drlguez a obținut victoria la 
puncte, păstrîndu-șl astfel titlul.

CICLISM > Cea de-a 66-a edi
ție a Turului Flandrei a revenit 
belgianului Rene Martens, crono
metrat pe distanța de 267 km tn 
6h 35:40. • Turul Normandiei
a continuat cu desfășurarea eta
pei a 2-a ; Bernay — Alențon. 
Primul a trecut linia de sosire 
italianul Cesarini. cronometrat 
pe distanța de 155 km cu timpul 
de 3.35:43.0. în clasamentul ge
neral se menține lider francezul 
Leveau.

HALTERE • In concursul de 
la Meissen, Joachim Kunz (R.D. 
Germană) a stabilit un nou re
cord mondial la categoria 67,500 
kg, stilul „smuls" cu perfor
manța de 152,500 kg.

HOCHEI • La Aengelholm. tn 
turneul final al campionatului 
european de hochei pe gheață 
(juniori grupa „A") selecționa
ta Cehoslovaciei a învins cu 7—3 
(3—0, 1—2. 3—1) echipa U.R.S.S., 
iar Suedia (A) a întrecut cu 
7—5 (3—2, 2—1, 2—2) echipa Fin
landei. Rezultate înregistrate în 
cele două jocuri pentru locurile
5— 8 : Elveția — Franța 11—3 ; 
Suedia (B) — R.F. Germania 7—2.

PATINAJ • La Alma A ta, 
sportivul sovietic Viktor Sașerin 
(20 de ani) a stabilit un nou 
record al lumii, cu 162,312 
puncte, la totalul celor 4 prtu 
be. Iată rezultatele înregistrate 
de el : 38,37 — 500 m. 7:00,76— 
5 000 m. 1:55,83 — 1 500 m șl
14:25.29 — 10 000 m.

POLO • A început turneul 
Internațional de la Stockholm. 
In prima zi : Spania — Austra
lia 11—6 ; Franța — Suedia 10—6.

SCHI • Cursa feminină de 5 
km disputată la Kiruna, ultima 
probă a „Cupei Mondiale" la 
fond, a fost dominată de spor
tivele norvegiene, clasate pe pri
mele trei locuri. A ciștlgat Be- 
rlt Pettersen — 16:15,7.

TENIS • în preliminariile tur
neului de la Monte Carlo. Bjdrn 
Borg l-a eliminat cu 7—5, 6—0
pe italianul Bertolucci iar în 
turul doi a dispus cu 6—0. 6—9 
de iugoslavul Marco Ostoja. Pen
tru a se califica în tabloul fi
nal BJdrn Borg va trebui să mal 
cîștlge o partidă, cea pe care 
urmează să o dispute cu perua
nul Pablo Arraya • Americanul 
Bill Scanlon a obținut o surprin
zătoare victorie cu 6—4, 6—4, în 
fața argentinianului Guillermo 
Vilas, califlcîndu-se tn semifina
lele turneului Internațional de 
la Ztfrich. Alte rezultate : Por- 
tes — Gllckstein 6—2 4—6, 7—5;
Gerulaitis — Fitzgerald 6—7. 6—1,
6— 1 ; Curren — Barazzuttl 6—2,
7— 4 > In semifinalele turneu
lui de la Frankfurt pe Main, 
cehoslovacul Ivan Lendl l-a eli
minat cu 6—4, 7—6, pe Chip 
Hooper (S.U.A.), Iar Peter Mc
Namara (Australia) l-a învins, 
cu 6—0, 6—4, pe Brian Gottfried 
(S.U.A.).

Turneul de la Monte Carlo
„Marele Premiu* la skeet șl trap, la Monleca- 
tlnl (Italia)
R.F. Germania — U.R.S.S.. la Garmlsch-Par- 
tenklrchen
C.E.(tlneret) — meci tur R.F.G. — Spania, 
la Augsburg
Bulgaria — România (Juniori) preliminarii 
C.E (retur), la Petrlcl ; semifinalele cupe
lor europene (meciuri tur)
C.M. lunlorl, la Buenos Aires 
„Raliul Safari", start Ir Nairobi 
„Cupa Europei* la sărituri de pe trambu
lină, la Londra
C.E. viteză (et 2), tn Franța
C.E. : Italia — România, la Rovlgo

ventry 1—0 ; Leeds — Manches
ter United 0—0 ; Manchester 
City — West Ham 0—1 ; Nottin
gham Forest — Everton 0—1 ; 
Sunderland — Middlesbrough 0—2; 
Wolverhampton - Arsenal 1—1 ; 
Liverpool — Notts County 1—0. 
Clasament : 1. Liverpool 60 p; 2. 
Ipswich 60 p; 3. Southampton 59 p.
• în semifinalele „Cupei* 

Queens Park Rangers din liga 
a doua, a eliminat cu 1—0 (0—0) 
pe WB Albion tar Tottenham 
a invins cu 2—0 (0—0) pe Lei
cester City. Finala se va dis
puta la 22 mai pe stadionul 
Wembley din Londra

R.F. GERMANIA (et. 27). Le
verkusen — Nurnberg 4—0 ; Bre
men — Kaiserslautern 0—1 : DO- 
sseldorf — Braunschweig 1—11 
Stuttgart — ' Duisburg 4—1 : 
Mdnchengladbach - Hamburg 
1—3 ; Bielefeld — Eintracht 
Frankfurt 3—0 : Bayern MCn- 
chen — K81n 1—1 • Darmstadt- 
Dortmund 1—3 • Bochum — 
Karlsruhe 3—1. tn clasament 
conduce Bayern Mfinchen 37 p, 
urmată de SV Hamburg ,36 p 
șl FC K81n 35 o

FRANȚA — în meci restant 1 
Monaco — Lille 2—0. In clasa
ment conduce Monaco cu 47 p, 
urmată de St. Etienne 46 p. 
Bordeaux 16 o Snchaux 40 p. 
etc
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