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ta Divizia „A*1 da handbal masculin
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steaua - Învingătoare 
In derbyul cu dinamo

9 n.C. Nlnaor a dispus de Dinamo Brașov • In întrecerea 

feminina, favoritele au ciștigat la scor

l Luni 26 aprilie 1982

Simbătă, pe stadionul Tineretului, Intr-o atmosferă de elan tineresc.

MCl<4D>4 Ij „DACIADA" DE VARĂ BUCUREȘTEANĂ 
A DEBUTAT SUB SEMNUL ANGAJĂRII 
PENTRU 0 NOUĂ CALITATE ÎN SPORT

Secvență de pe stadionul Tineretului din Capitală, de la festivitatea de deschidere a etapei de vară 
a „Daciadei“ Foto : D. NEAGU

„ZidiU" dinamovist, alcătuit am Paul Matei. 
Eugen Andreescu șl Ion Tase, n-a fost atit de 
putem,c Incit să nu fie străpuns de aruncarea 
lui Marian Dumitru, cel mai bun din teren in 
derbyul de ieri, Dinamo București - Steaua

Am fost simbătă după-amia- 
ză pe stadionul Tineretului de 
la Șosea martorii unui specta
col sportiv de o frumusețe și 
cu semnificații aparte, mișcă
toare. Simbătă după-amiază, 
primitoarea bază sportivă, scăl
dată de un soare darnic în 
lumină, cu mireasma florilor 
de stirșit de aprilie' în văzduh, 
a găzduit primul act al „Da- 
ciadei" de vară bucureștene. 
Mesagerii sportivilor din Capi
tală, cîteva mii de băieți și 
fete, în coloane multicolore, 
tineri cu chipuri înfrumusețate, 
parcă, de bucuriile intrărilor în 
arenă, cu pas cadențat în rit
mul marșului „Daciadei", pur
tau lozinci cu înscrisuri-mesaj, 
înscrisuri-angajament. Înscrisuri- 
obiective: „Ceaușescu, România, 
pace I". „Vom îndeplini întoc-

Apoi, reprezentanți ai unor 
cluburi și asociații bucurește
ne — Dinamo. Steaua, Metalul, 
C.S.Ș. nr. 1 și 2. Vulcan, „23 
August", F.R.B. au ținut să ne 
„vorbească" despre frumusețile 
sportului, spunînd, parcă, celor 
din tribune : „Priviți, așa ne 
pregătim noidemonstrații de 
gimnastică începînd cu „fetițe
le cit un ghemotoc", de scrimă 
și box, de handbal și volei, de 
baschet și modelism. Erau elevi 
antrenați de oameni care s-au 
dăruit sportului cu toată ființa 
lor: foști campioni olimpici și 
mondiali, profesori servind cu 
exemplară credință sportul.

Și, iată-, primele confruntări 
oficiale ale „Daciadei" de vară 
bucureștene, întrecerile de cros, 
mult iubitul cros al sănătății șl 
vlgoarei. Startul l-au dat spe-

In încheierea spectacolului de 
pe Tineretului au evoluat ti
neri în uniformă de culoarea 
cerului, sportivii complexului 
„Pentru apărarea patriei", de-
monstrînd măiestrie și ample 
cunoștințe tehnico-sportive.

„Daciada" de vară bucureș
teană a debutat frumos !

Viorel TONCEANU

Bogata activitate 
a handbalului la 
sfîrșitul săptăminU 
trecute — s-au dis
putat meciuri în 
ambele divizii, fi
ind programate și 
pasionante der- 
byuri — a atras in 
tribunele sălilor 
mii de spectatori. 
In acest cadru, for
mațiile — atît cele 
masculine, cit și 
cele feminine — 
s-au străduit și în 
bună parte au reu
șit să satisfacă e- 
xigențele.

Ultima etapă a 
turului Diviziei 
masculine „A" a 
oferit derbyul Di
namo București — 
Steaua. partidă 
programată la Tîr- 
goviște, un meci 
de mare încleștare,
deși nu atit de „seînteietor" ca 
acela din finala „Cupei Româ
niei". Au ciștigat pe merit 
campionii, astfel că Steaua s-a 
detașat in fruntea clasamentu
lui. îptr-o altă întîlnire cu mi
ză mare. H.C. Minaur a repur
tat victoria, consolidîndu-si po
ziția a IlI-a.

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

STEAUA 18—19 (8—9). Cei pes
te 3 000 de spectatori, prezenți 
în tribunele Sălii sporturilor 
din Tirgoviște, au asistat la un 
derby cu reale calități, atît în 
ceea ce privește nivelul tehnic, 
cit — mai ales — puterea de 
luptă, angajamentul celor două 
mari rivale. De această dată. 
Steaua — mult schimbată în 
bine față de meciul din finala 
„Cupei României" — s-a aflat 
cel mai mult la cîrma disputei, 
Radu Voina și ai săi conducind 
cu 4—1 în min. 17. 6—3 în min. 
22, 15—13 în min. 47, 18—15 în 
min. 52 și 19—16 îți min, 54, 
în timp ce dinâmoviștil au a- 
vut o singură ijată avantaj :

10—9 în min. 32. Campionii au 
beneficiat duminică de un om 
în zi excepțională. Marian Du
mitru, și de alți echipieri de 
reală utilitate, coautori la suc
ces : Cezar "Drăgăniță, Vasile 
Stingă, Alexandru Buligan. Mai 
laborioasă în apărare și mai 
lucidă în atac (deși ofensiva 
este incă prea lentă, prea... te
lefonată în ceea ce privește di
recția, ghicindu-se și combina
ția și omul care va fi angajat). 
Steaua a stăpînit jocul în ma
joritatea timpului cu dezinvol
tură. Chiar și tinerii Marian 
Mirică și Virgil Niculae s-atl 
angrenat bine în dispozitiv, a- 
duclndu-și în numeroase faze 
contribuția atit in atac cît și 
în apărare. Dinamo București, 
dominată din start, s-a angajat 
într-o pasionantă cursă de ur
mărire. Jocul său. in genere 
bun. n-a mai beneficiat însă 
de oameni în formă deosebită,

Hristache NAUM

(Continuare în pag 2-3)

Divizia „A" de fotbal, etapa a 27-a

„Daciada" de vară
trecere

bucureșteană a debutat cu o populară în
de cros

Mesajul to- 
Ceaușeseu 

țari".

mai indicațiile din 
varășului Nicolae 
adresat Conferinței pe 
„Liceul de matematică-fizică 
nr. 2 va răspunde cu toți ele
vii prezent la întrecerile Da
ciadei". Și altele asemănătoare.

îi urmăream pe acești tineri 
aliniați pe gazonul moale, de 
un verde crud, ascultînd cuvîn- 
tul de salut rostit de tovarășul 
Nicolae Staneu. președintele 
C.M.B.E.F.S., și, apoi, aplaudînd 
cu entuziasm pe cei distinși cu 
acest prilej (asociații sportive, 
profesori, sportivi — inspirată 
inițiativă I) cu „Diplome de 
onoare" pentru rezultate deo
sebite obținute în ediția a doua 
a marii competiții sportive na
ționale. Acești tineri sînt hotă- 
rîțl, așa cum o spuneau prin 
pancartele purtate, să dea „Da
ciadei" de vară o calitate su
perioară, să situeze Capitala pe 
locul I în întrecerile pe județe.

ranțele noastre pentru eroii de 
mîine ai arenelor, șoimii pa
triei. Cine nu i-a văzut nicio
dată In întreceri nu poate în
țelege pe deplin emoțiile lor. 
Un băiețaș și-a pierdut ghetuța 
pe drum, o fetiță funda albă, 
frumos legată de mămica pen
tru acest eveniment, 
abandonat cursa.

Pentru a îneuraja 
acestor tineri pentru 
tăm numele cîștigătorilor, și nu 
numai al lor : cat. ci. I_ — 
Violeta Bașcanu 
moș ; cat. 9—10 
Mănăstureanu și

' ria ; cat 11—12 _
Gabriela (pe locul III, Izabela 
Balmoș, sora lui Lucian) și 
Sandu Rebenciuc ; cat. 13—14 
ani — Geta Vasiloiu, seconda
tă de... sora ei geamănă, Fe
licia și Die Tudor ; cat, 15—18

»i

dar n-au
opțiunea 

sport no-

și Lucian Băl
ani — lulia 
Bogdan Zaha- 
ani — Giurea

ani — Vietorita Cristea 
Stelică Mata

UNIVERSITATEA CRAIOVA REVINE PE PRIMUL PLAN
0 Dinamo — din nou un punct mare în „clasamentul adevărului” 0 Corvinul 
cîștigă lejer și rămîne pe „podium” 0 Chimia Rm. Vilcea și F. C. Argeș pierd 
puncte prețioase acasă, C. S, Tirgoviște și Politehnica Timișoara le cîștigă în 

deplasare
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Huned.Corvinul
Sportul studențesc 
F.C. Olt 
Jiul Petroșani 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua 
„U" Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Argeș

- F.C.M. Brașov
- S.C. Bacău
- Univ. Craiova
- U.T. Arad
- Progresul Vulcan
- „Poli" Timișoara
- F.C. Constanța
- Dinamo
- C.S. Tirgoviște

ETAPA VIITOARE (miercuri
S.C. Bacău 
Progresul-Vulcan
Jiul Petroșani 
Dinamo
Corvinul Hunedoara 
F.C Constanța 
„Poli* Timișoara 
C.S. Tirgoviște 
F.C.M. Brașov

5

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

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

(1-1)

mai)
- Univ. Craiova
- U.T. Arad
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Argeș
- „U" Cluj-Napoca
- Sportul studențesc
- F.C. Olt
- Steaua
- Chimia Rm. Vilcea

(1-4) 
(1-4) 
(0-4) 
(2-0) 
(1-1) 
(0-0 
(0-2) 
(1-1) 
(0-1)

1. UNIV. CRAIOVA
2. Dinamo
3. Corvinul
4. F.C. Olt
5. Steaua
6. Sportul studențesc
7. S.C.
8. „U"
9. C.S.

10. F.C.
11. Chimia Rm. V.
12. F.C. Argeș 

Timișoara

Brașov 
Tg. Mureș

Bacău 
Cluj-Napoca 
Tirgoviște 
Constanța

13.-14. „Poli" 
13.-14. Jiul

15. F.C.M.
16. A.S.A.
17. U.T. Arad
18. Progresul Vulcan

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

17
16
14
14
11
10

9
10
10
s
9
8
8
8
9

10
8
5

7
6
7
9
8
7

10
11
11
10
11
11
11
11
12
14
12
16

57-19
50-26
57-31
38-27
32-25
28- 29
32-38
27-34
25-34
30-37
25-40
24- 27
27-33
29- 35
20-32
36-40
25- 32
24-47

37
37
34
32
30
30
26
26
26
25
25
24
24
24
24
23
23
16

(Cronicile în pag. 2—3»

In vederea meciurilor cu Cipru din preliminariile C. E.

IERI S-AU REUNIT JUCĂTORII DIM IOTURILE 
REPREZENTATIVE „A“ Șl DE TINERET

In
pru,

Ci-vederea meciurilor cu 
programate pentru simbătă 

1 mai (lotul „A", la Hunedoa
ra. iar lotul de tineret la Li- 
masol) din cadrul prelimina
riilor campionatului european, 
ieri s-au reunit componenții ce
lor două reprezentative, 
torii din lotul „A“ s-au 
nit la Hunedoara, unde 
vor desfășura pregătirile 
în ziua meciului cu Cipru. Din 
lot fac parte, printre alții,

Jucă- 
întîl- 

iși 
pînă

Moraru, Șlefânescu, Iorgulescu, 
Țicleanu, Augustin, BiilOni, Bă
lăci, Gabor, Cămătarii.

Lotul de tineret s-a reunit în 
Capitală, antrenamentele ur- 
mînd să aibă loc la București 
pînă joi, cînd este programată 
plecarea spre Cipru. Antreno
rul C. Drăgușin a convocat 
mai mulți jucători dintre care 
amintim pe Girjoabă, Andone, 
Matei, Eduard Balint, C. Ilîe, 
Ralca, Lasconi.

GOLGETERII
17 GOLURI : lordănescu — 1 

din 11 m.
14 GOLURI : Cîrțu
13 GOLURI Petcu (Corvinul)
11 GOLURI : Gîngu, Iamandi 

— 2 ’ "
10 

Ionescu — 2 din
9 GOLURI : 

Coraș — 1 din 11 m. 
II — 1 din 11 m.

8 GOLURI : Orac. 
Sălăjan, Nedelcu — 
m, Bălăci — 3 din 11 m.

din 11 m.
GOLURI : Cămătaru. O.

11 m
D. ^Georgescu, 

Cîmpeanu

l
AngheL
din 11



CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

n-a mai avut aplombul din 
„Cupa României". Ambiția sa 
din final a fost tardivă, reu
șind doar să limiteze strict 
proporția înfrîngerii și să se 
acrediteze cu șanse pentru vi
itor.

Cîștigind această partidă, 
Steaua și-a consolidat poziția 
de lider, distanțîndu-se la 4 
puncte de principalul său ur
măritor, Dinamo București. Dar 
sigur, echipa, antrenorii Radu 
Volna și Otto Telman, sfetnicul 
lor Cornel Oțelea, merită feli
citări și pentru performanta de 
a fi terminat neînvinși cele 11 
meciuri ale turului campiona
tului. Au marcat : Andreescu 5 
(4 din 7 m), Grabovsehi 4, O- 
prea 3, Tase 3, Bedivan 2 și 
Cosma 1 — pentru Dinamo 
București, Dumitru 8. Stingă 7 
14 din 7 ml. Drăgăniță 2, Mi- 
rică 1 și Niculae 1 — pentru 
Steaua. Arbitrii VI. Cojocaru și
I. M.hăitescu din Craiova au 
comis unele greșeli, de o parte 
și de alta. inerente unui joc 
de atît de mare angajament, 
dar — și neutru aceasta le 
acordăm calificativul bine — 
au tinut rrieciul în mînă. sanc- 
tionînd cu promptitudine orice 
depășire a limitelor regula- 
menfnlm.

H. C. MINAUR BAIA MARE
— DTNAMO BRAȘOV 21—17 
(9—4). în excelentă dispoziție 
de joc, gazdele au reușit să se 
impună încă din prima parte a 
meciului : 6—2. în min. 14. Be
neficiind și de un portar — 
Nesovlcl — în zi bună, băimă- 
renii n-au lăsat nici o șansă 
partenerilor. Bizuindu-se aproa
pe în exclusivitate pe Roșea, 
brașovenii și-au îngustat sin
guri orizontul. Au marcat : 
Flangea 7, Nicolae Voînea 5, 
Măricel Voinea 5. Porumb 3 și 
Boroș 1 — pentru Minaur, 
Roșea 5, Co.ioe.aru 3, Mintiei 3. 
Nicoleseu 2. Mîclc 2, Bota 1
— pentru Dinamo Brașov. (A. 
CPrcaxr — coresn.l.

ȘTIINȚA BACAU — CON
STRUCTORUL C.S.U. ORADEA 
21—16 (13—8). După un înce
put prudent primul gol s-a 
marcat în min. 5, gazdele pun 
stănînire pe meci și culeg o 
victorie meritată. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise 
de Arsenie 5 și Vasilache 5 
pentru gazde. Zamfircscu 8 
pentru oasneti. (I. IANCU — 
coresn.l.

RELON SAVINESTI — POLI 
TIMISOARA 13—18 (13—10).
Deși au condus de două ori cu 
o diferență de 4 goluri, gazde
le au fost de fiecare dată ega
late de studenții timișoreni. 
Cele mai multe goluri : Zaha- 
ria 6, Samson 5, respectiv 
F61ker 10 (C. LUCA — coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
28—19 (13—6). Victorie lejeră, 
explicabilă prin aplombul gaz
delor dar și replica modestă 
a oaspeților. Cele mai multe 
goluri : Jenea 7 și Kolleth 7, 
respectiv Cornea 5 și Dumitru 
4. (I. IOANA — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — PETROLUL TELEA- 
JEN 26—14 (13—6). Schimbarea 
în bine a studenților din ulti
ma vreme a fost remarcată și 
în acest meci, pe care l-au 
dominat copios. Cele mai multe 
goluri : Petru 8, Jurcă 4, Tă- 
taru 4, Moldovan 4, Căldare 4, 
respectiv Stroe 9. (N. DEMIAN
— coresp.).

FEMININ

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 16- 
20 (5—10). Confruntarea dintre 
cele două divizionare feminine 
„A“ de handbal (singurele, 
dealtfel) pe care le mai are 
Capitala, a prilejuit mereu, in 
ultimii ani. un spectacol atrac
tiv. Așa a fost și sîmbătă du- 
pă-amiază în sala Floreasca 
din Capitală. Partidă frumoasă, 
în pofida faptului că pînă în 
min. 50 handbalistele de la 
Confecția au fost categoric su
perioare la toate capitolele, 
mentinînd un avantaj de 5 și 
6 goluri .: 6—1 în min. 13, 12—6 
min. 39. Aici trebuie să spu
nem că Rodica Grigoraș a fost 
într-o formă deosebită, timp 
de 13 minute ea fiind cea ca
re a înscris gol după gol în 
poarta adversarelor. Confecția 
a fost ajutată și de forma bu
nă a portăritei Petruța Oanță. 
Progresul* s-a apropiat de două 
ori. in ultimele 10 minute, la 
un gol diferență, dar nu a 
putut face mai mult, handba- 
liste'e dm str. Dr. Staicovici 
nefiind în cea mai bună for-

DE HANDBAL
mă a lor. Au înscris : Iorda- 
che 5, Popa 5, Bădescu 3, Ca- 
râmalău 1, Manoîescu 1, Soti- 
riu 1, respectiv Grigoraș 11, 
Mălureanu 4, Simion 4. G. 
Constantinescu 1. Arbitrii Șt. 
Georgescu și Al. Vîrtopeanu 
au curmat orice act nesportiv 
și indisciplina, și chiar dacă 
au comis unele erori, li ®e 
poate da calificativul bine. 
(Ion GAVRILESCU).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
28—17 (13—7). Diferență nor
mală de scor pentru că mure- 
șencele au jucat foarte bine, 
atît în atac, cît și în apărare 
(portărița Angela Bloj a fost 
în mare formă), Maria Dorgo 
din nou cea mai bună jucă
toare de pe teren, a depășit, 
cu golurile înscrise în această 
partidă, totalul de 100 ! Au 
marcat : Dorgo 15, Biro 4, Kiss 
4. Lăutaru-Oltean 1, Bărbat 1, 
Frîncu 1, Pereș 1, Gergelyfi 1, 
respectiv Frîncu 6, Dimofte 4, 
Sanda 3, Bocăneală 2, Negru 1, 
Leaghi 1. (A. SZABO — coresp).

TEXTILA BUHUSI — ȘTIIN
ȚA BACAU 12—27 (6—11). Su
perioritatea studentelor și-a 
spus cuvîntul din primul și 
pînă în ultimul minut de joc. 
Au înscris : Popovici 4, Călin 4, 
Scînteie 1, Varga 1. Borfaș 1, 
Haîdău 1, respectiv Torok 9, 
Florea 5, Voinea 4, Hrițcu 4, 
Lupsor 2, Călin-Danilof 2, 
Leonte 1. (S. NENIȚA — 
coresp.).

TEROM IAȘI — CONSTRUC
TORUL BAIA MARE 25—20 
(11—9). O apărare eficientă, 
mobilă și agresivă a stăvilit 
atacurile repetate ale băimă- 
rencelor. Teșencele au jucat- 
excelent și în atac, astfel că 
victoria lor este pe deplin me
ritată. Au marcat : Covaliuc 9, 
Dîscă 5. Corban 3. Vișan 2, 
Popa 2, Marineac 2, Spiridon 2, 
respectiv Cazacu 11, Iluț 3, 
Macovschî 3, Vasile 1. Pop 1, 
Bodea 1. (D. Diaconescu — co- 
resn.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
C.S.M. SIBIU 25—15 (10—7).
Brașovencele s-au desprins în 
repriza secundă cînd au rea
lizat acțiuni bine dirijate și 
eficiente Au înscrie : Oacă 11, 
Pătrut 5, Oancea 3. Tache 2, 
Chiriță 2, Beschi 2, respectiv 
Oncu 5. Dinu 4, Hamza 2. Mi- 
îea 2, Macarie 1, Oțelea 1. 
(C. GRUIA — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 22—18 (13—11). Clu- 
jencele au egalat de 5 ori si
tuația pe tabela de scor, dar 
timișorencele și-au impus in 
cele din urmă superioritatea. 
Au înscris : Luțaș 9, Popăilă 
4, Ștefanovici 3. Vasu 3, Io- 
nescu 1, Ștefan 1, Simion 1, 
respectiv Morariu 11, Perșa 4, 
Czerei 2, Damian 1. (C. CREȚU 
— coresp.).

în Divizia „A“ de baschet feminin

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
DOUĂ VICTORII ÎN ULTIMELE ZILE
PLOIEȘTI, 25 (prin telefon). 

După turneul desfășurat în Sa
la sporturilor din localitate, 
ierarhia echipelor participante 
la grupa 7—12 a Diviziei „A“ 
de baschet feminin se prezintă 
astfel : 7. Progresul București 
65 p, 8. C.S.U. Prahova Plo
iești 63 p, 9. Crișul Oradea 63 
p, 10. Mobila Satu Mare 59 p, 
11. Voința Brașov 58 p, 12. 
Carpați Sf. Gheorghe 46 p.

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
— CRIȘUL ORADEA 58—57 
(26—26). După înfrîngerea pu
țin scontată din meciul cu Mo
bila Satu Mare, studentele au 
început neconvingător partida 
■eu orădencele, care au condus 
pînă în finalul primei reprize, 
cînd ău fost egalate La relua
re. gazdele, impulsionate de 
Gabriela Ciocan, au jucat mai 
bine și. intr-un final drama
tic, au reușit să cucerească o 
victorie la limită. Au înscris 
Ciocan 18. Bîasutii 10, Fotes- 
cu-Grigoraș 10, Oprea 6, Stan

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMAM
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2* 
DIN 25 APRILIE 1982 

EXTRAGEREA I : 59 49 7 45,
EXTRAGEREA A II-a î 8 43 30 
47, EXTRAGEREA A III-a : 60
75 61 31. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 771.080 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 25 APRIL» 
1982

I. Ascoli — Cesena 1
II. Bologna — Udinese 2

Dc azi. In Capitala I

TURNEUL FINAL I
AL „CUPEI ROMÂNIEI" |

LA HOCHEI
în scopul degrevării programu

lui competițional de la sfîrșitul 
acestei săptămîni, s-a decis ca I 
turneul final al „Cupei Româ- I 
niei“ la hochei să se dispute în ■ 
zilele de luni 26, marți 27 și joi 
29 aprilie. Meciurile, cite două în 
flecare zi, vor avea loc la Bucu
rești, pe patinoarul artificial „23 
August4*. Iau parte cele mai bune ■ 
patru echipe de hochei din țara I 
noastră : Steaua, recenta cîști- | 
gătoare a titlului, Dinamo Bucu
rești, S.C. Miercurea Ciuc și Du
nărea Galați.

Azi, în prima zi a turneului 
final se vor disputa jocurile : 
DINAMO — DUNAREA GALATI 
(ora 14) și STEAUA — S. C. 
MIERCUREA CIUC (ora 16,30).
• La Miercurea Ciuc, în grupa 

preliminară, Dinamo — Sport 
Club 6—4 (2—0, 2—1, 2—3).

BARAJUL PENTRU PROMOVAREA 
ÎN DIVIZIA „A“ DE VOLEI (f)

în Sala sparturilor din Cluj- 
Napoca s-a încheiat turul tur
neului de baraj pentru promo
varea în prima divizie femi
nină de volei. După cinci zile 
de concurs, patru din cele șase 
participante — Calculatorul 
București, „U“ Cluj-Napoca. 
Confecția București și Olimpia 
Oradea — au obtinut dreptul 
de a susține Ia București (10— 
12 mai) returul competiției ca
re va desemna pe cele două 
viitoare divizionare „A". în ul
timele două zile ale turului : 
Chimia Rm. Vîlcea — Ceahlăul 
P. Neamț 3—2 (—4. 14, 6, —11,
12) , „U“ Cluj-Napoca — O- 
limpia Oradea 3—0 (2, 11, 11), 
Calculatorul București — Con
fecția București 3—0 (6, 11, 9) 
— sîmbătă ; Calculatorul — 
Ceahlăul 3—1 (7, 12, —2, 11), 
„U" — Confecția 3—0 (5, 12,
13) și Olimpia — Chimia 3—1
(7, —13. 12, 15) — duminică. 
Acest din urmă joc era decisiv 
pentru menținerea în cursă. 
Din păcate. în finalul setului 
patru, arbitrii întîlnirii FI. 
Scorțaru (Galati), V. Tilcă 
(Craiova) și tușierul localnic 
Șt. Cocan au comis cîteva gre
șeli în dauna vîlcencelor. Pe 
parcursul turneului s-au re
marcat : Mirela Popa (Calcu
latorul), Livia Luca și Dana 
Nicolaeșcu (.,U“), Carmen Da- 
cău, Ioana Voinescu și Doina 
Hermeneanu (Confecția), Ma
riana Barbu (Olimpia) și Ioa
na Liteanu (Chimia). în clasa
mentul turului : 1. Calculato
rul 10 p (15:4), 2. „U“ Cluj-
Napoca 8 p (11:6), 3. Confec
ția 8 p (9:6), 4. Olimpia 7 p 
(6:11). 5. Ceahlăul 6 p (7:13),
6. Chimia 6 p (6:14).

I
I

Ioan POCOL, coresp.

6, Ciubotariu 6, Pană 2, res
pectiv Niculescu 13. Grigoraș- 
Leitner 12, Oancea 12, Cigan 
10, Casetti 6. Constantinescu 2 
și Amihăiesei 2. Au arbitrat D. 
Oprea (Timișoara) și P. Pasere 
(București).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
54—46 (23—24). în jocul cu
lidera grupei, elevele antre
norului Ion Scorpan ău evo
luat bine și au cîștigat fără 
probleme. Marcatoare : Ciocan 
18, Oprea 13, Biasutti 9, Gri
goraș 8. Ciubotariu 6, respec
tiv Pușcașu 12, Simionă 12, 
Kapeiovies 10, Hagiu 8, Ivă- 
nescu 4. Celelalte rezultate : 
VOINȚA BRAȘOV — CAR- 
PAȚI SF. GHEORGHE 51—50 
(31—24) ; MOBILA SATU MA
RE — PROGRESUL BUCU
REȘTI 65—73 (33—42) CRI
ȘUL — VOINȚA BRAȘOV 
79—66 (35—27) ; MOBILA —
CARPAȚI 81—53 (40—35).

O. BALTEANU, coresp.

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

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

HI. Cagliari — Genoa 1
IV. Cataniaro — Torino 1
V. Como — Roma 2

VI. Juventus — Internazionale 1
VII. Milan — Avellino 1

VIII. Napoli — Fiorentina 2
IX. Tract. Bv. — Rapid Buc. X
X. C.S.U. Galați — Gloria Bz. 1

XI. Chimica — Unirea Alex. 1
XII. Met Buc. — Șoimii Sibiu X

XIII. Min.. Cav. — F.C. B. M. 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

990.865 LEI, din care 28.825 lei, 
report la categoria

SĂPTĂMÎNA DEBUTULUI
Victorio lo scor o craiovcnilor în deplasare (de no

tat că F.C. Olt nu pierduse, pînâ sîmbătă, nici un 
punct pe teren propriu, pentru ca acum să primească 
patru goluri in interval de 30 de minute !) domi
nă etapa. Și anunță, totodată, reintrarea campioni
lor în rolul care le stă bine, finalul perioadei de 
scădere in Jocul lor, marcata — in cele 3 etape 
precedente - de infrîngerea în fața Sportului stu
dențesc, egalul acasă cu Steaua și punctele scoase 
greu, din penalty, cu F.C. Argeș.

Deci, liderul din ultimii ani al fotbalului nostru - 
„redivivus" 1 El recuperează punctul care-l separa 
de Dinamo și reia duelul pentru titlu de pe poziții 
egale, evantaiului craiovean actual la golaveraj pu- 
tîndu-i-se opune disputarea meciului direct pe sta
dionul din șoseauo Ștefan ce! Mare. In planul mai 
mult teoretic, dispar acum șansele lui F.C. Olt - 
care se întrezăreau la un moment dat — dar rămîn 
cele ale Corvinului.

In tot mai pasionanta (mereu plină de neprevăzut) 
luptă pentru evitarea retrogradării, trei rezultate cu 
mare pondere, cele trei egalurl ole etapei. Cel de 
la Rm. Vîlcea îi avertizează pe chimîști că — după 
recentele 4 puncte cîștigate afară — euforia lor a 
fost prematură: lată-i, din nou, neliniștiți, la „minus 
3*. Cel de lo București este mai mult decît încura-

„TRICOLOR"
jator pentru timișoreni, 
punct al lui C.S. Tirc 
retur) ameliorează poz 
aies, o agravează pe 
lo „minus 4“ și cu nun

In rest, rezultate nor 
pentru „sectoarele vita 
ținem, totuși, dificultate 
impus „U” Cluj-Napoci 
raj pe care le face A. 
„A** tocmai în baza a< 
(azi, la „minus 5*) î 
erice ? De ce nu ? M< 
puncte în joc...

Corvinul — în formați 
național și cu... antren 
făcut să ne gîndim lo 
României în noua ediți 
mai ales că la 1 mai 
la Hunedoara.

Cronicarul nostru scrie, 
ieri, în „cetatea sideri 
s-a oprit la pauză.

Sperăm să fie reluat? 
ciul I

CAMPIONII AU FOST (după pauză
F.C. OLT 1 (0)
UNIV. CRAIOVA 4 (0)

Stadion „Viitorul**: teren bun; timp 
frumos; spectatori - circa 10 000. Șu
turi: 7—6 (pe poartă: 3—4). Cornere: 
8—5. Au marcat: GEOLGAU (min. 
59), A. POPESCU (min. 65 șl 89), 
DONOSE (min. 77), respectiv PIȚUR- 
CA (min. 52).

F.C. OLT: Nedea — Onuțan, lo- 
nașcu, CAȚOI, MATEI (min. 63 I. 
Petre) — Șoarece, P. Petre, Rotaru 
— Prepeliță, lamandi (min. 41 Sta
te), Pițurcă.

UNIV. CRAIOVA: LUNG - Negrilă, 
CIUPITU, ȘTEFANESCU. UNGUREANU 
(min. 85 Purima) — Țicleanu, DO
NOSE, Irimescu — Geolgău, Cîrțu 
(min. 80 Beldeanu), A. POPESCU.

A arbitrat satisfăcător S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin); la linie: A. 
Mițaru și, cu mari greșeli, N. Dines- 
cu (ambii din Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene: ȘOARECE, IRI
MESCU.

Trofeul Petschovschî: 10.
La speranțe: 0-1 (0-0).

Sîmbătă după-amiază. sta
dionul din Scomicești a fost 
arhiplin. Au venit spectatori 
din împrejurimi, de la Slatina, 
din tot județul Olt. dar cei 
mai mulți. foarte mulți, erau 
din Craiova, suporterii echipei 
campioane. Atmosferă de mare 
derby și o organizare excelen
tă. Întîlnirea. în ansamblu, a 
corespuns așteptărilor, deși gaz
dele aveau să fie dezamăgite 
în final, de deznodămîntul ne
așteptat. de înfrîngerea atît de 
categorică suferită de F. C.

| ÎNTRE BARBU
Acest meci, care a început cu 

un gol de start, în min. 3, (Bar
bu l-a „amețit" în dribling pe 
Murar, a centrat cu un lift de 
mare finețe, iar IORDANESCU 
a trimis ușor cu capul, în stilul 
golului din partida cu F.C. Olt, 
dar pe lingă un portar neatent — 
Moise — fixat ca la handbal) pă
rea să anunțe o victorie ^detașa
tă. Dar iureșul a durat foarte 
puțin, timișorenii au echilibrat, 
pirin efortul „maratonlștilor" Vlă- 
tănescu și Manea, bine conduși 
în „cursă" de Dumitru. Steaua a 
continuat să insiste, dar l-a ne
glijat pe Barbu singurul care 
reușea să destrame aglomeră
rile timișorene. Bucureștenil 
l-au căutat prea mult pe Ralea, 
nu prea descurcăreț pe spații 
mid, șl s-au jenat reciproc în 
fața careului, unde se adunau și 
Iordănescu, și Mureșan, și Ma- 
jaru. In tot acest timp, „Poli", 
deși dominată, a șutat mai mult 
la poartă, raportul cifric subli
niind parcă confuzia din jocul 
ofensiv al... gazdelor (Cele mai 
mari ocazii : Nedelcu — voleu, 
min. 14, FI. Marin — min. 23, 
Bocănid — min. 24). După pau
ză, Dumitru începe să împartă 
pase lungi, surprinzătoare, care 
deschid cîmp larg contraatacuri
lor timișorene. Și astfel, In min. 
58, după o cursă pe dreapta a 
Iul Vlătănescu, NEDELCU, reia 
cu stingul, în coltul drept, la ră
dăcina barei, o minge pe care 
ar fi putut-o intercepta în primul 
rînd ambii fundași centrali și ar

I „AVALANȘA" S-A OPRIT ÎN REPRIZi
I CORVINUL 3 (3)

F.C.M. BRAȘOV 0
Stadion Corvinul; teren bun; timp 

I excelent: spectatori — circa 9 000.
Șuturi: 23-9 (pe poartă: 14—4). Cor
nere: 13—1. Au marcat: NICȘA (min.
16), PETCU (min. 23) și KLEIN (min.

I 40b
■ CORVINUL: Alexa - REDNIC, An- 

done, DUBINCIUC, Bogdan — Oncu 
(min. 68 Luceseu), Kleîn (min. 73 

IGălan), PETCU - NICȘA, Ghiță, GA
BOR.

F.C.M.: Popa — Papuc, Panache, 
ILuca, Manciu - Popescu, Naghi, 

Gherghe (min. 68 CIOBANU) — Ba- 
tacliu, Paraschivescu (min. 50 Chio- 
reanu, BORICEANU.

IA arbitrat foarte bine Nicolae Rai- 
nea (Brlad); la linie: S. Necșulescu 
(Tîrgoviște) și V. Antohi (lași).
Trofeul Petschovschi: 10.

_ La speranțe: 2-1 (2-0).
Meciul acesta avea un antece

dent favorabil, recenta întâlnire 
din Cupă a celor două formații, 

Olt, care pînă la acest joc nu 
primise pe teren propriu de
cît un gol. Meciul a început 
vijelios, cu atacuri de o par
te și de alta, cu un tempo 
susținut, cu angajament fizic 
foarte bun. Apărările își fă
ceau pe deplin' datoria și ast
fel șuturile la poartă erau des
tul de rare (5—2 în favoarea 
gazdelor în prima repriză), cor- 
nerele. la fel (2—2) ca și oca
ziile de gol, cite două pentru 
fiecare echipă. în min. 22, 
Lung a apărat excelent lovi
tura liberă executată de Cățoi, 
pentru ca în min. 24, cu un 
reflex formidabil, să devieze 
în corner mingea trimisă cu 
capul de Șoarece. Ocaziile oas- 
feților au fost și mai mșri.
n min. 18, A. Popescu a ratet 

de la 6 m. iar în min. 37, 
Geolgău, scăpat singur, s-a fis
ticii și a pierdut balonul în 
fază clară de gol. Deci, scor 
alb la pauză și se credea că 
cine va înscrie un gol va cîș- 
tiga.

...Dar, după pauză aveam să 
vedem cinci goluri ! După o 
mare ratare. în min. 51, PI- 
ȚURCA s-a revanșat în minu
tul următor, cind, Ia cornerul 
executat de Onuțan, a reluat 
din cădere, din voleu și a în
scris spectaculos. Peste 7 mi
nute, insă, Universitatea a e- 
galat prin GEOLGAU, care, 
plecat dintr-un ofsaid de 2—3 
m (nesemnalizat de tușierul N.
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G
SI... DUMITRU
STEAUA 1 (I
„POLI" TIMIȘOARA 1 (0),

Stadion Steaua; teren excelent; 
timp frumos;; spectatori — circa 14 000; 
Șuturi: 10—13 (pe poartă: 6-4). Cor
nere: 9-4. Au marcat: IORDANESCU 
(min. 3) și NEDELCU (min. 58).

STEAUA: Nițu — Anghelini, lovan, 
FI. Marin, Fodor — Mureșan (min. 79 
I. Gheorghe), STOICA, Iordănescu 
(min. 46 Balint) — Majaru, Ralea, 
BARBU.

„POLI- TIMIȘOARA: Moise - Mu
rar, Cîrciumqru, Șerbănoiu, Palea — 
Manea, VLATANESCU, DUMITRU, 
Lehmann — NEDELCU, Bocânîcl.

A arbitrat bine M. Ludoșan; la li
nie: L. Frunză (ambii din Sibiu) 
A. Mustețea (Pitești).

Cartonașe galbene: MANEA și BO- 
CANICI.

Trofeul Petschovschî: 9.
La speranțe: 2-0 (1—0).
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fi putut-o para Nițu : 1—1. Din 
acest moment, Steaua n „des
coperă4* in sfîrșit, pe... Barbu, 
care joacă strălucitor, driblează 
mai bine ca C. Zamfir în zilele 
bune, creează mari ocazii, care 
culminează cu „golul4* pus pe 
tavă și ratat de Stoica. După 
care jocul se stinge iar, cu o re
miză echitabilă, dominată de 
fantezia debordantă a lui Barbu 
și ... măestria renăscută a lui 
Dumitru.

loan CHIRILĂ

pur 
den 
cui 
zon 
acți 
min 
fav< 
Tre 
dev 
păți 
re, 
rulL 
cei 
defe 
din 
nea: 
atac

cînd Corvinul s-a calificat greu 
în penultimul minut, în fața unui 

• „li44 brașovean în mare formă.
Credeam că vom avea din nou 
spectacol, mai ales că disputa de 
sîmbătă, de lâ Hunedoara, înce
puse activ, cu bara lui Klein 
(min. 5) și marea ocazie a lui 
Gherghe, ' care, în min. 12, a 
ajuns singur- în careu, însă, în 
loc să încerce poarta, a preferat 
o pasă laterală pe care Dubin- 
ciuc a rezolvat-o in extremis. A- 
vertizatâ de elanul ofensiv al 
oaspeților, echipa lui Mircca Lu- 
cescu s-a năpustit în atac, în 
iureșul ei caracteristic de acasă, 
cînd atacă cu toți jucătorii de 
cîmp, pe toate fronturile. Nău
ciți de forța de atac a gazdelor, 
brașovenii s>e retrag în fața por
ții, dar nu pot face nimic, pen
tru că, gazdele îi hărțuiesc ne
încetat. Și golurile vin, logic. 
Primul. în min. 16, cînd Gabor 
cravașează, irezistibil, pe stînga, 
centrează cu efect, iar NICȘA 
înscrie din 6 m. Peste șapte mi

nute 
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Divizia ,,A", etapa a 27-a
U.T.A.

DUCADAM, LIMITEAZĂ PROPORȚIILE SCORULUI
2 (0) 
0

OASPEȚII AU JUCAT PENTRU UN PUNCT
CHIMIA RM. VILCEA 
DINAMO

0 
0

Mai"; teren bun; timp 
moderat; spectatori - 
Șuturi: 12—5 (pe poar-

Stadion „1 
frumos, vint 
circa 12 000. , ...
tâ: 3—1). Comoro: 3—3.

CHIMIA: Roșea - Basno, PREDA, 
CATARGIU. BOȚONEA - Cheran 
(min. 73 SAVU), Alexandru, CARABA
GEAC — TELEȘPAN, Stanca, Gingu.

DINAMO: MORARU - STREDIE, I. 
MARIN, DINU, STĂNESCU - Drag- 
nea, Augustin, Custov — Țâlnar, lor- 
doche, Orac (min. 80 D. Georgescu).

A arbitrat foarte bine M. Neșu 
(Oradea); la linie: D. Buciuman (Ti
mișoara) și M. Dumea (Roman).

Trofeul Petschovschi: 9.
la speranțe: ț>—2 (0-2).
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Remontată psihic, în urma 
punctelor acumulate în depla
sare, și puternic încurajată de 
un public inimos. Chimia a 
forțat, din start, poarta lide
rului, atacând îndeosebi pe 
partea impetuosului. Teleșpan, 
Dinamo, în replică, s-a infil
trat (în min. 8) prin Stredie, 
în careul advers, dar fundașul 
oaspeților s-a văzut deposedat, 
in extremis, de... aripa Gîngu. 
A fost o mică mostră de ceea 
ce va însemna în mare disci
plina tactică a gazdelor — 
..marca Tr. Ionescu" —_în faza 
de apărare, 
Teleșpan și 
du-și pe tot 
direcți.

Pusă repede în temă de In
tențiile gazdelor, decise _ să 
jflăse, în măsura posibilități
lor, ambele momente ale jo
cului, experimentata Dinamo a 
găsit, relativ repede, antidotul 
Si, în lipsa unui vîrf percu
tant (Văetuș — accidentat) și 
a unui dispecer de clasă (Mul- 
țescu — suspendat), liderul s-a 
decis să joace pentru un 0—0, 
în care scop defensiva lui a 
pasat, cit a putut. în treimea 
proprie, deseori cu... Moraru, 
singurul dinamovist nejenat de 
pressingul vîlcean. în aceste 
condiții, notăm puține, ex
trem de puține faze de poartă. 
Si o singură ocazie mare de

Bazno, Boțonea, 
Gîngu, urmărin- 

terenul adversarii

gol, irosită, în min. 23, de 
Stanca, care, deși in poziție 
excelentă, la 14 m frontal, nu 
l-a putut învinge pe 
ieșit oportun. Pînă la 
reprizei, doar două 
mai creat emoții lui 
și Roșea : în min. 
Dinu l-a deposedat 
in extremis, pe Teleșpan (a 
fost atac corect, regulamentar, 
la minge și nu la om cum au 
pretins gazdele), precum și in 
min. 37 cind, la un șut-cen- 
trare de la Custov, Augustin, 
venit în viteză, a întîrziat cu 
o fracțiune de secundă.

După reluare, în linii mari, 
același aspect al jocului : Di
namo și-a apărat cu dîrzenie 
punctul (Stredie și Stănescu 
contrînd și dublînd în situații 
limită). Chimia a forțat în 
dar deschiderea scorului.

Prin introducerea (destul 
tîrzie) lui Savu, acțiunile 
fensive declanșate de gazde au 
avut un grad sporit de pericu- 
lozitate. dar Gîngu (min. 75) 
și Carabageac (min. 79) n-au 
dat dovadă de „sânge rece" la 
finalizare. Cea mai clară situa
ție de gol a Chimiei a fost 
însă aceea din min. 88, cînd 
Gîngu a trimis puternic, dar 
imprecis, de la 12 m, puțin la
teral stingă. Ultima speranță 
a mult încercatului (și de astă 
dată) public vîlcean se risipi
se... foarte aproape de ștîlpul 
sting al porții lui Moraru.

Moraru, 
slîrșitul 

faze au 
Moraru 

35, cînd 
în careu,

za-

de 
o-

Gheorghe NICOLAESCU

RTAT GOLAVERAJUL»
PI

pir, 
îaj- 
Fa-

l - 
Gh. 
ari- 
nio-

ng; 
Ora-

la un pas de a întoarce rezulta
tul și odată cu el să-și ia ad
versara la braț, mergînd împreu
nă spre... Divizia ,,B“. Dar por
tarul Naște, în min. 33, a scos 
senzațional de la vinclu lovitura 
liberă de la 20 m a lui Isaia, In 
mim. 35 l-a faultat pe Țevi, scă
pat spre poartă la o pasă ne
glijentă a lui Ispir, după care a 
.respins peinalty-ul (just acordat, 
protestele gazdelor fiind nejusti
ficate) executat de Tică. Și, ca 
în atîtea alte situații, ratările se 
răzbună : în min. 43 scorul 
venit 2—0 pentru A.S.A., 
golul lui BIRO I, care a 
puternic sub 
ce Gîrjoabă nu 
pingă șutul Iui 
gazdele forțează 
mai tot timpul 
plasa jocului la
de bucureșteni. Doar în min. 71, 

‘nsiva locală a ieșit din tipar, 
și C. TLTE a înscris plasat, după 
un „un-doî“ cu Dulău.

a de- 
prin 

șutat 
după 
res- 

Acum, 
golaverajul, dar 

ele au căzut în 
ofsaid practicat

transversală, 
reușise să 
Fanlci.

Adrian VASILESCU
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. se 
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SCU

Stadion Jiul; teren denivelat; timp 
frumos, dar rece; spectatori — circa 
4 000. Șuturi: 17-8 (pe poartâ: 14—3). 
Cornere: 20-2. Au marcat: ȘUMU- 
LANSCHI (min. 37) și GIUCHICI (mln. 
61).

JIUL: Cavai — P. Grigore (min. 73 
Frâțilâ), Rusu NEAGU, N. Giurgiu 
- DINA (mln. 61 Muia), ȘUMULAN- 
SCHI, VARGA - Sâlâjan, Lasconl, 
Giuchici.

U.T.A.: DUCADAM - Gâman, Ku- 
kla, Bodi, L. Giurgiu — Iova (min. 
62 Mușatj, Hlrmler, TISA — Cura, 
Urs, Roșu (min. 74 Vuia).

A arbitrat foarte bine M. Abramiuc; 
la linie: Gh. Arhire (ambii din Su
ceava) șl M. Stânescu (loși).

Cartonașe galbene: RUSU, SALA- 
JAN, KUKLA.

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 1-0 (0-0).

»
plasate în 

clasamentului, 
partida, jocul 
de numeroase 
atacă neconte- 
arădeană este 

cu i 
în ciuda 

goluri primite avea 
de zile

Cele două formații, 
zona Inferioară a 
au început... tare 
fiind fragmentat 
Intrări dure. Jiul 
nit, dar defensiva .. 
la post, în frunte cu portarul 
Ducadam, care în ciuda celor 
două goluri primite avea să 
facă o partidă de zile mari. 
Prima mare ocazie este irosită 
de Sumulansehl care, chiar în 
min. 1, șutează slab, de la 6 m, 
și Ducadam reține. Deschiderea 
scorului este amt rtă și în min. 
10, cînd mingea expediată ou 
capul de Sălăjan este scoasă de 
pe lina porții goale de Hlrmler. 
Pe fondul atacurilor in valuri ale 
echipei locale, U.T.A. inițiază 
două contraatacuri periculoase, 
primul în min. 11 cînd voleul lui 
Tisa este respins cu dificultate 
de Caval, al doilea in min. 15 
cînd Urs scapă pe partea dreap
tă, centrează puternic pe jos și 
Cura luftează de la numai 6 m.

tn mln. 20 și 30 Ducadam blo
chează șuturile lui Lasconi. In 
min. 37 insă scorul este deschis : 
SUMULANSCHI șutează puternic, 
pe jos, de la 14 m Ducadam 
plonjează și atinge balonul cu 
virful degetelor, dai nu-1 poate 
opri să se rostogolească în pla
să. Cu două minute înainte de 
pauză Rusu trimite balonul, cu 
capul, în „transversală44.

Repriza secundă avea să fie în 
totalitate la discreția gazdelor. 
După ce în min. 55 Ducadam se 
opune balonului expediat puter
nic de Dina. în min 61 GIUCHT- 
CI majorează scorul cu un șut 
imparabil, la vinclu. De-acum 
încolo .Ducadam face adevăra
te minuni, zburînd dintr-un colț 
într- altul al porții, evitînd go
luri gata făcute, așa cum s-a 

în min. 65 („bombă4* 
de la 6 m), min. 77 
min. 78 (Sumulanschi) 
83 (Lasconi).

Gheorghe NERTEA

întîmplat 
Sălăjan, 
(Varga), 
și min.

CLUJENII, CONSTRÎNȘI SĂ SE APERE PE TEREN PROPRIU
înălțime, deosebit de periculoa
se. Peniu, dar mai ales Petcu 
(acesta 
în min.
care ar 
merea 
periculoși 
lor, nu au găsit însă drumul 
golului. Aceasta, desigur, și da
torită apărării grupate a stu
denților și. în cele din urmă, 
prezenței de spirit a Iul Lă- 
zăreanu. Dealtfel, repriza a 
doua le-a aparținut fotbaliști
lor din Constanța, care au a- 
vuț ocazii clare (nu numai de 
egalare) prin Petcu (min. 58), 
Mănăilă (min. 60 — lovitură 
liberă de la 18 m), Petcu și 
Constantinescu (în același min. 
63), I. Moldovan (min. 86).

Cum a fost prima repriză ? 
Caracterizată printr-un joc de 
uzură ; din tribune se striga 
„deșteptarea !" ; se juca „pe 
ce iese", și a ieșit un fotbal 
de slabă calitate, confunz (ex
cepție Suciu, foarte activ). în 
care realizările tehnico-tactice

După meci, conducătorii clu
bului studențesc erau impre
sionați de calitatea fotbalului 
demonstrat, mai cu seamă în 
repriza a doua, de echipa lito
ralului. chiar dacă în primele 
45 de minute formația antre
nată de Em. Hașoti a stat mai 
mult în espectativă, apărîn- 
du-se organizat și contra-ata- 
cînd periculos. în următoarele, 
cu toate că n-au mai benefi
ciat de titularii Borali și 
ramalău, accidentați pe 
de Porațchi (faulturi de 
nicidecum intenționate), 
stăntenii s-au aruncat cu 
multă agresivitate în atac și 
Si-au demonstrat mai ales în 
această perioadă calitățile : joc 
simplu, orientat pe poarta ad
versă, dar și foarte incisive ac
țiuni 'pe ambele flancuri. în
cheiate cu centrări la semi-

din urmă a 
58 
fi 

pe
un șut „ca 
rupt plasa 
poartă...), 

atacanți ai

expediat 
din tun", 
dacă ni
ce! mai 
oaspeți-

■

Ca- 
rind 
joc, 
con-
mai

„U“ CLUJ-NAPOCA 1 (1)
F.C. CONSTANȚA 0

Stadion Municipal; teren neîngrijit; 
timp însorit, rece; spectatori — circa 
8 000. Șuturi: 12—11 (pe poartâ: 8—7). 
Cornere: 7—6. A marcat: DOBROTA 
(min. 38).

»,U": Lâzâreanu - L. MIHAI, Cio
can, FI. Pop, Bagiu — Boca (min. 
85 Țiglariu), Moș, PORAȚCHÎ (min. 
65 Bucur) - DOBROTA, Cîmpeanu II, 
SUCIU.

F.C. CONSTANȚA: LASCU - Boratt 
(mîn. 24 MANÂILA), Antonescu, Ca- 
ramalâu, (min. 35 CONSTANTINES- 
CU), Turcu — Drogeanu, Gache, I. 
Moldovan — Buduru, PETCU, PENIU.

A arbitrat bine Fl. Popescu (Plo
iești) ; Io linie M. Stoenescu și C. Ma
ghiar (ambii din București).

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 0-0.

PORTARUL VOINEA, IMBATABIL!
F.C. ARGEȘ 1 (1)
C.S. TÎRGOVIȘTE 1 (1)

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp 
excelent; spectatori — circa 12 000. 
Șuturi: 17—5 (pe poartâ: 9—2). Cor
nere: 19-2. Au marcat: RADU II
(min. 3) șl I. MARIN (mln. 11).

F.C. ARGEȘ: Ariciu - ZAMFIR, 
Cîrstea, Stancu, Eduard — Kalla (min. 
24 Jurcâ), CHIVESCU, Ignat - Bâlu- 
țâ (min, 46 Moiceanu), RADU II, 
Turcu.

C.S. 
lescu, 
(min. 
GHE. 
ca (mln. 76 O. Popescu), V. Radu, 
Aelenei.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu; 
la linie: R. Rotaru fl M. Bercan 
(toți din București).

Cartonașe galbene: V. RADU.
Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 1-0 (1—0).

TÎRGOVIȘTE: VOINEA - Nicu- 
DUMITRESCU, ENE, Pitaru 

85 FI. Alexandru) — GHEOR- 
I. MARIN, Constantin — Grea-

de furibund a fost 
partidei, cu atacuri 
ale echipei gazdă,

Pe cit 
începutul 
in valuri 
încheiate cu două cornere con
secutive în primul minut și 
deschiderea scorului în min. 3 
(Ignat a pătruns impetuos în 
suprafața de pedeapsă, a fost 
faultat de Ene ; penalty-ul a 
fost slab executat de RADU 
II, dar mingea respinsă de 
Voinea a fost reluată in plasă 
de vîrful piteștean), pe atît de 
neașteptată a fost evoluția e- 
chipei lui Dobrin în continua
re. Crezînd, probabil, că acest 
gol căzut repede va însemna 
începutul... sfîrșitului replicii

adverse, formația argeșeană a 
tratat superficial faza de apă
rare (cu deosebire linia de 
fundași) și astfel în min. 11 
ION MARIN, nestingherit, a e- 
galat printr-un șut fără pre
luare, din afara suprafeței de 
pedeapsă, surprinzîndu-1 și pe 
Ariciu ieșit din poartă : 1—1.

De acum încolo echipa F. C. 
Argeș ia jocul pe cont pro
priu. comerele curg, dar C. S. 
Tîrgoviște se apără organizat 
și corect, mizînd pe un plasa
ment exact al apărătorilor și 
pe o zi excelentă a portarului 
Voinea. Dealtfel, ultimul apă
rător tîrgoviștean, cel mai bun 
jucător în această partidă, 
este principalul autor al re
zultatului de egalitate obținut 
de elevii antrenorului Jenei. 
Și dacă în prima repriză el a 
fost depășit o dată (min. 17, 
cînd Ignat a șutat în colțul 
lung, balonul fiind respins de 
pe linia porții de fundașul 
Dumitrescu). în partea a doua 
a meciului el a cules sau a 
respins toate baloanele de pe 
spațiul porții și din careul 
mic. Și asemenea situații au 
fost multe în repriza secun
dă, cînd golul a plutit mereu 
în aer. dar nu a căzut ! (în 
min. 55, 65 șl 90, Voinea a 
reușit să se opună șuturilor 
lui Turcu și. respectiv, Moi- 
ceanu și Ignat, expediate de 
la mai puțin de 6 m .

Paul SLĂVESCU

s-au numărat pe degetele de 
la o singură mină. Din rindul 
acestora, golul studenților în
scris în min. 38 de DOBROTĂ. 

care a deviat în plasă o min
ge expediată de Porațchî.

Mircea TUDORAN

ANTOHI - RATAREA SEZONULUI!
1 (0) 
o
foarte 

___ _ __ ___________ ___ — cir
ca 5 000. Șuturi: 10-12 (pe poartâ: 
3-4). Cornere: 3-3. A marcat: O. 
IONESCU (min. 53).

SPORTUL STUDENȚESC: SPERIATU — 
M. Mihai, IORGULESCU, CAZAN, 
Munteanu II — Pana, Chihaîa (mln. 
83 Șerbânică), O. IONESCU - FI. 
Grlgore, M. Sandu, Terheș (min. 64 
Bozeșan).

SPORT CLUB: Mangeac — Viscrea- 
nu, CARPUCI, C. SOLOMON, Ellsei 
— Movila (min. 13 Verigeanu)', PE- 
NOF, ȘOȘU — Șoiman, Antohi (min. 
73 Botez), Chitaru.

A arbitrat foarte bine M. Salomîr; 
la linie: M. Man (ambii din Cluj- 
Napoca) șl M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene: O. IONESCU. 
Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 0-2 (0-2).

SPORTUL STUDENȚESC 
S.C. BACĂU

Stadion „Politehnica"; teren 
bun; timp excelent; spectatori

Fără doar și poate, gazdele nu 
au „prins", sîmbătă, o zi prea 
bună. Antrenorul Ion Voica re
cunoștea, dealtfel, cu sportivita
te, că echipa sa a cîștigat, de 
astă dată, un meci în care a e- 
voluat modest, beneficiind, adău
găm noi, mal ales in repriza se
cundă, șl de șansă. La rindul 
său, antrenorul oaspeților, Ni- 
colae Vătafu, aproape că nu-șl 
putea explica cum a putut aă 
piardă in „Regie" ambele puncte 
puse in joc, cînd desfășurarea 
ostilităților din teren îl dădea

dreptul la cel puțin o remiză.' 
Sport club s-a întors însă acasă 
cu mîna goală, pentru că a ra
tat nu mal puțin de patru mari 
ocazii de gol, una dintre ele, 
aceea a lui Antohi, din min. 56, 
putînd concura la titlul de „ra
tarea sezonului4*. Pentru că jucă
torul băcăuan, singur cu poarta 
goală în față și de la o distanță 
de cîțiva metri, cu mingea pu
țin săltată, numai bună de scu
turat plasa cu ea, a șutat peste 
bară I Celelalte trei mari ocazii 
de gol s-au consumat în min. 8, 
la o acțiune de contraatac a 
lui Chitaru, în min. 44 cînd Spe- 
riatu a scos, 
de la vinclu, 
Antohi și în 
nou, Speriatu 
porții mingea
Soiman, din centrarea lui Veri
geanu. Studenții bucureșteni s-au 
găsit de numai două ori în si
tuații mai clare de a înscrie : la 
prima,- din min. 17, voleul lui O. 
Ionescu a fost însă parat, printr- 
un reflex, de Mangeac ; la cea 
de a doua, din min. 53, același 
O. IONESCU a deviat în poartă 
un șut parabil expediat de M. 
Sandu, realizînd singurul gol al 
meciului, o partidă de lrptă, fără 
prea multe virtuți - spectaculare, 
în care oaspeții, deși s-au dove
dit mai buni în ansamblu, au 
părăsit terenul învinși. Ei au 
plătit tribut scump ineficacității, 
înclinînd steagul în fața unei e- 
chipe mai experimentate.

Mihai IONESCU

miraculos aproape, 
balonul șutat de. 
min. 68 cînd, din 
a reținut pe linia 
reluată direct de

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I

C.S.U. GALATI — GLORIA" 
BUZĂU 1—0 (8—0). Unicul gol a 
fost realizat de Gheorghiu (min. 
60).

C.S. BOTOȘANI — VIITORUL 
GHEORGHENI 2—0 (1—0). Au
marcat : Eres (mln. 16, autogol) 
și Luca (min. 60).

GLORIA BISTRIȚA — F.C.M. 
SIDERURGISTUL GALATI 0— 0.

RELONUL SAVINEȘT1 — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Ungureanu
(mln. 14) pentru Relonul, Pctra- 
che (min. 65) pentru F.C.M. 
Progresul.

UNIREA DINAMO FOCȘANI —

1. POLIT. IAȘI 25 18 4 3 54-20 40
2. Gloria B-ța 25 13 7 5 48-14 33
î. C.S.M. Sv. 25 15 3 7 52-24 33
4. Unirea D. Foc. 25 13 3 9 35-24 29
5. Gloria Buzâu 25 12 4 9 34-17 28
6. F.C.M. Sid. Gl. 25 10 8 7 36-25 28
7. C.S. Botoșani 25 11 4 10 49-35 26
4. I.M.U. Medgidia 25 11 4 10 28-36 26
9. C.S.M. Sf. Gh. 25 10 5 10 40-34 25

10. Viit. M . Vaslui 25 11 3 11 28-31 25
11. F.C.M. Prog. Br. 25 8 8 9 29-29 24
12. Ceahlăul. P.N. 25 8 6 11 30-33 22
13. C.S.U. Galați 25 10 2 13 32-45 22
14. Delta Tulcea 25 9 4 12 24-44 22
15. Viit. Gheorgheni 25 7 6 12 22-35 20
16. Constr. lași 25 9 2 14 29-45 20
17. Victoria Tecuci 25 7 1 17 16-49 15
18. Relonul Sâv. 25 2 8 15 18-64 12

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 4—0
(2—0). Au înscris : Rusu (min.
23) și Sima (min. 10,, 63 și 74).

DELTA TULCEA — CON-
STRUCTORUL IAȘI 3—0 (0-0).
A marcat : Bădescu (min. 48, 51
și 81).

C.S.M. SUCEAVA I.M.U.
MEDGIDIA 0—0.

VIITORUL MECANICA VAS-
LUI — VICTORIA TECUCI 2—0 
(1—0). A înscris: Dănilă (min. 
43 și 89).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
SF. GHEORGHE 3—0 (2—0). Au
torii golurilor : Simlonaș (min. 
27) șl Romilă (min. 34 și 75).

Relatări de la T. Siriopol, T. 
Ungureanu, I. Toma, C. Rusu, 
V. Manollu, P. Comșa, I. Mîn- 
drcscu, FI. Mihai și M. Macovei.

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
mai): Viitorul Mecanica Vaslui 
— Gloria Bistrița (0—2), Con
structorul Iași — Politehnica 
Iași (0—3), Gloria Buzău — F.C.M. 
Progresul Brăila (1—0), Victoria 
Tecuci — C.S.M. Sf. Gheorghe 
(0—6), I.M.U. Medgidia — Viito
rul Gheorgheni (0—3), F.C.M. Și- 
derurgistul Galați — C.S.U. Ga
lați (2—1), Unirea Dinamo Foc
șani — C.S. Botoșani (0—2), Re
lonul Săvinești — Ceahlăul P. 
Neamț (0—3), Delta Tulcea — 
C.S.M. Suceava (0—6).

SERIA A li-a
PETROLUL PLOIEȘTI — AU

TOMATICA BUCUREȘTI 2—1 
(2—0). Autorii golurilor : Grigo- 
re (mln. 7), Simaclu (min. 33), 
respectiv C. Grlgore (min. 65).

METALUL PLOPENI — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 2—0 
(1—0). Au .înscris : Dinu (min. 
12) șl E. Vasile (mln. 72).

METALUL BUCUREȘTI — ȘOI
MII IPA SIBIU 0—0.

CHIMICA TIRNAVENI — UNI
REA ALEXANDRIA 2—0 (1—0).
Au marcat : Chenan (mln. 32) și 
Marton (min. 80).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 (0—0). 
Au înscris : Rada (min. 62), Tă- 
taru (min. 87), respectiv Solo
mon (min. 60).

TRACTORUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 0—0.

dunărea calarași — e- 
NERGIA SLATINA 2—0 (0—0).
Autorii golurilor : Ștefan (min. 
52) șl Costea (mln. 56).

PANDURII TG. JIU — FLACA- 
RA MORENI 3—1 (1—1). Au mar
cat : Găman (min. 16), Zuică 
(min. 62), Rădoi (min. 72 din 11 
m), respectiv Toma (mln. 20).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
CARP ATI MIRȘA 1—1 (0—0).
Au înscris : Marta (min. 81) 
pentru Luceafărul, Tarcea (min. 
54) pentru Carpați.

Relatări de la I. Tănăsescu, M. 
Boghlci, N. Ștefan, I. Burdelca, 
O. Guțu, I. Stanca, N. Constan- 
tlnescu, M, Băloi și N. Costache.
1. PETROLUL PL. 25 16 7 2 45-14 39
2. Rapid Buc. 26 15 7 4 56-20 37
3. Unirea Alex. 26 13 4 9 26-22 30
4. Șoimii IPA Sb. 25 10 8 7 31-23 28
5. Metalul Buc. 25 9 8 8 26-17 26
6. Dunârea CI. 26 12 2 12 31-31 26
7. Gaz metan 24 11 3 10 26-30 25
8. Automatica Buc. 25 9 6 10 40-46 24
9. Mecanica fina 26 8 8 10 27-34 24

10. Energia Slatina 25 10 4 11 26-34 24
11. Flacâra Moreni 26 9 5 12 20-25 23
12. Carpați Mîrșa 24 7 8 9 25-26 22
13. Autobuzul Buc. 25 10 2 13 28-35 22
14. Pandurii Tg. J. 25 10 2 13 35-44 22
15. Chimica Tîrn. 24 8 6 10 22-31 22
16. Trac’xîrul Bv. 26 8 6 12 20-30 22
17. Metalul Plopeni 25 9 3 13 24-32 21
18. I.C.I.M. Brașov 24 5 5 14 19-33 15

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
mai): Dunărea Călărași —• Pe
trolul Ploiești (1—5), Energia 
Slatina — Luceafărul București 
(2—1), I.C.I.M. Brașov — Pandu
rii Tg. Jiu (1—3), Șoimii IPA 
Sibiu — Gaz metan Mediaș (0—1), 
Chimica Tîrnăveni — Metalul 
Plopeni (0—0), Autobuzul Bucu
rești — Metalul București (0—1), 
Unirea Alexandria — Tractorul 
Brașov (0—0), Flacăra Moreni — 
Carpați Mîrșa (0—1), Automatica 
București — Mecanică fină Bucu
rești (1—4), Rapid București — 
stă.

SERIA A lll-a
OLIMPIA SATU MARE — MI

NERUL LUPENI 0—1 (0-0). A 
înscris : Burgher (min. 48).

C.I.L. SIGHET — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA l—o (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Moldovan (min. 
54).

MINERUL CAVNIC — F. C. 
BAIA MARE 4—2 (3—2). Au mar
cat : Lucaci (mln. 3), Tulba (mln. 
14), Bonte (min. 27), Cristea 
(min 73), respectiv Dragomlrescu 
(mln. 9), Ene (min. 13).

F.C. BIHOR ORADEA — AU
RUL BRAD 1—0 (1—0). Autorul
golului : Pușcaș (min. 25).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — DA
CIA ORAȘTIE 2—0 (1—0). A In
serts : Radu (mln. 22 și 47).

C.F.R. TIMIȘOARA — RAPID 
ARAD 3—1 (2—0). Au marcat : 
Androvicl (mln. 23 șl 28), Ham- 
baraș (mln. 46), respectiv Bro- 
șovschi (min. 55).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 
II. BA SEINI 2—1 (O-l). Autorii
golurilor : Portic (min. 51), Ma-

teti (min. 63), respectiv Doios 
(mln. 34).

C.S.M. DROBETA TH. SEVE
RIN — U.M. TIMIȘOARA 2—1 
(2—1). Au marcat : Olteanu (min. 
19 din 11 m), lordache (min. 39), 
respectiv Nucă (mln. 16).

STRUNGUL ARAD — SOME
ȘUL SATU MARE 2—1 (0—0). Au 
înscris : Șchiopu (min. 53), Bi- 
zău (min. 66), respectiv Goadaș 
(min. 77).

Relatări de la Z. Kovacs, S. 
Pralca, Z. Debrețeni, P. Lorincz, 
I. Lespuc, St. Marton, D. Glă- 
van, V. Manafu și N. Străjan.
1. F.C. BIHOR
2. F.C. Baia Mare
3. Aurul Brad
4. Olimpia S.M.
5. C.I.L. Sighet
6. C.F.R. Timișoara
7. C.S.M. Dr. Tr.S.
8. Rapid Arad
9. Strungul Arad

10. F.C.M. Reșița
11. Minerul Lupeni
12. Someșul S.M.
13. Minerul Cavnic
14. înfrățirea Or.
15. U.M. Timișoara
16. Dacia Orâșrie
17. C.F.R. Cj.-Nap.
18. Minerul - llba S.

25 20 3 2 70-22 43
25 13 5 7 49-23 31
25 13 2 10 33-25 28
25 11 4 10 31-27 26
25 12 2 11 30-36 26
25 10 5 10 38-30 25
25 11 3 11 33-32 25
25 11 3 11 31-35 25
25 11 3 11 37-45 25
25 9 6 10 46-33 24
25 10 4 11 33-36 24
25 10 4 11 27-39 24
25 10 3 12 41-35 23
25 11 0 14 43-41 22
25 9 3 13 24-38 21
25 9 3 13 29-55 21
25 7 5 13 29-47 19
25 6 6 13 20-47 18

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
mai): Minerul Cavnic — F.C. Bi
hor Oradea (0—4), Strungul A- 
rad — C.I.L. Sighet (1—1), U.M. 
Timișoara — Minerul llba Seini 
(0—3)', Minerul Lupeni — C.F.R. 
Timișoara (0—2), Someșul Satu 
Mare — C.F.R. CluJ-Napoca (0—0), 
Dacia Orăștie — Olimpia Satu 
Mare (0—2). înfrățirea Oradea — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(0—1), Aurul Brad — Rapid A- 
rad (1—3), F. C. Baia Mare — 
F.C.M. Reșița 10—9).



La Balcaniada de tir de la Atena La Campionatele europene de tenis de masa

SPORTIVII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT ȘASE TITLURI
Campioni balcanici: Dorina Guler, Marin stan, Domuius Nicolcscu și Gabriel Cristachc

fETELf NOASTRE N AU MAI URCAT PI PODIUM
ATENA, 25 (prin telefon). 

Pe poligonul Kessariava s-a în
cheiat azi (n.r. ieri) Balcania
da de tir la arme cu glonț, e- 
ditia 1932. la care sportivii ro
mâni au realizat un frumos 
succes obtinind in total 20 de 
medalii : 6 de aur, 7 de ar
gint și 7 de bronz. în ultimele 
două zile, întrecerile au fost 
dominate de țintașii noștri, 
care au cîștigat locul I. la in
dividual in probele de pistol 
viteză — Marin Stan, la seniori 
și Gabriel Crislache la juniori, 
la pușcă liberă 3X40 f — Ro
mulus Nicolcscu, pistol stan
dard — Dorina Guler, iar pe 
echipe la pistol viteză și puș
că 3X40 focuri. Deci, sportivii 
noștri au incheiat cu un re-

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE LUPTE LIBERE

VARNA, 25 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică seara, la 
Palatul sporturilor și culturii 
din localitate s-au disputat 
cele două.reuniuni finale ale 
campionatelor europene .de lup
te libere întreceri încheiate cu 
rezultate nefavorabile sportivi
lor români, care la actuala edi
ție n-au reușit să obțină vreo 
medalie.

Sîmbătă Traian Marinescu 
(62 kg) a realizat o victorie 
deosebit de prețioasă, în fața 
campionului mondial S. Ștercv 
(Bulgaria) acest succes deschi- 
zîndu-i lui Marinescu drumul 
spre podiumul de premiere. 
Din păcate însă, în partida 
următoare el a pierdut (8—8) 
intîlnirea cu polonezul M. Sku- 
bacz (deși in primul moment a 
fost declarat învingător sporti
vul român) ieșind astfel din 
cursa spre o medalie. Tot sîm
bătă dimineața. A. Ianko 
(+100 kg) l-a învins prin tuș 
(mia. 0,37) pe elvețianul A. 
Stooky. iar apoi a fost întrecut 
(tot prin tuș) de S. Andiev 
(U.R.S.S.). clasindu-se pe locul 
2 în grupa sa.

în primă reuniune a finale
lor. sîmbătă seara, A. Neagu 
(57 kg) l-a făcut tuș pe ceho
slovacul J. Schweuder. cla
sindu-se pe locul 5. în ace
eași seară. V. Pușcașu (100 kg) 
l-a depășit la puncte 'pe turcul 
A. Tașcan. clasîndu-se și el 
pe locul 5

în Divizia „A“ de rugby

DINAMO SE MENȚINE CU FERMITA TE LIDERĂ
In etapa a 19-a a Diviziei „A" 

de rugby, rezultate scontate (mal 
puțin cel de ta Birlad, unde gaz
dele au pierdut pe teren pro
priu 1).

R.C. SPORTUL STUDENȚESC — 
C.S.M. SUCEAVA 33—13 (15—S). 
Cel mai echilibrat — In aparen
ță — meci al etapei a pus față 
in față, pe terenul Complexului 
cultural-sportiv de la Tei, două 
formații decise să părăsească 
zona retrogradării în care se află 
situate. Studenții, mai aproape 
de valoarea lor, mal deciși, mai 
lucizi și mai bine orientați tac
tic, au realizat o victorie de pro
porții, nesperată față de un ad
versar tenace, care n-a înțeles 
să renunțe la luptă pînă la flu
ierul final. Jocul s-a menținut 
echilibrat numai 22 de minute, 
pină la primul eseu al gazdelor, 
contestat de suceveni (de aici și 
unele reproșuri adresate arbi
trului. care au determinat elimi
narea lui Hău, C.S.M, conținuînd 
partida în 14 jucători), nemotivat, 
însă, XV-le studențesc obține o 
victorie deosebit de prețioasă, 
care o face să spere în men
ținerea printre formațiile din 
primul eșalon. In schimb C.S.M. 
Suceava cu o echipă robustă, 
dlspunînd de reale calități teh
nice (poate mai puțin orientată 
tactic) rămîne —. în continuare — 
angajată în această tentativă.

Au marcat : COJOCARU (eseu. 
tt„ două 1. p), PARASCHIVES- 
CU (l.p.c. și tr.), PĂDURE ANU, 
VINTILA. FL. ATANASIU șl NE- 
GOIESCU cite un eseu, respectiv 
LTVADARU (3 l.p.) șl DUMI- 
TRAȘ (eseu).

Arbitrului C Udrea. care a con
dus eu autoritate * și competență, 
i s-au aliniat formațiile:

R.C. SPORTUL STUDENȚESC : 
Cojocaru — Vintilă, A. Hariton,

zuitat excelent această impor
tantă competiție de tir.

REZULTATE TEHNICE — 
pistol viteză 60 f seniori : 1. 
M. Stan 596 p, 2. G. Calotă 
594 p (ambii România)..., 6. C- 
Ion 585 p.„. 11. C. Țîrloiu 580 
p ; pe echipe : 1. România
2 355 p, 2. Albania 2 336 p ; ju
niori : 1. G. Cristache 585 p..., 
3. S. Babiî 577 p (ambii Româ
nia) ; pistol standard femei :
1. Dorina Guler (România) 584 
p — nou record balcanic.... 5. 
Emilia Bodrîngă 559 p, 6. E- 
lena Macovei 559 p ; pușcă li
beră 3X40 f : seniori : 1. R. 
Nicolcscu 1 154 p..., 3. E. Anto
nescu 1 148 p (ambii România); 
pe echipe : 1. România 4 592 p,
2. Iugoslavia 4 565 p ; pușcă

standard 3X20 f juniori : 1.
Maximovlc) (Iugoslavia) 570 p,
2. 1 Joldea (România) 564 p ;
senioare : 1. Matova (Bulgaria) 
582 p..., 8. Eva Ionescu 563 p 
9. Niculina Iosif 559 p, 10. Ro
xana Lămășanu 558 p; pe e- 
chipe : 1. Bulgaria 1714 p...,
3. România 1 680 p ; pistol li
ber 60 f seniori : 1. Stoianov 
(Bulgaria) 568 p.„, 5. P. Ilie 
557 p, 6. G. Calotă 556 p ; pe 
echipe : 1. Bulgaria 2 257 p, 
2. România 2 206 p ; juniori :
1. Nazimov (Bulgaria) 545 p.
2. S. Babii 544 p, 3. G. Cris
tache 536 p (ambii România).

Iată primii trei clasați la cele 
zece categorii: 48 kg: 1. L. Biro 
(Ungaria), 2. V. Gogolev 
(U.R.S.S.), 3. S. Trstena (Iugo
slavia); 52 kg: 1. V. Iordanov 
(Bulgaria), 2. L. Szabo (Ungaria), 
3. O Efendiev (U.R.S.S.); 57 kg:
1. S. Beloglazov (U.R.S.S.), 2. J. 
Szalontay (Ungaria), 3. St. Ivanov 
(Bulgaria), ...5. A. Neagu (Ro
mânia); 62 kg: 1 Șterev (Bulga
ria), 2. J. Geambaz (Turcia), 3. 
B. Ibrahimov (U.R.S.S.); 68 kg;
1. B. Budaev (U.R.S.S), 2. Z. 
Szalontay (Ungaria), 3. I. Iankov 
(Bulgaria); 74 kg: 1. M. Knosp 
(R.F.G.), 2. P. Rauhala (Finlan
da), 3. I Vorobiev (U.R.S.S.) ; 82 
kg; 1. I. Kamberov (Bulgaria),
2. V. Madosian (U.R.S.S.), 3. G. 
Schlring (R.D.G.); 90 kg: 1. I. Di
mov (Bulgaria), 2. P. Naniev 
(U.R.S.S.), 3. I. Temîz (Turcia); 
100 kg: 1. R. Ciutaba (U.R.S.S.),
2. U. Neupert (R.D.G.), 3. J. Stra- 
nLsko (Cehoslovacia), ...5. V. Puș
cașu (România); 4-100 kg: 1. S. 
Andiev (U.R.S.S.), 2. J. Rovnyai 
(Ungaria), 3. A. Sandurskl (Po
lonia), 4. A. Ianko (România).

Singurul reprezentant al ță
rii noastre rămas în concurs în 
reuniunea de duminică seara a 
fost Andrei Ianko. El a luptat 
pentru medalia de bronz cu 
polonezul A. Sandurskl, dar n-a 
reușit performanța de a urca 
pe podium fiind învins prin 
tuș in primul minut.

Dan GÂRIEȘTEANU

Chiciu, Negoiescu — Paraschives- 
cu, Pădureanu — Preda, Gură- 
mare, FI. Atanasiu —- Al. Atana
siu, Gheorgheosu — Stanciu 
(min. 45, Dumitrescu), Bosse- 
maier, Curca.

C.S.M. SUCEAVA : Hău — Li- 
vadaru, D. Ungureanu, Andrees- 
cn, Conachi — I. Ungureanu, Dă- 
năilă — Palaghian, Tuchlei, 
Grig — Cojocaru, Dumitra? — 
Țurcan, Vlad, Hiloti.

VULCAN — DINAMO 0—31 (0—9). 
Destul de greu, după aproape o 
repriză, a reușit lidera să se de
tașeze de ultima clasată, care a 
abordat cu mult curaj partida. 
In cele din urmă, superioritatea 
în grămezi și jocul progresiv în 
ofensivă al treisferturilor dina- 
moviste și-au spus cuvin tul. Rea
lizatori : ALDE A și DARABAN — 
cite două eseuri, STOICA și RO- 
VENȚA cîte un eseu. CONSTAN
TIN l.z p., PODARASCU și PE
TRE cîte o transformare

Tiberiu STAMA
STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 

39—3 (21—0). Campioana a în
ceput partida in forță și, după 
trei atacuri în lanț — cu o „con
tră" a oaspeților la ultimul — 
ZAFIESCU I a semnat, în minu
tul 4. cel dinții eseu, transfor
mat de ALEXANDRU. In conti
nuare, focul a avut mai mult 
același sens (spre butul ieșean), 
dar. vreme de mai bine de 20 
de minute, foarte tlnăra garni
tură moldoveana s-a apărat cu 
strășnicie, „ieșind" remarcabil la 
flecare balon, mal puțin la faza 
în care ț'UICU a interceptat min
gea. oprindu-se în eseu (transfor
mat de ALEXANDRU, min. 12). 
Pînă la urmă, verva de joc a 
bucureștenilor. superioritatea lor 
de ansamblu au decis o învingă
toare categorică, prin alte puncte

ȘAHIȘTII SOȘTUI IA TUJINftLE INIfRIONAlE
AMSTERDAM (Agerpres).

Federația internațională de șah 
a dat publicității componența 
celor cinci turnee internațio
nale ale campionatelor mondia
le de șah.

După cum este cunoscut, 
printre cei calificați în această 
fază superioară a campionatu
lui se numără marii maeștri 
români Florin Gheorghiu și Mi
hai Subă, precum și marea 
maestră Marina Pogorevici și

ECHIPA DE HALTERE A ROMÂNIEI 
PE LOCUL 3 LA „CUPA DUNĂRII"
DONAUESCHINGEN, 25 (prin 

telex). Timp de două zile, sîm
bătă si duminică, s-a desfășu
rat în orășelul vest-german 
Donaueschingen din Pădurea 
Neagră „Cupă Dunării" la hal
tere pentru seniori, competiție 
care a reunit halterofili de cer
tă clasă internațională. Echipa 
României a ocupat locul 3 din 
7 țări participante. Iată clasa
mentul pe echipe : 1. Bulgaria 
78 p ; 2. Ungaria 51 p; 
3 ROMANIA 40 p ; 4. Ceho
slovacia 39 p ; 5. R.F. Germa
nia 35 p ; 6. Iugoslavia 23 p ;
7. Austria 20 p. Remarcabile 
sint rezultatele halterofililor 
bulgari, care au cucerit 9 din 
cele 10 titluri la totalul celor 
două stiluri, ca și cele ale u- 
nor sportivi români, clasați la 
maioritatea categoriilor înain
tea celor cehoslovaci și vest- 
germani. Se evidențiază locu
rile secunde obținute de Vir
gil Dociu și Mircea Tuli, ca și

realizate de FUICU (min. 26), 
FLORE A II (min. 47), MUNTEA- 
NU (min. 53), ZAFIESCU I (min. 
56), ALEXANDRU (min. 79) —
eseuri, acesta din urmă reușind 
in plus o lovitură de pedeapsă 
(min. 37) și două transformări. 
La capătul unei adevărate ,,săp- 
tămlni de foc“ pentru ea, Poli
tehnica a marcat o singură dată 
(MITITELU — 1. p., min. 65), 
deși a fost foarte aproape de e- 
seu în finalul meciului, ca să 
nu mal vorbim de cîteva bune 
„pedepse" acordate de sibianul 
Manea Stoica, care a arbitrat 
bine.

Geo RAEȚCH1

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
FARUL G—13 (6—7). început bun 
al gazdelor, după care constăn- 
țenil s-au impus pe merit Au 
marcat N. DINU — eseu, BE- 
ZUȘCU — 2 1. p„ FLOREA I — 
drop pentru învingători, respec
tiv MATEI — eseu de penali
zare, COMANICI — transf. Arbi
tru: I. Vasilică. (C.Crețu, coresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI — ȘTIIN
ȚA CEMIN BAIA MARE 14—0 
(4—0). Joc dîrz disputat de bună 
factură, în care au înscris CA
TAN A. BONEA, GHIȚA — eseuri, 
LUCA" — transf. A condus Fl. 
Tudorache. (S. Băloî, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — R. C. 
GRI VIȚA ROȘIE 6—19 (3—13).
Succesul bucureștenilor a fost 
concretizat prin ANTON și MIREA 
— eseuri, FALCUȘAN — 2 1. p. 
și transf., MIREA — 1. p. Pentru 
gazde au marcat DOMOKOȘ și 
LECA — l.p. (I. Ioana, coresp.).

RULMENTUL BIRLAD — C.S.M. 
SIBIU 9—13 (6—4).

In clasament, situație neschim
bată în frunte : 1. DINAMO 55 
p 2. Farul 50 p, 3. Steaua 50 p.

BUDAPESTA, 25 (prin te
lex). Cea de a 13-a ediție a 
„europenelor" de tenis de ma
să a luat sfirșit, marcată tn 
continuare de rezultate sur
priză. Așa este cazul la sim
plu masculin, unde dintre a- 
tîția pretendenți — finala s-a 
jucat intre suedezii M. Apell- 
gren și J. Waldner, campionul 
european de juniori (3—2).

Celelalte titluri au fost cîș- 
tigate de : Betti ne Vriesekoop 
(Olanda) Ia simplu feminin 
(3—2 în finala cu Jill Ham- 
mersley (Anglia) ; dublu mas
culin : D. Șurbek, Z. Kalinici 
(Iugoslavia) 3—0 cu G. Jonyer, 
G. Gergely (Ungaria) ; dublu 
feminin : Fiiura Bulatova, Inna

maestra internațională Marga
reta Mureșan. Mihai Șubă va 
evolua în turneul interzonal de 
la Las Palmas (Insulele Cana
re) — 12—30 iulie ; Florin
Gheorghiu in cel de Ia Mos
cova — 7—26 septembrie ; Ma
rina Pogorevici va juca la Bad 
Klssingen (R.F. Germania) — 
9 iulie — 2 august, iar Marga
reta Mureșan la Tbilisi. 14 sep
tembrie — 10 octombrie.

recordurile Iul Vaslle Groapă. 
Iată locurile si rezultatele ob

ținute de halterofilii români : 
cat. muscă3. Mobin Șeic
217.5 kg (95 ; 122,5) ; cat. co
coș : 3. Vasile Cociaran 242,5 
kg (107,5 ; 135) ; cat. pană :
2. Mircea Tuli 262,5 kg (112,5; 
150) ; cat. ușoară : 2. Virgil
Dociu 315 kg (140 ; 175) ; cat. 
semimijlocie : 3. Dragomir Cio- 
roslan 332,5 kg (145 ; 187,5) ; 
cat. mijlocie : 5. Petru Dumi
tru 325 kg (145; 180); cat. se
migrea : 3. Vasile Groapă 367,5 
kg (162,5; 205); — toate tecor- 
duri naționale; cat. grea ușoa
ră; 5. Mihai Purdilă 332,5 kg 
(147,5 ; 185) ; cat. supergrea : 
6. Teodor Popa 320 kg (150; 
170). Iată și cîștigătorii. în or
dinea categoriilor: Sarandaiiev
242.5 kg; Iankov 257,5 kg; Red- 
jebov 280 kg; Bojkov 315 kg 
(la egalitate cu Virgil Dociu, 
dar mai ușor la cîntarul ofi
cial), Koev 345 kg; Radgev
352.5 kg; Ușerov 377,5 kg; Ra- 
dev 382,5 kg; Salkov 395 kg — 
toti Bulgaria, și R6ti (Ungaria) 
395 kg.

C. M. DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ GRUPA „A“

HELSINKI, 25 (Agerpres). In 
campionatul mondial de hochei 
pe gheață grupa „A" care se 
desfășoară în Finlanda, la Tam
pere echipa U.R.S.S. a învins cu 
4—3 (1—1, 2—0, X—2) formația
Canadei. In același oraș echipele 
R.F. Germania șl S.U.A. au ter
minat la egalitate, 5—5 (0—1, 3—2, 
2—2). La Helsinki : Cehoslovacia— 
Italia 10—0 (2—0, 5—0, 3—0) ;
Suedia — Finlanda 3—3 (1—1, 1—1, 
1—1). Echipele U.R.S.S., Ceho
slovaciei, Finlandei șl Canadei 
vor disputa turneul final pentru 
locurile 1—4. Formația S.U.A., 
clasată pe locul 8, a retrogradat 
ta grupa „B“.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
CICLISM • Etapa a 3-a a Tu

rului Spaniei (Gljon-Santander, 
208 km) a revenit belgianului 
Eddy Planckaert în 6hl2:50. In 
clasamentul general conduce 
francezul Marc Gomez urmat la 
2 secunde de spaniolul Garcia. 
• Cursa de la Meerssen (Olan
da) a fost cîștigată de Jan Raas, 
6hl0:45 pe 237 km. • Etapa 
Chateau du Lolr-Allones (193 
km) din „Circuitul Sarthe" a 
revenit francezului Claude Mo
reau ta 5h23:37. In clasamentul 
general continuă să conducă bo- 
vieticul Ivan Mitcenko.

șah • In runda a 8-a a tur
neului de la Londra, L. Portisch 
a pierdut la Mestet, Andersson 
a remizat cu Spasski, iar Kar
pov cu Liubolevlcl Conduce 
Portisch cu 6 p, urmat de An
dersson 5,5 p, Spasski, Mlles, 
Nunn șl Speelman 4,5 p, Karpov 
4 P (1). • Turneul de la Vinko- 
vld (Iugoslavia) a fost cîștigat 
de marele maestru Iugoslav Ko- 

Kovalenko (U.R.S.S.) wo cu 
Vriesekoop, De Kruiff (Olanda).

Fetele noastre. Eva Ferenczi 
și Olga Nemeș, erau sîmbătă 
prezente în toate cele trei pro
be : simplu, dublu și dublu 
mixt, dar, din păcate, n-aU 
reușit să tacă pasul mult do
rit către podium, deși — mai 
ales Eva Ferenczi — s-au lup
tat pentru victorie.

Dublul Eva Ferenczi, Olga 
Nemeș a întîlnit perechea so
vietică Fiiura Bulatova, Inna 
Kovalenko, două apărătoare 
care știu să și tragă pe contra
atac. Profitînd și de evoluția 
sub așteptări a micuței Oiga 
Nemeș, marcată de insuccesul 
— 0—3 (—17. —13. —16) —
din partida de simplu cu Bu
latova. dublul sovietic a con
trolat partida de la un cap 
la altul, doar in setul secund 
existînd o perioadă în care ro
mâncele au condus, cu 13—7. 
Tactica defensivă a cuplului 
nostru a părut nepotrivită dar, 
oricum, eforturile singulare ale 
Evei nu au fost deajuns. Scor 
final : 0—3 (—15. —17, —16). 
Confruntarea de la dublu mixt, 
dintre Eva Ferenczi cu iugo
slavul Z. Kalinici contra olan
dezei Bettine Vriesekoop (nr. 1 
In Europa), cu polonezul A. 
Grubba (nr, 6) a fost pierdută 
cu 2—3 (13. —12. 16. —13, —17). 
Adversarii joacă de mult îm
preună, fac un dublu omogen 
și valoros. Eva Ferenczi s-a 
luptat și' de astă dată, dar par
tenerul nu a susținut-o destul 
de convingător.

La simplu, după ce a între
cut-o cu 3—2 (—21. 17^^19, 
12, 9) pe Susanne Wenzel 
(R. F. Germania). Eva Ferenczi 
a avut ca adversară pe Va
lentina Popova (U.R.S.S.) la 
ora aceea, campioana Europei, 
cotată ca a 9-a din lume. Meci 
tăios de la prima la ultima 
minge. Eva a luptat cu o rară 
dăruire, fiind egala Popovei pe 
tot parcursul partidei, făcînd 
poate cel mai bun joc al său 
la aceste europene, dar sovie
tica a avut finișuri mai bune. 
Scor final : 2—3 (—17. 20. —15, 
15. —19).

Deși nu au urcat pe podium, 
fetele noastre au avut meri
tul de a se afla în prim-planul 
competiției, fiind cotate prin
tre cele mai bune jucătoare 
ale europenelor, care nu au 
cedat decît în fața medaliatelor.

Em. FANTÂNEANU

CAMPIONATE DE FOTBAL
ITALIA, Ascoli — Cesena 1—0; 

Bologna — Udinese 0—2; Cagliari
— Genoa 2—1; Catanzaro — Tori
no 1—0; Como — Roma 0—1; Ju
ventus — Inter 1—0; Milan — A- 
vellino 2—1; Napoli — Fiorentina 
0—1. în clasament : Juventus și 
Fiorentina cite 41 p, Roma 33 p, 
Napoli și Inter cite 32 p etc.

R. F. GERMANIA (et. 29). SV 
Hamburg a învins în deplasare 
cu 4—3 formația Bayem Mun- 
chen. Alte rezultate : Bremen — 
Nurnberg 3—1 : Dusseldorf — 
Dortmund 0—0 ; Karlsruhe — 
Kaiserslautern 1—1 : Bochu — 
Braunschweig 2—0 ; Monchen- 
gladbacn — Stuttgart 0—0; Bie
lefeld — Duisburg 2—0 ; Lever
kusen — Eintracht Frankfurt pe 
Main 1—2 : Darmstadt — Koln 
2—4. în clasament conduce S.V. 
Hamburg — 40 p, urmată de 
Koln 39 p și Bayern Munchen
— 37 p.

ANGLIA. Birmingham — Swan
sea 2—1 : Brighton — Manches
ter United 0—1; Everton — Arsenal 
2—1: Manchester City — Ipswich 
1—1 : Middlesbrough — Coventry 
0—0 : Nottingham Forest — As
ton Villa 1—1 : Southampton — 
Liverpool 2—3 ; Tottenham — 
Notts County 3—1 ; West Ham
— Leeds 4—3.

vacevid cu 10 p din 13 posibile, 
urmat de Matulovci cu 8,5 p. 
Mala Ciburdanidze s-a clasat a 
7-a cu 6,5 p. • Mihail Tal a cîș- 
llgat turneul de la Erevan cu 
10 p din 15 posibile, urmat de 
Baghirov, Vladimirov și Plutian 
cu cîte 9 p.

TENIS • în semifinale la Dal
las: Lendl — V. Amritraj 6—1, 
6—0, 7—5 ; McEnroe — Di bbl
6—4. 6—4, 7—6. • în „sferturi" la 
Las Vegas : Connors — Denton 
6—2, 6—0, G. Mayer — Kriek
6— 3, 6—4, S. Mayer — Gottfried
7— 5, 6—0, Edmondson — Ramirez
6—3, 2—0 (abandon). • Sferturi 
de finală la Bournemouth : Da- 
miani — Tulasne 6—2, 6—4, GL- 
meil-62 — McNamee 3—6, 7—
6—2, Orantes — Arraya 6—2, 6—2, 
Taroczy — Higueras 6—3, 3—6,
6—4.

VOLEI • Campionatul mascu
lin at U.R.S.S. a fost cucerit de 
Ț.S.K.A. (pentru a 13-a oară 
consecutiv).
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