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Simbătă, 26 februarie, s-a în
cheiat vizita de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut-o în R. P. 
Bulgaria la invitația tovară
șului Todor. Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Desfășurată in spiritul tradi
ționalei prietenii româno-bul- 
gare, al dorinței comune de a 
întări in continuare colaborarea 
pe diferite planuri dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre, noua vizită a inalților soli 
români în țara vecină și prie
tenă a reprezentat un mornwt 
de însemnătate deosebită pen
tru dezvoltarea bunelor relații 
statornicite intre România și 
Bulgaria. Rezultatele sale rod
nice, puse în evidență de con
vorbirile fructuoase dintre cei 
doi conducători de partid și de 
stat, de înțelegerile și hotăririle 
Ia care s-a ajuns cu acest prilej, 
deschid largi perspective con
lucrării reciproc avantajoase in 
diferite domenii de interes co
mun, in folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul din Burgas.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-au înapoiat, sîm- 
bătă, în Capitală, după vizita 
de prietenie efectuată în Re
publica Populară Bulgaria, la 
invitația tovarășului Todor Jiv
kov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit

0 nouă și așteptată victorie a rugbyștilor in „Cupa FIRA"

LA CASABLANCA,
CASABLANCA, 27 (prin te

lefon). Debutul echipei de 
rugby a României în noul se
zon internațional a coincis cu 
o frumoasă victorie : 28—3 
(12—0) cu reprezentativa Ma
rocului. Acest rezultat favora
bil întregește succesul, obținut 
anul trecut la București * în 
fața Franței (13—9) și menți
ne intacte șansele XV-lui na

NUMAI ECHIPE DE „A" ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

• Sportul studențesc și Universitatea Craiova au obținut victorii lejere • 4 meciuri au necesitat 
prelungiri • Augustin aduce calificarea echipei sale, Dinamo, In minutul 120!

S.C. Bacău
F.C.M. Brașov 
Tractorul Brașov
Corvinut
Progresul-Vulcan Buc.
F.C. Argeș
Chimia Rm. Vilcea
Auto Timișoara

de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru ruplezni al Comitetu
lui Politia Executiv al C.C. al 
P.CJL. ministrul afacerilor 
externe. Ion M. Nicolae, mem
bru al C.C. al P.CJL, vice- 
prLm-minlxtru al ruvemalui 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii ș-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni, 
unde, deasupra salonului ofi
cial, erau arborate drapelele 
partidului și statului, c« înca
drau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați 
de tovarășii Emil Bobu, Lins 
Ciobanu, Ion Coman, Ion Din- 
că, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
gbe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pâțan, Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu, Bie Ver- 
deț, Ștefan Voitec, Miu Do- 
brescu. Petru Enache, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Constantin Olteanu. Ion 
Vrsu, Richard Winter, Manea
Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Petrescu șl loan Totu, vice- 
prim-miniștri ai guvernului, 
precum și de membri ai C.C. 
al P.C.R., al Consiliului de 
Stat șl al guvernului, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau de față Malcio Mal
cev, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Bulgariei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a oferii 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Continuind dialogul tradițio
nal și rodnic româno-bulgar Ia 
nivel înalt, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu în Republica 
Populară Bulgaria se înscrie 
ca o nouă și importantă con
tribuție la dezvoltarea și mai 
puternică a prieteniei și cola
borării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

ROMÂNIA - MAROC 28-3 (12-0)
țional în cucerirea Cupei 
FIRA, ediția 1982/83. Partid^ 
de la Casablanca a fost deose
bit de spectaculoasă, în ciuda 
faptului că rugbyștii noștri au 
întîlnit aici o mare căldură, cu 
care nu erau obișnuiți (27 gra
de) și un teren-beton, factori 
care au constituit un cert a- 
vantaj pentru echipa gazdă. 
Buna pregătire ca și valoarea

— Sportul studențesc
- Petrolul Ploiești
- F.C Bihor
— Steaua
- „Poli" Timișoara
— F.C. Constanța
— Dinamo
- Univ. Craiova

0-3 (0-3)
1-2 (1-0)
0-1 (0-1)
2-1 (0-1, 1-1)
1-2 (0-1, 1-1)
2-1 (0-1. 1-D
0-1 (0-0, 0-0)
1-3 (0-2)

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI 
LA UNIVERSIADA DE IARNĂ

• Khi>â României dc ștaiciâ ia Nation a ob(inut medalia dc argint • Tinerii noștri 
bochclștl, medaliați cu bronz • La stadionul dc gheafâ din solia s-a desfășurat 

lestivitatca dc închidere a ediției 1933

SOFIA. 27 (prin telefon). Ul
timele două zile ale Universia
dei de iarnă ’83 au fost favo
rabile reprezentanților noștri 
care au cucerit două medalii. 
Prima, cea de argint, a fost 
obținută de echipa României 
de ștafetă la biatlon care, la 
capătul unei curse dramatice 
și cu foarte multe momente 
palpitante, s-a clasat pe locul 
secund după puternica echipă a 
Uniunii Sovietice și intreclnd 
pe... linia de sosire — cum se 
spune — formațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei și Statelor Unite. 
Cea de a doua medalie a fost 
obținută de selecționata de 
hochei care în partida pentru 
locul III a întrecut reprezenta
tiva Japoniei (8—6), astfel că 
a intrat în posesia medaliei de 
bronz.

Cu acest final, bilanțul par
ticipării reprezentanților noștri 
la Universiada de iarnă '83 
poate fi • considerat pozitiv, 
deoarece toate disciplinele 

superioară a sportivilor noștri 
și-au spus însă cuvintul si, în 
urma unor șarje spectaculoasa, 
asistăm în min. 34 la primul 
eseu al meciului : FUICU (PO- 
DĂRESCU transformă) și 6—0. 
Nu trec declt 5 minute și pa
chetul de înaintași are o ac
țiune Irezistibilă pe care DU
MITRU o concretizează într-un 
nou eseu, același PODARESCU
transformă și prima parte a 
meciului se termină cu școrul 
de 12—0. Festivalul rugbyștilor 
tricolori se reia după -muză, 
dar minute in șir nu se poate 
concretiza nu atit pentru că 
gazdele s-ar ridica la valoarea 
echipei noastre, cit mai ales 
deoarece ele „fring* jocul, pro- 
vodnd numeroase întreruperi,

(Continuare tn pag a 4-a)

Nica (in tricou cu dungi) a- 
duce egalarea pentru F.C. Ar- 
geț in meciul de ieri cu F.C. 
Constanța. Foto : Ion MIHAlCA

Echipele trecute 
cu litere mai ne
gre s-au calificat 
In sferturile de 
finală programate 
la 18 mai.
(în pag. 2—3 cro
nicile meciurilor 

din „optimi") 

sportive prezente la această 
mare întrecere a sportivilor 
studenți din lume, organizată 
in capitala Bulgariei, și-au în
deplinit obiectivele propuse. Să 
reamintim că pe lingă aceste 
două medalii delegația tineri
lor sportivi români și-a mai 
înscris în palmares un loc V 
la schi fond prin Elena Reit și 
un loc VI prin Adrian Vasile in 
întrecerea de patinaj artistic. 
O excepție în această direcție 
(a clasării superioare) o cons
tituie schiul alpin, care nu a 
contribuit cu nimic la bilan
țul delegației. Rezultatele la 
care ne-am referit au adus 
delegația României pe locurile 
VIII—IX, împreună cu cea a 
Franței, în clasamentul pe 
medalii. Reamintim că la a- 
ceastă ediție a Universiadei de 
iarnă au participat 34 de țări 
și că această poziție obținută 
in final de sportivii români 
este cea mai bună din întreaga 
istorie a participării tării 
noastre la Jocurile universi
tare de iarnă.

Și acum iată cîteva amă
nunte țeferitoare la aceste 
frumoase succese ale sportivi
lor români. Duminică dimi
neață, pe pirtia de la Boro- 
veț s-a disputat proba de 
ștafetă biatlon (4X7,5 km). 
La capătul unei întreceri dra
matice echipa noastră, alcătui
tă din Vladimir Todască. Fran- 
cise Foriko, Vasile Bejcnariu și 
Gheorghe Berdar. a reușit să 
cucerească medalia de argint. 
De la bun început trebuie să su
bliniem faptul că întreaga 
cursă a fost presărată cu spec
taculoase schimbări de locuri 
In clasament, biatloniștii ro

H. C. MINAUR BAIA MARE - 
CÎȘTIGĂTOARE PENTRU A DOUA OARĂ 

A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL MASCULIN
BUZĂU, 27 (prin telefon). 

Aproape 3 000 de entuziaști 
spectatori buzoieni au asistat 
duminică seară, in Sala spor
turilor, la gala finală a eelei 
de a V-a ediții a „Cupei Româ
niei" la handbal masculin. Me
ciul vedetă, cel dintre H. C- 
Minaur Baia Mare și Politeh
nica Timișoara — finala mare 
a Întrecerii — a fost palpitant, 
spectaculos, și a oferit uneori 
faze rapide, de handbal mo
dern. Echilibrat in trei sferturi 
din desfășurarea sa, meciul a 
fost dominat în ultima parte de 
formația antrenorilor Lascăr 
Pană și Petre Avramescu, care 
s-a detașat pe fondul unui joc 
mai calm, mai bine orientat 
spre specularea deficiențelor 
defensivei adverse. H. C. Mi
naur, care a invins, finalmente, 
cu 29—22 (14—13), cucerind pri
mul loc în cea de a V-a ediție 
a „Cupei României", și-a repe
tat astfel victoria din prima 
ediție a acestei competiții. 
Băimărenii și-au demonstrat, 
chiar din prima repriză, dorin
ța de a cîștiga trofeul. Deși 

mâni apărând cînd pe locul II, 
cind pe locul IV sau V. Cel 
mai dificil moment al echipei 
noastre a fost cel din schimbul
3. cînd Bejenariu a intrat pe

Traian Cazacu. golgeterul e- 
chipei noastre de hochei

poligon pentru tragerea la po
ziția picioare pe locul II, cu 
un avans de un minut față de 
celelalte trei echipe candidate 
la medalie. El a fost însă 
penalizat cu trei ture și a 
pornit din nou în cursă cu 
un minut și jumătate intîrzie- 
re fată de schimburile echipe
lor ' Bulgariei, Cehoslovaciei și 
Statelor Unite. Ambiționat de 
încurajările coechipierilor săi, 
el a alergat insă ultima buclă 
într-un ritm fantastic, a refă
cut întreaga diferență de timp 
și a predat ștafeta lui Berdar

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag a 4-a)

portarii Neșovici și Pînzaru 
n-au fost, în prima parte, la 
nivelul pretențiilor, revenin- 
du-și apoi în repriza a Il-a, 
formația maramureșeană a reu
șit, totuși, să conducă cu două 
goluri și chiar cu trei (10—7 în 
min. 17, 12—9 în min. 21) pen
tru că au închis căile de acces 
la poartă lui Folker și Feher. 
Studenții timișoreni au refăcut 
însă grație risipei de energie 
care, dealtfel, avea să le sub- 
țieze forța spre final, reușind 
chiar să conducă cu 15—14 (34), 
16—15 (33) și 17—16 (39), dînd 
impresia că ar putea răsturna 
calculul hîrtiel. N-a fost așa 
pentru că Minaur și-a strîns 
rîndurile și a forțat puternic, 
în timp ce timișorenii dădeau 
semne de epuizare. Astfel, 
Minaur s-a detașat din nou cu 
25—20 (54) risipind iluziile par
tenerului și acumulînd avantaj 
substanțial pentru o victorie 
care se profila clar, H. C.

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)



„SERBĂRILE ZĂPEZII ’83“ - 
O FRUMOASĂ ACȚIUNE EDUCATIVĂ, 

CULTURALĂ Șl SPORTIVĂ
Ceea ce trebuie spus de la 

bun inceput este faptul că „Ser
bările zăpezii* din acest an — 
acțiune cultural-sportlv-educatl- 
vă, aflată la a V-a ediție șl or
ganizată de către C.C. al U.T.C. 
prin Biroul de turism pentru ti
neret, Ministerul Turismului șl 
Radio-televiziunea romana — au 
reușit să constituie o manifesta
re plăcută, atractivă, atit pentru 
participant!, cit și pentru spec
tatorii aflați in cele două sta
țiuni montane : Pirîul Rece și 
Poiana Brașov. Amlndouă, s-au 
gătit parcă anume pentru aceas
tă festivitate de Iarnă, cu zăpa
dă abundentă, cu brazi ale că
ror crengi erau Încărcate de nea, 
cu vile șl cabane purttnd fru
moase căciuli albe. Reporterul 
sportiv a fost încintat că aceste 
serbări s-au clădit pe elemente 
atit de familiare domeniului său 
de reflectare : alunecarea pe 
schiuri, crosuri pe Jos sau pe 
schiuri, multă mișcare in aer li
ber. Formația instrumentală 
„Voltaj" — in marșul serbărilor 
— spunea : „Să facem din ser
bări, prilej de bucurie". Apreciem 
că acest deziderat a fost înde
plinit, dovadă entuziasmul ce
lor care au participat la ele, 
numărul mare de spectatori <cir
ca 30 000) care le-au urmărit.

tn principal, cei care s-au pro
dus, slmbătă, la stațiunea PIriul 
Rece (împodobită splendid cu 
becuri multicolore, eu diferite 
panouri colorate), șl duminică, 
la Poiana Brașov (pe ultima 
porțiune a pistei de schi numită 
a Bradului, cu sosirea lingă ca
bana telecablnei, unde a fost și 
o scenă pe care au evoluat cln- 
tăreți și s-au făcut premierile) 
au fost reprezentanții a cinci Ju
dețe : Brașov. Suceava, Cluj, 
Mureș și Sibiu, județe mal... a- 
eomodate cu zăpada. In lotul de 
20 de băieți șl de fete al Sucevei 
(toți Imbrăcațl tn pitorești cos
tume naționale) era un grup de

C tineri din comuna Slatina, iar 
intre ei șl un profesor de mu
zică, Neeulai Crețu, care înve
selea pe cel din jur cîntîndu-le 
dim fluier sau clarinet ; In echi
pa Clujului, elevi și muncitori de 
la „Tricotaje“-Someșul și Baza 
de aprovizionare județeană : la 
fel de veselă ; reprezentativa 
Mureșului, din care făceau parte 
un medic — L. Voitb, o studentă 
— Monica șolea, și un munci- 
tor — Mircea Bolan, care-1 a- 
duna mereu in jur pe al săi și 
pe alții, cintlndu-le din chitară.

Pe scurt, iată și in ce au cons
tat punctele de atracție ale „Ser
bărilor zăpezii* desfășurate, in 
mic, ea o repetiție, slmbătă la 
PIriul Rece, mint mai atent pre
gătite apoi, duminică, la Poiana 
Brașov. Au fost, intre altele, reu
șite reprize de schi oferite de 
către cunoscuțil monitori din 
zonă, mici concerte In aer liber 
(susținute de formațiile : Roșu și 
Negru, Voltaj, Mircea Vintilă și 
Maria Nagy) și multe, multe 
jocuri pe zăpadă. In care repre
zentanții județelor amintite au 
dovedit că știu să schieze bine, 
că au o bună pregătire fizică. 
Interesante, deosebit de amuzan
te. au fost : cursa oamenilor de 
zăpadă (grei de cite 200 de kg. 
pe care echipele căutau să-1 a- 
ducâ, prin alunecare, Întregi, 
plr.â la Unla de sosire) ; Între
cerea .cuplurilor Ideale* (parte
nera făcea clătite, partenerul le 
mlnca șl apoi alerga pe schiuri 
ptnă la sosire) ; Cenușăreasa 
(după găsirea pantofiorilor, 
.prinții* lșl răpeau .cenușăre
sele*, pe care le purtau ta brațe 
pe schiuri) ș.a.m.d.

Categoric, .Serbările zăpezii 
'83* au fost foarte reușite, ple- 
dind, in ultimă instanță, pentru 
sănătate, sport, mișcare In aer 
liber, m<xM de acțiune, de di
vertisment și recreare.

Modesto FERRARiNI

în campionatul masculin de volei

DINAMO Șl STEAUA CÎȘTIGĂ „MECIURILE ETAPEI-
Etapa a 20-a a campionatu

lui masculin al primei divizii 
de volei a fost dominată de 
partidele programate ieri in 
Capitală, in care s-au întilnit 
echipele clasate pe primele pa
teu locuri. In această etapă s-a 
lămurit definitiv și situația 
in subsolul clasamentului. e- 
chipele Carpati Rm. Vilcea și 
C.S.U. Oțelul Galați fiind 
deja retrogradate. Iată amă
nuntele de la cele 6 partide 
disputate :

DINAMO — EXPLORĂRI 
BAIA MARE 3—0 (6, 4, 8).
Așteptările noastre in ceea ce 
privește replica băimărenilor 
au fost infirmate de echipa 
lui Al. Mant care s-a prezen
tat foarte slab. Din debut, 
bucureștenii — lipsiți de a- 
portul a doi dintre cei mai 
experimentați titulari : Dumă- 
noiu și Girleanu, bolnavi (gri
pă) — au pus mare accent pe 
execuția serviciului (îngreuiat 
și mai ales bine orientat), ceea 
ce le-a adus avantajul scon
tat. Chiar dacă uneori dinamo- 
viștii au trimis mingea și în 
afara spațiului de Joc, procen
tajul de eficacitate al acestui e- 
lernent a fost în general ridicat, 
mai ales prin aceea că i-a 
Împiedicat pe adversari să-și 
facă obișnuitul joc combl- 
nativ, pe care ridicătorul 
Balaș ar fi fost în stare să-1 
realizeze și Ieri, firește, în 
condițiile preluării precise. Dar 
recepția serviciului de către 
colegii Iul a lăsat de dorit. în 
schimb, campioana (căci Di
namo și-a asigurat titlul îna
inte de ultimele ei 6 jocuri în

campionat !) a acționat sigur 
și calm in sextetul (neschim
bat) : Căta-Chițiga, Gizdavu, 
Păușescu, Enescu, Vrineuț, 
Gheorghe, ciștigind in circa o 
oră de joc. Ca spectacol, par
tida nu a satisfăcut decit în 
prima parte a setului al trei
lea. ci nd și băimărenii s-au 
„văzut" în joc. De la ei n-au 
corespuns decit partial Balaș 
(pentru efortul de corectare a 
preluărilor defectuoase). Ig- 
nișka și Coreheș (in atac). Au 
condus bine V. Tilcă (Craio
va) și I. Armeana (București).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 3—0 (5, 14, 8». 
Joc ceva mai încordat, dato
rită unei replici pe alocuri 
corespunzătoare a studenților, 
deși de la ei am fi pretins 
mai mult. Steaua a făcut insă 
unul din meciurile cele mai 
reușite din acest sezon. re- 
marcindu-se prin precizia pre
luărilor din serviciu, prin ro
bustețea si vigoarea atacului 
și blocajului, dar mai ales prin 
clarviziunea si fantezia cu care 
coordonatorul Petre Ionescu a 
construit acțiunile la fileu. Cea 
mai puternică ripostă au dat-o 
studenții in setul secund, dnd. 
pe fondul unei ușoare rela
xări a bucureștenilor. au re
făcut un handicap Important 
(gratie îndeosebi a dublaju
lui activ). Astfel de la 8—3 
pentru Steaua s-a ajuns la 
14—11 pentru Universitatea, 
în final, insă, echipa lui G. 
Bartha si V. Dumitrescu a for
țat. redevenind stăpină pe si
tuație. Oaspeții ar fi echili
brat jocdl dacă oamenii lor

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTOR'ITAH
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
EXTRAORDINARA „LOTO" 

A MĂRȚIȘORULUI 
DIN 27 FEBRUARIE 1983

FAZA I
EXTRAGEREA I : 75 28 19 26 

25 56 55 6 34 72 ; EXTRAGEREA 
A n-a : M 22 41 29 40 14 68 21 
81 81.

FAZA A Il-a
EXTRAGEREA A III- a : 76 62 

8513844 73 752021; EXTRA
GEREA A IV-a ! 28 10 49 S3 59 
IE 31 74 22 32 ; EXTRAGEREA A 
V-a : 25 68 34 6 72 23 65 43 89 2 ; 
EXTRAGEREA A VT-a : 81 60 60 
76 15 4 54 83 38 85 ; EXTRAGE
REA A Vn-a : 90 85 10 57 68 66 
83 46 88 64 ; EXTRAGEREA A
Vin-a : 73 63 34 74 41 10 M 9
55 31 ; EXTRAGEREA A IX-a : 
42 78 74 21 26 3 46 19 39 40 ; EX
TRAGEREA A X-a : 87 31 58 24
56 7 67 81 13 88.

FAZA A in-a :
EXTRAGEREA A XI-a 7 36 87 7

63 5 66 11 68 25 49 ; EXTRAGE
REA A Xn-a : 19 55 27 77 54 58 
2 62 13 14.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI 
{provizoriii) : 5.122.050 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT

DIN 27 FEBRUARIE 1983

I. Ascoll — Catanzaro 1
H. Cagliari — Genoa X

HI. Cesena — Roma X
IV. Fiorentina — Avellino 1
V. Juventus — Udine&e 1

VI. Napoli — Interaazionale X 
VU. Sampdorita — Torino X

VIU, Verona — Pis-a 1
IX. Atalanita — Arezzo X
X. Cremonese — Como 1

XI. Palermo — Bologna 1
xn. Reggi-ana — Catania 1

XUI. Varese — Cavese X
FOND 7OTAL DE CÎȘTTGURI : 

1.097.181 LEL, din care 96.513 lei, 
report la categoria L

Divizia „A“ de baschet masculin

FARUL RAPID 76-63
IN DERBY-UL ETAPEI

Campionatul masculin de bas
chet Divizia „A“ a continuat 
simbâtă, cînd au fost progra
mate partidele etapei a 28-a, 
rundă dominată de derbyul 
Farul — Rapid, privind treap
ta a treia a podiumului.

GRUPA 1—6
FARUL CONSTANTA — 

RAPID BUCUREȘTI 76—63 
(36—34). Partidă antrenantă, cu 
spectaculoase răsturnări de 
scor. în min. 37 bucureștenii 
conduceau cu 59—57, dar con- 
stănțenii au avut un final mai 
bun, apropriindu-și victoria. 
Coșgeteri : Băieeanu 31, Mă- 
năilă 14 — de la Farul, res
pectiv Dăescu 18, Mihuță 13. 
(C. POPA, coresp.).

LC.E.D. — DINAMO 62—90 
(30—41). Doar primele 10 mi
nute au purtat amprenta e- 
chilibrului. baschetbaliștii de 
la I.C.E.D. avind chiar avantaj 
pe tabela de scor : 18—16 (min. 
10). De aici insă am asistat la 
un sprint al dinamoviștilor, 
care au zburdat în fata unui 
adversar fără replică, incapa
bil minute in șir, cite 4—5, să 
Înscrie vreun coș. Dealtfel, cele 
62 de puncte marcate de echi
pa' LC.E.D. sint edificatoare, 
„performantă” care 9e înregis
trează destul de rar și in cam
pionatul ... feminin. Au Înscris: 
Constantin 8. Ardelean 20. Mi- 
haleea 6. Marinescu 8, Carpen 
14, Grădișteanu 2, Pogonaru 6 
pentru I.C.E.D.. respectiv Va- 
cilieă 2. Braboveanu 8. Lefter 
8, Popovici 8. Ivaseeneu 2, Ni- 
culescu 19. Vinereanu 20. Ma- 
rinache 8. Uglai 2, David 12, 
Popa 5. Au arbitrat bine FL 
Baloșescu și Z, Raduly

C.S.U. SIBIU — STEAUA 
71—108 (40—57). Succes «con
tat al campionilor, care
impus printr-un joc rapid ri

eficient. De remarcat absențele 
lui Apostu de la gazde. Opși- 
taru și Căpușan de la oaspeți. 
Coșgeteri : Tonca 18, 
13 — de la sibieni, 
Ermurache 24, Cernat 
IONESCU, coresp.).

GRUPA 7—12
SPORTUL STUDENȚESC 

BUCUREȘTI — „U“ CLUJ-NA- 
POCA 66—87 (26—45). După un 
joc plăcut, clujenii s-au impus 
printr-o mai mare 
și luciditate în 
teri : Dăian 18, 
la bucureșteni. 
beri 27, Barna 
NOIU, coresp.).

I.M.U.A.S, BAIA MARE — 
DINAMO ORADEA 98—87 
(54—43). Cele două combatante 
au furnizat o întilnire atrac
tivă, in care gazdele au avut 
mai mult timp inițiativa. Coș
geteri : Mureșan 
de la băimăreni, 
tohi 21. Gellert 
MEȘ, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — 
NICA LAȘI 72—71 
Med pe 
evoluție 
decis In 
întCnirii.

f-au

RAPID

ONORAT(7-7) AU

(O. NE-

Finali

PRO

al cin- 
„AM la 
a fost

I-eri, 
Încheia 
Vl-a 
la han 
serii,
această 
dere . n 
poziția,

9,54 I Două goluri de e- 
„semnate** Moiceanu au

DINAMO ȘI

Chirilă 
respectiv

siguranță 
acțiuni. Coșge- 
Pascu 14 — de 
respectiv Her- 
19. (D. BRA-

34, Mara 18 — 
respectiv An
ii -

POLITEH- 
(37—36). 

muchie de cuțit, cu o 
strinsă a scorului, 
ultimele minute ale 
Brașovenii au reali

zat o victorie prețioasă, mun
cită și meritată. 
Teeiu 23. Fiaundra 17 
la C.S.U.. respectiv 1 
30. Boișteanu 17. * 
coresp.).

L
*. a.
4. 
>.
4.C.S.U. Sibiu 2B U

Coșgeteri : 
— de 

Moisescu 
(C. GRUIA,

STEAUA 28 27 
Dinamo 
Rapid
Farul
I.C.E.D.

38 17 
3B 18
28 12

1
2

11
12
16
17

55
54
45
44
40
39

Feroviarii bucureșteni în atac, cu Olac 
să infringă opoziția lui Ardeleanu. (Fa 
București — Dinamo).

T.
B.
I.

19. 
IL 
12.

WU- Cj.-N. 28
Din. Oradea 28
C-S.U. Bv. 28
Foii. Lași 3B 
IMVAS. 28 
Sportul «t- 28

13
11
11
M
10
4

41
39
39
38
38
32

S-a încheiat și cel de 
cilea turneu in Divizia 
polo, seria de elită. Că 
un turneu mai interesant decit 
precedentele din februarie o de
monstrează și rezultatul derbyu- 
lui de slmbătă — de această 
dată mai degrabă al tradiției — 
DINAMO — RAPID BUCUREȘTI 
7-7 (3—1, 1—2, 2—2, 1—2). Fero
viarii bucureșteni au avut, așa
dar, acea tresărire de orgoliu 
pe care (prea) Înflăcărați! săi 
suporteri o așteptau. Intr-ade
văr, ambiția Rapidului de a fi 
cel puțin egala celei mal valo
roase echipe românești a mo
mentului a avut acum suportul 
unui joc mai bine gîndit. A re
zultat o dispută de mare luptă, 
cu multe momente de real spec
tacol, urmărită cu sufletul la 
gură de numeroasa asistență (a- 
proape că nu aveai unde arunca 
un ac în tribunele bazinului 
Floreasca ’).

Dinamo a început mai bine. A 
marcat prin Hagiu, din 4 metri, 
apoi prin Ardeleanu și Răduca- 
nu — șuturi necruțătoare —, a- 
vînd In min. 6,29 un avantaj 
ce-i ducea pe mulți cu gîndul la 
un nou succes al campionilor. 
Dar după aceea, pe fondul unei 
anume oboseli, în jocul său și-au 
făcut loc cîteva greșeli, iar Ra
pid a prins curaj, inspirația lui 
E. Ionescu și, mai ales, a lui 
Niță — în două rînduri — adu- 
cînd cea dinții egalitate : 3—3 în 
min. ‘ " - • *
fect 
desprins iarăși pe Dinamo. Nici 
acum nu au dezarmat feroviarii : 
multe 
lui FI.
fost 
dor) 
Uzat 
șite 
5—5 
cut, ______ ______ _ ___ ____
același sens : Hagiu și Cr. Dan 
— detașare dinamovistă, Niță și 
Oiac — replică promptă. 7—7 
în min. 23,39, rezultat neschim
bat pină în final, cu ultimele 
patru minute dramatice, victoria 
surizînd pe rînd combatantelor 
însă... numai atît ! Luînd în 
considerare și alte elemente (șu
turi în bară : Dinamo 4, Rapid 
3 ; eliminări : 9—3, cele mai
mari ratări : 3—3), rezultatul de 
egalitate apare just. Au condus 
autoritar R. Silha și R. Nlchita.

In celelalte jocuri de sîmbătă : 
CRIȘUL — VIITORUL LIC. 37 

14—10 (3—3, 4—1, 6—1, 1—5 !).
Juniorii au condus la început, 
orădenii au revenit puternic, au 
ajuns la 13—5, după care au in
trodus rezervele, în apă fiind 
de o parte și de alta... tinerețea ! 
Au marcat : Fejer 4, Gordan 3, 
Garofeanu 2, Fr. Kiss 2, Costrăș 
2, Ursuțiu, respectiv Zaharia 3, 
Ragea 2, Marinescu 2, Ghiță, 
Diaqoncscu, Oprișan. Au arbitrat 

B. Băjenaru — D. Paraschivescu.
PROGRESUL — C.N. A.S.E. 9—7 

(1—1, 2—2, 5—1, 1—3). învingă- 
toarea a fost decisă în repriza 
a treia. Realizatori : Ivănescu 2, 
TăUru 2, Dingu 2, Florincescu 

î, Muțat (Progresul), Voican 2,

intervenții excelente a!e 
Slăvei (la fel de bun a 

șl portarul dinamovlst Tu- 
le-au dat avînt, concre- 
in golurile frumoase reu- 

de Schervan și Olac ; deci, 
in min. 19,05 ! Ca un... fă- 
lstoria partidei a curs in

G ea mb a 
să joac 
Șerban. 
Gh. Nis
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apărarea — tlabă — a studen- 
Foto : Ion MIHAlCĂ

Mina (Steaua) surprins In timpul uneia din numeroasele 
be* cu care s pui in dificultate 
ților veni.

de bază (Stoian. Braun, Hrin- 
co) ar fi dat randamentul o- 
bisnuit Arbitrii C. Pitaru (Si
biu) si A. Dinic-j (București) 
au condus foarte bine echipe
le : STEAUA — Ionescu, Das
căl u (Macavei). Săniuță (Ma
ca vei). Spinu. Mina, Bădiță ; 
UNIVERSITATEA — Bălai, 
Stoian. Dumitru, Braua (Păun), 
Daha, Hrinco (Vasile).

‘ " BREBEANUAurelian

BRAȘOV —
3—2 (—10,

TRACTORUI.
CALCULATOBUL
4, 11, —9. 15). Foarte disputat 
r. interesant acest joc, oaspeții 
aflindu-se la un pas de victo
rie (au condus cu 14—11 
setul 5) .Gazdele au făcut 
efort deosebit pentru a 
ne victoria in prelungiri, 
marca ti : Sterea, Hinda, 
jilă (T). Iusasz și Ion (C). Ar
bitri : S. Popescu din Constan
ța și Gh. Ionescu din Bucu
rești (1. STANCA,

MOTORUL BAIAc&v.
S—l 
tidă 
rie
care 
timpului inițiativa. După pri
mul set. oaspeții au evoluat 
nervos. Cei mai buni : Ștreang,

Codre, Romocsik (M), 
D. _ 
V.
si 

(A,

în 
un 

obti- 
Re- 
Bu-

coresp.)
MARE — 
ORADEA 

Par-
. ALUMINA 

(-12, 5, 5, 12)
viu disputată, victo- 
meritată de gazde 

au avut în majoritatea

Mihalca, 
Manole, 
Arbitri :
București 
Ploiești.

SILVANIA
NIEI — C.S.U. OTELUL
LĂȚI 3—1 (8, 3, —8, 11). Joc 
la discreția gazdelor în 
tetul cărora antrenorul 
tovan a rulat Întregul 
tiv. Remarcați : Țerbea, 
cășan, Ciontoș (S), Popescu 
(C.S.U.). Arbitri : C. Manițiu 
din Brașov și M. Herța din 
Cluj-Napoca (M. ȘTEFAN, co
resp).

C.S.M.U. SUCEAVA — CAR- 
PAȚI RM. VÎLCEA 3—0 (3, 6, 
10). Victorie clară și merita
tă a sucevenilor. Evidentiati :

Dragoș,
Săndulescu

C. Șovăială__
CRIȘAN, coresp.)
ȘIMLEU SILVA- 
--------------- GA-

Todoran. 
din 
din

sex-
Tu- 

efec- 
Mă$-

Bosinceanu, 
respectiv 
Dragomir 
Bfcizeriuc 
DRESCU,

Dumitru, Mîndru, 
Zlotea. Arbitri : Al. 
din București șl I. 
Hin Iași (I- MÎN- 

coresp)

J-MW

1. DINAMO » » 0 60:10 40
2. Steaua » 13 7 45:33 33
3. Universitatea 30 13 8 43:29 32
4. Explorări 30 11 • <5 31
5. CSV Alumina 30 10 10 38:44 30
8. Sivania 19 W 0 36:33 29
T. Motorul 20 9 11 36:40 29
L Tractorul 30 • H 35:44 29
1. C.SJLU. 30 8 12 29 .*42 28

16. Calculatorul IS 8 M 37:39 27
n. Carpați 30 5 15 25 53 25
U. CSU Oțelul 30 4 16 26.53 24

Etapa-turneu a Diviziei la tenis

UNIVERSITATEA CRAIOVA I Șl FAIMAR BAIA MARE - P
Etapa-turneu a campionatului 

Diviziei „A* la tesla de masâ-se
niori s-a Încheiat ta Sala sportu
rilor din Arad Cea de a doua 
zl cu partide, ta generai, de o 
calitate modestă, a fost marcată 
și ea de dteva rezultate nepre- 
vizibHe. Așa, de pildă, A.S.A. 
Muntenia Buzău, care grupează 
cdțiva jucători mal „răsăriți** 
CRomanescu, Fejer, Crailoveanta 
Stoianov, Nicorescu, Nef ț^a.) a 
Învins de justețe pe C.S.M. Cluj- 
Napoca, dar la un scor maxim — 
9—0 I —, dar a pierdut mult 
prea ușor, la 5, partida următoa
re, cu Universitatea Craiova L 
Fără să diminuăm calitățile cra- 
loveinllor, trebuie să căutăm ca
uzele Infringeril buzoienilor in 
inconstanță, lipsă de concentrare, 
de care, totuși, nu numai el dau 
dovadă... Tot la „surprize* să 
trecem șl rezultatul Abținut de 
fetele de la Metalurgistul Cugir 
(o echipă care se bate indiferent 
de valoarea adversarelor) asupra 
formației C.S.M. Buzău, mal e- 
xact asupra... umbrei acesteia, in 
cane Beatrice Pop șl Dexrtoa Mu
rea — speranțe intr-o vreme ale 
tenisului de masă feminin șl fos
te componente ale lotului de 
junioare — stat de nerecunoscut. 
Soorul 5—0 spune totul I Modest 
a evoluat șl formația feminină 
C.S. Arad, acuztad starea de 
spirit provocată de sufbțlerea e-

fectivuiui, de pierderea celei de 
a doua echipe In campionat I 
Ocuparea uiUmui!ui loc ta serie 
trebuie să le mobilizeze pe ară- 
dence, pentru că tinerele din e- 
chlpă nu pot lăsa totul pe ume
rii Magda lenei Leszay, de care a 
depins victoria sau Inteîngerea. 
Cu Liana Urzică, mal ales, FAI
MAR a ooupat primul ioc In 
grupa I, cu meciaveratj 14—10.

După cum era de așteptat, în
frățirea Tg. Mureș, cu Olga Ne
meș, Maria Albolu — aoeasta din 
urmă aflată insă intr-o marcată 
scădere — și Kinga Lohr, a ocu
pat primul loc in seria valorică 
secundă (!). Singura tnfringere 
— Albolu la clujanca Ghe, intr-o 
grupă cu cele mal slabe formații, 
Situație oare merită o discuție.

Iată și principalele rezultate 
ale partidelor — feminin : înfră
țirea Tg. M. — CSM Cl-N. 5—1, 
Metalurgistul Cugir — CSM Bz. 
5—0, CFR-CSȘ Petroșani — CSM 
Iași 5—3, Metalul-CSȘ Rm. V. — 
Constructorul Tg. M. 5—3, C.S. 
Arad — FAIMAR B.M. 5—4, Con
structorul Tg. M. — CSM Iași 
5—3, CFR-CSȘ Petroșani — Me- 
taluU-CSȘ Rm. V. 5—3, CSM 
Cl. N. — CSM Bz. 5—1, înfrățirea 
Tg. M. — Metalurgistul Cugir 
5—0, Progresul IIRUC — C.S. 
Arad 5—3, FAIMAR B.M. — 
MILMC-CPL 5—3 ; masculin : 
Universitatea Cv. I — Progresul

hruc 
— CSM 
— csș 
Tg. M. 
9—6, ” 
9—6, 
da-CSȘ 
tea Cv. 
9—5, U 
cla-CSȘ 
Fină B
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n-a, se 
Buc., 2 
3. Voin 
Bistrița ; 
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stru’Cibor 
Secuiesc.
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CU SOARE SI...
ui

La doar trei zile distanță de etapa „16“-imilor, 
desfășurată pe o vreme geroasă, prielnică mai 
degrabă sporturilor de iarnă, ambianța optimilor 
„Cupei României11 a fost cu totul alta.

Excepting Brașovul, unde vîntul a mai suflat 
ca la... munte, in celelalte orașe-gazdă ale par
tidelor un soare primăvăratic, vestind și el apro
pierea mărțișorului și a... returului Diviziei „Au, 
i-a făcut pe mulți dintre iubitorii sportului cu 
balonul rotund să ta drumul stadioanelor (la 
Drobeta Tr. Severin au asistat 20 000 de specta
tori !), destui dintre ei minați de gîndul ascuns 
de a fi martori la o surpriză cum numai com
petiția k.o. este in stare să o furnizeze.

Spre deosebire de miercurea „16“-imilor, sur
priza nu s-a produs. Mai ușor (Sportul studen
țesc și Universitatea Craiova) sau mai greu (Di
namo, Politehnica Timișoara, F.C. Bihor, F.C. 
Argeș) favoritele au obținut, in cele din urmă,

FĂRĂ SURPRIZE
ctștig de cauză, califictndu-se pentru sferturile 
de finală programate să se desfășoare la ÎS mai. 

Ca șl Petrolul Ploiești șl Corvinul Hunedoara, 
două echipe care, deși nu porneau cu șansa 
tnlli (dealtfel Steaua a învins echipa lui R. 
Vlad la Hunedoara), au reușit să întoarcă ln 
favoarea lor rezultate care, la un moment dat, 
nu le erau favorabile.

In încheiere, citeva cuvinte de bine ji pentru 
învinse, pentru unele dintre ele, cu precădere 
pentru acelea care și-au văzut visurile spulbe
rate in prelungiri sau la... capătul lor. Cazul 
Chimiei Rm. Vilcea, care, cind să spere ceva 
de la executarea penalty-urilor. a fost eliminată 
de Augustin, autorul golului înregistrat in cel 
de-al IZO-lea mtnut I ’

Așa a fost in „optimile' Cupei. Să vedem ce 
ne rezervă returul campionatului !

Gheorghe NICOLAESCU

CHIMIA Rm HLCE4
TÎRGOVIȘTE, 27 (prin telefon). 

Meci pentru inimile tari, Ungă 
Turnul Chindiei, pe o vreme de 
primăvară autentică ! După ce a 
ratat un penalty, prin Gîngu 
care a trimis în bară balonul, în 
min. 48, ln urma hetnțului salva
tor comis de I. Marin, după ce 
Carabageac va fi de alte două 
ori în fața golului (tmin. 60 și 
65), după ce Moraru a excelat 
in faza din min. 60, dar șl în 
min. 84 șl 105, după ce Chimia 
Rm. Vilcea obținuse aplauze la 
scenă deschisă pentru jocul ei 
cursiv și plin de fantezie, șl cei 
peste 6.000 de spectatori se pre
găteau pentru „deliciul- penalty- 
urilor departa jatoare, ln prelungi
rea.^ prelungirilor, ln mm. 120, 
AUGUSTIN a înscris, cu capul, 
la centrarea lui Iordache, golul 
unei calificări realizată cu multe 
emoții. Și aceasta, pentru că. 
la Tîrgovlște, echipa mai bună 
s-a numit Chimia, campioana șl 
deținătoarea Cupei, Dinam o, 
prestând unul dintre cele mai sla-

be jocuri ale sale din ultimii anL 
Cel puțin în repriza a n-a. In 
teren păreau că evoluează numai 
jucătorii vâlceni (elocvent e ra
portul șuturilor pe poartă : 7—1 
în favoarea echipei antrenată de 
Ion Oblemenco). Jucând lent, 
fără fluența sa caracteristică 
•ubapreciindu-și, parcă, adversa
rul, Înainte de start, formația 
bucureșteană avea să fie surprin
să deseori de atacurile în viteză 
și pline de efect ale vUcenUor. 
care prin Glngu, Carabageac și 
Lac eoni au avut nu mai puțin 
de cind uriașe ocazii de a îe- 
ferie. Cum însă Chimia — lipsi
tă și de șansă — s-e jucat prea 
mult cu driblingul (ln special 
Carabageac). ea a pnmit Jovl- 
tura de grație* dnd nu mai pu
tea face nimic, pierzând un med 
pe care l-ar fi cfștigat meritat. 
Sigur, vHcer.il vor contesta faza 
din min. 11, etnd Carabagesc a 
friscris, însă el se afla în of
said, semnalizat prompt de tu- 
4 Ierul FL Popescu In momentul

S. C. BACĂU - SPORTUL
BUZĂU, 27 (prin telefon). Vre

me splendidă la Buzău șl un 
stadion aproape plin. In oare au 
luat loc aproximativ 15 000 de 
spectatori, pentru a urmări un 
meci ce se anunța interesant, e- 
chllibrat, chiar dacă S.C. Bacău 
tatîlnea pe lidera Diviziei „A“. 
Dar meciul avea să se joace In 
prima repriză, cind am asistat, 
pur și simplu, la un recital Spor
tul studențesc Studenții au știut 
să profite de avantajul vin tulul, 
încă din start și-eu sufocat ad
versarii. așa cum aveau să o 
facă aproape pe Întreg parcursul 
primei reprize. Și scorul a fost 
deschis, relativ repede. In min. 
5, FL Grigore a centrat impe
cabil, din viteză, șl M. SANDU 
a Înscris spectaculos cu capul, 
tub transversală, de la 7 m. Au 
urmat alte ocazii de gol (min. 
XI, splendidă combinație Bucu- 
resca — M. Sandu — Ser bănică, 
ultimul voleu pe Ungă bară ; 
Pană — min. 22 ; șut Iorgulescu, 
min. 18, deviat de Ursache, ln 
oorner ; șut pe Ungă poartă, O. 
lonescu min. 34). Dar ln min. 
X scorul avea să se majoreze : 
a centrat Munteanu n șl FL. 
GRIGORE Înscrie cu capul. Și, 
peste 3 minute, același FL. GRI
GORE a înscris. din nou, cu 
capul, din poziție de atacant 
central, din centrarea de pe par
te* dreapta a Iul Bucurescu. Pes
ta un minut. Pană avea să se 
joace cu altă ocazie de gol, iar

CURMUL - STLAUA

STUBINILSC 0-3 (0-3)
în ultimul minut al reprizei Ur- 
sache a salvat un nou gol la 
„capul“ lui M. Sandu, iar Șoșu a 
ratat singura ocazie a băcăuani
lor, trimițînd cu capul peste ba
ră. A fost repriza studenților, cu 
1^—1 raportul de șuturi ; 7—8 pe 
spațiul porții ; 9—1 la comere și 
3—0 pe tabela de marcaj.

...Soor care avea să nu mai fie 
modificat după pauză, cînd jocul 
a fost mai echilibrat. Băcăuanii 
nu au marcat golul de onoare, 
deși ar fi meritat-o, pentru că 
au irosit multe situații de gol. 
Șoșu (min. 49), C. Solomon (min. 
59), bombă direct in portar, Chi
tara (min. 60). Mulțumită de re
zultat, echipa bucureșteană și-a 
permis și ea să rateze ocazii 
mari (Bucurescu — min. 54 și 
Șerbănică — min. 82 și 88). Deși 
a fost un meci curat. Pană, Șer- 
bănică, C. Solomon și Penoff au 
primit cartonașe galbene pentru 
faulturi sau proteste.

Arbitrul R. Petrescu (Brașov) 
a condus bine.

S.C. BACAU : Ursachi (min. 46 
Mangeac) — Andrieș, Arteni, 
Cărpuci, Viscreanu — Șoșu, 
1. Solomon, C. Solomon — 
Chitara, Adolf. Penoff.

SPORTUL STUDENȚESC î Spe
ria tu — M. Mihai, Cazan, Iorgu
lescu, Munteanu II — Pană, 
Șerbănică. O. lonescu — Fl. 
Grigore, M. Sandu, Bucurescu.

* I
Constantin ALEXE

2-1 (0-1, 1-1)

Mirceo M. (ONESCU

AUTO TIMIȘOARA UNIV. CR.AI0EA
DROBETA TR. SEVERIN, 27 (prin 

telefon). Aproape 25 000 de severi
neni, mari iubitori al fotbalului au 
ținut să
a opus 
diferit : 
„ll--le 
lantern 
spectatorii de pe stadionul Mu
nicipal au urat craio venii or mult 
succes în dificila lor misiune de 
miercuri), iar de cealaltă — tâ
năra formație timișoreană (23 de 
ani media de vîrstă), revelația 
„16“-imilor Cupel, care a elimi
nat pe Jiul, cândva deținătoare a 
trofeului. Desigur, raportul real 
de forțe a fost net favorabil cra- 
io venii or și el s-a oglindit foar
te repede și pe tabela de mar-

asiste la acest meci care 
două echipe de... calibru 
de o parte s-a aflat 

care va juca la Kaisers - 
în Cupa U.E.F.A. (șl

F.C. M. BRAȘOV PETBOIUI P18IIȘII 1-2 (l-l)
SIBIU, 

| Condiții 
stadionul 
ghețat la 
xecuțiile 

k-fault de 
•' starea terenului, cele două for

mații au făcut mari eforturi de

I
27 (prin

vitrege de 
„Sub Arini-, 
suprafață, astfel că e- 

tehnice au avut foarte 
suferit. Handicapate de

ânici"

telefon), 
joc pe 

teren dez-

BRAȘOV, 87 (prin telefon). 
Dapă un med de mare luptă. In 
oare a depus. In «pedal în pre- 
laig‘rt. eforturi deosebite. Coc- 
rtaul Hunedoara . obținut o 
mentală calificare, dtrectnd pe 
Steaua eu 3—i. In duda terenu- 
kd grea, jecal a fost de bună 
oshiaop. d această privință fiind 
de KbLnuat îndeosebi vaLenț^e 
«per-ar- g-e aăe preneier «S de 
osrme. Trefxne al arătăm că. 
dopă prtma repriză, era greu de 
crezu', eă Steaua va pierde Intfi- 
a* ea. Oa urmare a superiorități: 
kr de ansamblu, au și
occdus ea 1—• prin golul reali
se» la min. 3S de TURCIT, eare 
— la arma unei acțiuni inițiată 
de Ompeanu U — a șutat pu
ternic, pe jos. de la 14 m, in eol- 
țal din stingă al porții lui Aleza. 
-= ecetăcuare. bocureșterui ,1-au 
Păs-^at dominarea teritorială, dar 
Coc .mx ,1-e anunțat redrinen- 
aX de după pauză mal intfl prin 
acțiunea dm min. 35 a lui Bog
dan Br urma căreia Klein și 
Gmțâ au ratat pe rind), si mai 
apoi prtr. oea din min. 44. dnd 
D-acadam a reținut cu dificul
tate lovitura de cap. din apro
piere. < lui Ghiță. Și, așa cum 
spuneam. Corvinul — bine con
dus de Klein — și-a Îmbunătățit 
muli jocul după pauză. Initiati
ve a trecut de partea formației 
KKnsaaaă de Remus Vlad. După 
ea șut al ini GAiță. respins ex-

Cmbi M). o mare greșeau a por
tarului boearesteau a facilitat e- 
galarea. acesta scăpind printre

Ia handbal feminin
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Brașov (seria ,,A“), cât șl A.E.M. 
Timișoara (seria ,,B“) vor tre
bui să se mulțumească cu dis
putarea „finalei mici“.

Iată configurația meciurilor fi
nale pentru locurile 1—8. Locul 
I—II : Progresul București — Ști
ința Bacău, III—IV : Rulmentul 
Brașov — A.E.M. Timișoara, V— 
VI : C.S.M. Sibiu — Rapid Bucu
rești, VII—VIII : Confecția Bucu
rești — TEROM Iași. Finalele 
pentru locurile I—IV vor avea 
loc In Sala sporturilor din Cra
iova, iar pentru V—VIU în Sala 
sporturilor din Pitești, acest ul
tim act fiind programat In ziua 
de joi 3 martie.

Scurte relatări de la cele două 
semifinale.

PLOIEȘTI, seria I. Jooufl deci
siv a avut loc între Rulmentul 
Brașov și Progresul București. 
A fost un meci foarte disputat, 
de bun nivel tehnic. Având un 
foarte bun portar în Lidia Stan, 
șl în mare vervă pe jucătoarele 
de câmp Maria Manta și Niculina 
Iordache-Preoțescu, Progresul a 
câștigat pe merit. Rezultate s 
Progresul, 17—15 (9—9) cu Rul
mentul și 25—18 (13—9) cu Con
fecția, Rulmentul — C.S.M. Si
biu 22—19 (12—6), C.S.M. — Con
fecția 26—18 (1B—9). Clasament :
1. PROGRESUL 9 p, 2. Rulmentul 
7 p, 3. C.S.M. 5 p, 4. Confecția 
3 p. Gol get eră : Georgeta Oncu 
(C.S.M. Sibiu) cu 16 goluri înscri

se. (O. BALTEANU — ooresip.).
BRAȘOV, seria a n-a. Rezul

tate : Știința Bacău 22—19 (13—li) 
cu A.E.M. Timișoara și 20—12 
(12—8) cu Rapid București, A.E.M. 
Timișoara — TEROM Iași 21—20 
(7—13) — deși ieșencele condu
ceau cu 7 goluri în min. 32, 
Rapid București — TEROM Iași 
20—19 (8—11). Rapidistele
marcat surpriza plăcută 
dovedindu-se superioare 
reâor lor. Clasament : 1. 
BACAU I p, 2. A.E.M. 
Rapid 5 p, 4. TEROM 
GRUIA — coresp.).

a ajunge In apropierea buturilor. 
Iu primele 24 de ounute, pioieș- 
teuii, cu forcingul lor obișnwt. 
au creat mal multe acțiuni ln 
treimea adversă, dar pasul la 
ofsaid făcut de apărarea bra
șov eană l-au stopat de Secare 
dată pe Cozarec și Simactu. 
Pnma ocazie de gel au ratat-o 
ln min. 13 : ia greșeala Iul 
stlngaciu, Simaciu a fost la un 
mic pas de a trimite ln plasă. 
In nun. 22, la o fază creată de 
Bența, Lăcătuș din ca
reu, mingea ajunge la Baiaeliu 
care, ----- —------ ----------
După
F.C.M. Brașov va deschide sco
rul ln min. 27 ; ȘULEA a șutat, 
de la peste 30 de metri, puter
nic, pe jos (ceea ce te reco
manda pe un asemenea teren) 
surprinzindu-I pc Mirzea. In fi
nalul reprizei, Standu (mia. 3» 
salvează de pe linia porții la ac
țiunea lui Batacliu iar In min. 

41 Bonceanu semnează o nouă 
ratare. La reluare, jocul t-a 
încins de-a binelea, ca șl._ cel

PSISILSIL ) BL CAI - PBLI.

picioare o minge trimisă destul 
de slab spre poartă, cu capul, 
de REDNIC, venit în atac.

Au urmat prelungirile. In min.
82, portarul Alexa a deviat în 
oorner șutul de gol al lui Ma- 
jarx pentru ca, în min. 95, să 
se producă deznodământul parti
dei : la o învălmășeală în careul 
echipei Steaua, GABOR a șutat 
sec, cu stingul, fixînd scorul par
tidei. Pini la Încheierea meciu
lui, cei care au dominat au fost 
bucureștenii, ei menținindu-se a- 
proape tet timpul în jumătatea 
adversă, fără să reușească însă 
prea multe faze clare. Aceasta 
și din cauză că vârfurile lor, Tur- 
cu și Balint, au fpst practic a- 
nlhilate de apărarea bine organi
zată și fermă a Corvinului, com
partiment in care a excelat as
tăzi An done. Să mai notăm o- 
caziile bune ale bucureștenilor 
din min. 101 (Balint), 104 (Tur
ca), și momentele fierbinți din 
min. 109 (cind Alexa a respins 
șutul lui Turcu) și min. 110 (cind 
Bucur a scos cu capul de pe 
linia porții).

Arbitrul Al. Mustățea (Pitești) 
a condus foarte bine.

CORVINUL : Alexa — Rednic, 
Andone, Dubinciuc, Bogdan — 
Petcu, Nicșa (min. 98 V. Stoica), 
Klein, Oncu (min. 68 Bucur) — 
Gabor, Ghiță

STEAUA : Ducadam — Anghe- 
lini, Iovan, Belodedici. Fodor — 
T. Stoica, Mureșan, Majaru (min. 
114 Șt. Popa). Cîmpeanu II (min. 
46 Minea) — Turcu. Balint.

Radu URZICEANU

TIMIȘOARA 1-2 (0-1, 1-1)

de la 8 m, uimite aiarl. 
această mare ratare.

TRACTIRUL BRAȘOV
DEVA, 27 (prin telefon). 

Un număr mic de spectatori, 1 000, 
au asistat pe stadionul .Cetate*, 
din localitate, Ia ralifieare» e- 
chlpel F.C. Bihor In optkniie Cu
pei. Tractorul Brașov, una dintre 
performerele „16“-:inilor, a În
cercat să scoată un rezultat fa
vorabil mizind pe defensivă șl 
pe... contraatac. De aceea F.C. 
Bihor a dominat categoric, de
seori cu fundașii la centrul te
renului, dar Kun n, Nedelcu șl 
Grosu n-au găsit decit o dată 
soluția de a străpunge apăra
rea ermetică a adversarilor.

în primele 45 de minute, jo
cul a avut sens unic, spre poar
ta brașovenilor, dar ocazia cea 
mai mare de a deschide scorul 
a avut-o Tractorul, în min. 13, 
cind Marcăș, scăpat pe contra
atac, a ajuns in careu unde s-a 
Încurcat (a lovit cu piciorul drept 
în... cel sting) șl balonul a Ieșit 
în afara terenului. Fină la pau
ză. Nedelcu ar fl putut să În
scrie (min. 25 — trimite cu capul

IU —

F.C. IIHOR 1-1 (1-1)
în bară 3 însă aceasta a făcut-o 
KUN n, in nun. M, cind a re
luat ln plasă centrarea excelentă 
a fundașului Duura.

In repriza secundă. F.C. Bihor 
a continuat să domina On toată 
repriza. brașovenii n-au 
măcar 3 dată pe spoțtm porțu), dor 
Grosu (min. 55 și ma. <*) și Nedd- 
cu (min. 72) au greșit cu pupe pa
ta. Pe fondul superiorității te-, 
ri to riale a bihorenilor, un con
traatac al Tractorului se putea 
solda cu un gol. însă 
(min. 77) a expediat 
peste poartă.

Foarte bun arbitrajul 
Axente (Arad).
F.C. BinOR : Balasz — Dianu, 

Zare, Biszok. Kiss — Pușcaș, Mu
reș an, Kun n, Grosu (min. M 
Pavei) — Doru NicoGae, Netleicu.

TRACTORUL : Cutean 
lab, Moldovan, Luca, Aides — 
Godjea, Fol berth (min. M Pă- 
durariu), Sfrijan, Stan — Mar- 
căș, Hanu (min. 66 Sandu).

Pompiliu VINTILA

ALBA rUUA, r. tprin telefon}. 
Grrj. foarte greu, a reu-
șt: Ortbztocara ^A* PQțftrtmlcn 
Timișoara u se tcipuză — abia 
în prrtnnglrl — ta taș» stagilra 
reprezestatite a eșaib-uf-u «- 
ouei în această fază a oo=3peci- 
t>e^ Progresul-Vulcaa BucureștL 
Paruda are na debut eefiLUbrat. 
ca o prebxsgrtă pertoudă fie ta- 
tcexre. In min. 17, la o Eiinge 
btaită ta careul bucureșteah, 
Mareescu și Păltbfișan sar im- 
preuzJ. ui ținui cade la plmînt 
ș: arbitrul L Veiea dictează lo
vituri de la U m. Fenaltyul este 
transformat eu siguranța de 
ȘERBANC.U. Deși acuză *oeul. 
Progresul-Vulcan lese mai ixsis- 
*en« la joc. își creează efteva 
taM sttuațu. ratate Insă de 
Stolchițâ (min. 25 — șut pe Hn- 
S poartă) și Predeanu (min.

. Și .actul doi' este dominat 
de bueureșteni. studenții de pe 
Bega rezumlndu-se mai mult Ia 
un joc pozițional, fără acțiuni 
tăioase. Insistența ofensivă a 
fermației bucureștene va fi ma
terializată — după citeva bor.» 
ocazii Irosite de Prsdeanu (min

Uf), Stoichiță (min. 56) șl Apos
tol (min. 79) — în min. S3, cînd 
PREDEANU a șutat puternic din 
afara careului de 16 ni. invin- 
giadu-I pe portarul Moise. Au 
urmat prelungirile. în prima 
parte a acestora, timișorenii au 
avut inițiativa, izbutind golul 
calificării La min. 1Ș1, prin VLA- 
TANESCU. care a sancționat 
prompt o gafă în bloc a defen
sivei bucureștene. Progresul-Vul
can aleargă din nou după ega- 
lare, eforturile ei fiind insă ză
dărnicite de defensiva bine or
ganizai și calmă a timișorenilor.

A arbitrat satisfăcător I. Ve
iea (Craiova).

PSOGRESa.-Vtt.C4X : Adam
— Boțonea (min. 80 Tică), B. 
Grigore, Mateesca, Gh. Ștefan — 
Dragu, Simionov (min. 70 Rob), 
Apostol — Pândele, Stolchiță, 
Predeanu.

POLITEHNICA : Moise — Șun- 
da. Păltinlșan, șerbănoiu, Leh
mann (min. 115 Truțulescul — 
Manea. Vlătăncscu, T. Nicolae
— An-hel, steep (min. 58 Ștefa- 
novîci), Pal ea.

Aurel PĂPĂDIE

F. C. A1GLȘ - F. C. C0ISIAATA 2-1 (0-1, 1-1)

Sandu 
balonul

Rd M.

HIr-

UNIVERSITATEA CRAIOVA PLEACĂ MllNE LA KAISERSLAUTERN

a*u 
a seriei, 
partene- 

ȘTHNȚA 
7 P, 3. 

3 p. (C.

Miercuri 2 martie pe agenda 
cupelor europene figurează 
prima manșă a sferturilor de 
finală, fotbalul nostru fiind re
prezentat, în Cupa U.E.F.A., 
de Universitatea Craiova, care 
va avea în această fază a com
petiției ca adversară echipa

vest-germană F.C. Kaiserslau
tern. După cum este cunoscut 
partida tur se va disputa la 
Kaiserslautern. în vederea a- 
cestui meci, Universitatea 
Craiova va pleca în cursul di
mineții de mîine, pe calea ae
rului, la Kaiserslautern.

Aprc xSmativ II XC de specta
tori au asistat ieri dimineață pe 
Stadionul Republicii, din Capi
tală. la un med In eare F.C. 
Argeș pocnea ea favoriza, dar pe 
care avea să-1 dștige foarte 
greu, fa prelungiri, deși ffin rul
antul To a beneficiat și de a- 
vantaju: superiorității nurmertce 
prin eliminarea die joc a oons- 
tănteanului Zahiu (acesta primi
re fa prima repriză cartonașul 
galben pentru proteste, apoi. k>- 
vfadu-1 pe Radu H. l-a primit 
(1 pe cel roșu).

Fără îndoială, echipa pîteștea- 
nă s-a prezentat ieri sub aștep
tări ta timp ee reprezentanta 
Litoralului a evoluat sensibil 
peste condiția el de oodașă a 
clasamentului primei divizii, pu
țind obține la fel de meritat ca
lificarea. Dealtfel, după o mare 
ocazie ratată ln min. 11 de p*.- 
teștenl (Șut al iul M. Zamfir pe 
lingă poartă) șl alte două de că
tre ei (mîn. 19 Penlu și mta. 14 
Buduru), oonstănțenii au fost cel 
ce au reușit să deschidă scorul, 
în min. 36, la capătul unei fru
moase acțiuni ofensive initiate de 
PETCU șl apoi — după o cen
trare a lui Rusu — finalizată tot 
de el, printr-o precisă lovitură 
cu capul. Piteștenli au egalat In

min. 63, prin NICA, la o gre
șeală a apărării adverse, și pu
teau lua conducerea in min. 80 
prin același jucător dacă acesta
— scăpat singur — n-ar fi șutat 
ca un începător peste poartă. 
Trei minute mal tîrziu a fost 
rind'ul lui Peniu să rateze d'in- 
tr-o situație identică celei a lui 
Nlca.

Constănț end au fost dominați 
ta prelungiri de piteștend, dar 
s-au apărat destul de bine șl au 
găsit încă puteri pentru a con
traataca șl a periclita uneori, 
pini la finele meciului, poarta 
adversă. Golul calificării l-a rea
lizat Insă F.C. Argeș, prin fun
dașul TULPAN, care a transfor
mat In min. 99 penaltj’ul acordat 
in urma unui fault asupra lui 
Volcu.

Arbitrul C. Teodorescu (Buzău) 
a condus satisfăcător.

F.C. ARGEȘ : Cristian — M. 
Zamfir, Stancu, Molceanu, Tul
pan — Badea (min. 46 Voicu), 
Iovănescu, Toma (min. 83 Halea)
— Jurcă, Radu n, Nlca.

F.C. CONSTANȚA: Lascu — Li- 
eă, Zahlu, Dinu. Manăilă, ■— Pet
cu, Gache, Moldovan — Rusu, 
Peniu, Budiuru (min. 62 Marinof).

Constantin FIRĂNESCU

vHcer.il


HIGtN POPESCU - 2,23 m LA'ÎNĂLȚIME
• La Budapesta au avut loc 

campionatele Internaționale de 
sală. Un remarcabil succes a 
repurtat tînărul nostru cam
pion Eugen Popescu care a să
rit 2,23 m (record personal) la 
Înălțime. Alți dștigători : 1500 
m — Papachristos (Grecia) 
3:44,92, triplu : Hoffmac (Po
lonia) 16,48 m ; femei : 200 m: 
Koch (R.D.G.) 22,64, lungime : 
Vaniek (Ungaria) 6,53 m.
• Concurs de sală la New

York î prăjină ; Olson 5,71 m, 
60 yarzi : Lewis 6,04, lungime : 
Lewis 8,35 m, triplu : Agebaku 
(Nigeria) 16,83 m, 1 milă : Co- 
ghlan (Irlanda) 3:58,50, greu
tate 1 Akins 20,64 m ; femei : 
60 yarzi garduri : Stephanie
Hightower 7,36 — rec. mondial, 
440 yarzi : Diane Dixon 53,52,

UNIVERSIADA
(Urmare din pag. 1)

In același timp cu adversarii 
săi. Ultimul schimb. Gh. 
Berdar, a făcut o cursă bine 
studiată tactic, și-a dozat mai 
bine efortjjl și a intrat în po
ligon la poziția culcat cu 20 
secunde avans. Această dife
rență minimă de secunde s-a 
păstrat pină la linia de sosire 
după trecerea căreia Berdar a 
căzut epuizat, dar cu senti
mentul datoriei împlinite.

Simbătă seara. în sala Sla
via, echipa de hochei și-a rea
lizat obiectivul urcind pe po
diumul întrecerii studențești 
printr-o victorie obținută în 
fața ambițioasei și foarte 
combativei echipe a Japoniei. 
Cum se știe, hocheiștii români 
au cîștigat cu 8—6 (5—3, 1—1, 
2—2). Formația noastră a reu
șit să se „scuture” de presiu
nea hocheiștilor niponi din 
primele minute cind aceștia au 
condus cu l-M) (min. 2) și 3—2 
(min. 14) și cu un final de 
mare spectaculozitate s-au 
detașat în prima repriză la 
5—3 prin trei goluri care de 
care mai frumoase marcate de 
Bălăucă, Cazacu și Solyom. în 
continuare, in reprizele a 2-a 
și a 3-a am asistat la o dis
pută echilibrată, de mare an
gajament fizic, remareîndu-se 
greșelile arbitrului Dombroski 
(U.R.S.S.) care a condus aju
tat la cele două linii de Popov 
(Bulgaria) și Ristola (Finlan
da). Punctele au fost marcate 
de Solyom (3), Hălăucă (2), 
Cazaeu (2) și Gherghișan pen
tru echipa noastră, respectiv 
Namura (3), Ishi, Szuzuki (2) șl 
Kurata.

Turneul de hochei s-a în
cheiat cu o surpriză : Ceho
slovacia — U.R.S.S. 3—3 (1—1,

ACTUALITATEA
în Olanda se desfășoară, în 

aceste zîle. meciurile din ca
drul grupei „B“ a campiona
tului mondial masculin de 
handbal. Iată rezultatele înre
gistrate : Groningen : Suedia
— Bulgaria 27—16 (11—8), Un
garia — Israel 28—13 (17—5) ; 
Boxmeer : R.F. Germania — 
Franța 22—18 (11—8), Ceho
slovacia — Olanda 24—8 
(12—2) ; Breda : Spania — 
Islanda 23—16 (13—9). Elveția
— Belgia 26—19 (17—10).

Rezultatele din competițiile 
europene feminine : „CUPA 
CAMPIONILOR” (sferturi de 
finală, retur) : Polisens Stock
holm — Spartak Kiev 13—25 
(4—15). în tur Spartak a cîș
tigat cu 19—12, Radnicki Bel
grad — Start Bratislava 26—17 
(10—11). în tur a învins Start

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

Minaur a cîștigat pe deplin me
ritat această finală, îmbogățiri- 
du-și palmaresul, meritul său 
principal fiind acela de a avea 
o echipă disciplinată tactic și 
cu numeroși jucători care să 
îndeplinească indicațiile antre
norilor. Ni s-a părut bizară 
hotărîrea federației de a-i in
terzice lui Lascăr Pană să stea 
pe banca echipei sale, pentru 
motivul că este antrenor al lo
tului olimpic, deși acesta nu 
avea duminică nici o activitate, 
iar băimăreanul este antrenor 
titulat la H. C. Minaur ! 
Au Înscris : Porumb 8, Covaciu 
7. Mironiue 5, Oros 3, Haber- 
pursck 2, Flangea 2, Marta 2 

lungime : Carol Lewis 6,53 m, 
60 yarzi : Sandra Cheesborough 
6,58.

• în Berlinul Occ. au fost 
înregistrate cîteva rezultate no
tabile: înălțime: Carlo Tbraen- 
hardt (R.F.G.) 2,33 m — cel
mal bun rezultat mondial al 
sezonului, Nagel, Sur beck (am
bii R.F.G.) 2.27 m, Biczysko 
(Polonia) 2,27 m ; prăjină : 
Vigneron (Franța) 5,57 m. Ko- 
zakiewicz (Polonia) 5,42 m ; 
Înălțime F : Anne Heitmann 
(R.F.G.) 1,89 m. Christine Soe- 
teney (Belgia) 1,89 m ; hepta- 
tlon : Siegfried Wentz (R.F.G.) 
6114 p — ree. mondial (vj 
5908 p al polonezului Ludwig, 
1982), Guido Kratschmer 
(R.F.G.) 5961 p.

2—1, 0—1), astfel că reprezen
tativa Cehoslavadel ocupă pri
mul loc cu 5 puncte, dar cu 
un golaveraj superior (30—6) 
fată de echipa Uniunii So
vietice, gi ea tot cu 5 puncte 
(21—3).

Duminică seara, la Palatul de 
iarnă a avut loe festivitatea 
de Închidere a ediției 1983 a 
Universiadei de iarnă, la care 
au asistat Andrei Lukanov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria și 
președintele comisiei de orga
nizare a întrecerii, și dr. 
Primo Nebiolo, președintele 
F.I.S.U., care a declarat în
chise Jocurile Universiadei de 
iarnă ’83, predind steagul 
F.I.S.U. reprezentanților orașu
lui Edmonton (Canada), gazda 
ediției de vară.

Blatlon ștafetă (6X7,5 km) : 1. 
Uniunea Sovietică 1 h 45:33,4 ;
2. ROMANIA (VI Todașcâ, Fr.
Foriko, V. Bejenariu. Gh. Ber
dar) 1 h 52:56,6 : 2. Bulgaria
1 h 53:01,1 ; 4. Cehoslovacia 1 h 
53:09,9 ; 5. Statele Unite 1 h
53.54.3 ; *. Canada 2 h B:17J ;
patinaj artistic (f) : 1. Natalia 
Ovclnikova (UJLSA.) 2.0 p ; 2. 
Natalia Lebedova (U.R.S.S.) 3.4 ;
3. Hana Vesela (Cehoslovacia)
7,0 ; 4. Petra Schruf (Austria) 
9,0 p. ...15. Viorica Nicu (Româ
nia) 29,4 p ; ...19. Irina Nlchifo- 
rov (România) 37,0 p ; slalom 
special (m) : 1. Petar Popanghe- 
lov (Bulgaria) 1:29.34 ; 2. C. Gal- 
det (Franța) 1.31.06 : 3. L. Mel
nikov (U.R.S.S.) 1.3X31. —14- Z.
Balasz (România) 1 J9.51. ...29.
V. Podara (Bomâma) 1‘41.42 : 
slalom special (f) : 1. Daniela
Zinl (Italia) 1:19.12 ; L Aaya 
Zawoldov (Iugoslavia) 1:23.13 ; X 
Malgorzata Tlalka (Polonia) 
1:20,41 ; blatlon 10 km : 1. Taras 
Doinii (U.R.S.S.) 33:43 1 min.
penalizare ; 2. Leonid Novikov 
(U.R.S.S.) 34:02 1 min. pen. ; X 
A. Nepein (U.R.S.S.) 34:21 1 mln. 
pen. ...7. VI. Todașcă (România) 
35:53 1 mln. pen. ...10. Gh. Ber
dar (România) 36:27 9 mln. pen. 
...18. V. Bejenariu (România) 
38:05 4 mln. pen. sărituri tram
bulină (70 m) : 1. M. Rigonl (I-

LA HANDBAL
cu 21—19. Vasas Budapesta — 
Spartacus Budapesta 21—16 
(12—8). în tur victoria a reve
nit lui Spartacus cu 16—14. 
„CUPA CUPELOR” (sferturi 
de finală, retur) : R.T.V. Basel 
— R.K. Osijek 16—19 (8—9).
în tur a cîștigat, de asemenea, 
formația iugoslavă, cu 28—8. 
S.C. Magdeburg — H.F. Vaes- 
teras 32—18 (19—7) care a în
vins și în tur cu 27—19. T.J. 
Gottwaldov — Hellas Haga 
21—12 (10—5). Echipa ceho
slovacă a cîștigat și în tur cu 
19—17. „CUPA FEDERAȚIEI” 
(sferturi de finală. retur) : 
S.C. Empor Rostock — I.F. 
Vestar Oslo 18—13 (10—5). în 
tur»norvegiencele cîștigaseră 
cu 18—17. Niloc (Olanda) — 
Vesprem 21—23 (9—10).
»U < i >•’>’ - - --

| ÎNVINGĂTORII finalelor 
I Loc I—n : H.C. Minaur

Bala Mare — Politehnica 
Timișoara 23—22 (14—13),
Loc IU—IV : Independența 
Carpați Mlrșa — Univer
sitatea Cluj Napoca 29—24 
(14—11), loc V—VI : Con
structorul Arad — Mine
rul Cavnlc 6—0 (prin ne- 
prezentarea formației din 
Cavnlc), loc vn—Vin : 

I Tractorul Brașov — Con
structorul C.S.U. Oradea 
25—20 (11-8).

— pentru Minaur, Folker 9, 
Janto 6, Feher 2, Bucățea 2, 
Ionescu 2, Knuff 1 — pentru 
Politehnica. Au arbitrat Dorin 
Purică și Vasile Erhan (Plo
iești), bine în general, cu unele 
momente de derută In repriza 
a II-a, fără a influența insă 
desfășurarea oartidel și desem
narea învingătorului.

•TELEX•
CAMPIOANA SPRINTERELOR

O luptă extraordinară a carac
terizat desfășurarea campionatu
lui mondial de patinaj viteză, al 
sprinterelor, desfășurat pe pista 
stadionului olimpii: de la Hel
sinki. Karin Enke (R.D. Germa
nă) a devenit campioană a lumii 
totalizlnd 167,656 p șl a Intrecut-o 
pe sportiva sovietică Natalia 
Petrușeva cu 167,875 p. A treia 
clasată a fost Christa Rothen
burger cu 199,560 p. In oele două 
curse de 500 m au fost Înregis
trate rezultatele : simbătă : L
Bnke 41.83. z. Skadi Walter 
(R.D.G.) 41.95. 3. Rothenburger
4X05, 4. Petrușeva 42,16 ; dumini
că : L Petrușeva 41.66, L Rot- 
henburger si Bake 41,96, 4. Wal
ter 41.24 ; Ia 1W m (simbătă) : 
L rr.fce 1:23.45, X Petrușeva 
îaW, X And.-ea ST.One (R-D.G.) 
134.6X 

talia) 369.6 p ; L L. Tomazl (l- 
talla) 337,4 ; X M. Konopacke 
(S.U-A.) 237.1 p ; combinata al-

(m) : L Cb. Galdet (Fran
ța) 24.37 P ; X L. Melnikov 
(UJl-SA.) 57.43 p ; X H. Anghe- 
lov (Bulgaria) 25.57 p : hochei i 
1. Cehoslovacia : X VJL33. : X 
Romărtia : 4. Japonia : X Fin
landa ; 6. Bulgaria ; 7. Coreea de 
Sud.

„CUPA FIRA“
(Urmare din pag. 1)

desigur pentru a limita pro
porțiile scorului. In min. 6# 
ALDEA găsește însă o breșă 
în defensiva (disperată) a gaz
delor și realizează ua al trei
lea eseu la colț (iransforznarea 
nu este izbutită). Peste două 
minute asistăm la o reușită 
deplină : FUICU — eseu ; PO- 
DĂRESCU — transformare și 
22—6. în min. 70 rugbyșU ma
rocani finisează un atac prin 
drop-gol și obțin punctele de 
onoare : 22—X în fine, în min. 
75 PARASCHIV. căpitanul e- 
chipei noastre, are o interven
ție în stil personal care se sol
dează cu al cincilea eseu ro
mânesc : PODARESCU — tran
sformă. și stabilește scorul fi
nal: 28—3.

Partida a fost condusă de 
G. Chevrier (Franța). Specta
tori circa 5 000.

Iată și echipa care a reușii 
frumoasa victorie de la Casa
blanca. a 148-a din palmaresul 
echipei naționale : V. Ion — 
Fuicu. Lungu, Virzaru. Alde» 
— Podăreșcu. Paraschiv — 
Murariu, Borș. Gurămare — 
Caragea. Dumitru — C- Dinu, 
Munteanu, Bucan.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
M n HANDBAL : eootmuâ CM. grapa ..B”. ta Olanda (pină 

M 6JH) ; TENIS : mroee la Rccrimocd. Palm Sprmgs, 
Nashville (ptaâ la 3JH)

LE AUTOMOBILISM : Bajai PoTt-galtri (ptaă la 5JU)
2m FOTBAL : Sferrari de fitaM ta oompestțtae europene ; 

Irlanda de Nord — Scoția, ta extatx eamptaoattM-M eu
ropean de juniori

3jn SCHI : Concursuri pentru Cupa M^exLaLă fond) »i 
blatlon). la Lahti ; HOCHEI PE GHEATA : Catapîcoatul 
mondial de juniori, grupa la București (ptnâ M
9JH)

4.UT TENIS : Mec.uri dio cadrul .Cupei Paris”, tatre tare 
și România — Chile, la Timișoara ; SCHI : Coaeta» de 
sărituri pentru Cupa Mondială, ia Iaht: ; SCRIMA : 
Cupa camp anilor europeni, la Coretâ femei, la Torum : 
VOLEI : Turneul final al Cupei cupelor, la Seruri, la 
Reggio Emilia ; BOX : Meciuri pentru campionatele mae- 
diale : muscă (WBA) Santos Iar iar (Argentina) — Ra
mon Nery (Rep. Dominicană), semigrea (WBC—WBA) 
Michael Spinks (SUA) — Dwight Braxton (SUA)

5JH PATINAJ VITEZA : Campionatele mondiale de Juniori, 
la Sarajevo : ATLETISM : Campionatele europene de 
sală, la Budapesta ; RUGBY : Turneul celor 5 nati‘^1 
(Țara Galilor — Irlanda șl Anglia — Scoția) ; GIMNAS
TICA : CoccurstX dotat cu ..Cupa America”, ja New 
York

6.m SCHI : Cursa de mare fond — Vasalopeț ; JUDO : Cam
pionatele europene feminine, M Geneva

F.C. KAISERSLAUTERN 
ȘI-A AMINAT MECIUL I

RJ. GERMANTA (et. 3» t Din 
cauza timpului nefavorabil șl a 
terenurilor impracticabile (des
fundate sau acoperite cu poăeR 
4 meaurt au fost ariaaîe. prin
tre care și ce d_ntre F.C. Kai
serslautern (adversara de 
miercuri a Universității Craiova) 
șl Schalke. Ceielalte rezultate : 
Hamburg — Les'erkusen 3—3, 
Stuttgart — Dusseldorf 1—L Bo
chum — Eintracht Frankfurt 
1—X Bayern MOncben — B.eie- 
feld 5—0, Dortmund — Braun
schweig 3—X In ciasament. Ham
burg (un joc mal puțin) 33 p. 
Bayern Munchen 33 p. Dortmund 
30 p. Kaiserslautern ocupă locul 
7 cu 36 p (un joc mai puțin).

ANGLIA (et. 29) : Rlrrrimgham 
— Nottingham Forest 1—1. Brigh
ton — Stoke 1—X Everton — 
Swansea 2—X IpswScft — Luton 
3—«, Manchester Utd. — Liver
pool 1—L Notts County — Co

CAMPIONATELE DE BIATLON

La Anterselva, in nordul Ita
liei, s-au desfășurat Întrecerile 
pentru campionatele mondiale de 
biaUon. Proba de ștafetă 4X7,5 
km a revenit reprezentativei U- 
niunil Sovietice care a totalizat 
timpul de 1.36:46,5 (tnici un punct 
penalizare). Ea a fost urmată de 
R.D. Germană cu 1.36:04,7(1), 3. 
Norvegia 1.41:27,1(0), 4. R.F. Ger
mania 1.42:01,9(3), 5. Finlanda
1.43:23,9(2), etc. Cursa de 10 km 
a prilejuit un nou succes nor
vegianului Eirik Kvalfoss, care 
șl-a apărat cu brio titlul cuce
rit anul trecut la Minsk. A fost 
cronometrat in 31:12,3(2), 2. Pe
ter Angerer (R.F.G.) 31:31,2(0), 3. 
Alfred Eder (Austria) 31:45,5(0),
4. Frank-Peter Rdtsch (R.D.G.) 
31:50,4(1), 5. Piotr M Dorado v 
(UJLS.S.) 31:54,4(1), 6, Johann
Passles (Italia) 32:01,0. Iată șl 
rezultatele Înregistrate in întrece
rile juniorilor ! 10 km : 1. Iuri 
Kașkarov (U.R.S.S.) 31:54,4, 2. 
Andre Sehmisch (R.D.G.) 33:20,6, 
3. Iva Sllups (UJI.S.S.) 33:22.2 ; 
ștafeta de 3X7,5 km : 1. R. D. 
Germană 1.15:50.37(0), X U.R.S.S. 
ljsae.o»(l), 3. Norvegia 1.16:44,82 
(9). etc.

REZULTATE 
DIN CUPA MONDIALA

FALUN. Concursuri de sărituri: 
trambulina de 70 m : L Horst 
Baiu (Canada) 3823 p (90 m+ 
»U m). 2. Matty Nykaener. (Fin
landa) 354.1 (36.5 m + 87 m). 
3. Olav Hansson (Norvegia) 251.7 
p (S3 m + S3 m) ; trambulina 
de 93 m : L Nykaenen 2413 P 
(UU m + 104 m), X Armia 
Kogler (Austria) 240.1 p (109 m + 
104.5 m). X Ole Bremseth (Nor- 
■•’egîa) 239.9 p (136 m + 106 m).

GALLIVARE. Pe pirtiile acestei 
S6ațl»nl din Suedia a avut loc 
simbătă tm slalom uriaș : L In- 
gemar Stenmark (Suedia) 1 ât.ll 
a 11732 + 1:11.79), X Phil Mahre 
(S-U-A.) 230:83 (1:1X4 + 1:1X4» 
șl Max Julen (Elveția) 2:33.83 
(137.79 + 1:13.04), iar duminică
o nursă de specia:” : L Marc 
GtrardeUi (Luxemburg) 1 tS2.4S 
«2S + 67JS1. X Stig Strand 
fS-sediB) ltXXM. X Statmark 
1JMM

SPASSKI A CIȘTIGAT TURNEUL DE ȘAH DE LA LINARES
LINARES. Marele maestru 

international Boris Spasski, 
fost campion al lumii, a ciști- 
gat marele turneu internațio
nal de la Linares, in Andalu
sia. Spa.sski a obținut 6,5 p 
din totalul de 10 p. in urma 
a 3 victorii și 7 remize (n-a 
pierdut nid o partidă). A fost 
urmat de campionul mondial 
Anatoli Karpov, marele favo
rit, care in ultima rundă a 
obținut doar o egalitate cu a- 
mericanul Yasser Seirawan.

ventry 5—L Sunderiand — Man
chester Cxy 3—8. TOCtw.ham — 
Norwuen 9—3. Watford — Aston 
vn» 3—L West BriXCWSOb — 
Arsena. 3—3 West Ham — South- 
bampecw 1—L tn clisa -tent. U- 
• spool 63 p. Watford 4S p (un 
jon mal puțini. Manchester Utd. 
li p (un joe sal puțin). Nottia-

B.D. GERMANA (et. 15) ; Aue 
— Vorwlrm Frankfurt pe Oder 
»—3. B-ih-en — Zwickau 2—1. 
HaXe — Union Berim 5—X Dy
namo Berlin — Rostock 1—0. 
Mapdrixrg — Lok. Leipzig 3—1, 
Erfurt — Dynamo Dreeda 1—1 
(Mectri Jena — F C. Karl-Marx 
Stack a fost amânat . pentru 8 
martie), fa clasament. Dynamo 
Berlin >6 p. Jena (cu un joc mai 
puțin). Magdeburg, Leipzig, 
Frankfurt și Erfurt toate cu cite 
» P-

SCOȚIA (et 35) : Aberdeen — 
F.C. Dundee 3—1, Critic — Kil
marnock 4—6, Dundee United — 
Morton 1—L Hibernian — Mother-

AUTOMOBILISM a Suedezul 
Stig Blomquist (Audi Quattro) a 
ciștigat „Raliul Mlntex", la York, 
în Anglia, cu 6:06 avans în fata 
scoțianului McRae (Opel Ascona 
400).

BOX • La Las Vegas a avu* 
loc intîlnirea echipelor de ama
tori ale S.U.A. șl U.R.S.S. Me
dul a luat sfârșit cu 14—10 in 
favoarea gazdelor • Nloaragua- 
lar.ul Alexis Arguello șl-a tăcut 
reintrarea, la San Antonio, tnvin- 
glndu-1 la puncte, in 10 reprize, 
pe americanul Vilomar Fernan
dez ■ Italianul Claudio Cassa- 
nedll, care a fost Învins vineri, 
in meciul pentru titlul național 
la oat. grea, de către Daniele 
Laghi, a fost internat în spital, 
la Palermo, în „comă de gra
dul 5” 1

KARATE • Echipa Spaniei a 
cîștigat campionatul european de 
juniori desfășurat la Bruxelles, 
invingtnd în finală (4—1) forma
ția Franței.

TENIS • In finala Drobel de 
dublu masculin de la Kuweit, 
perechea Hie Năstase — Vijai 
Amritraj (India) a ciștigat cu 
6—3, 3—6, 6—2 partida cu cuplul 
australian Rob Frawley, Brod 
Dyke întrecerea individuală a 
revenit americanului Vitas Ge- 
rulaltls care a dispus cu 7—6, 
4—6, 6—3 de elvețianul Heinz 
Gunthartd • Surpriză in turne
ul feminin de la Oakland, în ca
re finala urmează Să și-o dispute 
două jucătoare din R.F. Germa
nia. Sylvia Hanika și Bettina 
Bunge. In sferturi ele au între
cut pe Pam Shriver (S.U.A.) cu 
6—X 3—6, 6—3 șl, respectiv, pe
Claudia Kohde (R.F.G.) 6—4, 3—6, 
6—1, iar In semifinale au învins 
pe Wendy Turnbull (Australia) 
6—0, 4—6, 6—4 și, respectiv, pe
Andrea Temesvari (Ungaria) 6—1, 
6—4 • Turneul de la Delray 
Beach (Florida) : semifinale :
Guillermo Vilas (Argentina) — 
Tomas Smid (Cehoslovacia) 6—1, 
6—0, Pavel Slozil (Cehoslovacia) 
— Eddie Dibbs (S.U.A.) 6—1,
1—6.

ACORD SPORTIV ® La Bei
jing a fost semnat un acord 
sportiv între R.P. Chineză și 
Italia. Protocolul prevede schim
buri de tehnicieni, antrenori și 
delegații sportive la tenis, atle
tism, scrimă, hochei pe gheață, 
vot el, tir cu arcul șl ciclism.

Dacă ar fi ciștigat, turneul ar 
fi avut doi ciștigători !... Iată 
clasamentul final al turneului 
(aflat la a 4-a ediție) : 1. Bo
ris Spasski (U.R.S.S.) 6.5 p, 
Z Anatoli Kărpov (U.R.S.S.) 
și Ulf Andersson (Suedia) 6 p.
4. Artur Iusupov (U.R.S.S.), 
Miles (M. Britanie) si Gyulla 
Sax (Ungaria) 5,5 p., 7. JanTi- 
mman (Olanda), Efim Gheller 
(U.R.S.S.), Vlastimil Hort 
(Cehoslovacia) 5 p. 10. Yasser, 
Seirawan (S.U.A.) 3 p. 11. Bent 
Larsen (Danemarca) 2 p.

TALLIN. în cadrul „Memo
rialul Paul Keres” în ultimele 
două runde (a 4-a și a 5-a), 
Mihai Șubă a remizat cu iugo
slavul Abramovicl si cu sovie— 
ticul Petrossian. Clasamentul :
1. Kiarner (U.R.S.S.) 3 p (1),
2. Jansa (Cehoslovacia). Abra- 
moviei (Iugoslavia) și Petros
sian (U.R.S.S.) 3 p, 5. Psiakhis 
(U.R.S.S.) și Elvest (U.R.S.S.) 
2,5 p (1) 7. Șuț>ă 2,5, 8. Tal și 
Vaganian 2 p (1)

ROMA. Turneul „Banco dl 
Roma”, in runda a 6-a Florin 
Gheorghiu a întrerupt parti
da cu Bela Toth, iar in urmă
toarea l-a învins pe italianul 
Roberto Messa. Clasamentul 5 
L Pinter (Ungaria) 5 p. 2. 
Toth Utalia) 4,5 p (1), 3.
Gheorghiu (România) și Tatai 
(Italia) 4,5 p, 5. Lobron (R.F.G.) 
4 p. 6. Velișkov (Bulgaria) 3,5 
p. 7. Martin (Spania) 2,5 p 
(1), 8. Benko (S.U.A.) 2,5 p,
9. Bellon (Spania) 2 p, 10. 
Messa (Italia) 1 p.

weri 1—1, St. Mirren — Glasgow 
Rangers 1—3. In clasament, A- 
bexdeen 40 p. Celtic 39 p (un Joo 
mal puțin). Dundee Utd. 35 p 
(un joc mai puțin).

SPANIA (et. 26) : Clteva rezul
tate de simbătă : C.F. Baroelona
— Santander 0—2 !, Real Madrid
— Salamanca 1—0, F.C. Sevilla
— Real Sociedad 3—1, Valencia
— Atletico Madrid 1—0. In cla
sament continuă să oonducă Real 
Madrid eu 39 p.

FRANȚA (et 36) : Clteva re
zultate : Paris St. Germain — 
Bordeaux 2—0. Metz — St. Etienne 
1—L Lille — Monaco 1—1« 
A uxerre — To us 3—1, Brest — 
Mulhouse 4—0, Laval — Nancy 
0—0, Toulouse — Bastia 3—1. tn 
Clasament continuă să conducă 
Nantes 39 p (tin joo mal puțin). 
Bordeaux 31 p, Paris St. Ger
main 31 p.

ITALIA (et. 21> : Asooli — Ca
tanzaro 3—X Cagliari — Genoa 
1—1, Cesena — Roma 1—1, Flo
rentina — Avellin® 3—0, Juven
tus — Udinese 4—0 , NapoH — 
Internazionale 1—1, Sampdorla — 
Torta» 0—0, Verona — Pisa 2—L 
In clasament. Roma 31 p. Verona 
37 p. Juventus 26 p, Inter 26 p.
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