
Campionatele europene de atletism pe teren acoperit

MARIA RADU, MEDALIE DE ARGINT 
IN CURSA DE 1500 m!

BUDAPESTA, 6 (prin tele- 
fon). Cea de-a 14-a ediție g 
campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit (274 
concurent! din 24 de țări) s-a

încheiat, duminică seara, în 
Sala sporturilor din capitala 
Ungariei, după două zile de 
întreceri de mare ținută.

Prezent la actuala ediție cu 
o delegație redusă numeric (8 
atleti si atlete), din care au 
lipsit citeva din vedetele sale, 
atletismul românesc se în
toarce, totuși, la Bucu
rești, cu un bilanț ono
rabil. Maria Radu a obținut me
dalia de argint in proba de 
1500 m, iar alti patru sportivi 
s-au clasat pe poziția a 4-a, în 
vecinătatea podiumului : Gina 
Ghioroaie la săritura în lun
gime (6,53 m), Mihaela Loghin 
la aruncarea greutății (19.33 m). 
Doina Melinte la 800 m (2:02,70) 
și Petru Drăgocscu la 800 m 
(1:47,91, record national). Al 
6-lea atlet român. Eugen Po
pescu, s-a clasat al 7-lea la să
ritura în înălțime, cu 2,24 m 
(record personal).

Maria Radu (24 de ani, le
gitimată la C.S.M. Craiova, an
trenor Nicolae Mărășescu) este 
la prima afirmare individuală 
într-o competiție de anvergu
ră. Craioveanca a făcut o 
cursă inteligentă, avansînd trep
tat către fruntea plutonului, 
ciștigînd medalia de argint’ — 
după Brigitte Kraus (R.F.G.) — 
la capătul unui finiș strins.

Romeo VILARA
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După trei zile de întreceri spectaculoase

5-0 CU CHILE! ECHIPA DE TENIS A ȚĂRII NOASTRE 
A REPURTAT 0 SPLENDIDĂ VICTORIE ÎN „CUPA DAVIS“

(Continuări tn pag a 4-a)

A 43-a victorie a echipei de tenis a Româ
niei In „Cupa Davis" a dăruit In 
aceste zile o mare satisfacție tuturor 

iubitorilor de sport din țara noastră. Eve
niment rar, fotbalul și-a reluat campionatul 
în umbra acestui meci de tenis România — 
Chile, pentru care inimile celor 3 000 de fe
riciți spectatori din Sala de sport a Timi
șoarei și ale sutelor de mii de telespecta
tori au bătut parcă în ritmul năpraznic al 
loviturilor rachetelor lui Ilie Năstase și Flo
rin Segărceanu pa care-i doream, cu toții, 
învingători. Siguranța lui Die Năstase, la 
36 de ani, dornic să apere mai departe cu
lorile României socialiste în sport, și am
biția lui Florin Segărceanu, la 23 de ani, 
de a se apropia cit mai mult de valoarea

marelui său coechipier, au reușit să de
pășească spectaculos (cu 5—0 !) pe tenis- 
mtgiii chilieni, în frunte cu Gildemeister, și 
să califice echipa de tenis a României pen
tru cea de a 81-a prezentă în „Cupa Da
vis", în compania reprezentativei Australiei, 
în deplasare.

Conducerea Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport felicită călduros pe 
tenismenii noștri Ilie Năstase și Florin Se
gărceanu pentru frumoasa lor victorie în 
partida de Cupă Davis România — Chile, 
precum și pe căpitanul echipei, Alexe Bar- 
dan, mulțumind organelor locale de partid și 
de stat, organizatorilor întîlnirii de la Timi
șoara, pentru cadrul optim asigurat acestui 
eveniment din sportul românesc.

CdmpioniHul mondial dc hochei Juniori (grupa „C")

SELECȚIONATA ROMÂNIEI CONDUCE 
NEÎNVINSĂ ÎN COMPETIȚIE
Ieri, România — Ungaria 9-3

La patinoarul acoperit „23 
August" din Capitală au con
tinuat meciurile din cadrul 
Campionatului mondial de ho-

1. România
2. Ungaria
3. Bulgaria
4. Australia

CLASAMENT
3 3 O 0 23- 6 6 p
3 2 0 1 13-20 4 p
3 1 0 2 5- 8 2 p
3 0 0 3 8-20 0 p

juniori, grupa C.chei pentru 
Iată amănunte:

In meciul de deschidere, se
lecționata Bulgariei a obținut, 
în fața echipei Australiei, vic-

toria: 3—1 (2—0, 0—1. 1—0).
Partida a fost dominată la în
ceput de hocheiștii bulgari 
care, abordînd acest joc cu 
mult aplomb, s-au impus con- 
ducînd după primele 20 
minute cu 2—0 Acest scor 
primei reprize (care lăsa să 
întrevadă o victorie clară 
tinerilor jucători bulgari) 
a mai fost însă confirmat

Călin ANTONESCU 
Radu TIMOFTE

de 
al 
se 
a 

nu 
în

(Continuare in pag a 4-a)

ILIE NĂSTASE, FLORIN SEGĂRCEANU - HANS 
BELUS PRAJOUX 6-3, 8-6, 6-4

TIMIȘOARA, 6 (prin telefon). 
— Cind arbitrul francez Patrick 
Flodrops a anunțat, după 115 
minute de la urcarea in scaun: 
ghem, set și meci pentru Româ
nia ! — cei peste 3 000 de ti
mișoreni au aplaudat frenetic 
pe Ilie Năstase și Florin Se
gărceanu, pentru victoria lor în 
trei seturi în' fața redutabilei 
formații chiliene Hans Gilde- 
meister — Belus Prajoux. Ju- 
cind unui lingă altul doar a 
patra oară în Cupa Davis, to
tuși cei doi tenismani români 
s-au contopit parcă într-o sin
gură rachetă, sincronizîndu-și 
mișcările, intuindu-și în frac
țiuni de secundă intențiile. Abi
litatea, tehnica de mare rafina
ment, inteligența intervențiilor 
lui Die Năstase și-au găsit co
respondent în forța loviturilor

în prima etapă a returului Diviziei ,,k“ de fotbal

CAMPIONII AU REDEVENIT LIDERI

în careul brașovenilor, Mulțescu șutează spre poarta 
de Stîngaciu. (Fază din meciul

Infiltrat 
apărată

• F. C. Olt și F. C. Bihor: 
trei puncte în deplasare 
O Sportul studențesc n-a 
mai reușit „remiza** din ul
timele două partide de la 
Tirgoviște ® A.S.A. Tg. Mu
reș a ajuns la -4 în „cla
samentul adevărului" © 
Vremea a ținut cu fotbalul, 
dar nivelul jocurilor a lă
sat de dorit ! 0 Sîmbătă, 
derby-ul se joacă la Plo

iești : Petrolul — Dinamo

GILDEM EISTER,

Segărceanu ope care Florin 
imprima fiecărei mingi trimise 
în terenul advers.

Primul set s-a decis printr-un 
break în ghemul al patrulea, 
pe serviciul lui Prajoux : Năs-

cinci breack-uri consecutive, 
dintre care trei obținute de 
Năstase-Segărceanu. In ultimul 
set, jucătorii oaspeți și-au luat 
un avans de două ghemuri, 
dar au fost egalați, odată cu 
obținerea unui break pe servi
ciul aceluiași Prajoux și, apoi, 
prin fructificarea de către Năs-

REZULTATE TEHNICE
Steaua 
Jiul Petroșani 
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș 
C.S. Tirgoviște
S.C. Bacău 
Corvinul 
Dinamo
F.C. Constanța

ETAPA VIITOARE
F.C.M. Brașov — 
Chimia Rm. Vilcea - 
Univ. Craiova - 
Sportul studențesc — 
„Poli" Timișoara — 
F.C. Bihor -
Petrolul Ploiești — 
F.C. Olt
Politehnica lași —

Dinamo — F.C.M. Brașov) 
Foto : Dragoș NEAGU

Ieri s-au reunit în Capitală 
loturile A și Olimpic, în ve
derea meciurilor amicale de 
miercuri cu Turcia și, respec
tiv, echipa olimpică a Bul
gariei.

CLASAMENTUL
- Politehnica lași
- Chimia Rm. Vilcea
- „Poli" Timișoara
- F.C. Bihor
- Sportul studențesc
- F.C. Olt
- Petrolul Ploiești
- F.C.M. Brașov
- Univ. Craiova

(sîmbătă 12
F.C. Constanța 
Steaua
S.C. Bacău 
F.C. Argeș" 
A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinul Hunedoara 
Dinamo
C.S. Tirgoviște 
Jiul Petroșani

1-0
2-1
3-1
2-2
1-0
1-3
3-0
3-1
. aminat

(1-0) 
(2-0) 
(1-1) 
(1-D 
(1-0) 
(0-1) 
(2-0) 
(2-D

martie)
(2-4)
(1-2)
(1-2)
(2-1)
(0-1)
(0-3)
(0-6)
(1-0)
(0-0)

1. DINAMO
2. Sportul studențesc
3. Corvinul
4. F.C. Argeș
5. Univ. Craiova
6. Steaua
7. Jiul
8. S.C.
9. F.C.

10. F.C.
11. C.S.
12. Politehnica iași
13. A.S.A. Tg. Mureș
14. Petrolul
15. Chimia Rm. Vilcea
16. F.C.M. Brașov
17. „Poli“ rimișocra
18. F.C. Constanța

Bacău 
Olt 
Bihor 
Tirgoviște

2—3)

18 9 9 0 37-13 27
18 11 4 3 28-11 26
18 8 7 3 28-12 23
18 10 3 5 29-19 23
17 9 3 5 31-13 21
18 8 5 5 28-23 21
18 7 6 S 19-24 20
18 8 3 7 25-26 19
18 8 2 8 25-19 18
18 7 3 8 35-38 17
18 5 6 7 20-22 16
18 4 8 6 17-21 16
18 5 6 7 16-23 I6
18 7 1 10 21-35 15
18 5 3 10 15-26 13
18 6 1 11 21-33 13
18 4 2 12 20-35 10
17 2 4 11 16-38 8

P?g.(Cronicile acestei etape, în

ILIE NASTASE
tase i-a „adus" pe jucătorii' 
chilieni la fileu, apoi, cu lo- 
buri de mare finețe, cu servi- 
cii-ași, și excelent secondat de 
Florin Segărceanu, a incheiat, 
după alte citeva ghemuri, se
tul, în 30 de minute. Al doilea 
set a intrat în prelungiri, cu

FLORIN SEGĂRCEANU 

tase a serviciului 
după aceea cuplul 
adjudece setul.

propriu, ca 
român să-și

SLAVESCUPaul 
ion GAVRILESCU

(Continui*, m nog 1 4-a)

DECLARAȚII DUPĂ MECI
JACQUES DORFMANN (Fran

ța), arbitrul principal : „Am a-, 
sistat timp de trei zile la un 
meci de tenis foarte interesant, 
deosebit de atractiv pentru toți 
cei prezenți. Victoria echipei Ro
mâniei s-a conturat după prima 
zi și ea nu trebuie să surprindă 
acum prin proporțiile scorului, 
pentru că reflectă fidel diferența 
de valoare, in condițiile concrete . 
ale suprafeței de joc. Prin aceas
ta, Gildemeister fiind handicapat, 
acest scor de 5—0 devine normal. 
Nu am ce reproșa arbitrajului, 
greșelile arbitrilor de linie, care 
au trebuit să fie corectate din 
scaun, n-au depășit procentajul 
normal într-o intîlnlre de mare 
miză, in Cupa Davis".

LUIS AYALA căpitanul neju
cător al echipei Chile : „Rezulta- .

tul meciului este cel meritat de 
echipa României. Cei doi talen- 
tați jucători români s-au acomo
dat mai bine cu suprafața de joc 
din sala Olimpia. M-a surprins 
deosebit de plăcut jocul ineîntă- 
tor al lui Florin Segărceanu, ca
re de cind l-am văzut, anul tre
cut, la Santiago, a făcut un pro
gres mare. Pe Ilie Năstase îl vă
zusem cu două săptămîni în ur
mă, el prezentîndu-se însă aici 
într-o excelentă dispoziție, ceea 
ce a permis echipei sale să se 
revanșeze pentru înfrîngerea su
ferită în 1982. Felicit pe români 
pentru rezultatul obținut !"

ALEXE BAR DAN, căpitan neju- 
cător al echipei României : „Vic-

(Continuare în pag. a 4-a)

ECHIPA
C.S. SATU

IN

FEMININĂ DE FLORETĂ
MARE-MEDALIE DE ARGINT

„CUPA EUROPEI"
(Amănunte in pag. a 4-a)



A început returul Diviziei „A“ la

V

STUDENT!! IEȘENI - ÎNVINGĂTORI LA BAIA MARE!
ORADENII AU DOMINAT 
FINALELE „DACIADEI" 

LA JUDO-TINERET
A fost inaugurată stagiunea de 

primăvară la rugby. Dintre re
zultatele meciurilor etapei inau
gurale a returului Diviziei „A“ 
se desprinde victoria ieșenilor la 
Baia Mare. Amănunte :

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— POLITEHNICA IAȘI 7—10 
(4—3) ! Gazdele au dominat în 
primul sfert de oră. după care 
oaspeții au pus stăpînire pe joc, 
printr-o evoluție sigură pe îna
intare șl dezinvoltă pe linia de 
treisferturi. Victoria lor., surprin
zătoare (prima înfrîngere a băi- 
mărenilor oe teren propriu în 
acest campionat), este meritată. 
Au marcat BAIETU — eseu și 
drop MITITELU — l.p. pentru 
Politehnica, MARGINEANU — 
eseu TOADER — l.p. A arbi
trat D. Grigorescu. (A. Crișan, 
co resp.).

STEAUA — GLORIA P.T.T. A- 
RAD 94—0 (34—0). Șl nu a lipsit 
mul+ campioanei de toamnă să 
atingă ,sutaM ! Oricum, un scor- 
fluviu al cărui precedent, trebuie 
căutat destul timp în urmă. A 
fost un joc evident dispropor
ționat : de o parte o echipă. 
Steaua, hotărîtă — și capabilă — 
să înceapă în „stil mare“ sezo
nul. de cealaltă o tînără forma
ție oaspete resemnată încă îna
inte de primul fluier de arbitru. 
Au lipsit din ambele tabere cîți- 
va titulari, numai că rezervele 
bucureștene sînt indiscutabili mai 
valoroase de cit ©ele adverse 
(spre pildă acest Șugar, un linia 
a treia impresionînd prin trava
liu si ambiție). Verva militarilor 
a generat acțiuni ofensive în va
luri, unele de real spectacol, 17 
încheiate prin eseuri : FUICU 4
— aripa naționalei se apropie 
amenințător de Plloțschi în în
trecerea pentru Trofeul Sportul!, 
ȘUGAR 3. DAVID. CTOAREC. L. 
CONSTANTIN — cite 2, VÂRZA- 
RU. MOT, TEPURICA. CAINA- 
RU. ALEXANDRU a transformat 
11 dintre ele, CODOI — 2. A 
condus foarte bine constănțeanul 
C. Stanca.

RAPID — R.C. GRIVIȚA ROȘIE 
0—12 (0—3). în singura partidă
disputată sîmbătă, pn fapt a 
fost remarcabil : tendința echi
pelor de a juca 
terenul moale și balonul 
greu de controlat au constituit 
obstacole în calea realizării 
spectacolului. Au abundat gre
șelile individuale, în special ale 
rapidiștilor. Aceștia, avînd nu 
numai antrenori noi, dar și nu
me noi de jucători (Pojar, P. R. 
Marin), au nevoie, e limpede, de 
timp pentru a-și însuși o idee 
de joc. Fără a forța, fără a 
străluci, grivițenii au învins pe 
merit, cum recunoșteau și acei 
(nu puțini) spectatori venițl • la 
Giulești să vadă... surpriza O 
mențiune pentru siguranța fun
dașului Tudose și aplombul lui 
Pongracz, Măcăneață. Vlad. Au 
înscris ANTON — eseu frumos, 
T. RADU — Lp. și transformare.

deschis. însă 
mai

Cu balonul, Marian Zafiescu, unul din remarcații primei etape 
a returului. Fază din meciul Dinamo — „U“ Timișoara) 

Foto : Dragoș NEAGU
TUDOSE — l.p. A arbitrat cu 
greșeli A. Briceag.

Geo RAEȚCHI
DINAMO — UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA 40—0 (12—0). 27 de 
minute au rezistat studenții ctr. 
Banat echiped campioane. Apoi, 
după ce . grămada timișoreană a 
terminat ..benzina*. echilibrul 
s-a frlnt și dinamoviștii au do
minat net o partidă cu ..sens u- 
nic“, în care și-au afirmat po
sibilitățile. La capătul unor faze 
înlănțuite, ei au înscris opt e- 
seuri, jumătate dintre ele ..fes
tival ZAFIESCU II- (min. 39 . 50. 
55, 64), celelalte realizate de
PODARESCU (min. 27). ALDE-A 
(min. 59 și 70), ABUT OAIE (min. 
72). I. CONSTANTIN a trans
format patru. Arbitrul ieșear. 
Gh. Căldăraru a dovedit urea 
puțin bar pentru a conduce in 

• Divizia ..A*.
D. G

C.S.M. SIBIU — FARUL 9—15 
(6—7). Gazdele au trecut pe lin
gă o prețioasă victorie. ’
după ce ău luat conducerea in 
min. 
dibil.
rioară. oaspeții au tranșat 
partea lor victoria, prin eseurile 
lui PLLOȚSCHI 2 șl OPRIȘ și 
lovitura de pedeapsă reușită de 
V. ION. IV AN C IU C. AMARIEI — 
Lp., FERARU — drop au punc
tat pentru C.S.M. Arbitru : Th. 
Witting. (L ----------- -----------

ȘTIINȚA 
SPORTUL
(3—3). Med plăcut, de angaja
ment, cu faze spectaculoase. Rea
lizatori : Gh. DINU — drop și 
Lp., respectiv PAR ASCH1VESCL 
— drop. Arbitru : FL Du du.

RULMENTUL B1KLAD — PO
LITEHNICA IC FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA 12—0 (6—•). Vic
torie muncită, meritată a gazde
lor. Au marcat HARNAGEA —

Insă.

45 (3—7), au ratat incne-
Cu o condiție fizică supe- 

de

Boțocan, ooresp.). 
PETROȘANI "
STUDENȚESC 6—3

R.C.

drop, DRANG A — l.p, și trans
formare, plus un eseu de pena
lizare acordat de arbitrul Șt. 
Rădulescu. (M, Paiu).
• în meci anticipat din etapa 

a 16-a. disputat vineri : 
MO — GLORIA P.T.T.
66—9 (2S—0), bucureștenii 
cind 12 eseuri. (A. Petrică. 
resp.).

înaintea etapei a 15-a. 
miercuri. STEAUA are 40 p. 
mată de Dinamo — 39 (un 
mal mult) și Farul — 37.

DINA- 
ARAD 

mar- 
co-

de 
ur- 
joc

ORADEA, 6 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate, 
16S de concureați și-au disputat 
întîietatea la Finalele wDaciadei“ 
de judo-tineret. O performanță 
deosebită a realizat Juniorul Ște
fan Nagy (Spartac Oradea) care 
a cîștigat toate meciurile (6 la 
număr) prin ippon! El a primit, 
dealtfel, titlul de cel mai tehnic 
finalist. Pe echipe s-au eviden
țiat Spartac Oradea, C.S.S. 1 — 
IEFS București și Rapid Oradea.

Iată primii clasați : cat. su- 
perușoară : 1. Mihai Țîrlea, 2.
A. Mudura (ambii Rapid Oradea», 

I. Soare (CSȘ 1 — IEFS) și 
Boantă (Rapid) ; semiușoară : 
George Ciuvăț (CSȘ 1 —

IEFS), 2. M. Căldărar (Dinamo 
Bv.), : _
Făgăraș) și S. 
Bistrița) ;
Nagy, 2. R. 
tac), 3. A. Biro (Rapid) și D. 
Rod (Constr. Alba Iulia) , semi- 
mijlocie : 1. Lucian Pop (Dina
mo Bv.), 2. N. Iosif (Spartac), 3. 
S. Lungu (CSȘ 1 — IEFS) și L. 
Dobai (Rapid); mijlocie : 1. An
dras Varga (Voința Tg. Mureș),
2. P. Anițoaie ---- T”"4'
3. Fr. Szabo 
Groza (CSȘ 
Gheorghiu-Dej) 
Adrian Clinei
2. L Crăciun ,—- ---------
3. A. Kun (Rapid) și D. Arimie
(CSȘ Șoimii Sibiu); grea : 1.
Eugen Vieru (CSȘ 1 — IEFS), 2. 
G Burlău (Spartac), 3. E. Conchi 
(CSȘ mun. Gh. Gheorghiu-Dej) 
ș; A, Mariasj (Gloria Arad).

Ilie GHIȘA — coresp.

3. T. Anca (Nitramonia 
Moldovan (C.P. 

ușoară : 1. Ștefan
Stanca (ambii Spar-

(CSȘ Unirea Iași), 
(Spartac) și 
municipiul

; semigrea : 
(Metalul Plopcni), 
(CSȘ 1 — IEFS),

MF.mr

în campionatul masculin de volei

1 B. MARE
SI UNIVERSITATEA CRAIOVA — IN

S-a dcslașur-. 
etapă a cam pi ui 
de volei. Divizia 
in:ea turneului 
patru clasate), 
țațele :

DINAMO — 
6). Eternul 

formații

al primelo: 
tă cu rezul

STEAUA 3—3 *tlX 
derby intre cele 

______a i-tras un nu
meros public in sala Dinamo din 
Capitală, dar n-a reușit să ofere 
ceea ce era de donu Intflnxren 
ce se anunța interesantă — era 
v »rba doar de prunele două cla
sate in actualul campionat, fie
care dornică să se arate supe
ri oară celeilalte — n-a cores
puns așteptărilor. A fost un 
med oarecare, eu prea disputat 
am spune (excepție a făcut doar 
setul prim, cind ste’.iștil au lup
tat mai ambițioși, au crezut în 
sansa lor), care ne-a adus Încă

2 
două

DUPĂ UN MECI SPLENDID, DINAMO-STEAUA 82-81. LA BASCHET
Și Dinamo și Steaua merită 

felicitări pentru frumosul spec
tacol sportiv oferit simbătă, in 
sala Floreasca, in derbyul bas
chetului nostru masculin. Divizia 
»A“. Acțiunile în viteză, desele 
contraatacuri, numeroasele și 
precisele aruncări de la distanță 
și semidistanță, captivantele răs
turnări de scor și finalul drama
tic au coroborat pentru • o reală 
propagandă tăcută baschetului 
prin acest meci, desfășurat intr-o 
notă de disciplină care ar trebui 
să caracterizeze întotdeuna dis
putele dintre fruntașele aoestui 
•port. A învins Dinamo — 82—81 
(44—43) — care, în felul acesta, a 
egalat scorul întilnirilor directe 
(2—2), dar fruntașă a clasamen
tului a rămas Steaua, cu coșa- 
veraj direct mai bun (331—327). 
Puncte in clasament : ambele ci
te 56.

Referitor la meciul propriu-zis, 
el a lnoepuit în nota de superio
ritate a dinamovlștilor cane, cu 
Niculescu și David în vervă deo
sebită, au depășit „zona* steliș- 
Wor, obținlnd, în min. 10, un a- 
vans de 11 puncte (25—14). A- 
doptarea de către Steaua a apă
rării „om la om* a schimbat 
„fața* Jocului și... situația pe ta
bela de scor Steaua a refăcut 
din handicap, a luat, la rlndul 
ed, conducerea și în min. 35 avea 
72—67, dind impresia că va dști- 
ga (deși era handicapată de ab
sența lui Opșitaru și Câpușan, 
accidentați). A venit, însă, rln
dul elevilor tînârulul antrenor 
Gh. Novac să remonteze, să spe
culeze, prompt și eficace, negli
jențele în apărare ale adversari
lor (trecuți, timp de 5 minute, 
ta ,,zonă“, ceea ce le-a adus pre
judicii). într-un final în care Di
namo a avut 82—79, Steaua a 
înscris un coș, a deținut posesia 
mingii cind mal erau 7 secunde 
de joc, dar aruncarea la coș, care 
l-ar fi putut aduce victoria, a 
fort executată (de la mare dis
tanță !) de ultimul jucător care 
Br fi trebuit să o facă : ▼. Ion 
(In teren »e mal aflau Cernat, 
Ermurache, Oczelak ,1 NetoUU- 
chl). Au înscris : David 24, Nlcu- 
leieu 21, IvMceneu 11, Brabovea- 
nu 8, Uglal 8, Marlnache 6, Popa 
t, Vlnereanu 8 (prea puțin anga
jat In timpul jocului, a 81 fost 
•Umlnet tn min. 24 — pentru 8 
faulturi) pentru Dinamo, respec
tiv Cernat 35 (oel mal bun de pe 
teren, acest jucător de excepție 
a lndntat publicul prin precizia 
aruneărilor la coș, reaiiztnd pro
centaje edificatoare : 68,75% la
aruncări din acțiune — 11 din 18 
— țl 160% la cele libere — 18 din 
13 !). Ermurache 20, Scarlat 16

(o adevărată revelație in jocul 
sub panou), V. Ion 8 și Brăniș- 
teanu 4. prin oompetența și au
toritatea lor, arbitrii A Atana- 
sescu șl Fr. Took au contribuit 
la buna desfășurare a partidei 

Dumitru STÂNCULESCU
Celelalte rezultate din grupa 

1—4 a Diviziei ..A* :
BAPID BUCUREȘTI — LCJ-LD 

BUCUREȘTI 88—74 (41—41). Con
traatacurile echipei și exceler-a 
evoMie a lui Caraion l-au des
prins pe rapidiști In flnalui r.e- 
dulut Coșgeteri : Caraion 44. 
respectiv Grădișteanu 26. (N.
COSTACHE — coresp.).

FARUL CONSTANTA — C.S.U. 
SIBIU 98—82 (33—41). Coșgeteri :

Baiceanu 29. Mânăilă 26. respec
tiv ChiriU 29. Palbegy IS. (C. 
POPA — ooresp.).

GRUPA 7—12
POLITEHNICA IAȘI — UNI

VERSITATEA CLUJ-NAPOCA
73—68 (41—37). Coșgeieri : Boiș-
leanu ÎS. Moisescu 18. respectiv 
Herbert 38. (AL. NOUR — co
resp.).

LMUAS BAIA MARE — SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
77—69 (3S—32). Coșgeteri : Florea
21. respectiv Dăian 1». (A CRI
ȘAN — coresp.).

DINAMO ORADEA — C.S.U. 
BRAȘOV 89—83 (45—48). Coșge-

: Gellert 35. respectiv Tecău 
31 (P. lOeincz — ooresp.).

ÎN DIVIZIA FEMININĂ
Rezultatele din ultimele două 

zile ale penultimului turneu ai 
campionatului napooal de bas
chet feminin au adus pe frunta
șele clasamentului, .U* Cluj-Na- 
poca și Voința București, la ega
litate de puncte (cite 77) ; pe 
locul I afîindu-se. Insă, tot du- 
jencele, datorita coșaverajului 
direct superior (436—418).

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — .U- CLUJ-NAPOCA 
81—60 (40—33). Joc bun al bucu- 
reștencelor, din rlndul cărora 
»-au remarcat Tonală, Netolltzchi, 
Bărăgan, Pirțu șl Chvatal : du- 
jencele au evoluat fără Gbeor- 
gtilța Bolovan și Adriana Ltmgn 
(accidentate), cu ăla-dalena Pali 
bclnavă șl Annemarie Xlrr ne- 
restabiliUi după uu aeddent. Au 
Înscris : Bărăgan 20, Pirju 18, 
Chvatal 18, Tocală 18, Netolltzchi 
9, Ionescu 4, Bodnar 1 pentru 
învingătoare, respectiv Popa 20, 
Pali 11, Lukas 11, Klrr 10, Schu
ster 6, Sandor L Arbitri : C. Du- 
mltrache șl E. Ulrich (D. ST.),

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 65—47 (26—23),

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — CRIȘUL ORADEA 
99—,7 (47—36). ,U« CLUJ-NAPO
CA — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 71—69 (36-371. OLIMPIA 
BUCUREȘTI — CRIȘUL ORA
DEA 83—61 (31-271. VOINȚA

BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 80—67 (44—35).

GRVPA 7—1!
BRAȘOV, 6 (prin telefon). 

Desfășurat Intr-o organizare bu
nă, turneul a dezamăgit. Insă, 
prin prisma rezultatelor echlpd 
brașovene. Voința, care nu a 
știut să benefidezs de avanta
jul terenului șl a pierdut trei 
din cele cind meciuri susținute. 
Rezultate :

I.E.F.S, — RAPID BUCU
REȘTI 75—65 (33—M). C.S.U. PLO
IEȘTI — COMERȚUL TG. MU
REȘ 67—47 (32—26), VOINȚA
BRASOV — PROGRESUL BUCU
REȘTI 74—66 (41—31), PROGRE
SUL — I.E.F.S^ 81—65 (40—31),
C.S.U. — RAPID C0—53 (23—33).
COMERȚUL — VOINȚA 56—46 
(24—22). (C. GRUIA-coresp.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INTORMEAEA
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES DIN « MARTIE 19M

FAZA I
EXTRAGEREA I : 33 33 41 M M 

M ; EXTRAGEREA A H-a : S3 
35 16 S3 23 41.

FAZA A D-a
EXTRAGEREA A m-a : 18 13 

46 8 6 12 ; EXTRAGEREA A IV-a: 
U 30 35 2 » I ; EXTRAGEREA 
A V-a : 41 * 10 M 12 10 ; EX
TRAGEREA A Vl-a ; 43 H 30 1

3 22 ; EXTRAGEREA A VH-a ; 
«3 36 10 E <5 13 ; EXTRAGEREA 
A VHI-a : 18 13 26 12 38 45 ; EX
TRAGEREA A tx-a : 10 17 43 20 
38 29.

FAZA A m-a
EXTRAGEREA A X-a : 45 4 39 

3 7 28.
FOND TOTAL DE CÎȘTTGURI : 

3.139.4*4 JeL
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 MARTIE 

L Aveffino — NapoU X

M.
Gh.

1.

TURNEUL EIMAL
picioarele pe păiniat 
privește valoarea va-

o cu
in c^ea ce _ 
lc-iului masculin din țara noas
tră la ora actuală. Dinamoviștii 
au fost mai bum, categoric, 
monstrind că vor să termine 
învinși jocurile <Ln 
etape. Au reușit, pe merit, 
loarea 
superioară
Bun arbitrajul prestat de I. Ar
meana și A. Dtagomir,

'(fin București, 
formațiile :
Cruțiga, ------------
Păușescu. Enescu, Vrincuț, Gir- 
leanu ; “ ‘‘
Dascllu, Săniuță (Macavei), Spi- 

(Pentelescu),

lor

de- 
ne- 
de 

va- 
fiind.' incontestabil, 
sextetului militar.

cele 22

ambii 
care au condus 

D1KAMO — Căta- 
GizcUvu (Dumănoiu),

STEAUA Ioneseu.

nu (Pralea), Mina 
Bădiță.

Modesto 
CALCULATORUL 

— CARP AȚI RM. 
(—9, 3, 14, —11, 4).
unui sfîrșit de campionat, 
care rezultatul nu mai contează.

FERRARINI
BUCUREȘTI 

VÎLCEA 3—2 
Meci specific 

în

Bucureștenii, fărâ Alexandru și 
Șchiopescu, au cîștigat în final 
o partidă echilibiată în special 
datorită jocului peste așteptări 
a! oaspeților. Ce tolos insă, pen
tru că sint practic retrogradați! 
Am reținut Jocul tînărului Ilie 
Cacaraci, o frumoasă promisiune 
pentru echipa antrenată de G. 
Cnițigoi, din rîndul căreia s-au 
mai evidențiat Ion. Steriade și 
Iuhasz. De la vâlceni ne-au plă
cui : Cotoranu. Zlctea șl Prisc- 
caru. (Mihai VEȘA).

SIL VANI A ȘIM1EU SILVANIE1 
— C.S.U. ALUMIN A ORADEA 
3—0 (□. 8, 10). Cu gîndul la tur
neul final, localnicii au evoluat 
foarte bine (mai ales în setul 
prim), cîștigînd în numai 45 de 
minute. Oaspeții au evoluat mo
dest. (M. STEFAN, coresp.).

MOTORUL B. M\RE — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 1—3 
(—13, —11, 12, —12). Gazdele au 
fost surprinse de atacurile vi
guroase șl eficace ale craiove- 
nilor. Motorul a jucat bine doar 
în setul 3 (cînd a fost condus cu 
2—9!) pe care și l-au adjudecat, 
în rest, multe neatenții. (A CRI
ȘAN. coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — EXPLO
RĂRI B. MARE 1—3 (—11, —7,
13, —13). Victorie absolut meri
tată a oaspeților. Remarcați : 
Mindru. Pan cu. Dumitru de la 
eazde, Bălaș, Aiătu, Corcheș de 
la oaspețL (C. MÎNDRESCU. co
resp.).

TRACTORUL BRAȘOV —
C.S.U. OȚELUL GAL AȚI 3—1 
(—12, 4, 10, 4). Joc frumos, do
minat în ultimele trei seturi de 
gazde. (I. stanca, coresp.).

CLASAMENT
1. Dinamo 22 22 0 66:10 44
2. Steaua 22 14 8 48:36 36
3. Explorări 22 13 9 51:36 35
4. Universitatea 22 13 9 46:33 35
5. Silvanla 22 13 9 45:35 35
f. C.S.U. Al. 22 11 11 41:47 33
7. Calculatorul 22 10 12 45:45 32
8. Tractorul 22 10 12 38:48 32
9 Motorul 22 9 13 37:16 31

kS. C.S.M.U. Suc. 22 8 14 30:48 30
11. Carpați 22 5 17 27:59 27
12. C.S.U. Oț. 22 4 18 28:59 26

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
873.434 LEI, din care 74.083 !«!.

n. Catanzaro — Verona - 1
HL Florentina — Cesena 1
IV. Internazionale — Pisa 2
V. Roma — .Juventus 2

VI. Sampdoria — Ascoli X
vn. Torino — Cagliari 1

vin. Udlnese — Genoa X
IX. Bari .— MUan 2
X. Bologna -- Perugia 1

XI. Catania — Ata lan ta X
xn. Cremonese — Lazio 2

xm. Monza — Palermo 1

report la categoria 1.
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PERFORMERA PRIM
lntr-o primă etapă cam linia 

modare, asemănătoare cu ceea c| 
mim, cîteodată, „o primă repria 
studiu", am înregistrat un singuil 
impetuos, irezistibil. Cel al oi 
nici un complex — că joacă în I 
intilnește o formație cu o strud 
mai puternică, avînd mai multei 
cit ca — echipa din Scornicești I 
bătaie** din primul minut al rd 
cind la cîștig (nu la eterna ..cit] 
rîtă în deplasare). Cățoi, Bărbuld 
Prepeliță si ceilalți, conduși de I 
ambițios Halagian, au condus cui 
3—0 la Bacău, arătind — grăitol 
ce vreau. Surpriză și la Tg. M 
băieții de pe Criș au rezistat I 
Boloni și ai lui neputînd trece I 
cu multe ..guri de foc", capabil 
meci de meci 2—3 goluri. Pierzîn 
retur, pierzînd prima bătălie. Spd 
țese a pierdut poziția de lider, da 
dut războiul... Oricum, „buturuga] 
vișteană" a mai dat o lecție u 
după Craiova, studenții bucure] 
beneficiarii unei... morale aspri 
Sandu Mircea et comp, o pot val 
vor avea înțelepciunea necesara 
vor mulțumi cu iumătăti de măsi 
rea cursă cu obstacole care-i aste

Fără să forțeze, dar și fără să 
(evoluînd chiar cenușiu o bună

DACĂ NU
STEAUA 1 (1)
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion Steaua, teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 12 000.
Șuturi : 12-7 (pe poartă : 6-2). Cor- 
nere : 6—7. A marcat : CIMPEANU
(min. 18).

STEA’JA : Ducadam - Anghe'ini, 
BELODEDICI, îOVAN, Eduard - Stoi
ca (min 69 Minea). Mureșan (min. 
43 Majaru), Cîrrpeanu — TURCU, 
Bnîint, Barbu.

POLITEHNICA Bucu - Sigmirean, 
ANTON, Gheorglvu, Ciocîrlan - Ro- 
milă, Simionaș (min. 58 Paveliuc), 
BURDUJAN, Fk ecr (min. 70 M. 
Radu) — Nemțeanu Cioaca.

A arbitrat bine I. Velea ; la linie. 
C Bitlan (ambi* din Craiova) ți I. 
Crâciunescu (Rm Vilcea).

Cartonașe galbene : ROMILA, AN
TON. FLOREAN.

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

Vreme splendidă pentru fot- 
bal. Ne așteptam ca stadionul 
Steaua să fie plin. In tribune 
n-au venit insă decit aproxi
mativ 12 000 de iubitori ai fot
balului. Din păcate, cele două 
formații n-au vrut să le ofere 
o partidă demnă de... o pre
mieră. A fost un meci in ge
neral plictisitor, cu lungi pe
rioade de joc plat, în „ritm de 
vals", o partidă în care Steaua 
a greșit tactic, pentru că do
minarea sa. stereotipă, in tem- 
pou de 2/4, permitea oaspeților 
să iasă cu calm din apărare, 
fără a avea bătăi de cap. 
Bucureștenii au dominat mai 
mult (sau, mai bine zis. nu
mai ei au dominat), dar Poli
tehnica a respins totul „la 16 
m“ și a plimbat mingea pînă 
în apropierea careului lui Du
cadam. Fazele fierbinți au fost

0 REPRIZĂ
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PENT
JIUL PETROȘANI 2 (2)
CHIMIA RM. VÎLCEA 1 (0)

Stadion ,,Jijl“ ; teren bun, puțin 
moa'e ; timp însorit ; spectatori — 
circa 5.000. Șuturi : 14-11 (pe poar
tă : 8-4) Cornere : 5—2. Au marcat: 
ȘUMULANSCHI (min. 24 - d>in pe
nalty), BALUȚA (min. 37), respectiv 
VERGU (min. 90)

JIUL : CAVA - P. Grigore, Nea- 
gu, Vizitiu, Sta "a — Varga, Muia, 
DOSAN — Stoinescu, Șumulanschi 
(min. 82 M. Mar:an), BALUȚA (min. 

87 Szeke'y)
CHIMIA : Nedea - Teleșpan, Pre

da, BASNQ, Cincâ - VERGU, Ale
xandru? NICULCEA, Carabageac - 
Deaconescu (min 52 Ancuța), Gîngu.

A arbitrat bine O. Ștreng ; la li
nie : I. Medveț (ambii din Oradea) 
ți M. Agente (Arad).

Cartonașe galbene . MUIA, VERGU, 
ALEXANDRU, STOINESCU, BASNO.

Trofeul Petschcvschi : 10. La spe
ranțe : 3—0 (3-^).

Obișnuita luptă pentru puncte, 
în care flecare echipă s-a impus 
în cite o repriză, dar nici una 
nu s-a ridicat la cota posibilită
ților. Gazdele eu dominat In 
primele 45 de minute, cind au 
atacat în forță (uneori pTea ta
re !), au înscris douâ goluri si 
au mai ratat alte deuâ ocazii 
mari (In min. 39 Cincâ a respins 
de pe Unda porții). Jiul s-a des
prins în ' prima parte datorită 
ambiției sade, dar și datorită vîl- 
cenllor care n-au șutat a dată 
pe poartă (!). acuzlnd, parcă, 
lipea de efectiv în atac, unde
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RETURULUI - OLTUL!
I cu brașovenii), noul lider, Dinamo, 
Itinuă (prea puțin stingherit pînă 
■seria invincibilității sale în acest cam- 
118 meciuri fără înfrîngere — un spec- 
I și întru totul respectabil record ! Spre 
re de unele din concurentele sale, Di- 
Itie exact ce urmărește, are o ..foaie 
■urs" riguroasă și nu face nici un pas 

țmnalat angajarea foarte hotărîtă In 
fezon a hunedorenilor, care după eh- 
B Stelei din Cupă par deciși să facă 
I mari în această primăvară. Deși fa
ir pronosticuri, ne încumetăm să afir- 
E Hunedoara va avea un cuvînt de 
I lupta de la polul valorii...
I pe craioveni nu-i poți uita chiar și 
Icînd nu joacă, etapa lor din 16 mar- 
I Kaiserslautern) fiind în fond mai im- 
B — prin calitatea și stadiul competi- 
Idecît toate etapele acestui retur, gîn- 
Icare ne bîntuie serile se numesc 
I Briegel, Bongartz, Brehme și Âllofs, 
ble se numesc Bălăci, Crișan, Geolgău, 
ru. Ștefănescu, Dumitru, Țicleanu, 
I toți ai noștri, după cum visul, REA- 
L, este semifinala Cupei U.E.F.A. — 
it o semifinală a Europei 1 —, un 

ft premiu pentru talentul fotbalistului

Marius POPESCU

TARUL BUCU?...
I are la
I a por- 
k Turca 
E doi 
treaptă,
II și a- 
L, Bucu 
[sau să 
kningea

intrat 
pin. 43 
erbinte, 
plajaru, 
lat o 
nu, dar 
pă care

Ce a fost după pauză 7 Ace
eași plictiseală. Parcă eram 
în... final de sezon, cu două 
echipe obosite (ieșenii se plin- 
geau înainte de meci dș starea 
gripală a unor jucători). în a- 
ceastă repriză, primul șut la 
poartă l-a expediat Nemțeanu, 
abia în min. 54, din lovitură 
liberă. 20 de minute nu s-a 
întîmplat mai nimic. A urmat 
o perioadă mai bună a oaspe
ților (min. 68: o ieșire cura
joasă a lui Ducadam la pi
cioarele lui Nemțeanu; min. 70 
— șut periculos al lui Sigmi- 

:anu (nr. 9) in fața buturilor echipei ie- 
nectul Steaua — Politehnica Iași)

Foto : Ion MIHĂICA
at un
icu a
„capul"

a tăcut 
înscris 

mpinge- 
an — 
LNSCHI,

rean; min. 77 — șut puternic 
al lui Nemțeanu, parat greu de 
Ducadam). Minea a expediat 
primul șut al gazdelor din re
priza secundă în min. 83(17), 
Cîmpeanu a mai ratat două 
bune ocazii (min. 84 și 85) și 
meciul s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, după un joc care 
ne-a arătat că acești talentați 
jucători steliști... nu știu ce ■> 
joacă.

Conslontin ALEXE
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ÎNCEPUT FOARTE BUN AL HUNEDORENILOR
CORVINUL HUNEDOARA 3 (2) 
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
favorabil ; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 11—9 (pe poartă : 5—5). Cor
nere: 5—6. Au marcat : PETCU (min. 
8), NICȘA (min. 16) și V. STOICA 
(min. 90).

CORVINUL : Alexa - REDNIC, DU- 
BINCIUC, ANDONE, Bogdan - On- 
cu, Klein, PETCU - Gabor, GHIȚA 
(min. 88 Dumltroche), Nicșa (min. 
65 V. Stoica).

PETROLUL : Mîrzea — Borz, Butu- 
fei, Swnclu. TOMA - GRIGORE, Co- 
jacaru (min. 44 Pană ; min. 80 Hir— 
cu), Penau — CALIN. Simaciu, Libfu.

A arbitrat bine S. Necșulescu (Tlr- 
goviște) j la Wnie : R. Matei șl M. 
Nlculescu (ambii din Bucureștr).

Cartonașe galbene : TOMA, KLEIN. 
Trofeul Potschovschi : 9. La speran. 

t« : 3-0 (1—0)

seu

In pofida aparențelor, parti
da nu a fost ușoară pentru 
hunedoreni. Ce-i drept Insă, 
asa cum Începuseră jocul. e- 
levii antrenorului Remus Vlad 
lăsau Impresia că vor realiza 
o victorie mai netă. Ei au e-

DOAR OASPEȚII AU LUAT STARTUL
S.C. BACAU 1 (0}
F.C. OLT 3 (1)

Stadion .,23 Adjust* ; teren bun ; 
timp ideal pentru fotbal ; spectatori 
— circa 8 000. Șuturi : 7—0 (pe 
poartă : 4-5) Cornere : 4-2. Au 
marcat : PENOFF (mia. 90), respec
tiv CAȚOI (min 23). BARBULESCU 
(min. 81), PIȚURCA (min. 87).

S.C. BACAU : Ursache — Andrieș. 
C Solomon. Lunca, Vtscreonu — Ar- 
teni (min. 57 Penoff) I. Solomon, 
Șoșu — Șoiman Adolf (min. 46 Bo
tez), Chitaru

F.C. OLT : Anghei - PREPELIȚA, 
BUMBESCU, CAȚOI, Matei - Bărbu- 
iescu. Balaur, EFTIMIE — M. Popescu 
(min. 85 Statei, Șoarece, PIȚURCA 
(min. 88 lama .di).

A arbitrat b‘re Fl. Popescu (Plo
iești) ; la linie : Fr Kerestes (Tg. 
Mureș) șl I. Tărcar (Reghin).

Cartonașe galbene : BARBULESCU. 
EFTIMIE. C. SOLOMON.

Trofeul Petscnovschi : 8.
La speranțe ■ 5—2 (3—1).

Tribuna băcăuană a așteptat 
zadarnic ca Sport club să „co
pieze" isprava realizată de F.C. 
Olt in partida din tur, cînd de 
la 0—2 a întors rezultatul în 
favoarea sa. Și au mai aștep
tat spectatorii să vadă și fot
bal din partea echipei favorite, 
dar acesta n-a prea fost pre
zent la ora reîntîlnirii. Evident, 
băcăuanii au prins sîmbătă o 
zi foarte slabă, fiind total ne
inspirați în ceea ce au între
prins, dominarea lor teritorială 
neavînd nici consistența și nici 
claritatea dorite, ei neputîndu- 
se descurca în fața unui adver
sar care a știut să-și organi
zeze bine blocul defensiv, sus
ținut de un marcaj-scai, șl ma- 
nevrînd cu abilitate și eficien
ță arma contraatacului. Meciul 
începe cu acțiuni închegate ane
voie și abia în min. 12 notăm 
prima ocazie : Șoșu — „cap" 
pe lîngă bară, de la 10 m. Peste

VAIDEAN A MAI SALVAT SPECTACOLUL
DINAMO 3 (I)
F.C.M. BRAȘOV 1 (1)

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp 
frumos, dor rece ; spectatori — circa 

8 000. Șuturi : 14—7 (pe poartă: 9—2). 
Cornere : 7—0. Au marcat : AUGUS
TIN (min. 32). VAIDEAN (min. 36), 
DRAGNEA (min. 67 și 73).

DINAMO : Moraru — I. Marin, AL 
NICOLAE, Dinu (min. 61 Stănescu), 
Stredle — Mulțescu. Augustin, MO
VILA - lordache (min. 54 Vâetuș), 
DRAGNEA, Orac.

F.C.M. BRAȘOV: STINGACIU - Bă
lan (min. 83 I. Anghel), MANCIU, 
NaghL V. Ștefan - Șulea, Spirea, 
Bența — Lăcătuș VAIDEAN, Botacl'iu,

A arbitrat satisfăcător C. Teodo- 
rescu ; la Hole : N. Gogoașe (ambii 
din Buzău) și S Pantei imanescu 
(Ploiești), ultimul cu flagrante gre
șeli In aprecierea pozițiilor de ol- 
sold.

Cartonase galbene : LĂCĂTUȘ,
MANCIU. IORDACHE. VAIDEAN.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 5—1 (3-0).

Curajoasă replica formației 
brașovene pe terenul campio
nilor care, deși au obținut vic
toria (mai greu decît arată 
scorul), nu și-au regăsit mai 
deloc ritmul. A trebuit să trea
că mai bine de o jumătate de 
oră ca ei să reușească deschi
derea scorului, cu concursul... 
tușlerulul S. Panlelimonescu, 
care n-a semnalat poziția dară 
de ofsaid în care se afla Ior- 
dache. iar extrema dinamovis- 
tă a avansat solitar, a urmat 
centrarea și AUGUSTIN a re
luat din apropiere. Pînă a- 
tunci, e drept, Dinamo a ju
cat la o poartă, dar atacurile 
ei s-au stins în fața unei apă
rări bine organizate, care a 
ales si cartea jocului la ofsaid. 
Mulțescu (min. 5) — șut slab de 

voluat foarte bine în primele 
25—30 de minute, perioadă în 
care au și reușit să se des
prindă de adversari prin fi
nalizarea a două din numeroa
sele și spectaculoasele lor șar
je ofensive. Scorul a fost des
chis în min. 8. cînd, după o 
excelentă intervenție a porta
rului ploieștean Mirzea și exe
cutarea cornerului de către 
Kleln, Ghiță a prelungit cu 
capul mingea spre PETCU, a- 
cesta impingind-o in plasă. Opt 
minute mai tirziu. la o Cen
trare a lui Klein, Gabor a In
terceptat balonul, dar l-a „po
trivit" pentru NICȘA, aflat In 
poziție mai bună, si șutul aces
tuia s-a dovedii necruțător 
pentru oaspeți. Au urmat alte 
bune situații în minutele 18 gl 
21, Insă Gabor n-a mai fost 
la fel de Inspirat să pasese u- 
nor coechipieri mal bine pla
sați. cl a preferat să tu teze, 
dar imprecis.

După pauză, echipa care s-a 
văzut parcă mai mult în joc 
■ fost Petrolul, deși oaspeții nu
i-au  putut folosi pe Cozarek, N. 
Lazăr șl Marica (indisponibili), 

două minute, un șut sănătos al 
lui 1. Solomon este reținut cu 
dificultate de Anghel. Primele 
emoții în careul băcăuan în 
min. 16, cind Ursache iese 
oportun și se opune șutului lui 
M. Popescu. Superficialitatea 
defensivei locale va fi însă 
sancționată prompt, in min. 23, 
de CAȚOI, din lovitură liberă 
de la 25 m, mingea șutată de 
acesta trecind pe lingă un zid 
alcătuit neglijent și pe lingă 
Ursache, rămas spectator : 0—1. 
Băcăuanii iși accentuează do
minarea, dar fără eficiență, re
plică la jocul uneori obstruc
tionist al oaspeților, iar cursul 
partidei devine tot mai frag
mentat. Ursache are în miri. 
38 o intervenție salutară la 
pătrunderea lui Pițurcă, de
viind șutul acestuia in corner. 
In min. 50 se consumă momen
tul psihologic al partidei: An- 
drieș- execută defectuos, șut pe 
lingă bară, penaltyul dictat la 
faultul comis de Bumbescu a- 
supra lui Botez. Din min. 66, 
băcăuanii iși continuă cursa 
pentru egalare in zece oameni, 
Lunca, accidentat, părăsind te
renul. O nouă superficialitate 
în defensiva gazdelor în min. 
81, cind BARBULESCU va în
scrie dintr-o lovitură liberă de 
la 18 m, gol care risipește și 
ultima speranță a gazdelor. In 
min. 87 oaspeții vor puncta din 
nou, prin PIȚURCA, care a 
trecut foarte ușor pe lîngă fra
ții Solomon, adevărate jaloane. 
Cînd elevii lui Halagian se pre
găteau să se îmbrățișeze pentru 
meritata lor victorie, PENOFF 
înscrie golul de onoare, in urma 
unui corner, gol care nu schim
bă cu nimic impresia startului 
ratat ai lui Sport club.

Adrian VASILESCU

la 8 m. Iordache (min. 21), 
tot el (min. 28) — reluare cu 
capul în „transversală" si Mo
vilă (min. 30) — „bombă" de 
la 25 m. în brațele lui Stîn- 
gaciu. iată singurele situații de 
gol ale bucureștenilor. Ieșind 
rareori din propria jumătate de 
teren, și atunci fără succes 
(Moraru „șomînd" între buturi), 
oaspeții au avut totuși în min. 
25 o ocazie cit „roata carului" 
cînd fundașul V. Stefan a șu
tat pe jos, mingea „ciupind" 
rădăcina barei. A venit însă 
golul luț Augustin înscris în 
min. 32 și se părea că. odată 
spartă gheata, dinamoviștii își 
vor intra în mină. Dar n-au 
trecut decit 4 minute si anoni
mul VAIDEAN a pătruns 
dezinvolt in careu, a fentat și 
a expediat cu dreptul balonul 
Ia „vinclu", lăsindu-I fără re
plică pe Moraru. Marea ratare 
a lui I. Marin (min. 40) a în
cheiat o repriză modestă.

Lovitura de teatru era să se 
producă în min. 50. cînd Lă
cătuș. scăpat singur spre poar
ta lui Moraru. a șutat puter
nic în acesta, mingea a ricoșat 
la Văidean și tînărul atacant 
brașovean s-a pripit, expedi
ind balonul peste „transversa
lă". A fost, am putea spune, 
un moment psihologic al me
ciului. In continuare, inițiativa 
a trecut aproape în totalitate 
de partea dinamovistilor. 
DRAGNEA a punctat de două 
ori, în min. 67, cu capul, si 
în min. 73, cu un semivoleu de 
Ia 18 m, stabilind scorul final, 
lntr-un meci în care Dinamo 
s-a apropiat abia în final de 
valoarea sa...

Gheorghe NERTEA

apoi din min. 44 au resimțit 
și absența lui Cojocaru, victima 
uneia din surprinzătoarele duri
tăți comise în acest meci de către 
Klein. Ploieștenii l-au incomo- 
modat vădit pe adversarii lor 
prin pressingul efectuat si au 
făcut un frumos joc de cîmp. 
dar din păcate pentru ei — 
fără eficienta dorită. Am no
tat, totuși, două bune situații 
de finalizare ale lor. în min. 
58 (cînd Călin s-a aflat la un 
pas de gol) și min. 87 (min
gea trimisă la păianjen, cu 
capul, de către Butufei a fost 
excepțional scoasă în corner de 
portarul Alexa). In schimb, 
după alte două mari ocazii ra
tate de Gabor (în min. 60, de 
pildă, la o splendidă centrare 
a lui Ghiță. a relut cu capul, 
complet nestingherit, de la 7—8 
m. peste poartă !). hunedore- 
nii — mai realiști și mai de
ciși în joc _— sl-au rotunjit 
avantajul in' ultimul minut al 
partidei, cînd STOICA a re
luat In plasă mingea trimisă de 
Gabor din lovitură de colț.

Constantin FIRANESCU

DOMINARE
A.S.A. TG. MURES 2 (1)
F.C. BIHOR 2 (1)

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp rece ; spectatori - circa 5 000 
Șuturi : 16—8 (pe poarta : 6-4). Cor
nere : 16-3. Au -na’cat : BIRO
fmin. 16), C 1LIE (m n 61), respec
tiv KUN M (min 28) și GR.OSU 
(min 68)

A.S.A. : Varo - Szabo, Costin, Is- 
pir. Gall - C 1LIE, BIRO I. Boloni 
— Ciorcen, Fanici, Varga (min. 46 
Both li).

F.C. BIHOR : Balasz - Dianu, ZA
RE, BISZOK, Kiss - Pușcaș, Grosu, 
KUN II, Mureșar- — Nedelcu, Doru 
Nicolae (min. 87 Nițu).

A arbitrat foarte b ne !. Igna ; Io 
linie : D. Buciuman și I. Ferenc2i 
(toți din Timișoara).

Cartonașe galbene : BOLONI, PUȘ
CAȘ.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2-0 (1—0)

Spre dezamăgirea suporterilor 
săi, A.S.A. Tg. Mureș a început 
returul cu un semi-eșec pier- 
zînd un punct prețios acasă. De
și a dominat și a șutat mai mult 
La poartă, jocul mureșenilor s-a 
situat la un nivel mediocri’, con
fuz, cu pase laterale și centrări 
înalte în ' careul advers — ușor 
respinse de Zare și Biszok. Sis
temul defensiv al gazdelor n-a 
funcționat corespunzător. com- 
ponenții săi făcînd greșeli ele
mentare, de care firesc au 
profitat înaintașii orădeni. In 
schimb. F. C. Bihor a aplicat

GOLUL LUI RALEA - DECISIV!
F.C. ARGEȘ 3 (2)
„POLI" TIMIȘOARA 1 (1)

Stadion „1 Mai" ; teren bun; timp 
favorabil ; spectatori — circa 14 000. 
Șuturi : 15—11 .pe poartă : 10—5).
Cornere : 3-9. Au marcat JURCA 
(min. 13), NICA (min. 39), ȘERBA- 
NOIU (min. 44 - dm penalty), RA
LEA (min. 73).

F.C. ARGEȘ : Cristian - M. ZAM
FIR, Moiceanu STANCU, TULPAN - 
Toma, Badea, Ignat (min. 46 D. 
Zamfir) - JURCA, Radu II NICA 
(min. 65 RALEA).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Moise 
(min. 13 Suciu) — Pascu, Șerbâno- 
iti. PÂLTINIȘAN, Șunda — Vlâtânescu 
(min. 69. T. Nicolae). MANEA. BO- 
ZEȘAN — Anghel, Ștefanovicl, PA
LEA.

A arbitrat bine N. Rainea (Bîrlad), 
la linie : A. Porumboiu (Vaslui) și 
P. Balaș (București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—1 (0—0).

Joc, mai echilibrat decît © a- 
rată diferența de două goluri cu 
care au învins argeșenii. în spe
cial în repriza secundă, oaspeții 
au dat o replică viguroasă „vio- 
leților", care s-au aflat adeseori 
în defensivă, acordînd numeroase 
lovituri de colț (vezi situația 
comerelor). în momentele de 
dificultate piteșteană a sosit în
să golul lui Ralea, revenit în 
Trivale, și meciul s-a jucat. 
Subliniem prima repriză a F. C. 
Argeșului și finalul său de par
tidă, șl buna perioadă de joc a 
timișorenilor de după pauză.

Din start, F. C. Argeș încear

MECIUL LUI
C.S. TIRGOVIȘTE 1 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion Municioal ; teren bun ; 
timp frumos : spectatori — circa
20 000. Șuturi: 7—10 (pe poartă: 
4—4). Cornere : 1-8. A marcat : O. 
POPESCU (min. 5).

C.S. TIRGOVIȘTE : Mia - Nicules- 
cu, DUM'TRESCU, ENE. PITARU - 
Constantin, Kalla, AELENEI, O. PO
PESCU — V. Radu. Greaca (min. 85 
Lucian).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
— M. Mihai, iorguîescu, CAZAN, 
Munte-anu II — PANA, Șerbonică, O. 
IONESCU — Fi. Grigore, M. Sandu, 
Bucure seu.

A arbitrat satisfăcător A. Gheorghe 
(Piatra *Neamț) : Ic linie : V. Anto- 

hi (lași) și C Gheorghe (Suceava).
Cartonașe galbene : AELENEI,

MUNTEANU II, PANA NICULESCU.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—2 (0-2).

Aproape 20 000 de suporteri 
ai echipei locale au așteptat cu 
viu interes si mari emoții con- 
frutarea dintre formația lor fa
vorită — cea care smulsese 
un „punct de aur" Universității 
Craiova în „epilogul" turului — 
Si liderul de toamnă al cam
pionatului, lnvingătoarea cea 
mai detașată in cele două e- 
tape de Cupă. Un punct pier
dut de tîrgovișteni ar fi zdrun
cinat serios moralul „ll-“lui 
antrenat de Costică Rădulescu. 
Iar un rezultat nefavorabil 
Sportului studențesc ar fi 
coborit echipa lui O. Io- 
nesett și M. Sandu din 
fotoliul campionatului. A- 
eestea au fost premisele con
fruntării și meciul a început 
prudent, cu pase repetate la 
mijlocul terenului. Pînă în min. 
5. cînd Aelenel. probabil plic
tisit și el să tot paseze late-

HAOTICĂ
bine lecția jocului în deplasare. 
Și a realizat a remiză fără prea 
multe eforturi. De fiecare dată 
cînd A.S.A. a marcat. riposta 
„careului de ași" arădean (Kun 
II Grosu., Nedelcu. Doru Ni
colae) s-a declanșat orompt si, 
la intervale de timp nu prea 
lung» a restabilit egalitatea Din 
start, A.S.A. Tg. Mures a luat i- 
nițiativa, a beneficiat de cîteva 
lovituri de colț și ir min. 16 a 
deschis scorul : fundașul Szabo 
a urcat pînă la circa 35 m de 
poarta adversă, a centrat in ca
reu la BIRO I, care, scăpat de 
supravegherea fundașilor ad- 
verși. a reluat balonul în plasă :
1—0 După trei minute Fanici a 
irosit o ocazie de a mări avan
tajul echipei sale, după care 
F. C. Bihor s-a văzut mai mult 
în atac, a obținut cîteva cornere, 
iar în min. 28, la o lovitură li
beră de la 17 m. Ia colțul ca
reului, KUN II a expediat balo
nul pe jos, pe lîngă zid. Varo 
a mimat că prinde balonul, iar 
acesta s-a strecurat printre bra
țele și picioarele sale în poartă: 
1—1

In repriza secundă. A.S.A. a 
continuat să domine. esă benefi
cieze de mai multe cornere și 
în min. 61 a luat din nou con
ducerea : la un atac prelungit, 
Ciorceri a centrat, mingea a a- 
jun? la Fanici, acesta a prelun
git-o lui C. ILIE. care a în
scris : 2—1. Bucuria mureșenilor 
a fost de scurtă durată fiindcă, 
după 7 minute, o acțiune a fui 
Mureșan a fost finalizată de 
GROSU : 2—2.

Pompiliu VINTILA

că să spargă „blocul" defensiv 
al adversarului, dar nu creează 
faze periculoase la poarta iui 
Moise decît în min. 13, cînd va 
deschide scorul : o combinație
Radu II — JURCA se încheie cu 
o* impetuoasă pătrundere a celui 
de al doilea care înscrie pe lîn
gă Moise (care s-a accidentat la 
această acțiune) : 1—0. Vom no
ta, mai departe, lovitura liberă 
executată de Palea și apărată 
de Cristian (min. 14). bunele o- 
cazii argeș.ene ale lui Ignat 
și M. Zamfir (min. 29), Nica 
(min. 38). Golul doi ai gazdelor 
a apărut ca o logică urmare a 
dominării lor. El s-a înregistrat 
In min. 38 cînd, Ia o lovitură li
beră, NICA se angajează decis 
șl marchează din interiorul ca
reului : 2—0. înregistrăm ieșirea 
din defensivă a oaspeților și, la 
prima acțiune mai energică, ei 
reduc din handicap (min. 44), 
ȘERBANOIU transformînd penal
tyul acordat pentru faultul lui 
M. Zamfir asupra lui Bozeșan :
2—1. După pauză presiunea terito
rială a Politehnicii se soldează 
mai mult cu lovituri de colț. în 
min. 67 notăm o suită de șuturi 
la poarta lui Cristian, dar fără 
rezultat. în schimb, piteștenii își 
arată încă o dată specialitatea 
lor în contraatacuri și — în min. 
73 — RAL.EA marchează specta
culos, reluînd In plasă o minge 
respinsă de defensiva timișorea
nă : 3—1. Timișorenii revin dar 
nu mal reușesc să... influențeze 
tabela de marcaj cu toate că au 
cîteva periculoase atacuri (min. 
76 — Palea, min. 78 — Anghel, 
min. 85 — Stefanovich.

Eftimie IONESCU

0. POPESCU
ral, a trimis mingea în adînci- 
me. spre poarta oaspeților. Au 
sărit s-o intercepteze Iorgu- 
lescu si V. Radu, n-au reușit 
s-o atingă si. venit din urmă, 
in viteză, O. POPESCU — care 
avea să fie cel mai bun jucă
tor de pe teren — a preluat 
calm și a șutat violent, nelăsînd 
nici o șansă portarului Speria
tu. Golul, căzut atît de rapid 
și neașteptat — primul gol al 
returului —, a dus la schimb- 
barea radicală a „schemelor“ 
inițiale ale jocului. Sportul 
studențesc a luat inițiativa si 
s-a apropiat tot mai periculos 
de poarta Iul Mia. care. în mi
nutele 14. 16 și 45. a trecut 
prin mari emoții la acțiunile 
de atac finalizate de O. Iones- 
cu. M. Sandu și M'. Mihai.

După pauză, duelurile pen
tru balon s-au înăsprit si mai 
mult. S-a jucat fără mena
jamente. cu nervii încordați la 
maximum. Apărarea tîrgoviș- 
teană, promptă si bine organi
zată. a făcut față pină la ur
mă atacurilor bucureștenilor. 
Doar de două ori ea putea pri
mi gol : în min. 67 — la „ca
pul" lui M. Sandu, si în min. 
81 — la o lovitură liberă Indi
rectă din suprafața de pedeap
să. Cea mai mare ocazie a me
ciului a ratat-o însă tot for
mația gazdă care, pe contra
atac. i-a oferit prilejul Iul V. 
Radu (min. 74) să reia cu 
capul de la numai 7—8 m și 
să ridice scorul la... 2—0. Dar 
tinărul atacant tlrgoviștean a 
ratat și a rămas 1—0. scor cw 
consfințește o importantă vic
torie a echipei locale în ten
tativa ei de a se depărta de 
zona retrogradării.

Laurentiu DUMITRESCU
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Duminică au avut loc ulti
mele două partide de simplu, 
disputate după sistemul cel mai 
bun în trei seturi, în urma 
înțelegerii celor doi căpitani 
nejucători, de comun acord cu 
arbitrul principal Jacques Dorf
mann. dat fiind că echipa 
României era calificată încă de 
sîmbătă.

FLORIN SEGĂRCEANU -
RICARDO ACUNA 6-1, 7-5
A fost un nou prilej pentru 

Florin Segărceanu de a de
monstra jocul său viguros. A- 
ceeași mare viteză imprimată 
fiecărei lovituri, retururile în 
lung de linie și citeva loburi 
trimise cu mare exactitate pe 
linia de fund — iată princi
palele sale atuuri în primul 
set al întîlnirii. Cu un break 
Important în ghemul al șase-

AUSTRALIA ESÎE 
VIITOAREA ADVERSARA 
A ECHIPEI ROMÂNIEI 

în alte șapte puncte de pe 
glob au continuat celelalte Întâl
niri din cadrul grupei de elită 
a „Cupei Davis". Intr-un meci 
care ne interesează în mod deo
sebit, la Adelaide, echipa Aus
traliei elimină pe cea a Angliei, 
conducînd cu 3—0, după primele 
două zile de joc (Pat Cash — 
John Lloyd 5—7, 7—5, 6—3, 1—6, 
7—5 ; Paul McNamee — Buster 
Mottram 6—3, 6—2, 6—2 ; Paul
McNamee, Mark Edmondson — 
John Lloyd, Andrew Jarrett 6—-2, 
9—11. 6—3, 6—2). Australienii stnt, 
așadar, viitori adversari ai echi
pierilor României1, în sferturile 
de finală ale turneului, fază
programată pentr.u 8—10 iulie.
Meciul urmează să se dispute în 

. Australia.
Iată și celelalte rezultate : Bue

nos Aires, Argentina — S.U.A. 
3—1 (!) ; Moscova, Franța — 
UJt.S.S. 4—1 ; Assuncion, Para
guay — Cehoslovacia 2—1 ; 
Bjarred, Suedia — Indonezia 
5—0 ; Christchurch, Noua Zee- 
landâ — Danemarca 5—0 ; Reggio 
Calabria, Italia — Irlanda 3—2.

LA HOCHEI, ROMÂNIA-R
în cadrul programului de pre

gătire pentru apropiatele Cam
pionate mondiale de hochei 
(grupa B), găzduite de capitala 
Japoniei (21—31 martie), repre- 
zen'.ativa României a susținut pe 
pal moarul artificial din Galați 

‘două partide amicale în compa
nia selecționatei R. P. Chineze, 
participantă, la rîndul ei, la C.M.

C.M. DE HOCHEI
(Urmare din pag. I)

continuare, deoarece in repriza 
secundă, mai ales, dar și în 
ultima parte, formația austra
liană și-a regăsit, surprinză
tor, vitalitatea și pofta de joc, 
actionînd precis și cu multă 
siguranță în apărare. în aces
te condiții, în repriza secundă, 
jocul s-a desfășurat mai mult 
la poarta talentatului Mihailov, 
dar în ciuda dominării accen
tuate, selecționata Australiei 
n-a reușit să înscrie decit un 
singur gol, ratînd alte nume
roase ocazii favorabile, printre 
care și un șut de penalitate, 
prin Rice (min. 31). Au mar
cat: Singerliev, Vasiliev, Ho- 
dulov pentru Bulgaria, respec
tiv Kreft. A arbitrat E. Bos-

TURNEUL DE ȘAH 
->UPĂ 5 RUNDE

Aseară după consumarea pri
melor 5 runde, turneul interna
țional de șah avea în fruntea 
clasamentului un singur lider, pe 
maestrul gre^ G. Makropoulos, 
care a acumulat 3,5 puncte. îl 
urmează V. Ciocâltea și E. Me- 
duna (Cehoslovacia) — 3 p, M. 
Ghindă 2,5 p (1), Foișor, Stoica, 
Bischoff, Lukacs și Szymczak — 
toți cite 2,5 p.

Rezultate din runda 4 : Kallay
— Foișor 0—1: Bischoff — Ghin
dă, Ciocâltea — Makropoulos. 
Grunberg — Meduna, Negulescu
— Ștefanov, Stoica — Lukacs și 
Ionescu — Szymczak — remize ; 
runda 5 : Makropoulos — lon.es- 
cu 1—0, Szymczak — Stoioa^ Foi
șor — Ciocâltea. Meduna — Kal
lay Lukacs — Bischoff — remi
ze, Ghindă — Negulescu, Ștefa
nov — Grunberg — întrerupte. 
Partida Stoica — Ciocâltea. ami- 
nată din prima rundă, a fost 
remiză.

VICTORIE ÎN
lea, Florin Segărceanu a înche
iat conturile în numai 33 de mi
nute. Mai dificil avea să fie 
setul următor, care a durat 83 
de minute. Ricardo Acuna, 
surprinzător' prin forța servi
ciilor, a obtinut puncte pre
țioase (10 „ași“. dintre care pa
tru consecutivi), derutîndu-1 
pentru moment pe sportivul 
nostru. Jucătorul nostru a știut 
însă care este „arma" eficientă 
pentru a-1 scoate din ritm pe 
adversar : i-a micșorat acestuia 
unghiul, venind doi pași mai 
in fată si apoi cu aceleași re
tururi, în care începe să devi-

I. NASTASE - H. GILDEMEISTER
Ultimul meci a adus în fața 

fileului pe Ilie Năstase și Hans 
Gildemeister, care nu se mai 
întîlniseră in prealabil niciodată. 
Lucru care s-a văzut de la pri
mele schimburi de mingi, cind 
reputata noastră rachetă n-a 
putut intui exact jocul adver
sarului său, oscilînd între „fi
nețurile" sale obișnuite și jocul 
in forță, ca răspuns la cel al 
adversarului. Astfel, el este ne
voit să cedeze primul set cu 
2—6, Gildemeister realizînd 
două breakuri pe parcursul 
său. Odată cu setul doi, Năs
tase începe să-și intre în mînă 
(la fel ca și vineri...) și, în po-

DECLARAȚII
(Urmare din pag. 1)

toria, deșt pare a fi fost obținută 
fără dificultăți, reprezintă totuși 
rezultatul muncit de multe ore pe 
zi din partea lui Năstase și a luK 
Segărceanu. Echipa chiliană s-a 
prezentat bine pregătită, dar noi 
am cîștigat datorită unui plus de 
vigoare, unei pregătiri fără nici 
o fisură. Ilie Năstase a fost ace
lași ca întotdeauna, adică strălu
citor, iar Florin Segărceanu nu 
s-a situat mai prejos".

ILIE NASTASE : ,,Credeam tn- 
tr-o victorie asupra puternicei re
prezentative chiliene, dar mărtu
risesc că nu mă așteptam să o 
avem asigurată după două zile 
de întreceri. Am văzut multe par
tide de Cupa Davis jucate în sa
lă, dar nici una na a fost, după 
părerea mea, ca aceea dintre Se
gărceanu și Gildemeister, in spe
cial tn setul al cincilea. Mt-am 
dorit cu ardoare revanșa împo
triva chilienilor și victoria mă 
face să mă glndesc din ce în ce 
mai serios să-mi continui cariera

P. CHINEZA 4-3 Șl... 1-5
(grupa C) din Ungaria. In 
meciul de sîmbătă seara — chiar 
dacă nu au evoluat la adevăra
ta lor valoare — hocheiștil noș
tri au reușit, la capătul unui joc 
echilibrat, să obțină victoria cu 
scorul de 4—3 (2—0, 1—2, 1—1),
In partida revanșă oaspeții au 
cîștigat 5—1 (1—0, 1—0,. 3—1).

T. SIRIOPOL-ccrespondent

trup (Danemarca), ajutat la 
cele două linii de J. Jalarvo 
(Finlanda) și A. Balint (Româ
nia).

Meciul derby al competiției a 
fost net dominat și cîștigat 
clar de echipa României care 
a făcut cel mai bun joc al său 
de pînă acum, în această în
trecere. Evoluind excelent pe 
toate planurile, hocheiștii ro
mâni au învins pe tinerii jucă
tori unguri cu 9—3 (3—0, 3—0, 
3—3). Și dacă spunem că acest 
scor categoric nu reflectă pe 
deplin superioritatea formației 
noastre, care a asaltat minute 
în șir poarta adversă și și-a 
creat ocazii ca urmare a unur 
faze de toată frumusețea nu 
exagerăm deloc. Chiar și re
priza a treia, în care scorul a 
fost egal. în majoritatea tim
pului inițiativa au avut-o re
prezentanții noștri, golurile 
primite fiind consecința rela
xării și a unor greșeli indivi
duale de apărare. Au marcat 
Jumătate 3, Crăciun, Dinu, 
Lămpi, Gerczuly, Dospin, Di
ma, respectiv Farkaș, Leleszi 
șl Ancsin. A arbitrat A. Za- 
gorski (Polonia), ajutat de K. 
Gherasimov (Bulgaria) și E. 
Frederiksen (Danemarca).

TELEX @ TELEX © TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX £ TELEX

FOTBAL • in etapa a 22-a a 
campionatului Italiei: Avellino — 
Napoli 0—0, Florentina — Cese
na 4—0, Catanzaro — Verona 2—1, 
Internazionale — Pisa 0—1, Ro
ma — Juventus 1—2, Sampdoria 
— Ascoli 1—1, Torino — Cagliari 
3—2, Udlnese — Genoa 1—1, în 
clasament, Roma 31 p, Juventus 
28 p etc.

O In campionatul R.F.G., Kai
serslautern a „remizat" la Ntirn- 
berg 1—1. Pentru oaspeți a mar- 
pa T T Alin f <;

HANDBAL Q C.M. masculin 
(grupa .,B“) desfășurat în Olan-

„CUPA DAVIS"
nă un adevărat maestru, a a- 
juns la situația de a-1 dez
orienta la rîndul său pe Acuna, 
în ghemul al patrulea. Segăr
ceanu este condus cu 40—0 pe 
serviciul său, egalează sl după 
cinci avantaje cîștigă : 3—1. Cel 
mai disputat a fost ghemul al 
șaptelea, acesta necesitînd 22 
de schimburi de mingi. Pînă 
la urmă, Florin Segărceanu a 
cîștigat setul al doilea si ast
fel meciul, luîndu-si o meri
tată revanșă pentru înfrîngerea 
suferită anul trecut în fata a- 
celuiași Ricardo Acuna, la San
tiago de Chile.

2-6, 6-4, 6-2
flda replicii foarte puternice a 
adversarului, reușește să se des
prindă de la început (2—0) șl 
apoi, deși a mai fost egalat la 
2 și la 3, găsește resursele ne
cesare pentru a face din nou 
break (4—3), adjudecîndu-și se
tul. Cu acest ascendent moral, 
marele tenisman abordează alt
fel setul trei, făcînd un break 
din start și apoi mărindu-și a- 
vansul la 5—1 (3 ași consecu
tivi), pentru a încheia victorios 
cu 6—2, scor care ne scutește 
de alte comentarii, consfințind' 
totodată victoria la 0 a'echipei 
României !

DUPĂ MECI
în Cupa Davis, deși aveam de 
gînd să-i pun punct. Cu Florin 
lingă mine, merită să joc, am 
certitudinea că nu voi fi dezamă
git, că voi putea contribui la alte 
succese pentru tenisul românesc. 
Un cuvint pentru publicul timi
șorean, care m-a tnctntat prin 
disciplină și cunoștințe. Cred că 
a contribuit și el la obținerea 
succesului".

FLORIN SEGĂRCEANU : „Stnt 
nespus de fericit ! Mai intîi, pen
tru victoria asupra redutabilului 
Gildemeister. Am pregătit împre
ună cu antrenorul Alexe Bardan 
cu multă minuțiozitate această 
partidă. Mi-au fost de real aju
tor și sfaturile pe care mi le-a 
dat marele nostru Ilie după ce 
l-a văzut la antrenamente pe al 
35-lea tenisman din lume la a- 
ceastă oră. Mă pot declara, cred, 
mulțumit că am adus primul 
punct într-un moment foarte 
greu, foarte important al intîlni- 
rii de la Timișoara. Simțindu-l 
pe Năstase Ungă mine în partida 
de dublu, căpătăm mai multă si
guranță cu trecerea fiecărui mi
nut. îi mulțumesc că m-a prefe
rat din nou să-i fiu partener".

In partidele amicale ale handbaliștilor noștri cu formația R.D. Germane

MECI EGAL LA BERLIN: 22-22
La Dessau, R. D. G.

BERLIN, 6 (prin telefon). Sîm
bătă — la Dessau și duminică — 
la Berlin au avut loc întâlnirile 
amicale de handbal dintre for
mațiile masculine ale R. D. Ger
mane și României. în prima 
partidă victoria a revenit gazde
lor cu 21—13 (13—liO), în ce>a de 
a doua înregistrîndu-se un re
zultat do egalitate: 22—22 (13—14).

Sîmbătă, la Dessau, echipa 
noastră a început emoționată 
partida (lipseau mulți dintre ti
tulari, intre care și^Vasile Stingă, 
iar tinerii simțeau pe umerii lor 
marea responsabilitate) șl a co
mis numeroase greșeli in atac, 
între care 8 ocazii pe semicerc 
și trei aruncări de la 7 m ratate. 
Scorul : R. D. Germană — Ro
mânia 21—18 (13—10) a fost rea
lizat de Wahl 5, Wiegert 5, Hauck 
3, Rothe 3, Pester 3, Pysal 1 și 
Novack 1 — pentru învingători, 
Berbece 4. Bedivan 3, Gh. Dumb

HAOtnEÎ IA SORȚI A (MHL0H PIMRl I. 0 »l
La Amsterdam a avut loc 

ieri seară tragerea la sorti a 
grupelor turneului final de 
handbal masculin al Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles, 
1984. Iată componența celor 
două grupe:

A — U.R.S.S., Polonia,
România. Cehosrivacia, Cuba, 
reprezentanta Africii;

B — Iugoslavia, Danemarca,

da a fost cîștigat de Ungaria, 
12—12 «în ultimul meci cu R.F.G. 
Alte rezultate Cehoslovacia — 
Spania 20—20, Suedia — Elveția 
23—10. Clasament : Ungaria 7 p, 
Cehoslovacia 7 p, RFG 7 p, Sue
dia 4 p, Elveția 3 p, Spania 2 
p. Ungaria și Cehoslovacia s-au 
calificat pentru J.O

RUGBY • Sîmbătă, în Turne
ul celor 5 națiuni : Tara Galilor 
— Irlanda 23—9 (12—6), Scoția — 
Anglia 22—12 (9—9). înaintea ul
timei etape (19 martie. Franța — 
Țara Galilor, Irlanda — Anglia),

C.S. SATU MARE-MEDALIE DE ARGINT 
ÎN „CUPA EUROPEI* IA FLORETĂ

TORINO, 6 (prin telefon). 
Finala probei feminine de flo
retă din cadrul actualei ediții 
a „Cupei Europei" a pus fată 
în față echipele campioane ale 
României, C.S. Satu Mare, șl 
U.R.S.S., Ț.S.K.A. Moscova. 
Cum era șl de așteptat, între
cerea a prilejuit o dispută foar
te dîrză. de bună calitate. Foar
te tînăra noastră formație a 
avut o comportare meritorie, 
reușind să refacă de la scorul 
de 1—5 și ajungînd în manșa 
a 3-a la egalitate, 6—6. „Soar
ta" meciului s-a decis însă în

SUCCESE ALE lUPTĂTOiULOR
MUNCHEN, 6 (Agerpres) — 

Concursul de lupte greco-ro- 
mane din cadrul „Marelui Pre
miu", al R.F. Germania, com
petiție tradițională desfășura
tă în orașul Aschaffenburg, a 
fost dominat de sportivii ro
mâni, învingători la patru ca- 

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag 2)

inaîntea atletelor Kleinova (Ce
hoslovacia) și Dorio (Italia), 
ultima cotată anterior drept 
prima favorită. Petru Drăgoes- 
cu (21 de ani, Steaua, antre
nor Nlcolae Păiș) a fost reve
lația lotului nostru, fiind foar
te aproape de medalie într-o 
probă in care n-am mai cu
noscut de mult satisfacții. Gin* 
Ghioroaie a concurat bine, la 
cel mai bun nivel al ei din 
această iarnă, fiind pe poziția 
a 3-a pînă la penultima săritu
ră. A riscat apoi, pentru a o 
depăși pe Daute (doar a 3-a !), 
dar a depășit ultimele două în
cercări. Eugen Popescu a tre
cut toate înălțimile din prima 
încercare. Imbunătătindu-șl, la 
debutul la C.E., recordul per
sonal. Mibaela I.oghin a fost 
mai puțin sigură decit de obi
cei, iar de la Doina Melinte 
așteptam mai mult.

Rezultatele de SÂMBĂTA: FE
MININ : 200 m : Marita Koch 
(R.D.G.) 22,30 — record mondial 
(vr. 22,63 ii aparținea) ; Joan 
Batiste (M. Britanie) 23,37, 
Christina Sussiek (RFG) 
23,61, Els Vader (Olanda)

- România 21-18
tru 3, Boroș 2, Voinea 2, Roșea 
2 și Jianu 2 — pentru învinși.

Duminică, la Berlin, handballș- 
til români au evoluat mai aproa
pe de posibilitățile lor, concen- 
trindu-se mai ales în faza ofen
sivă și realizînd astfel un grad 
de eficiență mai mare. Astfel, 
echipa noastră a condus în ma
joritatea timpului (8—5, lă—14, 
19—18), obținind, in final, o me
ritată „remiză" : R. D. Germa
nă — România 22—22 (13—14).
Golurile au fost marcate de 
Wahl 7, Rothe 7, Wiegert 3, Pes
ter 2, Schmidt 1, Kruger 1 și 
Musik 1 — pentru R. D. Germa
nă, Bedivan 8, Roșea 6, M. Da- 
mltru 4, Berbece 1, Boroș 1, 
Voinea 1 și Vasilca L S-au e- 
videntiat, dintre „tricolorii", Bu- 
llgan. Roșea și Bedivan.

Ambele meciuri au fost arbi
trate de cuplul cehoslovac Wollr 
— Varga.

R.D. Germană, Ungaria, S.U.A., 
reprezentanta Asiei.

întrecerile din grupe se dis
pută după sistemul turneu 
(fiecare cu fiecare), urmînd 
ca apoi să se desfășoare întîl
nirile pentru clasamentul fi
nal: ciștigătoarele grupelor — 
finala locurilor 1—2, echipele 
clasate pe locurile secunde — 
finala 3—4 ș.a.m.d.

conduce Țara Galilor 5 p (3 
jocuri), urmată de Franța și Ir
landa 4‘p (3 j), Scotia 2 p (4 1) 
și Anglia 1 p (3 j).

ȘAH a La Moscova, în meciul 
..candidaților" Kasparov — Be- 
llavski, scorul a devenit egal : 
2—2. Aleksandr Beliavski a cîști
gat, cu albele, a 4-a partida, a 
In turneul de la Tallin, Mihai 
Șubă l-a învins pe cehoslovacul 
Jansa- și a pierdut la ișlandezul 
Amasson, avlnd acum 4.5 p (1), 
după 9 runde. Conduce Vaganian 
— 6,5 p. 

asaltul dintre Guzganu și Gi- 
liazova. în care sportiva noas
tră nu s-a concentrat suficient, 
după1 ce a condus cu 4—1 pier- 
zînd la limită. In ultimele 
asalturi floretistele sovietice au 
forfat cadența (profitînd si da 
accidentarea Monicăi Veber — 
entorsă din meciul precedent, 
cu campioana Poloniei), ajun
gînd la scorul de 8—6. Pentru 
C.S. Satu Mare au punctat Ro
zalia Oros și Monica Veber 
(cite 2 v). Elisabeta Guzganu 
și Csila Ruparcsics (cite 1 v).

ROMÂNI ÎN R.F. GERMANIA
tegorii: Ștefan Marian (52 kg), 
Ștefan Negrișan (68 kg), Ște
fan Rusu (74 kg), și Ilie Matei 
(90 kg). O comportare bună au 
avut-o și Nicolae Zamfir (57 
kg) §i Ton Draica (90 kg), care 
s-au clasat pe locul 2.

23,64 ; 60 mg ; Bettine Jahn-
Gărtz (RDG) 7,75 — record
mondial (vj. 7,77 Zofia Biclczyk, 
Polonia), Kerstin Knabe (RDG) 
7,96, Tatiana Maliuvanieț (URSS) 
8,07, Ginka Zagorceva (Bulgaria) 
8,06, Ulrike Denk (RFG) 8,20, E- 
dltti Oker (RFG) 8,21 ; lungime : 
Eva Murkova (Cehoslovacia) 6,77 
m, Helga Radke (RDG) 6,63 m, 
Heike Daute (RDG) 6,61 m. 4. 
Glna Ghioroaie (România) 6.53 
m, Anke Weigt (RFG) 6,41 m. 
Zuzsa Vaniek (Ungaria) 6,39 nu 
MASCULIN : 60 m : Stefano
Tilli (Italia) 6,63, Christian Haas 
(RFG) 6,64, Valentin Atanasov 
(Bulgaria) 6,66, înălțime; Carlo 
Tr&nhardt (RFG) 2,32 m, Gerd 
Nagel (RFG) 2,30 m, 3—4. Massi
mo di Giorgio (Italia) și Mi
rosita w Wlodarczyk (Polonia) 2,27 
m, Ghenadi Avdeenko (URSS) 
2,27 m, Andreas Sur beck (RFG) 
2,2(7 m, Eugen Popescu (Româ
nia) 2,24 m ; triplusalt : Nikolai 
Musienko (URSS) 17,12 m. Ghe
nadi Valiukevici (URSS) 16,94 m, 
Bela Bakosi (Ungaria) 16,90 m. 
Jan Cado (Cehoslovacia) 16,60 m, 
Jaak Uudmae (URSS) 16,56 tn.

Rezultatele de DUMINICA : 
FEMININ : 60 m ; Marlies Gohr 
(RDG) 7,06, Silke Gladisch (RDG) 
7,12, Marisa Masullo (Italia) 7,19, 
Beverley Kinch (M. Britanie) 
7,19, Bărbel Scholzel (RDG) 7,24, 
Marie-Christine Cazier (Franța) 
7,38 ; 3 000 m : Elena Sipatova
(URSS) 9:04,46, Agnese Possamai 
(Italia) 9:04,41, Elena Malîhina
(URSS) 9:04,52, Vera Miehallek
(RFG) 9:06,71, Jolanta Janko (Un
garia) 9:30,28, Margherita Garga- 
no (Italia) 9:32,56; greutate : 
Helena Fibingeiova (Cehoslova
cia) 20,61 m, Helma Knorscheidt 
(RDG) 20,35 m, Zdenka Silhava 
(Cehoslovacia) 19,56 m, 4. Mihae- 
la Loghin (România) 19,33 m, Nu- 
nu Abașidze (URSS) 19,27 m, 
Venissa Head (M. Britanie) 17,89 
m: 400 m : Jarmila Kratochvilo- 
va (Cehoslovacia) 49,59, Kirsten 
Slemon (RDG) 51,70, Rosita Sta
menova (Bulgaria) o2,36, 800 m: 
Svetlana Kitova (URSS) 2:91,28, 
Suzana Moravcikova (Cehoslova
cia) 2:01,66, Olga Simakova 
(URSS) 2:02,25, 4. Doina Melinte 
(România) 2:02,70, Ines Vogelge- 
sang (RDG) 2:03,11, Janet Finch 
(M. Britanie) 2:03,21 ; 1500 m ; 
Brigitte Kraus (RFG) 4:16.14, 2, 
Maria .Radu (România) 1:17,16, 
I^ana Kleinova (Cehoslovacia) 
4:17,21, Gabriela Dorio (Italia) 
4:17,42, Anne Marie van Nuffel 
(Belgia) 4:20,73, Elena Sipatova 
(URSS) 4:24,19 ; înălțime : Tama
ra Bikova (URSS) 2.03 m — re
cord mondial (v.r. 2,00 m Coleen 
Rienstraa, SUA), Larisa Kositina 
(URSS) 1,94 m, Mărise Epe6 
(Franța) 1,92 m. MASCULIN : 60 
rag : Thomas Munkelt (RDG) 
7,48 — record mondial (v.r. 7,54 
Andrei Prokofiev și Iuri Cerva- 
nev, URSS), Arto Bryggare (Fin
landa) 7,60, Andreas Oschkenat 
(RDG) 7,63, Axel Schaumann 
(RFG) 7,64, Gyorgy Bakos (Un
garia) 7,64, Romuald Giegiel (Po
lonia) 7,70 ; 400 in : Evgheni
Lomtev (URSS) 46,20, Ainsley 
Benett (M. Britanie) 46,43, Angel 
Heras (Spania) 46,57, Christopf 
Trappe (RFG) 46,62, Dusăn Malo- 
vec (Cehoslovacia) 46,65; 800 m; 
Coloman Trabado (Spania) 1:46,91, 
Peter Elliott (M. Britanie) 1:47,58, 
Thierry Tonnelier (Franța) 1:47,68, 
4. Petru Drăgoescu (România) — 
1:47,91, record, Biko Kolev (Bul
garia) 1:51,94, Andre3 Garcia 
(Franța) 2:04,91; lungime : Laszlo 
Szalma (Ungaria) 7,95 m, Gyula 
Paloczi (Ungaria) 7,90 m, Jens 
Knipphals (RFG) 7,82 m, Anto
nio Corgos (Spania) 7,78 m, 
Andrzej Klimaszewski (Polonia) 
7,76 m, Jarmo Kama (Finlanda) 
7 73 m; 15Oo m : Thomas Wes- 
singhage (RFG) 3:39,82, Jose-Ma
nuel . Abascol (Spania) 3:40,39, 
Antti Loikkanen (Finlanda) 3:41,31. 
3 000 m : Dragan Zdravko viei 
(Iugoslavia) 7:54,73. Valeri Abra
mov (URSS) 7:57,79, Uwe Mon- 
kenmeyer (RFG) 7:58,11 ; 200 m ! 
Aleksandr Evgheniev (URSS) 
20,97, Jacques Borlee (Belgia) 
21,13, Istvan Nagy (Ungaria) 21.18; 
prăjină : Vladimir Poliakov
(URSS) 5.60 m. Aleksandr Obi- 
Jaev (URSS) 5.60 m. Patrick A- 
bada (Franța) 5,55 m.
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