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PROFUNDA RECUNOȘTINȚA 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII! 
Azi se împlinesc nouă ani de la investirea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU iri înalta funcție 
de președinte al

de progres
28 martie 1974.
Au trecut de atunci
Dar ziua aceasta - zi Istorica - a 

memoria tuturor fiilor patriei. Atunci, w.
al țării, Marea Adunare Națională s-a întrunit in ședință 
solemnă pentru a alege pe primul președinte al Republicii 
Socialiste România. Votul a fost unanim șl astfel VOINȚA 
întregii națiuni a dobindit consacrarea juridică, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Co
munist Român, fiind investit în înalta funcție de Președinte 
al Republicii.

Azi se împlinesc, așadar, nouă ani de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiul mult iubit al poporului, conduce 
destinele țării, ani de cînd, pe plan intern și internațional, in

teresele României sînt reprezentate de comunistul și revo
luționarul înflăcărat, eminent conducător politic, omul care 
și-a dedicat intreaga viață prosperității patriei.

De la 28 martie 1974 au trecut nouă ani, o perioadă de 
timp relativ scurtă, dar plină de mari și bogate realizări 
în toate domeniile. Sub conducerea înțeleaptă a celui din

ții Președinte al ei, România a înaintat cu pași viguroși pe 
drumul înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate, 
spre comunism, crescînd 
plicit, nivelul de trai al 
noi trepte de civilizație 
care tovarășul Nicolae 
în fruntea partidului și 
popor un strălucit și mobilizator exemplu de a munci cu 
pasiune și abnegație pentru continua înflorire a României 
socialiste. Ca o confirmare și o răsplată a marelui avînt 
al muncii și a rezultatelor fructuoase înregistrate de oame
nii muncii din patria noastră, sîmbătă, la încheierea lucră
rilor sesiunii Marii Adunări 
Ceaușescu, secretarul general 
publicii Socialiste România, a 
nități care s-a desfășurat la 
nale, înaltele distincții care 
nizații județene de partid, 
și centrale industriale, unități agricole, silvice și alte unități, 
pentru rezultate deosebite obținute în anul 1982.

împreună cu întregul popor, sportivii patriei noastre săr
bătoresc cu vibrantă emoție și profundă recunoștință ziua 
aniversară de 28 martie. Ei își exprimă și cu acest prilej 
dragostea fierbinte față de președintele tării, pentru grija 
pe care o poartă dezvoltării continue a mișcării noastre 
sportive de masă și de performanță. Mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în anul 1982, Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, exprimă în cel mai înalt grad aten 
ția pe care președintele României socialiste o acordă educa
ției fizice și sportului, sportivilor, celor ce au datoria să re
prezinte cu cinste și abnegație sportul românesc in întîlni- 
rile internaționale. Toți sportivii noștri, toți cei ce lucrează 
în acest domeniu, îl încredințează pe președintele iubit și 
stimat al României socialiste că nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a materializa în fapte demne de laudă toate indica
țiile ce le revin din Mesajul adresat mișcării sportive de a 
reprezenta cu cinste patria noastră scumpă în întîlnirile spor
tive internaționale.

an de an avuția națională ți, im- 
celor ce muncesc, țara urcind pe 
și progres. Activitatea rodnică pe 

Ceaușescu o desfășoară, zi de zi, 
statului sînt pentru întregul nostru

Naționale, tovarășul Nicolae 
al partidului, președintele Re- 
înminat, în cadrul unei solem- 
Palatul Marii Adunări Națio 

au fost conferite unor orga 
consilii populare, întreprinderi
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I. STAN, D. ILIE $1 D. MARICESCU - LAUREAȚI 
Al TURNEULUI INTERNATIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR“
•Finala a fost cea mai frumoasă reuniune • Pugiliștii cubanezi - cu 7 
„Centuri** — revelația turneului • Peste 6 000 de spectatori au aplaudat cu obiec

tivitate pe cei mai buni finaliștiAșa cum ne așteptam, fina
lele celei de a XH-a ediții a 
Turneului internațional de box 
„Centura de aur“ s-au dispu
tat cu casa închisă. Cu mult 
înaintea primului gong, ferici- 
tii posesori ai biletelor de in
trare au înconjurat ringul, tri
bunele fiind parcă mai pline 
ca la oricare dintre galele de

J. Quintana 
G. Donici; 

A. * Luks tin

(C mttnuare in pag 2-3)

Petre HENȚ 
Mircea COSTEA

XH-o 
stingă 
poli to 
Pedro 
Rafael 
ba), 
(Cuba), ion STAN, Dra- 
gomir ILIE, Candcla- 
rlo DUVERGEL (Cuba), 
Jose AGUILAR (Cuba), 
Doru MARICESCU, Ju
lio QUINTANA (Cuba), 
Aleksandr LUKSTIN 
(U.R.S.S.).
Foto: Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE s
Cat semimuscâ: H. Ramos 

(Cuba) b.p. D. Șchiopa; cat 
musca: Pedro Rsyg» (Cuba) 
b.p. I. Boboc; cat. cocoș: 
R. Cardenas (Cuba) b.p. A. 
Raymond (Franța); cat. pană: 
J. Soitei (Cubo) b.p. T. Cer
cel; cot semiușoară: I. Stan 
b.p. N. Nergui (R.P. Mongo
lă); cat ușoară: D. Iile b.p. 
M. Fulger; cat semimijlocie:
C. Duvergel (Cuba) b.p. M. 
Ciubotoru; cat mijlocie mică: 
J. Ago,lor (Cuba) b.k.o.1 G. 
Dete (Franța); cat mijlocie:
D. Marrcescu b.p. M. Sirba; 
cat semigrea: 
(Cuba) b.ab.Ș 
cat. grea: 
(UXS.S) b.p. T. Pirjol.

pină acum. 'Chiar și scările au 
devenit adevărate.......fotolii de
ring".

Primul finalist care a urcat 
pe ring a fost Dumitru Șchio
pii. El l-a așteptat pe vice- 
campionul olimpic Hipolito Ra
mos (Cuba), respectînd o ve
che cutumă pugilistică, potri
vit căreia marele favorit ■ poa
te... întîrzla. Dar cînd a În
ceput meciul, Șchiopu a încer
cat să-i pună „probleme" lui 
Ramos, luptînd cu dîrzenie și 
curaj. Ramos, cu un joc de 
picioare rarisim, se dovedește

Laureafll celei de a 
ediții (de la 

la dreapta): Hl- 
RAMOS (Cuba), 
REYES (Cuba), 
CARDENAS (Cu- 
Jesus SOLLET

In etapa a 22-a a Diviziei „A" de fotbal

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI, ÎNVINGĂTOARE ÎN BLOC
• Sportul studențesc ți Universitatea 
Craiova - victorii în deplasare • C. S. 
Tîrgoviște ți S. C. Bacău s-au întors 
acasă cu cîte un punct • F. C. 
Constanța realizează scorul zilei • 
Miercuri, la Timișoara ți Belgrad, 
dublă întîlnire România — Iugoslavia 

(reprezentative „A** ți olimpice)
I Balint îl învinge pe portarul Mia, mar- 

cind golul egalizator al bucurețteni- 
lor, (Fază din meciul Steaua — C.S. 
Tîrgoviște : scor 1—1)

Foto : L MIHĂICA

REZULTATE TEHNICE
Petrolul Ploiești - A-S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0)
„Poli" Timișoara - Sportul stud. 0-1 (0-1)
Corvinul Hunedoara - Jiul Petroșani 2-0 (2-0)
F.C. Argeș - Politehnica lași 1-0 (0-0)
Steaua - C.S. Tîrgoviște 1-1 (1-1)
Chimia Rm. Vilcea - Univ. Craiova 0-1 (0-0)
F.C.M. Brașov - S.C. Bacău 0-0
Dinamo - F.C. Olt 3-1 (1-1)
F.C. Constanța - F.C. Bihor 4-1 (3-1)

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 2 aprilie)

Bacău
Tîrgoviște

Olt
11. Politehnica lași
12. F.C. Bihor
13. A.S.A Tg. Mureș 

.14. Petrolul Ploiești
15. Chimia Rm. Vilcea
16. F.C.M. Brașov
17. „Poli" Timișoara
18. F.C. Constanța

Jiul Petroșani - F.C- Argeș (0-4)
Chimia Rm. Vîlcea - A.S.A, Tg. Mureș (0-3)
Politehnica lași — Dinamo (0-1)
F.C Constanța — S.C Bacău (0-3)
F.C. Bihor - F.C.M Brașov (3-1)
Steaua - Sportul studențesc (1-2)
Univ Craiova - „Poli" Timișoara (0-3)
C.S. Tîrgoviște — Corvinul Hunedoara (1-2)
F.C. Olt — Petrolul Ploiești (1-3)

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

10. F.C.

GOLGETERII
14 GOLURI : Grosu (3 din 11 m), Nem- 

țeanu (5 din

CLASAMENTUL
11
5
3
7
5
7
5
8
6
3
8
4
6
2
5
3
2 14
4 13

11 m) : 11

22 
22 
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21

11
13
12
10
11
9
9
7
8
9
6
8
6
8
6
7
6
4

0
4
6
5
6
6
8
7
8

10
8

10
10
12
11
12

45-18
33- 15
35-14
32- 17
34- 24
33- 27
29-30
25-24
22- 30
29-23
23- 25
39-45
18- 27
24- 41
19- 30
24-37
24-39
21-43

33 
31
27
27
27
25
23
22
22
21
20
20
18
18
17
17
14
12

GOLURI : Augustin 
(1 din 11 m) ; 10 
GOLURI : M. San
du, Kun II, Balint 
(1 din 11 m). Gin- 
gu (3 din 
9 GOLURI 
ciu. Petcu 
Constanța
11 m) ; 
LURI :
FI.
GOLURI : 
B'ro I, Andone (1 
din 11 m),
oeanu (1 din 
m). Balacî (1 
11 m)

11 m) ; 
: Sima- 
- F.C.

(5 din
8 GO- 

Cămătaru, 
Grigore ; 7

Șoșu.

Cîm-
11 

din

în paginile 
relatări de l-a 
ciurile etapei 
22-a.

2—3,
me
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la Heidelberg, în C. E. ;l

ROMÂNIA -
R.F. GERMANIA 26-12 i
• HANDBAL ------------- -- i

La Ni$, în Cupa Cupelor <

DINAMO BUCUREȘTI - i;
ZELEZNICIAR 27-26 i
ÎN PARTIDA TUR

{Amănunte In pag. a 4-a) ;
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CAMPIOMATELE DE HANDBAL, 5 VICTORII ALE OASPEȚILOR 
Au înscris : Plică 7, Dumitru &, 
Ia cobi 4, Barcan 3, Agapie 3, Lu
cian 1 — pentru Universitatea ; 
Mironiuc 6, M.
ciu 3, Boroș 
berporsch 2. i 
resp.).

DIN ÂMO 
PEN DENT A 
22—21 (12—10) ______ _ _____
tă obțmută de diuamoviști în fața 
unei echipe puternice, care și-a 
utilizat întregul efectiv. Dinamo 
viștu au condus tot timpul, evi- 
dențiindu-se portarul George 
jerebie. Au înscris : Andreescu 
9. Niculescu 5. Mintiei 3, Chicom- 
ban 2, Micle 2, Don ca 1 — pen-i 
tru D.namo Brașov : Birtalan 0. 
KicsiJ 4, Cornea 4, Matei 3, 
Stcckl 2, Paraschiv 1, Rău L (C. 
GRUIA — coresp.).

a IN CLASAMENT 
Steaua cu 42 p, urmată 
Minaur 3aia Mare 35 
structorul Arad 33 p. etc.

URCĂ PE LOCUL II I
Birn 1 Preotescu 3, CrHan 
(GH. briorA — cDresp.». 

MUREȘUL TG. MUREȘ 
A.E.M. TIMISOARA 16—21 (5—8) 
Gazdele au jucat slab, deziluzio- 
nînd pe cei peste 2 W de spec
tatori. Au marcat : Las zi o 7, Pe
res u Bărbat 3. Ki«;s L Sărac
I. Sîroia 1. respectiv Cojocaru
II. SUfancviei 4. PopUlă 2, Boi- 
au-Cics 2, 
(A. SZABO

TEXTILA 
LAȘI ÎS—24 
rixată a

EflS VCTITII IVlîllllk.^5- B IJ-BI _

Etapa a xiv-a a campionatelor naționale de handbal, Divizia „A“, 
disputată ieri, s-a soldat cu câteva surprize, echipele oaspete reușind

• - - -----*i. Chimistul Rm. V’îlcea. care... recidivează, se
surprize ale returului ln-

să obțină 5 victorii.
înscrie ca una dintre cele mai 
trecerii pentru titlu.

STEAUA, LA A 
masculină .A“, no- 

victoriile lui Steaua 
tot atitea etape) si

in Divizia 
tabile sînt 
(a 11-a din 

Relon Săvinești.
S1EAUA — CON STBUCTORU L 

ORADEA 21—19 (12—7). Se impu- 
pe, mai înlii, o precizare : sco
rul final al in (Unirii este 20—16, 
cel oficial tiina eronat. De vină 
sint atit arbitrii intilnirii, care 
n-au ținut evidența scorului^ așa 
cum indică regulamentul, di 
și scorerul care a încurcat— 
socotelile, adău&îndu-le campio
nilor un gol pe care nu-1 mar- 
caseră și de care n-aveau nevoie. 
Altfel, intîlnirca a fost atractivă, 
oaspeții opuniad o dirză rezis
tentă gazdelor. Bine instruiți, 
dornici să se impună in fața 
performerilor campionatelor na
ționale, orădenii au dovedit nu 
numai curaj ci și omogenitate, 
incontestabilă valoare pentru în
trecerea primului eșalon.

Campionii, în continuare fără 
Vasile Stingă, au Încercat diferi
te formule, unele dintre ele cu 
rezultate, dar se simte că le lip
sește ceva. In mod sigur Stin
gă, dar și un conducător de joc 
abil, care să coordoneze atacul 
51 să fructifice potențialul real 
al multora dintre steliști. Din 
păcate nici Dumitru nu este în._ 
apele iui. Pe fondul bunei com
portări a echipei antrenorului 
Gh. lonescu și pe acela al slă
biciunilor propru gazdele au fost 
obligate să muncească mult, 
pînă ia epuizare, pentru a 
ține cea de a 11-a victorie 
acest campionat. Victorie, 
îndoială, meritată.

Au marcat : Diăgăniță 7, 
mitru 4, Daniel 3, Ghimeș 
Berbece 2, Marian 
1 — pentru Sleaua1
Kapornyai 3, Crcitoru 2, Crista- 
che 2, Zamfircscu 2, Popa l, 

„Vranău 1 și Halmagyi 1 — pen
tru Constructorul Oradea.

Au arbitrat slab : Al. Csoma 
și V. Ferencz (Sf. Gheorghe).

Hristache NAUM

ob- 
în 

fără
Du-

_______ 2,
2 si Miri ci 

Porumb 4,

C.S.M. BORZEȘII — RELONUL 
SA VIN EȘTI 14—18 (G—9). Cu 0
circulație mai bună a mingii, 
handbaiiștii din Săvinești au cîș- 
tigat pe merit. Au înscris : Bcr- 
bccaru 5, Lămășanu 2, 
2, Cioclrlan 1, Zsiga 1, 
neriu 1, Bucioacă 1, Blaj 
pectiv Zamfir 7, Samson 
ma 3, Condur 2, Zaharia 
bavă 1. (L. MANDLER — coresp.)

POLITEHNICA TIMISOARA — 
CONSTRUCTORUL ARAD 
(11—7). în sala Olimpia,

Pintilie 
Cimpo-
1, res- 
3, Cos-
2, Ză-

20—18 
plină

plăcute Voinea 6, Cova- 
3, Flange a 2, Ha- 

(Șt. GURGUI — co

I
I

VICTORIE
la refuz, spectatorii au fi
la un med de bun nivel

14-A 
Dină 
sistat __ ________ ___ _____ ______
tehnic. Partida a fost echilibra
tă Di.'.â In min 10. timișorenii 
instalîndu-se ap-»l La conducere 
si cisttgind pe merit. Au marcat: 
Folker 8, Feher 4, Voicu 7, Ma- 
nolache z. Bucățea », laneovici 
2, respectiv Dearu 4, Voitilâ 4, 
Kolleth 3, Istode 1, (ones ca Z.
lan a L (C. CRFTU — coresp.).

UNU. EBSrr ATEA CRAIOVA — 
MINAUR BAIA MAKE ts— 

n (lî—11)! Pe tot parcursul me
ciului bâlmărenli au fost la con
ducere o singură dată (8—1). T- 
voiulnd peste așteptări (deși au 
ratat 3 aruncări de la 7 
craiovcnil au obttnut

BRAȘOV — INDE- 
CARPAȚI MIRSA 

. Victorie la llmi-

I 
I
I

Divizia „A“, etapa a 22-a

H.C.

m). 
victoria

CHIMISTUL RM. V.
în campionatul feminin al Di

viziei .A", Chimistul Hm Vîleea 
— care și-a coroborat vlctor.a sa 
cu inrrineerea Rulmentului Bra
sov — urcă spectaculos oe treap
ta a doua a clasamentului.

CO5TECTIA BUCUREȘTI — 
ȘTnNTA BACAU 84—ÎS (12—14). 
Disputată ier. dimineață In ve

in cuplaj cu meci-'. 
Constructorul Oradea, 
a scos ta evidență 

valotrea de ansamblu a cam
pioanei. Ectnua preaătită de crei. 
Enre.i Bartha este valoroasă În
deosebi prin omoeenitate. prin 
silința unor jucătoare de a .fa- 
ce jocul* șl prin calmul cu cere 
acționează pe parcursul tuturor 
celor 60 de minute. Doar porta
rii au făcut, de această dată, 
notă discordantă. De cealaltă 
parte. Confecția »l-a dlmtaunt 
șansele prlntr-un joc static ta 
apărare și prin risipa de mingi 
In atac. Așa cum s-au desfășurat 
ostilitățile (ieri) era clar că 
mat campioana tării. Știința 
cău, putea Învinge.

Golurile au fost Înscrise 
Simion 3. Grlgoraș 7 (din 14 
țiuni), Molse 3, Nuțu 3, Mălurea- 
nu 1 
tin eseu 
Leonte 
Hrișcu 
Găitan 
cău.

Au arbitrat bine : 
șl C. Varga (Sibiu). .

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
GHESUL BUCUREȘTI S8—2S 

aflata la a 
ediție a 
condus 
: Tîrgk 
Vlșan 3, Ma- 

___  _________  1, respectiv 
Panalt 11, Caramalău 4, Oprea 4,

Floreasca. 
Ste-su» — 
întâlnirea

nu- 
Ba-

de 
ac-

TG.

con duce 
de H.C.
p, Con-

1

Amarandei 1, G. 
i 1 — pentru

7. Lunca 6,
3, Mozsi 3, 

1 — pentru

13). Gazdele 
victorie în această 
plonatului — au 
timpul. Au Înscri3 
Florea 7, Andor 4, 
rian 1, Handrcuc

Constan- 
Confecția. 
Voinea 6, 

Călin 1 al 
Știința Ba
N. Gurban 
(H.N.). 
---- PRO-

(18- 
doua 
cam- 

tot
12,

Simion 1, Andrei 1 
— coresp.).
BCHUSI 
rs—15) ! ’ 

oaspeteîor. In 
conduceau cu 

Cele mai multe coluri 
înscrise de Popuviei S, 
Hatdâ u 3, Ciubctare g. 
Avă danei S, M arin ea c S. Corban 
4. Covalîuc 4, Turbata 4 (L VIE- 
BU — coresp.),

C.S.M. ISDEcEXDEXT A SIBIU 
— EULMENTUL BRAȘOV 14—11 
(8—7)! de mare tensiune
din Prii și ptaă ta ultimul
minut de joc, de un angijamerx 
fizic fără rezerve. Au marcat : 
On cu 5, Hamza 3, Tinea 3, Oțe
tea 2. Cosultchl 7, Macarie 1, 
respectiv Pâtruț 3, Oacă 3, Ta
cite 2. Marian 2, Neiea 7, Besehi 
2, Călin L (L IO.VESCU — co
resp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — CHU'.nSTUL RM. VÎUCEA 
19— 20 (10—12). Cele mal eficace : 
Dlmofte S, "2 *. .
tlt Verigeanu 8, Andronaehe 
(S. NAC.A — coresp.).
• ÎN CLASAMENT conduce 

Știința Bacău cu 30 p, urmată 
de Chimistul Rm. VEcea 34 p, 
Rulmentul Brașov 33 p ,-a.

s ETAPA A XV-, a campio
natelor de handbal — feminin si 
masculin — se dispută duminică, 
3 aprilie.

le»)

I — TEROM 
Victorie me- 

mîn. 36 
70—10 

au fost 
Varza S, 
respectiv

BocănealA C, respee-
* -------- - f

Divizia X de baschet (m) GAZDELE, ÎNVINGĂTOARE ÎN GRUPA 7-12
S-a încheiat al patrulea tur al 

campionatului național de bas
chet masculin; întrecerea va fi 
reluată prin turneele care se vor 
dtisputa între 6 și "10 aprilie în 
Capitală (grupa 1—6) și la Ora
dea (grupa 7—12). Rezultatele 
etapei a 32-a:

GRUPA Ir—6 (partidele au. avut 
loc în oursul aăptăimînil): CJS.U. 
Sibiu — Rapid 83—88, Dinamo 
București — Farul 93—86, Steaua 

— I.C.E.D. 95—73.
GRUPA 7—12 (sîmbătâ):
POLITEHNICA IAȘI — IMUAS 

BAIA MARE 101—85 (52-44). Bâi- 
nxărenil au avut un început bun, 
dar elevii antrenorului ieșean D. 
Pavelescu au egalat situația șl, 
treptat, au pus stăpînlre pe joc, 
obținând o victorie meritată. Ooș- 
geteri: Boișteanu 36, Moises cu 
2S, Mihăilescu 13 pentru învingă
tori. respectiv Ciocan 11, Maa 
și Ioan dte 17. Arbitri: A, Ata-

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

o țintă greu de atins. El punc
tează din cele mai neaștepta
te poziții, dar nu fără risc, 
multe din directele si contrele 
lui Șchiopu marcîndu-1 evident. 
Schiopu a boxat bine, sollci- 
tindu-și serios adversarul, dar 
cel care a punctat mai mult a 
fost Ramos. Ramos primește 
decizia la puncte.

„Muștele" au început furtu
nos. Ion Boboc și Pedro Reyes 
(Cuba) au preferat încă din 
start schimburi foarte dure (i 
după numai 15 secunde Boboc 
a ascultat prima numărătoare. 
Dar el nu se consideră învins 
Si reușește cîteva atacuri fru
moase. După o repriză secun
dă relativ calmă. Boboc atacă 
în ultima parte a meciului, 
reușind în unele momente 
să-1 pună în dificultate 
pe Reyes, care privește 
tot mai des spre cronometrai 
sălii. Boboc încearcă să refacă 
terenul pierdut, dar, în plin 
atac, în ultima secundă a par
tidei. este contrat si™ numă
rat. învingător la puncte 
Reyes.

Meci încîlcit. cu multe inco
rectitudini, la ..cocos". Rafael 
Cardenas (Cuba) si Armand 
Reymond (Franța) nu s-au... 
acomodat, oferindu-ne un 
meci modest. Cardenas primeș
te decizia la puncte.

La „pană", cubanezul Jesus 
Soliei, avantajat de alonjă. a 
interpus între el si Titi Cercel

nasescu și Em. N icul eseu. (V. 
Dl AC ONESCU-ooresp.)

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — DINAMO OR-ADEA 
82-62 (43—32). Victorie meritată, 
chiar la această diferență cate
gorică, datorată efortului între
gii echipe, dar mai cu seamă Iui 
A. Constantinescu și D. Popescu. 
Au marcat: A. Constantinescu 28, 
L, Popescu 12, Dăian 16, Geor
gescu 8. D. Popescu 8, lonescu 
6, Dănăiață 4, Pascu 2 pentru 
învingători, respectiv Antochie 
14, Dumitru 12, Gellert ID, Szabo 
IO, Kosa 8, Ilie 6, Nagy 2. Ar
bitri: C. Dumitrache și Al. Guță. 
(Daniel DIACONESCU-ooresp).

„U- CLUJ-NAPOCA — CJ5.U. 
BRAȘOV 91—74 (44—12). Printr-un 
joc, ordonat, brașovenii au ținut 
„pasul“ cu adversarii lor. deși 
nu au beneficiat de aportul pivo
tului Flaundra; în ultimele 10

minute, clujenii s-au desprins 
decisLv, datorită contraatacurilor. 
Au înscris: Barna 27, Crăciun 22, 
Herbert 12, Aldea 8, Ilea 4, Trif 
3, Rotaru 4, Szabo 4, Nlcoară 7 
pentru învingători, respectiv Te- 
cău 26, Krlszbal 16, Tace 13, 
Csender 13. Cucerzan 4, Moraru
3. Arbitri: N. 
M. Dimancea. 
resp.).

1. Steaua
2. Din. Buc.
3. Rapid
4. Farul
5. I.C.E.D.
6. CSU Sibiu

Constantinescu si
(Mircea RADU-co-

32 30 2 3133:2273 62
32 30 2 2970:2367 62
32 19 13 2471 ^403 51
32 17 15 3529 :2688 49
33 14 18 2636:2730 46
» 11 21 2652:2839 43

7. „U“ Cj.-N.
8. C.S.U. Bv.
9. Din. Oradea

10. Poli. iașL
11. IMUAS B.M.
12. Sp. stud.

32 16 17 2MB -J563 47
32 13 19 2437:2613 46
32 13 19 2115:258? 45
32 12 20 2368:2596 44
32 12 30 2313:2456 44
33 6 36 >412:2616 38

un adevărat baraj de directe 
de stingă. Tehnician desăvlrșit. 
Soliet punctează spectaculos, e- 
vitind cu măiestrie toate atacu
rile lui Cercel. Soliet, obține o 
aplaudată victorie la puncte.

Cîtevea „contre" de stingă 
reușite in plin de ..semiusorul" 
Ion Stan în primele minute 
de luptă cu Encbat Nergui 
(R. P. Mongolă) ne-au dat spe
ranța unei victorii relativ u- 
șoare a sportivului român. Dar 
Nergui. un bun tehnician, for
țează în rundul secund, echi- 
librînd disputa. Decizia rămîne. 
pe muchie de cuțit pînă în ul
timul minut. Cîteva contre tari 
reușite de Stan la figură de
cid judecătorii să-l declare în
vingător la puncte.

Finală românească la ..ușoa
ră* : Dragomir Die — Mircea 
Fulger. Este adevărat că nici 
un adversar nu se simte în 
largul lui in fața lui Drago- 
mir Iile. Nici campionul cate
goriei Mircea Fulger nu a reu
șit mare lucru „frămîntîndu-se" 
nervos si ineficace In fata lui 
Dragomir. care a punctat prin 
surprindere si Si-a obligat ad
versarul să facă câteva bune 
momente de... „box cu umbra". 
D. Ilie, Învinge clar, eu 5—0.

„Semimijlociul" Mihai Ciubo- 
taru, un ..puncheur" temut pe 
ringurile noastre, nu a avut 
„argumente" în fața Iul Can- 
delario Duvergel (Cuba), un 
tehnician de mare clasă, care 
Si-a valorificat în chip magis
tral avantajul alonjel, Ciubo- 
taru a luptat curajos, dar™ a- 
tît. învingător Ia puncte, C. Du
vergel.

Cu 10 secunde înainte de fi
nalul primului rund. Jose A- 
guilar (Cuba) l-a plasat fran
cezului Gilbert Dele un croșeu 
de stingă, trimitindu-1 la Po
dea. pentru ca. imediat după 
reluarea luptei, cu o execuție 
la fel de rapidă si de puter
nică, să-l pună k.o.

A doua finală românească, 
la cat. mijlocie : Marcel Sirba 
— Doru Maricescu. Tînărul 
Dora Maricescu a hiat un a- 
vans... psihic asupra Iul Sirba 
chiar din primul rund când, 
cu o directă de stingă, si-a 
expediat adversarul la podea. 
Din păcate. In continuare Ma
ricescu a fost de-a dreptul pe
nibil. abuzînd de tineri, pri
mind si un avertisment Pregă- 
pe Sirba. Ne-a surprins deci
zia juriului, care l-a acordat 
victoria lui Maricescu.

Schimburile de kr.țturi In 
care s-au lansat ..semigreii* 
Georgieă Donlei ci Juîlo Quin
tana (Cuba) promiteau un fi
nal înainte de limită. Croeee si 
„contre" tari se schimbă timp 
de două runduri. lovituri care 
fiecare ar fi putut însemna un 
k.o. ! Georgieă luptă de la e- 
gal cu valorosul pugilist cu
banez care, mal rapid, punc
tează mai mult In ultimul 
rand. Quintana îl surprinde eu 
directe la față pe Donlei și 
după un k.d.. la al doilea Do
ni ci este oprit de arbitru să 
continue lupta. învingător prin 
abandon, Quintana.

Mai rapid șl mai decis în ac
țiuni. „greul" Aleksandr Luk- 
stin (U.R.SB.) □ Învinge la
puncte pe Teodor Pîrjol.
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PROMPTĂ REVENIREA OASPEȚILOR...
N-a trecut mult de la liniștita etapă (a 21-a) in planul 

emotional, in care recolta formațiilor oaspete a fost una 
dintre cele mai slabe (doar 3 egaluri), și iată, acum, la 
numai trei zile distanță, apele se involburează din nou 
in Divizia lrA". Mai ales acolo, pe Bega, unde liderul pri
mei jumătăți a întrecerii, echipa Sportului studențesc (de
pășind, pare-se, punctul critic la startul de' primăvară și 
dorind să pregătească, temeinic, cum scrie la carte, adică 
prin campionat viitoarea participare la o competiție eu
ropeană) a administrat formației gazdă una dintre cele 
mai usturătoare infringeri prin consecințele ei...

Prompta și spectaculoasa revenire a echipelor vizitatoa
re a fost, desigur, posibilă și prin efortul Universității 
Craiova, decisă, sîmbătă, să efectueze prestații la înălți
mea reputației de curind ciștigată, avizind-o de forța ei, 
o dată in plus pe Benfica Lisabona. Și cum toate echi
pele mari posedă in componența lor cel puțin un jucător 
de fantezie și de... contre-pied, credem că... in lipsa lui 
Bălăci, antrenorii semifinalistei noastre pot conta, la 6 
aprilie, pe aportul lui Cîrțu. semnatarul (in ultimă ins
tanță) victoriei repurtată la Rm. Vilcea. Acolo unde, la 
sfirșitul partidei, Nelu Oblemenco, îl înțelegem, cu un 
ochi plingea, iar cu celălalt...

Surprize, la celelalte două puncte cucerite, in deplasare, 
de C.S Tirgoviște și S.C. Bacău. Prima a plecat cu un 
punct de pe „Ghencea“,de la o echipă (Steaua) care, in 
etapa trecută, obținuse, la Bacău, un egal în inferioritate 
numerică, cea de a doua și-a luat la Brașov punctul 
pterdut, in condiții de om in plus, pe propriul teren, în 
fața Stelei. Este de „vină", desigur, pentru aceste surprize 
și „capricioasa" echipă a Stelei. După cum începuseră os
tilitățile pe stadionul din $os. Ștefan cel Mare, F.C. Olt 
anunța încă o formație oaspete pusă pe fapte mari. Sim
pli iluzie... Avizată de „deschiderea televizată", campioa
na Dinamo a forțat și a reușit să obțină succesul care o 
menține neînvinsă în actualul campionat. Vom avea, in 
continuare, o dispută a fruntașelor clasamentului demnă 
de locurile pe care le ocupă? Să sperăm că așa va fi, 
spre binele fotbalului nostru, al „podiumului" Diviziei „A" 
pe care — In perspectiva confruntărilor internaționale — 
II dorim cit mai reprezentativ. In acest sens, derby-ul vi
itoarei etape, meciul Steaua — Sportul studențesc, se în
scrie ca o frumoasă promisiune...

Gheorghe N1COLAESCU

A ÎNVINS echipa mai lucida
Inspirată opțiunea televiziu

nii de a transm.le ta direct pro
logul etapei cu nr. 77, o partidă 
cu i.uzi deosebită, atit pentru ti
mișoreni (ta încercarea lor de a 
acumula punctele care »ă-i urce 
pe o treaptă ferită de emoțiile 
retrogradării), dt si pentru 
bucureșteni (deciși să rămină ta 
plasa liderului, deci In lupta 
pentru titlu). Chiar dacă nu s-a 
ridicat la un înalt grad de spec
taculozitate, ea a plăcut. pre
lungind emoțiile In tribune șl... 
ta afara lor, ptnă la ultimul fluier 
al arbitrului. A ciștigat Sportul 
studențesc, formație mai lucidă, 
mai calmă, mal ales ta faza de
fensivă, experiența sa mal bo
gată ieșind In evidentă cu pre
cădere la contraatacuri, cum a 
fost și acela din mlu. 72, finali
zat de BUCURESCU, care a tre
cut cu destulă ușurință de Mil- 
rar. Un mare merit In obținerea 
acestei victorii prețioase n au, 
desigur, si fundașii, șl Speriatu. 
un portar cu intervenții de ex
cepție.

.Poll* a dorit mult să termine 
Învingătoare, lr.să toate efortu
rile sale de a cuceri cele două 
puncte au fost zadarnice deoare
ce jucătorii săi au rămas eori- 
genti tocmai la examenul deci
siv. acela al finalizării.

In finalul primei reprize, ei 
au ratat un 11 m (Serbănoiu a 
.telefonat* lovitura de pedeapsă), 
acordat la un fault al lui Tor- 
Rulescu asupra lui Titi Nlcolae. 
iar cu trei minute taalnte de 
pauză, Bozeșan, singur cu Spe-

„POL!" TIMIȘOARA 0
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1)

Stadion „1 Mai“; teren bun; timp 
noros, ușoară ploaie în unele pe
rioade a ie partidei; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi: 12—6 (pe poartâ: 
7—2). Cornere: 15—1. A marcat BU- 
CURESCU (min. 22).

„POLI": Moise — Murar, Șunda. 
Șerbânoiu. LEHMAN - MANEA. T. 
Nicoiae (min. 40 Palea), Bozeșan - 
Anghe!, Giuchici (min. 75 Ștefano- 
vicr), Steop.

SPORTUL STUDENȚESC: SPERIATU 
- M. Mihai, 1ORGULESCU, CAZAN, 
MUNTEANU H - Chihaia, Pană (min. 
88 Ș&rbânicâ). O. lonescu — FL. GRI- 
GORE. M Sa xki. BUCURESCU.

A arbitrat foarte bine M. Neșu 
(Oradea); la linie: M. Man și L. 
lakob (ambii din Cluj-Napoca).

Cartonase gelbene: O. ÎONESCU, 
BUCURESCU. MANEA. BOZEȘAN.

Cartonașe roșii: BOZEȘAN.
Trofeul Petschovschi: 9; La speran

țe: 1-0 (G-0)

riatu. n-a putut înșela vigilen
ța bucuresteanulul. Și după pau
ză timișorenii au avut prilejul să 
înscrie prin Manea (min. S3 — 
bară!) si din nou prin Bozeșan 
(min. 78) care, din nou singur 
cu Speriatu, nu a reușit să tri
mită balonul In plasă.

Pompiliu VINTILĂ
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GREU, DAR
Cea mai mare parte a timpului, 

jocul a fost controlat (ta repri
za secundă, dominat eu autori
tate) de gazde, doar ta primele 
J9 de minute disputa a fost mal 
echilibrată, datorit* evoluției mo
deste (mai alea tactic) a echipei 
ploieștene. De ala si numărul 
mic de faze de poartă. După o 
frumoasă acțiune a lui Clorceri 
(periculos prin viteza sa) in min. 
3. gazdele au ieșit la ioc, au 
avut o primă ocazie ta mln. U, 
ctad Co&arec a tafta* la un me
tru de poartă, pentru ca abia in 
finalul reprizei să mal notăm 
două bune situații irosite de Co- 
aaxek anta. <■) șl Kkmaciu (min. 
45), care a șutat peste poarta 
goală de la 9 m. La dominarea 
localnicilor, A.S.A. (excelent con
dusă de Bblhnl) a răspuns prin- 
tr-o apărare grupată, sigură, șl 
cu cîteva contraatacuri pericu
loase.

După pauză, Petrolul a apărut 
schimbată ta bine, mai hotărttă, 
șl ta min. 54 a marcat golul care 
avea să-l aducă două puncte 
atit de prețioase : Marlca a cen
trat, Slmaciu a pasat cu capul 
lui COZAREK fi acesta, cu un 
splendid .drop-, cu stingul, de 
la IT m, a înscris aproape la 
„vinclu". Hn șut fericit, care a- 
vea să stabilească rezultatul fi
nal, pentru că ploieștenll au ju
cat bine după pauză, au fost 
mai periculoși (raportul șuturi
lor : 12—2), dar n-au mal Înscris,

MERITAT
PETROLUL PLOIEȘTI 1 (0)
AS.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Petro'ul; teren toarte bun: 
timp Închis, dar sxcalent pentru fot
bal; spectatori — circa 20 000. Șuturi: 
17—7. (pe poartâ: 6—2). Comer.: #—2. 
A marcat COZAREK (min. 54).

PETROLUL: >lpa - PANCU, Stan- 
ciu. BUTUFEI, TOMA - Lotâr (min. 
69 LR>îo), Călin (min. 73 Gâlățoanu), 
COZAREK — Marica, Simacki, O. Gri- 
gore.

A S.A.: VARO - Srabo, Jenei. 
tSRR, Gall - G We (min. «5 Mo- 
notf), Both X. BOLONI. Btro 1 - 
CSorceri, Varga (min. 65 Fonici).

A arbitrat foarte bine AL Mustâ- 
tea; ta linie: A. Nlootescu șl M. 
toneecu (toți din Fttoștț).

Trofeul Petschovschi: 9. La speran
țe: 0-0.

deși au avut cîteva bune ocazii: 
ta min. 55, Varo a scos cu di
ficultate ta corner șutul Iul Ma
nea, ta min. 70. Toma a Înche
iat o splendidă acțiune cu un 
șut care a șters bara. Iar în min. 
83. O. Grigore a reluat cu capul 
pe Ungă poartă. In min. 90 putea 
surveni egalarea, dar fundașul 
Szabo (din ce poziție!) a șutat 
™ spre tabela de marcaj.

Constantin ALEXE
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E SISIF A CUM! O VICTORIE DIFICILĂ
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CHIM’A RM, VÎLCEA 0
UNIV CRAIOVA 1 (0)

Stadion „1 Ma;"; teren bun; timp 
înnorat, ploaie; spectatori — circa 
to 000. Șuturi: 24—6 (pe poarta: 
îl—4). Cornere: 6-3. A marcat: 
CIRȚU (min. 79).

CHIMIA: Pavel_ - TELEȘPAN, Pre
da, Basno, C'ncâ — Alexandru, NI
CULCEA (min 58 Verigeanu), VER- 
GU (min 70 Savu) — Gîngu, Las- 
coni, CARABAGEAC.

UNIVERSITATEA: LUNG - NEGRI* 
LA, TJtl'HOI, Ștefânescu, trimescu - 
ȚICLEANU. DONOSE, B©Ideanu (min. 
44 DUMITRU), Bălăci - Geafgău, 
Câmâtaru (min. 46 CÎRȚU).

A arbitrat bine A. Gheorghe (Pia
tra Neamț); Ic linie: L Mâerean 
(Brașov) ș! A. Porumboiu (Vostai), 
ultimul cu greșeli.

Cartonașe galbene: BALAC1, BEL- 
DEANU, ȘTEFÂNESCU.

Trofeul Petsehovschi: 10. La spe
ranțe: 0—0.

La un corner executat de Bălăci 
(min. 79), Pavel si Cin că au un 
moment de neatenție de care 
profită CÎRȚU. El trimite spre 
poartă, Pavel încearcă să-si răs
cumpere greșeala arcuindu-se 
prin aer, dar „bolta- craioveanu- 
lui se oprește în poartă: 0—1. 
Oaspeții sîn-t acum stăpînii jo
cului, Irimescu șl Negrite sînt 
și ei în fața porții, dar cea mai 
mare posibilitate o are Ticleanu 
(min. 87). Scăpai spre poartă 
(-ofsaid nesomn a lizat de același 
A. Porumboiu) ,își dă seama că 
este în culpă și își așteaptă coe
chipierii și adversarii cu mingea 
la picior!...

Mircea TUDORAN
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CORVINUL HUNEDOARA 2 (2) 
JIUL PETROȘANI 0

Stadion Corvin-ul; teren foarte bun; 
timp înnorat, vînt; spectatori — circa 
8 000. Șuturi: 15-5 (pe poartâ: 6-1). 
Cornere: 10-2. Au marcat: GABOR 
(min. 10) și ANDONE (min. 319.

CORVINUL: taniță - BUCUR (min. 
73 Dubinciuc), AiNDONE, Rednlc, 
BOGDAN - Oncu, KLEI-N, Petcu - 
MATEUȚ, Dumitrache, GABOR (min. 
76 Stoica).

JIUL: Cavei - V. Popa (min. 46 
Stana), NEAGU, Vizitiu, P. GRfcGORE 
— Muia, Varga (min. 73 M. Ma
riam), Dosan - Stoinescu, ȘunuHan- 
»chi, BALUȚA. ~

A arbitrat bine Fl. Popescu (Plo
iești); la linie: A. Mițaru și FI. Tă- 
bîrcâ (ambii din Rm. Vîlceo).

Cartonașe galbene: BOGDAN,
MUIA.

Trofeu! Petsehovschi: 9. La speran
țe: 1-0 (0-0)

meterezele, a îndrăznit mai mult 
în atac. Caracteristica reprizei: 
RATĂRILE. Mhl. 55 Șl 69 —
Petcu (ce mingi i-a oferit Ga
bor I1), min. 58 — Bogdan, min. 
66 — Stoinescu („lob" peste poar
ta părăsită de Iondță) și min. 68 
— Neagu (,,cap“ peste „trans
versală) .

Stelion TRANDAFIRESCU

OU CU „FAZA MARE“
tantiema" 
cu ,.fa- 

ecial lui 
lior care 
ksallză rile 
uporteri- 
un start 
șese des
tul LIC A, 
letcu, ca- 
Lvinclu". 
Lros la 
| după o 
I dreaptă, 
BU, care 
Lsă. Jo- 
nii devin 
p poartă 
|, Bojtor 
Icului de 
Iu ca pul 
Iute, însă 
n extre- 
|i și in 
I 32, V0- 
locat de 
ru scoa- 
I Grosu.

F.C. CONSTANȚA 4 (3)
F.C. BIHOR 1 (1)

Stadion ,,1 Mai“; teren bun; timp 
înnorat; spectatori - circa 12 000.
Șuturi: 20-7 (pe poartâ: 7-4). Cor
nere: 6—5. Au marcat: LICA (mim. 
10), RUSU (min. 22), HAGI (mta. 
3»), PETCU (mln. 511), respectiv PUȘ
CAȘ (min. 45),

F.C. CONSTANȚA: LASCU - LICA, 
Zahiu, Dinu, Cairamalâu — Cache 
(min. 84 I. Moldovan), Petcu, DRO- 
GEANU — Rusu (min. 46 MânâHâ), 
PENÎU, HAGI.

F.C. BIHOR: Bojtor — Nițu, Zaire, 
Biszok, Kiss (min. 46 Ca bai) — PUȘ
CAȘ, Grosu, DIANU, Mureșan (min. 
61 Szucs) — D. Nicolae, Nedelcu.

A arbitrat bine R. Matei (Bucu
rești) ; la linie: V. Tîtorov (Drobeta 
Tr, Severin) și A. Ganea (Slobozia).

Cartonașe galbene: KISS, ZARE, 
PETCU, MANAILA.

Trofeul Petsehovschi: 10. La spe
ranțe: 0—1 (0-0).

In min. 
U mulți 
pirat a- 

L Matei), 
[ driblin- 
e Bojtor 
eroic. In 
I min. 45 
rarea lui 
I handi- 
k pauză, 
un «in- 

fmln. 61, 
Luată de 
b eoazil. 
I cu pl- 
I Nicolae, 

iar in 
Lleui a- 
I Peniu 
Lmta. 83 
pu atins 
le de pe 
I încheie 
L Pendlu 
[e... Mâ- 
p ar fi 
b satls- 
I care a 
I minute.

ESCU

DEBUTANTUL VOICU Șl... DOBRIN !
O prudență exagerată și greu 

de înțeles a caracterizat pnlma 
parte a jocului, deși F.C. Argeș 
a avut cîteva bune situații de 
a... puncta decisiv prin Ralea 
(min. 8 — reluare cu capul în 
bară), Jurcă (mdn. 28 — șut slab) 
șl D. Zamfir (min. <a — semi- 
voleu Imprecis). In tot acest timp 
Politehnica lași s-a apărat gru
pat, cu trlo-ul Gheorghlu-Anton- 
Romllă in apropierea buturilor 
M Bucu, tă-ră să poată contra
ataca prin cele două lănci ale 
sale, Nemțeanu șl Cloacă fiind 
foarte bine păziți de Moloeanu, 
Tulpan și Stan cu.

Repriza secundă a debutat cu 
o Imensă ocazie a lud. Modceanu 
(anin. 48), după care doi jucători 
au suscitat tn mare măsură a- 
tențla tribunelor: Voicu — un de
butant într-o vervă deosebită șl 
Dobrin — reintrat în joc, exas
perat de Hpsa de luciditate a 
elevilor săi. Dobrin și Voicu vor

Dianmo a trecut și de „al 
22-lea val* — cum s-a spus la 
radio — dar a făcut-o cu difi
cultate, după un meci aspru și 
strîns. în fața unei echipe in
sensibile la statistici. Dinamoviș- 
tii au jucat mai mult, au domi
nat mai mult, dar F.C. Olt a 
contrat cu vigoarea care-i este 
caracteristică. Jocul a început cu 
atacurile gazdelor, care, în noua 
formulă întinerită, au Dărut mai 
dezinvolte (Orac ratează o mare 
ocazie. min. i2. reluare cu 
capul, ca în meciul cu Inter), dar 
cei care deschid scorul sînt oas
peții (min. 13), cînd BARBULES- 
CU execută o lovitură liberă din 
unghi și marchează, ajutat de o 
deviere de „zid*4 care l-a derutat 
pt Moraru. Dinamovisiii reacțio
nează, Dragnea expediază o 
„bombă" respinsă cu mare greu
tate (min. 14). apoi atacă Văe- 
tus (min. 17), trimite o minge 
îr careu. Matei comite un henț 
(involuntar, după părerea noas
tră) $i arbitrul acordă 11 m. 
Execută AUGUSTIN si egalează 
Oaspeții răspund prin atacuri 
conduse de Eftimie. în min. 35, 
Bărbuiescu ratează o ocazie uria
șă. singur cu Moraru. Imediat 
după pauză, în min. 49, dinamo- 
vistii trec la conducere printr-un 
gol — AUGUSTIN, care 11 «co
piază" pe - cel al lui Negrilă cu 
Kaiserslautern, inclusiv cornerul 
de maestru al lui Orac. Din acest 
moment, Dinamo e superioară. 
Iordache animă atacul, se ra
tează ocazii de majorare a sco
rului. dar F.C. Olt revine mereu 
Si are încă o ocazie, la o fru-

tIrgovistenii confirmă
Avizată de ultimele (neaștepta

te) reușite ale tirgoviștenilor în 
deplasare. Steaua a vrut să ...în
cheie conturile din plecare. 
wprăvălindu-se“ pur $1 simplu 
■pre poarta adversarilor, cople- 
81ndu-i printr-o presiune fizică 
pe alocuri sufocantă. La... rugby 
sau Li box, o asemenea domina
re ar fi avut, probabil, cîstig de 
cauză, la fotbal însă nu a avut, 
oaspeții ieșind „din cîinciuri" cu 
istețime și curaj, ei deschizind 
chiar scorul (împotriva valului) 
prin explozivul PETRE (min. 17), 
care s-a «înșurubat- fulgerător 
îr coasta apărării steliste și a 
înscris sec. Restabilind egalitatea 
după numai două minute (prin 
BALINT, în urma unui corner, 
șut din careu, Impar abil), stea
ua și-a reluat șarjele asupra 
„baricadei" tîrgovb>tene, acțio- 
nînd în același mod — adică ex
trem de energic și la fel de... orb 
—, singurul jucător care mai în
cerca să ordoneze cît de cît „fu
ria" gazdelor fiind Majaru, în
locuit (tocmai el!!) în min. 67 
de antrenori.

...După ce au avut șl la înce
putul reprizei a doua vreo 15 
minute de „joc la o poartă“ (cu 
ocazii foarte mari în min. 48, 49, 
55 $i 60, Stoica fiind cel mai a- 
proape de gol în repetate situa
ții), stelisiti s-au pierdut progre
siv în plasa țesăturii de joc a

- JUCĂTORUL
...a fost tot timpul „în scenă", 

la Brașov. El s-a numit... vîntul. 
De o tărie cu totul neobișnuită 
6i schimbîndu-și adeseori direc
ția, fiind cînd adversar cînd a- 
llat cu o echipă sau cealaltă, 
acest „al 12-lea jucător41 a avut 
un mare rol în fixarea rezultatu
lui final. Oaspeții au știut să 
joace mai adecvat față de &- 
ceastă nedorită „prezență atmos
ferică" și să-șl construiască ac
țiunile prin mingi „la firul ier
bii". Brașovenii, cînd au avut 
vîntul în ajutor, adică în repriza 
secundă, n-au șutat de la dis
tanță și au acționat nervos, pre
cipitat. astfel că foarte sigura 
apărare din Bacău a respins fără 
daune pentru ea toate atacurile 
„galben-negrilor".

F.C.M.-ul este superior în cîmp 
și are cîteva acțiuni mai pericu
loase m minutele 5 (șut Spirea). 
11 (Naghi) șl 30 (Bența). Cea mai 
clară situație de a marca o în
registrăm însă în „contul" S.C.- 
ului. în min. 32, Șoiman scapă 
singur, dar trage în portar de la 
8 m. Imediat după pauză, Bata- 
eliu suteazâ imprecis de la 8 m, 
Arieni îl imită la poarta cealaltă 
(min. 49). O pătrundere a lui 
Lăcătuș (min. 71) rămîne fără 
rezultat, F.C.M.-tl „urcă" me
reu baloane spre înaltul Cărpuci 
și o degajare a acestuia (min. 
76) îi dă ocazia lui Antohi, ajuns 
în posesia mingii, să suteze pu- 

face, în min. 56, golul victoriei 
argeșenc: antrenorul a executat 
derutant o lovitură liberă de la 
20 m, pășind Iui Voicu, acesta a 
trecut cu dezinvoltură de Cloclr- 
lan, apoi și de Anton și a cen
trat precis Iui JURCĂ, cel care 
nu a avut declt de îndeplinit 
formalitatea marcării. Șl in con
tinuare Voicu a zburdat pe teren 
șl in mdnutde următoare Dobrin 
șl-a pus elevii in curse decisive 
spre poarta Iul Buou (în min.. 6ă 
Halea a ratat majorarea scoru
lui), dar, treptat, treptat. Ieșenii 
— impulsionați de Siiftionaș — 
au Ieșit șl el din apărare și, In 
mim. 74, Nemțeanu l-a obligat pe 
Cristian să plonjeze la disperare 
pentru a evita egalarea. Repriza 
a doua, animată de doi „băte-tai" 
(Dobrin șl Simionaș) șl de un 
debutant (Voicu) a salvat spec
tacolul din Trivale și spectatorii 
au plecat acasă mulțumiți.

Laurențiu DUMITRESCU

DINAMO 3 (1)
F.C. OLT 1 (1)

Stadion Dinamo; teren bun: timp 
frumos; spectatori - circa 8 000, Șu
turi: 12-9 (pe poartă: 8-4). Cor
nere: 6—4 Au marcat: AUGUSTIN 
(mio. 17, din penalty și min. 49), 
CUSTOV (min. 70). respectiv BAR* 
BULESCU (min. 13).

DINAMO: Moraru - VLAD, I. Ma
rin, Movilă, Stredia - AUGUSTIN 
(min, 81 Mulțescu). Drogneo, CUS
TOV - fălnor (mm. 46 Iordache), 
VAETUȘ, Orac.

F-C. OLT Anghef (min. 62 Ariciu)
- Prepeliță. Bumbescu, Cățol, Matei
- Bărbuescu. BALAUR. EFTIMIE - 
Popescu, ksmcndi. Prțurco (min. 60 
STATE).

A arbitrat satisfăcător S. Necșu- 
lescu (Tirgovițte); Io Hore: V. Curt 
(Medgidia) ș; N. Georgescu (Con
stanța)

Cartonașe galbene: I. MARIN,
BUMBESCU.

Trofeul Petsehovschi: 10; La spe
ranțe: 2-0 (2-0).

moașă lovitură liberă a Iul State 
(min. .1), Apoi, forțele el scad. 
Iordache suteazâ puternic (min. 
66' si Dinamo se desprinde prin 
țolul lui CUSTOV (min. 70). care 
execută o preluare de mare fi
nele și marchează in cross, pro
filând și dc ieșirea Iul Ariciu.

loan CHIRILA

STEAUA 1 (1)
OS- TiRGOVIȘTE 1 (1)

Stadion Steaua; teren exceient; 
timp faveabrt; spectatori — circa 
10 000. Șuturi: 20-5 (pe poartâ: 9—3). 
Cornere: 12—1. Au marcat: BALINT 
(mm. 19), respectiv PEIRE (min. 17).

STEAUA: Nițu - ANGHEUNl. ta
van, BELODEDIO. Mureșan — Sto?- 
ca (min. 84 Șt Popa), Minea, MA
JARU (mfn. 67 Barbu) - BALINT, 
Cîmoeanu, Turco.

C.S. TIRGOVIȘTE: MIA - NICU- 
LESCU. AGIU, ENE, PITARU - Kaflo, 
CONSTANTIN, AELENEI, O. Popescu 
(min. 10 PETRE) — V. Radu, Greaca.

A arbitrat bine V. Antohi; ta li
nie: M. Stânescu (ambii din lași) 
și C. Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene: AGIU, AELENEI, 
PITARU, NICULESCU, STOICA.

Trofeul Petsehovschi: 10. La spe
ranțe: 1—0 (1—0).

„mărunțeilor" fotbaliști tîrgoviș- 
teni, excelenți la dublaj, foarte 
bine așezați în teren, demareîn- 
du-se continuu, sprijinind perma
nent omul cu mingea, rezistînd 
cu Inteligență unui adversar mai 
puternic, dar care acționa me
canic, fără urmă de inspirație...

î
Marius POPESCU

NR. 12...
F.C.M. BRAȘOV 0
S.C. BACĂU 0

Stadion Tineretului; teren bun; 
timp - vînt foarte puternic; «pec- 
tatori - circa 8 000. Șuturi: 10-7
(pe poartâ: 5—3). Cornere: 15—1.

F.C.M. BRAȘOV: Clipa - MANCIU, 
V. Ștefan, NAGHI, BALAN - Spkeo, 
Șulea (min. 46 Paraschîvescu), BEN
ȚA — Lâcâtuș, Vâidean, Batacliu 
(min. 82 Gherghe).

S.C. BACĂU: Mangeac — Andrieș, 
C. SOLOMON, CARPUCI. EMsei - 
Arteni, ȘOȘU. CHITARU - Șoimaa 
(min. 86 I. Solomon), Antohi (min. 
90 Botez), PENOFF.

A arbitrat bine I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcec); la linie: I. Vereș (Sf. 
Gheorghe) și L. Parrtea (București).

Cartonase galbene: C. SOLOMON, 
ȘOȘU, LĂCĂTUȘ. BATACLIU.

Trofeul Petsehovschi: 10; La spe
ranțe: 3—1 (1-0).

ternic, Clipa boxînd în ultima 
instanță. Lăcătuș nu poate trans
forma în gol (min. 78) o foarte 
bună minge venită din corner, 
Bența îl va pune la încercare pe 
Mangeac (min. 85) dar „golul în 
vîrful bocancului* l-a avut An
tohi (min. 87) care, scăpat sin- 
gur-smgurel, a șutat în stflpul 
din dreapta al porții brașovene.

Eftimie IONESCU

F.C. ARGEȘ 1 (0)
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp 
n-oros, vînt; spectatori — circa 12 000. 
Șuturi: 16-7 (pe poartâ: 7-3). Cor
nere: 3-3. A marcat: JURCA (min. 
56).

F.C. ARGEȘ: Cristian - VOICU,
Moicec>nu, STANCU, Tulpan — Badea 
(min. 54 DOBRIN), M. Zamfir, RO
MAN, Jurcâ — D. Zamfir (min. 68 
Radu II), RALEA.

POLITEHNICA: Bucu - Munteanu, 
GHEORGHIU. ANTON, Ctocîrîan - 
Romilâ (min. 68 S'MIONAȘ), Pa- 
velii'uc, Burdujar. Florean (min. 63 
SOARE) — Nemțeanu, Cioaca.

A arbitrat foarte bine O. Ștreng; 
fa lime: C. Pâdurâriței (ambii din 
Oradea) și N. Bițin (Salcnta).

Cartonașe galbene: NEMȚEANU,
MUNTEANU.

Trofeyl Petsehovschi: 10. La spe
ranțe: 2-2 (1-2).

IERI, ÎN DIVIZIA
SER2A I

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 1—0 (1—0). 
Unicul gol a f-ost realizat de 
A vădanei (min 24).

IJW.U. MEDGIDIA — PRAHO
VA PLOIEȘTI 0—0.

C.S.M. BORZEȘTI — VIITO
RUL MECANICA VASLUI 1—1 
(1—0). Au înscris: Gheoane (min. 
12), pentru C.S.M., Stan (min. 
58), pentru Viitorul Mecanica.

C.S. BOTOȘANI — DUNĂREA 
CAL AR AȘI 2—0 (1—0). Au mar
cat: Ene (min. 8) și Ciocan (min. 
W din 11 m).

C.S.M. SF. GHEORGHE — CEA
HLĂUL P NEAMȚ 2—1 (1—0). 
Autorii golurilor: Lovaș (min. 26), 
Rădulescu (min. 60 din 11 m), 
respectiv Lucian (min. 48).

VIITORUL GHEORGHENI — 
GLORIA BISTRIȚA 2—1 (1—1).
Au marcat: Bordea (min. 2),
Șorlea (min. 58), respectiv Doja 
(min. 40).

OȚELUL GALAȚI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 2—0 (2—0). 
Au înscris: Pachițeanu (min. 20) 
și Adamache (min. 37).

GLORIA BUZĂU — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 3—1 (1—0).
Autorii golurilor: Negoescu (min. 
22 d r» 11 m), Grigore (min. 57), 
Prodan (min 70). respectiv Va- 
siliu (min. 84).

DELTA TULCEA — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 0—3 (0—0). Au 
înscris: Boralî (min. 56), Han-

I ghiuc (min. C0) și Diaconescu 
I (min. 73).

Relatări do la I. Mîndrescu, R. 
Avram. Gh. Grunzu, T. Ungurea- 
nu, Gh. Briotă, C. Main ași, T. 
Siriopcî, D. Soare și P. Com șa.

♦) Echipă penalizată cu două puncte.

1. DUNĂREA CSU 20 12 5 3 44-14 29
2. C.S.M Suceava 20 10 6 4 23-15 26
3. Otetal Galați 20 10 4 6 30-21 24
4. Gloria Buzău 20 10 3 7 32-22 23
5. Gloria Bistrița 20 10 1 9 33-21 21
6. F.C.M. Prog. Br. 20 10 1 9 33-28 21
7. C.S-M. Borzești 

Ceahîâu? P.N.
9 3 8 20-22 21

8. 20 9 2 9 29-28 20
9. Prahova Ploiești 20 8 3 9 24-22 19

10. Dunărea O. 20 9 1 10 24-32 19
M. C.S. Botoșani 20 8 2 10 23-19 18
12. GS M Sf. Gh. 20 8 2 10 21-27 18
13. Delta Tukea 20 8 2 10 22-37 18
14. I.M.U. Medgidia 20 6 5 9 20-26 17
15. Mineru: G H.* 20 9 1 10 24-33 W
16. Unirea D. Foc. 20 6 4 10 16-27 16
17. Viit Gheorgheni 20 7 2 11 19-36 16
18. Viit. M. Vaslui 20 6 3 11 22-29 15

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
aprilie): Dunărea Călărași — O- 
țelul Galați (0—5), Dunărea 
C.S.U. Galați — Viitorul Gheor- 
gheni (2—1), Gloria Bistrița — 
C.S.M. Borzești (2—0), Unirea Di
namo Focșani — C.S.M. Sf. 
Gheorghe (0—1). F.C.M. Progre
sul Brăila — Delta Tulcea (2—3), 
Minerul Gura Humorului — 
I.M.U. Medgidia (0—2), C.S. Bo
toșani — Prahova Ploiești (0—1), 
Viitorul Mecanica Vaslui — 
C.S.M. Suceava (0—1), Ceahlăul 
P. Neamț — Gloria Buzău (2—6).

SERIA A Iha
RAPID BUCUREȘTI — UNIREA 

ALEXANDRIA 2—0 (1—0). Auto
rii golurilor: Damaschin (min. 
23) și Manea (min, 68).

CHIMICA TIRNAVENI — PRE
CIZIA SACELE 1—1 (0—0). Au
marcat: Cenan (min. 50), pen
tru Chimica, Tucă (min. 59), pen
tru Precizia.

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
ROVA ROȘIORI 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de M. Le- 
țea (min. 59).

CARPATI MÎRȘA — DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 4—0 
(2—0). Au înscris: Cheran (min. 
23, autogol), Livcîuc (min. 20), 
Stanca (min. 46) și M. Stelian 
(min. 80).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — MINERUL MOTBU 2—0 
(1—0). Au marcat: Boțonea (min. 
19) și Predeanu (min. 64 din 11 
m).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — METALUL BUCUREȘTI 
o—i (0—0). Autorul golului: C. 
Nica (min. 88).

PANDURII TG. JIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0).
A înscris: Găman (min. 18 și 80).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
G.AZ METAN MEDIAȘ 2—0 (1—0). 
A marcat: Pestrița (min. 31 și 
80).

MECANICA FINA STEAUA

REUNIREA LOTURILOR REPREZENTATIVE
Din nou o sâptăn^nă plină în 

evenimente la nivelul loturilor 
reprezentative. Miercurii la Bel
grad. echipa olimpică a Româ
niei va debuta în preliminariile 
J.O.. întilnind formația similară 
a Iugoslaviei. Reunirea lotului a 
avut loc după etapa de campio
nat și se află la Timișoara. Tot 
miercuri, echipa reprezentativă 
va susține. în cadrul pregătirilor 
pentru meciul cu Italia, de la 16 
aprilie, o partidă de verificare

AD'IIMSIRATIA 01 STAT LOTO PROSOSPOOI WFORMEAlA
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 27 MARTIE 1983

I. Ascoli — Napoli 1
II. Avellino -- Sampdoria X

III. Cagliari -- Verona 1
IV. Catanzaro — Pisa 2
V. Fiorentina — Roma X

VI. Genoa — Intern azionale 2
VII. Torino — Juventus 1

VIII. Udinese -- Cesena 1
IX. Catania —• Cavese 1
x. Pisitoiese — Bologna 1

XI. Reggiana — Perugia 1
XII. Rapid — Unirea Alex. 1

Xni. Min Cavnic — F.C. B.M. 2
Fond total de cîștiguri: 1.314.562 lei.

BUCUREȘTI — LUCEAFĂRUL 
4>iJCUBEȘTI 2—1 (2—1). Autorii
golurilor: Olteanu (min. 16), M. 
Gliiță (min 36), respectiv Văsîi 
(min. 23 din 11 m).

Relatări de la C. Moraru, I.
Ducan, D Mihail, M. Verzescu,
D. Brănoiu, M. Focșan, C. Panti,
D. Daniel șz A. Soare.

1. RAFiD BUC. 20 14 3 3 38-12 3t
2. i.P. Alumin u 20 11 5 4 31-17 27
3. Chimica Tîrn 20 10 2 8 22-16 22
4. Dinamo Victoria 20 8 6 6 31-26 22
5. Metalul Buc. 20 10 1 9 32-25 21
6. Carpați Mîrșa 20 8 4 8 31-2 7 20
7. Automatica Buc 20 9 2 9 21-21 20
8. Minerul Motru 19 9 2 8 33-35 20
9. Autobuzul Buc. 20 8 4 8 21-23 20

10. Pandurii Tg J. 20 9 1 10 29-27 19
11. Mec. f. Steaua 19 6 7 6 21-19 19
12. ROVA Roșiori 20 8 2 10 22-24 18
13. Șoimii I.P. A. 19 7 4 8 22-26 18
14. Gaz metan 20 7 4 9 16-28 18
15. Prog. Vulcan* 20 8 5 7 26-27 17
16. Unirea A,ex. 19 6 3 10 23-30 15
17. C.S.M. Dr.TrS. 20 4 6 10 15-24 14
18. Precizia Săcete 20 4 3 13 21-50 11

♦) Echipă penalizată cu patru puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 3 

aprilie): Unirea Alexandria —
Chimica Tirnăveni (0—4), Autobu
zul București — Dinamo Victoria 
București (1—0). Precizia Să-cele 
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(1—4), Carpați Mîrșa — I.P. Alu
miniu Slatina (0—2),-Rapid Bucu
rești — Pdetalul București (1—0), 
ROVA Roșiori — Pandurii Tg. 
Jiu (0—3) Gaz rfîetan Mediaș — 
Minerul M-otru (0—3), Mecanică 
fină Steaua București — Automa
tica București (0—0), Luceafărul 
București — Șoimii I.P.A. Sibiu 
(5—4). Progresul Vulcan Bucu
rești stă.

SERIA A lll-a
STRUNGUL ARAD — U.T. A- 

RAD 0—1 (0—1). Unicul gol a 
fost realizat de Coraș (min. 30).

„U“ CLUJ-NAPOCA — SOME
ȘUL SATU MARE 1—0 (0—0).
A marcat: Bucur (min. 90).

MINERUL CAVNIC — F.C. BA
IA MARE 1—2 (1—1). Au înscris: 
Baloș (min 11, autogol), respec
tiv Ilin (min 33) și Bonte (min. 
63).

C.I.L. SIGHET — AURUL BRAD 
5—1 (3—1). Autorii golurilor: Lai.și 
(min. 10 și 87), Strîmbei (min. 
41), Secheli (min. 45), Rus (min. 
70). respectiv Orminișan (min. 
^).

OLIMPIA SATU MARE — AR
MATURA ZALAU 1—0 (0—0). A 
înscris: Ghencean (min. 52).

RAPID ARAD — GLORIA RE
ȘIȚA 4—0 (2—0). Au marcat: Bo
ra (min. 17). Roșu (min. 44), La- 
zăr (min. 65) și Leșean (min. 70).

C.F.R. TLMISOARA — IND. SlR- 
MEI C. TURZII 2—0 (1—0). Au
torii golurilor: Truți (min. 24) 
și Roșea (min. 89).

C.S.M. REȘIȚA — U.M. TIMI
ȘOARA î—o (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Oancea (min. 81).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — ME
TALURGISTUL CUGIR 1—2 (0—1). 
A . marcat: Bocșa (min. 64), res
pectiv Zamfir (min. 30) și Vă
taf u (min. 89),

Relatări de la N. Străjan, I.
Lespuc, Z. Debrețerri, S. Pralea,
Z. Covacs, Gh. Mornăilă, lȘt.
Marton. P. Fuchs șl I. Ghișa.

1. U.T.A. 20 Iii 5 4 40-11 27
2. ,,U- Cj.-Nap. 20 12 2 6 38-14 26
3. F.C. Baia Mare 20 11 3 6 39-16 25
4. Olimpia SM. 20 10 3 7 37-25 23
5. Ind. sirmei 20 11 1 8 25-19 23
6. C.S.M. Reșița 20 9 4 7 29-29 22
7. Minerul Cavnlc 20 10 1 9 42-24 21
8. Armătura Zalău 20 10 1 9 25-39 2t
9. Rapid Arad 20 8 3 9 33-32 19

10. U.M. Timișoara 20 8 3 9 22-37 19
M. Someșul S.M. 20 8 2 10 32-32 18
12. C.F.R. Tim 20 8 2 10 24-25 18
13. Aurul Brad 20 7 4 9 20-28 18
14. Gloria Reșița 20 8 2 10 24-46 18
te. C.I.L. S'ghet. 20 8 1 11 31-35 17
16. Metalurg. Cugir 20 7 3 10 21-37 17
17. Strungul Arad 20 6 4 10 19-28 16
18. înfrățirea Or. 20 5 2 13 15-37 12

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
aprilie): Aurul Brad — Strungul 
Arad (1—1), Metalurgistul Cugir
— Olimpia Satu Mare (0—4), Glo
ria Reșița — C.F.R. Timișoara 
(0—2), U.T. Arad — înfrățirea O- 
ractea fl—0). F.C. Baia Mare — 
Ind. sirmei C. Turzii (6—2), U.M. 
Timișoara — ,.U“ Cluj-Napoca 
(0—2). C.I.L. Sighet — Rapid A- 
rad (0—0). Someșul Satu Mare
— Minerul Cavnlc (0—6), Armă
tura Zalău — C.S.M. Reșița (6— 

în compania echipei Iugoslaviei, 
care se va disputa la Timișoara. 
Componenții lotului pregătit de 
M. Lucescu și M. Rădulescu se 
află de sîmbătă seara la Bucu
rești. Marți, la Tîrgovi$te, lotul 
de tineret (convocat 1a Bucurcstâ) 
are prevăzut in programul de 
pregătire pentru meciurile <s> 
U.R.S.S. (13 aprilie) «i Ceho
slovacia (14 mai) o partidă da 
verificare cu divizionara ^A“ din 
localitate.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 2", 

DIN 27 MARTIE 1983

Extragerea I : 6 15 13 3 ; Ex
tragerea a Il-a : 64 31 4 18 J 
Extragerea a III-a : 70 65 2 29.

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 879.249 lei, din care
44.416 lei, report la categoria I.



- 27-25 CO niffllCW, LH'iS- 
0 MAPI SANSA PENTRU FINALA 

CUPEI CUPELOR LA HANDBAL MASCULIN!
NIȘ, 26 (prin telefon). Sun- 

b. ci după-amiazâ s-a disputat 
în Sala sporturilor d.n Niș, în 
prezenta a peste 5 000 de vul
canici spectatori, prima manșă 
a semifinalei Cupei cupelor la 
handbal masculin dintre Zelez- 
niciar, câștigătoarea „Cupei Iu
goslaviei" și Dinamo București, 
învingătoare în ..Cupa Româ
niei". La capătul unui joc pe 
care l-a dominat în majoritatea 
timpului, Dinamo București a 
învins pe Zelezniciar Niș cu 
27—26 (12—12) .' Astfel, elevii 
antrenorilor Ghiță Licu și Va
lentin Samungi au, înaintea me
ciului retur de la 3 aprilie, o 
r-.are șansă de calificare.

După o primă repriză echi
librată. în care dinamoviștii au 
acționat cu calm în atac (doar 
Dogărescu a risipit 6 acțiuni...) 
și cu fermitate în apărare, cîș- 
tigătorii ,(Cupei Româ-rei" s-au 
instalat la trenă. Ei au condus 
și tn teprir» I (6—5. 9—8). dar 
în partea a doua a jocului au 
re rșit să se detașeze net : 15—12 
min. 38. " -23 min. 54. Din 
min. 54. gazdele au trecut la 
apărarea „om la om" ! Deși Va- 
sile Oprea a fost de două ori 
doar cu portarul în fată a ra
tat și în min. 58 scorul era 
26—26. Un ultim gol, înscris de 
Dogărescu cu citeva clipe îna
intea fluierului final, a adus 
dinamovlștilor o victorie pe de
plin meritată. Felicitări jucă
torilor și antrenorilor !

Au marcat : Grabovschi 7, 
Durău 6. Dogărescu 4. Oprea 4. 
Bedivan 4. Roșea 1 și Tase 1 
- pentru Dinamo. Grubici 8, 

Mladenovici 6. Knezevlci 4. 
Georgevici 3, Stanici 2. S'oiko-

vici 1, Dimitrevici 1 și Bășici 1
— pentru Zelezniciar.

Au arbitrat excelent : Nils
son și Wester (Suedia).

Tn oealaltâ semifinală : Volan 
Szeged (Ungaria) — S.K.A. 
Minsk (U.R.S.S.) 25—24 (16—10).

★
Alte rezultate din semifinalele 

competițiilor europene (tur) : 
BĂRBAȚI : Cupa Federației : 
Reinickendorfer Fiichse Berlinul 
Oc. — Zapcroje (U.R.S.S.) 
15—19 (4—9).

FEMEI : C.C.E. : Vasas Bu
dapesta — Radnicki Belgrad 
26—22. Spartak Kiev — Bayer 
Leverkusen 34—11 ; Cupa cupe
lor : Gottwaldov (Cehoslovacia)
— Osijek (Iugoslavia) . 22—21,
S.C. Magdeburg (R.D.G.) —
Rostov (U.R.S.S.) 18—11 ; Cupa 
Federației î- Topolniki (Ceho
slovacia) — Avtomobilist Baku 
(U.R.S.S.) 26—21. Vesprem Ba- 
kony (Ungaria) — Empor Ros
tock (R.D.G.) 19—19.

în C. M. de șah LIDIA 
PRIMA PARTIDĂ CU

BAD KISSINGEN, 27. — In 
sala de festivități a Hotelului 
Central din localitatea balneară 
Bad Kissingen (R. F. Germa
nia) a început meciul dintre 
marele maestre Margareta Mu- 
reșan (România) și Lidia Șe- 
mionova (U.R.S.S.), contînd 
pentru sferturile de finală ale 
turneului candidatelor la titlul 
mondial. Prima partidă dintre

• Echipa de hochei a U.R.S.S.
a ciștigat titlul de campioană 
mondială de juniori, în grupa 
„A" desfășurată la Oslo. Rezul
tatele din ultima etapă : 
U.R.S.S. — Finlanda 5—1 (1—0. 
4—1. 0—0), Cehoslovacia —
Suedia 4—2 (3—1, 1—1, 0-0). 
Clasamentul final : 1. U.R.S.S.
6 p. 2. Finlanda 4 p, 3. Ceho
slovacia '■ p, 4. Suedia # P : 
turneul 5—8 : R. F. Germania — 
Elveția 11—4. Franța — Nor
vegia 5—5. Clasamentul : 5.
R.F.G. 6 p, 6. Franța 3 p. 7. 
Elveția 2 p, 8. Norvegia 1 p.

• Prima zi a turneului fi
nal al campionatului european 
de hochei (j), grupa „B“, de la 
Zoetermer : Olanda — România 
11—2 (5—0. 2—0, 4—2). Dane
marca — Italia 8—4 (2—3. 3—1. 
3—0). Clasamentul : 1. Olanda 
4 p (+13), 2. Danemarca 4 p 
(+8). 3. Italia 0 p (—8). 4. 
România 0 p (—13) ; Austria — 
Ungaria 9—5, Polonia — Bul
garia 9—1. Clasamentul : 5. Po
lonia 4 p (+21). 6. Austria 4 p 
(+10). 7. Bulgaria 0 p (—14). 
8. Ungaria 0 p (—17).

® La Alma Ata a avut loc 
tradiționalul meci de patinai 
viteză dintre echipele U.R.S.S. 
și R. D. Germane Gazdele au 
ciștigat la un scor categoric 
322—208 p. Cu acest prilej au 
fost obținute mai multe recor
duri mondiale între care : 
1009 m : Natalia Petruseva 
1:19,31 (v.r. 1:20.81 fi aparținea 
din 1981) ; combinată : Petru- 
șeva 166,683 p (vx. Karine 
Enke — R D.G. 168,271 p) ; 
combinată bărbați : Pavel Pe- 
gov 146,955 (vx. Gaetan Boucbe 
— Canada 148,785 p).

• Concurs de sărituri la Pla- 
nica (Iugoslavia) : L Primo» 
Ulaga (Iugoslavia) 260 p (119,5 
m + 115 m). 2. Horst Bulau 
(Canada) 257 p (115 m + 117 
m). 3. Richard Schalert (Aus
tria) 250,7 p. Clasamentul final 
al ..Cupei Mondiale* la sărituri 
1. Matty Nykaenen (Finlanda) 
277 p, 2. Bulau 260 p, X Armia 
Kogier (Austria) 211 p, 4. Olav 
Hanson (Norvegia) 186 p. 5. 
Per Bergerud (Norvegia) 137 p. 
6. Steinar Braeten (Norvegia) 
126 p.

„Cupa F. R. Ciclism’4

R. PERKA (R.D.G.), CÎȘTIGĂTORUL COMPETIȚIEI
CONSTANȚA. 27 (prin tele

fon). Competiția ciclistă inter
națională „Cupa F.R. Ciclism" 
s-a încheiat duminică diminea
ță in localitate, odată cu dis
putarea ultimei etape, a 8-a, 
cursa pe circuit. Sfîrșitul în
trecerii a dat cîștig de cauză 
lui Rudiger Perka (R.D.G.). 
sportiv care a totalizat cel mai 
bun timp la încheierea celor 
opt secvențe ale acestei dispu
tate competiții

Etapa de sîmbătă. a 7-a. s-a 
derulat pe ruta Constanța — 
Mangalia — Albești — Constan
ta (130 km). Un traseu pe cit 
de lung pe atît de dificil da- 
dorită în special configurației 
șoselei pe porțiunea Mangalia 
— Albești. în plus, și sîmbătă 
vîntul a bătut cu tărie îngreu- 
nînd la maximum misiunea ru
tierilor. în aceste condiții la 
punctul de întoarcere, am nu
mărat în plutonul fruntaș doar 
14 rutieri. în finalul cursei cei 
doi neobositi rivali ai acestei 
ediții a „Cupei". P. Scheibner 
(R.D.G.) și Romașcanu (Dinamo) 
s-au tatonat s-au suspectat.'atît 
cit R. Perka să se poată... de
tașa și să cîștige nestineherit 
Clasamentul etapei : 1. R. Per
ka (3hl0:36), 2. K. Lipowschy

(Cehoslovacia), 3. C. Căruțaș o 
(Dinamo) — ambii același timp.

Ultima etapă, disputată du
minică dimineața Pe circuitul 
din Bd. Aurel Vlaicu din Cons
tanța, a avut loc pe un asfalt 
ud (ă plouat cu puțin timp 
Înainte de începerea cursei și 
a reînceput către finalul între
cerii), pe un timp răcoros, cu 
vînt

Ca și celelalte, și etapa a 8-a 
a prilejuit o întrecere dirză. de 
mare dinamism reușind să în
călzească numeroasa asistență 
prezentă la locul disputei După 
cele 24 de ture efectuate (48 
km), cu sprinturi la fiecare 
două ture, victoria a revenit pe 
merit reprezentantului nostru 
Petruș Mitu (Dinamo), cu 40 p 
(5 sprinturi cîștigate și nume
roase locuri 2 și 3). urmat de 
3. Tomis (Cehoslovacia) 33 p 
(4 victorii la sprinturi), 3. C. 
Bonciu (Steaua) 10 p.

CLASAMENT FINAL : 1. R. 
Perka 16h55:44, 2. K. Lipowschy 
16h56:01 3. P. Scheibner
16h57:24. 4. M. Romașcann 
16h57:42 5. C. Paraschiv (Di
namo) 16h58:23. 6. M. Kittel
(R.D.G ) !7h01:12.

tCieorghe ȘTEFANESCU

Irwingînd ieri la Heidelberg echipa R, F. G. cu 26-12,

ECHIPA ROMÂNIEI A TRECUT PE PRIMUL LOC 
ÎN C. E. DE RUGBY CLASAMENT

HEIDELBERG, 27 (prin tele
fon). A treia apariție a „tricolo
rilor" pe scena ediției 1982/83 
a campionatului european ce 
rugby a însemnat totodată și 
cea de a treia victorie. Acest 
26—12 (4—0). înregistrat dumini
că după-amiază la Heidelberg 
— alăturat precedentelor suc
cese asupra Franței și Maro
cului — a propulsat echipa țării 
noastre in fruntea clasamentu
lui grupei de elită („A") a cam
pionatului european, transfor- 
mind-o automat in prima favo
rită la cîștigarea actualei ediții 
a tot mai prestigioasei întreceri 
europene.

Jocul a fost mai greu decît 
se anticipa. El a avut loc pe 
un teren de dimensiuni reduse, 
cu un gazon înmuiat de ploaia 
deasă care a căzut aici in cursul 
zilei de sîmbătă. ceea ce — să 
recunoaștem — a reprezentat un 
obstacol pentru desfășurarea 
optimă a atacurilor rugbyștilor

spus, ttJcum. 
XV-lui româ- 
o clipă pusă

SEMIONOVA A CIȘTIGAT
MARGARETA MUREȘAN

cele două competitoare a În
ceput sîmbătă după amiază, cu 
piesele albe juctad reprezen
tanta țării noastre. Din deschi
dere (o Apărare Slavă — va
rianta Schlechter). Margareta 
Mureșan a obținut un ușor a- 
vantaj de spațiu și in compli
cațiile jocului de mijloc, ea a 
încercat să forțeze,, aducind par
tida intr-o poziție complicată, 
întreruptă după 40 de mutări, 
aceasta a fost reluată duminică. 
Lidia Semionova a reușit să 
profite mai bine de resursele 
finalului obținut (turnuri, cai 
și pioni) și a ciștigat la muta
rea 62. Așadar, marea maeștri 
sovietică marchează primul 
punct al intilnirii : 1—0. A 
doua partidă se joacă luni după 
amiază.

LVOV. A șasea partidă a in
tilnirii Nona Gaprindișvili — 
Irina Levitina, din cadrul sfer
turilor de finală ale turneului 
candidatelor la titlul mondial, a 
fost cîștigată de Levitina, care 
conduce cu 4—2.

VELDEN. Prima partidă a 
„sferturilor" de finală, dintre 
Robert Hubner (R.F.G.) și Va
sili Smislov (U.R.S.S.) s-a În
cheiat remiză la mutarea a 
55-a. în a doua partidă a fost 
consemnată, de asemenea, ega
litatea, după 44 de mutări.

BAD KISSINGEN. A Început 
și meciul Viktor Korcinoi — 
Lajos Portiseh. Prima partidă 
a fost cîștigată de Korcinoi.

noștri, aceștia propunîndu-și să 
joace mai tot timpul ..la mină". 
Un anume progres în evoluția 
gazdelor, dar și precipitarea și 
unele greșeli individuale ale 
„tricolorilor" sint alte elemente 
de luat în considerare atunci 
cind judecăm partida. Diferența 
de valoare și-a 
cuvintul victoria 
nesc nefiind nici 
in cumpănă.

Formația României a domi
nat prima repriză, a atacat in
comparabil mai mult — citeva 
„contre" ale gazdelor fiind, ce-i 
drept, incisive — dar amjntita 
precipitare și un insuficient a- 
plomb au făcut ca cel dinții 
eseu românesc să vină abia în 
ultimele clipe ale primei repri
ze (min. 40) : grămadă in .,22 
tn* advers, balonul iese de par
tea noastră, „pasă sărită" a lui 
Paraschiv la ALDEA, care a 
culcat la coif : 4—0. începutul 
reprizei secunde a însemnat cea 
mai bună perioadă a jucători
lor noștri Ei s-au distanțat de
cisiv ca scor mai întii prin e- 
seul luj PARASCHIV (min. 42): 
a cules balonul Borș, după o 
grămadă, și i-a pasat căpitanu
lui echipei noastre care obține 
eseu ; transformă PODARESCU 
și 19—9. Apoi este rîndul lui 
MURARIU (min. 50) să mar
cheze un al treilea eseu : 14—0. 
După 6 mta.. la o „bilbiială" 
a rugbyștilor noștri HEMPEL

C- M. DE HOCHEI
TOKIO, 27 (prin telefon). In 

ragittala Japoniei au continuat me- 
curije contind pentru campionatul 
mondial de hochei seniori (gru
pa Bl. sîmbătă. echipa Româ
niei a terminat la egalitate — 
7—7 (3—3, 3—1. 2—3) — cu repre- 
zentativa Iugoslaviei. In urma u- 

partide pe care ar fi putut 
s-o ciștige dacă nu s-ar fi lăsat 
depășită la repriza a treia. Ho- 
cheistli noștri, au condus aproape 
ta permanentă (2—1 In min. 10. 
5—3 la min 36. 6—5 ta min. 47, 
7—4 ta mta. 54) fiind depășiți o 
singură dată (2—3 ta mta. 15). 
dar n-au avut tăria să-și men
țină superioritatea pe tabela de 
scor pică la sfirșitul partidei. Au 
marcat : Cazacu 4. Solyom 1 șl 
HXlâueâ, respectiv Besic 2. Suvak 
2, Kovae, Uiți, Kovee. Au arbi
trat Nikolai Morozov (UJt.S.S.) 
la centru Yang Jidal (R.P. Chi
neză) și Norio Fukuda (Japonia) 
la Unii. Tot sîmbătă. Norvegia a 
reușit o surprinzătoare victorie 
asupra Japoniei, cu 5—4 (3—1,
1—2. 1—1).

Duminică, seria rezultatelor ne
așteptate a continuat cu scorul 
egal pe care Austria l-a smuls 
reprezentativei S.U.A. : 3—3
(1—2. 1—0, 1—1). Așa că victoria 
Poloniei asupra Elveției — 6—4 
(4—1. 1—1, 1—1) — a adus echipa 
poloneză pe primul loc al clasa
mentului, cu 7 P (golaveraj :

Lmeridii

în

In preliminariile CE. 
CIPRU - CEHOSLOVACIA 

1-1 (1-0) I
Ieri, ta preliminariile C.E.,

grupa a S-a. o nouă surpriză : 
Cipru — Cehoslovacia 1—1 (1—9), 
ta meciul disputa: la Larnaca ! 
Gazdele au deschta scorul in 
min. îl prin Theophanu, iar oas
peții au egalat in mta. 59 prin 
Bieovsky. A arbitrat iugaslavul 
Gtavtaa. ta fața ț 15 de soec- 
tatori. Cehoslovacia a aliniat for
mația : Hruska — Jaknbee. Pro- 
kes. Fiala. Levy. Chaloupka. Ze
lensky. Jarolim „ _ „
Vizek, Cermak, 
Bieovsky). Iată 
acest joc.

1.---------------
2—3. 
2—3.

4.
3.

Următoarele meciuri, la 16 apri
lie : România — Italia șl Ceho
slovacia — Cipru.

• Ia C E. de tineret : Ceho
slovacia — Cipru 2—0 (2—0).
• m grupa a 3-a : Luxemburg— 

Ungaria 2—t (2—1).
SANCPUNI ASPRE DICTATE DE 

U.E.FJL
de disciplină a U.I.F.A. 

o serie de sancțiuni 
unor cluburi și jucă- 
au evoluat ta sfertu-

(min. M Scasny), 
Petrzels (min. 56 
clasamentul după

ROMÂNIA
Cehoslovacia
Italia 
Suedia 
Cioru

Comisia 
a hotărlt 
Împotriva 
tori oare__ _________ _ _____
rile de finală ale cupelor euro
pene. Astfel stadionul Internazio- 
naie Milano a fost suspendat 
pentru un med In cupele euro
pene. care urmează să fie găz
dui* de o arenă aflată la cel pu
țin 450 km de Milano. Clubul 
milanez a fost amendat cu suma 
de K) 000 franci elvețieni, dato
rită Incidentelor provocate de 
sneetatori la nartida tur cu Real 
Madrid. Au fost suspendați cîțiva 
jucători pentru cartonase galbene.

Printre care craiovenii Ștefănescu 
șl Bălăci, care nu vor putea e- 
volua in prima manșă a semi
finalei cu Benfica. Eliminați de 
pe teren, Boubacar șl Lemoult, 
de la Paris Saint Germain, au 
fost suspendați pentru cite patru 
meciuri !

CAMPIONATE • CUPE
ITALIA (et. 25). Ascoli — Na- 

poa. 2—1. Avellmo — Sampdoria 
0—0, Cagliari — Verona 2—1. Ca
tanzaro — Pisa 0—2. Florentina — 
Roma 5—2, Genoa — Inter 2—3. 
Torino — Juventus 3—2. Udtaese 
— Cesena 3—1. In clasament : 
L Borna 35 p. 2—3. Juventus șl 
Inter cite 31 p. 4. Verona 30 p, 
5—6. Torino și Fiorentina cite 
23 p.

PORTUGALIA. In etapa de ieri, 
in derby-ul campionatului Ben
fica Lisabona a jucat ta depla
sare cu F.C. Porto. Scor : 0—0, 
după un joc de nivel mediu, in
fluențat de ploaie In mta. 27 Porto 
a ratat un penalty: lovitura lui 
Gomez a fost apărată de Bento, 
iar in mta. 79 fundașul Ptato 
(Porto) a fost eliminat de pe te- 
ren. Formația ----- -
ftca ■ Bento — 
Bastoc Lopes, 
Mantiei, A1VCS.
Nene (Diamantino)._________
(Jose Luis). ta clasament con
duce Benfica 40 p. urmată de 
F.C. Porto 36 p. Sporting 35 p.

SPANIA (et 30). CJ. Barcelo
na — Real Madrid 2—1. Bilbas — 
Vigo 4—0. tn fruntea clasamen
tului a trecut Bilbao cu 44 p, 
urmată de Real Madrid cu <3 p 
șl C.F. Barcelona 42 p.

ANGLIA, tn finala Cupei ligii 
engleze : F.C. Liverpool — Man
chester Utd. 2—1. după prelun
giri (1—1 după 9« de minute). Au 
marcat Wtutside pentru tavinșl 
ta min. 12, respectiv Kennedy 
(min. 75) șl Wealan (mta. 101).

4.

alintată de Ben- 
Pietra, Humberto, 
Alvaro — Carlos 
Shell. Chalana — 

Fllipovlci

1. ROMANIA
2. Italia
3.
4.
5. R.F.G.
6. Maroc

3 3 0
3 2 1
4 1 1

67- 24
42- 12 

105- 31

el

o
o
2

2 2 0 0 43—15
4 0 0 4 24-164
2 0 0 2 6- 41

9 
8 
7
«
4
2

un eseu transfor-reușește și
mat de 1APPE : 14—6. In mia. 
68 atao pe treisferturi mingea 
„curge" pe traiectoria Paraschiv
— I. Constantin (intercalat) —
FUICU și eseu ; CONSTANTIN 
transformă și. 20—6. O tușă la 
1 metru (!) de butul nostru ne 
este defavorabilă, WERLE cule
ge balonul și intră cu el în e- 
seu : TAPPE transformă 1
20—12. în fine. min. 76 aduce 
un nou 
sferturi, 
ne pe... 
apărare 
mani și ____
RESCU transformă și scor final: 
26—12.

Arbitrul francez Jean Matheu 
a condus în general bine echi
pele': ROMÂNIA : Constantin
— Aldea, Lungii, Vărzaru, Fui- 
cu — Podărescu. Paraschiv — 
Gurămare, Borș (min. 58 Dără- 
ban), Murariu — Caragca. Du
mitru — C. Dinu (min. 54 
Csoma), Munteanu. Bucan. 
R.F. GERMANIA : Brandt — 
V. Ilimmer, C. Himmer. Kem- 
mling, Rotsch — Tappe. Hem
pel — Mehl, Wcrle, Kuhna — 
Loffelmann. Lucas — Heller, 
Mărz, Schell.

Geo RAEȚCHI

atac al nostru pe trei- 
finalizat : LUNGU pu- 
picior greșit întreaga 

a rugbyștilor vest-ger- 
culcă în eseu ! PODÂ-

SENIORI (grupa B)
30—12). nord-amerlcanii trsctnd pa 
locul secund ou același punctaj, 
dar cu un golaveraj de 27—9 in
ferior prin Împărțire. Echipa 
noastră ocupă locul 7, ou 1 punct. 
Înaintea Iugoslaviei 
punct.

Programul de luni ; 
Iugoslavia, S.U.A. 
(derbyul grupei Ba 
trla — Japonia șl România 
Elveția.

Calin ANTONESCU

tot cu 1

Norvegia —• 
— Polonia 
C.M.), Aus-

oTELEX•
ATLETISM a Francezul Gerard 

Lelievre a corectat recordul eu
ropean la 50 km marș, pe pista 
de la Saint Quentin — 3.53:57. 
(v.r. 3.56:51,4 aparținea vest-ger- 
manului Kannenberg din 1975) 
• Concurs ta aer liber, la Los 
Angeles : 110 mg : T. Campbell 
13,5 (manual), 100 m : D. Cook 
16,40, 200 m : L. Myrlcks 20,87, 
disc : J. Powell 64,68 m. lungi
me : E. Tave 7,80 in.

BASCHET a Turneu feminin 
la Blagoevgrad: Slask Katowice
— Univ. Sofia 30—16, Univ. Lille
— Inst, pedagoglo Blagoevgrad 
71—68,

BOX • Francezul Louis Aca- 
rieâ șl-a apărut titlul european 
la mijlocie tavițigindu-1 prin’ k.o. —- < — -------- —.... .... p12r„

gala 
Hlla- 
mon- 

tața

rep. 4 pe connatlonalul său 
re Franck Wintersteln. tn 
de Ia Paris • Panamezul 
rlo Zapata a pierdut titlul 
dial 1 „muscă" (WBC) In 
sud-coreeanului Chang Jung-Koo. 
cedtad prin k.o. ta rep. 3.

CAjuARIE • Marele Premiu al 
Elveției la Geneva, a fost cîș- 
tigat de Italianul Graziano Man- 
cmelll 0 p (32,25 s).

CICLISM • Criteriul internațio
nal al soselil : etapa II (Villiers 
Morgon — Mont Brouilly. 78,5 
km): Rene Bitlinger (Franța) 
2.13.09 0 ; etapa III (Saint Trivier, 
21 km contra-tlmn individual) : 
1. Sean Kelly (Irlanda) 28:25. 
Această a 52-a ediție a competi
ției a fost cîștigată de Kelly 
8.09:05. urmat de Grezet la 4 s 
si de Zoetemelk la 30 s a 
niolul Alberto Fernandez 
23.49:45 a învins în a 20-a 
a „Săntămînll Catalane*.

HOCHEI PE IARBA a 
amical feminin: Australia 
Vest — R.F.G. 0—3,

RUGBY a La Edinburg, „Bar
barians" a Întrecut Scoția cu 
26—13 (8—7).

Spa- 
cu 

ediție

Meci 
de

Cea de-a 36-a edhie a 
tradiționalei oompetițli ci
cliste „Cursa Păcii", 
gramată intre 8 si 22 
pe traseul Varșovia 
Berlin _ .
sura anul acesta 1929 
impărțlțl 
Startul va fi dat din Pia
ța Teatrului din capitala 
Poloniei, sosirea, ta ulti
ma etapă la Praga. tn 
ziua de 22 mai. cotaci- 
ztad cu desfășurarea „A- 
dunărll mondiale pentru 
pace șl viață. împotriva 
războiului nuclear", reu
niune găzduită de capita
la Cehoslovaciei. învingă
torul cursei va fi premiat, 
cu această ocazie, de Ro- 
mesh Chandra, președin
tele Consiliului mondial 
al păcii. Stat așteptate să 
participe 19 echipe, pentru 
prima dată figurfnd S.U.A 
și Turcia.

Praga, va

ta 12

PFO- 
mal

etape.
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