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INAUGURAREA ETAPEI DE VARĂ 
A „DACIADEI " - UN SUCCES 
CARE SE CERE CONTINUAT!
• în București — 150 000 de concurenți la start

Ieri, sute de mii de tineri 
din întreaga tară au scris una 
dintre cele mai frumoase file 
din cronica „Daciadei", ma
rea competiție națională, afla
tă acum la cea de a 3-a e- 
dihie, etapa de vară. De la 
corespondenții noștri din țară

In Capitală, pe aleile și 
spatiile de sport din „Parcai 
tineretului”, pe o vreme 
splendidă, s-au întrecut în- 
tr-o excelentă manifestare po
lisportivă, peste 30 000 de ti
neri si tinere. A fost „capul 
de afiș" al unei acțiuni de o
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învingi nd și in retur pe Zelezniciar Niș (25-23)

DINAMO BUCUREȘTI S-A CALIFICAT 
ÎN FINALA CUPEI CUPELOR LA HANDBAL!
• „Românii, mal valoroși, au meritat
caiiiicarcd in iindlâ. Le urez succes!“ -

Punctul de atracție al debutului bucureștean în „Daciada" de 
vară au fost mult îndrăgitele 
,,Parcul tineretului" din Capitală.
ne-au parvenit primele 
tari, i 
mun : 
tineresc, de promițător 
tehnic, bine organizate, 
devărate recorduri

^pare.
La Baia Mare, 

punctul de atracție 
stituit întrecerile 
te pe „Cimpul 
dintre reușitele bogatului pro
gram detașindu-se un entu
ziast cros de masă al copiilor. 
In orașul petroliștilor, la Plo
iești, startul a fost marcat de 
frumoasa manifestare spor
tivă de pe platoul din fata 
sălii „Victoria". întreceri 
inaugurale au avut loc ți 
in ținuturile de sus ale Mol
dovei, la Botoșani. Alte vești, 
la fel de îmbucurătoare, 
primit și de la Arad, de 
Sibiu, Pitești și Galați.

rela- 
care au un numitor co- 

întreceri pline de elan 
nivel 

cu a- 
de partici-

de pildă, 
l-au con- 
desfășura- 

tineretilui".

am 
la

întreceri de cros. Secvență din 
Foto : Dragoș NEAGU 

deosebită amploare. organi
zată la nivelul Bucureșt ului. 
care a reunit, in* total, 150 000 
de concurenți !

Ne propunem, desigur, sâ 
revenim cu reportaje și alte 
însemnări pe margțnea boga
telor acțiuni inițiate in debu
tul etapei de vară a ..Dacia- 
dei". Dorim, insă, să 
niem in aceste rinduri 
constatări care oglindesc 
cuoarea 
plină a 
ciadei" : 
jă a 
sportive, 
in mijlocul organizatorilor 
competitorilor a 
număr de inimoți animatori 
ai sportului de masă.

„Daciada" a Început eu suc
ces ! Dorim ca ea să capete 
tot mai multă vigoare, conti
nuitate si eficientă 1

Z0R1\ JHhOHCI • finala Cupei 
la 23 (24) $1 30 aprilie (I

tupdor: 
mai)

eiști- 
Românici", 
de Ghiță

pentru reușita 
acestei etape a 
pregătirea 

terenurilor 
precum ți

subli- 
două 
preo- 

de- 
JJa- 
gri-cu

și bazelor 
prezența 

ți 
unui mare

Dinamo București, 
gâtoarca „Cupei 
echipă antrenată 
Lieu și Valentin Samungi, s-a 
calificat in finala Cupei cu
pelor Ia 
Feliei țâri 
trenorilor. 
pentru această performanță 
urarea de succes in finală I

Aseară, in Palatul sporturi
lor și culturii din Capitali, in 
tribunele căruia s-au aflat pes
te 4 000 de entuziaști specta
tori. Dinamo a dispus —- in 
meci retur pentru semifinalele 
Cupei cupelor — eu Î5—23 
(IS—4J) de eiștigătoarea „Cupei 
Iugoslaviei". Zelezniciar Niș. 
Cum și simbătâ. 26 martie, la 
Niș. in meciul tur. Dinamo În
vinsese cu 27—26. ea se cali

cie 
de 
in

handbal masculin ! 
sportivilor și an- 

clubului Dinamo 
fi

Floretista ELISABETA GUZGANU 
medaliată cu bronz la C.M. 
de tineret de la Budapesta 

(Amănunte in pag. a 4-a)

fică eu scorul general 
52—19. inregistrind cea 
a 8-a victorie consecutivă 
actuala ediție a prestigioasei 
competiții europene. Finala 
întrecerilor se dispută tur- 
retur, la 23 sau 24 aprilie — 
manșa I ți la 30 aprilie sau 1 
mai — manșa a Il-a. Dina- 
moviștii vor juca in finală cu 
S.K.A. Minsk (U.R.S.S.), care 
a întrecut pe Volan Szeged cu 
37—19 (13—6). in tur fiind

In cursul 
săptămini 
trage 

la 
LH.F. din 
echipa care 
juca in tur acasă. 

Așadar, după 18 
ani. dinamovLștii 
se vor afla din 
nou in finala u- 
nei 
continentale 
ter-cluburi. 
ficarea lor 
ca fundament 
evoluție de 
cepȘie pe 
cursul celor 
etape care 
premers finalei. 
Ciștigătoarele cu- 
Delor naționale 
din Israel. Olan-

24—25. 
acestei 
se va 
sorți.

la 
sediul 
Basel, 

va

competiții 
in- 

Cali- 
are 

o 
ex- 

par- 
patru 

au

da. Austria si
Iugoslavia au fost
obligate sâ se
recunoască — a-
casă și in dep

Mircea Grabovschl 
poartă !

aruncă necruțător la 
Foto : I. MIHAlCA

Divizia „A“ de fotbal, etapa a 23-a

deo-
Di-

me- 
noș- 

sint — așa 
la finele 

lui Zelez- 
Jivkovici : 
valoroși, 

au me
in

învinse de 
In

PRIMA INFRINGERE A LIDERULUI!
9 Universitatea Craiova 

realizează scorul campiona-
tului I • F.C.M. Brașov 
obține singurul punct in 
deplasare £ Constănțenii 
pasează „lanterna roșie" 
timișorenilor O Partide 
spectaculoase la lași, 
Tîrgoviște și Constan
ța 9 Grosu și Nemțeanu 
înaintează... umăr la umăr 
în clasamentul golgeterilor 
# Miercuri - etapa a 24-a 
și... nocturna craiovenilor 
la Lisabona. Al doilea gol al echipei Steaua înscris cu finețe de Cimpeanu II, 

in derbyul cu Sportul studențesc. Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
- F.C. Argeș - 1-0 (0-0)
- A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (1-0)
- Dinamo
- S.C. Bacău
- F.C.M. Brașov
- Sportul stud.
- „Poli“ Timișoara 8—0
- Corvinul 2-1
- Petrolul Ploiești 5—0

2-0
1-0
2-2
2-0

(1-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(2-0) 
(6-0)
(1-1) 
(2-0)

Jiul Petroșani 
Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica lași 
F.C. Constanța 
F.C Bihor 
Steaua 
Univ- Craiova 
C.S. Tîrgoviște 
F.C, Olt

ETAPA VIITOARE (miercuri 6 aprilie) 
Dinamo 
S.C. Bacău 
..Poli" Timișoara 
F.C, Argeș 
Petrolul Ploiești 
A S.A. Tg. Mureș 
p.C.M. Brașov
Sportul stud. ________ _

Meciul Universitatea Craiova - 
(2-1) a fost aminat.

- Corvinul
- Jiul Petroșani
- Chimia Rm. Vîlcea
- F.C. Constanța
- C.S. Tîrgoviște
- Steaua
- F.C. Olt
- Politehnica lași

F.C.

(1-1) 
(3-4) 
(0-2) 
(0-3) 
(0-0) 
(0-1) 
(0-4) 
(1-2) 
Bihor

1. LIJAMO 23 11 11 1 45-20 33
2. Sportul $tud. 23 13 5 5 33-17 31
3. Univ. Craiova 22 13 3 6 43-14 29
4. Corvinul 23 10 7 6 33-19 27
5. F.C. Argeș 23 11 5 7 34-25 27
6. Steaua 23 10 7 6 35-27 27
7. C.S. Tîrgoviște 23 8 8 7 27-25 24
8. Jiul 23 9 6 8 23-30 24
9. F.C Olt 23 10 3 10 34-23 23

10. S.C. Bacău 23 9 5 9 29-31 23
11. Politehnica lași 23 7 8 8 25-25 22
12. F.C. Bihor 23 8 5 10 41-47 21
13. Chimia Rm. Vîlcea 23 7 5 11 21-30 19
14. A.S.A. Tg. Mureș 23 6 6 11 18-29 18
15. F.C.M. Brașov 23 7 4 12 26-39 18
16. Petrolul Ploiești 23 8 2 13 24-46 18
17. F.C. Constanța 22 5 4 13 22-43 14
18. „Poli" Timișoara 23 6 2 15 24-47 14

în pag. 2—3. cronicile locurilor

15 GOLURI : 
din 11 m).

11 GOLURI :
11 m).

GOLGETERI
Grow (3 din 11

Augustin (1 din 11
m), Nemfeanu 
m), Gîngu (3 din

(5

potrivă 
namo București, 
ciul de ieri, handbaliștii 
tri au dovedit că 
cum ne mărturisea 
partidei antrenorul 
niciar Niș, Zorau 
„Românii, mai 
mai omogeni, 
ritat victoria ți calificarea 
finală. Le doresc succes și am 
credința că pot ciștiga această 
ediție a Cupei cupelor !“ — 
mai buni decit adversarii lor. 
In primul rind. gabaritul jucă
torilor dinamoviști a fost su
perior celui al oaspeților. A 
poi. ei și-au acumulat un a-

incă din start care le-a 
să se afle tot

in

vantaj 
permis 
ia cîrma jocului și, 
s-au dovedit mai calmi, 
lucizi, în momentele 
depășindu-le cu dezinvoltură.

Meciul, așa cum am antici
pat, a fost de luptă acerbă, 
aspru, palpitant, 
faze de mare 
te. cu realizări 
bite. Posedind o apărare fer
mă. mobilă, decisă la efort 
maxim. Dinamo s-a detașat

timpul 
fine, 
mai 

grele,

cu numeroase 
spectaculozita- 
tehnice deose-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

MARICICA PUICĂ SI GYORGY MARKO 
CAMPIONI NAȚIONALI DE CROS

CRAIOVA, 3 (prin telefon). 
O vreme splendidă, care a pus 
și mai in evidență verdele 
crud al vegetației Parcului 
poporului, numeroși iubitori 
ai atletismului care s-au în
șiruit de-a lungul traseelor și 
mai cu seamă in dreptul so
sirii, pavoazarea frumoasă, 
toate au creat un cadru ad
mirabil de desfășurare a în
trecerilor din cadrul celei de 
a 67-a ediții a campionatelor 
naționale de cros. Au fost 
prezent! la startul diferitelor 
probe 760 de concurenți din 
întreaga țară care au oferit 
dispute de toată frumusețea, 
de o ținută elevată.

Principalele curse ale zile', 
cele ale seniorilor, au oferit 
în final clasamentele sconta
te. La seniori, elevii antreno
rului Nieolae Păiș au rea
lizat o „triplă" spectaculoasă 
pentru Steaua, prin Marko, 
Chiran si Ariciu, ceea ce a 
contribuit și la succesul clar 
al echipei militare. La senioa
re. de asemenea, se aștepta ca 
Maricica Puică să mai adau
ge un titlu național celor 4 
cucerite de ea la campionate
le de cros. Dar pentru că a 
fost suferindă o bună bucată 
de timo în acest inceput de 
an, Maricica a avut un start 
prudent, după care. totul 
fiind în regulă, s-a desprins 
de urmăritoarele sale, la 
1000 m, mărindu-și avansul 
cu trecerea timpului. Un suc
ces merituos al echipei de se
nioare a clubului Olimpia, an
trenată de loan Puică.

GYORGY MARKO

Oarecum scontate au fost șt 
succesele lui Emil Slănilă la 
tineret și a juniorului Costel 
Constantin. Plăculă reveni
rea junioarei Iulia Ionescu 
care a ciștigat clar întrece
rea pe 3500 m. este drept însă 
în absența, motivată, a princi
palei favorite Margareta Kes- 
zeg.

Iată rezultatele înregistrate :
• SENIORI — 12 000 : L

Gyorgy Marko (Steaua) 35:05 
— campion național, 2. Alex.

Vladimir MORARU

(Continuare in vag 2-3)
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SPIREA.

dln-

2 (1) 
0

prin înfrîngerea 
simpcFtizanți, nu 
întrecere a fot
ei e atractivi ta te 

ascuțind la ma-

POLITEHNICA IAȘI 
DINAMO

II-

8 (6) 
0

bun ; timp
12 000.

Șerbă- 
Șunda, 
" Ni-

46

mul cu semnoPizări greșite (toți 
Cartonașe galbene i NAGHI, 
Trofeul Petschovschi : 10. La

plasă. A doua 
15, cînd, după o 
' ' " Nico-

Ștefan, NĂGHI, Panache, Mancîu — Spirea, 
Lăcătuș (min. 60 Văidean), PARASCHIVESCU. 

i M. Stănescu, uitl-

PLOAIE DE GOLURI ÎN POARTA

IDE HANDBAL„A“
Ieri s-au disputat partidele etapei a 15-a a campionatelor de handbal, masculin și feminin, 

Divizia „A“. Deși s-au desfășurat meciuri de mare importanță, surprizele au ocolit această rundă.

IN DIVIZIA

STEAUA CU STINGĂ IN FORMALE
S-A IMPUS Șl LA ARAD

I

După accidentarea din iarnă 
Si după o lungă convalescentă. 
Vasile Stingă a reintrat, dînd 
formației campioane. Steaua, a- 
plomb si siguranță. Liderii cam
pionatului masculin au Învins 
clar la Arad cucerind a 15-a 
victorie consecutivă.

CONSTRUCTORUL ARAD - 
STEAUA 18—25 (8—9). tn fata 
unui partener de ioc in forma
ție completă, arădenii nu _ au 
putut rezista decît o repriză. Ei 
au condus o singură dată pe 
tabela de scor : 7—6 în min. 26. 
După pauză Steaua s-a impus 
categoric cîstigînd detașat Au 
marcat : Jenea 9. Ionescu 2. 
Deacu 2. Vasilache 1. Istode 1. 
Vojtilă 1 Rusu 1. Kolleth 1 — 
pentru Constructorul : Drăgăni- 
ță 6 Daniel 5. Dumitru 4. Mi- 
rică 3. Berbece 3. Stingă 2. Ni- 
culae 2 (I. IOANA — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
24—21 (12—13). In min. 47 sco
rul pe tabela de marcai arăta 
egalitate : 18—18. El corespun
dea situației de ne teren, oină 
atunci meciul fiind perfect e- 
chilibrat. tn ultimele 10—12 mi
nute timișorenii au pus stăpîni- 
re pe situație. Ei au avut în 
Fâlker un foarte bun realizator 
Elevii lui Constantin Jude au 
cîstigat oe merit. Au înscris : 
Foiker 10 Bucățea 5 Janto 4. 
Feber 2 Voicu 1. Iancovici 1. 
Giurgea 1 respectiv Iacobi 8. 
Frică 4. Agapie 3. Dobeanu^_3. 
Barcan 2. Dumitru 1 
TU — coresD.l.

CONSTRUCTORUL 
RADEA — DINAMO 
26—22 (14—121. Joc

gazdelor. Orădenii și-au con
struit inteligent acțiunile ofen
sive. au aruncat la poartă la 
momentul oportun, motiv pen
tru care au si ratat foarte pu
țin. Ei au condus permanent cu 
3—4 goluri. Au marcat : Kapor- 
nay 7. Croitoru 6. Porumb 4. 
Halmaghyi 4. Vranău 3. Popa 2 
— pentru Constructorul : Ni- 
colescu 5. Andreeseu 5. Mintiei 
3. Micle 3. Donca 2. Tutovan _2. 
Bota 1. Cojocarii 1 
RINCZ — coresp.).

INDEPENDENTA 
M1RȘA — C.S.M.
28—17 (13—7). Birtalan si colegii 
săi s-au impus nrintr-un ioc 
bun de la începutul si Pină la 
sfîrsitul partidei. Handbalistii 
de la Caroati Mîrsa si-au va-

lorificat toate acțiunile de atac, 
în apărare reușind să stopeze 
multe din acțiunile formației 
din Borzești. Au înscris : Bir- 
talan 9. Matei 7. Cornea 6. Fa- 
raschiv 3. Rău 2. Ciobanu 1 — 
pentru Independenta Carpați 
Mirșa : Bias 5. Berbecaru 5, 
Ciocirlan 2. Girlescu 2. Lămă- 
șanu 1. Cimponeriu 1. Mogo- 
șescu 1. (M. VERZESCU — co
resp.).

I
I
I

(C. CRE-

c.s.u. o- 
BRAȘOV 
bun aJ

(G. LO-

CARPATI
BORZEȘTI

MUREȘUL PIERDE

INTERSE

RELONUL S A VIN EȘTI — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 25—22 (15—9). Handbalist! i 
din Săvinesti au detinut supe
rioritatea 
partidei.
momente 
marcat :
Zamfir 4. Samson 3. Zabaria 1. 
Tritan 1. Marin 1 — pentru Re- 
lonul ; Tetcu 5. Avram 4. Dan 
4. Căldare 4. Pali 3, Moldovan 
2 — pentru Universitatea (Ce
zar LCCA — coresp.).

pe întreaga durată a 
conducind în multe 
si cu 6—8 goluri. Au 
Cosma 10. Zăbavă 5,

I
I
I

I
ACASĂ SI CiSTIGĂ I 

IN DEPLASARE !... I
Tn campionatul feminin. __

mele trei clasate au obținut vic
torii clare, astfel că pe 
diurn" nu se modifică 
O surpriză • Mureșul _____
deplasare (după ce pierde. . 
casă) !

PROGRESUL BUCUREȘTI 
A.E.M. TIMIȘOARA 23—17 (1*—S). 
Fără Nadrre Luțaș și Zoranca 
Ștefanovici (accidentate), timișo- 
reticele au făcut 
(doar o repriză) 
foarte bine pus 
chipei Progresul, 
de minute, deși 
timpul, bucureștencele au simtit 
că partenerele se află doar la 
un. . . pas în urma lor, și au în
cercat mai multe soluții pentru 
a se detașa. Ceea ce le-a reușit 
în întregime după pauză. In 
primul rind. pentru că au avut

pri-
..po- 

nimic. 
ciștifiă ti 

a-

cu greu tată 
mecanismului 

la punct al e- 
In primele 30 

au condus tot

DINAMO, ÎN FINALĂ
(Urmare din pag. I)

din primul sfert de eră : 7—3 
în min. 15. apoi 8--3 (min. 
16) și 9—3 (min. ~ 
de excepție — in 
te a partidei —
Claudiu Ionescu 
generală în atac 
taptilor noștri 
Grabovschi
2 și Bedivan 1) le-au 
un avans pe care 
n-aveau să-l mai
Apoi, perioadele bune au al
ternat cu cele de concentrare 
minimă, adversarii ajungînd la 
7—9. gazdele detașindu-se la 
12-8, apoi 20—18 și 21-19, 
dar victoria „roș-albilor“ n-a 
fost pusă nici o clipă la îndo
ială. Aceasta în pofida asaltu
lui permanent al handba- 
liștilor iugoslavi, dirzeniei lor 
chiar din clipele cind totul 
părea pierdut, pentru ei. apă
rării „om la om“ din final, ca 
o ultimă încercare, precum și 
obstrucțiilor permanente. Di
namo a beneficiat — în re
priza a doua, cea mai dificilă 
— de forța de penetrație a lui 
Roșea și Grabovschi. care au 
Înscris gol după gol, nedind 
posibilitatea Dartenerului să 
se apropie îngrijorător pe ta
bela de scor. Rezistind aces
tui puternic pressing și ripos-

17). Prestația 
această par- 
a portarului 
și eficiența 
a reprezen- 

(Dogărescu 3, 
1, Durău 2. Oprea 

creat 
oaspeții, 

remonteze.

tind cu dirgenie. Dinamo Bucu
rești a spulberat iluziile oas
peților. veniți cu hotărîrea de
clarată de a obține calificarea 
chiar la București.

Fără discuție, Zelezni liar 
Niș este o' echipă puternică. 
Handicapată de talie, forma
ția dispune de jucători deo
sebit de abili, mai ales pe se
micerc, 
tuturor 
Manevrele lor, desfășurate 
viteză și adesea pe trasee 
prinzătoare s-au lovit inSS 
zidul dinamovist și au eșuat 
adesea. Grubici și Mladenovici, 
lideri valorici ai team-ului 
șl-au pus în balanță întreaga 
măiestrie, dar s-a dovedit a 
nu fi suficient... Meritul a- 
cestor sportivi este 
n-au recunoscut 
decit după fluierul 
arbitrilor.

Iată formațiile care
DINAMO BUCUREȘTI : Ionescu, 

Marchidan — Georgescu, Jianu, 
Durău (4). Tase (1), Matei, Oprea 
(2), Grabovschi (6), Roșea (6), 
Bedivan (3), Dagărescu (3).

ZELEZNICIAR NIȘ : Kirabatici. 
Krstlci — Mladenovici (3), Gru
bici (8), Stoiljkovicl (1), Magiar. 
Dimitrievici, Rașici (3), Kne- 
zevici (1), Stanici (1), V.. Dimitrie- 
vici, Georgevici (2).

Au arbitrat excelent : Oivinilt 
Bolstad și Terje Anthosen .(Nor
vegia).

buni cunoscători ai 
tainelor handbalului, 

în 
sur

de

acela că 
infringerea 

final al

au evoluat:

CAMPIONII
(Urmare din pag 1)

Chiran (Steaua) 35:07, 3. C-tin 
Ariciu (Steaua) 35:10, 4.
Gheorghe Motorca (Blănuri 
Oradea) 35:15, 5. Gheorghe
Sandu (St. roșu Brașov) 35:20, 
6. Gheorghe Chirilă (St. roșu 
Bv.) 35:35 ; echipe : 1. Steaua 
București 15 p — campioană 
națională, 2. Steagul roșu 
Brașov 23 p, 3. Rapid Bucu
rești 51 p ; • SENIOARE — 
4500 m : 1. Maricica Puică
(Olimpia Buc.) 13:47 — cam
pioană națională, 2. Doina 
Melinte (Știința Bacău) 14:07, 
3. Adriana Mustață (Metalui) 
14:11. 4. Daniela Vieru (Știin
ța Bacău) 14:14, 5. Paula Ilie 
(Olimpia Buc.) 14:18. 6. Eva
Tar (Olimpia Buc.) 14:30 ; e- 
chipe : 1. Olimpia București
10 p — campioană națională, 
2. Știința Bacău 11 p, 3. Ra
pid Oradea 29 p ; • TINE
RET — 10 000 m : 1. Emil
Stănilă (Tîrnavele B’ai) 
29:20 — campion national. 2. 
Mareei Martinaș (Dinamo Buc.) 
29:27; 3. Eugen Enăchioîu (KSA 
Sibiu) 29:34, 4. Augustin Bar
bu (ASA Sibiu) 29:34, 5. Ion 
Marcu (Tîrnavele Blaj) 29:50,

DE CROS
6. Cornel Milas (CS Zalău) 
30:04 ; echipe : 1. A.S.A. Si
biu 24 — campioană naționa
lă, 2. Dinamo Buc. 31 p, 3. 
Tîrnavele Blaj 37 p ; • JU
NIORI I — 8 000 ni : 1. Cos- 
tei Constantin (Steaua) 24:22,
— campion național, 2. Viorel 
Popescu (Steaua) 24:33, 3. Ma
rius Nicoară (CSU Galați) 
24:36, 4. Ion Iordache (CSS I 
Buzău) 24:45. 5. Galion Popa 
(Tîrnavele Blaj) 24:46, 6. Ion 
Nicula (CSȘ Roșiori) 24:50 ; 
echipe : 1. A.S.A. Sibiu 32 p
— campioană națională, 2.
Tîrnavele Blaj 35 p, 3. Stea
gul roșu Brașov 39 p ; • JU
NIOARE I — 3500 m : 1. Iu- 
Iia Ionescu (CSȘ 1 P. Neamț) 
11:17 — campioană națională,
2. Aurelia Hajdu (CSȘ Beiuș) 
11:22, 3. Liliana Pantilimon
(CSȘ Tg. Neamț) 11:23. 4. Le- 
nuța Rață (CSȘ Suceava) 
11:24. 5. Corina Căprărescu
(CSS 3 Steaua) 11:38. 6. Ma
ria Koba (CSS Suceava) 11:45 ; 
echipe : 1. CSȘ Suceava 18 p
— campioană națională, 2.
C.S.Ș.A. Craiova 21 p, 3. Vii
torul Vaslui 26 p ; • JU
NIORI II — 6000 m : 1. Du
mitru Dobre (CSȘ Cetate

Se vede că acest aprilie — luna cea mai grea, poate, 
din istoric fotbalului românesc — a stîrnit ambiții 
(și) pe „scena internă", pînă mal ieri bîntuită de 
plictis și indiferență. Trei „acute" într-o „etapă furi
oasă": 1) prima înfrîngere a dinamoviștilor în campio
nat: stop — neașteptat I — la „intersecția 23" ;
2) victoria la un stor handbalistic a echipei noastre 
U.E.F.A. in fața lanternei de drept a primei divizii ;
3) egalul obținut de brașoveni prin două... autogoluri 
orâdene. Fiecare dintre ele ar merita un capitol spe
cial. Cu toate acestea, subiectul cel mai Interesant 
ni se pare acum... Dinamo. Invincibili pînă ’sîmbătă 
datorită unul „joc computerizat* (neagreat de unii iu
bitori ai fotbalului pentru că fotbalul nu e șah, Iar 
la fotbal mai pierd citeodată și cele mai mari echipe 
din lume, pierde șl Liverpool, pierde și Bayern, pierde 
și Juventus și Ajax), dinamoviștii au coborît printre... 
pămînten-i. Au pierdut și el, ca oamenii... Nu vă pro
punem un paradox cînd credem că 
de pe Copou Dinamo și-a ciștigat 
ka pierdut... Fără îndoială că prima 
bahiluf nostru ar f avut u;t spor 
dacă ar fi învins Sportul studențesc, 
ximum un duel și așa pasionant, ceea ce nu o să ne 
focă însă sâ aducem vreun... reproș Stelei, care sîm
bătă a atacat „la baionetă", luptînd cu o Inimă ad- 
mkob:lă. Atenție însă, Steaua a obținut victoria în 
acest derby nu cu Inima, ci cu mintea I Mal precis, 
cu inteligența de joc a - acestui foarte subtil vîrf de

atac Cimpeanu, omul cai 
mai bine în acel adevo 
lat pe stadionul din Ghe 
sa risipa de energie, m 
câ ambele echipe au j
sau nimic I), cu garda d 
ritați ca.e nu au altceva î 
sarul K.O. I

Spectaculoasa ploaia de 
nspirat o singura dorință 

cîteva... picături pentru
Acolo sâ marchezi, Ghițâ 
ciți I Surprinzătoare și ev 
fundașilor bihoreni la pro 
meciul, dat nu ne putem 
In stilul ăsta, poate să pi 
tarilor de fotbal... In fine, 
echipă olteană. Halagian 
cureze pe irezistibilii crai 
peste ploleșteni...

So aprinde campionatul 
Inclusiv forcing ul admireb 
prin golul (poate un col 
lui Sameș, autorul succes 
cum tot un alt fost stelist, 
soarta unui meci pe care 
nedoreni l-au avut la un

In Irina Cămui- Bădescu pe cea 
mai bună $1 mal inspirată 
cartă. Ea a înscris goluri 
mare spectaculozitate pe 
traatac. primind din poartă._
la Lidia Stan, mingi aruncate cu 
precizie. Au Înscris : Cămui 8, 
Panait S, Liutaru 4, Manta 3, Cri- 
SU 1. Presțeseu 1, Oprea 1, res
pectiv Cojocarii 12, PopĂilă 3, Că- 
us 1, Neuror 1. Au arbitrat foar
te bine VI. Cojocaru și L Mihii- 
lescu (Craiova).

Ion GAVRILESCU
ȘTIINȚA BACAU — C.SJL SI

BIU 24—18 (13—11). Pe fondul 
unul joc slab al gazdelor, sib:- 
enoele au condus pină In min 
21. După egalare (10—10 la min. 
27), Știința a preluat conducerea 
șl nu a mal cedat, cîștiglnd pe 
merit. Au marcat : Voinea 7,
Moszer Ș, Hriscu 4. Lunea 3, Că
lin 2, Leonte L Găitan L, res
pectiv Oneu 0, Klein 3, Barau z. 
Coșulțcbl 2, Oțele» L, M acari e 1. 
(I. IANcu — coresp.).

TEXTILA BLHL SI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ IC—» (»—11). Bu-
hușencele nu mai alcătuiesc a- 
ceeași echipă solidă care s-a a- 

~ ' -1 camplocatu-
un joc confuz, 
marcat : Ciebo- 
Leonte 2, Hal- 

Popoviri L res- 
Bărtut X, Sărac

ata- 
de 

con- 
de

I
I
I
I
I
I
I
I

UNIV. CRAiOVA 
„POLI" TIMIȘOARA

Stadion Central ; teren 
frumos ; spectatori - circa 
Șuturi: 15-5 (pe poartă : 10-1). Cor- 
nere : 12—4. Au marcat : BĂLĂCI
(mia. 3 din 11 m și 78), GEOLGÂU 
(mn 22. 25, 81i. ClRTU (min. 24, 

22) și DONOSE (min. 45).
UNIVERSITATEA : Lung - NEGRILA. 

Tli^hoi (min. 46 Beldeanu), ȘTEFĂ- 
NESCU UNGUREANU - T’iclecnu, 
Donose, Mme seu (min. 60 Dumitru), 
BALAC! - GEOLGAU. ClRTU.

^POU" î Mcise - Murar, “ ’ 
noiu (min 68 Ștefanovici), 
Lehmon — Anghel, Bozeșan, 
co*ce, Giuchic’ - Steop (min. 
Georgescu) PAI EA

A orbitrot b:ne R. Petrescu ; !a 
nie : P. Coder (ombii din Brașov) 
cu greșe.'î, R. Nicoară (Tulcea).

Cartonase galbene • NEGRILA. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2-0 'O-O).

rătat a fi In turul 
lui. Ele practică 
fără orizont. Au 
taru 8, Raelis 3. 
dău 1, Varga 1, 
pectiv Kibedi 3,_____ ______
2, Las zio 1, Peres L Feber L (L 
VTERU — coresp.).

CHIMISTUL RM. VII.CEA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 20—15 
(13—5). Printr-un joc bine orga
nizat, atit in atac cit șl In apă
rare, Chimistul a câștigat con
fortabil, în fața unei echipe so
lide. Au înscris : Verigeanu 11, 
Petre 5, Andronache 4, Popescu
3, Morariu 2, Dudaș 2, Perșa 1, 
respectiv Grigoraș 7, Moise 4, 
Nuțu 3, Mălureanu 3, Stoica 2. 
(P. GIORNOIU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — CSM 
SF. GHEORGHE 21—11 (11—5).
Brașovencele s-au dovedit 
perioare la toate capitolele, 
marcat : Oacă 8, Tacbe 4, 
meter 4, Călin 3, Pătruț 1, 
rian 1, respectiv Tordk 7, ____
2, Vișan 1, Andruc 1. (C. GRUIA 
— coresp.).

TEKOM IAȘI — HIDROTEHNI
CA CONSTANȚA 20—17 (13—11). 
Pină în min. 32 jocul a fost echi
librat, apoi gazdele, cu o mai 
mare siguranță în acțiuni, s-au 
detașat șl au cîștigat pe merit. 
Au înscris : Covalluc 8, Turbatu 
5. Av&danei 2, Sumănaru 2, Ma- 
rineac 1, Corban 1, Discă 1, res
pectiv Dimofte 9, Sanda 3, Bat 1, 
Tomescu 1, Carapetru 1. Frîncu 
1, Matarangă 1. (Al. NOUR — 
coresp.).

su- 
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-----------------1
Deva) 17:50 — campion națio
nal, 2. D-tru Vasiloaie (Uni- I 
rea Alba Iulia) 17:51. 3. D-tru I 
Pop (Gloria Bistrița) 17:52, ■ 
echipe : 1. Tirnavele Blaj 39 g 
p — campioană națională, 2. I 
C.S.Ș.A. Craiova 47 p, 3. •
C.S.Ș. 1 B. Mare 49 p ; • -
JUNIOARE II — 2500 m : 1. ■
Cleopatra Pălăcean (CS$1 Ce- 
tate Deva) 7:07 — campioană I
națională, 2. Adriana Dumitru I 
(CSM Pitești) 7:15, 3. Iulia 
Negură (CSȘ 1 P. Neamț) I 
7:17, echipe: 1. C.S.Ș. Cetate | 
Deva 14 p — campioană na
țională, 2. C.S.Ș. Bistrița 17 p, ■ 
3. C.S.M. Pitești 24 p ; • I
JUNIORI HI — 4500 m : 1. ■ 
Ion Uscatu (CSȘ Km. Vîlcea) _ 
13:08 — campion național, 2. I 
Nicolae Timofte (CSȘ Dej) 13:16. I 
3. Florin Tătar (Metalul Aiud) 
13:21, 4. echipe : 1. C.S.Ș. I 
I Baia Mare 37 p — campioa- | 
nă națională, 2. C.S.Ș. Dej 60 
p, 3. Metalul Aiud 84 p ; • I 
JUNIOARE III — 2000 m : 1. I 
Cătălina Gheorghiu (CSȘ Lie.
Mihai Eminescu Iași) 6:07 — > 
campioană națională, 2. Ana I 
Pădureanu (CSS Cetate Deva) ■ 
6:16, 3. Carmen Czirai (CSȘ 
Bistrița) 618, echipe 1. C.S.Ș. I 
Cetate Deva 14 p — campioa- ’ 
nă națională, 2. C.S.Ș. Bistrița . 
20 p, 3. C.S.Ș. Liceul Mihai | 
Eminescu Iași 37 p. ■

...o—0 I Am v'izut la Craiova 
scorul campionatului ! Este o 
exprese a diferenței de valoare 
dintre cele două formații (la ora 
meciului) și, mai ales, dintre stă- 
rt’e lor de spirit. Craiovenii sînt 
semifinaliștil Cupei UX.F.A. și aș
teaptă meciul cu Benfica. ^Poli“ 
a apărut apăsată situația ei 
foarte precară din clasament, 
nu și-a revenit după meciul cu

Stadion ,x3 August* ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 15000. 
Șuturi : 9—’6 (pe poartă : 5-4). Cor- 
nere : 5-3. Au marcat : NEMȚEANU 
(min. «). COACĂ (min. 79).

POLITEHNICA : Bucu - MUNTEANU, 
Anton, GHEORGHIU. Gocirion - 
FLOREAN, PAVEL’UC (min. 84 Ursu), 
SIMONAȘ. BURDUJAN (min. 86 
Soare) - COACĂ. NEMȚEANU.

DINAMO s Moroni - I. MARIN, 
Movilă, AJ. Nicolae. Stredie — 
DRAGNEA. Augustin (min. 66 ȚÂL- 
NAR) CUSTOV — lordoche (min. 46 
Mulțescu), Văetuș, Oroc.

A arbitrct satisfăcător Fl. Popescu; 
la linie : L Coț (cu greșeli) A. 
Moroionu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : IORDACHE. 
Cl/STOV, AL. NICOLAE. ANTON.

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

Iată un adevărat meci de fot
bal, un joc de mare angaja
ment, în care studenții au știut 
să profite de puținele erori din 
apărarea dinamoviștilor. Intr-ade
văr, cu toate că bucureștenii au 
fest mai mult in fața porții lui 
Bucu, coechipierii acestuia — 
atacind pe un front larg și de- 
monstrîndu-și incisivitatea (în 
special prin Nemțeanu si Cioacă) 
— au fost mal pericuioși la 
poarta lui Moraru. Chiar în 
min. 9, după o perioadă de ta
tonări. cade primul gol : Gheor-

Spartul studențesc și s-a dovedit 
o formație dezmembrată, fără 
nimic, fără apărare, fără „mij
loc44 și atac. Iar Moise, ce să 
facă Moise în fața avalanșei de 
atacuri ? A apărat de cîteva ori 
bine, a primit și un gol parabil, 
în min. 81, dar nu poate fi vino
vatul principal dc această în
frîngere. în fața cavalcadei de 
driblinguri ale Iui Bălăci, 
și Geolgău (alti doi înaintași va3 
loroși, Cămătaru și Crișan, n-au 
jucat), fotbaliștii timișoreni au 
devenit adevărate ...jaloane, prin
tre care localnicii parcă exersau 
scheme tactice. Trebuie să spu
nem că o primă repriză Univer
sitatea 
loare, 
înscris 
gc-luri, 
nuită.
de minute, ____ _ ...
milă de adversari, jucătorii echi
pei gazdă s-au întrecut în ac
țiuni individuale decorative, cu 
„numere personale44, adevărat 
spectaculoase, dar ineficace. Iată 
...stenograma golurilor : min. 3 — 
BĂLĂCI, din 11 m (la faultul lui 
Sunda asupra lui Geolgău. în ca
reul mic) : min. Z2 — GEOLGÂU 
— cu ca pui din plonjon ; min. 
24 — CÎRȚU. dintr-o frumoasă 
întoarcere ; min. 25 GEOLGÂU, 
care a deviat în poartă balonul 
șutat puternic de Ungureanu : 
min. 32 — CÎKru, care a înche-

și-a arătat adevărata va- 
a jucat foarte bine și a 
o jumătate de duzină de 
Mnormă‘4 de nimeni bă- 

După pauză, timp de 30 
parcă făcîndu-li-se

ghiu, un nume din „noul val44 
al Politehnicii, respinge un ata^ 
al lui Dinamo și i 
Cioacă. Urmează centrarea aces
tuia la NEMȚEANU, Al. Nicolae 
Și Moraru se jenează reciproc și 
golgeterul ieșean Înscrie î 1—0. 
Dinamo nu renuță la gîndul 
ofens’vei și Augustin (min. 16) 
șutează cu puțin pe lîngă poartă 
din poziție excelentă. Jocul e viu, 
energic și faze de mare specta
col (felicitări ambelor echipe !) 
se succed la cele două porți. 
După pauză, la o „bîlbîială44 a 
apărării gazdelor (min. 53), 
Văetuș își face o bună poziție 
de sut, dar mingea se duce în 
spatele porții. Din nou își în
cearcă Augustin puterea șutului 
(min. 54), pentru ca. în min. 58 
să notam o mare ocazie a lui 
Cioacă, Moraru deviind balonul 
în corner. Este apoi rîndul lui 
Nemțcanu să arate ce știe. în 
min. 72, el execută excelent o 
lovitură liberă, mingea fiind cu 
grea respinsă de Moraru. în min. 
74. scăpat spre poartă, Nemțeanu 
este mai întîi faultat în afara ca
reului (arbitrul Fl. Popescu apli
că foarte bine» legea avantajului), 
pătrunde în careu, unde este în
să faultat din nou, dar conducă
torul meciului „întoarce44 sancțiu
nea Ia primul fault, acordînd lo
vitură liberă în - favoarea ieșeni
lor și nu penalty, cum se im
punea. în min. 79, CIOACA își 
face loc printre cei doi stoperi 
dinamoviști și înscrie imparabil : 
2—0 si după 22 de etape, con
semnăm prima înfrîngere a lide
rului !
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OASPEȚII CENTREAZĂ Șl ORĂDENII ÎNSCRIU
F.C. BIHOR - F.C.M. BRAȘOV 2-2 (2-0)

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; timp frumos în prima repriză, ploaie -to
rențială în a doua pa>rte a meciului ; spectatori - circa 8 000. Șuturi î 18—13 
(pe poartă s 6-6). Comere: 9-3. Au marcat: ZARE (min. 7), GROSU (min. 
15), CABAI (min. 72 — autogol) și UE (min. 87 — autogol).

F. C. BIHOR : BALAZS — Dianu, Bisok, ZARE, Cabal — Grosu (min. 84 
lie), Mureșan. Pușcaș, Kun — Nedelcu, D. NICOLAE.

F.C.M. BRAȘOV : CLIPA * -------- “
Gherghe, Bența, Batacliu _____T w__ ___  _______

A arbitrat bine V. Antohi ; la linie : Șt Rotărescu și 
din lași).

CABAI, BENȚA, NEDELCU, 
speranțe s 1-0 (0-0).

A avut de toate întîlnirea__
tre formația locală și cea brașo- 
veană și a avut mai întîi un 
start debordant al orădenilor, 
care au atacat rapid și inventiv 
cu toate liniile și, în numai 15 
minute au înscris de două ori. 
Prima dată in min. 7, cînd ZA
RE a șutat puternic de la circă 
35 m, mingea a lovit gazonul in 
fața porții, l-a derutat pe Clipa

și a intrat in 
oară în min. 
ratare a lui Nedelcu, D. 
lae a executat al patrulea cor
ner consecutiv și GROSU, bine 
plasat, a reluat cu capul, rcpli- 
cLid astfel... ieșanului Nemțeanu, 
cel care marcase în Copou și 
trecuse în frunte la golgeteri. 
La numai trei minute după 2—0, 
în careul gazdelor s-a derulat o

delcu 
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CiMPEANU h,
Deloc intimidată de performan

țele mai vechi și mai proaspete 
ale partenerei, Steaua a început 
In forcing derbyul etapei» atacînd 
ou precădere pe flancul sting : în 
min. 1, la un corner, mingea lo
vea. jos. stîlpul drept, un minut 
mal tîrziu Cîmpeanu II își în
cheia demarajul irezistibil pla- 
sînd balonul spre colțul scurt, de 
unde Speriatu avea să respingă 
cu dificultate. Puși în gardă de 
startul Lansat al steliștilor „alb- 
negrii" au trecut La un marcaj 
ceva mai atent și minute în șir
l-am  văzut pe O. Ion eseu, Chihaia 
și Pană făcînd „perechi" cu Cîm
peanu H. T. Stoica și Balint. Dar 
neutralizarea „pieselor grele" din 
formația gazdă n-avea să dureze 
prea mult. Sub impulsul îndeosebi 
a lui Cîmpeanu II. proaspăt, ins
pirat și abil în egală măsură, 
încurajată fiind și de... replica 
palidă a adversarei ei. Steaua 
și-a reluat ofensiva, în ultimul 
sfert al reprizei, cu o și mai 
mare tărie, altemînd combinațiile 
în viteză cu șutul de la distanță. 
La un asemenea „tir repetat" a 
cedat Sportul studențesc prima 
oară : Speriatu n-a putut reține 
balonul expediat de T. Stoica, 
din afara careului, și ClMPEA- 
NU II, aflat pe „fază“ pentru 
orice eventualitate, l-a trimis, în 
plasă, în colțul scurt. Primind 
astfel golul. Sportul studențesc 
s-a descumpănit și mai mult, deși 
avea înainte timp suficient pentru 
„strângerea rândurilor". în min. 
40, Pană, precipitat, a încercat 
să treacă printre trei adversari 
și n-a reușit, în min. 41. CÎM
PEANU II, relaxat, sigur pe el5 
i-a depășit, în dribling și fente, 
pe Cazan, Munteanu II și Spe
riatu, înscriind în poarta goală :

După pauză. Sportul studențesc 
a reintrat în teren fără O. Io- 
nescu și Pană, înlocuiți cu Șer- 
bănică și Terheș. Steaua a apă
rut cu Majaru și Mureșan mult... 
schimbați în bine față de pres
tația (modestă) din primele 45 de 
nJRhute în consecință. Steaua a 
/
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5 (2)
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uturi : 
nere : 
n. 39 
BUR- 

L. 80) 
Ari- 

pescu, 
tftimie 
OPES-

sură. Tot el a si deschis scorul, 
în min. 39 (reluare cu capul, 
la lovitura liberă executată de 
Bărbulescu), moment psihologic 
care a dereglat mecanismul de
fensiv al oaspeților, tot mai ex
pus în continuare atacurilor unei 
echipe regăsite. Pînă la pauză, 
scorul mai crește prin golul lui 
M. POPESCU (min. 42), înscris 
In aceeași manieră, cu capul, 
o centrare înaltă, tratată cu 
ceeași pasivitate de portarul 
„centralii" ploieșteni.
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doua pentru eeh’pa gazdă, ani
mată de irezistibilul Pițurcă, de 
care lui Mateianu i-a fost, dealt
fel, atîta frică. („Este vivace, 
tehnic, neprevăzut în acțiuni, 
poate semăna panică, dînd peste 
cap orice plan defensiv", măr
turisea el public înainte de 
meci). în min. 60 va înscrie ia
răși PITURCA (lot cu capul !, 
centrare Iamandi). în min. 68 — 
necunoscutul BURLEANU, după 
o șarjă personală, în min. 80 — 
CATOI. din lovitură liberă de la ““ ‘ .... care a zi.ta, m. cu un sut violent care a

ai Si sJnt parcă miinlle lui Jlpa. Pusă 
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apărare. Petrolul insistă în final 
pe atac, în intenția de a atenua 
impresia unei surclasări. Gălă- 
țeanu (min. 68) șl Simaciu (ba
ră, min. 89) vor rata însă de Ia 
9—10 m, după isprava de a-1 fi 
scos dintre buturi pe portar.

Ion CUPEN

,STEA“... DE MARE
A - S.C. BACĂU 1-0 (0-0)

reiat ; timp frumos j spectatori - circa 18 000. 
Cornere: 12-2. A marcat SAMEȘ (min. 72). 
LICA, SAMEȘ. Dinu, Caramalău — Drog eanu, 
66 Mânâilâ), Ruso (min. 46 Gache), HAGI.
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miniatură) a încercat să spargă 
de unul singur „betonul armat" 
al oaspeților. Timpul trecea și, 
deși juca în jumătatea de teren 
adversă, F. C. Constanta nu-și 
putea valorifica dominarea teri
torială, întîmpinînd deosebite di
ficultăți la finalizare. După un 
șut al lui Caramalău (min. 6), 
pe care Mangeac l-a deviat în 
corner, și un „cap", semnat Bu- 
duru (min. 11), băcăuanii sînt pe 
punctul de a deschide scorul în 
min. 15, cînd Șoiman a reluat 
din apropiere pe lingă poarta lui 
Lasou. Miile de spectatori sînt 
în picioare în min. 25, cînd ace
lași Buduru, singur în careul 
mic, a reluat balonul cu capul 
peste „transversală". Mare ocazie 
băcăuană în min. 36, Petcu sal- 
vind din fața porții goale balonul 
expediat de Șoiman.

Vine repriza secundă și jocul 
este la fel de „arțăgos" ca și în 
primele 45 de minute. Se depo
sedează fără menajamente, faul
turile abundă (33 în contul oaspe
ților, 15 în cel al gazdelor), dar 
ccnstănțcnii sînt deciși să înche
ie partida victorioși. Și reușesc, 
In min. 72, cînd, la o aglome
rare în fața porții lui Mangeac 
SAMEȘ. venit în atac, se înalță 
și înscrie cu capul golul mult 
dorit (tot <el l-a zdruncinat cu o 
„bombă" pe Mangeac, în min. 
57) de un întreg stadion, care 
aștepta cu sufletul la gură suc
cesul echipei favorite.

CU Gheorghe NERTEA

CA IN ZILELE LUI DE EXCEPȚIE
STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (2-0)

btadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori - circa 25 000 
Șuturi: 20-5 (pe poartă: 6-2) Corners: 7-4. A marcat CÎMPEANU II (min. 
38 sl 41).

STEAUA : Nițu - Anghellnl. IOVAN, BELODEDICl. Eduard - Majaru, BA- 
UNT. T. STOICA. Mureșan (min. 86 Șt. Popa) - Turcu, CÎMPEANU II.

SPORTUL STUD : Speriatu — M. MIHAI, lorgulescu. Cazan, MUNTEANU II 
— Chihaia, Pană (min. 46 Șerbănică), O. lonescu (min. 46 Terheș) — FI. Grl- 
gore, M. Sandu, Bucurescu,

A arbitrat satisfăcător S. Necșulescu (Tirgoviște) ; io linte : P. Balaș și 
V. Alexandru (ambii din București).

Cartonașe galbene : CHIHAIA, MAJARU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3-0 (0-0).

..legat" mal mult deeît o tăcuse 
plnă atunci, a avut In oonttauare 
Inițiativa. șl-a creat situații de 
Sol, tratate însă cu superficialita
te de Turcu (min 46, 59 si 62), 
T. Stoica (min. 55) șl Balint (min. 
68). în această parte a jocului, 
eliberați de emoții, au Îndrăznit 
mal mult șl fundașii, Eduard fi
ind, ta min. 66. la un pas de 
majorarea scorului. De partea 
cealaltă, Soprtulul studențesc nu 
l-a reușit mal nimic. Incoerentă 
In faza de construcție, și din pri

HUNEDORENII MERITAU MAI MULT
C.S. TIRGOVIȘTE 2 (1)
CORVINUL HUNEDOARA 1 (1) 

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun ; timp favorabil ; spectatori - 
circa 8 000. Șuturi : 10—17 (pe poar
ta : 4—7). Cornere : 4—7. Au marcat : 
AGIU (min, 28 și 74). respectiv DU- 
MITRACHE (min. 15)

C.S. TIRGOVIȘTE : MIA - Nicu- 
lescu, ENE, AGIU, Pitaru (min. 35 
Turcu) - Aelener, Constantin, KALLO 
— Greaca, Sava (min. 46. V. Radu), 
PETRE.

CORVINUL : lonițâ - REDNIC, AN
DO NE, Dubinciuc, Bogdan — Oncu 
(min. 55 Bucur), Petcu KLEIN - GA
BOR, Dum'trache (min. 78 Cojocarul, 
MATEUȚ.

A arbitrat bine N. Rainea (Bîrlad); 
la linie : A. Porumboiu și C. Nistor 
(ambii din Vaslui).

Cartonașe galbene : GREACA, BOG
DAN. DUBINCIUC.

Cartonașe roșii : AELENEI (min. 30), 
BOGDAN (min. 52).

Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe : 3-1 (0-1).

Joc foarte disputat, deosebit de 
îndîrjit chiar, dar și de bun ni
vel, spectaculos. Echipa locală, 
revelația acestui început de se
zon, s-a văzut pusă în mare di
ficultate de replica viguroasă a 
hunedorenilor, care, după aspec
tul general al partidei, s-ar putea 
socoti nedreptățiți de rezultat. 
Oaspeții au combinat frumos, au 
avut clare perioade de dominare, 
și-au creat mai multe ocazii de

PORTARUL GAZDELOR ÎN PRIM-PLAN!
CHIMIA RM. V1LCEA 2 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion „1 Mar ; teren bun; timp 
foarte frumos ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 13—9 (pe poartă : 7—7). 
Comete : 6—9. Au marcat : VERI-
GEANU (min 12) și GINGU (min. 
^CHIMIA : RO$CA - Teleșpan. 
Bas no, PREDA, CIN CA - VERGU. 
Alexandru, NICULCEA (min. 61 Udri- 
că), Carabagecc (min. 89 lovon) — 
VERIGEANU, Gîngu.

A.S.A. : Varo — Szobo, hp.r, JE
NEI, GALL - C. ILIE (min. 80 Ma- 
tefl). Both H. BOLONI, Biro I - Fo
niei (min. 70 Munteanu), OORCERI.

A arbitrat bine Cr, Teodorescu ; 
la Irnie, cu greșeli. N. Gogoașă 
(ambii din Buzău) ,1 Al. Ganea 
(Slobozia).

Cartonașe galbene : BOLONI.
GALL, BASNO.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-0 (1-0).

Chimia a început partida ta 
trombă, dar s-a lovit ta treimea 
adversă de aglomerata apărare a 
tîrgmureșenllor (cu .perechi* 
atricte la marcaj — Bălani la 
Vergu, Both la Aleandru, C. Hie 
la NIculcea sl Jenei la Caraba- 
geac). Astfel că vllcenil — șl 
datorită precipitării lor — au gă
sit destul de greu drumul spre 
țintă. Prima ocazie a gazdelor 
s-a consumat ta min. 6 — cen

JIUL ȘI-A GĂSIT GREU ALBIA..
JIUL PETROȘANI 1 (0)
F.C. ARGEȘ 0

Stadion Jiul ; teren moale ; timp 
Înnorat, In finalul meciului a plouat; 
spectatori — circa 4 000. Șuturi i 
16—6 (pe poartă : 6-2). Cornere t 
15—0. A marcat 1 VARGA (min. 72).

JIUL t CAVAI - P. GRIGORE, Vi
zitiu, Neagu Stana — VARGA, Mula, 
DOSAN - Stoinescu (min. 88 Dino), 
Șumolcnschi (min. 75 M. Marian), 
BALUȚA.

F.C. ARGEȘ î CRISTIAN - Voîcu, 
MOICEANU, STANCU, Tulpan - M. 
Zamfir (min. 76 Badea), Roman, Ig
nat — Ralea, Radu H, Jurcă (min. 
76 D. Zamfir).

A arbitrat bine I. Crăciunescu ; la 
linie : N. Dinescu și Gh. Constantin 
(toți din Rm. Vîlceo).

Cartonașe galbene : MOICEANU, 
VARGA, TULPAN, BALUȚA, P. GRI
GORE.

Trofeul Petschovschi : 7.
La speranțe : 1-2 (0—0).

Destul de greu, după multe e- 
forturi șl tatonări și-a găsit sim- 
bătâ, Jiul albia , avtad ta față 
un constructor abil care a știut 
— altemtad zona elastică cu mar
cajul „om la om“ — să pună 
piatră lingă piatră Intr-un baraj 
aproape de netreout. Atacurile fa 
valuri ale petroșenenilor s-au 
spart de regulă Ia marginea ca
reului de 16 m, ele fiind lipsite 
de inventivitate și forță, astfel 

cina celor din linia tatii (deseori 
prea irascibili, ta frunte cu M. 
Sandu), formația „alb-negrilor" 
nu șl-a putut crea, pe parcursul 
celor 90 de minute, nici o ocazie 
clară de gol I Șl astfel, derbyul 
(cu puține „secvențe" incandes
cente. extraregulamentare. ..da
torate" mal muit unor aprecieri 
neconforme cu realitatea ale ca
valerului fluierului) a revenit e- 
chipel mai bune „de la start la 
sosire".

Gheorghe NICOLAESCU

gol decât gazdele, dar in privința 
finalizării nu s-au mal descurcat 
la fel de bine. Golul lor, înscris 
destul de ușor de DUMITRACHE, 
cu capul, după o precisă cen
trare a lui Bogdan (min. 15), a 
fost încadrat în timp de două 
mari ratări : una, în min. 4, prin 
Mateuț (blocat salvator în ultimul 
moment de Aelenei). și alta, în 
min. 17, prin același Dumitrache 
(reduare defectuoasă a centrării 
lui Klein). Alteori, portarul tîr- 
goviștean Mia a intervenit exce
lent în situații critice, cum a fost 
Îndeosebi aceea din min. 28. la 
pătrunderea lui Gabor.

Lipsiți de aportul unor valoroși 
titulari (Dumitrescu, O. Popescu, 
apoi și Pitaru — accidentat) și 
surprinși de replica adversarilor, 
tîrgoviștenil au făcut mari efor
turi pentru a obține prețioasa 
lor victorie, conturată prin golu
rile marcate de același neobosit 
și inspirat AGIU (min. 28 și 74), 
ambele cu capul. Gazdele au și 
ratat, cfteva bune situații de 
fructificare, mai ales aceea din 
min. 54, cînd Greaca a trimis de 
la cîțiva metri mingea în bară !

De notat că ambele echipe au 
rămas pe parcursul meciului în 
cite 18 jucători, C.S. Tirgoviște. 
din min. 30, prin eliminarea lui 
Aelenei (pentru injurii la adresa 
arbitrului) și Corvinul din min. 
52, prin eliminarea lui Bogdan 
(pentru durități repetate).

Constantin FIRANESCU

tre re Telepsan, dar Verigeanu... 
s-a driblat și pe el Însuși, pînă 
a Intrat ta - „unghi mort". Ceea 
ce nu s-a mai intîmplat ta min. 
IZ ; Teleșpan a fost faultat de 
Szabo (13 m lateral-stlnga), Ca- 
rabageac a executat lovitura li
beră și VERIGEANU a reluat 
precis ta plasă : 1—0. Golul n-a 
adus insă limpezirea jocului, frag
mentările au abundat, ca șl 
_suspens“-urile. care l-au ținut 
pe spectatori cu... sufletul la gu
ră, Preda (min. 21) a fost aproa
pe de golul doi. după care am 
consemnat două faze fixe „In
cendiare" ale oaspeților (min. 24 
șl 87), cu „suluri-bombă" ale lui 
Szabo și Gali parate, senzațio
nal (!). de portarul Roșea. In 
n-.ln. 32 și 36, portarul Varo in
tră ta același rol la șuturile lui 
Alexandru șl Verigeanu.

La reluare, jocul a fost extrem 
de echilibrat, mari situații de 
gol spărtad la cele două porțl : 
min. 47 — ratare Verigeanu, de 
la 3 ml; min. 52 — Roșea apă
ră miraculos sulul lui Ciorceri ; 
min. 61 — Teleșpan risipește o 
altă mare ocazie a medului, a- 
vtad poarta goală ! ; min. 64 șl 
77— Roșea blochează suturile de 
gol aie harnicului sl tenacelui 
Bălăni. Ctad oaspeții luptau 
cu dlrzenie pentru egalane, GINGU 
(min. 80) majorează scorul din 
poziție de osfsaid nesemnalizată 
de tusierul N. Gogoașă. Victorie 
meritată, murită, a gazdelor.

Stelion TRANDAFIRESCU

tacit așteptatele breșe întlrzlau, 
genertad Insă o nervozitate exce- 
Svă ta pregătirea acțiunilor ofen-

ve. O singură da.tă pe parcursul 
primei reprize gazdele s-au aflat 
m situația de a pune ta pericol 
poarta lui Cristian, In min. 42, 
ctad Șumulanschl șl Mula, la 8 m, 
s-au jenat reciproc la o bună 
centrare a Iul P. Grigore. Obli
gați să privim doar in jumătatea 
de teren piteșteană, ne-am tators, 
pentru o clipă, capul spre poarta 
lui Caval, care, in min. 35, a 
Parat oportun șutul lui Jurcă.

Mult mai vijelios a „curs" Jiul 
după pauză, șarjele ofensive ale 
gazdelor avtad acum mai multă 
consistență, acțiuni ta fata cărora 
barajul piteștean a început să se 
clatine. Mal tatii la pătrunderile 
tal Dosan (man. 51 — șut blocat 
de Cristian la rădăcina barei) și 
Muia (min. 63), pentru ca In min. 
72 să cedeze, Șumulanschi a exe
cutat o lovitură liberă de la 20 
m» a trimis peste ,,zid“ și VARGA 
a țîșnit, voleul său necruțător lă- 
slndu-1 pe Cristian fără replică. 
Petroșenenii stat aproape de 2—0, 
dar Mula (min. 76) șl Dosan (min. 
78) Irosesc două bune ocazii. Pl- 
teștenii coboară de pe baricade, 
aruncă o „săgeată" amenințătoare 
In min. 83, ctad Caval scoate În 
extremis mingea la o lovitură li
beră executată de Radu n. Era 
Insă prea tîrziu.

Adrian VASILESCU

IERI, IN DIVIZIA
SERIA I --------

DU NAREA CSU GALATI — VI- 
TOKUL GIIEORGHENI 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
BăJcnaru (min 34).

UNIREA DINAMO FOCSANI —
— C.S.M. SF. GHEORGHE 1—0 
(1—0), A marcat : Ilusu (min. 
28 din 11 m).

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
BORZEȘTI 2—0 (2—0). Au În
scris : Coman (min. 11) șl Florea 
(min. 17),
VIITORUL MECANICA VASLUI— 

C.S.M. SUCEAVA 3—0 (2—0).
Autorii golurilor : Amarandei 
(min 1 și 44) șl Doru lonescu 
(min. 89).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — GLO
RIA BUZĂU 2—1 (2—0). Au în
scris : Dumitru (min. 5, autogol). 
Ivanov (mta. 30). respectiv Pe- 
trache (min. 83).

MINERUL GURA HUMORULUI
— I.M.U. MEDGIDIA 4—1 (1—1). 
Au marcat : Grosaru (mjn. 32, 
60 și 78). Armeanca (min. 66), 
respectiv Barbus (mln. D.

F C.M. PROGRESUL BRĂILA
— DELTA TULCEA 2—0 (1—0).
Autorii golurilor ; Petrache 
(min. 21) și Ciubotariu (min. 75).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — O- 
ȚELUL GALAȚI 2—1 (2—1). Au
Înscris : Gheorgte (mirt. 13). 
Costea (mta. 13). respectiv Rusu 
(min. 7).

C.S. BOTOȘANI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—0 (1—0). Au mar
cat : Dudea (min. 27) sl Nenișca 
fmln. 76).

Relatări de la T. Sirlopol, F.

SERIA A Il-a ------
RAPID BUCVF.EȘTl — META

LUL BUCUREȘTI 3—1 (2—1). Au 
marcat : Manca (min. 27). Da- 
maschin (min. 34 sl W). respec
tiv Giugiumică (min. 14).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI 2—0 (0—0). Autorul go
lurilor : Culca (mta. 64 șl 77).

GAZ METAN MEDIAȘ — MI
NERUL MOTKU 3—1 (2—1). Au 
înscris : Tiglariu (min. 1), lo- 
niță (min. 40), Eogdănescu (mta. 
65). respectiv Nicolof (mta. 43).

PRECIZIA SACELE — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Hintea (min. 62 din 11 m).

CARPATI MIR ȘA — LP. ALU
MINIU SLATINA 4—0 (3—0). Au
torii golurilor : Stanca (mta. 30), 
Livcluc (min. 32). Purima (mta. 
3?) sl Schwartz (min.*73).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — AUTOMATICA 
BUCUREȘTI 2—2 (1—1). Au În
scris : P. Dumitru (min. 30 și 
76) pentru Mecanică fină Steaua, 
Ene (mta. 8), Ghiț.i (min. 52, 
autogol) pentru Automatica.

ROVA ROȘIORI — PANDURII 
TG. JIU 1—0 (1—0). A marcat : 
Al. Marcel (mir. 4 din 11 m).

UNIREA ALEX ANDRI A — CHI
MICA TlKNAVENI 3—0 (1—0).
Autorii solurilor : Cilicheanu
(min. 7), Voicilă (min. 63) și 
Văcariu (min. 75).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
ȘOIMII IPA SIBIU 1—2 (0—1).
Au Înscris : Hagl (min. 68). res
pectiv Rotaru (mta. 5), Marcu 
(mta. 85).

SERIAAIII-a ------
F.C. B.AIA MARE — IND. SIR- 

MEI c. TURZn 4—1 (3—0). Au
torii golurilor: Tulba (min. 4), 
Koler (min. 28 din 11 m), Roznai 
(min. 36), Dragomlrescu (mta. 61), 
respectiv Vlăduț (mta. 57).

U.T. ARAD — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 2—0 (2—0). Au marcat: 
Cura (mta. 35) și Coraș (mta. 44).

UJH. TIMIȘOARA — „U* CLUJ- 
NAPOCA 1—2 (1-HI). Au Înscris : 
Chlfan (min. 16), respectiv Bucur 
(mm, 68 dta 11 m și min. 86).

METALURGISTUL CUGIR — O- 
LLMPIA SATU MARE 3-0 (2—0). 
Au marcat : Bucur (min. 31 dta 
11 m), Vătafu (mta. 42) șl Na- 
gbl (min. 84).

C.I.L. SIGHET — RAPID ARAD 
3—0 (1—0). Au înscris : Strîmbei 
(mta. 5), Roman Cnxta. 50) șl Rus 
(mta. 88).

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 6—2 (3—1). Au
torii golurilor: Szilaghl (mta. 5 și 
10), Toth (imin. 37), Estenca (min. 
68). Cadar (mta. 82), Pataki (min.

• BILETELE DE INTRARE 
Ia jocul de fotbal dintre re
prezentativele Rom&niel șl I- 
tallel, din cadrul campiona
tului european, care se va 
desfășura la data de 16 a- 
prilie 1983, ora 20, pe stadio
nul „23 August*, se vor pune 
In vinzare Ia casele de bile
te ale stadioanelor „23 Au- 
gust“. Republicii, Dtaamo și 
Steaua, In ziua de marți 5 
aprilie 1983.

• F.R.F. anunță că etapa 
din ziua de 7 aprilie a.c. a 
campionatului republican de 
juniori I se reprogramează în 
ziua de 14 aprilie a.c.

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORl INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 APRILIE 

1983
I. Rapid Buc. — Metalul Buc. 

1 ; II. Unirea Alex. — Chimica 
1 ; IU. C.S. Botoșani — Prahova 
1 ; IV. Autobuzul — Dinamo Vic
toria 1 ; V. Carpați Mîrșa — I.P. 
Aluminiu 1 ; VI. Dunărea C.S.U. 
— Oțelul Galați 1 ; VII. Viitorul 
Vaslui — C.S.M. Sv. 1 ; VIII. 
Ceahlăul — Gloria Buzău 1 ; IX. 
Met. Cugir — Olimpia S.M. 1 ; 
X Gloria Reșița — C.F.R. Tim. 
X ; XI. F.C. Baia M. — Ind. sîr- 
mei 1 ; XII. Armătura — C.S.M. 
Reșița 1 ; XIII. U.M.T. — „U"
Cluj-Napoca 2.

Jccheanu, I, Toma, M. Florea, 
C. Rusu, T. BGlohan, Gr. Rizu, 
N. Constantinescu și T. Ungu- 
rcanu.

1. DUN. C.S.U. 21 13 5 5 45-14 31
2. C.S.M. Sv. 21 10 6 5 23-13 26
3. Otelul Gl. 21 10 4 7 31-23 24
4. GL Bistrița 21 11 1 9 35-21 23
5 Gl. Buzău 21 10 3 8 33-24 23
6. F.C.M. Br. 21 11 1 3 35-28 23
7. Ceahlul P.N. 21 10 2 9 31-29 22
8. C.S.M. Borz. 21 9 3 9 20-21 21
9. Dunărea Căi. 21 10 1 10 26-33 21

10 C S. Botoșani 21 9 2 10 25-19 20
11. Prahova PI. 21 8 3 10 24-24 19
12. Min. G.H. • 21 10 1 10 28-34 19
13. C.S.M. Sf. Gh 21 8 2 11 21-23 18
14. Dta. D.-Foc. 21 7 4 10 19-27 18
15. Delta Tulcea 21 8 2 11 22-39 18
16. Vlit. M. Vs. 21 7 3 11 25-29 17
H. I.M.U. Med. 21 6 5 10 21-32 17
18. Vlit. Gh. 21 7 2 12 19-37 16

• Echipă penalizată cu două
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 10 
aprilie) : Gloria Buzău — Gloria 
Bistrița (1—4). Prahova Ploiești — 
Viitorul Mecanica Vaslui (0—5), 
Dunărea CSU Galați — Oțelul 
Galați (3—1), Minerul Gura Humo
rului — C.S.M. Suceava (0—2), 
Unirea Dinamo Focșani — Viito
rul Gheorghenl (1—2), C.S.M. 
Borzeștl — C.S. Botoșani (0—2), 
Ceahlăul P. Neamț — Delta Tul- 
cea (1—2). Dunărea Călărași — 
F.C.M. Progresul Brăila (0—6), 
C.S.M. Sf. Gheorghe — I.M.U. 
Medgidia (0—2).

Relatări de la B. Aurel, P. Ion, 
M. Tacăl, V. Secăreanu, M. Ver- 
zescu, D. Daniel T. Negulescu, 
*L Bizon Si D. Brănoiu.
1. RAPID BUC. 21 15 3 3 41-13 33
L I.P. Aluminiu 21 11 5 5 31-21 27
3. Carpați 21 9 4 8 35-27 22
4. Chimica T. 21 10 2 9 22-19 22
5. Din. Vlct, 21 8 6 7 31-28 22
e. Autobuzul 21 9 4 8 23-23 22
7. Met. Buc. 21 10 1 10 33-28 21
8. Automatica 21 9 3 9 23-23 21
9. Mec. fină St. 20 6 8 6 23-21 20

10. Rova Roșiori 21 9 2 M 23-24 20
ÎL Min. Motru 20 9 2 9 34-38 20
12. Gaz metan 21 8 4 9 21-29 20
13. Pandurii 21 9 1 11 29-28 19
14. Șoimii I.P.A. 19 7 4 8 22-26 18
15. Progresul V. 20 8 5 7 26-27 17
18. Unirea Alex. 20 7 3 10 26-30 17
17. C.S.M. Dr. 21 4 6 11 15-25 14
18. Precizia Săc. 21 5 3 13 26-50 13

• Echipă penalizată cu patru
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 10 
aprilie) : Autobuzul București — 
Precizia Săcele (4—0), Șoimii IPA 
Sibiu — Carpați Mîrșa (1—2). Mi
nerul Motru — Mecanică fină 
Steaua București (0—3). Dinamo 
Victoria București — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin (2—0), Lucea
fărul București — Automatica 
București — nedisputat. Chimica 
Tîmăvenl — Progresul Vulcan 
București (0—3), Pandurii Tg Jiu 
— Unirea Alexandria (0—2), I.P. 
Aluminiu Slatina — Rapid Bucu
rești (0—2), Metalul București — 
Rova Roșiori (0—1), Gaz metan 
Mediaș stă.

84), respectiv Mociran (min. 42 
dta 11 m și min. 54).

ARMATURA ZALAU — C.S.M. 
REȘIȚA 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Terheș (min. 33).

AURUL BRAD — STRUNGUL A- 
RAD 3—1 (1—0). Au înscris 1
Ormenișan (min. 23), Merlă (min. 
68), Nan (min. 81), respectiv Szl- 
kler (min. 62).

GLORIA REȘIȚA — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—1 (0—0). Au mar
cat : Iancu (mta. 84 din 11 m) 
pentru Gloria, Roșea (min. 74) 
pentru C.F.R

Relatări de la O. Nemeș, G. 
Mornăllă,, Șt. Marton, M. Vîlcea- 
nu, S. Pralea, Z. Kovacs, I. Do-
muți, Al. Jurcă și P., Fuchs.
1. U.T.A. 21 12 5 4 42-11 29
S. „U* C.-N. 21 13 2 6 40-15 28
3. F.C. Bata-M. 21 12 3 6 43-19 27
4. Olim. S.M. 21 10 3 8 37-28 23
5. Ind. sîrmri 21 11 1 9 26-23 23
6. Armăt. Zalău 21 11 1 9 26-39 23
7. CSM Reșița 21 9 4 8 29-30 22
8. Mta. Cavnic 21 10 1 10 44-30 21
8. Someșul! S.M. 21 9 2 10 38-34 20

11). Aurul Brad 21 8 4 9 23-29 20
M. CIL Sighet 21 9 1 11 34-35 19
12. CFR Timiș. 21 8 3 10 25-26 19
13. Rapid Arad 21 8 3 10 33-35 19
14. Met. Cugir 21 8 3 10 24-37 19
15. U.M. Timiș. 21 8 3 10 23-39 19
16. Gloria Reșița 21 8 3 10 25-47 19
17. Strg. Arad 21 6 4 11 20-31 16
18. în,f. Oradea 21 5 2 14 15-39 12

ETAPA VIITOARE (duminică ’O
aprille) ; Minerul Cavnic — Armă
tura Zalău (0—1), Ind. strmei
C. Turzil — Gloria Reșița (1—2- 
Rapid Arad — U.M. Tlmlșoai 
(0—2), Olimpia Satu Mare — F.C. 
Bala Mare (1—1), „U“ Clui-Na- 
poca — U.T. Arad (2—0), înfră
țirea Oradea — Someșul Satu Ma
re (0—2), C.F.R. Timișoara — 
Aurul Brad (0—2), C.S.M. Reși
ța — Metalurgistul Cugfr (1—3), 
Strungul Arad — C.I.L. Sighet 
(0—1).

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
646.937 LEI

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 3 APRILIE 1983. FAZA I : 
Extragerea I 25 49 79 42 27 33 
55 30 65 34 64 12 ; Extragerea a 
n-a ; 24 22 26 84 32 14 90 47 89 
4 77 16 ; Extragerea a Ill-a : 49 
36 43 73 19 40 27 11 29 41 71 34 ; 
Extragerea a IV-a : 32 20 78 55 
38 83 90 80 60 50 42 10.

FAZA A Il-a : Extragerea a 
V-a : 59 17 67 70 10 2 ; Extragerea 
a Vl-a: 31 80 52 33 78 3 ; Extrage
rea a Vll-â : 77 49 35 15 19 5.

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 
1.803.409 lei. *



La campionatele mondiale de scrimă (tineret)

FLORETISTA ROMÂNCĂ ELISABETA GUZGANU 
A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ

BUDAPESTA, 3 (prin tele
fon). Cind ceasul anunța că 
mai este doar un minut in a- 
saltul pentru locurile 3—4 din
tre floretistele Elisabeta Guz
ganii (România) și Petra Fabcr 
(R, D. Germană) și scorul era 
6—5 pentru sportivă noastră, 
ne gîndeam că medalia de 
bronz părea să se Îndepărteze 
iar. Dar tinerei floretiste Guz- 
ganu i-au mai trebuit doar 40 
de secunde pentru ca să aducă 
scorul la 8—5 și astfel să re- 
înnodăm — sperăm — firul per
formanțelor românești la C.M. 
de tineret, intrerupt acum 8 
ani. Performanța Elisabete; Guz- 
ganu a fost intregită de cali
ficarea Rozaliei Oros in finala 
probei. Care a fost drumul loe 
spre acest ultim act al compe
tiției ?

Victorie, in primele asalturi 
din eliminări directe: G«x<a- 
nu la Veliciko — U.R-SS. cu 
8—3 și Oros la Rieper (R.D.G.), 
cu 8—5. Apoi Guzganu va 
pierde la Traversa — Ital-a cu 
8—3. iar Oros la Vaeearam ca 
8—0. In continuare, recalificări: 
Guzganu — Reiffelsieia ȚR.F.GJ 
8—4. iar Oros — Fanărahaner 
(R.F.G.) 8—5. Și. Ută-le In 
'primele 8 ! Aici, caz fără pre
cedent: tabloul primelor asal
turi ale finalei II repetă pe cel 
precedent : Modaiae — Seop- 
tovi. Pusztay — Faker. Vaeea- 
roni — Oros și Gvxraaa — 
Traversa. Se vor repeta și re
zultatele ? Pină la ultim— a-

In cadrul „Daciata* ia șart h aeTrafi

VIORICA NICU Șl ADRIAN VASILE - 
CAMPIONI LA PATINAJ ARTISTIC

GA.I.AȚ1, J (prin telefon). — 
Desfășurare in cadrul marii com
petiții naționale „OariMla*. În
trecerile ff-iale ale eanspfoaw-e- 
lor republicane de patinaj artis
tic. rezervate jumorUor M ae- 
niordor. precum M concurau: 
republican al copiilor d soerar- 
țelor. au reunit — timp de trei 
zile — sub cupola patinoarului 
artificial din localitate pe ce. 
mai buni sportivi al genului In
tr-un festival al .arUștlloe «be
ții" de toate categoriile. SL~- 
bătă și duminică și-au disputat 
InUietatea juniorii și senăom. 
Specialiștu prezenți in kfixme 
au fost de părere, în unacorr..- 
tata. că toți ooccurer.țu a-au 
prezentat in progres, expert; 
lor examinatori. arbitrii de la 
cele 7 mese, acord—d note ma. 
mari decit in anii trecutL De 
forțe sensibil egale la primele 
două evoluții (figuri obligatorii ș: 
programul scurt), favoritii s-au 
angajat, in continuare, tatr-o pa
sionantă luptă pentru un loc pe 
podium. Deținătorii titlurilor la 
seniori, Irina Nichiforov șl Adrian 
Vasile au fost depășiți la ..im
pusele “ stabilite de regulamentul 
internațional de Viorica Nicu. E~ 
lena Ghiban, Mariana Chițu șl. 
respectiv. Bogdan Krutil și Ma
rius Negrea, ultimul constituind 
o plăcută surpriză. Programul 
scurt, compus dlntr-o serie de 
elemente libere, șl apoi exerciții 
libere alese, au triat cu severi
tate concurența după valoarea 
șl pregătirile efectuate. în final, 
liderii clasamentelor nu devenit 
bucureștenil Viorica Nlcu și A- 
drlan Vasile, merituoși cam
pioni de seniori ai „Dacladei", la 
sportul de performantă.

în confruntarea tinerelor pa
tinatoare. junioarele de oateg. a 
2-a au încântat mal mult pri
virile spectatorilor, ele fiind mai 
temeinic pregătite decit colegele 
lor mal mari.

TELEX « TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Jocurile ..Martin 

Lur er King", la San Francisco : 
110 mg : Campbell (S.VJL) 13,60, 
Bryggare (Finlanda) 13,84 ; suliță: 
Petranoff (S.U.A.) 87,42 m, greu
tate : Tafralis (S.U.A.) 20,20 m, 
ciocan : Tlainen (Finlanda) 74,22 
m.

AUTOMOBILISM • După 15 
probe speciale în „Ralyul Sa
fari" pe primul loo se află echi
pajul kenyan Vio Preston — John 
Lyall (..Audi Quattro").

BOX • Americanul Aaron 
Pryor și-a pcs în Joc titlul mon
dial la cat. super-ușoară (WBA) 
în fața sud-coreanulul Sang Hunn 
Kim, in gala de la Atlantic City. 
Pryor a ciștigat prin oprirea me
ciului de către arbitru în repriza 
a 3-a! El este neînvins în carie
ră — 33 de meciuri I

CICLISM • Turul NormandleL 
etapa a IV-a (Evreux — Argen- 
tan, 150 km) a fost câștigată de

salt da! Nxaai G rrgar.a a 
făcut excepție, intrrri nd-o pe 
Traversa cu 8—5. In șrroif.na- 
le : Modalne -j Faber 8—5 si 
Vaeearaai — GKZgaaa 8—3. în 
f.palâ. VacearoaL ears aiearză 
.4-^4 această credali e de 5 ani 
a tatrearî-o cu 8—3 pe fossa 
caMpuaahă at-riAalk. iar peadre 
^braex”. cura ac. rirX, Gaa- 
gwra a £sp<ss de Fiber ce 
8—5. Oro. s-a c’-asat pe locd 1 
iar Bsparcsic* Onrinsă — eLi- 
minărt directe de Scțpțowa si 
ta recalificări, de Iaaoacri) pe 
loan 18

La spadă, cei trei reprezea- 
t»33 a. Xu coasere, aaztee.

CLASAMEXTELR — BesuMrv : 
X ' «ta Na (CK-lDi Bru 
rewț» M p, 8 knaa KgMr* 
Brigae S<-naM CLRM. Oc-'xf
«CB. Tractorul M-toari 13 ». 8 
Karsc Schr-xh «CAM a»-X> 
poca) M p. 8 Leu GMCac (CS 
Traciccul Bras: .-» 11 p: uartori : 
L Adrian VMfc (CSC-rers Bwa- 
reștu M p. A B-Xdan Krwto «CA 
Tractorul BrMori M >. 8 Ma
rios Xegrea (CA. TrectorM Bra
șov) M P. A AjTX.ri An^at 
«CSC-IEFS B=ctrera> Mp. A 
FLcriz Ga ferm (CSC-UFS Bxd- 
ressă >3 p. A Bogdac Gabxa 
(CA.Ș X Ga.'ar> IM p : )M im 
n : x Cazam liaetre «CSS Trt- 
umf Boem ești) M p, A g^~r* 
Sralasy (CA3A Qsî-Xapoca» M 
P. X Anca CrMtesra ICSC-IEFS 
București) LX p ; J«foaare I : 
Brigitte Sigmund (CSM cluj-Na
poca) M P. L Karin Set - ri 
(CSM Ciuj-Napoca) 43 p. X SS- 
mooa Dialboc (CA. Tracxxxg 
Brașov) S3 p : Juniori □ : L
Istvan Lanț (CSM duj-Napoea) 
L4 p, X Marian Prisecare (C-SS 
1 GaUtll 3.6 p. 1. Horia Nxorici 
(CSM Cluj-Napoca) 74 p.

Troian IOAN1ȚESCU

COMPETIȚII EUROPENE DE HANDBAL
Sfirșltul săptăminii trecute a 

programat returul semifinale
lor competițiilor continentale de 
handbal Lnter-clubtiri. Iată dte- 
va dintre rezultatele Înregistrate.

Cupa campionilor europeni 
(bărbați) : Ț.S.K.A. Moscova — 
Metaloplastlka Sabac 25—lfi (11—9). 
Echipa moscovită s-a calificat In 
finală, scorul generat filndu-1 
favorabil : 42—39. Cupa campio

olandezul Henk van Weers cu 
3.24:29. Liderul cursei este fran- 
cezul Frebert • La Noto, în Ita
lia. „Circuitul așilor" a fost ciș
tigat de Carmelo Barone crono
metrat în 2.48:00 pe 90 km.

HOCHEI • Turneul de la Le
ningrad : U.R.S.S. n — Canada 
(echipa olimpică) 5—4 (0-0, 2—3. 

3—1), Suedia — Finlanda 5—2 
(3—1, 0—0, 2—1)

ÎNOT • La Berlin, Anke Son- 
nenbrodt (R D. Germană) a sta
bilit un nou reoord al Europei In 
proba de 800 m liber cu timpul 
de 8:31,7. Vechiul reoord era de 
8:32,55 și aparținea Iaesel Diers 
(R.D. Germană). 200 m spate a 
fost dștigată de campioana R. D. 
Germ ne. Birte Weigang. cu tim
pul de 2:11,90. La 200 m liber, 
victoria a revenit lui Dirk Richter 
(R. D. Germană) — 1:52,33, urmat 
de Michael Gross (R. F. Germa
nia) — 1:52,37.

Buzan și Sebok, au avut o e- 
voluție modestă, doar ultimul 
ajungind in turul III.

La sabie, cei doi reprezen
tanți ai țării noastre ajunși în 
eliminările directe au apărut 
in ipostaze diferite. Szabo l-a 
intilnit in primul asalt pe po
lonezul Zablocki pe care l-a 
învins cu 10—9. după drama
tice răsturnări de situații (2—5, 
8—8. 9—3). ajungind astfel la 
poarta finalei. Aici l-a jntlnit 
pe Beeker (R-x.Gj, fiind în
vins cu 10—7, intr-un asalt fn 
care a fost dominat. O ultimă 
încercare de a accede in fi
nală. prin recalificări, cu Vir- 
gilio (Italia). Szabo a condus 
cu 5—3, apoi ai 6—4. lăsîn- 
du-ne să sperăm că se va nu
măra printre că 8 fînaliști ai 
probei. S-a speriat. Insă, de 
această perspectivă si n-a mai 
puiuț. literatoente. să puncte
ze. tind întrecut de un ad
versar căruia nu i-a fost mai 
prejos, oi 10—6...

In finala probei de sabie s-au 
Înregistrat rezultatele: Marin 
Itata) — Guicbat (Franța) 
1»—7. Szeatey (Ungaria) — Vir- 
CiiM (Ralia) 13—8. Olech (Po- 

_ Bazeslawxki (U.RS.S.) 
18—7. Becker (R-FG.) — Dau. 
rele (FraaUl 10—8; în semi- 

; Marin — Szentey 10—5.
O4ech — Becker 10—4 ; pentru 
kicorile 3—4 : Szentey — Becker 
U—18 Pentru Ierurile 1—2- 
Mzrin — Ojeeh 10—5

Astfei. Ticecampiocul mondial 
de tineret de anul trecut. Mar
ca Maria, a urcat acum pe 
treapta cea mai înaltă a po- 
dEnasclci. In .rmtlnd pe cei mai 
■ănăr Caalisx Oierii (18 am).

De șocat /âpenl că celălalt 
sabeer rrxAa. calificat In eli- 
— firile dtreefie. Saltan, a fost 
neroit să se retragă din con
curs. In tema accidentului de 
vioeri. care s-a dovedit a C 
smlt mai complicat decit se 
aștepta — o ruptură d> lifa-

Foci SLAVESCU

4JT.

X IV 
XIV.

AGENDA SĂPTĂMiNII
TCtlS : T i—iți. Za T Matwea, Kt-Wh Head. Houston 
riM M M4V) : CICLISM : A3 M-tea tur al Marocu-

^4 AIW X ; Ca^a e-xroQM la spadL la HriderArim. 
PATINAJ vmzA : CKpteAXde =ochXa>. la Tokio 
rpteA M MTV) : CICLISM : TarM A=e-=< rpfci la 
MJV) ; HOCHEI pg IARBĂ s Czpa troercxitihentaM. 
txeeec Xwhpg-, la Kuta Larnpcr ptel îa 33. IV) ; 
AUTOMOBILISM : Criseriri »'șlr. fc cwlral campio- 
zaruTri rzropezr Oe raffzri.
JUDO : T_reu icterzapocăi ta KCrkrade. ta Olanda; 
ATLETISM : Macat acul de ia Bcesegdasi.
AUTOMOBILISM : Marele peart-, de ța HocRenheUn. 
R-F.G.. formula X : Cursa de 3a Brands Hatch. An- 
gha, loanla I ; MOTO : Marele peerr. u al EvețSel. 
la Payerae (5M cmc) șl Mirele premiu al Austriei, 
la Launsdorf (135 cmc) ambele la mmocroc : BOX : 
meci pentru USul raocda la semi-mu»c4
(W.B.A.), Katsuo Tikashikl (Japonia) și Guadelupa 
Madera (Mexic), la Osaka : RUGBY : Meciul Româ
nia — Italia în cadrul camoiacatutal european, la 
Buzău ; CICLISM : Cursa Paris — Roubaix.

»JV.
:t_rv.

nilor europeni (femei) : La Obre- 
novici. Radnicki Belgrad a in- 
vina Vasas Budapesta cu 32—22 
(In tur 22—36). Cupa cupelor (fe
mei) : La Osijek (Iugoslavia), e- 
chipa Locală a dispus de Gott- 
waidov (Cehoslovacia) cu 23—21 
(în tur 21—22). Cupa Federației 
(femei) : La Veszprem (Ungaria), 
formația Bakony a pierdut me
ciul cu Empor Rostock (RJJ.G.) 
cu îs—23 (în tur 19—19).

SCHI • La Sadankylae, In La- 
ponia finlandeză, concurs de 
blatlon — 20 km : 1. Frank Ul
lrich (R.D.G.) 1.07:24(0), 2. Ralph 
Gâtbel (RJJ.G.) 1.09.20(1), 3. Eirik 
Kvalfcss (Norvegia) 1.10:18(4). fe
mei — 10 km : 1. Alno Kallunkl 
(Finlanda) 44:55(5), 2. Rlikka Sa- 
lokannel (Fini.) 45:17(3) • Slalo
mul special de la Villard de Lans 
a revenit franțuzoaicei Fablenne 
Serrat 1:41,35, urmată de Kerstin 
Risch (R.F.G) 1:44,51.

SĂRITURI • Prima etapă a 
Cupei Europei la sărituri in apă, 
la Bmo, a stabilit următorii în
vingători: Niki Stalkovic (Austria) 
844,25 p la trambulină 3 m șl An
gela Sasulevici (U.R.S.S.) «4,0 p 
la platformă

TENIS • Suedezul Mats Wi- 
lander a cîștigat turneul de la 
Monte Carlo tnvlnglndu-1 pe a- 
merlcanul Mei Purceii cu 6—1, 
6—2, 6—3.

A 38-a aniversare a Eliberării Unaarici

SPORTUL ȘCOLAR 
ÎN CENTRUL ATENȚIEI

La 4 aprilie poporul ungar sărbătorește cea de a 38-a 
aniversare a eliberării țării de sub dominația fascistă, eve
niment care a deschis o etapă nouă în istoria Ungariei.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
in cei 38 de ani care au trecut de la Eliberare, poporul 
ungar a străbătut un drum important, cu realizări insemnale 
in toate domeniile construcției socialiste, printre care și cel 
al culturii fizice și sportului.

O retrospectivă a anului 
competițional 1982 a arătat 
că in Republica Populară 
Ungară au fost realizate nu
meroase succese. atît în 
ceea ce privește activitatea 
de masă ca bază a sportu
lui de performanță, cit si în 
domeniul activității virfuri- 
lor sportive.

Sportul de masă este 
practicat pe o scară tot mai 
largă. Există diferite forme 
de atragere a cetățenilor în
tr-o activitate sportivă. în
deosebi la sfirsit de săp- 
tămină. cind se organizează 
excursii școlare, de orienta
re turistică, si plimbări în 
jurul orașelor pentru cei 
virstnici.

Președintele Oficiului pen
tru cultură fizică si sport 
din R. P. Ungară. Istvan 
Buda, spunea pe bună 
dreptate că orele libere ale 
cetățenilor trebuie folosite 
in mod utn astfel ca ele să 
devină o odihnă activă, prin 
organizarea unor jocuri, 
practicarea înotului, a turis
mului. Numai așa. timpul 
liber si îndeosebi cel de la 
sfîrșitul săptăminii. petrecut 
In mijlocul naturii, poate de
veni realmente eficent pen
tru sănătatea oamenilor.

Sportului practicat In școli 
1 re dă din ce in ce o mai 
multă atenție si importanță. 
Aid există acel rezervor 
mare de cadre care sînt 
depistate de profesorii de 
educație fizică. instructori 
si antrenori. Cele mai mari 
centre școlare pentru sport 
sînt la Budapesta. GyBr, 
Sxeged. Tatabanya, de un
de devii cei mai dotați iau

CAMPIONATE • CUPE
l’XS.S. (et. X). Ciseva rezul

tate ; Dinamo Muisk — Pahtakor 
3—X Dinamo Tbilisi — TA.K.A. 
3—0, Baku — Torpedo •—1. Ku
taisi — IXnamo Kiev 3—1. Dina
mo Moscova — Dooețk 0—1. In 
clasament, conduc Erevan și Șah- 
tlor cu cfte 4 p.

ANGLIA (et. 43) : Liverpool — 
Sunderland 1—4. Manchester 
Utd. — Coventry O—», Nottin
gham — Everton X—•, Ipswich — 
Aston Villa 1—3. West Ham — 
Watford 3—1. In clasament con
duce Liverpool cu 74 p (33 j). 
urmată de Manchester L'td. St p 
OX j), Watford 5» p (34 j). Aston 
villa 55 p (34 j).

FRANȚA (et. 30) : Auxerre — 
Nantes 1—1, Strasbourg — Paris 
St. Germain 1—X Rouen — St. 
Etienne 0—1, Toulouse — Bor
deaux 0—1. în clasament pe 
primele locuri : Nantes 48 p. Bor
deaux 39 p, Paris St. Germain 
37 p.

SCOȚIA (et. 30) : Celtic — 
Motherwell 3—0, Aberdeen — 
Mirren 0—1 !, Dundee — Rangers 
3—1. în clasament conduce Celtic 
cu 45 p, urmată de Dundee și 
Aberdeen cite 44 p (toate cu dte 
2» J).
• în preliminariile C.E. de ju

niori, la Radom : Polonia —
U.R.S.S. 2—1 (în tur 0—1). Echi
pa U.R.S.S. s-a calificat pentru 

drumul loturilor naționale, 
în această direcție, președin
tele forului superior al miș
cării sportive arăta recent 
că măsura introducerii celor 
trei ore de educație fizică 
pe săptămină in școlile ge
nerale este excelentă. Dar 
pentru folosirea utilă a an
cestor ore. se sublinia în 
continuare, profesorii de spe
cialitate au o mare răspun
dere : să muncească serios, 
cu dăruire, cu mult simt pe
dagogic si să fie în același 
timp ajutati de întreg corpul 
didactic din școala respec
tivă, in frunte cu directo
rul !“ Un îndemn util pen
tru formarea noilor perfor
meri de talie internațională.

Desigur, pentru Olimpiada 
de la Los Angeles, anul 1983 
va fi o repetiție generală, 
un excelent prilej de selec
ție a sportivilor. Se inten
ționează ca lotul Ungariei, 
pentru marea competiție de 
anul viilor, din S.U.A-îMi 
cuprindă 150—200 de spor) 
tivi. Firește, printre aceștia 
se vor afla atletii Laszlo 
Szalma (a ciștigat recent ti
tlul de campion european pe 
teren acoperit la săritura In 
lungime). Bela Bakosi (la 
triplusalt). valoroșii canoiști 
în frunte cu Tamas Wich
man, multiplu campion olim
pic si mondial. halterofilii 
Istvan Hornyak si Peter 
Baczako. gimnastul GySrgy 
Gfizogl, scrimerii Imre Ge- 
dovari, Gyorgy Nebald. îno
tători. poloiști — toți con- 
sacrați — la care se vor mai 
adăuga numeroși sportiyi ti
neri depistați in ultima vre
me.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• După 4 runde, în turneul 

internațional de sah de la 
Dortmund conduce marele 
maestru român Mihai Șubă, cu 
3.5 p. urmat de Vlastimil 
(Cehoslovacia) — 3 p. în runda 
a 4-a. Mihai Șubă l-a învins, 
cu piesele negre. pe Nigel 
Short (Anglia).

• A cincea partidă Margare
ta Mureșan — Lidia Semionova, 
care trebuia să se dispute ieri 
la Bad Kissingen (R.F.G.), a 
fost amînată pentru marți 
după-amiază.
• La Velden (Austria), Va

sili Smîslov conduce cu 3—2 
in fața lui Robert Hubner.
• La Alicante. în Spania. în

cep astăzi două meciuri din 
cadrul sferturilor de finale ale 
campionatului mondial feminin 
(Nana Aleksandria — Tatiana 
Lemaciko) și masculin (Zoltan 
Ribli — Eugenio Torres).

turneul final, grație golului mar
cat In deplasare.
• în turneul de juniori de la 

Cannes (gr. B) : Brazilia — Qatar 
0—0 (!), Italia — Olanda 2—1.
• în campionatul Spaniei. Real 

Socledad a învins cu 1—0 pe 
CJ, Barcelona.

BENFICA ÎNVINGĂTOARE CU
3-0

în sferturile de finală ale 
.Cupei Portugaliei", Benfica Li
sabona a intilnit puternica for
mație Sporting Lisabona, pe care 
a învins-o categoric, cu 3—0 
(2—0). Meciul așteptat cu mare 
interes a fost urmărit de 70 000 de 
spectatori. în prima repriză Cha- 
lana șl Diamantino au fost au
torii golurilor, iar după pauză 
scorul a fost majorat de Carlos 
Manuel. Pentru a menaja cițiva 
jucători de bază antrenorul a 
efectuat două schimbări inlo- 
cuiniiu-i pe Chalana și pe Sheu 
(în min. 51 șl. respectiv, 71). 
Bcnflca a aliniat echina : Bento 
— Pietro, Humberto, Bastos Lo
pes, Alvaro — Carlos Manuel, 
Sheu, Alves, Cbalana — Diaman- 
Uao, Fiilpovici. tn repriza a doua 
au mai-jucat Nene și Jose Luis. 
Antrenorul Erikson a anunțat că 
toți jucătorii se află într-o formă 
bună șl apti pentru meciul pe 
care-1 vor susține miercuri noap
tea cu Universitatea Craiova.
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