
HANDBALISTELE DE LA CHIMISTUL RM. VlLCEA
PROLETARI DÎN TOATE TARILE, UNIȚIVA » ■■ /

S-AU CALIFICAT IN FINALA „CUPEI F.I.H."
Io meci retur: Spartakus Bekescsaba - Chimistul Rm. Vilcea 21-23 (11-8)
BEKESCSABA, 2G (prin tele

fon). — Comportîndu-se exce
lent si apărîndu-și șansele cu 
o deosebită ardoare, handbalis
tele de Ia Chimistul Rm, Vîl- 
cea, bine pregătite șl îndruma
te de antrenorul emerit Con
stantin Popescu, au reușit re
marcabila performantă de a se 
califica în finala „Cupei F.I.H.“, 
după o dublă victorie in fata 
echipei Spartakus Elore Be
kescsaba. După ce în meciul 
tur. consumat cu o săptămînă 
în urmă la Rm. Vilcea, cînd 
Chimistul reușise să cîștige 
destul de net, la 7 goluri di
ferență (23—21), iată că sîm- 
bătă seara. în Sala sporturilor 
din acest oraș, formația vîlcea- 
nă a obținut o a doua victo
rie : 23—21 (3—11), calificîn-
du-se, fără emoții, în finala 
competiției europene.

Meciul a fost frumos, mai 
ales prin prestația handbalis
telor românce din a doua re-

priză, și a plăcut numeroșilor 
spectatori, printre care se afla 
si o foarte activă galerie vîl- 
ceană. sosită într-o excursie la 
Bekescsaba pentru acest joc. 
La început s-a jucat ceva mai 
puțin avlntat, flecare echipă 
actionînd prudent, asa că sco
rul s-a menținut egal (6—6) 
pînă în min. 20, cînd formația 
Chimistul a fost sancționată cu 
3 eliminări într-un interval de 
3 minute șl gazdele, bine di
rijate în teren de valoroasa 
handbalistă internațională Csu- 
lik, s-au desprins facil, ajun- 
gînd să conducă cu 10—6 (min. 
23). Finalul acestei prime re
prize a aparținut echipei din 
Bekescsaba, care a terminat cu 
un avantaj de 3 goluri. In par
tea a doua formația noastră

Mihail VESA
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TREI ZILE DE TENIS SPECTACULOS
în final, S. U. A. — România 5-0 in „CUPA DAVIS"

(Continuare în pag. 2-3)

@ John McEnroe și Jimmy Connors au demonstrat că sint cei mai buni jucători 
ai lumii © llie Năstase a etalat din calitățile sale de mare campion @ Florin 
Segărceanu (din nou un set ciștigat în fața numărului 1 mondial I) a dovedit că 

este un valoros jucător de „Cupa Davis"

H. C. MINAUR BAIA MARE 
A CUCERIT PENTRU A 3-a OARĂ 
„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL

S-a încheiat al 82-lea med 
susținut de reprezentativa Româ
niei in „Cupa Davis". A fost, 
după cum se știe, un meci pier

de mare clasă, astăzi efectiv 
cei mai buni în arena tenisu
lui mondial, au primit o re
plică demnă din partea purtă-

BISTRIȚA, 26 (prin telefon).
Intr-o excelentă organizare, 
care a transformat gala finală 
a celei de a VI-a ediții a 
„Cupei României" la handbal 
masculin într-o veritabilă săr
bătoare sportivă, cele 4 fina
liste și-au disputat primele 
locuri în Sala sporturilor din 
Bistrița în prezența a peste 
1500 de spectatori. Au fost 
meciuri de mare luptă, H. C. 
Minaur Baia Mare reușind, 
într-un final dramatic, să cîș
tige „in extremis" și să-și în
scrie astfel numele pentru a 
3-a oară în palmaresul între
cerii. Finala mică, pentru locu
rile 3—4 a revenit echipei 
Steaua.

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— DINAMO BUCUREȘTI 
24—23 (11—15). Prima repriză 
a fost dominată net de dlna- 
movlști, care și-au protejat 
poarta printr-un blocaj efi-

dent și au reușit, cu calm și 
precizie, să înscrie gol după 
gol : 6—3 în min. 12 ; 7—4 in 
min. 14 ; 12—7 în min. 23- Iată 
cîteva din momentele primei 
reprize care atestă superiori
tatea sportivilor pregătiți de 
Gh. Lieu șl V. Samungi. In 
partea a doua a întllnlrii, după 
doar 2—3 momente bune. în 
care scorul a devenit 16—11 
pentru dinamoviștl, băimăre- 
niî se ambiționează, joacă din 
ce in ce mai bine și Mironiuc, 
care fusese șters in prima re
priză, marchează 8 goluri unul 
mal frumos ca altul și îm
preună eu colegii săi reușește 
în min. 43 să egaleze la 18, 
iar un minut mai tîrziu să ia 
chiar conducerea cu 19—18. 
De aid, echipele merg cap la

Hristache NAUM

Florin Segărceanu voleiază excelent,
Năstase, in meciul contra perechii americane John McEnroe 
Peter Fleming

(Continuare în pag. 2-3)

dut. dar în care tenlsmanii tă
rii noastre întrecuți diupă o lup
tă dirză și spectaculoasă, au 
avut în față pe multiplii cîș- 
tigători ai trofeului șl marii 
favoritl ai ediției actuale, e- 
chipierii S.U.A. Acești jucători

Etapa a 20-a a Diviziei „A“ de fotbal

O NOUĂ „ROCADA“ STEAUA - DINAMO
• Dinamo n-a putut trece de Petrolul • Surpriză ia derby-ui moldovean : ieșenii învinși in Copou
• Victorii nete ale gazdelor la București, Craiova, Rm. Vilcea, Slatina, Hunedoara și Ga
lați • Coraș l-a ajuns pe Grosu in clasamentul golgeterilor. • Oaspeții au inserts două goluri

din™ 18 I

avlnd alături pe llie

Foto : Dragoș NEAGU

torilor culorilor românești, răs
plătiți de atîtea ori cu aplauze. 
Au fost. într-adevăr, 3 zile de 
tenia spectaculos la Palatul 
Sporturilor si Culturii, în con
dițiile unei săli pregătite ex
cepțional și ale unei ambianțe 
la înălțimea evenimentului.

Echipa americană se califică 
pentru sferturile de finală ale 
competiției, în care urmează să 
întîlnească echipa Argentinei. 
Echipa noastră va întîlni for
mația R. F. Germania, într-un 
meci de recalificare pentru 
grupa mondială de elită. între
cerea s-a încheiat, o nouă în
trecere începe I

NĂSTASE, SEGĂRCEANU - 
McENROE, FLEMING 3-6, 

4-6, 4-6
Simbătă. ora 16,50... în su

nete sărbătorești de marș. în 
fata tribunelor arhipline, se a- 
liniază cele două echipe, cor
pul de arbitri, copiii de mingi. 
Se face prezentarea jucătorilor 
și a căpitanilor de echipă, mo
ment punctat cu ropote de a- 
plauze. Cu o cotă în plus, 
parcă, pentru llie Năstase, „ve
teranul" acestei întîlniri, Davis- 
Cupmanul nostru ajuns acum 
la 145 de meciuri în marea 
competiție.

Cîteva minute mai tîrziu, co
vorul verde se golește din nou. 
pentru a primi apoi numai 4 
jucători, cei care își dispută 
partida de dublu. în scaun ur
că arbitrul britanic Bob Jen
kins. Primul la serviciu, cam
pionul mondial John McEnroe. 
Ghemul său inaugural începe 
cu un „as" și se încheie cu un 
scor la zero. Semn că și de 
această dată va fi greu pen
tru echipierii noștri. Dar. iată 
că din al doilea ghem, cînd 
servește necruțător llie, iar Flo
rin voleiază prompt, se vede 
din nou că nu vom fi dispuși 
să cedăm prea ușor. Jocul se 
încinge și in următoarele ghe
muri atît Fleming, cit si Se
gărceanu. la serviciu, sint în 
dificultate. Echilibrul se rupe 
abia în al 8-lea ghem, cînd tot 
Segărceanu, acum ceva mai 
slab în voleuri, este întrecut. 
Primul break ! Și primul set 
în favoarea oaspeților.

A doua manșă a întilnirii a 
fost o luptă de mare încorda-

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
„Trofeul Carpați1* la bob 2

Steaua F.C. Argeș 2-0 (i-o) 1. STEAUA 20 13 3 4 45-13 29
Dunărea C.S.U. Jiul 2-0 (1-0) 2. Dinamo 20 11 7 2 38-17 29
Sportul stud. F.C. Bihor 3-1 (1-D 3. Univ. Craiova 20 12 2 6 32-16 26
F.C. Olt — F.C. Baia Mare 3-0 (2-0) 4. Sportul stud. 20 11 4 5 31-19 26
Corvinul Rapid 2-0 (2-0) 5. S.C. Bacău 20 10 3 7 20-25 23
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (1-0) 6. F.C Bihor 20 9 4 7 34-26 22
Politehnica lași — S.C. Bacău 0-1 (0-0) 7. F.C. Argeș 20 10 2 8 26-21 22
Chimia Rm. Vilcea — C.S. Tîrgoviște 3-0 (2-0) 8. Politehnica Iași 20 7 8 5 21-20 22
Petrolul Ploiești — Dinamo 0-0 9. F. C. Olt 20 8 9 5 16-13 21

ETAPA VIITOARE (miercuri 29 februarie)
10.
11.

Jiul 
Chimia

20
20

8
7

4
5

8
8

16-24
24-29

20
19

F.C. Bihor Politehnica lașf (0-0) 12. Corvinud 20 7 4 9 26-25 18
A.S.A. Tg. Mureș — C.S. Tîrgoviște (1-1) 13. F.C. Baia Mare 20 7 4 9 20-35 18
Dinamo — Rapid (2-1) 14. Rapid 20 5 6 9 15-22 16
Jiul — Corvinul (2-0) 15. A.SA. 20 6 4 10 17-25 16
S.C. Bacău — Petrolul Ploiești (1-O) 16. Dunărea C.S.U. 20 3 7 10 11-21 13
Sportul stud. Steaua (2-1) 17. C.S. Tîrgoviște 20 3 5 12 13-34 11
F.C. Argeș — Univ. Craiova (0-3) 18. Petrolul 20 2 5 13 13-34 9
F.C. Olt _ Dunârea C.S U. (0-0)
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Baia Mare (1-3) Cronicile etapei, în pag . 2—3

DUPĂ 8 ANI, DIN NOU
VICTORIE ROMANEASCA !

Echipajul Darin Degan - Cornel Pcpescu a obținut un frumos succes
SINAIA, 26 (prin telefon). 

Cîteva mii de spectatori au ți
nut să asiste la întrecerile e- 
ditiei a 6-a a concursului 
ternational de bob 2 dotat 
„Trofeul Carpați", la care 
luat parte 16 echipaje

in- 
cu 
au 

___ din 
R.D.G., Italia, U.R.S.S. și Româ
nia. Fidelitatea numerosului 
public a fost răsplătită prin- 
tr-o frumoasă victorie obținută 
de echipajul România I, alcă
tuit din Dorin Degan — pilot

și Cornel Popescu — împingă- 
tor. Este primul succes româ
nesc după 8 ani, precedentul 
fiind realizat în 1976 de echi
pajul Ion Panțuru — Gheorghe 
I.ixandru. Ca și la 
diții ale „Trofeului 
la aceasta oaspeții 
tat echipieri tineri.

celelalte e- 
Carpați". Si 
au prezen- 
dar să nu

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Coraș (in dreapta imaginii, în tricou alb), înscrie primul gol al 
meciului Sportul studențesc — F.C. Bihor 3—1

Foto : Ion MIHAICA

MARICICA PUICĂ Șl GYORGY MARKO CAMPIONI NAȚIONALI DL CROS
BĂILE FELIX, 26 (prin tele

fon). Nici că se putea o alege
re mai fericită, pentru finalele 
campionatelor de cros, decît 
această primitoare stațiune bal- 
neo-climaterică din apropierea 
Oradei. în timp ce la radio bu
letinul „meteo" relata despre 
o vreme, în general, umedă în 
mai toate zonele țării, aici, la 
Băile Felix, a fost, duminică, 
o zi de adevărată primăvară; 
soare, cald, frumos, ceea ce a 
făcut, evident, ca traseul ales 
pentru concurs să fie uscat, iar 
ambianța întrecerilor, admira
bilă. La aceasta a contribuit 
și buna organizare asigurată 
competiției de activiștii CJEFS 
Bihor, ai comisiei județene de 
atletism și, desigur, ai federa

ției de specialitate. în cele 
cinci probe ale concursului au 
luat parte circa 800 de concu- 
renți din întreaga țară, care 
au demonstrat o bună pregăti
re fizică. Campionatele națio
nale au constituit și criteriul 
de selecție a alergătorilor, care 
vor participa, la 11 martie, la 
„Crosul Balcanic", la Ciupria, 
în Iugoslavia.

Și acum, pe scurt, o relata
re asupra întrecerilor:

JUNIOARE (2000 m). Bistri- 
țeanca Ana Algeorgi a impus, 
de la început, o trenă susținu
tă, căreia nu i-a rezistat decît 
Cleopatra Pălăceanu, astfel că 
ele și-au asigurat un avans 
mare față de grosul plutonu

lui. în final, victoria a revenit 
lui Pălăceanu. Clasamentul: 1. 
Cleopatra Pălăceanu (CSS Ce
tate Deva, antrenor E. Mladin) 
6:05,0, 2. Ana Algeorgi (CSȘ 
Bistrița), 3. Elena Rață (CSȘ 
Suceava — Olimpia Buc.), 4. 
Maria Pintea (CSȘ Bistrița), 5. 
Maria Duca (CSS Bistrița), 6. 
Ana Pădurean (CSS Cetate De
va); echipe: 1. CSȘ Bistrița 11 
p, 2. CSȘ Cetate Deva 14 p, 3. 
CSȘ Suceava 28 p.

JUNIORI (6000 m). După ce 
llie a condus majoritatea dis
tanței, titlul a fost decis la 
sprint, pe ultima „sută". Clasa
mentul: 1. Remus Răcășan („U“

(Conlinuare în pag. 2-3)



Azi, la Miercurea Ciuc
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET

INCHLIE CAMPIONATUL DE HOCHEI
Astăzi se dispută pe patinoa

rul artificial din Miercurea Ciuc 
ultimele trei jocuri ale actualei 
ediții a campionatului de hochei. 
In afara derbyului dintre cele 
două formații 
cheiului nostru 
Miercurea Ciuc 
ua : 4—2, 6—1, 
S.C. M. Ciuc :

fruntașe ale ho- 
Steaua și S.C. 
(3 victorii Stea- 

6—0, o victorie 
___  __ ____ 3—2 șl un 
egal : 2—2), mai are loc și

joc 
_o__ . ___ ____ __ . O
foarte interesantă dispută între 
ultimele - - -
Galați
în care

două clasate, Dunărea 
șl Avintul Gheorgheni, 

gălățenii, cu punctul

smuls la Progresul Miercurea 
Ciuc, sînt mal lipsiți de emoții, 
în celălalt joc se întîlnesc Di
namo și Progresul Miercurea 
Ciuc.

In penultima etapă, după cum 
ne-a comunicat corespondentul 
nostru V. Pașcanu, s-au înregis
trat rezultatele : Dinamo — A- 
vîntul Gheorgheni 12—2 (4—1,
5—0, 3—1) ; Steaua — Dunărea 
Galați 13—2 (2—1. 6—0. 5—1) ;
S. C. Miercurea Ciuc — Progre
sul Miercurea Ciuc 13—0 (9—0,
4—0. 4—0).

în Diviziile „A“ de volei

TREI VICTORII IN DEPLASARE

DUPĂ UN MECI DE TOATA FRUMUSEȚEA,
STEAUA DINAMO 81-79

IN ÎNTRECEREA MASCULINA

Ieri s-a desfășurat cea de a 
15 etapă a campionatelor repu
blicane de volei (f. m) soldată 
cu trei surprize. La feminin, de 
pildă, performera se numește 
Flacăra roșie București, care, la 
Constanța, după un meci drama
tic cu dese răsturnări de scor, 
a reușit să învingă pe Chimpex 
cu 3—2. In întrecerea masculină, 
două victorii în deplasare : Stea
ua, conllrmînd forma bună în 
care se află (în retur numai 
victorii), a reușit să cîștige la 
Craiova cu 3—1 în dauna Uni- 
versitatea-C.FJl., fără dubii, 
în fața unei săli arhipline și 
după un joc frumos ; neașteptată 
victoria Științei Motorul Baia 
Mare la Tg. Mureș, unde aceas
ta a izbutit un 3—1 în fața e- 
chipei locale A.S.A. Elect rom ureș. 
care pierde astfel cel de-al pa
trulea joc susținut In retur I

Iată rezultatele etapei : 
FEMININ : DINAMO

REȘTI — CHIMIA 
3—0 (7. «, 2) •
IAȘI — ȘTTINT A 
ao, io, —a. 5) 
GALAȚI

CRAIOVA 3—0 (12, 0. 13) •
CHIMPEX CONSTANȚA — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 2—3 

. (—15, —4, 13. X —H) • FARUL 
CONSTANȚA — CALCULATORS 
BUCUREȘTI 3—0 (12, 4. 9) f
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
MARATEX BAIA MARE 3—0 OO. 
7, 5).

MASCULIN: TRACTORUL BRA
ȘOV — EXPLORĂRI BAIA MAR 
3—0 (5. 9. 15) • A.S_A. ELEC
TR O MUREȘ Tg. MUREȘ — ȘTI
INȚA MOTORUL BAIA MART 
1—3 (—12, 9, —10, —H) • CAL
CULATORUL BUCUREȘTI — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 3—2 
(—13, 14, 7, —IX U) • UNIVER
SITATEA CTJl. CRAIOVA — 
STEAUA 1—3 (—5, —13, 14.
• C-S.M.U. SUCEAVA — EL- 
COND DINAMO ZALAU 3—0 (7. 
6, L*> • RELONUL SAVINEȘTI
— DINAMO BUCUREȘTI, aminaL

—7)

___ BUCU- 
RM. VILCEA 
PENICILINA 
BACAU S—1 
CS.V.-IMN.

UNTVERSTT ATT A

CAMPIONATUL DE POLO
Dinamo la prima iniringcrc: 8 9 cu Crișul Oradea !
La Oradea s-au încheiat jocu

rile celui de al V-lea turneu al 
campionatului de polo. In fina
lul căruia a avut loc mult aș
teptatul derby dintre Dinamo, 
lidera clasamentului, ți echipa 
locală Crișul. De această dată 
victoria a revenit orădenilor, 
care au acționat mai bine in fi
nal șl au dștigat cu scorul de 
9—8 (2—2, 1—0, 3—4, 3—2). La 
Început inițiativa a aparținut dl- 
namoviștilor, care au dominat, 
mal ales In prima repriză, șl au 
ajuns să conducă la un mo
ment dat In repriza a treia cu 
3—2. Apoi Crișul a avut o pu
ternică revenire șl a luat con
ducerea cu 6—5 (!). In ultima 
parte, Crișul a jucat mai sigur

și a cîștigat prin punctele în
scrise de : Costrăș 3, Garofeana 
3, Gordan, Illes și Fejer, res
pectiv Ungureanu 3, Moiceanu X 
Ardelean, Vamoș, Hagiu. Cele
lalte rezultate. SIMBATA : Stea
ua — C.S.U. 9—4 (0—0, 3—4, 3—1,
3— 1), Voința Cluj-Napoca — Ind. 
Lînii Timișoara 10—3 (2—0, 4—2, 
2—1, 2—0), Dinamo — Progresul 
11—6 (1-0, 3—2, 4—3, 3—1), Cri
șul — Rapid 7—5 (2—3, 2—2, 1—0, 
2—0): DUMINICA : Ind. Linii Ti
mișoara — C.S.U. Construcții 
8—10 (3—1, 1—1, 0—3, 4—4), Stea
ua — Voința Cluj-Napoca 7—7 
(2—1, 3—4, 1—2, 1—0), Rapid — 
Progresul 8—7 (1—1, 2—0, 1—4,
4- 2).

Die GHIȘA coresp.

Atmosferă de adevărat derby 
duminică dimineața în sala Flo- 
reasca. Este și normal, dacă a- 
vem în vedere că se lntîlneau 
eternele rivale la șefia clasamen
tului din campionatul național de 
baschet masculin Steaua și Di
namo. Partida lor a ținut încor
dată atenția numeroasei asistențe 
din primul pînă în ultimul mi
nut de joc. A fost un meci fru
mos. în care ambele formații au 
făcut dovada calităților lor, bas- 
chetbaliștii folosiți de antrenori 
evoluând la nivelul maxim al po
sibilităților. Steaua a pornit han
dicapată din start, prin absența 
din formație a unui om de ba
ză : Roman Opșitaru — acciden
tat. Cu toate acestea, elevii lui 
Mihai Nedef și Nicolae Pirșu 
s-au mobilizat exemplar și, res
pectând indicațiile tactice, s-au 
instalat la cârma jocului, condu
când pe tabela de scor, la un 
moment dat. cu 10 puncte : min. 
17 : 39—29. In toată această pe
rioadă. Ermurache, Căpușan și 
V. icn au recuperat aproape to
tul sub panouri, punctând dez
armant atunci ciad s-au aflat în 
poziții favorabile. La pauză, ste- 
iiștii au plecat la cabine cu un 
avantaj de 8 puncte : 41—33, ce 
părea liniștitor. La reluare a 
fost rîndul dinamoviștilor să se 
remarce prin acțiuni extrem de 
eficace, purtate în special de 
Dan Ni cui eseu, căruia îl reușește 
totul. In mai puțin de 4 minute 
din repriza secundă scorul a de
venit egal : min. 24 : 43—43 ! In 
continuare s-a mers cap la cap. 
nici una dintre echipe nereușind 
să se desprindă. Antrenorii au 
rulat mai mulți jucători de am
bele părți, iar spectacolul oferit 
a fost aplaudat la scenă deschisă. 
In ultimele trei minute s-a intrat 
cu scorul de 73—72 pentru Stea
ua. Dinamoviștii au avut o serie 
de 3 coșuri realizate de David, 
dar de partea cealaltă Cernat și 
V. ion au răspuns prompt și în 
final steliștii au obținut o victo
rie meritată cu scorul de 81—79, 
Ia care și-au adus contribuția 
toți jucătorii, dar în mod spe
cial Ermurache, Căpuș an, Neto- 
lițchi, Brănișteanu șl V. Ion.

Au marcat : Ermurache 20, 
Szabo 4, Cernat 18, Căpușan 7, 
Netolițchi 10, Oczelak 4, Brăniș
teanu 2, V. Ion 16, pentru Stea
ua. Vinereanu 17, Braboveanu 13, 
Ivascencu 4, Ni cule seu 22. Uglai 

8, David IX Popa 2 pentru Di
namo.

Arbitrii Fr. Took și P. Pasere 
au avut o misiune grea, de care 
s-au achitat. însă, fără greșeală.

Azi, de la ora 16,30, se va dis
puta a 4-a partidă dintre Steaua 
și Dinamo. In deschidere, ora 15, 
o selecționată divizionară femi
nină va întîlni Selecționata olim
pică a R. P. Chineze.

Paul IOVAN

i f
V. Ion 

(Steaua), 
excelent 

In meciul 
de ieri, 

mai înscrie 
două puncte 

pentru 
echipa sa, 

cu toată 
opoziția 

lui David 
(Dinamo)

Foto:
Dragoș NEAGU

£
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MECIURI ECHILIBRATE ÎN PRIMA SERIE VALORICĂ A DIVIZIEI „V‘ IA HANDBAL (f)
Duminică s-au disputat jocurile 

etapei a n-a a turului celei de 
a doua părți a campionatului fe
minin de handbal Divizia ^A“, 
în cadrul căreia, în prima serie 
valorică, au fost programate două 
Jocuri foarte echilibrate :

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— ȘTIINȚA BACAU 26—25 (12— 
14), med în care echipele au fost 
de 9 ori la egalitate, iar gazdele

conduceau. în min. 55, 
Cete mai multe goluri : 
L eon te 6, Bocăneală 5, 
Club o tar u 13, Moszi 5, 
(C. POPA — coresp.).

A.E.M. TIMIȘOARA

CU 2S—22.
Cazacu 7, 
respectiv 
Lunca 4.

RUL
MENTUL BRAȘOV 23—24 (14—9), 
la capătul unei partide în care, 
în prima repriză, timiș-o ren cele 
au dominat copios, iar după 
pauză echipa brașoveană a Jucat

foarte bine. Cele mai multe 
puncte : Cojocaru 9. M. Popa 5, 
respectiv Oacă 8, Călin 6. (C.
CREȚU — coresp.).

în seria a doua valorică^ s-^au 
înregistrat - rezultatele : 
Buhuși — Confecția 
22—23 (11—8),
Constructorul 
(17—6) Mureșul Tg. Mureș — 
Progresul București 20—17 (9—7).

Textila 
București 

TEROM Iași — 
Timiș o ar a 27—15

„CUPA ROMÂNIEI”
(Urmare din pag. 1)

cap, maramureșenii fiind ' to
tuși mai omogeni, mai lucizi 
și mal incisivi, atuuri care le 
aduc o victore meritată, tre- 
dndu-1 In fruntea palmaresu
lui învingătorilor .Cupei Româ
niei*. Felicitări merită echipa, 
antrenorii L. Pană și P. Avra- 
mescu, dar șl partenerii lor 
de întrecere, care au contri
buit în măsură aproape egală 
la realizarea unui spectacol 
sportiv de mare frumusețe. Au 
marcat : Flangea 9, Mlroniuc 
8, Marta 2, Rădulescu 2, N. 
Voinea 1, Gnandt 1 și Porumb

1 pentru H-C. Minaur, respec
tiv Grabovschi 12, Ștefan 4, O- 
mer 4, Matei 2, Jianu 1 pen
tru Dinamo.

Au arbitrat foarte bine C. 
Căpățină și N. Iancu (Buzău).

Reamintim că din echipa Di
namo au lipsit cei 6 jucători 
selecționați in lotul olimpic, iar 
de la H.C. Minaur 3 sportivi 
aflați între tricolori și unul — 
Oros — accidentat.

STEAUA — „U” CLUJ-NA- 
FOCA 27—24 (17—10). Elevii 
antrenorilor R. Voina și O. 
Telman au început furtunos 
meciul și avînd în Drăgăniță 
un am de bază, în zi excelentă, 
în V. Niculae un realizator efi
cient pe semicerc, iar în V. 
Tudor un portar cu reale cali

tăți, au reușit să se detașeze 
decisiv după numai 30 de mi
nute de jcc. Victorie clară a 
echipei campioane, care în a- 
ceastă competiție a fost lipsită 
de nu mai puțin 7 dintre ju
cătorii săi de bază, chemați La 
pregătirile lotului olimpic. Au 
înscris: Drăgăniță 10, Niculae 
7, lonescu 4, Birtalan 3, Daniel 
1, Marc 1 și G. Marian 1 pen
tru Steaua, respectiv Pop 6, 
Căldare 4, Petru 4, Pali 4, Jur- 
că 3, Avram 2 și Botorce 1 
pentru „U“.

Au arbitrat bine R. Antohi 
și II. Boschner (Brașov).

Clasament final: 1. H.C. Mi
naur Baia Mare, 2. Dinamo 
București, 3. Steaua, 4. „U“
Cluj-Napoca.

HANDBALISTELE CALIFICATE
(Vrrnare din pag. 1)

și-a strîns bine rindurile în 
apărare, unde a acționat aproa
pe fără greșeală, practicind un 
handbal defensiv mobil și ac
tiv. ceea ce a incomodat vă
dit pe handbalistele gazde. In 
min. 38. Chimistul a obținut 
egalarea (12—12), printr-un fru
mos gol de contraatac realizat 
de Edith Torok și apoi s-au 
desprins datorită jocului foarte 
bun al acestei mari handba
liste care este Maria Verigea- 
nu. Ea a fost ..motorul* echipei, 
a înscris goluri spectaculoase, 
mult aplaudate de public, și a 
inițiat faze de atac de o ma
re finețe tehnică. Simțind că

IN FINALA „CUPEI F.I.H.“
ratează calificarea, gazdele au 
dorit măcar victoria pe teren 
propriu, așa că jocul a fost 
deosebit de dîrz. în min. 44, 
la scorul de 15—14 pentru Chi
mistul. portarul echipei’noastre 
Cristina Lada apără o aruncare 
de la 7 m, apoi peste alte 
cîteva minute jucătoarea nr. 1 
a echipei gazdă. Csulik, exe
cută o astfel de aruncare a- 
fară ! Tensiunea crește și eli
minările încep să fie mai dese, 
în min. 51, la scorul 17—17 ce
lălalt portar al Chimistului. 
Cristina Rodeanu, nu se lasă 
mai prejos si apără și ea o 
aruncare de la 7 m, iar In ul
timele minute Maria Verigea- 
nu, în special, si colegele ei

își permit chiar o suită de 
artificii tehnice, mult gustate 
de spectatori, în situația în ca
re conduceau permanent : 19— 
17, 20—18, 21—19.

Deci, o victorie de pres
tigiu, în deplasare, cu 23— 
21, pentru care întreaga e- 
chipă și antrenorul emerit 
Constantin Popescu merită sin
cere felicitări. Punctele au fost 
marcate de Verigeanu 10, Torok 
5, Andronache 3, Pestrea 2, Mo- 
rariu 2, Țipi — Chimistul, Csu- 
lik 13, Szakal 3, Mokos 2, To- 
bak 2, Eva Racz — Spartakus 
Bekescsaba. Au condus bine 
polonezii Vladiszlav Arciszeew- 
skl și Zdiszlav Jeziorny.

în finala competiției, care va 
avea Ioc în luna aprilie, echi
pa Chimistul Rm. Vilcea va în
tîlni pe VfL Oldenburg (R. F. 
Germania).

DINAMO ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 : 75—70 (34—40) 
și 68—75 (35—45).

GRUPA 7—12
BRAȘOV — POLITEH

NICA IAȘI 0—2 : 82—92 (46—42)
șl 92—98 (47—50).

,,U“ _ FARUL 2—0 : 99—92 (50— 
50) șl 98—96 (50—48).

CARPAȚI BUCUREȘTI — A- 
CADEMIA MILITARĂ 1—1 : 96— 
83 (51—45) și 73—80 (41—47).

c.s.u.

LA FETE, „U" CLUJ-NAPOCA A REVENIT
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

CLUJ-NAPOCA, 28 (prin tele
fon). In campionatul feminin de 
baschet, din nou schimbare de li
der. Studentele din Cluj-Napoca 
au Întrecut In ambele meciuri 
pe Olimpia București șl au re
venit pe primul loc ta clasa
ment.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — OLIMPIA 
2—0 : 74—49 (38—20) și 61—57 (28— 
325. Derby-ul baschetului feminin 
dintre -U- șl Olimpia București 
a sttanlt un Interes deosebit ta 
orașul de pe Somes. Sala spor
turilor a fost arhiplină de iubi
tori al baschetului din localitate. 
Sirr.bătă. bucureștencele, cople
șite parcă de postura de lider 
In care se aflau, au fost de ne- 
recuncscut. avtod o prestație 
mull sub cota valorică a com
ponentelor echipei. In pofida 
faptului că antrenorul C. Paras- 
chivescu a rulat trei 
toare de joc (Biră. Pîrvan 
Froiter-Marinache), jocul lor 
s-a legat nid un moment, 
finalizarea a fost incredibil 
scăzută. In prima repriză ele

bucurești

gul lot avut la dispoziție.
Cea de a doua partidă a fost 

mult mâl echilibrată. Bucureșten- 
cele aiu evoluat la adevărata 
valoare și de aici a reieșit 
meci de toată frumusețea, 
care toate baschetbalistele au 
vuit partea lor de contribuție, 
min. 27, Olimpia conducea

aonducă- 
sl 

nu 
iar 
de 

x______ ___ „____ ___ r___ ____au
avut un procentaj de doar 18% 
(din 37 de încercări au realizat 
T). La polul opus s-a situat evo
luția dujencelor, care, foarte 
bine conduse de antrenorul Ni- 
colae Martin, au jucat cu multă 
dezinvoltură, cu o apărare mobi
lă șl agresivă, cu atacuri pozițio
nale șl ___ ‘ ' . - — .
cu măiestrie, 
mod special 
Gheorghița 
Popa, " ’ 
Tunde 
caj a 
ceasta ____________
lor : 20—10 în min.
min. 15 ; 40—20 în min, 21 ; 64— 
36 în min. 35, moment din care 
antrenorul Martin a rulat între-

tor 
un 
în 
a- 
în 

____ ____________ ____________ cu 
43—39, după care, timp de 11 mi
nute, elevele lui C. Paraschi- 
vescu nu au înscris nici un coș ’. 
în continuare clujencele au ju
cat din ce în ce mai bine si au 
dștigat pe merit. Au înscris : 
Enyedi 2+4, Bagiu 10+4, Popa 
6+6, Dragoș 2+0, Bolovan 18+ 
8, Pali 28+26, Szekledi 4+0, Kiss 
2+13 pentru „U*, respectiv Tri- 
eă 4+2, Biră 0+15, Cristea 12+8, 
Froiter-Marinache 10+14. Bădinici 
8+8, Lefter 7+10 si Ciubăncan 
1+10.

Au condus foarte bine I. Cră
ciun (Brașov) șl I. David (Bo
toșani).

Mircea RADU

co n traatacuri fi nelizate 
remarcîndni-se In 
Magdalena Pall, 

Bolovan, Virginia 
Mariana Bagiu și junioara 

Enyedi. Tabela de mar- 
oonsemnat cu fidelitate a- 
supertoritate a studente- 

- - - 7 ; 16 în

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 1—1 : 58—71 (35—41) 
șl 64—52 (33—24). Jocuri frumoase, 
în care echipele șl-au împărțit 
victoriile. Cele mal bune jucă
toare : Popa 15+18. Perțache 11+ 
18 de Ia Crișul, respectiv Borș 
21+12, Filip 12+10 de la Voința.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1—1 : 
65—70 (41—40) și 90—78 (45—28).

GiRUPA 7—12
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

CHIMISTUL RM. VÎLCEA 2—0 : 
66—57 (34—27) șl 71—66 (34—38).

ICEMENERG BUCUREȘTI — 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—1 : 76—77 (34— 
39) șl 92—65 (39—28).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
MOBILA SATU MARE 2—0 : 79— 
58 (40—26) și 62—52 (14—28).

CAMPIONATUL DE CROS
(Urmare din pag. 1)

Cluj-Napoca, antrenor I. Arnă- 
utu) 17:53,5, 2. E. Bie (CSȘ 
Tg. Jiu), 3. I. Iordache (CSȘ 
Buzău), 4. T. Havriliuc (Jiul 
Petroșani), 5. V. Coroja (CSM 
Pitești), 6. I. Vasiloaie (CSȘ 
Sf. Gheorghe); echipe: 1. CSM 
Pitești 33 p, 2. CSS Baia Mare 
41 p, 3. CSȘ Buzău 63 p.

TINERET (8000 m). Un fru
mos succes al alergătorilor din 
Sibiu, care s-au impus în fina
lul cursei. Clasamentul: 1.
Gheorghe Barbu (ASA Sibiu, 
antrenor Ilie Popa) 24:23,5, 2. 
C. Ene („Poli* Timiș), 3. S. 
Zevedie (ASA Sibiu), 4. Gh. 
Cosma (Polit Iași), 5. M. Mar- 
tinaș (Dinamo Buc.), 6. N. Știr 
(ASA Sibiu); echipe: 1. ASA 
Sibiu 15 p, 1 „Poli* Timișoa
ra 37 p, 3. Steaua 43 p.

SENIOARE (4500 m). Multi
pla campioană Maricica Puică 
și-a mal adăugat un titlu în 
palmares, cîștigînd autoritar.

Clasamentul: 1. Maricica Puică 
(Olimpia Buc., antrenor I. 
Puică) 14:23,2, 2. Elena Fidatov 
(Delta Tulcea), 3. Mitica Jun- 
ghiatu (Metalul Buc.), 4. Mar
gareta Keszeg (CSS Cetate 
Deva) — prima el cursă ca 
senioară, 5. Paula Ilie (Olim
pia Buc.), 6. Eva Kadar (Olim
pia Buc.); echipe: 1. Olimpia 
8 p, 2. Metalul Buc. 24 p, 3. 
IEFS Buc. 30 p.

SENIORI (12.000 m). In afara 
victoriei clare a Iul Marko, 
subliniem reintrarea, după mai 
bine de doi ani, a lui Ilie Flo- 
roiu! Clasamentul: 1. Gyorgy 
Marko (Steaua, antrenor N. 
Păiș) 36:07,3, 2. Al. Chiran 
(Rapid Buc.), 3. Gh. Zaha- 
rla (Otelul Gl.). 4. M. E- 
nâchioiu (CSM Suceava), 5. I. 
Sandu (St. roșu Brașov), 6. V. 
Bichea (CSM Sibiu), 7. I. Flo- 
roiu (Farul C-ța); echipe: 1. 
Steagul roșu Brașov 24 p, 2. 
Rapid Buc. 35 p, 3. Oțelul Ga
lați 59 p.

miNISTIUTIA or ST1T LOTO PRONOSPORT INfOR»irUA

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2* DIN 26 
FEBRUARIE 1984. Extragerea 
I : 43 55 34 24;’ extragerea a 
II-a: 12 31 10 51; .extragerea a 
IU-a: 22 65 60 45. Fond total 
de cîștiguri: 798.532 lei, din 
care 27.324 lei, report la cate
goria 1.
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
26 FEBRUARIE 1. Ascoli —

Napoli x; 2. Avellino — Genoa 
1; 3. Interriazionale — Udinese 
1; 4. Juventus — Torino 1; 5. 
Pisa — Fiorentina x; 6. Roma 
— Lăzio x; 7, Sampdoria — 
Milan x; 8. Verona — Catania 
1; 9. Catanzaro — Palermo 1; 
10. Cesena — Atalanta 2; 11. 
Sambenedettese — Cremonese 
1; 12. Triestina — Varese 1. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.076.423 LEI.
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W“ SCHIMBĂ LIDERUL!
tin telefon).

„lanternă”, 
pipa campi- 
pult pentru 
tușit, in fi- 
amoviștilor, 
A fost mai 
Iptă. Și mai 
[ștenii și ei 
It. Dinamo- 
I luptă, pre- 
Inul rînd, 
I indisponi- 
I au reușit, 
loment dat, 
li Gălățea- 
I (la care a 
Iu fost to- 
I păreau să 
Iilor. Din 
locului, Di- 
Insă prea
■ faptul că 
Ir învingă- 
Idin prima 
la în min. 
I Augustin 
le salutară 
I lui Paneu 
Ingă al lui 
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Șl HAGI ȘTIE SĂ MARCHEZE!..,

PETROLUL PLOIEȘTI 0
DINAMO 0

Stadion Petrolul; teren foarte
greu; timp rece; spectatori — circa 
16 000. Șuturi: 9—13 (pe poartă: 4—8). 
Cornere: 3-10.

PETROLUL: JIPA — Paneu, Butufei. 
CRÎNGAȘU, Gușa — O. Grig ore, Bâr- 
bulescu, Coti nea (min. 77 Pana) - 
CIRLAN, Gălâțeonu (mte. 65 MoJ- 
d ovea nu), Moca nu.

DINAMO: MORARU - Mărginean. 
I. Marin, Nioolae, Stă ne seu — Mul- 
tescu (min. 78 Red n ic), Movila, 
DRAG NEA - Țâlnar (min. 69 G. Mol
dovan), Augustin, Titreu.

A arbitrat satisfăcător M. Salomir 
(Cltij-Napoca); la linie: D. Buciu
mam, cu greșeli, și I. Petrul (ambii 
din Timișoara).

Cartonașe galbene: PANCU.
Trofeul Petschovschi: 8. La speran

țe: 1-3 (0-2).

lan (min. 60) sînt foarte peri
culoase. Va rata Mulțescu în 
min. 61, va rata și Turcu in 
min. 70, dar cele mai mari o- 
cazii sînt în contul „lanternei", 
în min. 75, Cîrlan este la 4 m 
de gol, însă Moraru și I. Ma
rin trimit în corner; peste două 
minute Dragnea va scoate de 
pe linia porții ! Finalul este al 
oaspeților, care nu vor să piar
dă postul de lider, dar la gafa 
lui Butufei din min. 84. care 
era să semneze un autogol, se 
opune excelent Jipa, iar ta 
min. 87 Turcu este oprit gre
șit din cursă de tușierul Bu
cium an.

Mircea M. IONESCU

I.0J0CAR1I - MllîflJ PI FA7Ă
BWh tele- 
mai clară 
t echipei 
ul 3, cînd 
rse impe- 
I de fieca- 
Lol pentru 
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lunweiller 
Ică în su- 
I lui Bog- 
Imos cu 
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lin ultima 
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L deschis 
I min. 12, 
pgite și 
le 'atac, 
■mizați pc 
■iști, Pet- 
Ispre C. 
I rcluînd

CORVINUL 2 (2)
RAPID 0

Stadion Corvinul; teren bun; timp 
frumos ; spectatori — circa 8 000 
Șuturi: 18-7 (pe poartă: 5—5). Cor
nere: 7—5. A marcat: C. COJOCARU 
(min. 12 șl 33).

CORVINUL: Alexa - Nicșa (min. 
37 Stoica), DUBINCIUC, ONCU. Bog
dan - Petcu, MATEUȚ, KLEIN - Ga
bor, C. COJOCARU (min. 64 Gh. 
Radu), Văetuș.

RAPID: Mânu — I. Popescu (min. 
76 Bă jam), GRIGORE, Someș, Mincu 
— Petrut, Rada, Ion Ion (min. 53 
FI. Cojocanj), ȘT. POPA — Damaschfn, 
MANEA.

A arbitrat foarte bine R. Petrescu; 
la Mnie: L. Mâtecean (ombli din 
Brașov) și A. Mustâțea (Pitești).

Cartonașe galbene: I. POPESCU,
BOGDAN.

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 3-0 (2-0).

intr-o lo- 
L In con- 
sdorenilor
itează o 

! („cap" 
Klă“), 

e și 
run- 

:entrează
și C.

iereu pe 
inul, tri- 
ighi a- 
>lasă, pe

tul unui 
ta pri- 

îcepe în 
ocazii

favorabile de a majora scorul, 
cea mai mare dintre ele avta- 
du-1 ca autor pe același C. Co- 
jocaru (min. 56 : „cap" peste 
poartă la centrarea lui Văetuș). 
Rapid replică cu promptitudine, 
atacă uneori destul de tăios, 
dar nu finalizează. Totuși, ta 
min. 79, Popa e la un pas de 
gol, dar șutează în portarul 
Alexa. Finalul aparține din nou 
gazdelor, care ratează alte cî- 
teva ocazii (min. 85 Radu, min. 
86 Mateuț) dar obțin o meri
tată victorie tatr-un meci ta 
care șl echipa oaspete a lăsat 
o frumoasă impresie.

t
Constantin FIRĂNESCU
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UNIV. CRAIOVA 2 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Central; teren moa4e; timp 
închis, rece; spectatori — circa 
20 000. Șuturi: 16—4 (pe poarta: 5-3). 
Cornere: 9-1. Au marcat: IRIMESCU 
(min. 42) și BICU (mm. 85).

UNIVERSITATEA: Lung - Negrtlâ,
TWiîhoi, ȘTEFANESCU (min. 36 Do- 
nose), Ung urea nu — ȚICLEANU, IRI
MESCU, Geolgâu — Crișan, Cămă
tari*, Cîrțu (min. 79 Bîcu).

A.S.A.: Naște — COSThN, Jenei, 
ISPIR, GaJ1 - Both M, Q IPie. Du
mitrescu — Cîo-rcerr, Foniei (min. 77 
Varga), MUNTEAN (min. 77 Klan).

A arbitrat bine D. Petrescu; ha ți
nte (uneori neatențî) : N. Voinea și 
M. Stoenescu (toți din București).

Trofeul Petschovschi: 10.
Meciul de speranțe nu s-a jucat, 

echipa d?n Craiova participi nd Io 
turneul de la Viareggio (Italia).

mină în continuare, dar jocul 
lor este fără orizont. De abia 
în final se apropie ei mai mult 
de ceea ce așteptau spectato
rii. Scorul avea să fie majorat 
în min. 85: Crișan demarează 
pe dreapta, centrează spre 
Cămătaru, acesta lasă balonul 
să „curgă" spre proasnăul in
trat BÎCU, care, neluat în sea
mă de apărătorii mureșeni, 
marchează ușor : 2—0.

Mircea TUDORAN

„A“, ETAPA A 20-a
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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ANGAJAMENT REMARCABIl, TEMPO SOSJIWT, DAR...
„Steaua va avea azi un meci 

greu și nu credem că vom 
pierde", ne spuneau jucătorii 
piteșteni înaintea partidei. Și 
au avut dreptate. ta prima 
parte a afirmației, cuvintele 
lor aveau să aibă acoperire pe 
teren. In secunda a 25-a, Ba
dea s-a lansat intr-un atac 
periculos, oprit doar prin fault, 
la 22 metri. După două minu
te, pericolul era la poarta cea
laltă. Și acest ritm susținut 
avea să se mențină pină la 
pauză- Din păcate au început 
să curgă și faulturile. In min. 
15, depășit, Roman l-a „cosit" 
în careu pe Lăcătuș (proteste
le nejustificate, Iovănescu pri
mește cartonaș pentru aceas
ta) și PETCU transformă lo
vitura dc la 11 m, In min. 18, 
Moiceanu il faultează pe Ba
lint, Tătăran il îmbrincește pe 
piteștean și, deci, alte carto
nașe (justificate, ca și cel al 
lui Lăcătuș), dar în min. 19, 
M. Zamfir il faultează pe Ba
lint, un fel de bodicec, șl ar
bitrul îl elimină cu ușurință 
pentru un fault de cartonaș 
galben. Pînă la pauză, Stea
ua se vede mai mult în atac, 
dar ratează Balint (min. 27), 
Cîmpeanu (min. 28), șuturile La 
poartă sint rare (raport 5—2 
la pauză).

La reluare, deși în 10 oa
meni, cu eforturi lăudabile și 
resurse nebănuite, piteștenii 
țin pasul cu adversarii lor, 
întrerup atacurile Stelei cu 
contraatacuri periculoase. Dar 
se ratează : Balint (min. 55),

RADU II ÎSI REGĂSEȘTE POFTA DT GOI
J ■»

SLATINA, 26 (prin telefon). 
F.C. Olt s-a încălzit ceva mai 
greu, e drept, dar, după 13 mi
nute de tatonare, a reușit să 
deschidă scorul : M. Popescu 
(excelent a jucat, ca, dealtfel, 
și Radu II și Eftimie) il acti
vizează pe State, pe dreapta, șut 
puternic, pc jos, al acestuia, 
Pcrneș scapă mingea din mină 
și „vulpoiul" RADU II înscrie 
sigur : 1—0. Contraatacurile
băimărene sînt strict suprave
gheate de Bumbescu și Prepe
liță, care anihilează eforturile 
lui Roznai și Tulba- Gazdele 
accelerează, insă, în atac și 
Boriceanu (min. 15) ratează 
faza creată de Radu II. După 
16 minute notăm cea mai' fru
moasă acțiune a meciului : Ef
timie a recuperat un balon de 
la Bălan, aproape la marginea 
propriului careu, a urinat o 
deschidere spre Boriceanu, pa
să la RADU II și exgolgete- 
rul piteștean nu se dezminte : 
2—0. Mai reținem, din prima 
repriză, faza din minutul 39, 
cind Boriceanu a trecut pe 
Ungă... 3—0.

La reluare. Ciurea îl blo
chează excelent pe Roznai, în 
mîn. 49. Gazdele domină, creea
ză numeroase faze de atac, 
cursive și, în mod firesc, in 
min. 56, STATE ridică scorul 
în urma frumoasei deschideri 
făcute de Kallo: 3—0. F.C- Olt 
continuă să fie stăpînă pe si-

VÎLCENII-ÎN RAFAIL-
RM. VlLCEA, 26 (prin tele

fon). în ciuda pozițiilor mo
deste ocupate de cele două com
batante. meciul a fost de o 
rară spectaculozitate, avînd „sa
re și piper", adică ritm și. mai 
ales, numeroase faze de poar
tă. cu formația locală la pu
pitru. Merite deosebite revin 
și tîrgoviștenilor, care au ju
cat deschis, motiv pentru care 
meciul a avut de cîștigat. Chiar 
ta primul minut de joc. Cara- 
bageac a expediat un sut vio
lent de la marginea careului, 
dar balonul a trecut razant cu 
„transversala" porții Iul Istra- 
te. Peste patru minute. Bur- 
leanu a șutat puternic. • jos. la 
colț, șî Roșea a reținut cu 
dificultate. Minutul 11 avea să 
aducă deschiderea scorului : 
după un atac prelungit al vîl- 
cenilor, mingea a ajuns la A- 
LEXANDRU. care a șjitat pu
ternic pe jos și balonul deviat 
de Niculescu l-a făcut... mat 
pe Istrate. în replică, oaspeții 
irosesc. în min. 15, o bună o- 
cazie prin Isaia.. In minutul 
următor. Alexandru expediază 
o „bombă". care intîlneste 
„transversala". Verigeanu (min. 
20) și Bu’duru (min. 26) irosesc 
și ei două imense ocazii de 
majorare a scorului. în mîn. 28, 
Verigeanu pătrunde In sunra- 
fata de pedeapsă, este faultat 
de Niculescu si BASNO trans
formă penalty-ul. în min. 33. un 
..cap" al lui Tsaia îl remarcă 
pe ROscn. cnr„ s«s+„ s„ res
pingă si C’ncă salvează de pe 
linia porții.

STEAUA 2 (1)
F.C. ARGEȘ 0

Stadion Steaua; teren moaie, alu
necos ; timp rece ; spectatori — 
cinca 25 000. Șuturi: 16-4 (pe poar
tă: 9—3). Cornere: 10—2. Au marcat: 
PETCU (min. 15 din 11 m) și CIM- 
PEANU II (min. 76).

STEAUA: IORDACHE - lovan, BE- 
LODEDICI, Tătâran, EDUARD - Stoi
ca (min. 84 Pușcaș), Petcu, BALINT 
— Lăcătuș, Cîmpeanu H, Pițurcă (min. 
70 DIACONESCU).

F.C. ARGEȘ: CRISTIAN - M. Zam
fir, STANCU. Popîcu, ROMAN 
Moiceanu (min. 87 Toma), BADEA, 
Iovănescu — Jurcă, Ignat, Nica (min. 
84 Dumitrache Hj. •

A arbitrat satisfăcător O. Ștreng; 
la linie: I. Caramon (ambii din O- 
radea) și Fl. Popescu (Plcieștfj.

Cartonașe galbene: LĂCĂTUȘ, IO- 
VANESCU, MOICEANU, TĂTÂRAN, 
PITURCA, PETCU.

Cartonașe roșii: M. ZAMFIR.
Trofeul Petschovschi: 9. La speran

țe: 1-0 (0-0).

iar în min. 56, 81 și 82, la 
șuturile lui Pițurcă, Lăcătuș 
și Balint, Cristian apără for
midabil, cum o face și Iorda- 
che (în min. 58 și 66) cînd au 
șutat Iovănescu și Nica (la ul
timul, arbitrul a lăsat avan
taj. deși fusese tras de mînă 
în careu, înaintea șutului). 
Victoria Stelei, meritată, pen
tru că a dominat și a avut mai 
multe ocazii, s-a fixat la două 
goluri, în min. 76, cînd CÎM
PEANU II a marcat de la 
11—12 m, din excelenta pasă a 
lui Diaconescu.

Constantin ALEXE

F.C. OLT 3 (2)
F.C. BAIA MARE 0

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp 
închis, răcoros; spectatori — circa 
4 500. Șuturi: 14—0 (pe poartă: 5—1). 
Cornere: 5—4. Au marcat: RADU II 
(min. 13 si 31) și STATE (min. 56).

F.C. OLT: Ciurea — Prepeliță,
BUMBESCU, Balaur, Matei — MINEA, 
M. POPESCU (min. 67 Lețo). EFTI
MIE - STATE, RADU II, Boriceanu 
(min. 46 Ka<IJo).

F.C. BAIA MARE: Perneș (min. 59 
Feher) — Arezanov, Iqnat (min. 34 
Raț), Buzgău, WEISSENBACHER - 
Bălan, Sabău, I. MUREȘAN, Laiș — 
Roznai, Tolba.

A arbitrat bine A Gheorghe; la 
linie: P. Pienescu (ambii din Piatra 
Neamț) și M. Niculescu (București).

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 2-1 (2—0).

tuație. Are, în final, minute 
foarte bune, cind scorul putea 
să ia proporții mai mari, dar 
State și Kallo nu reușesc să con
cretizeze- F.C. Bala Mare a- 
leargă după golul de onoare, 
pe care, poate, il merita și 11 
putea realiza în min. 69, cînd, 
la „diagonala" lui Mureșan, 
Roznai nu reușește să pună 
„latul". O victorie pe deplin 
meritată, care ilustrează o su
perioritate evidentă, mai ales 
în ceea ce privește numărul 
de acțiuni ofensive ale echipei 
locale.

Stelian TRANDAFIRESCU

CHIMIA RM. VlLCEA 3 (2)
C.S. T1RGOVIȘTE 0

Stadion „1 Moi"; teren otanecos; 
timp rece ; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi: 15—6 (pe poartă: 6—2). Cor
nere: 12—6. Au marcat: ALEXAN
DRU (min. 11), BASNO (min. 28 - 
din 11 m), IOVAN (min. 84).

CHIMIA: Roșea - BASNO, Udrec, 
Preda, Clncă - lovan, ALEXANDRU. 
Palea (min. 63 OLOGU) — Verigea
nu (min. 74 Udrîcâ), BUDURU, Ca- 
rabageac.

C.S. TIRGOVIȘTE; Istrate - Rus, 
Marea, ENE, Niculescu (ntfn. 76 Mo- 
nea) — Constontin, BURLEANU, Tur
cu (min. 53 Ostof?) — ISAIA, Nicvl- 
cioiu, Stoichîțâ.

A arbitrat bine M. Axente; ki li
nie: R. Cîmpeanu (ambii din Arad) 
șr I. Tarean (Reghin).

Cartonașe galbene: C1NCÂ, VERI
GEANU, NICULCIOIU.

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 4-1 (3-0).

Foarte spectaculoasă avea să 
fie si partea a doua a întîl- 
nirii, cînd oaspeții, nemai- 
avînd nimic de pierdut, se văd 
tot mai dos în atac. dar... In 
min. 83. noul introdus Udrică 
pătrunde în careu. încearcă 
să-l dribleze pe Istrate, este 
faultat și Basno ratează lovi
tura de la 11 m ! în min. 84, 
însă, Alexandru șutează puter
nic și TOVAN deviază balonul 
în plasă. Firi al greu pentru tîr- 
g-ovisteni, care, în min. 86. prin 
accidentarea lui Istrate, se văd 
oblicați să-l trimită pe Ene în 
poartă.

Gheorghe NERTEA

...Aceasta a fost exclamația 
cvasiunanimă1 a spectatorilor 
de ieri din „Regie", după 
golul marcat (foarte abil, de
altfel) de talentatul atacant al 
„alb-negrilor" care, in min. 
70, țrimițind balonul in plasă, 
dinlr-un unghi aproape impo
sibil, printre apărătorii biho- 
reni, a pus capăt oricărui du
biu asupra rezultatului, ridi- 
cînd scorul la 3—1. Statisti
cienii campionatului înregis
trează astfel primul gol al 
exconstănteanului, de cînd 
joacă la Sportul studențesc. 
Cam lungă această așteptare 
de 20 de etape...

Meciul a avut multe mo
mente bune, pentru că s-a ju
cat iute, deschis, variat. Stu
denții au început mai bine, 
au dominat, si în min. 14 au 
luat conducerea prin golul 
marcat de CORAȘ, dintr-o fru
moasă acțiune personală. în 
min. 17. gazdele au o bară 
(Terheș), trec pe lingă alte 
cîteva ocazii de gol dar. în 
min. 42, un impetuos contra
atac bihorean este concretizat 
de GEORGESCU (sprint decis 
printre fundașii centrali) și 
repriza primă se încheie cu 
1—1, deși ultimele sale mi
nute îi aduc pe bucureșteni 
de trei ori in situația de a se 
desprinde din nou.

Replica bihoreană — pînă 
atunci ordonată, curajoasă — 
devine mai palidă după pauză. 
(O singură fază mai bună a 
oaspeților : în min. 50. la 1—1, 
„pătrunderea" lui Georgescu, 
Irosită printr-o preluare prea 
lungă). Gazdele, cu un Coras 
excelent, domină acum jocul. 
Hagi (min. 47) M. Sandu (min.

IEȘENII - BARE,
IAȘI, 26 (prin telefon). Der- 

b.yul moldovean a revenit e- 
chipei oaspete, la capătul unei 
dispute dîrze, mai ales după 
pauză, cînd studenții au for
țat victoria. Partida a avut 
două aspecte distincte : în pri
ma repriză, jocul a fost echi
librat, ambele echipe au acțio
nat deschis, creîndu-se , multe 
faze frumoase ; după pauză, 
Politehnica a dominat perioa
de îndelungate, însă Florean, 
Cioacă și Sertov nu au putut 
trece de apărarea bine organi
zată a băcăuanilor. Și în mo
mentele favorabile finalizării, 
cum au fost cele din min. 70 
și 78. bara s-a opus înscrierii 
golului. Prima fază fierbinte la 
poarta lui S.C. Bacău a fost 
cea din min. 70, după execu
tarea unei lovituri de colț, 
cînd Sertov a trimis cu capul 
mingea ta „transversală", de 
unde a revenit la Gheorghiu, 
care a reluat balonul. dar 
Cărpuci a respins de pe linia 
porții. în min. 78, tot după 
un corner, același Gheorghiu 
a expediat balonul în bară ! 
Pe fondul dominării echipei 
locale, S.C. Bacău a inițiat 
contraatacuri rapide, mai ales 
prin Șoiman și Viscreanu și. 
de flecare dată, apărarea Poli
tehnicii le-a rezolvat cu difi
cultate. Băcăuanii puteau des
chide scorul ta min. 58, cînd 
Șoiman a trecut de apărarea 
adversă, a intrat în careu, a

MULT AȘTEPTATA VICTORIE
GALAȚI, 26 (prin telefon). 

Debut cu dreptul al noii con
duceri tehnice gălățene (frații 
Marin și Mihai Olteanu), Du
nărea C.S.U. obțintad. în fața 
Jiului, cea de a treia victorie 
a sa din campionat. Victorie 
stropită cu sudoare, toată echi
pa mobilizindu-se exemplar, 
luptînd din greu cu un par
tener tenace șl cu un teren 
desfundat. Intuind „furia" unei 
echipe cu situație grea în cla
sament și care nu mai cîști- 
gase nici un meci de la jumă
tatea lunii decembrie anul tre
cut, Jiul a încercat, din start, 
un joc-expectativâ, cu puter
nice accente defensive. Se și pă
rea că va putea să bloche
ze toate atacurile gazdelor, 
care fie că eșuau ta lungi dri
blinguri individuale, fie că su
fereau de o anume stereotipie 
(centrări repetate, dejucate 
ușor de un portar cu maturi
tatea lui Cavai). în min. 39, 
însă, Iui Soare, Antohi și RA- 
LEA (ordinea paselor) Ie reu
șește o fază explozivă, de ma
re incisivitate, și ultimul tri
mite ta gol.

Jiul revine de la cabine cu 
un atac modificat, trădînd in
tenția de a restabili egalitatea 
pe tabelă. Jocul se echilibrează 
vizibil în cîmp. Oaspeții, care 
ta prima repriză nu au avut 
decît o singură ocazie (Vizitiu 
min. 25), Împotriva cursului 
jocului, realizează acum minu
te bune de dominare, care ta-

SPORTUL STUD. 3 (1)
F.C. BIHOR 1 (1)

Stadion Sportul studențesc; teren 
moale; timp rece; spectatori - circa 
4 000. Șuturi: 20-B (pe poartă: 11-3). 
Cornere: 4—3. Au marcat: CORAȘ 
(min. 14), IORGULESCU (min. 62 din 
penalty), HAGI (min. 70), respectiv 
GEORGESCU (min. 42).

SPORTUL STUD.: Cîmpeanu — M. 
Mihail, CAZAN, IORGULESCU, Mun- 
teanu II — Munteanu I (min. 75 Șer- 
bănică). Pană (min. 84 FI. Grîgore), 
CORAȘ - TERHEȘ, M. Sandu, HAGI.

F.C. BIHOR: BALAZS - Dianu (min. 
44 Kiss), ZARE, Dumitrescu. Nițu — 
Biszok, Grosu, Mureșan — He, Filip 
(min. 60 Tămaș), GEORGESCU.

A arbitrat bine V. Antohi; la li
nie: M. Stănescu (ambii din lași) șl 
S. Necșulescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene: KISS.
Trofeul Petschovschi: 8. La speran

țe: 1-0 (1-0).

55). Coras (min. 56) ajung în 
poziții bune dar golul vine 
doar în min. 62, dintr-un Pe
nalty (fault asupra lui Mun
teanu II) transformat de IOR
GULESCU, Ia care Balazs a 
fost „pe minge". A venit și 
golul lui HAGI din min. 70 ; 
apoi ratările Sportului (Terheș, 
M. Sandu. Coraș) sau inter
vențiile salvatoare ale unui 
portar mărunțel, dar curajos și 
dibaci (Balazs) s-au opus unui 
scor mai mare. Despre juste
țea victoriei nici nu mai are 
rost să’ vorbim. Este însă drept 
să spunem că. deși, în repriza 
secundă echilibrul s-a rupt net. 
meciul în ansamblu a fost 
plăcut, dinamic, chiar dacă 
F.C. Bihor n-a fost pe de-a-n- 
tregul la înălțimea recoman
dărilor.

Radu URZICEANU

ADOLF - GOT...
POLITEHNICA IAȘI 0
S.C. BACAU 1 (0)

Stadion ,,23 August"; teren bun: 
timp rece; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi: 11-7 (pe poartă: 6—4). Cor
nere: 4—4. A marcat ADOLF (min. 77).

POLITEHNICA: Bucu - Sigmirean, 
Anton, URSU, Ciocîrlan (min. 20 
Munteanu) — Paveliuc, CĂNANĂU, 
Simio-naș (min. 40 Gheorghiu) — Flo
rean, Sertov, Cioacă.

S.C. BACĂU: Mangeac — Andrteș, 
CĂRPUCI, Arteni, Elisei — Avădanei, 
VISCREANU, Șoșu - ȘOIMAN, D. 
Gewgescu (min. 56 Penoff), ADOLF.

A arbitrat foarte bine I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea); la linie: M.
Constan tin eseu și J. Grama (ambii 
din București).

Cartonașe galbene: SERTOV. AR
TENI, ȘOȘU, SIGMIREAN, FLOREAN, 
GHEORGHIU

Trofeul Petschovschi: 8. La speran
țe: 1-0 (1-0).

rămas doar cu Bucu, însă — 
suiprinzător — s-a oprit, nu a 
șutat, iar portarul Politehnicii 
a cules balonul. în min. 7T 
s-a marcat unicul gol: Șoiman 
a făcut un slalom printre apă
rătorii adverși, apoi l-a servit 
ca Ia carte, pe linia de 16 m, 
pe ADOLF, care, cu un șut 
năpraznic, a făcut inutil plon
jonul lui Bucu. Pînă la fluierul 
final, studenții s-au năpustit 
peste adversar, dar acțiunile 
lor au fost confuze, ele înche- 
indu-se doar cu lovituri de colț.

Pompiliu VINTILA

DUNĂREA C.S.U. 2 (1)
JIUL o

Stadion Dunărea; teren desfundat; 
timp bun; spectatori — circa 15 000. 
Șuturi: 12-5 (pe poartă: 4-2). Cor
nere: 3-6. Au marcat: RALEA (min. 
39) și BALABAN (min. 89 — din 11 m).‘

DUNĂREA: Oană — Borali, Gălan,’ 
ANGHEUNEI, Mureșan — ICHIM, BA
LABAN, Comșa (min. 62 Vaișcovici) 
— SOARE, RALEA (min. 86 Pascu), 
Antohi.

JIUL: CAVAI - V. Popa. VIZITIU, 
M. Popa, STANA — Szekely, Varga, 
Găman (min. 46 Lasconi) — Stoines- 
cu, Florescu, Bătută.

A arbitrat foarte bine I. Igna (Ti
mișoara) ; la linie: P. Balaș (Bucu
rești) și N. Gogoașe (Buzău)..

Cartonașe galbene: BORALI, FLO
RESCU.

Trofeul Petschovschi: 10. La speran
țe: 1-1 (0-0).

torc toată echipa gălățeană în 
propriul teren, pentru a face 
de gardă. Ia poarta lui Oană. 
-Simțind că punctul vulnerabil 
al apărării gălățene este la 
Borali, petroșenenii se infil
trează de cîțe ori vor pe par
tea lui, obligîndu-l pe Angheli- 
nel la pendulări disperate. Ul
timele 5 minute, însă, forcing 
gălățean, de frica unei ega- 
lărl cate se profila. în min. 
89, BALABAN este faultat in 
careu și tot el transformă, ro
tunjind această victorie înde
lung așteptată.

Ion CUPEN



IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 2-2
' Echipa feminină a României

La Ljubliana s-au disputat 
partidele amicale de verificare 
dintre reprezentativele feminine 
și masculine de popice ale 
României și Iugoslaviei, selec
ționate care se pregătesc pentru 
Campionatele mondiale de se
niori care vor avea loc în luna 
mai, tot la Ljubliana. Reprezen
tativa feminină a României a 
avut o evoluție foarte bună, în- 
trecînd, în ambele partide, for
mația Iugoslaviei, sîmbătă cu 
2544—2524 p d, iar duminică cu 
2520—2524. Cele mai precise ju
cătoare din echipa țării noastre 
au fost Silvia Berinde (445—441 
— în cele două meciuri), Maria 
Todca (443—443), Elena Andrees-

TREI ZILE DE TENIS SPECTACULOS
(Urmare din pag. I)

re. Năstase cîștigă și el primul, 
ghem la zero, iar dacă cedăm 
breakul mai repede (tot la 
la Năstase !). în ghemul 5, a- 
vem de mai multe ori ocazia 
de a reduce handicapul, cind. 
la 3—4, pe serviciile lui Fle
ming — parcă mai puțin per
cutante pentru reputația sa — 
americanii reușesc cu greu să 
egaleze de două ori _in extre
mis". Schimburi spectaculoase 
de mingi, execuții tehnice de 
mare finețe de ambele părți, 
dar scorul ne apropie ireme- 
diab 1 de pierdere.

în al treilea set și ultimul, 
tabela de marcaj se modifică 
de mai multe ori in ambele 
sensuri. Mai intii conduc româ
nii. Apoi Segărceanu Iși pier
de ghemul de serviciu (2—3). 
ca să-și răscumpere scăderea, 
fiind autorul principal al unui 
break de senzație (4—1). cind 
învins la serviciu este insusi 
McEnroe ! Tînărul nostru ju
cător pare insă marcat de e- 
fort in ghemul următor, vine 
greu la atac după servicii si 
diferența se reface imediat, 
lăsindu-i pe adversari să-și ad
judece și acest set Ia limită.

Un scor destul de strip.s în 
acest „dublu" jucat ca la car
te. decis însă de o cotă de 
greșeli doar cu puțin mai ri
dicată înscrisă in dreptul echi
pei române. Americanii iși a- 
sigură victoria ; 3—0 in scorul 
general al intîlnlrii.

NĂSTASE - CONNORS
4-6, 4-6

Decizia fiind cunoscută, me
ciurile ultimei zile au fost 
programate — prin acordul 
celor doi căpitani de echipă — 
pe distanța a 2 seturi din 3. 
Așadar. în deschiderea reuniu
nii de ieri, cei doi vechi 
combatanți si prieteni pe te
renul de tenis. Năstase și 
Connors, ne-au oferit un 
..sprint" dezlănțuit, o adevă
rată risipă de tehnică și înde

0 SINGURĂ SIRPRIIĂ

(victoria Parasuayului)

a obținui două victorii
cu (429—441) și Nineta Badea 
(429—431). Din sextetul țării gaz
dă s-a impus campioana mon
dială Stefica Kristof (454—464). 
Lă bărbați, în ambele partide 
victoria a revenit selecționatei 
Iugoslaviei, cu 5510—5418 p d șl 
5572—5548. Cel mai bun jucător 
din reprezentativa noastră a lost 
Iuliu Bice, care, cu 968 p d, (in 
partida de duminică), a stabilit 
un nou record al arenei Tivoli 
din Ljubliana. In primul med. 
Bice a punctat 923. Alte rezulta
te ale popicarilor noștri : Iosif 
Tismănar 927—908, Iile Hosu 
908—942 șl Gheorghe Silvestru 
901—901. De la gazde s-a remar
cat Miro Sterjal, cu 952 p.

minare, avînd drept conse
cință un spectacol de reală 
calitate.

Debutul în amindouă setu
rile consumate ne-a dai iluzia 
unei reveniri extraordinare a 
marelui campion român, cnr-r» 
de fiecare dată a condus cu 
2—0. înfringînd de la început 
serviciul teribil al adversarului 
său si l-a dominat Ia aproape 
toate capitolele. A fost însă, 
așa cum s-a văzut imediat, o 
simplă iluzie— Marii virtuozi
tăți a lui Hie Năstase, ram- 
pionul american i-a răspuns 
cu jocul său exact, am spune 
matematic, cu execuții stereo
tipa. dar in mare forță, care 
ș-au dovedit pină la urmă a 
fi armele cele mai bune. Jim
my Connors a remontat repe
de. a luat conducerea Ga 2—3 
in primul set si 3—4 în al 
doilea) si n-a mai putut fi 
oprit pinâ Ia linia de finiș.

SEGĂRCEANU - McENROE
6-2, 2-6, 2-6

De un punct mult dorit, in 
fața acestei echipe de super- 
vedete, s-a apropiat cel mai 
mult, aseară, tînărul nostru e- 
ctupier Florin Segărceanu. Nu 
numai prin faotul că a luat

DECLARAȚII •
■JE HAST ASE: „Gnd jod in fața 

onor asemenea adversari, este grea 
să speri ia aat «uh. Iau pare bine, 
totuși, că 03 reușit lucruri bune ia 
această confruntare. Sper sâ fia se
lecționat ți penre meciul viitor al e- 
chipei noastre I-

FLORIN SEGĂRCEANU: „Ca ți la 
Wimbledon, am reușit să-i iau un 
set lui McEnroe. Cred că nu grețesc 
spunînd câ, docâ acest meci s-ar fi 
jucat »■ prima xi, la tensiunea unei 
alte mise, poate că reuneam ți mai 
mult Regret că n-am putut păstra 
același ritm pe parcursul întregii 
partide, pentru cure m-ara mobilizat 
in mod deosebit".

JIMMY CONNORS: „la acest nou 
start pe care l-am luat ia codrul 
ecKipei noastre pentru Cupa Davis, 
m-am simtit foarte bine fi la oceas- 
ta a contribuit, »înt sigur, ospitalita
tea româneasca, organizarea ți am
bianta excelentă in care s-a desfă
șurat medul, replica susținuta a par
tenerilor de joc, tenisraanii români, 
ca și publicul românesc. Voi reveni 
cu plăcere, oricind, la București I*

RECORD MONDIAL lN SALĂ
Săritorii noștri învingători în Cehoslovacia
• în cadrul unui concurs de

sărituri in sală, în Berlinul Oc
cidental Carlo Thrf/nhardt 
(R.F.G). a realizat un nou re
cord mondial la înălțime, cu 
2,37 m (v.r. 2,36 m Igor Paklin 
Milano-84). El a sărit, din prima 
încercare, la 2,20 m, 2,24 m, 2,30 
m, 2,34 m și din a doua la 2,37 
m. Al doilea a fost Dietrnar 
Mogenburg (R.F.G.) 2,32 m iar
al treilea Patrick Sjoberg (Sue
dia) 2,27 m.
• Competiția de săritură în 

înălțime de la. Sokolovo a fost 
dominată de sportivii români : 
bărbați : 1. Sorin Matei 2,27 m 
(din a doua Încercare), 2. C-tin 
Militam 2,27 m (din a treia), 3. 
Zielko (Polonia) 2,23 m... 7. Eug.

un prim set in confruntarea cu 
tenișmanul nr. 1 mondial, ci 
mai ales prin calitatea jocului 
prestat de-a lungul întregii par
tide. John McEnroe a fost re
almente dominat din start cind 
jucătorul nostru îi smulge un 
break in al patrulea ghem : 
3—1 si apoi 4—1 (pe serviciul 
său). McEnroe avea să mai dș- 
tige un singur ghem pînă la 
sfirșitul setului care ne-a ară
tat că Florin a lăsat în... ves
tiare teama in fața celebrului 
său adversar.

Chiar dacă Segărceanu a 
pierdut următoarele două se
turi. el are satisfacția de a fi 
evoluat la valoare înaltă. Au 
fost multe momente când el 
l-a pus în dificultate pe McEn
roe. fie folosind foarte bine 
returul de backhand, fie prin 
pastngtsri și loburi de mare fi- 
nețe. fie. în sfîrșit. prin cei 6 
ași realizați din prima șl a 
doua lovitură de serviciu.

A fost un examen de ma
ximă dificultate pentru Florin 
Segărceanu, dar tenișmanul ro
mân l-a trecut cu măiestrie, 
am spune, consacrindu-se defi
nitiv ca un jucător de echipă 
pe care orice antrenor si l-ar 
dori. Și totodată o frumoasă 
încheiere a acestei întîlniri. cu 
adevărat pasionantă.

DECLARAȚII
JOHN McENROE: „Apreciez câ am 

jucat la valoarea mea medie. Nu 
ara riscat prea mult, câutind mai 
ales să-mi asigur punctele necesare 
obținerii unui rezultat favorabil. Așa 
e, and joci pentru echipa...-.

PETER FLEMING: „N-am jucat
prea bine, dar uneori pot sâ joc ți 
mai rău...’.

ALEXE BARD AN: „Am încercat să 
ne ridicăm la înălțimea acestei e- 
chipe de super-campioni care ne-a 
stat in fațâ. $i cred că, in bună 
parte, am reuțit 1“

ARTHUR ASHE: „Am pornit pe an 
drum bun ți sint fericit că o echipă 
ca a noastră, alcătuită din persona
lități ctit de diferite, a fost totuși 
pe teren, ca ți in pregătire, o ade
vărată echipă... Adversarii noștri, 
aia la București, s-au arătat reduta
bili, poate chiar ceva mal mult decît 
«-aș fi așteptat In ce ne privește, 
sper câ vom continua la fel, pinâ 
la capăt, recucerind trofeul suprem". 

Popescu 2,16 m ; femei : 1. Ni- 
culina Vasile 1,88 m, Brenkușova 
(Ceh.) 1,86 m, Ursula Kielan 
(Polonia) 1,84 m.

• Campionatele indoor ale 
S.U.A., la New York : lungime: 
Carl Lewis 8,50 m, Larry Wy
ricks 8,44 m, înălțime : Dennis 
Lewis 2,31 m, 2. Igor Paklin 
(U.R.S.S.) și Jimmy Howard 2,28 
m... 6. Ghenadi Avdeenko
(U.R.S.S.) 2,24 m ; lungime F :
Carol Lewis 6,60 m, Jennifer In- 
nis (Guyana) 6,53 m, Tatiana 
Proskuriakova (U.R.S.S.) 6,50 m,
înălțime : Tamara Bîkova
(U.R.S.S.) 2,00 m, Joni Huntley
1,89 m, Debbie Brill (Canada) 
1,86 m.

„TROFEUL CARPAJI"
(Urmare din pag. 1) 

uităm că din rîndul lor se ri
dică marii campionii, ca de 
pildă, B. Lehmann (R.D.G.), pe 
primul loc în 1978 la Sinaia, 
apoi pe primul loc la campio
natele mondiale.

Acum, victoria echipajului- 
România I a fost întregită prin 
clasarea pe locul secund a e- 
chipajului România II (Ion Du- 
minicel — CosteF Petrariu), la 
capătul unei dispute aprige cu 
echipajul R.D.G. II. Timpii în
registrați de laureații compe
tiției sint edificatori asupra 
sensibilului echilibru consemnat 
pe parcursul celor patru man
șe. desfășurate sîmbătă și du
minică.- pe un traseu (1 200 m, 
9 viraje) bine înghețat și pus 
la punct, în condiții atmosferi
ce favorabile și pentru concu- 
renți și pentru public.

Succesul primului echipaj ro
mânesc a fost decis în manșa 
a doua. în care, cronometrati- 
cu 54,96, Degan și Popescu au 
luat un mic avans. dovedit 
pînă la urmă hotârîtor. A doua 
zi, echipajul Duminicel — Pe
trariu a obtinut cei mai buni 
timpi în ultimele două manșe 
(54,39 și 54,52). datorită cărora 
a promovat pe locul secund 
(devansind echipajul R.D.G. II) 
și apropiindu-se pînă la numai 
6 sutimi de secundă de ciștigă- 
tori. Despre disputa aprigă da
tă pentru locurile fruntașe vor
bește și faptul că au fost man
șe în care a existat egalitate 
perfectă între două echipaje, 
ca. de pildă. în a treia, cind 
echipajele România I și R.D.G. 
II au fost cronometrate cu a- 
celași timp : 54,43. Mai subli
niem faptul că traseul, relativ 
scurt, a sporit însemnătatea 
starturilor, capitol la care spor
tivii români au tost la înăl
țime.

Rezultate : 1. România I (De
gan — Popescu) 3:39,60 ; 2.
România II (Duminicel — Pe
trariu) 3:39,66 ; 3. R.D.G. II
(Jahn — Ray) 3:39,75 ; 4. R.D.G. 
I (Bahr — Roch) 3:41,18 ; 5.
U.R.S.S. I (Pridant — Silkin) 
3:42,68 ; 6. U.R.S.S. III (Zaharen- 
ko — Makarenko) 3:43,06 ; 7. 
A.S.A. Brașov (Batista — Pep- 
tea) 3:44,41 ; 8. Voința Sinaia 
(Al. Pandrea — Francu) 3:44,66; 
9. C.S.O. Sinaia (Rusu — Co- 
reanu) 3:45,25 ; 10. R.D.G. III
(3:46,49).

ȘI PE ZĂPADĂ
Acum este perioada de „în

cheiere a conturilor** în sportu
rile de iarnă. Iată rezultatele din 
competițiile de la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute :

CUPA MONDIALA © Falun : 
concurs feminin de fond pe 10 
km : 1. Raisa Smetanina
(U.R.S.S.) 30:43,9, 2. Mărie Risby 
(Suedia) 31:13,4, 3. Maria-Liisa
Hamalainen (Finlanda) 31:17,2!; 
clasamentul general: 1. Hamalai
nen 93 p, 2. Jeriova (Cehoslova
cia) și Smetanina 70 p; combi
nată nordică: 1. Rauno Miettinen 
(Fini.) 411,935 p, 2. Tom Sand
berg (Norv.) 409,500 p, 3. Geir 
Andersen (Norv.) 406,880 p, 30 
km : 1. Gunde Svan (Suedia)
1.24:37, 2. Thomas Wassberg (Su
edia) 1.25:38,7, 3. Jan Lindvall
(Norv.) 1.26:03,1 ; în clasamen
tul general, Svan este lider de
tașat (117 p) urmat de finlande
zul Kirvasniemi cu 73 p.

CAMPIONATE NAȚIONALE d) 
AUSTRIA : Kirchberg : slalom
special F : Roswitha Steiner,
slalom uriaș : Franz Gruber ; 
Saalfelden : 10 km F: Andrea
Grosseger, 30 km : Alois Stadlo- 
ber ® ELVEȚIA: La Lenk: sla
lom uriaș F: Erika Hess (Miche- 
la Figini n-a luat startul), co- 
borîre : Urs Raeber @ FRANȚA: 
Auron : slalom- special : Didier 
Bouvet @ R. F. GERMANIA : 
Bergen : slalom special F : Mi- 
chaela Gerg, slalom uriaș : 
Egon Hirt ; Kruen : 20 km :
Franz Bernreiter 0 S.U.A.: Co
oper Mountain : slalom uriaș : 
Steve Mahre ® SUEDIA: Saelen: 
coborîre F : Ulla Carlson, sla
lom bărbați : Niklas Henning-

fmeriduxMe

1N .,€IPA DAYIS“...
Situația în șase din cele opt 

partide din primul tur al „Cu
pei Davis 84“ a fost lămurită 
încă de sîmbătă. după desfășu
rarea probei de dublu, iar cele
lalte două s-au decis abia în ziua 
a treia. Iată rezultatele : Perth: 
Australia — Iugoslavia 5—0 (Ed
mondson / McNamee — Ostoja / 
Zlvojinovici 6—1. 6—1, 6—1 ; Fiz- 
gerald — Oresar 6—3, 6—î,
McNamee — Horvat 6—4, 10—7) ; 
Stuttgart : K. F. Germania — 
Argentina 0—3 (Maurer / Beutel 
— Viias / Clerc 11—13, 4—6, 3—6); 
Hradek Kralove: Cehoslovacia — 
Danemarca 3—0 (Smid / Slozil — 
Bastiansen / Mortensen ’ 6—4, 6—3, 
12—10) ; New Delhi : India — 
Franța 1—4 (Menon / A. Amri- 
trâj — Noah / Eeoonte 5—7, 4—6, 
4—b, Menon — Leconte 6—2, 5—7, 
10—3, Amritraj — Noah 4—6, 
4—6). Christchurch : Noua Ze- 
elandă — Paraguay a—3 (Lewis / 
Simpson — Peed / Gonzales 3—6,
10— 8, 2—6, 4—6), Lewis — Gon
zales 6—3, 6—4, Simpson — Peed 
6—3. 6—3). Rezultatul constituie
o mare surpriză; Norrkoping: 
Suedia — Ecuador 4—1 (Wilander/ 
Jarrj’d — Gomez I Ycaza 3—6, 
6—3, 6—l. 6—4, NystrSm — Ycaza 
6—2, 6—0. 6—3, Wilander — Go
mez 7—5, 6—4).

A mal rămas, ded, o singură 
partidă cu rezultatul în „cum
pănă" (privind calificarea). Tel
ford : Marea Britanie — Ita
lia in care scorul era. după 
dublu, de 2—1 (Dowdeswefll / 
Lloyd — Odeppo I CL Panatta
11— 9, 6—4 3-6, 3—6, 6—3).

TELEX > TELEX > TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX ® TELEX ® TELEX © TELEX © TELEX
BOX • Americanul lîicfcad 

Spinks, neînvins ca profesîocist, 
și-a apărat cu succes cenmra de 
campion mondial la semigrea 
(WBC și WBA) în fața compa
triotului său Eddie Davis, pe 
care l-a învins la puncte în 12 
reprize, la Atlantic City • Bri- 
tanicta Tony Sibson a recucerit 
titlul european la cat. mijtede 
(l-a mai deținut din 1980 pinâ 
în 1932) disptmlnd la puncte de 
francezul Louis Acaries, pe rin
gul de la Paris, Bercy. în ace
eași gală Obelmeijas (Venezuela) 
b.p. în 8 rep. Celestine (S.UA.).

CICLISM • Turul Cubei, etapa 
a 10 (Reyes — Artemisa, 180 km) 
a fost cișrigată de Hardy Gră- 
ger (R-D.G.). Cubanezul Alonso 
este, în continuare, lider • „Săp- 
tămîna internațională a Sldliei-, 
etapa a doua (Mazara dd Văile 
— Agrlgente, 168 km) ; 1. Moreno

Vfl OLDENBURG, ADVERSARA
Rezultate înregistrata în cadrul 

oompetlțliloc europene lnterdu- 
burl la handbal „C.C.E.- (băr
bați), semifinale, tur: la Sa bac : 
Metaloplastika — Honved Buda
pesta 30—a, la Dortmund : Vfl. 
Gummersbach — Dukla Fraga 
14—14 ; „C.C.E. (femei) semifina
lei, retur ; la Obrenovao : Rad- 
nlckl Belgrad — Hypobank Vlena 
22—19 Cta tur 21—17), la Budapes
ta : Vasas — Bayer Leverkusen 
17—17 (tn tor 12—IB) ; „Cupa cu- 

Argan tin (Italia) 5.22:21, urmat 
de un pluton de 9 alergători cro
nometrați cu același timp. • In 
„Turul Valendei". etapa a treia 
(Gandia — Vall de Uxo, 182 km) 
și a patra (Vall de Uxo — Cas
tellon, 182 km) au revenit lui 
Pedros Ruiz Cabestany (Spania) 
în 4^5:40 șl, respectiv, lui Pedro 
Munoz (Spania) în 427:01. în 
clasamentul general pe primul 
loc se află francezul Bruno Cor- 
nfllet cu 19.04:56 airmat la 2 s de 
Cabestany.

RUGBY • în cadrul grupei 
,.B“ a campionatului european, 
la Madrid : Spania — Olanda
32—6 (14—0).

SCBLMA • La Paris au avut 
loc întrecerile din cadrul 
„C.C.E.- la floretă bărbați. Cla
samentul final : 1. Tauberbis-
chofshefm (R.F.G.), 2. Carabinieri 
de Rana, 3. Racing dub de

CHIMISTULUI RM. VÎLCEA
pelor", semifinale, retur : la 
Gottwaldov : T. J. Gottwaldov — 
Admira Viena 21—13 (în tur 19— 

16) ; „Cupa Federației", semi
finale, retur : Elore Spartakus
Bekescsaba — Chimistul Rm. VII- 
cea 21—23 (în tur 21—28). VfL 
Oldenburg — Iskra Partizansk*
18—13 (tn tur 16—21 ; mandnd 
mal multe goluri tn deplasare 
ediipa vest-germană s-a califi
cat pentru finală î) 

France, 4. Ț.SJC.A Mosoova. 5. 
U.F.C. Austria, 6. Poznan. 7. 
Steaua București, 8. Akademik 
Sofia.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la East Hanover a re
venit Marttaei Navratilova care 
a întrecut-o cu 6—2, 7—6 pe 
Chris Evert. în semifinale : Na

AGENDA SĂPTĂMÎNII
27. H TENIS: Turnee internaționale la Madrid — masculin șl

la New York — feminin (ptaă la 4.IH); BIATLON: C.M. 
feminin și juniori, la Chamonix; CICLISM; Premiul Aix 
en Provence.

28. n FOTBAL; C.E., de tineret, sferturi, de finală, tur, An
glia — Franța, la Sheffield.

28. H TIR: C.E. aer comprimat, la Budapesta (pînă la 4.UI); 
FOTBAL:’ medurl amicale: Belgia — R.F. Germania, la 
Bruxelles șl Franța — Anglia, la Paris; preliminariile 
olimpice: Franța — Spania, la EpinaL

1 ttt BIATLON: Concurs pentru Cupa mondială, la Oberhof; 
BASCHET: medurl în turneul final al C.C.E.; CĂLĂRIE: 
Concurs internațional, la Anvers,

2JH SCHI: Concurs de sărituri, la Lahitl; GIMNASTICA: Ma
rele premiu al Parisului, la Bercy.

3. m RUGBY: Turneul celor cind națiuni: Irlanda — Scoția,
la Dublin șl Franța — Anglia, ka Paris; SCHI: con
cursuri de coborire șl slalom uriaș, la Aspen, ooborfre 
șl super-uriaș (femd), la Mont St. Anne (Canada); 
concura de fond 5 km (femd), 15 km șl oomblnata 
nordică, la Lahtl; SCRIMA: Turneu de floretă femei, la 
Torino șt de sabie, la Hanovra; ATLETISM: C.E. de 
sală, la GSteborg; PATINAJ VITEZA: CM. al sprinteri
lor, la Trondheim; JUDO: Turneu internațional, la 
Budapesta.

4. UT SCHI: Cursa de mare fond Vasalopipert; CICLISM: Turul
Luxemburgului.

vratilova — Marcella Mesker 6—L 
6—3, Evert — Manuela Maleeva 
6 4, 6—0.

VOLEI • „Cupa cupelor" (băr
bați) a fost câștigată de Kappa 
Torino 6 p, urmată de Son Amar 
(Spania) 5 p, Asnieres Sports 
(Franța) 4 p și Martinus Amstel- 

veen (Olanda) 3 p.
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R. F. GERMANIA (et. 22). 
Bayern Munchen — Braunschweig 
6—0 (Dieter Hon ess 5 goluri ’. și 
K. H. Rummenigge), Frankfurt — 
Offenbach 3—0, Hamburg — DQ- 
sseldorf 5—2. Kaiserslautern — 
Bielefeld 6—0, Dortmund — 
verkusen 3—0, Monchen gladbach 
— Bochum 4—2, Koln — Mann
heim 2—0, Ntimberg — Bremen 
2—0 ! Meciul Stuttgart — Uerdin- 
gen a fost arnînat. Clasament i
1. Stuttgart 30 p (un joc mai pu
țin), 2. Bayem Munchen 30 p,
3. Hamburg 30 p„ 4. Bremen 29 p, 
5. Monchengladbach 29 p, 6. D(l- 
sseldorf 25 p, 7. Koln 23 p, 8. Le
verkusen 23 p, 9. Uerdingen 22 p, 
10. Bielefeld 30 p, IL Kaisers
lautern IS p. 12. Bochum 18 p, 
13. Mannheim 18 p, 14. Dort
mund 18 p, 15. Braunschweig 
18 p, 16. Frankfurt 14 p, 17. Ki
ckers Offenbach 13 p, 18. NTm- 
berg 13 p.

ITALIA (et. 21). Asoofll — Na
poli 2—2, AveUino — Genoa 3—L 
Intemazlonale — Udinese 2—G, 
Juventus — Torino 2—1, Pisa — 
Fiorentina 1—1, Roma — Lazio 
2—2, Sampdoria — Milan 1—1, 

Verona — Catania 3—L Pe prrd- 
mefle locuri : Juventus 32 p, Ro
ma 27 p, Fiorentina, Verona, To
rino câte 36 p. Pe ultimele : 15.
Genoa 13 p, 16. Catania 9 p.

SPANTA (et. 25). Meciul desfă
șurat sîmbătă, derbyul etapei» 
dintre Real Madrid și C. F. Bar
celona a revenit madrilenilor cu 
2—1 (1—0). Juanito a deschis 
soorul pentru gazde (ttnin. 16), 
Maradona a egalat (min. 56). iaar 
Santillana a înscris golul victo
riei (min. 79). Astfel, Real ră- 
mîne în fruntea, clasamentului.

• In med amical, la Jonkoe- 
ping, echipa de tineret a Suediei 
a terminat la egalitate, 2—2 (1— 
0), cu selecționata olimpică a 
S.U.A.

S.UA

