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Etapa a 23-a a Diviziei „A“ de fotbal

PEEROLUL - PERFORMERA ZILEI- NU RENUNȚA...
@ Steaua a cîștigat derby-ul cu Universitatea
Baia Mare, cu gîndul la... Minsk @ F. C. Argeș

apene © Rapid (0—0 
REZULTATE TEHNICE

la Oradea)

Craiova @ Dinamo, șah etern Ia 
a reluat cursa pentru cupele euro- 
mai scăpat de-o grijă..,

CLASAMENTUL

de atrăgător
tatori, adevărat! 
pasionați ai spor
tului cu mănuși 
care au rezis
tat tentației... fot
balului. ~ 
le două 
siuni 
fotbalul 
trebuiau 
satisfăcute 
de a doua 

realizat

Dunărea C.S.U. — C.S. Tirgoviște 3-1 (2-0) 1.
F.C. Baia Mare - Dinamo 2-2 (1-1) 2.
Steaua - Univ. Craiova 2-1 (0-1) 3.
F.C. Olt - A.S.A. Tg. Mureș 4-0 (1-0) 4.
F.C. Bihor - Rapid 0-0 5.
Corvinul - Politehnica lași 2-0 (1-0) 6.
S.C. Bacău - F.C. Argeș 0-1 (0-0) 7.
Chimia — Jiul 1-0 (1-0) 8.
Sportul stud. - Petrolul Ploiești 1-2 (1-0) 9.

DINAMO
Steaua 
Univ. Craiova 
Sportul stud.

C. Argeș
C. Bihor 
C. Olt
C. Bacău

ETAPA VIITOARE (duminică 18 martie)
F.C. Argeș
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș
5.C. Bacău
C.S. Tirgoviște 
Rapid
Petrolul Ploiești
Dinamo
Politehnica lași
GOLGETERII

- Sportul studențesc
- Chimia Rm. Vîlcea
- Dunărea C.S.U.
- Steaua
- F.C.
- Jiul
- F.C.
- F.C.
- Univ. Craiova

Baia Mare

Bihor 
Olt

(1-2)
(1-2) 
(0-1) 
(0-4) 
(0-1) 
(0-0) 
(2-4) 
(0-1) 
(2-1)

F.
F.
F.
s. 
Chimia Rm. V.

10. Jiul Petroșani
11. 'Politehnica
12. Corvinul
13. F. C. Baia 

Rapid 
A.S.A. Tg. 
Dunărea C.S.U. 
Petrolul Ploiești 
C.S. Tirgoviște

lași

14.
15.
16.
17.
18.

Mare

Mureș

Cronicile etapei, in

23 13 8 2 44-20 34
23 15 3 5 49-16 33
23 13 2 8 38-21 28
23 12 4 7 35-25 28
23 13 2 8 30-22 28
23 10 5 8 36-30 25
23 7 10 6 22-15 24
23 10 4 9 22-29 24
23 9 5 9 28-33 23
23 9 5 9 21-27 23
23 7 8 8 22-26 22
23 8 5 10 31-29 21
23 8 5 10 24-39 21
23 6 7 10 19-25 19
23 7 4 12 19-32 18
23 4 8 11 16-26 16
23 5 5 13 18-35 15
23 3 6 14 17-41 12
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gale cu tin program deosebit

mie de spec-

Gala I,

R. Obreja (stingă) a obținut o spectaculoasă 
victorie in fața polonezului A. Dobosz. 

Foto : I. BĂNICA

Maratonul pugilistic al „Cen
turii de aur“ a continuat la 
Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală cu alte două gale 
preliminare. Cea dinții reu
niune s-a desfășurat de data 
aceasta intr-un cadru mai... in
tim, în jurul ringului fiind pre- 
zenți doar vreo

12 GOLURI : 
3 din 11 m.

11 GOLURI : 
din Hm.

10 GOLURI :

Cora?, Grosu —

Lăcătuș 1

Augustin

9 GOLURI : Dragnea, Cămă- 
taru, Pițurcă, Cimpeanu.

8 GOLURI : Cirțu, --------
Irimescu — 5 din 11

7 GOLURI : Tulba, 
Georgescu (F.C. Bihor).

Balint, 
m.

Gabor,

6 GOLURI : Roznai, M. San
du, Varga, Verigeanu, Avăda- 
nei — 1 din 11 m, Petcu (Cor- 
vinul) — 1 din 11 m, Manea — 
4 din 11 m.

Dar ce- 
mari pa- 
sportive, 

și boxul, 
cumva 
și cea 

gală 
„co- 

aproape 
specta-

dintre par- 
așteptate cutidele

deosebit interes a 
fost cea în care 
tinărul semimijlo- 
ciu dinamovist 
Rudei Obreja îșl 
făcea debutul în- 
tr-o competiție de 
seniori atît de im
portantă. El l-a 
avut ca adversar 
pe polonezul An
drei Dobosz, 
pugilist 
menta t, 
ciabile

un 
experi- 

cu apre- 
cunoștințe 

tehnice. Dornic 4ă confirme în
crederea antrenorilor din lotul 
olimpic, Obreja a început lupta 
impunindu-și tactica ofensivă.

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare In pag a 4-a)

1 Așa s-a înscris golul victoriei 
în derby-ul etapei : Balint, în 
dreapta imaginii, șutează și 
va marca, făcînd inutile in
tervențiile lui Săndoi și Lung

Foto : Dragoș NEAGU

Opinii după meciurile

LA
TREI PREZENȚE ROMANEȘTI

//CUPA AMERICII" LA GIMNASTICA
, Simbătă și duminică, la Ma
dison Square Garden din New 
York, o competiție de prestigiu 
și de tradiție în gimnastica in
ternațională : „Cupa Americii 
— 1984“. Țara noastră urmează

a fi
curs
Cutina, Eugenia Golea șl Emi- 
lian Nicula — care au plecat 
ieri dimineață spre metropola 
americană.

reprezentată în acest con- 
de trei sportivi — Laura

Maria Alboiu
7?

DIN PROGRAMUL DE AZI
ora 15,30 • <"

- Z. Roubo 
(R.P.D. Coreeana) — I. Tănase (România).

Cat. mijlocie mică : Gh. Simion (România) 
A. HHdirim (Țurcio) — N. Balaban (România).

Cat. mijlocie : D. Maricescu (România) — 
R. Hussia (Siria) — C. Maxim (România).

Galo a ll-a, ora 18,30 Cat. pana : N. Talipoș (România)
— E. Rivera (Cuba), E En Cuc 

Coreeană) — C. Staacu (România), H. Satoru (Japonia) — V. 
cenko (U.R.S.S.).

Cat. ușoara : M. Fuilger (România)
(Cuba) — D. Ilie (România).

Cat. mijlocie mica : C. Ghindâoarvu 
(U.R.S.S.), J. T- r - ?_ _ 7

Cat. semigrea : G. Donici (România)
D. Misiak (Polonia) — G. Țențea (România).

Cat. muscâ : C. Tîțolu (România) 
- ■ (Polonia), Kum Zu En

— G Radovano (Italia),

H. Pawlowski (Polonia),

(R.P.D.
Miros nl-

J. Gaza! (Sirio),

(România) — 
Rix (R.F. German-ia) — E. May (Polonia).

M. Vasilache (România),

J. Ross

Al. Samonin

de baschet

cu echipa Ungariei

LOTUL DE SENIORI ARE NEVOIE
DE SCHIMBĂRI STRUCTURALE

Selecționata de juniori promite performanțe mai bune
De la început trebuie să precizăm că dubla întîl- 

nire dintre reprezentativele de baschet — seniori și 
juniori — ale României și Ungariei a fost organizată 
de federație in scopul realizării unui prim test în 
perspectiva participării la cele mai importante com
petiții oficiale din acest an : „Challenge round“-vl 
campionatului -european și Balcaniada (pentru con
sacrata. Balcaniada și „Concursul Prietenia" (pentru 
speranțele acestui sport).

Ce s-a văzut în acest test ? Mai întîi, balanța apre
cierilor înclină în favoarea juniorilor, despre care 
putem spune că au perspectiva clasării mai onorabile

Dumitru STANCULESCU
(Continuare in pag 2-3)

Al. Vinereanu, i- 
rezistibil sub cot

LA TENIS DE MASA VICTORIA DEPINDE, UNEORI Foto: N. DRAGOȘ

SI DE 0 TUSA,V
— Maria Alboiu, prin 

riile realizate ai ajuns 
toarea nr. 1“ a tenisului 
de masă...

— A 
început 
ani.

— De 
masă ?

— Pentru că 
zoi de Vilcea, nu prea se prac
ticau atunci și alte sporturi și 
pentru că am întilnit un an
trenor inimos, pasionat al me
seriei lui, pe Traian

— După 11 ani ai 
frunte...

— A fost un drum 
loc neted, de la joacă la joc, 
pe

fost un 
cind

drum 
aveam

ce ai

victo- 
„jucă- 
r.ostru

lung, 
doar 9'

ales tenisul de

la noi, la Bre-

Ancuța. 
ajuns în

lung, de-
parcursul căruia a trebuit 

să muncesc fără răgaz, adesea 
si string din dinți, pentru a 
putea urca treaptă cu treaptă 
in ierarhia tenisului nostru de 
masă...

DAR ÎNTOTDEAUNA DE MUNCĂU TINERI ÎNOTĂTORI ROMÂNI
— De fapt ce înseamnă acest 

sport pentru tine ?
— Mult. Și pentru că în

seamnă mult, încerc să fac
totul. Am avut satisfacții deo
sebite, dar satisfacții pe care
numai munca ți le poate o-
feri.

— Acum ești campioană na
țională în toate probele indi
viduale, ești cotată in clasa
mentul european și din jucă- 
toarea nr. 3 a echipei naționale 
ai devenit lideră...

— Nici nu vă închipuiți ce 
greu este. Toți așteaptă ca eu 
să le „trag" după mine și pe 
celelalte. Este și normal, pen
tru că toate sînt cofnponente 
noi, cu mai puțină experiență. 
Iată de ce, aceste obligații în

Emanuel FANTÂNEANU
(Continuare In pag. 2-3)

PE PRIMUL LOC LA TRENTO
Cu un foarte frumos trofeu, 

ce răsplătește echipa situată pe 
primul loc în clasamentul pe 
națiuni, s-au înapoiat ieri în 
țară cei cinci foarte tineri îno
tători participanți la tradițio
nalul concurs (ajuns la ediția 
a 17-a) de la Trento, concurs 
rezervat unor „speranțe" ale 
acestui sport. De fapt, repre
zentanții noștri au avut rnereu 
o comportare remarcabilă la 
această întrecere. De data a- 
ceasta, ei au terminat de opt 
ori învingători în diferite probe, 
obținind și alte rezultate bune, 
unele dintre ele recorduri na
ționale în bazin de 25 m, la 
categoriile respective de vîrstă. 
După cum ne informează tînă- 
rul antrenor Gh. Iorgnleseu, 
cea mai frumoasă comportare 
a avut-o orădeanul Laszlo Bay

(14 ani), care a cîștigat pro
bele de 200 m mixt, cu 2:14,2 
— record, 100 m liber, cu 56,1, 
100 m spate, cu 1:02,8 — re
cord și 100 m Bras, cu 1:11,3. 
Ploieșteanul Laurențiu Nico- 
lescu (13 ani) a terminat în
vingător la 100 m fluture 
(1:05,8) și 100 m spate (1:07,5). 
Colegul său de la C.S.Ș. Plo
iești, Mădălin Iliescu (14 ani), 
a fost primul la 200 m liber 
(2:00,2 — record) și de trei ori 
al doilea la 200 m mixt 
(2:19,8), 100 m fluture (1:03,1) 
și 100 m liber (56,2). Băimă- 
reanca Ligia Cozma (13 ani) a 
cîștigat la 200 m liber, cu 
2:10,8 și a ocupat locul 2 la 
100 m fluture (1:08,6) și 100 m 
bras (1:18,4) și locul 3 la 200 
m mixt (2:28,5) și la 100 m 
liber (1:02,6).



Restanțe in Divizia „A" fie volei: LA BRAȘOV, TRACTORUL-STEAUA 1-3
tai, în prima divizie de vo

lei au fost programate două res
tanțe. la Brașov (meciul mascu
lin Tractorul — Steaua) șl Iași 
{partida feminină Penicilina — 
C.S.M. Libertatea Sibiu).

BRAȘOV, 14 (prin telefon). — 
Una dintre cele mai bune par-

a
tide din campionatul 
a fost fără îndoială 
Tractorul — Steaua, 
tă in sala echipei locale, 
joc -de mare luptă, 
matic, șl de calitate, la realiza
rea căruia ambele 
avut merite deosebite.

masculin 
restanta 

desfășura- 
Un 

chiar dra-

formații au 
Valoarea

PRIMELE COBORÎRI
LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SANIE

telefon), 
care acti- 
și compe- 
să fie a- 
abundentei 
dimineață

SINAIA, 14 (prin 
După o perioadă in 
vitatea de pregătire 
tițională a trebuit 
minată, din cauza... 
de zăpadă, miercuri 
au putut fi efectuate primele 
coborîri din cadrul 
telor naționale de 
chiar și în ziua 
starea atmosferică 
să deregleze desfășurarea com
petiției prin ninsoarea căzută 
în primele ore ale dimineții. 
Si așa, însă, campionatele ar 
fi început la vreme dacă e- 
chipa de întreținere ar fi venit 
la pîrtie la ora cuvenită și nu 
la 8,30 (clnd trebuia să se dea 
primul start), motiv pentru 
care concursul a debutat cu 
circa 45 de minute întîrziere.

La probele individuale, care 
se desfășoară pe parcursul a 
trei manșe, s-au înscris 29 e- 
chipaje de băieți și 27 de fete, 
reprezentînd 11 secții de sanie 
de performanță, cifre record 
față de edițiile precedente ale 
competiției. După prima manșă, 
locurile fruntașe sînt ocupate 
die favoriți : Gabriela Haja și 
loan Apostol, distanțați cil mai 
mult de o secundă față de 
concurenții clasați pe locul se
cund. Avantajul este, desigur, 
substanțial, dar nu hotărîtor,

campiona- 
sanie. Dar 
inaugurală, 
a încercat

celelalte manșe puțind aduce 
modificări în clasament.

Deocamdată, pe primele locuri 
se află : FETE : 1. Gabriela
Haja (A.S. Armata Brașov) 
45,94 ; 2. Livia Glieorghiță
(C.S.Ș. Petroșani) 47,21 ; 3. Rita 
Gheorghiță (Tractorul Brașov) 
47,30 ; 4. Maria Maioru (C.S.O. 
Sinaia) 48,37 ; 5. Dorina Crețu 
(C.S.Ș. Petroșani) 48,41 ; BĂ
IEȚI : 1. I. Apostol (A.S. Ar
mata Brașov) 48,30 ; 2. R. Vasile 
(Tractorul Brașov) 49,41 ; 3. Gh. 
Dumitrescu (C.S.O. Sinaia) 
49,59 ; 4. V. Comșa (A.S. Ar
mata Brașov) 49,61 ; 5. V. lancu 
(Tractorul Brașov) 49,78.

Joi dimineață au loc ultimele 
manșe individuale, precum și 
cele două manșe la dublu se
niori.

tehnică ridicată s-a exprimat tn 
execuții de siguranță șl precizie 
(îndeosebi preluarea șl construc
ția jocului au făcut impresie), 

. iar calitatea spectacolului a fost 
susținută de jocul variat impus 
de cel doi coordonatori : Iones- 
cu (Steaua) și Sterea (Tractorul), 
ambii In vervă, precum si 
combativitatea permanentă 
celor două sextete. Steaua a 
tigat în oele din urmă cu 
(14, 17, —9, 5), dar după două 
ore șl 20 minute (!), Intr-o at
mosferă de-a dreptul _
tă. Trebuie subliniat faptul 
gazdele nu au fost 
mare surpriză, dat 
primele două seturi, 
au avut de fiecare
Arbitrii S. Popescu .__
Marian (satisfăcător) au ______
echipele : STEAUA : Ionescu, Das- 
călu, Pentelescu, Pralea, Mina, 
Săniuță (Bădiță, Macavei, Spînu, 
Pădurețu); '
rea, Crlșan, Bujilă.
Zamfir, '
Paul).

de

cts-
3—1,

electrizan- 
că 

departe de o 
fiind că în 
în prelungiri, 
dată set-ball. 
(bine) șl M. 

condus

TRACTORUL : Ste- 
Duimi-braehe. 

Htnda (Dragu, Scheau.

Aurelian BREBEANU
PENICILINA IAȘI — C.S.M. 

LIBERTATEA SIBIU 0—3 (—10.
—12, —6). Nici de astă dată, ie- 
șencele n-au reușit să-și aproprie 
victoria, pierzînd la 
categoric. Sibiencele, 
calm și mat lucid, au 
victorie meritată. S-au _____ _
Mirela Popoviciu, Marinela Tur- 
lea. Anca Beșta (Sibiu), Tatiana 
Popa (Iași).

Al.

un scor 
juctnd mai 

obținut o 
remarcat:

NOUR — ooresp.

Radu TIMOFTE

Azi, la Baia 
tanță de mare 
natul masculin : 
DINAMO.

Mare, o altă res
in teres in campiio- 

EXPLORĂRI —

VICTORIA DEPINDE. UNEORI, Sl DE 0 TUSA1

(Urmare din pag. 1)

OMItl CIOBANII

15,«7 m IA minimiT
în cadrul unui concurs de 

atletism pe teren acoperit, des
fășurat în sala „23 August" din 
București, Daniel Ciobanu (Di
namo, antrenor Alexei Tcchir- 
dalian) a stabilit un nou re
cord de juniori la triplusalt 
CU 15,87 m. Vechiul record era 
de 15,82 m și aparținea din 
1974 lui Bedros Bedrosian.

BALUL FLORILOR

plus, mă determină la o muncă 
sporită, la eforturi suplimen
tare. Nu mă sperie. Dimpo
trivă, această situație mă bucu
ră, mă mobilizează. Cu atît 
mai mult, cu cit in clasamen
tul european am mai urcat cî
teva locuri. Este o dovadă că 
pot și trebuie să demonstrez că 
pot și mai mult.

— în aprilie, la Moscova, vor 
avea loc campionatele euro
pene. Cum vezi disputele ?

— Vor fi confruntări dificile. 
Avem o echipă nouă, cu o de
butantă, insă de valoare — 
Otilia Bădescu, campioană eu
ropeană de cadete — și cu incă 
o jucătoare ce urmează șd-șt 
„ciștige" locul in formație. Sint 
convinsă că la Moscova ne 
vom putea menține pe poziția 
de la ediția precedentă. Noi 
dorim să ne aflăm, din nou, 
pe podium — la Budapesta, in 
1982, am obținut medalia de 
bronz — la sfirșitul intreceri-

lor din Palatul sporturilor de 
la Lujniki. Pină atunci, insă, 
trebuie să ne înzecim efortu
rile, să nu precupețim orele 
de antrenament. Obiectivul este 
foarte important, iar dorința 
de realizare, pe măsura aces
tuia. Medalia de bronz de la 
„europenele" de la . Budapesta, 
cîștigarea multor competiții in
ternaționale — mă refer doar 
la cele de senioare — este o 
dovadă că avem mari disponi
bilități, că nu sintem chiar atît 
de departe de ceea ce se cere. 
Ce ne lipsește ? Poate finețea 
în execuții, serviciile dificile, 
acelea care pun pe picior gre
șit adversarul, împiedicîndu-l 
să atace. Carențe se vădesc ți 
la preluări, la cele din atac 
și la cele din serviciu. Pină la 
startul campionatelor europene 
mai sînt multe de făcut. Și le 
vom face. Nu uităm că la tenis 
de masă, uneori, victoria de
pinde ți de o infimă tuși sau 
de un... fileu ! Dar întotdeauna 
ea depinde de munca de la 
antrenamente !

LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII |
• Meciurile derby Steaua — 

Dinamo, din etapa a 32-a a 
Diviziei „A“, se vor desfășura 
vineri 30 și sîmbătă 31 mar
tie, la PALATUL SPORTURI
LOR ȘI CULTURII.
• Marți și miercuri, in du

blu meci restanță în cadrul 
grupei 7—12 a Diviziei „A“ de 
baschet feminin, POLITEH
NICA TIMIȘOARA a dispus 
de ICEMENERG BUCUREȘTI 
cu 88—53 (46—28) și 90—49 (48— 
22). Timișorencele au dominat 
net o echipă care se resimte 
după cele cîteva jocuri res
tanță susținute în ultimele 
săptămîni. Coșgetere : Rodica 
Armion 17+18. Valeria Chepe- 
tan 26+6, Luminița Stamin 
16+15, Gizela Czmor 8+17 de 
la Politehnica, respectiv Lavi- 
nia Blîndul 9+7, Adriana Ni- 
colau 8+3. (Constantin CRE- 
ȚU — coresp.)
• Primii candidați în topul 

apărătorilor" : Magdalena Pall 
(Universitatea Cluj-Napoca), 
Romela Cristea (Olimpia Bucu
rești), Csilla Hosszu (ICEME
NERG), Elena Vasile (Voința

București), Sorin Ardelean 
(I.C.E.D.), Victor Iacoh (Car- 
pați) și Petre Brănișteanu 
(Steaua). Amintim că la sfîr- 
șitul campionatului, primul 
sportiv și prima sportivă vor 
primi cîte o cupă, oferite de 
F.R. Baschet.
• Plenara F.R. Baschet va 

avea loc sîmbătă 17 martie, la 
ora 9, la hotelul „Dorobanți" 
din Capitală.
• Rezultate din Divizia „B“

de tineret : masculin : Urbis 
București — Jiul Știința Pe
troșani 100—65 (56—37), IMUAS 
Baia Mare — Automatica Ale
xandria 122—32 ! (76—10 !), Oțel 
Inox Tîrgoviște — Automatica 
București 80—67 (41—28), Elec
trica Fieni — Comerțul Tg. 
Mureș 87—68 (48—29) ; femi
nin : Comerțul II Tg. Mureș — 
C.S.Ș. Robotul Bacău 61—78 
(29—32), Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași — Voința Brașov 65—59 
(38—26), C.S.Ș. Metalul Salonta 
— ICEMENERG II București 
115—56 (53—28). Corespondenți : 
N. Ștefan, Ov. Nemeș, M. Ma- 
covei, C. ~
M. Avanu, Gh. Colrău.

Albu, G. Tomescu,

DUPĂ MECIURILE CU ECHIPA UNGARIEI
(Urmare dir nag. 1)
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STEAUA
UNIV. CRAIOVA"

Stadion Steaua ; ' 
timp rece ; spectatoi 
Șuturi : 16—13 (pe
Cornere : 12—1. Au
PEANU (min. 62), B 
respectiv IRIMESCU

STEAUA : lordach 
Marin (min. 46 Tâ 
DICI, Eduard — 
Stoica - LĂCĂTUȘ, 
cu (min. 17 CIMPEj

UNIVERSITATEA : 
Ștefane seu, Sândoi, 
CLEANU, AD. POPE 
Crișan, CĂMĂTARU, 
Bica).

A arbitrat satisfâ 
rescu ; ta Hnie : 
greșelii (ambii din 
Axente (Arad).

Cartonașe galbene 
STOICA, EDUARD, :

Cartonașe roșii :
STOICA.

Trofeu! Petschovsch
La speranțe : 1—1

I.T.H.R.B. organizează în 
zilele de 31 martie — 1 apri
lie, la Govora, tradiționalul 
„Bal al florilor". Plecarea cu 
autocarul va avea loc 
31 martie, la ora 13, 
aleea Marii Adunări 
nale, parcurgîndu-se 
București — Pitești — 
Vîlcea — Govora.

înscrieri și informații la 
toate agențiile de turism ale 
LT.H.R.B. Prețul — 292 lei.

sîmbătă 
de pe 
Națlo- 
traseul 

Rm.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
[ ULTIMA ZI DE PARTICIPARE 1
I Numai astăzi mai pot II procu
rate bilete pentru a doua tragere 
* excursiilor Loto din acest an. 
Ba reamintește că, după efectua
rea celor două extrageri oblș- 
nsfibe, vor fi extrase încă două 
numere din totalul de 90. Va
riantelor achitate sută la sută, 
g conțin aceste numere, lndi- 

ît de ordinea ieșirii lor din 
i, li se vor atribui excursii 
două locuri în R.P. Polonă : 
înțeles, variantele respective 

*u drept de ciștiguri sl la prl- 
tnde două extrageri. tNCERGAȚI 
6Ă VA NUMĂRAȚI ȘI DV. PRIN- 

, TRE BENEFICIARII ACESTEI 
TRAGERI DEOSEBIT DE AVAN
TAJOASE I

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 14 MARTIE 1984
1. Steaua — Univ. Craiova (pauză) 
i ; 2. Steaua —
{final) 1 ; 3. F.C.
Dinamo (pauză) X 
Mare — Dinamo
fc.C. Bacău — F.C.

; 6. S.C. Bacău
(final) 2 ; 7. Corvinul — Poli
tehnica Iași 1 ; 8. Dunărea Gl.
— C.S. Tîrgoviște 1 ; 9. F.C. Olt
— A.S.A. Te. Mureș 1 ; 10. Chi
mia Rm. V. — -Jiul Petroșani 1; 
U. F.C. Bihor — Rapid București 
X ; 12. Sportul studențesc — Pe
trolul 2. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 638.236 LEI.

Univ. Craiova 
Baia Mare — 
; 4. F.C. Bala 
(final) X ; 5. 
Argeș (pauză) 
— F.C. Argeș

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCURSIILOR PRONO-
EXPRES DIN 14 
FAZA I.

MARTIE 1984

EXTRAGEREA I : 23 34 14 36
5 27 ; EXTRAGEREA a D-a : 36
44 16 9 29 11
FAZA a Il-a

EXTRAGEREA a ni-a : 17 8 43.

începind de astăzi, la Poiana Brașov

O ACȚIUNE CULTURAL-SPORTIVA A JURIȘTILOR
Intre 15 și 18 martie, asocia

ția sportivă „Justiția" București 
organizează la Poiana Brașov 
o interesantă acțiune cultural- 
sportivă, aflată la cea de a 8-a 
ediție. în program sînt cuprinse 
multe concursuri sportive (de 
patinaj, șah, popice, tir, înot, 
schi), excursii și diferite ac
țiuni culturale (expoziții de 
pictură, sculptură, ceramică, 
foto, filatelie, seară de teatru).

Duminică dimineață, la 
va avea loc premierea 
cîștigătorilor.

La ediția din acest 
și la cea din 
participanților ■ 
Ministerul Justiției, Procura
tura Generală, Tribunalul Su
prem, Arbitrajul de Stat, Insti
tutul de Cercetări Juridice ș.a. 
— va fi mai mare de 1 000.

ora 9, 
tuturor

an, ca 
1933, numărul 

• lucrători din

(față de anii trecuți) în în
trecerile din vara 
Afirmația o facem 
prin prisma celor 
rii. ci pentru că 
nerație de juniori 
strat talent, precum și multă 
coeziune, datorită faptului că 
membrii lotului joacă, din 
toamnă, in aceeași echipă, la 
divizionara „A“ Carpati Grup 
8 Construcții București, care 
susține, săptămînă de săptămî- 
nă, meciuri dificile în compa
nia unor adversari evident mai 
experimentați.

Cu seniorii, însă. lucrurile 
stau altfel. Desigur, nu trecem 
cu vederea că lotul nu a be
neficiat înaintea acestor parti
de de nici un antrenament co
mun, că Roman Opșitaru a 
fost indisponibil, iar Florentin 
Ermurache a jucat doar 3 mi
nute (după care s-a acciden
tat). că însăși componenta se
lecționatei este neomogenă ca 
vîrstă și valoare, iar pregăti
rile propriu-zise nu au început. 
Nu uităm nici perioadele de e- 
volutie remarcabilă, ca — de 
pildă — cea din primul meci, 
în cursul căreia a recuperat un 
handicap de 19 puncte, sau cea 
din a doua partidă, cînd s-a 
detașat la un moment dat la 
20 de puncte, datorită unor 
gumente" 
mintit în

Dar, la 
fundă și 
nări mai 
anumite deficiențe 
anulat ani în șir șansele echi
pei române de calificare în 
grupa „A“ a campionatului eu
ropean — persistă. Să apelăm tot 
la meciul România — Ungaria, 
desfășurat luni : într-un final 
„pe muchie de cutit". echipa 
tării noastre a pierdut din 
cauza unor elementare greșeli 
de tehnică, așa cum a pierdut 
întîlniri decisive la ultimele e- 
ditii ale „Challenge round"- 
ului campionatului european. 
Marți, cînd a avut o prestație 
evident mai bună și a ajuns 
să conducă cu 68—48, a avut

acestui an. 
nu doar 

două victo- 
actuala ge- 

a demon

.ar
pe care le-am a- 

cronicile respective.
o analiză mai pro- 

recurgînd la consem- 
vechi. constatăm că 

care au

o cădere de necrezut, nierzînd 
10 puncte în mai puțin de 2 
minute, așa cum a făcut și la 
unele întreceri oficiale, cum au 
fost, de exemplu, campionatele 
balcanice 
cînd s-a 
loc (1981. 
(1983).

Nu este momentul să facem 
„inventarul" cauzelor care au 
dus la eșecuri repetate în în
trecerile internaționale oficiale, 
dar este necesar să precizăm 
că baschetul nostru masculin 
se află intr-un moment (le răs
cruce și că ieșirea din medio
critate nu mai poate fi ami- 
nată. Clasarea prin coada cam
pionatelor 
patru ori 
în elita 
pean sînt 
onora un 
acesta practică o disciplină în 
care concurența în ierarhia in
ternațională a devenit acerbă.

Tn consecință, apreciem că 
actuala conducere tehnică a lo
tului. Gheorghe Novac (antre
nor principal) și Radu Diaco- 
nescu (antrenor secund), spri
jinită de federație, trebuie mai 
intîi să revadă componenta lo
tului, să renunțe la jucătorii 
care nu mai au 
testati pentru a 
trecut de zenit, 
elementele care 
că vor să se antreneze cu a- 
devărat, cu convingere și dis
ciplină, pe tot parcursul anului 
(și nu doar din cînd în cînd)_. 
însăși concepția de joc generală 
a echipei trebuie restructurată. 
Apărarea permanent agresivă, 
eliminarea fricii (prin pregăti
re adecvată) de presing, spori
rea numărului aruncărilor din 
acțiune (cu doar 51—55 de a- 
runcări, cîte au fost executate 
in meciurile cu formația Un
gariei, nu se realizează nimic 
în fața unor adversari reduta
bili). alegerea unui sistem în 
care să fie valorificați jucăto
rii cu talie de excepție (de 
care. în sfîrșit, beneficiază e- 
chipa noastră națională), iată, 
după părerea noastră, cîteva 
puncte de la care se poate 
pleca.

din ultimii trei ani, 
clasat ne penultimul 
1982) sau pe ultimul

balcanice, ratarea de 
la rind a calificării 
campionatului euro- 
rezultate care nu pot 

sportiv, chiar dacă

nevoie să fie 
arăta că au 

să încurajeze 
demonstrează
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Amintindu-și că 
cîștigat, în ,,Ghe: 
craiovenii au înce 
by-ul, punctînd î: 
griîă a centrat 
dreaptă, de la 20

A

F.C. BAIA MARE 
DINAMO

„23 Augu 
frumos ; sp« 

7
Cornere :

Stadion 
timp 
16.000. Șuturi 
6—6). 
LAIȘ (min. 10), 
respectiv TURCL 
RADU (min. 70).

F. C. BAIA MARI 
RAȚ, Ignat, 
Sabău, Mur 
rescu) — Ro: 
gâ'u), Lois.

DINAMO :
50 V. Radu), I. Ma 
ginean — Multescu, 
Dragnea - Țoliw 
(min. 67 Nemțea ou’

A arbitrat bine 3 
goviște) ; la linie : 
va) și I. Neagu (E

Trofeul Petsehovse 
La speranțe : 1—1

BAIA MARE, 
fon). Ambianță 
(stadion arhipli 
tuziast, vreme 
nicul stadionulu

CORVINUL 
POLITEHNICA L

<

Stadion Corvi 
foarte bun ; 
— circa 10 000. 
poarta : 9—1).
marcat : GA 
(min. 50).

CORVINUL
BINCIUC, O 
MATEUȚ, KLE 
van) — GABOR, 
GH. RADU). Vâe

POLITEHNICA : I
Anton, URSU, To
CÂNANAU, Gheor 
Cioaca (min. 46

A arbitrat foarte 
ta l'inle : L. Pante 
rești) și V. Cort |

Cartonașe galbc 
Trofeul Petschovs
La speranțe : 3-

ATLETISM • LIDERA actualei repre
zentative de juniori la „Crosul Balcanic*, 
eleva Cleopatra Pălăceanu, din Deva, nu 
și-a putut apăra șansele în condiții nor
male, duminică, la Ciuprla, deoarece, la 
cîteva zeci de metri de la plecare, coechi
piera ei Maria Plntea, din Bistrița, a căl
cat-o, involuntar, și i-a scos din picior un 
pantof. A alergat fata, așa cîteva sute de 
metri, după care a renunțat șl la pantoful 
celălalt, ceea ce a însemnat, evident, un 
serios handicap, care a făcut-o să încheie 
cursa pe locul patru. La terminarea între
cerii, micuța alergătoare își plîngea ne
șansa. Colega, vizibil afectată de incidentul 
pe care-1 provocase, a venit să-1 ceară ier
tare șl s-o roage să primească medalia 
care, în mod normal, 1 s-ar fi cuvenit. 
Gestul în sine ni s-a părut foarte frumos 
și plin de semnificații ® ANTRENORUL 
CLUJEAN Ion Arnăut este, probabil, cel 
mai vîrstnic (peste 75 de ani) dintre spe
cialiștii încă în activitate ai atletismului 
nostru. în cariera sa, el a format zeci de 
generații de performeri. Cel mai recent 
produs al său se numește Remus Răcășan, 
cel care a cîștigat, la Ciupria, Crosul Bal
canic al juniorilor. Cu mai mulți ani în 
urmă, Ion Arnăut a pregătit-o și pe mama 
lui Remus, fosta campioană Marilis Cuțui. 
în prezent, suferind, Ion Arnăut se află 
pe un pat de spital. îi dorim grabnică în
sănătoșire !

BOX • NOI MAEȘTRI AI SPORTULUI. 
Pentru performanțele obținute în cariera 
lor sportivă, Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport a decernat titlul de 
„Maestru al sportului" următorilor pugi- 
liști : Ion Vladimir (Dinamo), Gheorghe 
Simion (Metalul București), Doru Maricescu 
(Steaua), Paul' Golumbeanu (Dinamo), Mi
hai Ciubotaru (A.E.M. Timișoara), Viorel 
Ioana (S.C. Muscelul) și Dumitru Cipere 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin). • LA „CEN
TURA DE AUR", între arbitrii de ring, 
Paul Dobrescu. O prezență agreabilă și... 
atît ! •• ’ ‘ --------- . ----- --
vadă 
masă - - . - . . .
—, nu a ținut meciul în mină, preocupat 
parcă numai de propria-i poză. Ni s-a spus 
că e tînăr și trebuie obișnuit cu competi
țiile mari. Greșeală ! Instruirea se face în 
turnee amicale. Mai vîrstnicul său coleg 
David Oprișan a fost, de asemenea, mult 
sub cerințele „Centurii" © PROMPTE și 
de înaltă profesionalitate intervențiile me
dicilor de serviciu.

A comandat începerea luptei fără să 
că „jude 2“ (Gh. Chlvar) nu era la 
— a venit după aproape un minut I

HANDBAL • păcat că nu există 
și tn handbal decizia de „non combat". 
Ea s-ar fi potrivit foarte bine in partida 
Mureșul Tg. Mureș — A.E.M. Timișoara, 
desfășurată la Bistrița, In cadrul semifina
lelor „Cupei României" la handbal feminin, 
în virtutea unor calcule străine de sport și 
etica Iul, A.E.M. — din prima grupă va-

lorică a Diviziei „A“ — a cedat meciul 
său Mureșului Tg. Mureș cu 23—38, adică 
la 15 goluri diferență !... Sl, să nu uităm, 
Mureșul face parte din grupa a doua va
lorică... Neexistînd amintita decizie, arbitrii 
și delegatul federal erau necăjiți că nu pot 
lua nici o măsură. © STAREA DISCIPLI
NEI este Îngrijorătoare în ultima vreme. 
La fiecare decizie a arbitrului, unul dintre 
antrenori sare ea ars șl protestează. Apoi 
șl sportivele 1 S-a ajuns chiar la învinuiri 
grave, la Insulte, la amenințări. Socotim că 
federația nu trebuie să se mal rezume doar 
la avertismente șl sancțiuni... simbolice, ci 
să procedeze Ia aspra pedepsire a tuturor 
celor care fac handbalului o atmosferă in
suportabilă.

MULTIPLA CAMPIOANĂ șl 
națională Gabriela Baka 
o elevă de...

1
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HUNEDOARA 
lefon). Două r& 
metral opus^. r

DUNAREA C.S.l
C.S. T1RGOVIȘT

Stadion Dună rec 
timp noros ; sped 
Șuturi : 17—4 (pe 
nere : 11-4. Au
(min. 33), GA LAN 
(min. 82), respect

DUNAREA C.S.l 
GALAN, Anghelînt 
(min. 46 Hanghit 
naru (min. 75 Co 
LEA, Antohi.

C. S. TIRGOVIS 
lescu, Manea, AC 
Isa'o) — Burleanu. 
— Peniu, Niculcioî 
78 Stoichițâ).

A arbitrat bine 
nie : V. Mondes' 
(toți din Bucure?

Trofeu! Prtschoi
La speranțe : 2

Ieste, 
car- 
ma- 
anul 
mai 
„bi

la 
con-

podium. In 
Liceului de 
au figurat 
a IX-a, nu 
zece șl un 

___, ______ _____ , Alte exemple 
acest capitol pot fi Mihaela Băcuieți, 
citadina Gabrlelei, șl brașoveanca Adriana 
Șerban (care se pregătește acum la Bala 
Mare). © „UN RECORD absolut de specta
tori s-a înregistrat Ia Reșița-, susține cu
noscutul antrenor Mihai Mitrofan. Să subli
niem, în același timp, eforturile gazdelor 
de a asigura tuturor pârtiei panților condi
ții optime. © UN ANTRENOR ce nu-șl as
cundea satisfacția : suceveanul Sergiu Tă- 
nase. El nu avea motive atît de puternice 
ca alți colegi, bucurîndu-se doar pentru un 
loc... șase (ocupat de Romeo Macovel). 
Fiind vorba, totuși, de o premieră pentru 
un centru tînăr la o competiție națională de 
seniori, să-i dăm dreptate, mai cu seamă 
că primim promisiuni pentru un viitor tot 
mai frumos.

INOT •
recordmană 
totodată, și 
netul de note al școlăriței
tematică-fizlcă din Reșița 
trecut, clnd era în clasa 
puțin de nouă medii de 
lanț- remarcabil : 9,43. I

I
I
I
I

f I

GALA fi, 14 
Dunărea C.S.U 
nos și a domii 
pe în majority 
plica oaspeții 
astfel la desifir 
gălățene. Ei a’ 
reori, mai ale 
cundă ; la um 
traatacuri, Nk 
de la 2 m, a



Divizia

IN PLUS A DECIS
2 (0)

FI.

76

EANU,

EANU,

PERFECT MECI

LODE- 
ETCU.

it au
3—1, 
der- 
Ne- 

artea 
ajaru,

ri'lâ, 
- Ti-

cu 
M.

UL

25.000. 
10-8).

CIM- 
■ 77),

pe post de fundaș, n-a intervenit 
și IRIMESCU, venit în forță, din 
spate, a înscris sec. Startul cra- 
iovean, terenul incomod pentru 
„cavaleria ușoară44 a steliștilor 
păreau sâ conducă spre un nou 
succes oltean în Capitală. Numai 
că raportul de forțe a devenit 
inegal în min. 22. Atunci, Un- 
gureanu a intrat tare la Lăcătuș, 
a primit meritat un cartonaș 
galben (cum nu a primit Fi. 
Marin cu puțin înainte pentru 
două intrări asemănătoare la 
Cămătaru !), după care fundașul 
craiovean a adus injurii arbitru
lui și a fost eliminat. Rămași în 
10 oameni, craiovenii nu vor 
acuza handicapul în prima re
priză, ei reușind prin apărare 
decisă și contraatacuri să reziste 
,,valurilor“ bucureștenilor, care 
atacă cu fundașij la 30 metri de 
poarta lui Lung, dar și să con- 
traatce periculos (min. 26 ..ghiu
lea4* Negrilă, scăpată în față de 
Iordache ; pasă excelentă a lui 
Ticleanu în min. 36, soldată cu 
o mare ratare a lui Crișan, sin
gur la 14 m ; bară Ticleanu în 
min. 43). Steaua se agitase mult, 
dar fără luciditate, șocul din 
plecare nereușind să fie anulat 
de ocaziile lui Lăcătuș (min. 6, 
șut periculos, scos excelent de 
Lung), Balint (min. 10 șut spre 
colț, puțin peste), Cîmpeanu (care 
alunecă la marginea careului, pe

culoar bun). Belodedlcl (min. 
44, cînd nu reușește să șuteze 
din 8 m).

După pauză, asaltul Stelei se 
întețește, craiovenil renunță la 
periculoasele lor raiduri ofensive 
și omul în plus înclină încet, dar 
sigur balanța. Mal întîi egalează 
CÎMPEANU, in min. 52, după o 
frumoasă acțiune Majaru — 
Petcu, încheiată cu un splendid 
voleu. Oaspeții acuză eforturile 
depuse în Inferioritate numerică, 
moralul gazdelor e renăscut si 
în final vine. Cresc, victoria. 
După ce în min. 76 Lăcătuș este 
faultat în marginea careului.

ceva, peste 
secunde Stoica,

faultat în ____
fără să se dicteze 
cîteva zeci de _________________
aflat în ofsaid nesemnalizat, este 
tras de mină în fața porții, dar 
nu se acordă penalty, studenții se 
aruncă în atac, însă o nouă pasă 
excelentă a lui Petcu aduce 
Steaua pe contraatac, BALINT 
vine din spate și înscrie plasat. 
Gazdele, descătușate. au încă 
două mari ocazii (Ballnt, oprit 
prin fault de Ștefănescu, la 
25 m și Cîmpeanu, bară în min. 
85). Acest derby plin de peripeții 
se încheie cu eliminarea lui 
Stoica în min. 89. pentru intra
rea tare la Săndoi, după ce. mai 
înainte, primise un cartonaș 
galben, și cu ratarea lui Cămâ- 
taru din ultimul minut.

Mirceo M. IONESCU

EGAL

SURPRIZA DOAR
Petrolul a confirmat forma as

cendentă din această primăvară, 
„bocntxa44 din „Regie" fiind o 
surpriză numai pentru cei care 
n-au fost la meci. încurajați fre
netic de numeroșii suporteri plo- 
ieșteni care au Însoțit echipa, ju
cătorii petroliști au abordat par
tida eu o dăruire exemplară 
(dusă pînă la sacrificiu, mai ales 
de apărarea imediată), manieră 
care i-a stînjenit vădit pe Coras, 
Terheș. M. sandu și Hagi — ul
timul anihilat în proporție de 
90 la sută de vigurosul Gușă, 
Atacurile In trombă ale ..alb-ne- 
grilor- au fost mereu stopate. în 
primul sfert de oră, dar în min. 
17 scorul a fost deschis : Hagi a 
executat o lovitură liberă de pe 
dreapta și CORAȘ s-a înălțat și 
a Înscris imparabfl. cu capul : 
1—0. Jucătorii pioieșteni n-au de
zarmat (și nici galeria), și-au vă
zut de joc și. ajutați oarecum 
și de șansa... ratărilor Sportului. 
cea mai mare a părtinind lui Co
raș (min. 24). au reușit să fc-

2 (D
2 (1)

(ele- 
mare 

f en-
craî- 
(doar

desfășurarea jocului nu s-a 
dicat la înălțimea sperată), 
cuzînd multe indisponibilități 
(Moraru, Eftimescu. Stănescu, 
Custov, Orac, Movilă, A. Nico- 
lae, cărora li s-a alăturat Au
gustin, care a fost menajat, el 
figurînd doar pe foaia de re
zervă), campionii au prezentat 
o formație inedită. Lui Dinamo 
i-a fost teamă de noua ei e- 
chipă, gazdelor le-a fost frică 
de firma lui Dinamo. S-a ju
cat, în consecință, cu oarecare 
prudentă, preferîndu-se .zona 
mediană" a terenului. Incursiu
nile la poartă au fost finali
zate pripit. în ciuda celor 4 
goluri marcate. De flecare 
dată, „ostilitățile" au fost des
chise de F.C. Baia Mare, care 
a profitat de tracul tinărului 
portar Barba (pînă ieri in Di
vizia „B“, la Dinamo Victoria), 
pentru ca Dinamo să restabi
lească apoi egalitatea. în min. 
10. LAIȘ deschide scorul cu un 
șut de Ia 30 m. Dinamo for
țează egalarea pe aripa drep- 
tă, prin repetate combinații,

ri- 
A-

dar ea se va produce, in min. 
39, pe partea opusă (unde fun
dașul băimărean Rus dădea 
semne de mare slăbiciune) : 
Iamandi îl deschide pe TURCU, 
acesta pătrunde in careu și în
scrie, rezistind talonajnlui unui 
adversar.

La reluare, fizionomia me
ciului rămîne fidelă primei re
prize : „contre” la mijlocul te
renului și lansări, prin alter
nanță, la cele două porți. To
tuși, intr-un singur minut (78), 
de două ori animație : băi mi
renii înscriu un nou gol prin 
BUZGAU, care reia eu eapul 
la centrarea lui Roznai, dar si
tuația se restabilește imediat, 
V. RADU mărci nd și eî intr-o 
manieră identică...

Ion CUPEN
Clubul Dinamo anunță punere* 

In vtnzare * biletelor de Intrare 
pentru meciul eu Dinamo Minsk, 
tnceptnd de azi, 15 martie, la ur
mătoarele case de bilete : Stadio
nul Dinamo, Stadionul „23 Au
gust”, C.C.A., Stadionul Steaua, 
Stadionul Republicii.

LEIN GABOR PETCU

PENTRU... ABSENȚII DIN „REGIE"
cheie repriza cu un scor minim.

La reluare, Munteanu I (tmin. 
47) si M. Sandu (tain. 57 și 60) 
n-au reușit desprinderea șL în 
min. 62, lovitura de teatru s-a 
produs : Bărbulescu a pătruns în 
suprafața de pedeapsă, Pană l-a 
faultat și penaJty-ul a fost trans
format imparabil de CRlNGAȘU. 
Din acest minut. Sportul atacă 
debordant. Se joacă la o poartă. 
Jipa salvează numeroase mingi- 
gol, Gușă salvează de pe linia 
porții și In min. 70, pe contra
atac, CATINCA pleacă de la cen
trul terenului, Pană încearcă să-1 
agațe, n scapă și înaintașul plo
ieștean înscrie pe sub Speriatu, 
ieșit în întîmpinare. Final drama
tic, în care ocaziile bucureșteni- 
lor se irosesc minut de minut. 
Coraș (tain. 73), Bucurescu (min. 
91). M. Sandu (min. 82 și 88) sau 
Munteanu II (min. 84) alungă 
pînă și remiza, deși s-au aflat 
la un pas de gol.

Gheorghe NERTEA

SPORTUL STUDENȚESC 
PETROLUL PLOIEȘTI

1 O)
2 (0}

Stadion Sportul studențesc ; teren 
bun ; timp noros, rece ; spectatori
- circa 5 000. Suturi : 17-5 (pe 
poartă : 6—3). Corneret : 10—1. Au 
marcat : CORAȘ (min. 17). respec
tiv CRlNGAȘU (min. 62 - din 11 m) 
fi CATINCA (min. 70).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu
— M. Mihoil, Cozan. C. PANA, Mun-

I (min. 59
5 — Ter- •

teorHj II — Munteanu I *... 
Bucurescu), Șerbânicâ, Coraș 
he$, M. Sandu, Hagi.

PETROLUL: JIPA - Fui,^u, 
FEI, CRlNGAȘU, Gușa — O. Grigore, 
BĂRBULESCU, !. Solomon (min. 51 
Gâlâțeanu) , - CATINCA, N. Pana 
(min. 51 Cîrlan), Mocanu.

A arbitrat foarte bine O. 
la Imie : I. Medveș (ambii 
dea) și L. Sâlâgean (Satu

Cartonașe galbene : M. 
GU$A.

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

Pancu, 8UTU-

Sâtreng ; 
din Ora- 
Ma-re).
MIHAIL,

JURCA, AJUTAT DE
BACAU. 14 (prin telefon). 

Acest meci băcăuanii îl pu
teau „rezolva” în primele 45 
de minute. Cu excepția a 4—5 
„incursiuni" argeșene 
nul advers^-localnicii 
nat jocul, lejer. Mai 
decit s-ar fi așteptat 
lor. Au greșit, însă. 
Toate mingile au fost 
ite” de Avădanei. dar serviciul 
lui a suferit pe un asemenea 
teren moale. O dominare cate
gorică. soldată pînă la pauză 
doar cu 6—0 la cornere și cu 
4—1 la șuturi pentru gazde. 
Prima ocazie am consemnat-o 

• în min. 10, cînd Roman l-a 
deposedat pe Șoiman la 7 me
tri de poartă. Am mai notat 
ratarea aceluiași Șoiman in 
min. 38 și marea șansă de gol 
din min. 41, cînd șutul vio
lent al lui Elisei a trecut la 
dțiva centimetri de bară. în 
min. 
golul 
jocul

în fere
au domi- 
autoritar 

suporterii 
tactic, 

.vărr.u-

32 a înscris Cărpuci, dar 
nu a fost validat pentru 
periculos al lui C. Solo-

...CU FAȚA

• • • IGNA
mon asupra portarului • in ca
reul mic al piteștenilor.

în repriza secundă, băcăua
nii au 
laltă 
nice, 
fuzie tactică. Mai mult, gaz
dele ’
In min. 61 (la faultul lui Badea 
asupra lui C. Solomon), cînd 
Avădanei (tot el) a șutat slab 
și Cristian a reținut balonul, 
în schimb, pe fondul acestei do
minări — singura 
a fost cea a lui 
(min. 54), șut pe 
— marile ocazii 
oaspeții (min. 51 
min. 57 și 80 — 
Mangeac a scos goluri aproape 
făcute. în min. 75. Arteni a 
fost eliminat pentru durități 
repetate, iar in min. 90 s-a 
produs marea greșeală de ar
bitraj (pînă atunci fusese foar
te bun) care avea să influențeze 
rezultatul : Dumitrache II a 
centrat, Mangeac, in careul

,arat“ și jumătatea cea- 
de teren. Eforturi zadar- 
dominare inutilă și con-

au ratat și un 11 metri

ocazie clară 
C. Solomon 
lingă bară 

le-au avut 
— Badea, 

Jurcă), cînd

CURATĂ

S.C. BACĂU
F.C. ARGEȘ

o
1 (0)

. Stadion ,,23 August" ; teren 
timp friguros ; spectatori - ____
5.000. Șuturi : 12—4 (pe poartă : 5—4). 
Cornere : 8-1. A marcat : JURCA
(mici. 90).

S.C. BACAU : MANGEAC •- AN- 
DRIEȘ, CĂRPUCI, Arteni, Elisei 
Avădanei (min. 69 Dudu Georgescu) ■ 
Adolf. C. SOLOMON - Șoiman, Mi- 
HUȚ, Penoff (min. 65 Androrric).' - — _ . .. _ M ZAM_ 

ROMAN - 
MOICEANU, 
Ignot, Mica

F. C. ARGEȘ : Cristian 
FIR, STANCU. Popicu, 
Toma (min. 46 Badea), 
IOVANESCU - JURCA, 
(min. 73 Dumitrache II).

A arbitrat slab I. Igna 
la linie : J. Grama și 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : ARTENI. 
Cartonașe roșii : ARTENI. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0—0.

mooîe; 
c'rca

mic, a sărit la balon, a fost 
împins de JURCA, a scăpat 
mingea și piteșteanul a trimis-o 
în plasă.

Constantin ALEXE

2 (1)

itrascu; 
Bucu-

h te-
P dja- 
nedor

reni. In prima, surprinse de jo
cul mai legat al ieșenilor (care 
n-au arătat deloc ca o echipă 
dună patru infringed consecu
tive !). gazdele au evoluat pre
cipitat și neclar. Așa se expli
că și ratările din min. 3 și 13, 
cînd Gabor și, respectiv, Nicșa 
n-au reușit să concretizeze din 
poziții foarte favorabile. Dar a 
venit faza din min. 16, KIein 
(cel mai lucid și cel mai bun 
de pe teren) a sprintat scurt, 
pe partea stingă, a urmat o 
splendidă centrare și GABOR a 
înscris spectaculos, din plonjon, 
cu capul : 1—0. în replică, oas
peții nu se descurajează, com
bină frumos la mijlocul tere
nului. vin deseori spre poarta 
lui Alexa, dar se ..sting" re
pede, cu excepția fazei din 
min. 42. cînd Sertov a șutat 
foarte periculo's (dealtfel a fost 
singurul șut pe poartă al Poli
tehnicii în 90 de minute) și

portarul hunedorean a apărat 
cu dificultate.

Repriza a doua avea insă să 
fie mai spectaculoasă, aceasta 
ca urmare a faptului că hune- 
dorenii au gindit mai mult jo
cul.. Urmare, o avalanșă de 
atacuri ingenios concepute de 
KIein. Mateut. Gabor si proas
pătul introdus Gh. Radu. în 
min. 53, Nicșa primește un ba- 
îor de Ia adversar (linia defen
sivă ieșeană se oprește indusă 
în eroare de semnalizarea pri
pită a tușierului L. Pantea, 
deci n-a fost ofsaid), îi pa
sează Iui PETCU și acesta 
marchează fără drept de apel : 
2—0. Din acest moment. Corvi- 
nul accelerează, oaspeții fac cu 
greu față insistentei echipei lo
cale. insă scorul nu se mai 
modifică, deși în minutele 65, 
70 și 86 gazdele puteau să mai 
înscrie.

Stelian TRANDAFIRESCU

ORADEA, 14 (prin 
Aici, pe meleagurile 
unde primăvara s-a 
de-a binelea, am 
la o partidă de mare 
care, atacul în... 10 oameni al 
gazdelor s-a lovit de apărarea 
decisă a feroviarilor, venită cu 
gîndul să obțină un punct. Este 
drept, F.C. Bihor a fost lipsită 
de aportul prețios al golgete- 
rului său, Grosu, accidentat la 
Petroșani și care, în zilele ur
mătoare, va fi operat la Bucu
rești (menise interior la pi
ciorul drept). în aceste con
diții, formația orădeană a ac
ționat debusolat, de cele mai 
multe ori dominarea sa a fost 
haotică. De pildă, s-a încercat 
angajarea pivotului Nedelcu cu 
mingi înalte, la cap, speciali
tatea acestuia, dar M. Grigore

telefon), 
bihorene, 

instalat 
asistat 

luptă, in

și in special Sameș au reușit 
să-1 anihileze.

Ineficienta atacului bihorean 
a căutat să o suplinească Zare 
prin dteva pătrunderi de mare 
efect sau prin dteva mingi 
excelente servite coechipierilor, 
dar ratate de aceștia sau, în 
ultimă instanță, rezolvate de 
Mânu. Deși au dominat in ma
joritatea timpului, -arădenii au 
șutat puțin și impreds la 
poartă, cele mai mari situații 
de gol fiind cele din min. 72 
(minge lobată de Zare, peste 
zidul rapidiștilor, ratată incre
dibil de Georgescu) și min. 73, 
dnd Zare croșetează 
feroviară, dar Mânu 
in ultima clipă.

De cealaltă parte, 
fost preocupată să nu 
că gol,

F.C. BIHOR 0
RAPID C

Stadion F. C. Bihor ; teren bun ; 
timp frumos, primâvârat'c ; specta
tori — circa 10 000. Șuturi : 12—3 (pe 
poarta : 4—0). Cornere : 10-0.

F. C. BIHOR : Balasz - D ionu, GH. 
DUMITRESCU, ZARE, Nițu (min. 52 
Kiss) — Filip (mîn. 58 Ov. Lazo-r), 
Biszok, TÂMAȘ — lie, Nedelcu l'l, 
Georgescu.

RAPID : MÂNU - I. POPESCU, SA
MEȘ, M. Grigore. A. Mîncu — Ion 
Ion, Rada, Șt. Popa, Petruț - Cojo- 
ca-ru, MANEA (min. 70

A arbitrat bine N. 
Iln4e : Gh. Constantin 
(tați din Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : 
NU, A. MINCU.

Trofeul Petschovschi :
La speranțe :

Avram).
Dinescu ; la 

și A. Mițaru

PETRUT, MA-

9.
2-0 (0-0).

apărarea 
salvează

Rapid a 
primeas- 

s-a apărat cu multă

și Manea a venit 
și a scăpat pînă

atenție (chiar 
în defensivă) .
Ia urmă cu fața curată.

Mircea TUDORAN

OCAZII MULTE, DAR UN SINGUR GOL

SPEȚII - FĂRĂ PRETENȚII
3 (2)
1 (0)

hecos ;
8 000.

I. Cor-
NTOHI 
RAL EA 
k 90).

Pi-său, 
lehim 
Beje- 

E. RA-

N;cu- 
iin. 46 
URCU

(min.

ta M-
trondru

kîon). 
Iturtu- 
Lproa- 
i. Re- 
pumat 
puriftjr 
at ra
ta se- 
p con
ic 57), 
■t in

portarul Oană! în asemenea 
condiții de joc, apărarea tîrgo- 
vișteană a rezistat pînă în min. 
33, cînd a cedat prima oară. 
In acest minut, Anghelinei a 
executat puternic o lovitură li
beră de Ia 25 m, portarul Mia 
a respins mingea și ANTOHI, 
pe foză, a reluat în plasă : 
1—0. După 9 minute a căzut al 
doilea gol : fundașul Fisău a 
făcut o cursă pe partea dreap
tă și, cînd a ajuns în fața ca
reului advers, a centrat în fața 
porții, Ralea a reluat balonul 
în Mia, acesta nu l-a reținut 
și „centralul" GALAN nu a mai 
greșit (inia, 
in plasă.

în repriza 
au echilibrat 
rioade, dar, 
în caseta tehnică, nu au prea 
șutat la poartă. După ce Mia 
s-a remarcat la șuturile lui Bo- 
rali (min. 48) și Soare (min. 
49 și 52), RALEA a semnat al 
treilea gol. tn min. 82, înain
tașul gălățcan, de la 35 m, a 
luat o acțiune pe cont propriu, 
a trecut printre fundașii ad- 
versi și de portarul Mia, care 
ieșise în întîmpinare, înscriind 
în poarta goală. Cu citeva se-

cunde înainte de fluierul final, 
după executarea unei lovituri 
de coif» PENTCJ, din careul mic, 
a redus din handicap. Victorie 
meritată a echipei Dunărea 
C.S.U., în fața unei formații 
care a pus prea mult accen
tul pe defensivă.

Pompiliu VINTILÂ

RM. VILCEA, 14 (prin tele
fon). Partidă deosebit de echi
librată, în mod surprinzător 
pentru gazde. Jiul nearătindu-se 
dispusă să joace rolul „clasic” 
al echipei care se apără. Re
zultatul minim cu care s-a în
cheiat această confruntare, deși 
reflectă oarecum echilibrul din 
teren, este foarte departe de 
scorul care ar fi putut să con
sfințească numărul marilor o- 
cazii de gol consemnate de am
bele părți.

Scorul a fost deschis in min. 
9, eind Alexandru a executat 
o lovitură de colț și LAZĂR a 
trimis mingea in plasă, cu o 
lovitură de cap, dintr-un bu
chet de adversari, inclusiv Ca- 

1—8. 
dis- 
lui 

mai

vai, ieșit din poartă : 
Pînă la pauză. în pofida 
peceratului inteligent al 
Carabageac. Chimia nu

poate Înscrie. 
marcindu-se“ 
lente ocazii 
Si 26).

In repriza 
au pornit cu _ 
distanta, dar Alexandru (min. 
60 și 65) și Carabageac (min. 
67) n-au reușit s-o facă, deși 
s-au aflat in excelente poziții 
în fata buturilor lui Homan. 
Dar nici Jiul n-a putut să în
scrie, deși a beneficiat de cele 
mai mari ocazii de gol ale par
tidei. Astfel, in min. 68, Cura 
și Bălută n-au putut introduce 
balonul in poartă, deși ultimul 
apărător vilcean. Roșea, nu se 
mai afla la post, 
șind, senzațional, 
mingea de pe linia 
in min. 75 Roșea a 
să iasă la peste 
buturile sale, intervenind con
secutiv de două ori. ca un a-

expediind mingea

secundă, oaspeții 
jocul în unele pe- 
așa cum se vede

„ARIPILE" OLTULUI ÎN VERVĂ
SLATINA, 14 (prin telefon). 

Știind să speculeze foarte bine 
nu numai verva de joc a ari
pilor sale, ci și faptul că porțiu
nile de teren pe care ele acțio
nau erau mai propice pentru 
joc, echipa locală și-a construit 
succesul din aceste elemente. 
Tntîlnirea, dominată în cea mai 
mare parte de F.C. Olt, a avut 
dteva momente mai spectacu
loase. dar, în general, datorită 
stării terenului șl replicii pa
lide a mureșenilor, n-a depășit 
cota mediocrității. Din prima 
repriză am reținut .acțiunea din 
min. 25, cînd Varo a blocat ba
lonul în picioarele lui M. Po-

pescu. Patru minta*e mai tîr- 
ziu, Boloni execută un comer 
în stilul său personal și Ciurea 
reține cu dificultate. Prima mo
dificare a tabelei de marcaj o 
înregistrăm, in min. 33 : M. Po
pescu execută o lovitură liberă 
și STATE șutează printre trei 
apărători adverși : 1—0.

Du.pă pauză, acțiunile gazde
lor vor deveni din ce în ce 
mai periculoase, aducîndu-1 în 
prim-plan pe M. POPESCU ; în 
min. 56, rapida extremă olteană 
urmărește o minge lungă, se 
infiltrează printre fundașii cen
trali adverși și înscrie plasat : 
2—0 ; iar în min. 69, tot el îl

Verigeanu „re- 
prin două exce- 
irosite (min. 23

secundă, gazdele 
gîndul de a se

Basno reu- 
să scoată 
porții. Iar 

fost nevoit 
30 m de

DEOSEBITĂ
depășește printr-un . dribling 
scurt pe Onufan și trimite 
mingea în plasă, peste portarul 
Varo : 3—0. Oaspeții Sînt resem
nați și primesc al 4-lea gol 
cu două minute înainte de flu
ierul final : M. Popescu execută 
ua corner și STATE realizează 
încă un punct, printr-o puter
nică lovitură din interiorul ca
reului. La explicațiile succesu
lui gazdelor trebuie să mențio
năm — în privința mureșenilor 
— că infrîngerea lor categorică 
a fost determinată si de absența 
a doi oameni de bază : Ispir și 
Gali, ambii accidentați.

Eftimie IONESCU

CHIMIA 
JIUL

1 (1)
0

Moi“ ; teren moaie ; 
spectatori - circa 5 000. 
(pe poartă : 8—2). Cor-

Stadion „1 
timp frumos ; 
Șuturi : 12—5 ,__
ne re : 13—3 A marcat : LAZAR (min. 
?)•

CHIMIA : ROȘCA - TELEȘPAN,
Basno, Preda, Cincă — LAZĂR, Ale
xandru, Palea (min. 75 Vergu), CA
RABAGEAC — Verigeanu (min. 77
Ancuța), Bud uru.

JIUL : Cavai (min. 13 Homan) — 
V. Popa, Vizitiu, M. POPA, P. Gri
gore (mia. 35 Szekely) — Stana, 
Varga, Gâman — STOINESCU, Cura, 
BALUȚA.

A arbitrat bine D. Bucluman ; la 
Kr»ie : I. Ferenczi (ambii* din Timi
șoara) și M. Constanți nescu (Bucu
rești).

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

devărat fundaș, prin alunecare, 
în picioarele lui Băluță și Sze- 
kely.

Paul SLAVESCU

F.C. OLT
A.S.A. TG. MUREȘ

4 (1)
0

Stadion „1 Mai" ; teren foarte 
moale, eu porțiuni desfundate ; timp 
bun ,’ spectatori — circa 4 000. Șuturi: 
17—7 (pe poarta : 10—3). Cernere :
&-6. Au marcat : STATE (min. 33 și 
88), M. POPESCU (mim. 56 și 69).

F. C. OLT : Ciurea - Prepelița, 
CAȚOI, BUMBESCU, Matei - Mineo 
(min. 46 Rotaru), Kall o (min. 70 Le- 
ța), EFTIMIE - M. POPESCU. RADU 
H, STATE.

A.S.A. : VARO - Costin, Jenei, BO
LONI, Ornuța.t — Both II (min. 44 
Klan), Szabo, C. IHe — Muntean, 
Fonici, Ciorceri (min. 64 S. Dumi
trescu).

A arbitrat bine Al. Mustâțea ; la 
linie : D. Ciolan (ambii dim Pitești) 
și V. Antobi (lași).

Trofeul Petschovschs :■
La speranțe : 2—2 (0-2



La Băile Herculane

SOSIRI STRÎNSE ÎN TURNEELE
INTERNAȚIONALE DE ȘAH

fășoară in saloanele Hotelului 
Afrodita, a programat în cea 
de a 10-a rundă cîteva întîl
niri „cheie". Dar, rezultatul lor 
nu a dat și... cheia clasamen
tului. Partidele centrale ale 
serii (Holmov — Foișor și Ghi- 
țescu — Bârbulescu) au fost 
remize. Makropoulos a cîștigat 
la Ștefanov, iar Mărășescu la 
Ionescu. Tinărul loan Mără
șescu se află în grupul lide
rilor și mai are nevoie de un 
punct din 3 partide pentru a 
îndeplini norma de maestru 
internațional. Juniorului Dan 
Bârbulescu îi sînt necesare 1,5 
p. Ultimele runde programează 
cîteva întîlniri decisive (Hol
mov — Ghițescu, Bârbulescu — 
Petrosian, Mărășescu — Bărbu- 
lescu), după care ii vom cu
noaște pe laureații concursului, 

înaintea ultimelor 3 runde, 
clasamentul este următorul : 
Ghițescu, Mărășescu, Holmov 
63, Makropoulos, Bârbulescu 6, 
Lukacs, Espig 5,5, Foișor, Pe
trosian 5, Armaș, Grunberg 4, 
Ioncscu, Vera 3,5, Ștefanov 
2,5 P-

a
Finișul se anunță deosebit 

de interesant în cele două 
turnee internaționale de șah 
care se dc fășoară la Băile 
Herculane.

9 în concursul feminin, găz
duit de Hotelul Roman, ultimă 
rundă va decide pe învingă
toare. Cu un finiș puternic (3 
victorii consecutive la Dumi
nică, Bădulescu și Cniș). Ligia 
Jicman a luat conducerea, de- 
tronînd-o pe fosta lideră. Ma
riana Duminică. La primul loc 

ii Gabriela Olteanu (ne- 
in turneu). Hotăritoare 

fi intilnirea sa din ultima 
cu Ligia Jicman. un a- 

at derby. în stabilirea 
turației primelor locuri 

asemenea. 
Duminică, 
Nagrocka

aspiri 
înv in:
va 
rundă cu Ligia Jicman, 
devărat derby. în 
configurației primelor 
importante sînt, de 
partidele Tolgyi 
Ionescu — Arias 
— Sosnowska.

Iată clasamen 
rundei finale : Jicman 
minică, Olteanu 6,5, Ionescu 6, 
Sosnowska, Arias 5.5, Bădu
lescu. Nagrocka, Chiș 4, Chi- 
ricuță 3,5, Tolgji 2 p.

® Turneul internațional mas
culin al României, care se des-

>5

și

îl in ai nt ea
7, Du-

Duminică, la (tiâlons cn-Provcncc, Steaua va Intîîiii

Sc’cdionata armatei Irancczc, la ruglHj

„ESTE DE AȘTEPTAT IN JOC 
DESCHIS, CU MULTE ESEURI 

opinează Th. Rădulescu. antrenorul echipei hucureștene

u
• • •

HALTEROFILI ROMANI

La 
mini, 
Vidin, 
cerile

k l

ÎJ

Campioana țării la rugby, 
Steaua București, și-a încheiat 
pregătirile în vederea tradițio
nalei întîlniri cu „XV-le“ Ar
matei Franceze. Duminică, la 
Châlons-en-Provence, localitate 
aflată in sudul Franței, în ve
cinătatea Marsiliei, cele două 
formații se vor afla față în 
față pentru a 19-a oară. Din 
cele 18 meciuri disputate pînă 
acum, patru s-au încheiat la 
egalitate (București, ediția i- 
nauguralâ. 1966 : 3—3 ; Per
pignan, 1969 : 9—9 ; București 
1973 : 6—6 și București, 1977 : 
13—13), în 6 ediții victoria a 
revenit rugbyștilor noștri (de 
două ori chiar în deplasare, la 
Nantes, in 1972, cu 12—9 și la 
Lons le Saunier, in 1973, cu 
13—3), iar în celelalte 8 spor
tivilor francezi.

Ce se poate anticipa ? An
trenorul principal al „XV“-lui 
nostru militar, Theodor Radu
lescu, este prudent, evită să

un pronostic, dar 
prilejul de a sublinia : 
trecut, victoria a fost 

" cu 19—17,

nu

CENTURA DE AUR“ .LA BOX
(Urmare din pag D

Dobosz a încercat să preia de 
ci te va ori inițiativa-, dar O- 
breja a ripostat cu fermitate. 
Directele de stingă, „un-doi"- 
urile la figură și, mai ales, 
loviturile . —-----
foarte puternice expediate la 
corp l-au temperat pe sporti
vul polonez. în rundul doi, O- 
breja a reușit un frumos cro
șeu de stingă la figură, fază 
repetată identic* încă de două 
ori in ultima repriză, în urma 
căreia Dobosz a fost obligat să 
asculte numărătoarea arbitru
lui. Partida a luat sfîrșit cu 
victoria categorică (5—0) a tî- 
nărului Obreja.

în programul rezervat „coco
șilor", cei doi puglliști români 
— Marian Finățan și Dumitru 
Cipere — nu ne-au oferit de- 
cît o evoluție modestă, nesatis
făcătoare. Finățan. deși învin
gător in .fața lui Talal EI Shawa 
(Siria), a boxat slab, necon
vingător pentru un... candidat 
olimpic. Bine ar fi dacă această 
comportare modestă s-ar da
tora numai tracului de debut... 
Dumitru Cipere, boxer cu mare 
experiență competițională, a 
cedat in fața lui A. Terendors 
(R.P. Mongolă), după o partidă 
în care pugilistul oaspete a a- 
vut inițiativa 
superioritate 
rile.

O intîlnire 
aștepta mal 
dintre „scmimijlociii" Mihai 
Ciubotaru (A.E.M. Timișoara) 
și I.conțin Sandu (Prahova). 
Timișoreanul — elev al antre
norului Pătru Cojocaru — a 
plasat un năpraznic croșeu in 
secunda 49 a meciului și plo
ieșteanul, după ce a ascultat 
calm numărătoarea arbitrului,

surprinzătoare și

și o permanentă 
pe toate planu-

de la care se 
mult a fost cea

M.
REZULTATE TEHNICE --------------

Finățan (România) b.p. (4—1) T. Shawa (Si-
(Japonla) b.p. (4—1) A. Cevdet (Turcia), R.. _ --------- - A Terendors

Cat. cocoș 
ria), K. Takami (-_.-------, _-r-
Echevarria (Cuba) b.ab. 1 S. Zapart (Polonia), 
(R. P. Mongolă) b.p. (5—0) D. Cipere (România).

Cat. semimijlocie : R. Obreja (România) b.p. (5—0) A. Dobosz 
(Polonia), M. Mihalache (România) b.p. (4—1) M. Hamcho (Si
ria), J. Hernandez (Cuba) b.k.o. 1 R. Loloski (Bulgaria), M. Ciu
botaru (România) b.ab.l L. Sandu (România).

Cat. mijlocie : I. Petrescu (România) b.ab.2 C. Stoianov (Bul
garia), M. Popa (România) b.p. (4—1) J. Gonzales (Cuba), I. 
Ivanov (Bulgaria) b.p. (3—2) D. Banasik (Polonia), D. Senciuc 
(România) b.p. (4—1) A. Bauer (R.F. Germania).

Cat. semimuscă : D. Șchiopu (România) b.p. (5—0) D. Ocirin 
(R.P. Mongolă), E. Geafar (România) b.p. (5—0) K. Mamoru 
(Japonia), V. Iordache (România) b.k.o. 1 S. Hatsumi (Japonia), 
Pak En Ham (R.P.D. Coreeană) b.p. (4—1) M. Surjenco 
(U.R.S.S.).

Cat. semiușoară : V. Ioana (România) b.p. (5—0) R. Holzmann 
(R.F. Germania), E. Nerguin (R.P. Mongolă) b.p. " ”
Ablalim (România), P. Stoiu C 
nia), R. Octombaiar (R. P. ] 
(Cuba).

Cat. semigrea : T. Panait 
(Siria), F. Pamfil (România) 1 
miec (Polonia) b.p. (5—0) I. __  __________ _ _ ______
(România) b.ab. 1 R. Chirilov (Bulgaria).

Cat. supergrea : B. Chianese (Italia) cîștigă prin neprezentare, 
A. Lustin (U.R.S.S.) b.ab. 1 G. Mihnea * * * “ ~ "
(România) cîștigă prin descalificarea în 
J. Gonzales (Cuba).

- . _ . . (5—0) F.
(România) b.ab. 1 Y. Aray (Japo- 
Mongolă) b.p. (4—1) J. ' ’Alvarado

facă 
scapă 
„Anul 
de partea noastră, 
pe fondul unui joc deschis, cu 
multe eseuri de ambele 
Ceea ce este de așteptat 
meciul de duminică".

Prudența antrenorului __
ca firească. Echipa Steaua a 
avut unele ’ _ ........"7
după meciul, foarte greu, de 
la Iași. Unul dintre jucătorii 
de bază, Suciu (mijlocaș la 
grămadă), este încă neresta
bilit. După jocul de la Iași, 
Steaua a susținut o partidă la 
fel de dificilă, la Petroșani, cu 
Știința. A fost nevoie de un 
efort deosebit din partea ju
cătorilor pentru a termina în 
avantaj, știut fiind că studenții 
din Valea Jiului sînt greu de 
învins pe teren propriu. Vic
toriile consecutive de la Iași 
și Petroșani mențin „XV“-le 
Stelei în disputa directă pen
tru titlu, cu Dinamo, creînd, 
în același timp, un climat bun, 
înaintea deplasării în Franța.

Steaua va folosi în partida 
cu Selecționata armatei fran
ceze lotul ei obișnuit : Ilodor- 
că, Codoi (fundași), Fuîcu, Mar
cel Toader (aripi), Enache, 
Vărzaru, David (centri), 
Alexandru („uvertură"), 
man, Suciu (mijlocași la gră
madă), Rădulescu, Murariu, C. 
Florea (linia a IH-a), Țepu- 
rică, L. Constantin (linia a 
Ii-a), Cioarcc, Leonte, Căinaru 
(linia I stîlpi), Munteanu și 
Moț (taloneri).

Rugbyștii bucureșteni pleacă 
astăzi în Franța. In vederea 
meciului de duminică, vineri și 
simbătă, la Châlons-en-Pro
vence, ei vor efectua antrena
mente de acomodare...

Tiberiu STAMA

părți, 
și în

apare

indisponibilități

D. 
Co

(România) b.p. (5—0) 
b.ab. 2 J. Lugo (Cuba), 

. Cîrlan (România), P.

a fost trimis la colț, deși, după 
părerea noastră, el putea con
tinua lupta. învingînd prin a- 
bandon, Ciubotaru si-a luat o 
binemeritată revanșă după în- 
frîngerea suferită 
Sandu la „Turneul 
de la Brăila.

Cel mai frumos
4 meciuri la „semimuscă" 
fost cel dintre Pak En 
(R.P.D. Coreeană) și
Surjenco (U.R.S.S.). Partida lor 
a fost aplaudată la scenă des
chisă pentru rapiditatea și 
frecvența loviturilor, pentru 
varietatea mijloacelor de apă
rare folosite’ de cei doi com
batanți. Au impresionat, însă, 
în mod deosebit tehnica și cu
noștințele pugilistice arătate de 
boxerul din R.P.D. Coreeană, 
care ne-au reamintit de un alt

in fața lui 
Primăverii",

dintre' cele 
a 

Ham 
Mihail

PE GHEAȚA ȘI PE ZAP ADA
BALCANIADA DE SCHI

BELGRAD. 11 (Agerpres). — In stațiunea iugoslavă Popova 
Saplca se desfășoară, în aceste zile, întrecerile Balcaniadei de 
schi, probe nordice și alpine. în cursa feminină de 5 km fond, 
Ileana Hanganu (România) s-a situat pe locul doi' cu 18:57. pre
cedată de iugoslava Jana Mlakar — 18:35. La slalom uriaș ju
niori. Emilian Focșăneanu a ocupat locul trei, victoria revenind 
iugoslavului M. Bergaci. în aceeași probă, la seniori. Z. Balasz 
s-a clasat al patrulea, iar Delia Parate a ocupat locul șase.

F. Jamal 
S. Lako- 
Bornescu

(România), E. Stefl 
prima repriză a lui

excelent, cum a fostsportiv
conaționalul său Li Wen Uk, 
cu ani în urmă cîștigător 
„Centurii de aur". Ceilalți

al 
3 

sportivi care au acces în semi
finalele categoriei sînt Dumitru 
Șchiopu, Eroi Geafar și Virgil 
Iordache. Va reuși unul dintre 
cei trei români să-l depășească 
pe Pak En Ham? Vom vedea 
vineri sau duminică...
La categoria semiușoară am 

înregistrat două victorii 
nești. Viorel Ioana l-a 
cut la puncte pe Roland 
mann (R.F. Germania), 
Petrică Stoiu, mult mai 
ditiv, l-a obligat pe 
Aray (Japonia) să abandoneze 
în primul rund, după ce, nu
mărat, japonezul fusese la un 
pas de k.o. Cea mai frumoasă 
partidă a categoriei- au ofe
rit-o, însă, Jorge Alvarado 
(Cuba) și Ravslalin Octombaiar 
(R.P. Mongolă). Am urmărit 
trei runduri de excepție între 
doi autentici maeștri ai ringu
lui. Mai proaspăt în final, 
Octombaiar își creează avanta
jul necesar obținerii unei vic
torii pe deplin meritată.

O spectaculoasă victorie 
„semigrea" a obținut Fcdea 
Pamfil in fața lui Lugo Idel- 
fonso (Cuba).

româ- 
între- 

1 IIolz- 
iar 

expe- 
Yukito

la

Tauplilz. Pe pirtia din sta
țiunea austriacă Tauplitz a a- 
vut loc marți o cursă de sla
lom uriaș contind pentru com
petiția 
„Cupa 
locuri
Wieslcr (R.F.G.) 2:40,42, 2. Ul- 
rike Maier (Austria) 2:40,72, 3. 
Anita Wachter (Austria) 2:40,75,
4. Alexandra Marasova (Ceho
slovacia) 2:41,01, 5. Elena Med- 
zihradska (Cehoslovacia) 2:41,15, 
6. Mateja Svet (Iugoslavia) 
2:41,28. în urma desfășurării 
acestei probe, clasamentul ge
neral al competiției se prezintă 
astfel : 1. Anita Wachter 294 p, 
2. Ulrike Maier 160 p, 3. Vreni 
Schneider (Elveția) 139 p, 4. 
Corine Eugster (Elveția) 132 p,
5. Gudrun Arnitz..................... ..
p, 6. Alexandra 
tria) 104 p etc.

Pamporovo. O
slalom uriaș, contind și ea pen- 
tfu „Cupa Europei", dar mas
culină, a avut loc la Pampo-

feminină dotată cu 
Europei". Pe primele' 

s-au clasat : 1. Heidi

(Austria) 110 
Probst (Aus-

cursă tot de

rovo, in Bulgaria. Clasamen
tul : 1. Thomas Slangassinger 
(Austria) 2:43,72, 2. Gunther
Marxer (Liechtenstein) 2:43,77,
3. Heinz Holzer (Italia) 2:44,82,
4. Carlos Salvadores (Spania) 
2:44,84, 5. York Seiler (Elveția) 
și Walx Konrad (Austria) 
2:44,97. în clasamentul general 
al „Cupei* situația este urmă
toarea : 1. Dietmar Kulbichler 
(Austria) 147 p, 2. Gunther 
Marxer 125 p, 3. Thomas Stan- 
gassinger 113 p, 4. Josef Schich 
(R.F.G.) 112 p, 5. Luc Genolet 
(Elveția) 107 p, 6. Werner Her
zog (Austria) 98 p etc.

Campitello Matese. Concurs 
pentru „Cupa mondială* la 
schi artistic. Probele de sări
turi au revenit canadianului 
Yves Laroche 211,215 p și, res
pectiv, elvețiencei Annika Wig- 
nas 120,645 p, iar cea de „ba
let" a fost cîștigată de vest- 
germanul Herman Rietberger 
cu 100 p.

TELEX • TELEX
ATLETISM • La 

(California), In concurs 
liber, americanul Mike 
sărit 5,70 m la prăjină.

Westwood 
în i 

Tully
aer 

r a

CICLISM • Etapa a 
cursei clasice Paris — : 
Seyne-sur-mer * .
km) a fost cîștigată de Irlande
zul Stephen Roche în 5h 06:49, 
urmat de francezul Bernard Hi
nault 5h 07:12 șl irlandezul Sean 
Kelly în același timp. In clasa
mentul general continuă să con
ducă Kelly, 26 h 47:22, urmat de 
Roche 26 h 47:33 și Hinault 
26 h 48:05. • Etapa a 5-a a 
cursei Marea Tlreniană — Marea 
Adriatică (Camerano — Monte- 
prandone, 195 km) a fost cîști
gată de francezul Marc Madiot. 
în clasamentul general conduce 
suedezul Tommi Prim, 28 h 24:12, 
urmat de Erich Maeehler (Elve
ția) la 10 secunde și Adrie van 
der Poel (Olanda) la 19 secunde.

a 
(La 

la Napoule, 182

6-a 
Nisa

HANDBAL • La Budapesta, în 
meci amical feminin, U.R.S.S. a

sfirșitul acestei săptă- 
in localitatea bulgară 
sînt programate înlre- 

celei de a 24-a ediții a 
„Cupei Dunării" la haltere — 
seniori, la care vor participa 
următorii sportivi români : Teo
dor Iacob — 52 kg, Ion Bălaș
— 56 kg, Mircea Tuli — 60 kg, 
Vasile Roșu — 67,5 kg, Ghcor- 
ghe Dinu — 75 kg, Costică 
Gheorghe — 82 kg, Dumitru 
Petre — 90 kg, Nicu Vlad — 
100 kg, Ștefan Tașnadi — 110 
kg, Teodor Popa — 4-110 kg. 
Antrenorii echipei sînt Ștefan 
Achim (Steaua) și Llsias lo- 
nescu (CHIMPEX). în afară de 
Vlad și Tașnadi, ceilalți spor
tivi fac parte din garnitura 
secundă a lotului național, 
halterofilii din primul lot pre- 
gătindu-se asiduu pentru C.E. 
din Spania (ultima decadă a 
lunii aprilie). Competiția va a- 
vea următorul program : vineri
— cat. 52 kg și 56 kg ; sim
bătă — 60 kg, 67,5 kg, 75 kg și 
82 kg ; duminică — 90 kg, 100 
kg, 110 kg și 4-110 kg.

In turneul eandidaților

la titlul mondial de șah

KASPAROV - SMlSLOV 2-1
MOSCOVA, 11 (Agerpres). — 

Finala turneului candidaților la 
titlul mondial de șah pe care 
și-o dispută la Vilnius marii 
maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Vasili Smîslov a conti
nuat miercuri cu partida a 3-a. 
în varianta Cambridge Springs 
din Gambitul damei, Kas
parov cu piesele albe a ob
ținut avantaj pe care l-a 
concretizat la mutarea a 42-a, 
înregistrînd prima victorie de 
la începutul întrecerii. Scorul 
este de 2—1 în favoarea lui 
Kasparov.

GERMANIA, In meci res
tant : Bayern Munchen — Kic
kers Offenbach 9—0 ; Au mar
cat : K.H. Rummenigge (4), M. 
Rummenigge (2), Nachtweih, 
Pflugler și D. Honess. In clasa
mentul golgeterilor conduce K. 
H. Rummenigge cu- 18 g. Pe pri
mul loc în clasament a trecut 
Bayern Munchen cu 33 p, ur
mată de Hamburger S.V. 32 p, 
Borussia Mdnchengladbach 31 p, 
Stuttgart 30 p.

CEHOSLOVACIA (et. 17). Nitra
— Sparta 1—3, Dukla Praga —
Bohemians 1—3, Teplice — Vit- 
kovice 1—6 !, Kosice — Inter Bra
tislava 1—0, Ostrava — Zilina 
3—0, Bystrica — Preșov 3—1, Slo
van — Cheb 3—2, Slavia — 
Trnava 4—2. Pe 
Sparta Praga 27 
și Bystrica cîte 
mele : 15—16.
cîte 12 p.

AUSTRIA (et.
— Wiener S.C. 2—1, Admira 
ker — Eisenstadt 1—0, LASK — 
Voest Linz 1—0, St. Veit — In
nsbruck 1—1, Salzburg — Aus
tria Viena 0—1, Neusiedl — Sturm 
Graz 0—1. Pe primele locuri : 
Austria Viena 27 p, LASK 26 p., 
Rapid și Sturm Graz cîte 25 p.

GRECIA (et. 24). Panathinaikos
— Yannina 3—1, Heraklis — 
PA OK 0—1, Panionios — Aris 
0—1, Olympiakos — Apollon 1—0, 
Serres — Larisa 1—0, AEK — 
OFI 2—0, Doxa — Ethnikos 0—1, 
Kalamaria — Egaleo 3—0. Pe 
primele locuri : Panathinaikos 
40 p, Aris și Heraklis cîte 35 p; 
pe ultimele : 15—16. Yannina și 
Egaleo cîte 15 p.

K.H.

3—2,
primele locuri : 
p, Dukla Fraga 
23 p ; pe ultl- 
repllce și Nitra '

17). Grazer A.K. 
Wac-

• TELEX • TELEX
învins Ungaria cu 19—14 (7—7) O 
La Copenhaga, într-un joc ami
cal masculin, U.R.S.S. a întrecut 
Danemarca cu 27—19 (10—10).

ÎNOT • In concursul de la 
Long Beach (California), în ba
zin de 50 m americanca Nancy 
Hogshead a cîștigat patru probe: 
50 m liber 26.33, 100 m liber 57,11, 
200 m liber 2:02,04, 200 m mixt 
2:19,30. Alte rezultate : 
1500 m liber : Tiffany 
16:46,99 ; ...............
Daniel 
bras : 
200 m

ar,11, 
mixt 

feminin, 
Cohen 

masculin, 800 m liber : 
Jorgensen 8:24.07 ; 200 m 

Richard Schroeder 2:21,61 ; 
mixt : Dave Barnes 2:09,72.

• Campionul mondial A- 
Karpov va participa

ȘAH 
natoli ... . 
turneul de la Oslo, între 12 și 20 
aprilie. Vor fi prezenți alți 9 
mari maeștri, printre care Hort 
(Cehoslovacia), Hubner (R.F.
Germania L Adorjan (Ungaria), 
Miles (Anglia).

la

TENIS • Turneu pentru ..Ma
rele Premiu” la Rotterdam : Pur-

ELVEȚIA (ct.
Neuchatel Xamax 0—3 
Sion 1—1, Chiasso — Lucerna 
0—2, Lausanne — Bellinzona !—O, 
Servette — Grasshoppers o—0.
Vevey — Young Boys 0—3,
F.C. Zurich — St. Gall 0—0. Pe 
primele locuri : Neuchatel Xamax 
25 p, Grasshoppers, Sion cite 24 
p ; pe ultimele : 15. Bellinzona
7 p, Chiasso 4 p.

SCOȚIA. Meci restant : Dundee 
Utd. — Hearts 3—1. Conduce în 
clasament Aberdeen cu 41 p (24 
j), urmată de Celtic 35 p (25 j), 
Dundee Utd. 33 p (23 j). In 
„Cupa Scoției", meciurile res
tante din sferturile de finală. A- 
berdeen — Dundee Utd. și Mot
herwell — Celtic Glasgow, vor 
avea loc la 17 martie.

ANGLIA. Două din partidele 
sferturilor de finală ale „Cupei 
Angliei” se vor rejuca : Plymouth 
(din divizia a 3-a) cu Derby 
County, încheiat cu un scor alb 
(0—0), ca și Sheffield Wednesday 
(liga a 2-a) cu Southampton, înche
iat tot cu un rezultat egal (0—0). 
Primul meci va avea loc azi, iar 
cel dintre Sheffield și Southamp
ton la 20 martie. Meciuri res
tante în campionat : Coventry — 
Aston Villa 3—3, Luton — Ips
wich 2—1. Pe primele locuri : 
Liverpool 63 p. Manchester utd. 
61 p, West Ham 
cîte 31 de jocuri) 
19—20. Ipswich si 
32 p (31 j), 21.
23 p (30 j), 22. 
22 p (29 j).
• In C.E. (juniori) : Țara Ga

lilor — Scoția 2—4 (1—1).

54 p (toate cu 
; pe ultimele : 
Stoke cu cite 

Wolverhampton
Notts County

• TELEX © TELEX
cell — Tom Gullikson 6—2, 7—5, 
Smid n- Pfister 6—2, 6—0, Kriek
— Fibak 2—6, 6—1, 6—4, Lendl — 
Hlasek 6—0, 6—4. • Turneu fe
minin la Palm Beach Gardens : 
Evert — Sand 6—0, 6—1, Garrison
— Brown 6—2, 4—6, 6—3, Fair-
bank — Purdy 4—6, 6—3, 7—5,
Reggi — Budarova 6—4, 6—4, 
Jausovec — Jolissant 6—1, 6—4.
• Turneul de la Metz (Franța) : 
Portesa (Franța) — Carlson (Sue
dia) 6—2, 6—3 ; Taroczy (Ungaria)
— Davis (S.U.A.) 6—3, 7—6 ; Scan
lon (S.U.A.) — Simonsson (Sue
dia) 6—3, 7—5 ; Dickson (S.U.A.) 
—Gehring (R.F. Germania) 6—3,

, 3—6. 7—5 ; Depalmer (S.U.A.) — 
Denton (S.U.A.) 6—2. 4—6 6—4.

X

YACHTING • Campionatul 
mondial la catamarane clasa ..A- 
a fost cîștigat, la Wellington, de 
australianul Allan Goodall.
9 p, urmat de compatrioții săi 
Brad Schafferius 19,4 p și Brian 
Hooper 39,7 p.

cu
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