
în cadrul solemnității de sîmbătă 
de ia Marea Adunare Națională

TOVARĂȘUL NICOLAt CEAUȘLSCU
a îiiiiiîiial înalte distincții unor județe și unități
fruntașe în întrecerea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
luminat, sîmbătă, in cadrul u- 
nei solemnități care a avut loc 
la Palatul Marii Adunări Națio
nale, Înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România u- 
nor organizații județene de 
partid, consilii populare jude
țene, întreprinderi și centrale 
industriale și unități fruntașe 
în întrecerea socialistă pe anul 
1983 pentru rezultatele deose
bite obținute in îndeplinirea și 
depășirea Planului național u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială și a angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socialistă 
pe anul 1983.

La solemnitate au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscăleseu, 
Iosif Bane, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă. Ludovic Fazekas. Ale
xandrina Găinușe, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu, Constan
tin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț.

Conferirea ți în acest an, prin 
decret prezidențial, a înaltelor 
ordine șl titluri ale Republicii 
Socialiste România ilustrează 
prețuirea pe caro conducerea 
partidului și statului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă muncii pline de dăruire 
și abnegație revoluționară cu 
care, în cursul anului trecut, 
clasa muncitoare, țărănimea, in-

socialistă pe anul 1963
lelectualitatea, toți oamenii 
muncii — români. maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— din unitățile cărora li s-au 
conferit înalte titluri și ordine 
ale Republicii Socialiste Româ
nia au desfășurat-o pentru în
deplinirea, la toți indicatorii și 
în condiții de calitate superi
oară, a sarcinilor de plan.

In aplauzele celor prezenți, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a inmînat înaltele 
distincții acordate colectivelor 
situate pe primele locuri în în
trecerea socialistă.

Primit cu deosebită căldură 
și însuflețire, cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și pre
țuire, de profundă recunoștin
ță, eu vii și îndelungi aplauze, 
în încheierea solemnității a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, înalt omagiu 
adus efortului creator al oame
nilor muncii din toate sectoa
rele economiei naționale, mun
cii pline de abnegație cu care 
întregul popor înfăptuiește 
Programul partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate $1 înaintare 
a României spre comunism, 
constituind, în același timp, un 
fnsuflețitor îndemn la nOi fapte 
de muncă consacrate progresu
lui patriei noastre, a fost ur
mărită cu deosebită atenție, eu 
interes și deplină satisfacție, fi
ind subliniată în repetate rin- 
duri cu puternice aplauze.

APELUL
Marii Adunări Naționale a Republicii socialiste România 
adresat Sovietului Suprem al B.R.S.S., Congresului s. B. A-,
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MARKKA PBICĂ A CUCERIT TITLBL 
DE CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA CROS

O excelentă performanță a 

românesc obținută in
EAST RUTHERFORD, 25 

(prin telex). Pe hipodromul Me
adowlands din East Rutherford. 
Localitate din statul New Jer
sey, au avut loc. duminică du- 
pă-amiază. întrecerile campio
natelor mondiale de cros, pe 
un traseu foarte dificil. cu 
multe obstacole, câteva coline, 
și cu o pantă abruptă înaintea 
sosirii. După cursa juniorilor, 
cîștigată în mod neașteptat da 
spaniolul Pedro Casacubiert*  
care a parcurs cei 8 km în 
21:32. a urmat întrecerea fe
minină. pe 5 km. La start și 
cinci românce, între care si 
Maricica Puică. purtătoarea 
speranțelor noastre. După o 
luptă extraordinară, pe dea
lul dinaintea sosirii, finișul a- 
Iertătoarelor, realizat cu prer 
tul ultimelor picături de e- 
nergie. a stabilit ordinea 
primelor locuri. Ca și in urmă

cu doi ani, 
la

atletismului

S. U. A.
la „mondialele*  de

Roma, admirabila noastră 
atletă Maricica Puică * trecut 
prima linia de sosire, devenind 
CAMPIOANA A LUMII 1 Cro- 
nometrele au indicat pentru ea 
timpul de 15:56,0. Au urmat-o. 
intr-o bătălie piept la piept, 
decisă de „fotografie", sovietica 
Galina Zaharova si norvegianca 
Grete Waitz, marea specialistă 
a probei (a fost de cinci ori 
campioană mondială de cros !)• 
Timpul realizat de cele două 
sportive a fost de 15:58,0 I Pe 
locurile următoare au sosit : 
4. Ingrid Kristiansen (Norv.) 
16:04,0, 5. Jafe Furnlaa
(Anglia) 16:10,0, 6. Chris
tine Benning (Anglia) 18:15,0 
etc.

(Continuare In pag. 4-a)

în prima manșă a finalei „Cupei F. I. H.“

HANDBALISTELE DE LA CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
VICTORIOASE iN DEPLASARE: 22-18 LA OLDENBURG!

parlamentelor din țârilc europene pe teritoriul cărora 
se amplasează răcnete nucleare cu rază medic de acțiune, 
parlamentelor din celelalte țări europene și din Canada

In ședința de sîmbătă a lu
crărilor sesiunii Marii Adunări 
Naționale, după adoptarea în 
unanimitate a Hotărîrii referi
toare la Programul privind creș
terea mai accentuată a produc
tivității muncii și perfecționa
rea organizării și normării 
muncii în perioada 1983—1985 și 
Pină în 1990, a Hotărîrii referi
toare Ia Programul privind îm
bunătățirea nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, reduce
rea consumurilor de materii 
prime, de combustibili și ener
gie și valorificarea superioară 
a materiilor prime și materiale
lor in perioada 1983—1985 și 
pină in 1990 și a Legii cu privire 
la regimul de navigație pe Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, 
in continuarea ședinței pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a informat că un grup de 
deputați au hotărît să propună 
adoptarea unui Apel al Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România adresat So
vietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
Congresului Statelor Unite ale 
Americii, parlamentelor din ță
rile europene pe teritoriul că
rora se amplasează rachete nu- 
eleare eu rază medie de acțiu
ne, parlamentelor din celelalte 
țări europene și din Canada.

Din împuternicirea unui grup 
de deputați, tovarășul Petru

ECHIPA DE JUDO A ROMÂNIEI, 
CÎȘTIGÂTOARE A CAMPIONATELOR BALCANICE

ATENA, 25 (prin telefon). 
Campionatele Balcanice de ju
do au continuat sîmbătă și du
minică în sala complexului 
sportiv Segaș din capitala 
Greciei, cu întrecerile indivi
duale și pe echipe pentru seni
ori. După ce în prima zi ju
niorii români au repurtat un 
frumos succes cucerind trei 
titluri de campioni balcanici și 
primul loc în clasamentul pe 
națiuni, seniorii au reușit o 
frumoasă performanță: Con
stantin Niculae (cat. semiușoa- 
ră), George Ciuvăț (ușoară), 
Mircea Frățică (semimijlocie) 

Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a dat citire A- 
pelulul. Textul Apelului a fost 
subliniat, in repetate rinduri, 
cu vii și îndelungi aplauze de 
întreaga asistentă.

Apelul Marii Adunări Națio
nale a fost adoptat in unani
mitate.

Aprobind intru totul acest 
non document de politică ex
ternă a partidului și statului 
nostru, inițiativele de pace ale 
României socialiste, ale pre
ședintelui ei. deputății și invi
tații au exprimat întreaga re
cunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, slujind cu ine
puizabilă energie interesele vi
tale ale națiunii, cauza socialis
mului in România, a intrat, 
totodată, in conștiința omenirii 
ca arhitect și ctitor de pace, ca 
promotor înflăcărat al idealuri
lor de înțelegere și cooperare, 
strălucit luptător pentru cauza 
independentei și suveranității 
popoarelor. pentru apărarea 
dreptului fundamental al oa
menilor, al națiunilor la viață, 
la pace, la existentă liberă și 
demnă. Sub cupola Palatului 
Marii Adunări Naționale au 
răsunat vibrant cuvintele pe 
care întregul nostru popor le 
rostește cu nestrămutată cre
dință. ea pe un simbol al tri
umfului rațiunii pe planeta 
noastră : „Ceaușescu — pace", 
„Dezarmare — pace !".

La individual, sportivii noștri au cucerit

4 din tclc 3 titluri puse in joc

și Costel Năftică (semigrea) au 
urcat pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului de onoare; 
Gheorghe Dani (superușoară), 
Mihai Cioc (grea) și Valentin 
Razon (open) s-au clasat pe 
locul 2, iar Gheorghe Diaconu

OLDENBURG, 25 (prin tele
fon). Comportindu-se foarte 
bine în prima manșă a finalei 
„Cupei Federației Internaționa
le de Handbal", echipa femi
nină Chimistul Rm. Vilcea a 
reușit notabila performanță de 
a cîștiga acest prim joc, în de

MARIA VERIGEANU

plasare, asigurîndu-si un avan
taj de 4 goluri pentru meciul 
retur (31 martie, la Rm. Vil
cea). In pofida faptului că e- 
voluau in fața unui public vul
canic, care si-a încurajat tot 
timpul echipa, pe VfL Olden
burg. handbalistele de la Chi
mistul Rm. Vi’cca au reușit, to
tuși, să-și găsească calmul și 
cadența de joc, mai ales în re
priza secundă, si să ciștige des
tul de net : 22—18 (7—9).

Așa cum o arată și scorul a- 
cestui joc frumos si foarte in
teresant. în prima parte iniția
tiva au avut-o mai mult gaz-

(mijlocie) pe locul 3. Competi
ția pe echipe a fost un alt 
prilej de afirmare a selecționa
tei tării noastre care a obținut 
victorii în toate ntilnirile cu

(Continuare in vuo a 4-a)

0 importanta opțiune pentru efștlgarca trofeului

In competiția europeană intcr-cluburi la handbal feminin
dele, care au surprins deseori 
formația noastră prin acțiuni 
simple, purtate în viteză și fi
nalizate cu suturi foarte puter
nice. Meciul a început in nota 
de dominare a echipei române, 
care, in primele minute, avînd 
mai multă siguranță în dirija
rea mingii, in organ’zarea com
binațiilor ofensive s-a impus 
destul de repede (min. 11 scor
4—1 pentru Chimistul). Din a- 
cest moment de debut al jocu
lui. publicul (sala din Olden

Campionatul de rugby, etapa a 13-a

DINAMO Â TlifCUT Șl DE CfilVIfA ROȘIE: 13-9
Statu-quo In fruntea clasamen

tului campionatul de rugby. Di
namo și Steaua, ambele candi
date la titlu, cîștiglnd: tn zona 
..lanternei". Sportul studenteso a 
făcut schimb de locuri cu ..Poli" 
Timisoara.

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — DI
NAMO 3—13 (3—7). In cursa pen
tru titlu. Dinamo a trecut cu 
bine și de cel de al ,.13-lea val"! 
De la Început trebuie spus că 
dinamovistli. In bună dispoziție 
de joc, au „controlat" partida, 
fiind mai prompti in numeroase
le aglomerări create de terenul 
greu și de imposibilitatea de a (Continuare in pag. 2-3)

Paraschiv, cu mingea, in fața lui Pongracz, Daraban și 
C. Gheorghe, toți printre cei mai buni oameni ai meciului Gri- 
vița Roșie — Dinamo 9—13 Foto : Dragoș NEAGU

burg a fost arhiplină) și-a încu
rajat cu multă căldură echipa, 
care, treptat, a ieșit din impas. 
Si-a găsit ritmul și a Început să 
se impună. Toate acestea si pe 
fondul unei căderi a handbalis
telor românce, care. în conti
nuare. timp de 15 minute au 
acționat mai slab în atac (în 
acest interval de timp nu au

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

juca „curat" balonul la mină. 
Avînd evident mai multe mingi 
in margine („moment" din ce 
în ce mai confuz tn rugby, de
oarece aici se produc numeroa
se iregularități de care Întot
deauna echipa mai rutinată pro
fită), lidera clasamentului a con
dus permanent, tn min, 2 AL- 
DEA reușește singurul eseu al 
meciului pe fondul greșelii „vl- 
zaviulul" său, Volcu. șl: 0—4.
tn min. 32 echilibrul In teren, se 
fringe, dinamovistli fiind nevoltl



Campionatele naționale ÎNAINTEA DERBYULUI. STEAUA SI DINAMO Divizia ,,A“ de handbal feminin I LOT
de baschet AU OBȚINUT VICTORII CLARE TEROM IAȘI-VICTORIE IN DEPLASARE!

Meciurile de baschet desfășu- 
rate în cadrul campionatelor na- 
ționale (etapa a 31-a la băieți șl 
o restanță la fete) s-au încheiat 
cu următoarele rezultate s

MASCULIN, GRUPA 1—«.
STEAUA — I.C.E.D. 2—0 : 88—70 

(47-40) și 98-85 (50—35). In pri
ma partidă I.C.E.D. a Încercat 
(și a reușit) să facă clipe grele 
fruntașei clasamentului, dar ac
cidentarea Iul Carpen (la sfîrși- 
tul primei reprize) a diminuat 
In continuare simțitor șansele 
echipei sale Stellștil, aflat! doar 
cu cîteva zile Înaintea derbyulul 
decisiv cu Dinamo București (vi
neri și sîmbătă, la Palatul spor
turilor șl culturii) au ținut tot 
timpul „motoarele" tn plin, folo
sind aceste jocuri pentru testarea 
a diferite formule de echipă șl 
de tactică. Au înscris : Ermura- 
che 164-13. Sarlă 64-2. Szabo 24-2. 
Cernat 14+32, Căpușan 15—0 (du
minică nu a jucat), Opșitaru 
154-12, Netolitzcbi 2+0, Oczelak 
9+12, Brănișteanu 5+13, V. Ioan 
4+12 pentru Steaua, respectiv Pă
sărică 5+2, Ardelean 17+18, Măr
gărit 2-M. Mihaicea 12+Ș, Chircă 
0+6. Marinescu 2+2. Carpen 
îo+o, ciocan 7+19, Votca 1+8, 
Grădișteanu 10+8. Pogonaru 4+ 
16. Arbitri : N. Constantinescu — 
I. Breza (sîmbătă), I. Olaru — 
C. Dumitrache (duminică).

DTNAMO ORADEA — DINAMO 
BUCUREȘTI 6—2 : 72—88 136—46) 
sl 77—91 (39—50). Campionii țârii

au dominat ambele partide; pe 
care le-au folosit șl ca prilej de 
verificare în perspectiva derbyu
lul cu Steaua. El au aplicat o 
apărare agresivă, uneori chiar 
presing, cel de al doilea sistem 
defensiv fiind utilizat, de pildă, 
clnd adversarii Izbutiseră să se 
apropie pînă la un punct. Au În
scris : Nlculescu 27+14, Brabo- 
veanu 17+10, Vinereanu 23+5, 
Uglai 2+22, David 8+18, Popa 5+ 
2, Popovlcl 0+10, Ivascencu 2+4, 
VasUlcă 6+2, Lefter 0+4 pentru 
Învingători, respectiv Rădulescu 
14+31, Antochl 18+10, Hie 16+6, 
Cristea 2+12. Szabo 12+18, Kosa 
8+4, Nagy 4+2. Dumitra 0+2. 
Arbitri : I. Szabo șl I. Georgia, 
(Ilie GHIȘA — coresp.).

C.S.U. SIBIU — RAPID BUCU
REȘTI 2—0 : 32—65 (49—34) șl 78— 
73 (42—42). Siblenll au avut pres
tații bune șl s-au Impus, In cel 
de al doilea meci el fiind „aju
tați" și de Indisciplina șl greșe
lile de tehnică ale adversarilor. 
Coșgeteri : Chirilă 26+24, Dăian 
8+26. Bretz 16+12 pentru învin
gători. respectiv Sipoș 22+6. Be
cca 12+12. Arbitri : Em. Nico- 
lescu și FI. Baloșescu. (Iile IO- 
NESCU — coresp.).

GRUPA 7—12
CARPATI GRUP 8 CONSTRUC

ȚII BUCUREȘTI — FARUL CON
STANTA 1—1 : 38—68 (52—35) șl
81-107 (33—ST). După ce sîmbătă 
au fost anlaudatl pentru frumoa
sa evoluție si victorie (V. Con
stantin și Tzachis au avut pres-

tații de excepție, iar Relsen- 
bUchler a fost o adevărată re
velație), duminică același jucă
tori au fost „tngenunchlați" de 
constănțenl, pe care de multă 
vreme nu l-am văzut atjt de 
ambițioși și organizați. Buna 
comportare a acestora nu scuză. 
Insă, fluctuația baschetbaliștilor 
de la Carpați, pe care o punem 
ta primul rlnd ta seama supra
evaluării posibilităților proprii.

C.S.U. BRAȘOV — ACADEMIA 
MILITARĂ BUCUREȘTI 6—2 : 
85—93 (31—44) șl 86—100 (39—56). 
O nouă Infrlngere a brașovenilor, 
pe teren propriu. In fața unor 
adversari mal tenace șl mal orga
nizați (Carol GRUIA — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — POLITEHNICA IAȘI 2—0 i 
196—163 (54—46, 93—93) și 124—82 
(51—38). Jocuri spectaculoase, tn 
spedal primul, la reușita căruia 
a contribuit șl captivanta evolu
ție a scorului. (Mircea RADU — 
coresp.).

Clasament : GRUPA 1—6 : 1.
Steaua 79 p. 2. Dinamo Buc. 76 p, 
3. I.C.E.D. 60 p, 4. Rapid 58 p, 
5. C.S.U. Sibiu 57 p, 8. Dlnamo 
Oradea 53 p ; GRUPA 7—12 : Fa
rul 61 P- 8. ..U“ Cluj-Napoca 60 
p, ». Politehnica Iași 58 p. 10. 
Academia Militară 57 p, 11. Car- 
pați 51 p. 12. C-S.U. Brașov 46 p.

FEMININ, GRUPA 1—8
VOINȚA BUCUREȘTI — CRI- 

SUL ORADEA 1—1 : 57—50 (îl— 
28) și 65—65 (35—39).

ln Divizia „A" de v»!cl 0 ETAPĂ DOMINATĂ
cea de a is-a etapă dm cam

pionatele prime: divizii de voia 
a fost dominată de gazde. Din 
cele U partide programate 
(jocurile echipelor masculine 
Steaua și Dinamo au fost ami
nate) numai In două (feminine) 
au dștlgat echipele vizitatoare: 
Dinamo la lași șl Farul ta der
byul constă nțean. Dar. nici • 
surpriză. In schimb, multe ne
dur, de nivel scăzut 1

Feminin
C.S.U.-I.M.N. GALAȚI — 

CHIMIA RM. VÎLCEA S—4 (4,
*, 11). Peste 1 500 de spectatori 
au urmărit derbyul etapei, care 
insă nu s-a ridicat la nivelul aș
teptărilor. deoarece replica oas- 
petelor. exceptînd Începutul se
turilor îl (1—5) șl m (5—8), a 
fost surprinzător de ștearsă în 
aoeste condiții, elevele antreno
rului Tr. Vllsan au acționat In 
voie, destășurînd un joc esom- 
binativ' (mai ales pe centru) șl 
punlndu-șl tn dificultate adver
sarele prin servicii puternice, 
tar tn apărare. anibillnd-e pe 
trăgă boarea principală a oaspete- 
lor. Ioana Liteanu. S-au remar
cat : Gabriela Cojocaru. Speran
ța Gaman. Crir.a Răuță șl Bezna 
BsrdilA, respectiv (parțial) Ma- 
rilena Dubincinc st Ioana Litea
nu. Au arbitrat foarte bine A 
Dtaiciu șl M Niță. (T. SIRIO POL, 
coresp.).

PENICILINA IAȘI — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—3 (—18, —13, 19.
—7). Intr-un joc spectaculos, 
replică deosebit de dlrză dată 
de teșence echipe! campioar.e. 
Ca dovadă Penicilina a condus 
în primul set cu 9—5. ter te al 
doilea eu ■ 10—3, <țar cu o mai 
buna pregătire fizică sl tacttoă. 
bucureștenceie au Întors In fa
voarea lor rezultatul ta fiecare 
dintre aceste seturi. Gazdele» 
și-au luat apoi o simbolică re
vanșă. clst’stad setul trei ta 
care fuseseră conduse cu 3—4 
puncte. In al patrulea. tn-să 
inițiativa a fost permanent de 
partea cr.m+oane-'or. S-au ne
marcat : Marina Bejenarn. Ta
tiana Popa si Marcela GUcă. res
pectiv Irfna Velien. Dana Coșo- 
veanu si Victoria Niculescu. Ar
bitri : o Manltlu si C. Șovăială. 
(AL. NOUR, coresp.).

CHLMPFX CONSTANȚA — FA
RUL CONSTANȚA 1—3 (18. —16. 
—9, —5). Med cu miză deose
bită pentru ambele formații : 
prima urmărind să-sl asigure 
prezența In plutonul fruntaș, cea
laltă să-si sporească șanseăe de 
supraviețuire ta „A". De aceea, 
și do această dată, la derbyul 
focal a asistat un public nu
meros. IntUnirea. deși de nivefl 
tehnic nu prea ridicat, a plă
cut datorită dârzenie! șl com- 
batlvităt:! celor două sextete. 
Remarcări: Maria Enache, Doina 
Popescu si Elena Piron de la în
vingătoare, Ileana Geambașn. E-

nuli*  xir'.iu si iman» Vădu
va de la învinse. Arbitri : N. 
Găleșeanu si L Armeaau. (Ch. 
GOLDENBERG, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—1 (*,  —92.
U. 9). După felul In cane a 
Început partida, se părea că stu
dentele vor obține • victorie u- 
șoarâ. ele ciștigind primul aet 
ta numai 15 minute Dar urmă
toarele două seturi au fost foar
te disputate (tn al doilea au 
dștigat oaspetele, după oe fuse
seră oonduse cu 10—8). Partea 
finală a meciului a fost clar do
minată de gazde a căror vic
torie are dublă semnificație : 
urcarea pentru prima oară ta 
plutonul fruntaș și un frumos 
cadou de ziua aniversară a an
trenorului V. Moșescu. Remar
cate : Margareta Pescaru, Ma- 
rilena Bogdan și Doina Mangeac, 
respectiv Violeta Dinu si Vale- 
rica Maier. Arbitri : V. THcă și 
Gr. Nedelcu. (I. IANCU, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
3—2 (11, —11, 5. —13. 3). Oaspe
tele au elstigat pe meri două 
seturi in fața unei echipe gaz
dă mal bine cotată, dar sub ni
velul obișnuit (in zi slabă. Car
men Cuejdeanu). S-a evidenți
at îndeosebi Daniela Drăghlci 
(Flacăra), cea mal bună de pe 
teren. Arbitri : D. Negroiu șl L 
Rusu (M. VLADO1ANU. ooresp ).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— CALCVLATOHVL BUCUREȘTI 
3-4 (2, 8, 1). Partidă la discre
ția sbe"ce)or, Învingătoare In 
«1 de minute. Oaspetele B-au 
prezentat foarte slab. Arbitri : L 
Martin $1 C. Păduraru. (L IO- 
NESCU, coresp.).
1. DINAMO ie 17 2 53:17 36
X C.SM Libert. 19 14 5 «7:22 33
3. C.S.U.-I.M3J. 19 13 6 45:24 32
4. Universitatea 19 12 7 40:29 31
5. ChTnia 19 12 7 37:» 31
î Știința 19 8 11 32:40 27
7. Chimpex 19 8 11 31:42 27
B. M ara tex 19 7 12 29:44 26
•- Calculatorul lf 6 13 36:43 25

M. FI. roșie 19 « 13 27:44 25
11. Farul 19 C 13 25:44 25
12. Penicilina 19 5 N 28:44 24

Masculin
CALCULATORUL BUCUREȘTI

DE GAZDE, DAR...
C.S.U. ALUMINA ORADEA 3—1 
(12, 8, —5, 19). Joc de bună 
factură, ta fața unor tribune 
arhipline. Deși fără Tuto van, 
gazdele s-au tmpua. nu eu ușu
rință ta să. deoarece replica o- 
rtdenilor a fost remarcabilă ta 
seturile 3 si 4, ta timp ce gaz
dele s-au relaxat prematur. Cd 
mal buni : Mlșcășan, Cfontoș șl 
Olteanu, respectiv Manole sl Ter- 
bea. Arbitri : D. Rădulescu si 
CI. Murgufoscu. (I. DOMUȚA, 
coresp.).

UNIVERSITATEA-CJR. CRA
IOVA — RELONUL SAV1- 
NEȘT1 3—2 (12, 15, —9, —8, 10). 
Med maraton (două ore șl 15 
minute), ta care oaspeții au ju
cat foarte bine, ta timp ce stu
denții (a căror victorie este to
tuși meritată) s-au situat la va
loarea obișnuită doar ta ultimul 
set. Remarcați’: Stoian șl Du
mitru, respectiv Lepădătescn șl 
Gavril. (Șt. GURGUI, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
ȘTIINTA MOTORUL BAIA MA
RE 3—2 (3, 8. —18. —9, 13). Med 
pe „muchie de cuțit", dștigat in 
extremis de localnid Ia capătul 
a 140 de minute de joc. Oaspe
ții n-au renunțat la luptă după 
primele două seturi pierdute, 
au egalat situația si, ta setul 
decisiv, au condus cu 12—5(1), 
scor de la care brașovenii s-an 
mobilizat exemplar. Arbitri : V. 
Ranghel șl C. Gogoașe. (C. 
GRUIA, coreso.l.

C.S.M.U. SUCEAVA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE 3—1 (—8, 7.
14, 8). Restanta din etapa a 13-a 
a prifo'u’t o d’ispută interesantă, 
dștlgată pe merit de gazde, de 
la rare s-au remarcat Șteflea. 
MIndru s! Popcscu. iar de la oas
peți Arbuzov și Ițnlșka. Arbi-

Dumtaică s-a disputat etapa a 
XlV-a a campionatului Divizie» 

de handbal feminin, știința 
Bacău a trecui ta fruntea clasa
mentului. dar Rulmentul cane 
conducea Înaintea acestei etape, 
are de susținut (la 18 aprilie) 
partida restanță cu Chimistul. 
Un rezultat bun a Înregistrat 
TEROM lași, care a Învins la Tg. 
Mureș. Relatări de la desfășura
rea etapei.

GRUPA 1—6
ȘTIINTA BACAU — RAPID 

BUCUREȘTI 25—19 (19— 7)» Cei
aproape 2 000 de spectatori au a- 
plaudat abia ta mim 19 desprin
derea localnicelor. Intr-un med 
tn care Știința a ratat mult iar 
portarii echipei s-au prezentat 
In formă slabă. Au Înscrie : Da- 
nilof 7. Moszl 7. Hrițeu 5, Ciu
botari 2. Găitan Z Votaea 1. 
Lunca 1. respectiv Oprea 5, Gri- 
gore 5. Opreseu 3. Standu 2, 
Ștefan L Andrei 1. Aelenel L 
Dobre 1. (Lieâ HANDLER — 
coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— A.E.M. TIMIȘOARA 24—13 
(12—5). Joc frumos, dominat de 
Hidrotehnica echipa focală bene
ficiind de portarul Viorica Io
nică ta excelentă formă. Pînă In 
min. 35 timi-șorencele nu au În
scris nici un sol din acțiune 1 
Au marcat : Hobincu 8. Cazacu 
6, Sanda 3. Gheorghe 3, Manea 
2, Galan 1. Boeănealâ 1. respec
tiv Luțaș 8. Covaci 3, Stefano- 
vici 2. (Cornea POPA — ooresp.).

GRUPA 7—12
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
37—25 (13—13). Mec! foarte intere
sant atlt prin evoluția scorului. 
dt șl prin prestația ambelor e- 
chipe, mai consistentă cea a for
mației gazdă. Victoria Confecție! 
este pe deplin meritată. Trebuie 
mibllniate s! meritele timișoren- 
oeior (ta min. 25 ete eonduceou

cu 12—8) dar care, lipsite de 
trei titulare (Torjoc, Vezelici, 
Pălici) nu au putut rezista asal
turilor bucureștencelor. Au în
scris : Amarandei 8, Nuțu 7. V. 
Constantinescu 4. Mălureanu 3, 
Simion 2. G. Constantinescu 2, 
Luca 1. respectiv Rădoi 9. Oncu 
8, Cojocărița 6. Gerber 1, Clsmaș
1, David 1. Vasu 1. Au condus 
inegal in decizii Al. Isop si Gh. 
Mihalașc» (Buzău). (C. ANTO
NESCU).

MUREȘUL TG. MUREȘ — TE
ROM IAȘI 22—zs (7—13). Meci la 
discreția reșencelor care au jucat 
bine ta timp ce gazdele au ewo- 
luat șters Acestea din urmă 
și-au mal revenit ta repriza se
cundă. dar timpul era... pierdut I 
TEROM a avut ta Pătruț un 
toarte bun portar iar fa atac 
Covaliuc și Turbata au fost foar
te incisive Au înscris : Bărbat 7, 
Biro 5 Laszlo 4 Dorgo 3, Stroia
2, Kiss L respectiv Covaliuc 7, 
Turbatu 6. Avădanei 5, Savin 4, 
Corban 3. Crețan 1. Au arbitrat 
bine D. Purică si V. Erban (Plo
iești). (MihaU VESA).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUIIUȘ1 26—18 (10—9). 
Victorie meritată a bucureștence
lor. Au marcat : Manolescu 7, 
Nisipeanu 6. Cămui 4, Ignat 3, 
respectiv Leonte 6, tmbrișcă 4, 
Popovid 3. Haidău 2, Bortaș 2, 
Buftea 1. Au condus bine Al.
Csoma și V. Ferene (SL Gheor-
ghe). (I. GV.).
L ȘTIINȚA 15 10 4 1 353-305 39
3. Rulmentul 14 11 2 1 354-293 38
3 Hidrotehnica 15 9 1 5 303-294 34
4. Chimistul 14 9 1 4 326-298 33
1. A.EJH, Tim. 15 5 3 7 320-343 28
<• Rapid 15 5 2 8 270-290 27

7. Confecția 15 7 1 7 327-317 30
8. Construct. 15 5 3 7 326-340 28
9. TEROM 15 5 2 8 330-340 27
10. Progresul 15 4 2 9 25^-265 25
11. Mureșul 15 3 4 8 297-333 25
12. Textila 15 2 3 10 270-311 22

PRIMA MANȘĂ A FINALEI
(Urmare din pag. 1)
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— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
mureș 3—« (ii, 9, 11). Joc șa
blon Intr-un med dștigat ta 75 
de minute de echipa care a gre
șit mal puțin (Îndeosebi la fileu, 
ale cărui repetate atingeri eu 
impresionat neplăcut). Oaspeții, 
care au utilizat 11 sportivi ta 
sextet. au echilibrat rareori 
jocul, bucurestenil avînd mal tot 
timpul Inițiativa. Remarcărl : Bi
rt și Steriade. respectiv Sanlslav 
șl N. Pop. ta med fără pro
bleme, arbitraj foarte bun : S. 
Popescu — N. Grigorescu. (N. 
MATEESCU).

ELCOND DINAMO ZALAU —

tr: : Al. Dra«omir■ Si R. Farmus.
a. MÎNDRESCU. coresp.).
L STEAUA 18 16 2 52:17 342. Dinamo -.7 16 1 50: 8 33
3. Eicond D. 19 11 8 44JM 304. Universitatea 19 10 9 35:41 295. Tractor’.»! 19 9 10 37:34 286. Explorări 18 10 8 36:35 287. Știinta-Motorul Mi 8 11 32:41 278. C.S.M.U. 18 8 10 32:35 2*79. Calculatorul 18 7 12 30:44 2610 CSU Alumina 19 6 13 32:41 2511. RelonuJ 18 6 12 28:44 2412. ASA E’ectrom. M 4 15 17:51 23

Înscris nici un gol !) și au ce
dat destul de ușor în apărare, 
în aceste condiții, scorul a de
venit 7—4 nentru gazde (min. 
26). care au terminat prima re
priză în avantaj.

După pauză. Chimistul Hm 
Vîlcea a apărut pe teren deci
să să facă totul pentru a în
toarce rezultatul in favoarea sa. 
în apărare s-a acționat mai a- 
tent. urmărindu-se permanent 
anularea periculoasei inter stin
gă Bccker care, după ce în 
prima repriză înscrisese 5 
puncte. în această a doua parte 
a jocului nu a mai reușit nici- 
unul ! $i astfel, organizîndu-și 
mai bine sistemul defensiv și 
finalizind cu ceva maî multă 
fantezie, prin șuturi puternice 
sau bine plasate, care au pus 
în vădită dificultate masivul 
portar al lui VfL Oldenburg și 
al reprezentativei R. F. Ger
mania. Arnold, Chimistul Rm. 
Vîlcea a obținut egalarea în 
min 34 : 10—10 Din acest mo
ment. ioctil a devenit de-a 
dreptul dramatic, echipele lup- 
tind cu o mare energie pentru 
victorie, dar nereușind nici una 
din ele să se desprindă. S-a 
mers, cum se spune, „cap la 
cap", gazdele -avînd mereu un 
•avantaj minim de un gol. iar 
Chimistul obținind mereu ega
larea. în min. 50 formația noas
tră revine din nou la conducere 
(14—13) si începe să-și intre cu

„CUPEI F.I.H,"
tot mai multă promptitudine în 
ritmul său normal (și bun !) de 
joc. în timp ce gazdele slnt din 
ce în ce mai ușor depășite în 
apărare. Chimistul reușește să 
se desprindă de această tînără 
Si incomodă echipă care este 
VfL Oldenburg, ajungînd să 
conducă cu 18—15 (min. 53), 
19—16 (min. 55), 20—17 (min. 
56) și 21—18 (min. 59). In a- 
ceste minute „fierbinți" din fi
nalul jocului, gazdele au încer
cat să limiteze proporțiile în- 
frîngerii. pentru a mai păstra 
ceva șanse pentru meciul re
tur. Dar eforturile lor s-au iz
bit de puterea de luptă a echi
pei noastre, de ambiția ei deo
sebită pentru a-și asigura incă 
din prima întîlnire victoria fi
nală. Din acest motiv, în loc ca 
diferența de 3 goluri să scadă, 
a crescut in ultimele secunde, 
după consumarea cărora a fost 
consemnată victoria echi
pei românești cu 22—18 
G—9), care-și păstrează In 
acest fel șanse mari pen
tru a cîstiga acest frumos 
trofeu european. „Cupa Fede
rației Internationale de Hand
bal".

Punctele au fost marcate de : 
Verigcanu 10. Torok 7. Nicoleia 
Petre 2. Morariu, Pestrea și 
Andronache pentru Chimistul. 
Becker 5 IVitte 4. Breitenhaupt 
3. HaKenmăîIer 2. Schmidt 2. 
Kjmas și Koster pentru VfL 
Oldenburg. Au condus bine 
francezii Cristicn Lux și Jean- 
Claude Leîarge.

• A fo

CAMPIONATUL
(Urmare din nao 2)
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ME „Dacia 1300“ 
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de bani
• EXCURSII 
PESTE HOTARE 
Se efectuează 8 
extrageri eu nn 
total de 38 numere 
VARIANTELE DE 
25 LEI PARTICI
PA LA TOATE
EXTRAGERILE !

să joace în 14, deoarece talone- 
rul Gh. Ion a fost eliminat. O 
oarecare descumpănire, si RADU 
reduce scorul din l.p. (min. 35): 
3—4. Dar dinamovistul PODĂ- 
RESCU reface diferența în min. 
40 (l.p.). 3—7. După pauză — 
deși în inferioritate numerică — 
Dinamo mai are resurse pentru 
a continua dominarea sl același 
PODARESCU izbutește un drop 
(min. 50), după o grămadă 
favorabilă. Și tot el ridică sco
rul la 3—13, din l.p. (min. 57). 
Totuși. Grivița se vede acum 
mult mai mult în joc, ba domi
nă chiar ..momentul grămezii" șl 
e mai activă în aglomerări, ceea 
ce determină pe dihamovlștl să 
cam „tragă de timp". Dar grivl- 
tenii nu reușesc, pe acest fond 
de dominare, decît să reducă din 
scor, TUDOSE 2 l.p. (min. 61 șl 
69): 9—13. |n concluzie, victorie 
meritată a echipei Dinamo, care 
In ansamblu a fost mai bună.

Arbitrul Gh. Huștiu nu s-a 
ridicat de astă-dată la nivelul 
pretențiilor. După opinia noas
tră a greșit mai întîl ellminîn- 
du-1 prea ușor pe Gh. Ion pen
tru lovire (în fază fiind angajați 
mal mulți rugbyști) clnd o a- 
vertizare și o l.p. erau suficien
te, apoi a arbitrat în... compen
sație. Echipele: GRIVIȚA RO
ȘIE: Marin — Voicu, Nlcolae, 
Bidirel, C. Tudor — T. Radu, 
Anton — Moraru, Dinescu, Pon- 
gracz — A. Ion. Stroe — Bălan. 
Pasache (min. 77 Ilcă), Pașcu; 
DINAMO: Petre — Aldea, Mar-

DE RUGBY
ghescu, I. Constantin. Fl. Iones- 
cu — Podărescu, Paraschiv — 
Stoica, Vereș, Marin (min. 32 
Meszaroș) — Dărăban, Borș — 
C. Gheorghe, Gh. Ion. Turlea.

Dimitrie CALUMACHI

SPORTUL STUDENTESC-
CONSTRUCȚII — ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE 10—4 (4—4). 
Sportul a început mai bine jo
cul, dar 2 l.p. ratate (Cojocaru) 
au cam descumpănit echipa. Pe 
acest fond, a t^enit — pe contra
atac — eseul lui CSOMA (min. 
32), Gligor a ratat transformarea, 
trimițînd în... bară. Șase minute 
mai tîrziu Sportul egalează tot 
din eseu prin GUR AMARE. 
Deși foarte aproape de butu l, 
Cojocaru ratează transformarea, 
trimițînd (ca și colegul său de 
la Baia Mare) balonul în bară! 
în min. 48 COJOCARU se răs
cumpără însă, izbutind un drop 
în timpul unei șarje a trelsfer- 
turilor și tot el mai reușește o 
l.p. (min. 64). Știința nu a ,,pre
dat armele" șl a luptat exem
plar, mai ales între min. 66—76, 
cînd a beneficiat și de 3 Lp. 
pe care însă- le-a ratat cu seni
nătate. Gazdele au meritat vic
toria deoarece au atacat mal 
mult, apărîndu-se exemplar în 
minutele de dominare adversă.

Arbitrul Const. Stanca (Con
stanta) a condus bine echipele: 
SPORTUL STUDENTESC-CON- 
STRUCȚII: Boțoc — Ilcă, Mer- 
ca, D. Daniel, Vintllă — Cojo
caru, Barba — Preda, Gurămare. 
Mihalache — Gheorghiosu, Mă

ciucă — Stanciu. Bosenmaver, 
Curea: ȘTIINTA: Ciolpan — Gli
gor, Popa. Rădoi, Osiac — Can- 
tea, Tmyancsev — Sugar. Deml- 
an. Mărginean — Pujină, Nistor 
— Melniciuc, Gheorghe, Csoma.

Tiberiu STAMA

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 22—6 (12—3). Meci cu
rat, disputat în nota de domi
nare a gazdelor, superioare pe 
toate comnartimentele. A fost un 
joc foarte frumos, sportiv. Au 
înscris: VARZARU, MURARIU, 
cAinaru, giugăl — toți cite 
un eseu. ALEXANDRU 3 tr. 
pentru învingători, respectiv 
ROXIN 2 l.p. Arbitru: Gh. Bucur. 
(D. Diaconescu, coresp.)

FARUL — CSM SIBIU 13—3 
(4—3). Joc plăcut în ciuda te
renului greu. Au marcat: MAR- 
CU, IONIȚA — eseuri, NASTASE 
l.p.+tr. pentru constănțenl, res
pectiv IVANCIUC l.p. Arbitru: 
V. Marinescu. (G. Drăgan, co
resp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — PO
LITEHNICA IAȘI 3—0 (3—0).
Terenul a fo.st greu, iar tehni
ca gazdelor superioară. A mar
cat din l.p. LUCA. A arbitrat: 
T. Witting. (T. Cornea, coresp.).

Rezultate din seria a II-a:
RAPID BUC. — RULMENTUL 

BlRLAD 3—7 (0—3)! Rezultat sur
prinzător. Au înscris: CAUIA — 
eseu, ȘTEFANICA — l.p. pentru 
învingători, respectiv TRIFESCU 
— l.p. Arbitru: I. Vasilică (C. 
Berindei. coresp.)

VULCAN BUC. — MAȘINI 
GRELE OLIMPIA 0—0 — Meci 
echilibrat, influențat de terenul 
foarte greu. (N. Tokacek, co
resp.)

gloria rr| 
VERSITATBA I 
NAPOCA 3—4 I 
LECA drop J 
pectlv MARCl 
(N. Străjan, cl 

CSM SUCEAI 
GISTUL CUGlI 
Victorie clară, 1 
lor care au ju| 
TARAȘANU —I 
CHLEI — eseul 
drop, l.p.+3 t] 
a marcat MATl 
O. Ionescu (Cq 
drescu, coresp.)1 

T.C. IND. Ml 
— RAPID BUZ 
Au Înscris: AN| 
— cîte un eseu 
l.p., respectiv G 
Arbitru: M. 7 
Popa, coresp.)

Seria I
1. Dinamo 1
2. Steaua 1
3. Farul 1
4. Gr, Roșie 1
5. șt. B. Mare 1
6. CSM Sibiu 1
7. Șt. Ptș I
8. Poll. Iasi 1
9. Sp. stud. 1 

10. Poli. Tmș,'_ț. 
Seria a n-a
1. Rultn. Btrl.")
2. PTT Arad
3. CSM Sv.
4. Vulcan Buc.
5. T.C. IndJl
6. Univ ciorap
7. Ranld Buc.
8. M.G. Olimp.
9. Met. Cuglr

10. Ranid Br •)
•) E-":ne nry. 

punct pe-.:'
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î spec- 
de el, 
Partida 

atul de 
i lotului

prin 
Cămătaru 

40).

punctele 
(min. 

Manea

reprezentativ, 
marcate de 
30), Gabor (min, 
(min. 63), Crișan (min, 68 și 
81). Rada (min.
gazde au înscris Bucur (min. 
23) și Fișic (min. 86). Să evi
dențiem cîteva dintre aspectele 
acestui meci : angajarea ju
cătorilor pe toată durata 
partidei, ceea Ce a contribuit la 
permanenta spectaculozitate a 
întilnirii ; excelenta impre
sie lăsată de noile convocări 
(unele reveniri în rîndul selec- 
ționabililor) : Crișan (care
marchează o promițătoare re
intrare în formă). Manea (reți
nut, dealtfel, pentru meciul 
olimpicilor de la Bologna). 
Eduard, Movilă și Rada (iată, 
deci, că antrenorii naționalei 
nu încetează, o clipă, căutările, 
tatonările) ; foarte bună pri-

83). Pentru

ma repriză realizată de elevii 
lui R. Vlad, pe care l-am re
găsit într-o întinerită și mult 
mai puternică formulă de e- 
chipă (sublinieri 
movații Muznay 
roș, amîndoi 
pepiniera lui

Arbitrul M. 
dus foarte 
LOTUL 
Moraru 
Ștefănescu, Stănescu — Ti- 
cleanu, Biiloni, Klein, Augustin 
— Gabor, Cămătaru. în re
priza secundă. In formația 
lotului au mai evoluat: 
Negrilă, Andone, Eduard, Rada, 
Movilă, Crișan, Manea și 
Suciu (care, in prima parte, a 
jucat la ,,U“). „U“ CLUJ-NA
POCA : Ariciu (Iasko) — Po- 
rațchi (L. Mibai), Neamțu, Cio
can, Bagiu - 
Muznay, 
Dobrotă,

pentru pro- 
si Mesza- 

ridicati din 
„U").
Salomir a con- 

bine echipele : 
REPREZENTATIV : 
Rednic, Iorgulescu, 

Stănescu

(I. Mureșan) — 
Meszaroș, Bucur — 

Fișic, Suciu (Boeru).
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DIVIZIONARA IN KUWEIT
ita di
iei va
în Ru

iva tă-
e loc In

pentru 
nța, pri- 
gțițională 
al al e- 
lomăniei. 
ir care 
fac par- 
ru, Red- 
efănescu, 

Baiiini, 
absenta 
V

însă jucătorii selecționați in 
echipa olimpică. în lipsa 
lui Mircea Lucescu. care ur
mează să se deplaseze la Bo
logna, pentru importantul joc 
al echipei noastre olimpice, cu 
Italia, lotul va fi condus de 
Mircea Radulescu, antrenor 
secund al echipei naționale.

F. R. Fotbal face precizarea 
că Mircea Rădulescu este an
trenor secund al echipei 
reprezentative a Roraftniei, 
fiind doar detașat la Uni
versitatea Craiova, pînă la 
încheierea campionatului.

a^dei

★
într-o arhiplină SalăSeara, 

a sporturilor, și tot în cadrul 
manifestărilor „Galele 
teatru”, 
ponenții 
tiv s-au 
bitori ai 
Napoca, 
interesant, în care 
palul subiect s-a 
fi turneul final 
pionatului european 
nie, in Franța. Ca și pe sta
dion, „tricolorilor" le-a fost
rezervată o primire plină de 
interes și afecțiune.

antrenorii 
lotului 

întîlnit cu 
sportului 
A fost 

în 
I subiect 
turneul 1

Amfi- 
si com- 

reprezenta- 
tinerii iu- 
din Cluj- 
un dialog 

princi- 
arătat a 
al cam- 

din iu-

Eftimie IONESCU

LOTUL OLIMPIC PLEACA
AST AZ I LA BOLOGNA

cat și Manea • Simbătă, la Oradea, 2-1 cu F. C. Bihor
■ telefon). 
|ă, pe fru- 
I localitate, 
lă. In fața 
1. lotul o- 
h meci de 
knia divi- 
kihor. Par
ii victoria 
F—i d-o), 

Crțu și 
le. A fost 
multe faze

POLONIA
It, care se 
■meciul de 
pata^^si mi
le
|koj^Pci. a 
fe pregătire 
lației bucu- 
I studențesc. 
Iștigat cu 
[cat de Fo- 
lenorul Cor- 
iat urmă-
Barba — 

edici, M. 
r — Lazăr, 
..(Botezau), 

O. Popescu.
plece as-

|D*  — UNI- 
CBR.— CLUJ- 
I Au marcat: 
gazde, res- 

r — eseu.

de poartă (raportul suturilor: 
17—11 ; pe poartă : 10—3), In 
mare parte echilibrat, datorită 
replicii ambițioase a jucători
lor orădeni. fiecare fiind dor
nic de titularizare In fața noii 
conduceri tehnice orădene, A. 
Run — Al. Muta. Desigur, ne-a 
interesat 
evoluția 
care trebuie să spunem că 
oferit evoluții bune și unele 
mai puțin bune.

Meciul a început destul 
echilibrat, Cîrțu 
Lazăr (min. 9).., 
chiderea 
min. 34 : 
la 18 m, cu o schemă reușită. 
Ir im eseu _ __ “______________
Balazs n-a reușit să rețină și 
ClRȚU. pe fază, a înscris din- 
tr-un unghi dificil. în re
priza secundă, în min. 50, I. 
Gheorghe a șutat in bară, la 
vinclu. apoi Liliac (min. 57) a 
deviat în corner mingea la șu
tul lui Coraș. per» ru ca in min. 
59 gazdele să egaleze : Ungu- 
rcano a comis henț, arbitrul a 
lăsat avantaj, Kiss a centrat, 
ILE a preluat balonul și l-a 
plasat Ia colț, pe lingă Mânu. 
Defecțiunile 
olimpicilor 
bihorenilor 
de gol. irosite însă de Geor
gescu (min. 63) și I. Gheorghe 
(min. 65). După acest „duș 
rece", olimpicii au mărit 
tempoul și în min. 67 au în
scris al doilea gol. cînd la șu- 
tul-ccntrare al lui Văetuș,

în mod deosebit 
olimpicilor, despre 

au

de 
(min. 7) și 

amînînd des- 
scorului, pînă in 

Ia o lovitură liberă de

a expediat o bombă,

de marcaj ale 
le-au facilitat 

două posibilități

CORAS a marcat cu a execuție
B 

condus 
forma-

tehnică spectaculoasă.
Arbitrul O. Streng a 

cu greșeli următoarele 
ții :

LOTUL OLIMPIC I
(min. 46 Mânu) — Ungureanu, 
Stancu (min. 46 Zare). Iovan 
(min. 71 Bumbescu). Văetuș — 
Balint (min. 75 Pană). Dragnea 
(min. 46 Bărbulescu). Irimes- 
cu, Hagi (min. 68 Lăcătuș) — 
Coraș, 
F. C.
Dianu, 
Tămaș, 
Filip, 
jucat : 
Harșanl, I. Gheorghe șl

★
Duminică dimineața, 

picii au efectuat un nou 
nament, după-amiază fiu vă
zut și comentat, împreună eu 
antrenorii Gheorghe Stalcu 
și Constantin Frățilă, fil
mul meciului din ziua prece
dentă, pregătirile continulnd 
cu un antrenament cu caracter 
tactic. A fost prezent șl direc
torul tehnic al F.R.F., Mircea 
Lucescu.

De subliniat că simbătă sea
ra a fost chemat la lot rapi- 
distul Manea, renunțîndn-se 
la Pană și Turcu.

în cursul dimineții de luni, 
lotul olimpic se va de
plasa la Bologna, unde va juca 
miercuri partida cu Italia.

Lung

Ctrțu.
BIHOR : Balazs
Rozsa, Biszok, Kiss 
Mureșan, Lazăr 
Georgescu. Au 
Liliac, Nițu,

— ne, 
mai 

Cabal, 
Roatiț.

oilm
an tre-

Constantin ALEXE

V

I METAl.UR- 
H (H—0). 
[ta a gazde-
II bine. TA- 
feurl, TU- 
ADARU — 
ptru oaspeți 
p. Arbitru: 
a). L Mln-
nAvodari 

1—3 (0-3).
TURICEANU 
GHEORGHE 
ÎSCU — l.p.

(BUC.). (C.

Pentru primul meci din preliminariile C. E.

JUNIORII Șl AU DEFINITIVAT PREGĂTIRILE
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1
eliminați

Selecționata noastră de ju
niori U.E.F.A. ’84 pleacă as
tăzi la Budapesta pentru a sus
ține meciul-tur cu echipa Un
gariei din cadrul preliminarii
lor campionatului european. 
Lotul s-a pregătit intens și a 
susținut în ultima vreme mai 
multe meciuri amicale Interna
ționale, cu echipele Bulgariei 
și Turciei, și a participat la 
tradiționalul turneu de la Taș- 
kent, unde a întîlnit și chiar a 
învins reprezentativa de ju
niori a Ungariei.

De cîteva zile, juniorii-tri- 
colori s-au deplasat Ia Arad, 
pentru a definitiva alei. In 
condiții de climă mai favora
bile, pregătirile pentru Bu
dapesta. S-a muncit cu rîvnă, 
ca și la Tașkent, iar rezultate
le înregistrate (fără a avea 
o însemnătate deosebită, fiind 
vorba de partide amicale) vin 
să confirme acest lucru șl, în 
ansafriblu, ele sînt dătătoare

de speranțe pentru foarte difi
cilul examen din capitala Un
gariei.

Ieri, lotul pregătit de antre
norii Marcel Pigulea și Costică 
Toma a susținut o ultimă par
tidă de verificare, ia Pecfca 
(scor : 5—0). A fost un 
joc-școală, juniorii peforțînd, 
pentru a nu avea surpriza u- 
nor accidentări de ultimă oră.

Pentru partida-tur, cu Unga
ria, de la Budapesta, care este 
programată miercuri, 28 mar
tie, vor face deplasarea urmă
torii jucători :

Portari : Zlotea și Peirc ;
Fundași : Moldovan, Drăghici, 

Cristea, Estinca, Bănuță și Mâ
nase ;

Mijlocași : Mateuț, Lupu,
Mărgărit și Mihali ;

înaintași : Alexandru, Nuță, 
Achim și Bobaru.

Reamintim, returul meciu
lui de miercuri se va disputa 
la 11 aprilie, la Oradea. (L. D.).

UNIREA SLOBOZIA - OȚELUL 
GALAȚI 1-0 (0-0)

SLOBOZIA, 25 (prin telefon). 
Greu, chiar foarte greu s-a con
turat victoria Unirii. Aflate In 
zona „nisipurilor mișcătoare*  ale 
clasamentului, gazdele și-au a- 
nunțat încă din start intențiile o- 
fensive. prlntr-un Joc cu acțiuni 
directe pe poartă. Oaspeții cu- 
noscînd bine arma contraatacu
lui au Jucat grupat tn apărare, 
reușind cîteva șarje foarte peri
culoase prin I. Petrescu si Sta- 
mate. Victoria gazdelor este cu 
atît mai meritată cu cit ea a fost 
obținută în fata unul adversar 
bine pregătit din punct de vede
re tehnic șl tactic.

încă din start, Unirea se a- 
runcă în atac, risipind cîteva 
ocazii bune prin Tătaru II (min. 
19 — lovitură liberă de la 20 m 
— bară), Petcu (min. 36), Lunu 
(min. 42) șl Drăguț (min. 45). 
După pauză, presiunea gazdelor 
se întețește la poarta excelentu
lui Călugăru. Gazdele nu reu
șesc să iasă din marcajul strict 
al gălățenilor și cu toate .că au 
cîteva ocazii bune de a marca — 
V. Petrescu (min. 53), Petcu 
(min. 63), Tătaru II (min. 74), 
Țanecoiu (min. 75), ratează oca
zii imense. Meciul e bun, se 
joacă tare, dar în limitele regu
lamentului. tn min. 60 însă, la 
o fază petrecută în afara careu
lui oaspeților, Simionov și Clo- 
banu. Intr-o altercație, se lovesc 
reciproc sl primeso cartonaș ro
șu. Golul victoriei cade tn min. 
89, clnd excelentul Tătaru II tri

mite o pasă Iul LUPU, acesta, 
Intră în careu și înscrie cu toa
tă opoziția lui Câtugăru.

A arbitrat toarte bine A. Po- 
rumboiu (Vaslui) următoarele 
formații:

UNIREA: TO ADER — DRĂ
GUȚ, Tache, MARCHIDAN, Ța- 
necoiu — ENE (min. 80 Damas- 
chin), TĂTARU II, Simionov — 
LUPU. V. Petrescu, Petcu.

OȚELUL: CĂLUGĂRU— Oprea, 
STAN. SMADU. Basalîc — Cloba- 
nu, Popescu, Clurea (min. 83 
Burcea) — I. PETRESCU. Pachi- 
țeanu, STAMATE.

Florin SANDU
C. S. BOTOȘANI — GLORIA 

BUZĂU 3—1 (1—1) : Ene (min.
23), șofran (min. 68), Epure (min. 
73), respectiv Niță (min. 28).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ1 — GLO
RIA BISTRIȚA 0—0.

C.S.M. SUCEAVA — C.S.M. 
BORZEȘTI 2—1 (1—1) : Mareș
(min. 28). șl Păiuș (min. 79), res
pectiv Mihu (min. 22).

METALUL PLOPENI — PRA
HOVA PLOIEȘTI 2—0 (1—0) :
Stăncioiu (min. 42) și Baroianu 
(min. 74).

DELTA TULCEA — CHIMIA 
FĂLTICENI 1—1 (0—1) : Niță
(min. 88 — din 11 m) pentru 
gazde, respectiv Croitoru (min. 
20).

OLIMPIA RM. SĂRAT — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 2—1 (2—9) : 
Toma (min. 15) și Cristea (min. 
45), respectiv Toma (min. 22 — 
autogol).

DUNĂREA CALARAȘI — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 1—6 
ti—0) : Dumitru (min. 16).

PARTIZANUL BACAU — F. C. 
CONSTANȚA 3—9 (1—9) : Ghica 
(min. 37), Perju (min. 55) și 
Cioancă (min 70).

Relatări de la M. Ungureanu, 
C. Rusu, I. lUindrescu, V. Frîneu, 
P. Comșa, T. Budescu, N. Con-
stantinescu, I. lancu.

t. GLORIA BUZ AU 21 15 3 3 41-13 33
2. Glorie Bistr țo 21 12 3 6 32-14 27
3. Oțelul Gdoți 21 9 4 6 31-19 24
4. Progresul B oile 21 11 2 8 30-25 24
5. C.S.M. Suceovo 21 9 6 6 25-21 24
4. Ceoblâul P. Nț. 21 9 5 7 27-Î8 23
7. Portizonul Bc. 21 9 4 8 22-31 22
8. C.S. Botoșan’ 21 10 1 10 34-29 21
9. F.C. Constanța* 21 8 6 7 38-21 20

10. Metalul Flopeni 21 8 4 9 19 21 20
11. Unirea D. Foc$. 21 8 3 10 28-28 19
12. Prahovo Plo ești 21 8 3 10 20 26 19
13. Olimpio Rm S. 21 7 4 10 16-24 18
14. C.S.M Bof2. 21 8 2 11 24-36 18
15. Unireo- Sfob. 21 7 3 11 21-29 17
W. Chimic Foit 21 6 4 11 21-39 16
17. Delta Tulcea 21 5 6 10 15-39 16
18. Dunărea Câl. 21 6 3 12 21-32 15

• Echipă oenalizotâ cu douo puncte

ETAPA VIITOARE (duminică, 1 
aprilie) : Gloria Buzău — C.S.M. 
Suceava (0—0). C.S.M. Borzeștl
— Unirea Slobozia (9—2), Oțelul 
Galați — Olimpia Rm. Sărat 
(0—0), F.C.M. Progresul Brăila — 
Metalul Plopenl (2—2). Prahova 
Ploiești — Dunărea Călărași 
(0—2). Unirea Dinamo Focșani — 
Ceahlăul P. Neamț (1—3). Par
tizanul Bacău — Delta Tulcea 
(0—0), Chimia Fălticeni — C. S. 
Botoșani (2—3). F. C. Constanta
— Gloria Bistrița (0—2).
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UNIREA ALEXANDRIA - F.C.M. 
BRAȘOV 1-0 (0-0)

ALEXANDRIA, 25 (prin tele
fon). Joc viu disputat, ambele 
formații făcînd risipă de ener
gie. Echipa locală a cîștlgat pe 
merit, deoarece s-a acomodat 
mai bine cu terenul desfundat. 
Meciul a fost in general echili
brat și s-a caracterizat prin spi
ritul de sportivitate de care au 
dat dovadă cele două formații. 
Brașovenii au pus accentul pe o- 
fenslvă și, în primele 45 de mi
nute, au ratat două mari ocazii 
de a deschide scorul. Așa s-a 
întlmplat în min. 17, clnd Vâi- 
dean, de la 14 m, a șutat pe 
lingă poartă: în min. 31, portarul 
Borol a respins cu greutate balo
nul expediat puternic de același 
Văldean.

După pauză, Unirea a acțio
nat în forță șl. in min 47, a 
marcat nnicul gol al partfdei) 
Șulea I-a „cosit*  pe Popescu la 
8 m de poartă și, firesc, s-a ■- 
cord at 11 m, pe care l-a trans
format VOICILĂ. In continuare, 
F.C.M. a acționat deschis, Vă- 
idean șl Cramer s-au apropiat 
deseori de poarta adversă, dar 
n-au putut obține decît cîteva 
lovituri de colț. Gazdele au răs
puns prompt cu atacuri tăioase, 
Insă portarul Stîngaciu a rezol
vat cu succes situațiile critice.

A ațbltrat foarte bine A. 
Gheorghe (P. Neamț) formațiile: 

UNIREA: Borol — TFRTM,

Gheorghiceanu, Stancu, Mazarar 
— Pleșoianu, OPREA, Popescu 
(min. 61 Floricel) — Râducu, 
VOICILĂ, Văcariu (min. 71 Uci- 
dău).

F.C.M.: Stîngaciu — V. Ștefan, 
BĂLAN, Naglri, Mandoca — Șu
lea (min. 76 Gherghe), Șoarece, 
Spirea — VĂIDEAN, Cramer, 
Batacliu (min. 65 Bența).

Pompiliu VINTILA
CHIMIA TH. MĂGURELE — 

ȘOIMII I.P.A. SIBIU 6—6.
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 

CARFAȚI M1RȘA 2—6 (2—0) î
Adorjan (min. 14) și Paraschl- 
vescu (min. 23).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 1—1 (0—1) : Drăgoi (min. 
69) pentru gazde, respectiv Stoi
ca (min. 10).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
ROVA ROȘIORI 1—0 (1—0) : ROȘU 
(min. 20).

CHIMICA T1RNAVENI — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 3—0 
(2—0) : Matefi (min. 24, 70 — din 
11 m), Cenan (min. 32).

AVÎNTUL REGHIN — GAZ ME
TAN MEDIAS 3—1 (1—0) : Mo
noid (mln. 20), Nagy (min. 65) 
șl Buțl (min. 69), respectiv Țî- 
glarlu (min. 75).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — I. P, ALUMINIU SLA
TINA 2—1 (0—1). Glonț (min 74) 
șl Guda (min. 79). respectiv Stu- 
paru (min. 20).

CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA
IOVA — METALUL BUCUREȘTI

3—0 (1—0) ; Stănescu (min. 32 șl 
69), I. Marius (min. 54).

Relatări de la D. Gruia, Gh. 
Briotă, V. Lazăr, G. Octavian, I. 
Ducan, A. Man, N. ștefan și V. 
Popovici.
1. F.C.M. BRAȘOV 21 14 3 4 40-16 31
2. Șoimii Sibiu 21 12 4 5 38-19 28
3. Carpați Mîrșa 21 11 3 7 37-29 25
4. Gaz metan 21 11 2 8 33-25 24
5. Dinamo V'-ct. 21 9 6 6 23-19 24
6. I.P. Aluminiu 21 8 6 7 26-18 22
7. Autobuzul 21 8 6 7 17-17 22
8. Unirea Alex 21 9 3 9 21-24 21
9. Metalul Buc. 21 9 2 10 24-27 20

10. Avîntul Reghin 21 8 4 9 24-28 20
11. Chimico Tîrn. 21 8 3 10 32-30 19
12. Progresul Vul. 21 6 7 8 29-31 19
13. Nitramonia 21 7 4 10 25-20 18
14. I.M.A.S.A. 21 6 6 9 18-21 18
15. Automatica 21 8 2 11 17-26 18
16. ROVA 21 8 1 12 23-36 17
17. Chimia Tr Mg. 21 7 2 12 20-33 16
18. Constr. T.C.I. 21 7 2 12 24 42 16

ETAPA VIITOARE (duminică. 1 
aprilie): I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe
— Gaz metan Mediaș (0—1), Au
tomatica București — Chimia Tr. 
Măgurele (1—2). I. P. Aluminiu 
Slatina — Autobuzul București 
(0—0), Progresul Vulcan bucu
rești — Avîntul Reghin (1—1), 
ROVA Roșiori — Chimica Tîrnă- 
venl (1—4). constructorul T.C.I. 
Craiova — Nitramonia Făgăraș 
(0—3). Metalul București — Car- 
pati Mîrsa (3—4). F.C.M. . reșov
— Dinamo Victoria București 
(1—0). Șoimii T.P.A. Sibiu — U- 
nirea Alexandria (0—2).

SERIA A IlI-a---- ;----------------------------------------------------------------------

MINERUL MOTRU - 
POLITEHNICA TIMISOARA 

0-2 (0-0) '
ț

MOTRU, 25 (prin telefon). Te
ren greu, Îmbibat cu apă, miză 
foarte mare în acest meci ur
mărit cu sufletul la gură de a- 
proximatlv 7000 de spectatori. A- 
ceasta și explică fragmentările 
de joc (pe alocuri la intimida
re), precipitarea echipei locale 
care, în primele 45 de minute, a 
atacat continuu însă orbește, fă
ră finalitate, timișorenii apărîn- 
du-se exact și răspunzînd cu 
contraatacuri eșuate din cauza 
pasului la ofsaid. Fazele de 
poartă din prima repriză se pot 
număra pe degetele unei singure 
mîinl: min. 18 juniorul Stoienac 
a șutat spre „vinclu- de la 25 m 
șl Clipa a trimis cu dificultate In 
corner; în faza Imediat urmă
toare, Șunda a salvat un gol 
gata făcut: în min. 38 și 45 Bo- 
zeșan a realizat două excelente 
faze de contraatac, nefructifîca- 
te de Bolba și, respectiv, Giu- 
chld. Atît într-o singură repriză!

In a doua, timișorenii, mai 
buni la toate capitolele (flzio, 
tehnic, tactic), au ieșit la atac, 
impunîndu-se net printr-un joo 
gîndit, bine condus de Bozeșan 
șl Titi Nicolae — cei mai buni 
de pe teren. în asemenea condi
ții, normal, fazele de gol au a- 
părut la poarta lui Purcaru. In 
min. 58, ROTARIU marchează 
un splendid gol, în urma unei 
acțiuni individuale pornite de Ia 
mijlocul terenului, pentru ca 
șase minute mai tîrziu, după 
marile ratări ale Iui Deac (min.

61) și T. Nicolae (min. 63), MA
NEA să lobeze de la 18 m. la 
„vinclu", Purcaru rămînînd fixat 
în clisa din fața porții. Să mal 
notăm marea ratare a lui Bol
ba din min. 82 și... cartonașele 
galbene acordate lui Muscalu și 
Pruteanu (trebuiau să apară mal 
devreme!).

Arbitrul M. Stoenescu (Bucu
rești) a condus bine următoarele 
formații:

MINERUL: Purcaru — Prutea
nu, Gașpar, Bălan, Catană — 
Chirițâ (min 46 Deac). Muscalu. 
Cojocaru — Turcaș (min. 58 
Joagăru), Nicolov, STOIENAC.

„POLI- : Clipa (min. 75 Suciu) 
— Deac, SUNDA. ȘERBANOIU, 
Lehmann — MANEA, ROTARIU, 
T. NICOLAE, BOZEȘAN — Bol
ba, Giuchici (min. 48 Anghel).

Steîîon TRANDAFIRESCU

U.T.A. — OLIMPIA SATU MA
RE 1—1 (1—1) : Vuia (min. 38)
pentru gazde, respectiv Tăbăcaru 
(min. 30).

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL LUPENI 5—4 (2—1) : Plăvi- 
țiu (min. 4 șl 35), Trifan (min. 
47), Bocănici (min. 57 și 74), res
pectiv P. Popa (min. 23), I. Popa 
(min. 55), Cincu (min. 80 — auto
gol), Voicu (min. 88).

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII — GLORIA REȘIȚA 
3—0 (1—0) ; Olteanu (min. 30),
Matias (min. 65), Coloji (min. 85).

C.S.M. REȘIȚA — RAPID ARAD 
3—0 (3—0) : Florea (min. 17),
Oancea (min. 18 și 35).

METALURGISTUL CUGIR — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
0—0.

SOMEȘUL SATU MARE — MI

NERUL CAVNIC 1—9 (0—0) : Pe- 
reș (min. 88).

AURUL BRAD — C.F.R. VIC
TORIA CARANSEBEȘ 2—0 (1—0): 
Merlă (min. 43 și 55).

Meciul „U“ CLUJ-NAPOCA — 
ARMATURA ZALAU s-a disputat 
Joi 22 martie, scor 4—1 (3—0).

Relatări de Ia N. Străjan, L. 
Marton, S. Popa, P. Fuchs, M.

* Echipă penalizata cu douS puncte

Vîlceanu, Z. Covaci Șl -A. Jurcă.

1. „POLI" TIM. 21 14 2 5 56-21 30
2. „U- Cj. Np 21 14 1 6 43-15 29
3. C.S.M. Reșița 21 13 1 7 33-19 27
4. Aurul Brad 21 10 3 8 33-30 23
5. Armâturo Zalâu 21 10 3 8 27-28 23
6. U.T.A. 21 10 2 9 26-28 22
7. Olimpia S.M. 21 10 1 10 41-29 21
8. Ind. sîrmei C.T. 21 10 1 10 27-24 21
9. C.F.R. Tim. 21 10 1 10 34-38 21

10. Minerul Cavnic 21 9 2 10 31-29 20
11. Minerul Lupeni 21 8 4 9 27-25 20
12. Gloria Reșița 21 9 2 10 18-21 20
13. Minerul Motru 21 9 1 11 22-31 19
14. Someșul S.M. 21 9 0 12 23-32 18
15. Metalurg. Cugir 21 7 4 10 24-36 18
16. C.F.R. Viet. C. 21 8 1 12 18-48 17
17. St. CFR Cj.-Np.» 21 7 2 12 28-33 14
18. Rapid Arad 21 4 5 12 17-43 13

ETAPA VIITOARE (duminică, 1 
aprilie) : Rapid Arad — „U*
Cluj-Nanoca (0—3). Minerul Cav- 
nlc — Minerul Motru (0—1), Me
talurgistul Cugir — Minerul Lu- 
peni (0—0), Olimpta Satu Mafje
— Armătura Zalău (1—3), PoM- 
tehnica Timișoara — U.T.A. (2—1>; 
Gloria Reșița — C.F.R. Timlșoera 
C0—2), C.F.R. Victoria Caransebeș
— Someșul Satu Mare (0—lj» 
Steaua C.F.R. Clui -Napoca — 
Ind. sîrmei C. Turzil (0—2), Aurtfi 
Brad — C.S.M. Reșița (1—4).

ADMINISTRAIIA Dl SUI LOTO PRONOSPORT WTORPTEAlA
•NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES DIN 25 MARTIE 
1984. FAZA I. Extragerea I : 16 
12 37 19 25 10 29 28 ; extragerea 
a II-a : 10 36 20 14 5 9 24 13 ; 
extragerea a IlI-a : 23 42 12 26 
34 31 17 22 ; faza A II-a î Ex
tragerea a IV-a : 20 42 11 19 28 31;

extragerea a V-a : 27 21 41 17 25 
8 ; extragerea a Vl-a : 16 20 21 
25 30 43. Fond total de cîștiguri : 
1.458.006 lei.

© REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 25 MAR
TIE 1984-. 1. Ascoli — Roma X ; 
2. Fiorentina — Milan X ; 3. In-

ternazionale — Genoa X ; 4. La
zio — Torino 1 ; 5. Napoli — 
rona 1 ; 6. Catanzaro — CampQ- 
basso 1 ; 7. Lecce — Triestina 2; 
8. Pescara — Atalanta X ; 9. Ur
nirea Alex. — F.C.M. Brașov țj 
10. Dinamo Victoria — Alumin*  
1 ; 11. U. T. Arad — Olimpia S. M. 
X ; 12. Minerul Motru — ROH. 
Tim. 2. Fond total de cîștig’uA i 
1.037.364 lei.



Slmbătă, in ultima zi a con- 
pjlrsulul Internațional de schi al
pin, dotat cu „Cupa Teleferic* *,  
a nins continuu in Postăvar. Cu 
toate acestea, slalomul special 

desfășurat pe pîrtla de sub gon
dole a fost extrem de disputat șl 
'ftteresant. In această ultimă zi 
schiorii noștri au luptat cu ardoare 
.pentru primele locuri ale clasa
mentului. Prima manșă, montată 

antrenorul Gheorghe Bălan, 
’.'a avut 60 de port! șl a prilejuit 
o luptă extraordinară Intre schi
orii români șl bulgari. Cel mal 
bun timp l-a realizat Vasil Ad- 
jlkov, secondat de Zsolt Balazs 
șl Carol Adorjan, din echipa tă
rii noastre, dar în apropiere se 
Plai aflau Dimiter Angelov și 
Lubomlr Sankijskl (Bulgaria), 
Oto Kovac (Cehoslovacia) și Do
rin Dinu (România). Manșa a 
doua, cu 59 de porțl trasate de 
antrenorul bulgar Peter Angelov, 
avea să nl-i arate pe sportivii 
noștri dezlănțuițl. Mihai Blră a 
„mers" fără cusur. El s-a „stre
curat" cu o abilitate demnă de 
subliniat prin labirintul porților 
șl a obținut cel mai bun timp al 
zilei, dar adunat cu cel din pri
ma coborlre el a obținut doar u*  
loc 5. Zsolt Balazs a realizat al 
doilea timp In această manșă 
care, împreună cu cel din pri
ma, l-a plasat pe primul loo al 
Întrecerii. A venit rîndul lui Ad- 
Jilcov. Emoțiile erau mari, dar 
cu tot efortul depus de schiorul

Plnă la ora Închiderii ediției 
nu ne-au mai parvenit alte a- 
mănunte și nici clasamentul pe 
echipe al campionatului mon
dial de cros.

Maricica Puică este atletă la 
clubul Olimpia București șl 
este multiplă campioană și re
cordmană a României (antre
nor. soțul ei. prof. Ion Puică).'

• Anglia (et. 33) : Arsenal — 
Wolverhampton 4—1, Birmingham
— Nottingham County 0—0, Co
ventry — Tottenham 2—4, Ips
wich — Watford 0—0, Luton — 
Leicester 0—0, Q. P. Rangers — 
Southampton 4—0, Sunderland — 
Aston Villa 0—1, West Bromwich
— Stoke J—o. Clasamentul : L> 
Manchester Utd. 64 p (33 j). 1. 
Liverpool 63 p (32 j), 3. Not
tingham Forest 56 p (32 j), 5. 
West Ham 55 p (31 j)... 21. Not
tingham County 29 p (32 j), 22. 
Wolverhampton 24 p (32 j).

• Italia (et. 24) : Fiorentina —
Milan 2—2, Udinese — Pisa 2—L 
Ascoll — Roma 0—0, Inter — Genoa 
1—1, Juventus — Catania 2—0, La- 
zio — Torino l—o, Napoli — Ve
rona 1—0, Sampdoria — Avelllno 
9—l. Clasamentul : 1. Juventus
33 p, 2. Roma 32 p, 3. Fiorentina 
n p. 4. Torino 29 p, 5. Verona 
șl Inter 28 p... 14. Pisa 18 p, 15. 
Genoa 15 p, 18. Catania 10 p.

• „Cupa Ligii Scoției", în fi
nală Rangers — Celtic 3—2 (după 
prelungiri).

• Miercuri au loc două jocuri 
amicale t R. F. Germania — 
U.R.S.S. la Hanovra șt Franța — 
Austria la Bordeaux. Iar slmbătă 
unul la Subotlca, Iugoslavia — 
Ungaria.

Campionatele naționale ale Diatloniștilor seniori

ECHIPA DINAMO I BRAȘOV, VICTORIE
CONFORTABILĂ LA ȘTAFETĂ 4x7,5 KM

PREDEAL, 25 (prin telefon). Pe 
traseele din Valea Rîșnoavel s-au 
desfășurat ultimele Intreoerl din 
cadrul Campionatelor naționale 
ale biatloniștilor seniori. Progra
mul a fost Încheiat, conform tra
diției, de echipele de ștafete, 
care și-au disputat întîietatea pe 
4 bucle, fiecare insumlnd 7,5 ki
lometri. In urma unei dispute 
echilibrate doar la primele două 
schimburi, echipa întti a clu
bului Dinamo Brașov a cîștlgat 
titlul, la o diferență destul de 
mare, peste 4 minute, înaintea 
formației A.S.A. I. Cel dinții 
schimb al dinamoviștilor, S. Po
pa. a acumulat un avans sub
stanțial (aproape 3 minute) tn 
fața lui N. Barbu, de la A.S.A., 
avantaj care s-a dovedit salutar 
în obținerea victoriei, deși cole
gul său I. Cimpoia a pierdut 
apoi, In schimbul II, aproape 
două minute în favoarea iul M. 
Rădulescu. Pe linia comportări

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
(Urmare din pag. I)

celelalte formații, devenind ast
fel campioană balcanică.

Semiușorul Constantin Ni- 
culae l-a întilnit in meciul 
inaugural pe Ural Guner (Tur
cia), într-un duel mult mai e- 
chilibrat dccit se aștepta. în 
cele din urmă, apreciatul nos
tru judoka a obținut victoria la 
puncte (yuko). în turul urmă
tor, Niculae a luptat cu bulga
rul Gheorghe Nedclcev. un ad
versar incomod și dotat cu o 
forță deosebită. Dar Niculae, 
campion european în 1981 și 
vicecampion mondial în același 
an, a dat o replică pe măsura 
valorii sale cîștigînd înainte de 
limită, prin ippon. Tot prin 
ippon a încheiat și partida cu 
grecul Kostas Boula, după care
l-a  învins la puncte (koka) pe 
: igoslavul Frank Ociko. Tînă- 
rul George Ciuvăț își înscrie 
pentru prima oară numele 
printre învingători la o compe
tiție internațională de acest 
nivel, fiind considerat ca o 
mare surpriză și, totodată, re

atletism • Concurs Ia Los 
Angeles : 100 m : Turner 10,48, 
200 m : Turner 20,75, 400 m : My- 
ricks 46,74 1, 110 mg : Campbell 
13,77, 400 mg : King 50,35, înăl
țime : Jacoby 2,29 m, 100 mg F : 
Lori Smith 13,5 • Seml-marato- 
nul (21,5 km), desfășurat la Cai
ro, a fost cîștlgat de englezul 
Nick Brown tn 1.01:21.

BOX • campionul european 
Patrizlo oliva a învins la puncte 
in meciul „amical" cu america
nul Kevin Austin, după opt re
prize.

CICLISM • „Turul Calabriel". 
a 45-a ediție, care a măsurat 247 
km s-a încheiat cu victoria la 
sprint a Italianului Alfredo cnl- 
netti tn 6.53:10. L-au urmat. Intre 
alții, Daniele Caroll (Italia), Ro
ger de Vlaeminck (Belgia), Urs 
Jreuler (Elveția) • „Sâptămtna 
"Crtalană" a luat sfirșit cu succe
sul australianului Phil Anderson 
care, în cele cinci etape ale com
petiției, a înregistrat timpul de 
23.39:33. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Ralmund Dietzen 
(RFG) la 27 s șl Eduardo Chozas 

bulgar el a înregistrat același 
timp total ca și Balazs 1:46,B4 
(fapt rar întîlnlt în competițiile 
de schi) și, astfel, ambii schiori 
au ocupat locurile 1—2 ale cla
samentului, iar pe poziția a treia
S-a situat Carol Adorjan. Toate 
acestea, coroborate cu locul 5 al 
lui Bîră, cu 10 al lui Dorin Di
nu șl cu 12 al lui Alexandru 
Manta, au confirmat că schiorii 
români sînt capabili șl de rezul
tate notabile.

La fete, cehoslovaca Lenka 
Kebrlova a reușit să obțină cel 
de al 4-lea succes în cursei» din 
Postăvar. Absența Lilianei Ichim 
șl a Claudiei Postolache s-a fă
cut simțită pentru reprezentativa 
târli noastre.

REZULTATE TEHNICE: 1—2. 
Zsolt Balazs (România) și Vasil 
Adjikov (Bulgaria) 1:46,84; S. Ca
rol Adorjan (România) 1:47,11; 4. 
Dlmlter Angelov (Bulgaria) 
1:48,08; 5. Ml hal Blră (România) 
1:48,54 ; 6. Lubomlr Sankijskl
(Bulgaria) 1:48,58... 10. Dorin Di
nu (România) 1:49,67... 12. Ale
xandru Manta (România) 1:50,9»; 
FETE: 1. Lenka Kebrlova (Ce
hoslovacia) 1:53,35; 1. Golnur
Sungarova (URSS) 1:54,35; 1.
Dorota Kwiatek (Polonia) 1:5454:
4. Petra Jandova (Cehoslovacia) 
1:54,06 ; 5. Della Parate (Româ
nia) 1:57,S3; 8. Natalia Beloslud- 
zeva (URSS) 1:57,64.

Paul IOVAN

lor mai slabe avute tn acest se
zon, Gh. Berdar (A.S.A.) a con
tribuit la căderea echipei sale, 
lăstnd intacte 3 talere șl efectu- 
tnd astfel tot atîtea ture de pe
nalizare...

REZULTATE TEHNICE, ștafeta 
4X7,5 km: 1. Dinamo I (S. Po
pa. L Cimpoia, F. Forika, V. 
Todașcă) lh58:55 (5 ture de pe
nalizare), 2. A.S.A. i (N. Barbu, 
M. Rădulescu, Gh. Berdar, L 
Lestyan) 2h03:19 (4 ture de pe
nalizare). 3. A.S.A. H 2h04:20, 4. 
Steagul roșu 2h06:20, 5. A.S.A. 
III 2h07:35, 8. Dinamo H 2h09:30.

★
Campionatele naționale de schi 

fond ale seniorilor, programate 
să se desfășoare Intre 28 și 31 
martie, vor avea loc pe traseele 
cunoscute fie în Poiana Brașov, 
fie la Predeal, pe Valea Rîș
noavel, federația de specialitate 
urmlnd să facă alegerea defini
tivă in cursul zilei de astăzi.

velația întrecerilor balcanice. 
El a obținut o primă victorie 
la puncte (koka) în meciul cu 
bulgarul Ștefan Kirov, după 
care a cîștigat net celelalte 
partide: b.p. (waza-ari) Mi
roslav Iociok (Iugoslavia), b. 
lpp. Iosuf Saran (Turcia) șl 
b.ipp. Elci Pigoos (Grecia). Se- 
mimljlociul Mircea Frățică, 
medaliat cu bronz la campio
natele mondiale de anul trecut, 
l-a învins in ordine pe Kiril 
Gheorghiev (Bulgaria) prin 
ippon, pe Filip Lesciak (Iu
goslavia) la puncte (yuko), pe 
Tanel' Kamil (Turcia) tot la 
puncte (yuko) și pe Nikos Ilios 
(Grecia) prin ippon. Semigreul 
Cos tel Năftică a „demarat**  
mai greu, învingîndu-1 prin 
yusei-gachi (superioritate teh
nică) pe bulgarul Nitko Stoia- 
nov, dar apoi prin ippon pe 
ceilalți trei adversari: Dragan 
Vukovici (Iugoslavia), Veli II- 
maz (Turcia) șl Tasos Gheor- 
ghladis (Grecia). Rezultatele din 
competiția pe echipe: România 
— Iugoslavia 4—1, cu Bulgaria 
4—3, cu Turcia 6—1 șl eu 
Grecia 7—0.

TELEX • TELEX
(Spania) la 28 s • „Criteriul In
ternațional al șoselii-, desfășurat 
tn sudul Franței, a programat 
trei etape care au avut tnsă doar 
un singur dștlgător, pe irlande
zul Sean Kelly, tn mod firesc el 
a fost șl primul în clasamentul 
general cu 7.11:21 (2. Pascal Si
mon — Franța 7.14:00, 2. Stephen 
Roche — Irlanda 7.14:04... 7. Ber
nard Hinault — Franța 7.15:03).

HANDBAL • tn meciul tur tn 
„C.C.E.", la bărbați, care a avut 
loo la Praga, Dukla a Învins pe 
Metaloplastika Sabac cu 21—17 
(9-8) • Finala masculină a „Cu
pei cupelor", la Barcelona : C. F. 
Barcelona — Bosnaprevoo Doboj 
(Iugoslavia) 24—21 (13—7).

ÎNOT • La Cleveland au avut 
loo campionatele universitare ale
S.U.A. : bărbați : 100 y fluture — 
Pablo Morales 47,02 (record na
țional), 200 y liber — Mike Heath 
1:35,21, 100 y bras — John Moffet 
54,38, 100 y spate — Rick carey

HOCHEISTILOR NOȘTRI9 »
GRENOBLE. In cadrul competi

ției de seniori „Turneul priete
niei" la hochei, echipa României 
a înregistrat două frumoase vic
torii: 8—3 (2—0, 5—2, 1—1) cu 
R.p. Chineză (au marcat: Caza- 
cu 3, Hâlăucă, Solyom, Gerczuly, 
Chlrlță Și Gereb) șl 7—2 (1—0,
4— 2, 2—0) cu Ungaria (au mar
cat: Nlstor, Cazacu, Gereb, So
lyom, Hâlăucă — 2 șl Antal). 
Alte rezultate: Franța — Elveția
2— 7, Olanda — Japonia 4—2, R.D. 
Germana — Ungaria 13—3, Japo
nia — Franța 7—3. Olanda — 
R.D. Germană 2—2!. Elveția — 
R.P. Chineza 11—3.

CAEN. Rezultate din grupa „B« 
a C.M. de juniori, la hochei, 
turneul 1—l: Austria — Japonia
5— 4, Polonia — Norvegia 5—4; 
turneul 5—8: Franța — Dane
marca 5—2, Olanda — România
3— 1, România — Danemarca 5—3 
(cu acest rezultat formația noas
tră a evitat. In ultimul moment, 
retrogradarea!).

CAMPIONATELE H0NDIM.E
DE PATINAJ ARTISTIC
ALMA ATA. In cadrul Întâlni

rii de patinaj viteză dintre echi
pele U.R.S.S. șl R.D. Germane, 
(334—256 p), desfășurată pe pati
noarul „Medeo", la altitudine, au 
fost tnreglstrate opt recorduri 
mondiale! Patru dintre ele au 
fost realizate de campioana o- 
Umpică Andrea SchSne: 3000 m 
— 4:20,91. 1300 m — 2:03,34. 5000 
m — 7:34,52 șl pollatlon — 171,760 
p. Celelalte recorduri au fost 
stabilite de patinatorii sovietici: 
Vlktor Sașerin 5000 m — 8:49,15
și pollatlon — 160,807 p, Olcg 
Bojev 1500 m — 1:53,28 șl Igor 
Malkov 10000 m — 14:21.51.

8 RECORDURI MONDIALE

LA PATINAJ VITEZĂ
OTTAWA. S-au Încheiat cam

pionatele mondiale de patinaj ar
tistic cu victoriile, așteptate, ale 
americanului Scott Hamilton la 
Individual șl a perechii britanice 
Jayne Torvill — Christopher 
Dean la dans. Clasamentele fi
nale: 1. Hamilton 3,0, 2. Brian 
Orser (Canada) 6.0, 3. Aleksandr 
Fadeev (URSS) 7,2, 4. Jozef Sa- 
bovclo (Cehoslovacia) 8,0, 1.
Rudi Cerne (R.F.G.) 8,2. 8. Brian 
Boitano (SUA) 8,2; dans: L
Torvill — Dean 2,00 (la exerciți
ile libere au primit de nouă ori 
nota 6), 2. Natalia Bestemianova 
— Andrei Bukln (URSS) 4,4, 2.
Judy Blumberg —Michael Seibert 
(SUA) 5,6, 4. Marina Klimova — 
Serghei Ponomarenko 8.0. 5. Ka
ren Barber — Nicky Slater (M. 
Britanle) 10,0. 6. Tracy Wilson — 
Robert McCall (Canada) 12,8 etc.

CAMPIONUL R. D. GERMANE, A. PETERMANN, 
ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI F.R.C."

CONSTANȚA, 25 (prin telefon). 
Duminică dimineața s-a dat star
tul tn prima etapă a „Cupei F.R. 
Ciclism", disputată pe ruta Con
stanța — Mangalia — Constanța 
(73 km). Cu tot timpul excesiv 
de răcoros, cu vlnt puternic, cu 
rulaj pe o șosea umedă, Iar pe 
alocuri alunecoasă, cursa s-a des
fășurat Intr-un tempo Îndrăcit de 
la primul șl plnă la ultimul kilo
metru. Așa se explică că numai 
după 10 km rămîn de pluton nu 
mai puțin de 43 de cicliști din 
totalul de 112 cîți au plecat In 
etapă. După acești 10 km, din 
fruntea plutonului reușesc să eva
deze M. Somogyl (Ungaria) șl O. 
Celea (Olimpia) care, după 25 km 
de goană cu peste 50 km/h, Ișl 
creează un avans de 1:20. In 
apropiere de Constanța cel doi fu
gari sînt prinși de un mic pluton 
de 12 rutieri. Bătălia pentru 
sprint este cîștigată de A. Peter- 
mann (R. D. Germană) — compo
nent al echipei campioane mon
diale In 1982 (pe 100 km). Dintre 
cicliștii români merită remarcați 
pentru comportarea lor VI. Con- 
stantlnescu (Dinamo), Cr. Neagoe

48,63, 400 y mixt — Ricardo Prado 
(Brazilia) 3:46:86, 200 y spate — 
Carey 1:44,32, 200 y bras — 
Jean Moffet 1:57,00, 200 y fluture
— Morales 1:44,33.

MOTO • C.M. de viteză de Ia 
Kyalaml : 250 cmc : Patrick Fer
nandez (Franța) pe „Yamaha" — 
medie orară de 146,18 km, 2. 
Christian Sarron (Franța), 2. Slto 
Pons (Spania) ; 500 cmc: Eddie 
Lawson (SUA) pe „Yamaha" — 
medie orară 138,39 km, 2. Ray
mond Roche (Franța), 3. Barry 
Sheene (Anglia).

RUGBY • In cadrul grupei „B" 
a campionatului european FIRA, 
la Valladolid : Spania — Belgia 
12—3 (9—0).

TENIS • Turneu feminin ta 
Dallas : Ruzlci — Turnbull 8—3, 
8—2. Mandllkova — Ruzlci 2—8, 
8—4, 6—2... tn semifinale : Jordan
— Garrison 8—4, 6—4, Mandliko- 
va •— Shriver 6—4, 6—3 • Turne
ul masculin de la Milano, tn se
mifinale : Wllander — Gerulaltls
6—0, 8—2, Edberg — Drewett 7—8, 
8—1 ; tn finală Edberg — Wllan
der 9 4, 8—2,

TROFEUL CARPATI“ LA POLO
în finală, Cuba

PITEȘTI, 25 (prin telefon). — 
Cea de a VUl-a ediție a tur
neului international de polo at 
României s-a Încheiat duminică 
la amiază. In ultima zi au avut 
loc partidele pentru clasamen
tul final, participantele ajungînd 
In această fază, in funcție de 
locurile ocupate in grupe. Cel 
mal important meci a opus re
prezentativei țării noastre pe cea 
a Cubei, ambele neînvinse plnă 
duminică. Victoria a revenit 
oaspeților cu 10—8 (4—2, 3—2.
1—1, 2—3), care cuceresc astfel 
„Trofeul Carpați".

Un succes meritat al celei mai 
bune dintre participante, o e- 
chipă experimentată, cu torță 
de exprimare. Ea a controlat 
disputa decisivă printr-o deose
bită agresivitate tn apărare, prin 
contraatacuri iuti, tnot irepro
șabil, șuturi necruțătoare și pla
sate. Acestor evidente atuurl ale 
reprezentativei Cubed. formația 
noastră nu le-a găsit antidotul, 
jucătorii români evoluând re
ținut, fără inspirație și aplomb. 
El au „ținut*  pasul doar la 
început, pentru a comite apoi un 
lung lanț de greșeli, penmițtnd 
detașarea partenerilor chiar la 5 
goluri. Elocvent este in acest 
sens numărul nepermls de ri
dicat al situațiilor de superio
ritate numerică neconcretizate:
3. Revenirea din final a forma
ției noastre, cu trei goluri con
secutive. spectaculoasei, avea 
să fie, insă. tardivă, antreno
rilor șl jucătorilor reprezentati
vei României rămân lndu-le să 
tragă Învățămintele din această 
partidă. Au punctat: Hagiu
3, Ungureanu 2, Costrâș, S. Po
pescu, v. Șerban (primul lui 
gol la națională) pentru Româ
nia, respectiv Costa 2. Dlaz 2, 
Roger 2, Rodrigues, Barrero, N. 
Domingues, Pcroville, Au arbi
trat H. Toygarll (Turcia) șl 
R. Esalan (U.R.S.S.).

Pe locul 3 s-a situat naționala 
Cehoslovaciei, învingătoare cu 
8-7 (3—1, 4—1, 1—2, 1—n ta ta- 
tilnirea ou Polonia. Disputa a 
plăcut prin angajamentul am
belor formații, care au avut pe 
rînd inițiativa, tmpărțlndu-sl pe
rioadele de reușită șl... ratări. 
Ia sfertul doi, s-a desprins Ce
hoslovacia (a oondus șl ou 4 
goluri), pentru ca echipa polo
neză să revină spectaculos, tnsă 
șansa avea sâ fie, in cele din 
urmă, de partea primei echipe. 
Realizatori : Bacik 3 (ei a cuce
rit Cupa oferită de ziarul „Spor
tul" golgeterulul turneului : 15
goluri), Polacik 3, Janska 2‘ pen
tru Cehoslovacia, respectiv Ko- 
slada 2, Bukowski 2, Pavlak, 
Michalski, Zawîsza. Arbitri : 
E. Martinez (Cuba) șl D. Vo- 
koviel (Iugoslavia).

(Steaua), V. Apostol șl O. Du- 
mitrache (Metalul Plopenl).

Rezultate. 1. A. Petermann (R.D. 
Germană) lh49:15 — medie orară 
39,829 km, 2. VI. Constantlnescu 
(Dinamo), 3. Cr. Neagoe (Steaua),
4. M. Somogyl (Ungaria), 5. V. 
Apostol (Metalul Plopenl), 8. I. 
Richter (R.D. Germană) — toți 
același timp cu Învingătorul. Luni 
după amiază are loo etapa a 
n-a 7 Constanța — Tarlverde — 
Constanța (100 km), startul la 
ora 14.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ȘTIRI • REZULTATE
• In cadrul C.E, de juniori, 

grupa a 15-a, la Istanbul : Tur
cia — Bulgaria 1—2 (1—1).
• B. F. Germania (et. 25). Vic

toria netă (3—0) a Borussiei M6n- 
chengladbach asupra lui Bayern 
Mdnchen a relansat lupta din 
fruntea clasamentului campiona
tului vest-german. Slmbătă au 
fost Înregistrate rezultatele : Kic
kers Offenbach — Borussia Dort
mund 0—0, Bremen — Kaiser
slautern 1—1, DQsseldorf — Uer- 
dlngen 1—1, Braunschweig — Ham
burger S.V. 0—0, Mannheim — 
Frankfurt 1—1, Bochum — N Arn
berg 2—0, Bielefeld - — Leverku
sen 3—0, Koln — Stuttgart 2—2. 
Clasamentul i 1. Bayern MAnchen 
33 p, 2. Hamburger S.V. 35 p, 
2. Borussia Mdnchengladbach 33 
p, 4. VfB Stuttgart 34 p, 5. Wer
der Bremen 30 p, 8. Fortuna 
Ddsseldorf 26 p, 7. F. C. KOln 
28 p, I. Bayer Leverkusen 28 p, 
9. Arminia Bielefeld 25 p, 10. F.C. 
Kaiserslautern 23 p. 11. Bayer 
Uerdlngen 21 p, 12. Eintracht 
Braunschweig 23 p, 13. Borussia 
Dortmund 22 p, 14. Waldhof Man
nheim 21 p, 15. VfL Bochum 30 
P, 10. Eintracht Frankfurt/Maln 
IT p, 17. Kickers Offenbach IS p, 
It. F. C. NArnberg 14 p.
• In finala „Cupei Ligii An

gliei", după 120 de minute de joc, 
scorul dintre F.C. Liverpool șl 
Everton a rămas alb. Meciul se 
va rejuca miercuri, la Manchester,

□

— România 10-8
in partida pentru tocul 5, se

lecționata divizionară a Ungariei 
a Întrecut echipa de tineret a 
Romănlei cu 11—6 (3—1. 3—2,
3—0, 2—3). dștigătoarea a
prestat un joc mai exact șl mai 
matur, arăttnd siguranță in fața 
porții adverse, ceea ce a lipsi*  
potodștilor români, care, altfej. 
s-au mișcat bine In apă. Au mar
cat: Geambașu 2, Diaconescu,
Balanov, B. Tu fan pentru Bor 
mânia. Domșody 3, Pinter 2, Voj- 
voda 2, Borș, Horvath, G. Len
gyel, I. Lengyel. Au arbitrat 1 
K. Scliumuck (Cehoslovacia) șl 
M. El Said (Egipt).

Pe poziția a VH-a s-a clasat 
reprezentativa Bulgariei. Învingă
toare categorică In jocul cu B-i 
gipt: 14—3 (3—1, 5—0, 3—2, 3—0). 
Au Înscris : Luboslav 4, Kasaba 
2, Minciov 2, Susciov, Nanov, Sta- 
matov, Medelcev 2, Nestorov 
pentru Învingători. respectiv 
Ezz El Arab 2, Hesam Nafeh. 
Au condus : R. Timoc (România) 
șl B. Medveczky (Ungaria).

★
Slmbătă a fost ziua ultimelor 

partide din grupe, tn grupa A4 
România — Bulgaria 10—6 (2—2, 
3—1. 3—L 2—1). prin golurile 
lui Hagiu 5, Costrăș 2, S. Pope»*  
cu. Dan, Ardelean ; Polonia — 
Selecționata divizionară a Unga
riei 10—7 (2—1, 1—3, 5—1, 2—2), O 
veritabilă surpriză, In fapt. Pri
ma victorie a potoiștiltor polo
nezi ta fața unei selecționate 
ungare. CLASAMENT : 1. Ro
mânia 8 p, 2. Polonia 3 p. 3. 
Ungaria 2 p, 4. Bulgaria 1 o. 1» 
cealaltă grupă : Cehoslovacia — 
Egipt 16-6 (5—0. 4—1. 5—1. 4—4)1 
Cuba — România tineret 11—8 
(5—1, 2—2, 2—0, 2—2). CLASA
MENT : L Cuba 6 p, 2. Ceho
slovacia 4 p, 3. România tineret 
3 p, 4. Egipt 0 p.

Geo RAEȚCHI

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• Garrl Kasparov a beneficia*  

de dreptul său de „time out", 
astfel că oca de a șaptea partidă 
a meciului cu Vasili Smislov, tn 
finala turneului candidaților, a 
fost amânată.
• A șaptea partidă a medu

lui Irina Levitina — Lidia Se
menova a fost Întreruptă la mu
tarea a 41-a In avantaj pentru Se
menova, care ar putea egala sco
rul general (In prezent 3,5—X3 
pentru Levitina).
• La Moscova are loc un tur

neu internațional feminin la ca
re participă sahisbe din șapte 
țâri. In prima rundă reprezen
tantele noastre Gertrude Baums-' 
tark și Dana Nuțu au încheia*  
remiză partida dintre ele. în • 
doua rundă, Nuțu a remizat cu 
sovietica Titorenko. iar Ratims- 
tark a pierdut la cehoslovaca 
Hanna Modrova.

C. M. DE CROS
(Urmare din nag 1)
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