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SI EGALEAZA SCORUL GENERAL■> w-
Deși meciurile de baschet 

Dinamo — Steaua au oferit de
seori dispute captivante, măr
turisim că de multă vreme 
nu am văzut un meci atit de 
dramatic ca cel desfășurat sîm- 
bătă, la Palatul sporturilor și 
culturii. încheiat cu victoria 
dinamoviștilor după prelungiri: 
77—71 (27—30), 69—69). Prin
acest succes, campionii țării 
au egalat scorul întîlnirilor di
recte cu Steaua (3—3) și ur
mează ca manșa a 7-a a der- 
byului să decidă (la sfîrșitul 
acestei săotămîni. cu prilejul 
turneului final din . Capitală) 
cîstigătoarea titlului.

Să revenim. însă, la partida 
de simbătă seara (urmărită cu 
sufletul la gură de aproape 
5 000 de spectatori) tn cursul 
căreia tabela electronică a in
dicat dese răsturnări de scor. 
Si mai dese situații în care 
echipele au condus pe rînd la 
cîte un punct sau două si a 
arătat de 10 ori egalitate. Ele
vii lui Mihai Nedef si Nicolae 
Pîrșu au dominat în prima re-

oriză (pe care o puteau încheia 
la diferente de 10—12 puncte), 
cei ai lui Gheorghc Novac au 
fost superiori o bună parte din 
cea de a doua, pentru ca tn 

' ultimele 34 de secunde ale mi
nutului 40, stelistii (care con
duceau cu 69—68). deținătorii 
mingii, să o piardă cu numai 
5 secunde înaintea fluierului 
final tn favoarea lui Gabriel 
David (intercepție), care 
faza imediat următoare a 
faultat de Costel Cernat. 
cele două aruncări libere 
care a beneficiat. David 
fructificat-o pe a doua, aduetnd 
astfel echipei sale egalarea fi 
posibilitatea victoriei In pre
lungiri. în aceste 5 minute, 
Dinamo a speculat cu prompti
tudine pasele imprecise ale 
stelistilor si a obținut o victo
rie neașteptat de clară în fi
nal. dar meritată, fată de des
fășurarea generală a meciului. 
Poate că rezultatul ar fi fost 
altul dacă la Steaua nu s-ar 
fi comis — socotim noi — 
greșeala gravă de a nu fi folo

siți conducătorii 
de joc „de mese
rie** (Anton 
litzehi și 
Brănișteanu, ambii 
titulari ai lotului 
reprezentativ!). S-a 
recurs la improvi
zație (Cernat. con
ducător de

in 
fost 
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0 frumoasă performanță a handbalului nostru feminti

CHIMISTUL RM. VlLCEA A ClȘTIGAT

rr CUPA FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE"
Simbâțâ, in partida retur a linalcl, Chimistul a dispus de Vtt Oldenburg cu 29-8

(Continuare 
in pag. 2-3)
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meciul de ștmbd- 
ti. tn imagine H 
vedem înscriind 
un nou coj pen
tru Dinamo ; ste- 
listul V. loan nu 
il mai poate Îm
piedica.

Formația Chimistul Rm. Vilcea ți antrenorii săi, după victoria în 
„Cupa Federației Internaționale 
rariu eu trofeul cucerit simbătă

de Handbal". In mijloc, Elena Mo- 
Foto : Dragoș NEAGU

Splendidă a fost sărbătoarea 
sportivă care a încheiat sim
bătă după-amiază — in Sala 
sporturilor din Rm. Vilcea — 
cea de a IlI-a ediție a „Cupei 
Federației Internationale de 
Handbal** ! Peste 4 000 de spec
tatori, marea lor majoritate a- 
flați in tribune cu 5—6 ore 
Înainte de primul fluier al ar
bitrilor returului finalei din
tre Chimistul Rm. Vilcea și 
VfL Oldenburg (R, F. Germa
nia), și-au revărsat entuziasmul 
spre inimile fetelor care a- 
duceau — după 20 de ani — o 
nouă cupă continentală hand-

Diviziei „A“ ' de fotbal

DERBYUL A REVENIT NET (3-0) CRAIOVENILOR!
Steaua — lider $ Rapid — victorie importantă la Tîrgoviște @ Sportul stu-

dențesc — o nouă surpriză pe teren propriu @ Petrolul — încă un punct 1

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C. Olt - Petrolul Ploiești 1-1 (1-0) 1. STEAUA 25 16 3 6 50-19 35
Sportul studențesc - Politehnica lași 1-1 (1-1) 2. Dinamo 24 13 8 3 44-23 34
F.C. Baia Mare - S.C. Bacău 4-0 (2-0) 3. Univ. Craiova 25 14 3 8 41-21 31
Univ. Craiova - Dinamo 3-0 (1-0) 4. Sportul stud. 25 12 6 7 36—2$ 30
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (1-1) 5. F.C. Argeș 25 13 3 9 30-24 29
F.C. Bihor - Dună.ea C.S.U. 2-0 (0-0) 6. F.C. Bihor 25 11 5 9 38-32 27
C.S. Tîrgoviște - Rapid 1-3 (0-? 7. Chimia Rm. Vilcea 25 10 6 9 30—31 26
Steaua - Corvinul 1-0 (0-0) 8. S.C. Bacău 25 11 4 10 25-33 26
Jiul - F.C. Argeș 2-0 (0-0) 9. F.C. Olt 24 7 11 6 23-16 25

10. Jiul 25 10 5 10 23-28 25
ETAPA VIITOARE (miercuri 4 aprilie) 11. F.C. Baia Mare 25 10 5 10 29—39 25

S.C. Bacău - Chimia Rm. Vîlcea (2-31 12. Politehnica lași 25 7 10 8 23-27 24
Univ. Craiova - Jiul (1-1) 13. Rapid 25 8 7 10 23-26 23
Dunărea C.S.U. - Petrolul Ploiești (0-0) 14. Corvinul 25 8 6 11 31-30 22
Politehnica lași 
Steaua

- C.S. Tîrgoviște
— Dinamo

(0-0)
(3—0)

15. A.S.A. Tg. Mureș
16. Petrolul

25 8
25 6

4
6

13 22-34 20
13 21-36 18

A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Baia Mare (0—2) 17. Dunărea C.S.U. 25 4 S 13 16-30 16
F.C. Argeș - F.C. Bihor (0-3' 18. C.S. Tîrgoviște 25 3 6 16 18-45 12
Rapid - Sportul studențesc (2-1)
Corvinul - F.C. Olt (0-G' Cronicile etapei, în pag. 2—3

GOLGETERII
12 GOLURI : Coraș, Grosu — 

3 din 11 m
11 GOLURI : Lăcătuș — 1

din 11 m
10 GOLURI : Augustin. Că- 

mătaru, Pițurcă
9 GOLURI : Dragnea, Cim- 

peanu, Tulba
8 GOLURI : Cîrtu, Balint, 

Irimescu — 5 din 11 m
7 GOLURI : Gabor, Georges

cu (F.C. Bihor), Roznai.

Infiltrat pină in apropierea J 
careului mic, Pițurcă va tri
mite balonul în plasă, pe sub 
Aleza, ieșit la blocaj. Ața 
a înscris Steaua golul victo
riei in meciul cu Corvinul 
Hunedoara Foto : I. BĂNICĂ

în fruntea căruia se află entu
ziaști (d pricepuți activiști ob
ștești (ing. loan Gavrllescu -» 
președinte, ing. Adrian Ghiță 
— președintele secției de hand
bal), trebuie să subliniem fap
tul că orașul de pe Olt merita 
această satisfacție. O merita 
pentru că in întregul său el 
pulsează pentru sport, îl în
conjoară cu dragoste și gri
jă pe performeri, oferindu-le 
condiții excelente pentru a- 
firmare. N-ar trebui 
că Rm. Vîlcea este 
București — primul oraș 
țară care 
(popicele 
resc.

să uităm 
după 

din 
i la jocuri 
trecut, 

la individuale) o 
continentală, echipa sa 
tinînd succesul în mod 
lucit : numai victorii, 
în jocurile de acasă, cit

cucerește 
le-am i

balului nostru feminin, mar- 
cînd — sperăm — relansarea a- 
cestei ramuri sportive în elita 
internațională.

Chimistul Rm. Vilcea a reu
șit și in returul disputat pe te
ren propriu (în tur. la Olden
burg, a cîștigat cu 22—18) să 
învingă, scor 29—21 (15—10), 
dar — spre deosebire de pri
ma manșă — meciul a fost, de 
această dată, de înalt nivel 
tehnic, spectaculos, eu faze 
de o deosebită frumusețe, care 
au incintat publicul și pe spe
cialiști. Dealtfel, reprezentan
tul Federației Internationale 
de Handbal. Otto Schwarz (El
veția), ne spunea după meci : 
„Totul a fost minunat aici, ia Rm. 
Vilcea. De la incintătorul pu
blic, de un rar fair-play, și 
pină la generosul efort al ju
cătoarelor, totul a concurat la 
realizarea uneia dintre cele 
mai frumoase sărbători ale 
handbalului. Vă

Felicitînd și 
Chimistul Rm. 
antrenorii ei (Constantin 
pescu și Maria Ciulei), clubul

dintre 
sărbători 

felicit !“ 
noi echipa 

Vilcea și pe 
Po-

_ _____ și în
cele în deplasare I Așadar, a-
plauze pentru Chimistul, a-
plauze pentru Rm. Vîlcea șt
oamenii săi minunați !

Echipa din Rm. Vîlcea a început 
în trombă ultima sa evoluție in 
această cupă a Europei. 
Și-a asigurat astfel încă din 
start conducerea : 4—1 în
min, 7. 9—4 în min. 18, 12—7 
în min. 23. Defensiva, in 
frunte cu excelenta Cristina 
Lada-Rouă, și-a făcut cu ab
negație datoria, in timp ce 
atacul — rapid, derutant prin 
manevrele abile ale Măriei 
Verigeanu — s-a impus cu au
toritate. Cea mai frumoasă 
parte a întîlnirii. entuziasman- 
tă am spune, a fost aceea din
tre minutele 35 și 42, perioadă 
în care Chimistul și-a etalat 
întreaga-i știință, a practi
cat un Joc debordant, înscriind 
goluri de o mare frumusețe. în 
aceste minute, scorul a urcat 
de Ia 16—12 la 23—12 ! Oaspe
tele. cu portarul Sylke Arnold 
în aceeași remarcabilă formă, 
dar neputincioasă, totuși, în 
fața tirului necruțător al ofen-

Hristache NAUM

(Continuare in paq a 4-a)

Cam ața s-a intimplat : dinamovițtii au atacat- (Gîrleanu. de astă 
dată) brașovenii... nu au blocat !

In penultima clapă, ia volei icmiiiin

CAMPIOANELE STOPATE LA SIBIU!
In campionatele de volei — 

Divizia „A“ — etapa a 21-a, 
la feminin și a 20-a. la mas
culin. s-au obținut rezultatele :

FEMININ
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 

— DINAMO DUCUREȘTI 3—2 
(11. 14. —7, —13. 9). Penultima 
etapă a campionatului feminin 
de volei a fost dominată de 
derbyul C.S.M. Libertatea Si

biu — Dinamo București, care 
urma să decidă dacă bucureș- 
tencele puneau sau nu capăt 
luptei pentru titlu încă dinain
tea turneului final. Sibiencela 
le-au stopat însă ne dinamo- 
viste, elevele lui Mareș Gheor- 
ghiță luptind cu ambiție pentru 
un rezultat favorabil pe care

(Continuare in pap 2-3)



A. PETERMANN (R.D.G.) A CÎȘTIGAT „CUPA F.R.C
M. Romașcanu învingător in etapa a Vll-a

CONSTANȚA, 1 (prin tele
fon). După opt zile de între
ceri. duminică dimineață a luat 
sfîrșit în localitate competiția 
internațională de ciclism dotată 
Cu „Cupa F.R.C.". La capătul 
celor 8 etape au fost luați în 
considerare rutierii care au 
participat la absolut toate sec
vențele întrecerii și astfel, pe 
baza rezultatelor obținute de 
aceștia, s-a întocmit și un cla
sament general. Pe primul loc 
s-a situat A. Petermann 
(R.D.G.), ciclist căruia i s-a 
decernat „Cupa F.R C.“.

Sîmbătă, în etapa a Vil-a, 
disputată pe ruta Constanța — 
Mihai Viteazul — Constanța 
(119 km), vremea a surîs din 
nou sportivilor. Temperatura

plăcută și traseul bun au per
mis competitorilor să-și de
monstreze valoarea. Și în a- 
ceastă etapă s-au desprins din 
caravană un grup de 16 ci
cliști, dintre care șapte repre
zentanți ai țării noastre și, la 
fel ca în etapa precedentă, am 
avut satisfacția unei noi vic
torii românești. La sprint a în
vins M. Romașcanu (Dinamo), 
care l-a depășit cu puțin pe 
A. Petermann.

Clasament : 1. M. Romașcanu 
(D) 3 h 00,05 — medie orară 
39.660 km, 2. A. Petermann 
(R.D.G.), 3. G. Hardy (R.D.G.).

Ultima etapă, a VIII-a, s-a 
derulat duminică dimineață pe 
un circuit în stațiunea Mama- 
’a. S-au acoperit 34 ture (84

km), cu sprinturi la două ture. 
Cursă dinamică, foarte rapidă. 
De subliniat că după turul 18 
au evadat din pluton G. Hardy 
(R.D.G.) și Val. Constantinescu 
(Dinamo), sportivi care au ter
minat detașați întrecerea. To
tuși, A. Petermann a cîștigat 
etapa, avînd un punctaj mai 
bun pînă în momentul des
prinderii celor doi. Clasament:
1. A. - ' " “ ~
Hardy 40 p, 
nescu 27 p.
ral : 1. A. Petermann (R.D.G.),
2. H. Muller (R.D.G.), 3. F. 
Schonherr (A.S.K. Worwartz), 
4. F. Herzog (R.D.G.), 6. I. 
Gancea (Dinamo).

Petermann 41 p, 2. G.
Val. Constanti- 

Clasament gene-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Divizia „A“,

CAMPIONATELE DE VOLEI DIVIZIA
(Urmare din pag. I)

l-au obținut pe merit, după 
două ore de ioc viu disputat 
Si cu pasionante inversări de 
situații.

Partida a început sub semnul 
mizei mari care și-a pus am
prenta îndeosebi pe execuțiile 
la preluarea din serviciu, iar 
scorul a alternat pînă spre fi
nalul 
buna mobilitate în apărare și 
unele rezolvări inspirate în a- 
tac le-au adus gazdelor cîștig 
de cauză. Coordonat mai lucid 
de ridicătoarea Iuliana Răcean, 
sextetul sibian se va afla si 
în continuare în prim-plan. dar 
cu căderi surprizătoare spre 
finalurile de set. C.S.M. Liber
tatea va cîstiga si pe cel de-al 
doilea set. cu greu. în prelun
giri, după ce condusese copios 
(5—0. 12—4. 13—6), pe al trei
lea l-a pierdut net (după 4—2). 
iar pe al patrulea. Incredibil 
(după 9—2. 10—3. 13—7). Răs
turnarea de scor nu s-a mai 
produs și în setul decisiv deși 
de la 9—3. 13—6 se ajunsese la 
13—9. Dinamovistele și-au dorit 
mult această victorie... de titlu 
și orgoliu, dar echipa s-a miș
cat aici mai greoi, a 
adesea neinspirat faza ofensivă. 
Remarcabile doar eforturile 
admirabile ale Marianei Ioncs- 
cu, coroborate cu unele reușite, 
la serviciu sau blocaj (îndeo
sebi Irina Velicu). insuficiente 
însă.

Arbitrii S. Popescu și O. 
Manițiu au condus foarte bine 
echipele : C.S.M. LIBERTATEA 
— Anca Beșta. Marinela Țur- 
lea. Iuliana Răcean, Mirela 
Popoviciu (Luminița Roșea), 
Maria Hila (Renate Markus), 
Doina Bischin (Anca Ștefan) ; 
DINAMO — Mariana Ionescu 
(Daniela Coșoveanu), Georgeta 
Lungu. Victoria Niculescu, 
Irina Velicu, Doina Moroșan, 
(Victoria Banciu). Mirela Pa- 
vel (Otilia Szenkovics). (Aure
lian BREBEANU).

FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI — MARATEX B. MARE 
3—0 (2, 8. 6). Un mecî în care 
gazdele cu formația — Corina 
Olteanu, Lucia Ettz, Daniela 
Drăghici, Mariana Olteanu, Si
mona Enescu, Daniela Iacob —, 
din ce în ce mai omogenă, mal 
ambițioasă, au dominat fără 
drept de apel, reușind faze fru
moase atit în atac cît și la blo
caj. Băimărencele (care Învin
seseră și pe Dinamo la Bucu
rești) au jucat fără nerv, s-au

primului set cînd mai

construit

lăsat depășite ușor deși puteau 
categoric mai mult. Evidențiem 
întreaga echipă bucureșteană și 
pe... nimeni de la gazde. Bun. 
fără probleme, arbitrajul brigă
zii C. Pitaru — V. Vrăjescu. 
(M. FEBRARINI).

ȘTIINȚA BACAU — CALCU
LATORUL BUCUREȘTI 3—0 
(10. 12. 10). Joc viu disputat, 
cu faze frumoase. Remarcate : 
Doina Mangeac. Marilena Bog
dan, Margareta Pescaru de la 
gazde. Elena Ncgulescu. Elen 
Sander de la oaspete. (I. IAN- 
CU, coresp).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— CHIMIA RM. VÎLCEA 3—0 
(7. 7. 9). 
gazde în 
bune au 
Carmen 
Mirea de _  -------
na Liteanu și Marilena Dubin
ciuc . de la Chimia. (M. VLA- 
DOIANU, coresp.).

C.S.U. I.M.N. GALAȚI * — 
FARUL CONSTANȚA 3—1 (11, 
12. —3. 14). Oaspetele au abor
dat meciul cu multă ambiție și 
puțin a lipsit să-și adjudece 
partida. Lipsa șansei si unele 
greșeli copilărești din finalul 
primelor două seturi le-au pri
vat însă de succes. Gazdele au 
avut o prestație fluctuantă, cu 
multe greșeli la preluare, blo
caj și dublaj. Evidențiate : Ma
rfa Muscă, Lucia Tocaci de la 
gazde, Mirela Nistor, Elena 
Firon, de la oaspete. (T. SI- 
RIOPOL, coresp).

PENICILINA IAȘI — CHIM- 
PEX CONSTANTA 2—3 (6, 
_ 12, 13. —10. —8). Meritată 
victoria oaspetelor. Liliana Vă
duvă si Emilia Mănăilă (C) si 
Tatiana Popa (P) s-au eviden
țiat. (A. NOUR, coresp).

CLASAMENTUL

Meci cîștigat ușor de 
numai o oră. Mai 
fost Tanta Drăgoi, 
Cuejdeanu, Lucretia 
la Universitatea. Ioa-

MASCULIN

1. DINAMO 21 18 3 58:20 39
2. C.S.M. Sibiu 21 15 6 51:27 36
3. C.S.U. Galați 21 14 7 48:28 35
4. Universitatea 21 13 8 43:32 34
5. Chimia 21 13 8 40:33 34
6. Știința Bc. 21 9 12 35:43 30
7. Chimpex C-ța 21 9 12 34:47 30
8. Flacăra 21 8 13 33:44 29
9. Marat ex B.M. 21 8 13 32:47 29

10. Calculatorul 21 7 14 31:46 28
11. Farul C-ta 21 7 14 29:47 28
12. Penicilina 21 5 16 30:50 26

DINAMO — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (12. 7. —14. 13). 
Deși învingători, dinamoviștii 
n-au jucat la valoarea așteptată. 
După ce în primele două seturi 
au condus confortabil, au slăbit

Campionatele naționale Ce schi lond

A.S.A. BRAȘOV, VICTORIOASA Șl III ȘTAFETA 4x10 km
PREDEAL, 1 (prin telefon). 

Schiorii de la A. S. Armata 
Brașov au continuat să domine 
campionatele naționale de 
fond găzduite de pîrtia a- 
menajată pe Valea Rîșnoa- 
vei. Sîmbătă, reprezentanții 
asociației militare brașovene 
au izbutit să cîștige al trei
lea titlu la ediția actuală a 
campionatelor, prin ștafeta 
4 x 10 km. Ei și-au devansat 
principalii adversari, fondiștii 
de la Dinamo Brașov, cu mai 
mult de 7 minute ! A. S. Ar
mata a fost cronometrată cu 
1.53;13,_in vreme ce Dinamo a 
obținut" 2 00:42.

Superioritatea ștafetei A.S.A 
nu s-a vădit de la primul 
schimb, pe care Vasile Bă
jenaru și Vladimir Todașcă 
l-au încheiat în același timp. 
Apoi, Gheorghe Bcrdar ob
ține un avans de aproape 50 de 
secunde față de Anton Moldo
van, iar în ultimul schimb. 
Gjula Kiss iși întrece și el ad-

versarul direct — Ion Cim- 
poia — cu mai mult de 1 mi
nut.

Zăpada diferită (moale în 
porțiunile însorite, înghețată 
pe traseele din pădure) a pus 
probleme concurenților și an
trenorilor.

Clasament 1. A.S. ARMATA 
II BRAȘOV (Băjenaru. Eerdar, 
Lestyan. Kiss) 1.53:13 ; 2. Dina
mo IV Brașov (Todașcă, Mol
dovan, Lungocl, Cimpoia) 
2.00:42; 3. A. S. Armata I Bra
șov (Stoian, Cioacă, Barbu, Ră- 
dulescu) 2.03:26 ; 4. A. S. Ar
mata II Brașov 2.03:55 ; 5. Di
namo III Brașov 2.04:47, 6. Di
namo II Brașov 2.07:35.

Subliniem că celelalte două 
titluri (disputate în cursele in
dividuale de 15 km și 30 km) 
au fost cîștigate de G. Kiss.

Cu întrecerea ștafetelor 
4 x 10 km, campionatele națio
nale de fond au luat sfîrșit.

Ion CODLEANU — coresp.

I
I
I
I

I

I
I

I

CRAIOVENII
UNIV. CRAIOVA 
DINAMO

3 IU 
o

Stadion Central ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 50 000. 
Șuturi : 14—fl (pe poartă : 9—2). Cor- 
nere 1 1—3. Au marcat : NEGRILA
(min. 14). CAMĂTARU (min. 54), 
CRIȘAN (min. 69).

UNIVERSITATEA : Lung (min. 77 
Boldici) — NEGRILA (min. 43 Bîcu), 
Tilihoi, ȘTEFĂNESCU, Ungureanu — 
Ticleanu, IRIMESCU, AD. POPESCU- 
CRIȘAN, CAMĂTARU. Cîrțu.

DINAMO : Moraru — Rednic, Ion 
Marin, Nicolae, Stanescu — G. Moldo
van, Andone (min. 52 V. Radu), MO
VILA - Turcu, AUGUSTIN, Orac.

A arbitrat foarte bine I. Igna ; Ic 
linie : I. Feranczi (ambii din Timi
soara) și V. Antohi (lași).

Cartonașe galbene : NICOLAE 
Trofeul Petsehovschi : 10.
La speranțe : 2-0 (0-0)

AU FOST IREZISTIBILI

în cel de-al treilea și brașove
nii — care au jucat bine — 
n-au pierdut prilejul să-și ad
judece setul. Experiența si-a 
spus cuvîntul. Cei mai buni : 
S. Pop, Câta Chitiga de la Di
namo. Kozma și Hînda de la 
Tractorul. (N. MATEESCU).

C.S.U. ALUMINA ORADEA 
— STEAUA 0—3 (4, 5, 7).
Joc frumos, dar numai în 50 de 
minute... Steaua' a cîștigat clar, 
evoluînd constant bine în atac; 
blocaj și apărare. Evidențiați : 
Dascălu, Săniuță, Mina, Pralea 
de la învingători, respectiv 
Năsăudean si Răduță. (I. GHI- 
ȘA, coresp.).

EXPLORĂRI B. MARE — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (12. 8. 2). Gazdele au cîș
tigat relativ ușor în fața unei 
echipe care a jucat nepermis 
de slab. S-au evidențiat : Ar
buzov, Corcheș, Moroianu, Mîțu 
de la băimăreni. Schiopescu de 
la bucureșteni. (O. NEMEȘ, 
coresp.)

ȘTIINȚA MOTORUL — EL- 
COND DINAMO ZALAu 2—3 
(—4. —H. 11. 6. —14). Meci
plăcut, cu dese schimbări de 
scor. Puternică revenirea gaz
delor în seturile 3 și 4. In se
tul dcisiv a fost 10—1 și 12—5 
pentru băimăreni (!). dar Tu- 
tovan (foarte bun) și ceilalți au 
obținut totuși victoria. Ghic și 
Ștreang de la gazde, Tutovan, 
Mășcășan și Ciontoș, de 
oaspeți, s-au evidențiat. 
CRIȘAN, coresp).

RELONUL SAVINEȘTI 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 
10, —9, 10). Joc frumos, domi
nat clar de gazde. Evidențiați: 
Gavril, Popa, Semenciuc, de 
la gazde, respectiv Șteflea. (N. 
MARCU, coresp).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — UNIV. C.F.R. 
CRAIOVA 3—1 (14. —10. 7. 8). 
Doar două seturi echilibrate. 
Pop, Sanislav, Racolțea (E), 
Zlotea și Daha (U) au fost cei 
mai bun. (C. ALBU, coresp).

Ia 
(A.

(7,

I
I
I
5
8
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

CLASAMENTUL

1. STEAUA 19 17 2 55:17 35 i2. Dinamo 18 17 1 53: 9 35
3. Elcond-D. 20 12 8 47:36 32
4. Explorări 19 11 8 39:35 30 1
5. Universitatea 20 10 10 36:44 30 .
6. Tractorul 20 9 11 38:37 29
7. Știința M. 20 8 12 34:44 28
8. C.S.M.U. 19 8 11 33:38 27 1
9. Calculatorul 20 7 13 30:47 26 .

10. C.S.U. Ord. 20 6 14 32:44 26
11. Relonul 19 7 12 31:45 26 I
12. A.S.A. Tg. M. 20 5 15 20:52 25 1

CRAIOVA, 1 (prin telefon). 
O asemenea afluență de public 
n-a mai cunoscut Craiova de 
pe vremea recentei perioade 
de glorie a Universității (dar și 
datorită prezenței lui Dinamo 
în semifinalele C.C.E.). Dealtfel 
la meci au fost prezenți și doi 
dintre antrenorii echipei Liver-

pool. Meciul a început cu ta
tonări de ambele părți. După 
o ocazie pierdută de Cîrțu (min. 
5) dinamoviștii inițiază două 
contraatacuri ratate de Augus
tin (min. 10) și Turcu (min. 
12). Fiind în vervă de joc, Cri- 
șan (care a pendulat pe întregul 
front de atac) a tras practic 
întreaga echipă după el și, în 
min. 14, scorul a fost deschis: 
Cîrțu a executai o lovitură de 
la 25 m, mingea a deviat, din 
Ion Marin, la NEGRILA care 
a pătruns, a șutat pe jos, Mo
rarii a at'ns balonul, dar nu 
l-a putut opri : 1—0. în min. 
23, o pătrundere a neobositului 
Ad. Popescu este stopată de 
blocajul curajos al lui Moraru. 
în min. 27, o rapidă combina
ție între Crișan și Cîrțu se în
cheie cu un șut puternic că
ruia Moraru i se opune. Cu 
trei minute înainte de pauză, 
G. Moldovan șutează din vo- 
lău, dar nu-1 poate învinge pe 
Lung.

La reluare, craiovenii încep 
puternic și. chiar în min. 46, 
Crișan este deposedat de... Mo
raru, ieșit mult în afara su
prafeței de pedeapsă. In min.

54, „alh-albaș 
o nouă țjsvit 
22 m., pe car 
cută violent, 
cu dificultate 
MATARU se 
2—0. In min. 
resc avantaje 
culă o lovitul 
pierea centrul 
gea ajunge p| 
CR1ȘAN care 
în viteză, rei 
Dinamoviștii I 
nire de orgol 
tidei, benefic 
liberă de la I 
execută impn 
79), iar șutul 
min. 87 trece 
porții lui Bd 
lua proporții] 
Ad. Popescu 
in stîlpul dd 
Moraru. O îl 
că. căreia I 
s-au putut I 
apărării si al 
insuficiente. I

STEAUA 
CORVtNUL

1 
O

„SLALOM SPECIAL**
(0)

bun : 
circa K 

(pe poarta :
spectatori
10-7 *.

4—2. A marcat PIȚUR-

Stadion Steaua ; teren foarte 
timp frumos ;
25 000. Șuturi :
4—3). Cornete : 
CA (min. 78).

STSAUA : lorckrche — lovan, Tâtâ- 
ran, BELODEDICI, Eduard — T. Stoice 
(min. 81 Pinter), Petcu, Majaru — 
LĂCĂTUȘ, Cîmpeanu, BALINT (min. 
66 Pițurcâ).

CORVINUL : ALEXA - Vlad, GA
LAN, DUBINCIUC, Văetuș - Nicșa 
(min. 72 Oncu), L. Moldovan, Klein 

— G. Radu (min. 46 V. Stoica), Co- 
jocaru, MATEUȚ.

A arbitrat bine M. Salomir (Cluj- 
Napoca) ; la linie : R. Petrescu 
(Brașov) și I. Ghergheli (Baia Mare).

Cartonașe galbene : T. STOICA, 
VAETUȘ.

Trofeul Petsehovschi : 9.
La speranțe : 4—1 (1-0).

In continuă cursă pentru șe
fie, Steaua a făcut oficiul de 
gazdă, atacînd o bună parte 
din primele 45 de minute. A 
făcut-o însă haotic, stînjenită 
de replica partenerului de în
trecere (care, fără Gabor și 
Petcu. a eșalonat în preajma 
careului mare două linii de 
apărători), dar mai ales de... 
propriile lipsuri : atit ale mij
locașilor. care n-au construit

nici o fază periculoasă, cît și 
ale fundașilor laterali, exaspe
rant de neinspirați (îndeosebi, 
Eduard) la transmiteri si în 
șutul la poartă. Și, totuși, pe 
acest fond de ioc modest. 
Steaua și-a făcut o bună situa
ție de a înscrie, dar atunci. în 
min. 41. venind in viteză spre 
o minge centrată de Majaru. 
coechipierul lui. Lăcătuș, s-a 
speriat parcă de ocazia care i 
s-a oferit și a reluat puternic 
alături.

După pauză. Steaua și-a re
luat ofensiva cu un plus de de
cizie. dar cu aceeași doză de 
precipitare. Balint și Lăcătuș 
și-au intensificat sprinturile, o- 
bligîndu-i. în cîteva rînduri. pe 
Găitan și Dubinciuc să rezolve, 
in extremis, în mijlocul unui 
careu supraaglomerat. într-atit 
de mult a crescut pe parcurs 
forcingul gazdelor, incit. în min. 
75, la un șut expediat de Ma
jaru. Dubinciuc. intenționînd să 
respingă balonul, l-a lovit de
fectuos și a fost la un pas de 
autogol. Doar trei minute după 
această fază se produce și des
chiderea scorului : PIȚURCA, 
abia introdus, a luat o acțiune 
pe cont propriu si, Ia capătul 
unui „slalom special", a împins 
balonul în plasă, din coltul

REUȘIT »
drept al c: 
acum a cons 
iasă la joc.
Steaua Jji-â 
minirag^Lir

puțin țWhă Îs 
a cistis-it-o...

Gheorț

JIUL
F.C. ARGEȘ

Stadion Jiul 
mos ; spectatci 
16-3 (pe pa 
10-6. Au ma 
71), BALUȚA

JIUL : CAVA 
M. Popa, STA 
DOSAN), Vort 
cu (min. 69 Lj

F. G ARGEȘ 
Stancu, Moiceî 
Iovă nescu, Bac 
JURCA, Ignat, 
troche II).

A erbj^at 
cu ; Ia linie 
brescu (toți q

Cartonașe g| 
GA.

Cartonașe 
TRACHEJ1

u':j
HE li.

w

BAIA MARE, 
fon). Cînd, în

SCORUL PREA SEVE
1 (prin tcle-

....... min. 2, Adolf 
l-a deschis excelent în careu 
pe V iscreanu și 
trîntit, înainte 
Weissenbacher, 
acorde penalty, 
oaspeții vor fi 
foarte 
reni.
mă

acesta a 
să suteze, 
fără să 

se părea 
un adversar 

dificil pentru băimă- 
Acest semnal de alar- 

a alertat însă formația

fost 
de 
se 
că

CAMPIONATUL DIVIZIEI „A" DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

fapt care, între altele, l-a în
depărtat 
în care 
precizie 
distantă.

Au înscris : Vinereanu
(de departe cel mai bun de pe 
teren), Braboveanu 17 (în re
priza secundă și-a adus o im
portantă contribuție la reveni
rea echipei sale). Niculescu 13. 
David 10. Popa 6 Uglai 2, 
Ivascencu 2 pentru Dinamo, 
respectiv Ermurache 23. V. 
loan 12, Cernat 12, Căpușan 8, 
Brănișteanu 6, Opșitaru 4 (în 
min. 22 a fost înlocuit și. in 
mod surprinzător, nu a mai fost 
introdus în teren). Oczelak 4. 
Szabo 2.

Au arbitrat 
(foarte activ si 
fază) si Nicu 
(mai reținut, a 
ori să stea în 
Iui).

Celelalte rezultate ale etapei 
a 32-a a Diviziei ..A” : GRU
PA 1—6 : I.C.E.D. — C.S.U. 
Sibiu 2—0 : 95—84 (49—36) si 
102—92 (54—47), Rapid — Di
namo Oradea 2—0 : 74—72 
(34—44) Si 80—76 (45—37) ;
GRUPA 7—12 : Carpați Bucu-

pe 
î$i 
în

acesta de pozițiile 
fructifică obișnuita 
aruncările de la

27

Em. Niculescu 
permanent pe 
Constantinescu 
preferat une- 

umbra colegu-

resti — Academia Militară 2—0:
102— 97 (49—42) și 82—77 (38— 
28). Politehnica Iași — C.S.U. 
Brașov 2-0 : 105—82 (44—45) si
103— 86 (51—42), Farul Constanța 
— Universitatea Clui-Napoca 
2—0 : 85—79 (41—46) șj 83—77 
(44—39).

CLASAMENT, GRUPA 1—6

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. I.C.E.D.
4. Rapid
5. C.S.U. Sibiu
6. Dlnamo Or.

42 39 3 3869:2812 81 
. 42 38 4 

22 20 
20 22 
17 25 
13 29

42
42
42
42

3732:2864 
3337:3323 
3153:3318 
3207:3526
3083:3354

80
64
62
59
55

GRUPA 7—12

7. Farul c-ța
8. „U“ Cj-Np
9. „Poli” Iași

10. Agad. Ml).
11. Carpațf
12. C.S.U. Bv.

42
42
42
42
42
42

18
22
21
23
29
36

24
20
21 
19 
13 
6

• Echipe penalizate

Campionatele naționale de 
baschet — masculin și feminin 
— se încheie prin turneele 
care se desfășoară săptămina 
aceasta, de miercuri pînă du
minică, astfel : masculin, gru
pa 1—6 : București ; grupa 
7—12 ; Constanța ; feminin, 
grupa I—6 : Cluj-Napoca ; gru
pa 7—12: Rîmnicu Vilcea.

3363 :3298 
3590:3548 
3447:3603 
3373:3492 
3208:3642
3099:3G53

65* 
62
62*
59'
55
48

maramureșeană, 
cut imediat la un 
Ea a înscris în min. 
Tulba a centrat 
BUZGĂU a plasat 
capul de Ia 8 m, 
portarului. Gazdele s-au des
prins in min. 23, cînd Bălan a 
insistat pe dreapta, a pasat lui 
Rus, acesta a centrat, TULBA a 
zvicnit ca o felină și a liftat 
balonul in plasa porții, în
scriind un gol de mare specta
col. Tot Tulba vă mai pune 
două excelente pase de gol, 
în min. 31 și 35, dar Buzgău și 
Laiș s-au complicat Inexpli
cabil.

După pauză, neașteptat, jocul 
a avut alt aspect. Băcăuanii au 
dominat 25 de minute, dar au 
tras prea puțin la poartă, iar 
atunci cînd au făcut-o fie că 
Feher (min. 55) s-a opus atent, 
fie că Penoft (min. 59) și Șoi- 
man (min. 60) au șutat impre
cis. Gazdele au reușit to
tuși să renască în final. Au 
făcut-o după formidabilul șut 
al Iui BĂLAN (min. 75), cînd 
a tras de Ia 30 m, fulgerînd 
poarta Ia „vinclu", unde s-a o- 
prit balonul ! Peste un mi
nut, Cărpuci s-a aflat la un 
pas de autogol, iar cu 3 mi-

care a tre- 
atac total.

11, după ce 
excelent și 
mingea cu 
în dreapta

F.C. BAIA 
S.C. BACAl

Stadion ,,23] 
timp splendid! 
12 000. Șuturi! 
9-2). Comere I 
GAU (min. I 
BALAN (min. I

F. G BAIA I 
Gîta) — Rul 
cher — BAU 
Lcm'ș (min. 751 
TULBA. I

S. a BACA! 
tern, CĂR?Ui 
Avadonefcr (n| 
Adolf. Penoff I 
54 $oțu). I

A orbtrot I 
rescu ; la Uni 
d> Buzău) ,1

Cartonase I 
RUS. d

Trofeul PelsB 
la speranței

nute înaint 
(plecat din 
ratat golul 
nutul 89 i 
care a inși 
abilitatea 
stabilit sc< 
prea spveJ 
căuani.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPl
EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALA
APRILIE 1984 I

I : 38 48 59 15 57

NUMERELE 
TRAGEREA 
LOTO DIN 1 
FAZA I EXTR. 
18 65 63 33 6 7 70 ț EXTR, a n-a:
81 42 54 78 56 53 60 22 47 77 90 14;
EXTR. a IlI-a : 18 20 36 80 8 13 
26 38 88 67 32 72 ; EXTR. a IV-a :
64 44 17 7 73 99 81 34 78 41 86 83.

FAZA a n-a EXTR. a V-a ; 46 
32 24 23 47 42 ; EXTR. a VI-a : 41 
20 9 45 17 15 ; EXTR. a vn-a : 61 
39 50 63 62 25. Fond total de CÎ.Ș- 
tiguri : 1.663.819 lei.

rezudtaJ 
PRONOSPO1
I. AvellLnffj 
nia — LazU 
coli 1 î 4. J
1 ; 5. Milan 
— Torino 1 
n azionale 11

9.1 
10. Vâ^e I 
Rapid Ar-nd
2 : 12. F.cl 
B-ta 1. F«i
J. 135.12S lei]/A
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teneficiază de 
ibejă de la 
nescu o exe- 
kru «respinge 
inul și CĂ- 
a, înscriind : 
pilele își mă- 
tcleanu exe- 
[ră din apro- 
[enului, min
țea stingă la 
țarcat), venit 
larabil : 3—0. 
[ușoară zvîc- 
I finalul par- 
le o lovitură 
|, pe care o 
lorac (min. 
L Radu din 
I transversala 
Iscorul putea 
Lin. 89, cînd 
Ldiat balonul 
La porții Iui 
Irc catcgori- 
Iviștii nu 1 
I, eforturile 
Lloraru fiind

SLATINA, 1 (prin telefon), 
în fata unui public destul de 
restrîns. alcătuit în mare parte 
din suporteri ai echipei vizita
toare, F.C. Olt și Petrolul au 
avut în prima repriză o evoluție 
surprinzător de modestă. Jocul 
oferit de ele a fost anost. în- 
cîlcit. de slab nivel 
spectacular, acțiunile 
n-au avut consistentă.

F.C. OLT 
PETROLUL

ie NERTEA

mic. Abia 
!orvinul să 
tîrziu însă, 

; - avantajul 
în 

oareîretapă.

:olaescu

MBARI
2 (0)
0

hn ; timp fru- 
[3 000. Șuturi : 
3). Cornere : 
SCONI (min.

Popo, Vizitiu, 
plceli (min. 58 
kN — Stoines- 
ura, Bâluțâ. 
p- M. Zamfir, 
fn - POPICU.

Tulpon) —
74 Dumi-

74
iin.

Dk Petre»-
$1 V. Do-

M
F' 
?M).
TANCU, VAR-

DUMI-

4
0

(2)

bun ; 
circa

tehnic si 
ofensive 
iar faze-

1 (1)
1 (0)

cu dentve- 
__ . __ r _ ______  . spectatori — 
circa 4 000. Șuturi : 12—4 (gjs poartă : 
6-2). Cornere : 9-6. Au «*arcat : 
RADU II (min. 29 — din penalty), 
respectiv O. GRIGORE (min. 67).

F. C. OLT : Ciurea — Prepeliță. 
Bumbescu, Cățoi, MATEI — Minea, 
Kalio (min. 57 Leța), Eft r. e — M. 
Popescu, RADU ti. State (mtn. 76 
Boric eonu).

PETROLUL : Jipc - Pcncu. Butufe . 
Cringașu, P. GUȘA - O. GRIGORE, 
Bărbulescu, Călin («rin. 62 Gâîătea- 
rw) — Cîrian (min. 62 I. Gușd), MOL
DOVEAN U, MOCANU.

A arbitrat bine N. Dinescu (Rnu 
Vîkeo) ; la linie : P. Bccj (Bucu
rești) și C. Gheorghe (Suceovc).

Cartonașe galbene : PANCU. 
Trofeul Petschovschi :
La speranțe : 4—1

Stadion ,,1 Mai’ ; teren 
lari ; timp splendid ;

le de poartă au 
rate pe degete, 
prima

».
<1—01-

putut fi numâ- 
Dealtfel, din 

jumătate a reprizei, 
demne de consemnat n-au fost 
decit două șuturi ale gazdelor, 
expediate de Prepeliță (min. 14. 
puțin pe lingă poartă) și Radu 
II (min. 19. fără dificultate re
ținut de Jipa). Prima acțiune 
cu adevărat periculoasă avea să 
se producă abia in min. 29, eind 
RADU II a pătruns prin dri
bling in careul ploieștenilor, dar 
a fost faultat și după aceea tot 
el a transformat pcnalty-ul just 
acordat de arbitru. Trei minute 
mai tirzi.t. la o greșeală a apă
rării oaspeților, M. Popescu 
ratează cu ușurință.

INSPIRATE

teren 
>ri — 
îpe poartă : 
narcat: BUZ- 
« (min. 23), 
M (min. 89). 
her (min. 78

Wc-issenba- 
b, Mureșan,

BUZGAU,

Andrieș, Ar-
- ’’Viscreanu,

S^Komon), 
Mihuț (min.

Cr. Teodo- 
loașe (ambii 
fea (Pitești).

AVÂDANEI,

PETROȘANI, 1 (prin telefon). 
Gre-u, foarte greu a oiști gat Jiul, 
deoarece adversara sa cunoaște 
și aplică bine lecția jocului în 
depkisare, adică închide toate cu
loarele spre poarta lui Cristian 
și inițiază contraatacuri pericu
loase. Deși a avut mai mult timp 
inițiativa, echipa locală a des
chis scorul abia în min. 71. în 
acel moment, Dosan a executat 
puternic o lovitură liberă de la 
25 m, Cristian a plonjat. însă nu 
a putut reține mingea și LAS- 
SONI, intrat în teren cu două 
minute înainte, a reluat-o în 
plasă. Dar ce s-a în timp lat pinâ 
atunci ? Jocul a început frumos, 
cu atacuri la ambele porțL To
nul l-au dat piteștenii, care, în 
min. 3, prin Nica, au șutat pu
ternic de la 5 -m. iar Cav ai, in- 
extremis, a acordat corner. In 
minutul următor, Bâluță a avut 
și el posibilitatea de a deschide 
scorul, însă de la 7 m a greșit 
ținta. în min. 12, Caval s-a re
marcat din nou, de data asta 
la „bomba" lui Popicu. Acesta a 
șutat de la aproximativ 25 m. 
portarul Jiului deviind balonul 
în transversală, de unde a ieșit 
în afara terenului. In min. 30, 
o nouă incursiunb a lui Ignat, în
cheiată cu o lovitură in~. co
echipierul său N.ca ! După pauză. 
Jiul reia atacurile. Stana Qmin- 
56) șutează puternic și un ad
versar deviază balonul în bară 
M. Zamfir (min. 61) respinge de 
pe linia porții o minge expedia
tă de Stoineseu, iar antrenorul 
Tonca efectuează două schimbări 
care s-au dovedit deosebit de in
spirate. în ultimele 5 minute, 
ambele echipe au rămas în câte 
10 jucători, ca urmare a elimi
nării lui Vizitiu și Dumitrache H, 
pentru ' 
nute 
Dosan 
primul 
stînga, _________  ________________
unde bALUȚA schimbă traiec- 
torta balonului în plasă, stabilind 
astfel scorul ds 2—0.

Potnpiliu V1NTILA

lovire reciprocă. Cu 3 mi- 
înainte de fluierul final, 
(din nou Dosan. ca și la 
goi) face o cursă pe 
centrează in careu, de 

schimbă traiec-

kal Adolf 
Penoff au 

p. în mi- 
ROZNAI, 

reu șî cu 
pscută a 
i. Un scor 
Intru bă-

NESCU

IEAZĂ
CURSULUI
1 APRILIE, 
f* 1. Cata- 
boa — As-
Fiorentina
2 ; 6. Pisa 

L — Inter- 
| — Samp-

x ; 
bse a : H. 
lu’-Nsnoea 
I — Gloria 
I cîștiguri :

BIHORENil,
ORADEA, 1 (prin telefon). 

Se credea că în acest meci jo
cul va curge totr-un singur 
sens, spre poarta echipei gălă- 
tene : dar oaspeții, care la ora 
aceasta nu prea mai au ce pier
de, s-au dovedit din start in
comozi în teren și chiar insis
tent! în faza de atac. însă nu
mai pînă în apropierea careu
lui de 16 m, așa cum a făcu
t-o si F.C. Bihor, în plus ne
clară la „construcție", din cauza 
jocului confuz al mijlocașilor. 
Așa se face că în prima re
priză au cam lipsit fazele de 
poartă. Am notat 
două bune ocazii (min. 12 si 
24) ale lui Roatiș („rezolvate" 
foarte superficial), o fază foarte 
frumos concepută de Balaban si 
Soare (min. 16). finalizată de 
ultimul cu un șut pe lingă... vîn- 
clu. expediat de Zare din lovi-

După pauză .localnicii preiau 
inițiativa. Ploieștenii nu se 
împacă însă cu situația si reu
șesc să egaleze în min. 67, cînd 
O. GRIGORE trimite mai întîi 
mingea în bară, apoi (aceasta 
revenindu-i) in plasă. Urmează 
10 minute de loc bun. ofensiv, 
al oaspeților. care pun in vă
dită dificultate apărarea gazde
lor. Cățoi și Bumbescu comițmd 
greșeli supărătoare. Spre final 
Insă cei de la F.C.' Olt forțea
ză victoria, presează puternic 
careul ploieștenilor. dar aceștia 
se apără cu o mare dîrzenie și 
reusesc (in ciuda unei bare a 
Iui Bumbescu. din min. 87) să 
mențină rezultatul egal.

Constantin ARANESCU

DOMINARE,

TÎRGOVIȘTE, 1 (prin tele
fon). Superioritatea feroviarilor 
în compartimentul de mijloc a 
fost decisivă în înclinarea ba
lanței în favoarea oaspeților. 
Rada, Ion Ion și A. Mincu au 
depus o activitate laborioasă Ia 
centrul terenului, destrămind 
atacurile gazdelor și inițiind 
acțiuni ofensive la poarta lui 
Mia. Dealtfel ei au fost și au
torii celor 3 goluri ale Rapidu
lui. Spre deosebire de oaspeți, 
tirgoviștenii (cu un efectiv re
dus ca potențial tehnic, prin 
absențele lui Peniu și Stoi- 
chiță) au acționat confuz, lent, 
cu excese de pase, fără 
suficientă putere de 
dere. Echipa gazdă a 
pentru prima oară pe 
porții în min. 60. Partida

OCAZil,
Fizionomia acestei partide, 

dacă nu ați urmărit-o cumva 
pe micul ecran, o puteți anti
cipa. citind cifrele din caseta 
tehnică. A fost un meci tipic 
de dominare o gazdelor, de a- 
părare organizată a oaspeților, 
de ratări
care 
..11" 
bine 
priul 
plică 
studențesc n-au reușit să mate
rializeze deeit • singură dată, 
in min. 14, eînd, la un corner 
executat de Terheș. IORGU- 
LESCU adueindu-țî aminte că 
a fast eindva atacant, l-a „e- 
xeeutat- cu un șut sec, din in
teriorul careului pe Burn. Go
lul egala situația de pe tabela 
de marcaj. pentru eă ieșenii 
luaseră conducerea eu 2 minute 
mai înainte, in urma unei ine
xactități comise de Speriata, 
care a scăpat balonul, si BIRO 
I a îndeplinit formalitatea tri
miterii Iui in plasă. Pină la 
pauză, dominare insistentă a 
studenților bucureșt eni. cu si
tuații bune pentru M. Sandu 
(min. 26). Coras (min 30). Ior- 
gulescu (min. 36 și 39). Oaspeții 
au țâșnit doar de citeva ori pe 
contraatac (min. 25 Sigmirean), 
(min. 33 Ciocârlan).

După pauză presiunea .alb" 
negrilor* se va accentua, ieee-

ale „alb-negrilor". 
au devenit, se nare, un 
ce se descurcă mult mai 
In deplasare decit pe pro- 
teren. Numai asa se ex- 
de ce jucătorii Sportului

a avea 
pătrun- 

șutat 
spațiul 

a

DOMINARE
SPORTUL STUDENȚESC 1
POLITEHNICA lAȘl’ 1

(1) 
(D

Stadion ,,Politehnica" ; teren 
lent ; timp bun ; spectatori — 
2 000. Șuturi: 22-6 (pe poartă: 11—3). 
Cornere : 11—3. Au marcat : IORGU- 
LESCU (min. 14), respectiv BIRO I 
(min. 12).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu - 
M. MIHAIL, Cazan, IORGULESCU, 
Munteonu II — Munteanu I (min. 58 
FI. Grigore), Pana, Coraș (min. 77 
Bucurescu) — Terheș, M. Sandu, 
HAGI.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu - SIG
MIREAN. ANTON. URSU. Godrion - 
B URDU JAN, Gheorghiu, Florean (min. 
46 Povelkjc). Biro I (min. 71 Cănă- 
nou)- CIOACA. Sertcv.

A a-b trat bne Ș. Necșu.'escu (Tîr- 
gov^rte) ; Ia linie : D. Bucrâman (Ti- 
mvsoooa) si L Mâra<een (Brașov).

Trofeul PetschorscW : W_
La speranțe : 3—1 (0—1).

exce- 
circa

nii st vor stringe și mai mult lin
gă conducătorul -fortărețe; lor*, 
Ursu, și vor apăra acest 1—1 
piuă la fluierul final, deși aveau 
să treacă prin emoții in min. 
M (Terbes ratează de la 8 m). 
min. 64 (Coras șuieazâ de la 12 
m. Buc-j nestinse în comei, 
min. 69 (lovitură liberă indi
rectă Hagi, de la 14 m. în ..blo
cajul* advers), min. 79 (pătrun
dere Hagi în careu si sut in 
portarul Bucu).

Eftimie IONESCU

MECI ANOST, GOLURI FRUMOASE
RM. VÎLCEA, 11 (prin tele

fon). Doar golurile au fost fru
moase în acest meci încordat, 
aspru, a cărui tensiune nu s-a 
consumat nici după minutul 90, 
pe culoarul de acces la cabine. 
Primul gol deține și un re
cord în materie, fiind înscris 
in primele 10 secunde ale par
tidei, după o cursă energică a 
Iui Verigeanu (fundașul advers 
Gall, care a încercat tatonarea, 
a pierdut startul), urmată de 
centrare și reluarea in plasă a 
lui VERGU. Golul egalizator, 
venit după 26 de minute, a fost 
identic : autorul cursei 
ce s-a numit de data 
Szabo, iar cel care a 
centrarea de rigoare,
TEAN. Punctul cu care Chimia 
s-a detașat (min. 77) a fost 
„lucrat" de Carabageac, care a 
executat impecabil o lovitură 
de la 17 m, dindu-i posibilita
tea l,ui PREDA să trimită cu 
capul in gol. In rest, meciul 
s-a strecurat căznit, cu faze 
trunchiate, într-o atmsoferă de 
arțag. Miza lui a fost ce-i 

.drept mare, A.S.A. zbătîndu-se 
să evite amenințarea retrogra
dării, Chimia jucînd neînduple
cat la cîștig.

Maniera de arbitraj a influ
ențat calitatea partidei, iritind 
ambele tabere. După ce l-a

dinami- 
aeeasta 

finalizat 
MUN-

CHIMIA RM. VÎLCEA 2 <1>
A3JL. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion „1 Mart : teren bea ; 
timp frumos ; spectatori — circa 7 00C. 
Șuturi : 12—11 (pa poortă 4 ■ 4). Cot • 
nere : 7—4. Au marcat : VERGU (min. 
1). MUNTEAN (min. 26). PREDA 
(min. 77).

CHIMIA : Roșea - TELE$PAN. Bas 
no. Preda. Cnco — VERGU, kwon. 
Lazăr (min. 46 Alexandru) — VERi- 
GEANU. Buduru (min. 80 Anexate). 
CARABAGEAC.

A.S.A. : Noste - SZABO. Jerwt. 
• SPIR. Goii — Botezan (min. 64 Bo*1' 
R). I- Cartei (min. M S. Dumitrescu), 
Bo'oni - Corceri. Fonici. MUNTEAN.

A erb trat slab A Gheorșhe ; la 
Kale ; P. Pienescu (cmbn din PkJtra 
Neamț) și J. Grama (Buejrert*).

Cartonașe ce’bene : BCT.UNî, 
COSTR. CORCERI, ANCUTA.

Cartona»» roșii • BASNO.
Trofed PetseheTrch’ : 
La speranțe : 1—1

9. . 
P-C..

L

eliminat cu 
Basno (min. 36) _______
trivea mai bine un cartonaș gal
ben pentru faultul făcut, A.
Gheorghș s-a speriat parcă <n 
a dat apoi multe decizii in
compensație. Cea mai gravă : 
neacordarea unui penalty echi
pei A.S.A. (Ia 1—1, In min. 66) 
după ce Ciorceri a fost faultat 
în suprafața de pedeapsă.

ușurință pe 
căruia i se po-

Ion CUPEN

DUPĂ PAUZA...
F.C. BIHOR 
DUNAREA C.S.U.

2 (0}
0

din aceasta

tură liberă (min. 36) si o inter
venție de ultim moment a lui 
Oană (min. 40 r— „șpagat" sal
vator la balonul expediat de 
Filip, de la numai 6 m !).

Imediat după reluare, roș-al- 
baștrii realizează un foarte tă
ios atac — Dianu îl lansează pe 
Filip, sprint al acestuia, urmat 
de o excelentă centrare din vi
teză. si BISZOK se înalță Și 
trimite cu capul în colțul lung 
la „păianjen" : 1—0. Din acest 
moment, jocul echipei locale se 
limpezește, ea dovedindu-se mai 
agresivă în atac ; gălățenii 
clatină bine în minutele 46. 
62. 64 70. dar noroc de... 
tari. Ceea ce nu se va mai
tîmpla in min. 75, cînd N. Mu- 
reșan va transforma penaltyul 
acordat pe drept de arbitru, 
pentru faultul comis de Gălan 
asupra lui lie. Finalul jocului

se
60. 
ra- 
în-

Stadion F. C. Bihor ; 
bun ; 
tori — circa 7 000. Șuturi : 16—5 (pe 
poartă : 8—2). Cornere : 13-2. Au
marcat : BISZOK (min. 46) $1 N. MU
REȘAN (min. 75).

F. C. BIHOR : Balasz - DIANU, 
ZARE, Dumitrescu, Kiss — Tamaș, I. 
Gheorghe (min. 50 N. Mureșan), 
BISZOK - ILE, Roatiș (min. 39 FILIP), 
Georgescu.

DUNĂREA : Oană — Moțac, Gâlcn, 
ANGHELINEI, BoraH - SOARE, Bo'a- 
ban (min.
VAIȘCOVICI, 
Hanghiuc).

A arbitrat 
la linie : G. 
curești) șî I.

Trcîeuî Petschovschi :
La speranțe :

teren foarte 
timp însorit, răcoros ; specta- 
circa 7 000. Șuturi 
: 8—2). Cornere :

Balasz
Kiss - 

50 N.

46 Comșo), BEJENARU —
Ralea, . Antohî (min. 79

bine V. Mândescu ; 
lonescu (ambii din 
Velea (Craiova).

9.
3-1 (1-1).

Bu-

ne maj rezervă în min. 80 o 
uriașă ratare a gălățeanului Ra- 
Ica (nu a fost ofsaid !).

Slelion TRANDAF1RESCU

început în nota de dominare a 
tîrgoviștenilor, care, în min. 
11, ratează prin O Popescu. 
După patru minute. Manea 
scapă singur și Mia respinge 
in corner. Același Manea exe
cută lovitura de colț, RADA 
reia cu capul, - mingea prinde 
un efect curios și se oprește în 
plasă. în continuare, dominare 
sterilă, teritorială a tirgovișteni- 
lor, care, în min. 33 sînt sur
prinși de acțiunea individuală 
a lui A. MINCU și primesc 
al doilea gol.

După pauză, Rapid joacă e- 
conomic, acceptă dominarea 
gazdelor, dar în min. 49 ION 
ION speculează o greșeală a 
apărării adverse, pătrunde pe 
centru și înscrie pe lingă Mia. 
Evident, meciul este jucat. Tîr- 
goviștenii luptă pentru golul 
de onoare, in min. 62 Mânu 
respinge. în corner un șut al 
lui Isaia, iar in min. 73, Ia un 
corner executat de O. Popescu, 
fundașul central ENE se înalță

C.S. TIRGOVISTE 
RAPID

Stadion Municipal ; 
timp frumos î 
6 000. Șuturi :

Cornere :

1
3

(0)
(2)

leren 
spectatori - 
22-10

8-2.
A.

bun ; 
circa 

(pe poartă : 
3-6). Cornere î 8—2. Au mar rat : 
RADA (min. 15), A. MINCU (min. 
33), ION ION (min. 49) și ENE (min. 
73).

C. S. TlRGOVIȘTE : Mia - NICU- 
LESCU, ENE, Dumitrescu, Turcu — 
Agiu (min. 46 R. Tudor), Burl ea nu 
(min. 72 Ghioacă), CONSTANTIN - 
Isaia, Niculcioîu, O. Popescu.

RAPID ! Mânu — I. Popescu, So
meș, GRIGORE, A. Dumitru — RADA, 
ION ION. A. MINCU - P. Petre 
(min. 85 St. Popa), Cojocaru (min. 
88 Caleșu), MANEA.

A arbitrat foarte bine O. Ștreng 
(Oradea) ; la linie : M. Axente 
(Arad) și N. Bițin (Salonta).

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

spectaculos și trimite in stingă 
portarului bucureștcan, redu- 
cînd scorul : 1—3.

Radu URZICEANU

IERI, IN DIVIZIA
SERIA 1------------------------------------

PRAHOVA PLOIEȘTI — DU
NĂREA CALARAȘI 2—0 (1—0) î
Roșu (min. 16), Vlad (min. 69).

C.S.M. BORZEȘTI — UNIREA 
SLOBOZIA 1—1 (1—0): Miu (min. 
16) pentru gazde, respectiv Petcu 
(min. 87).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
CEAHLĂUL p. NEAMȚ 1—1 
(1—0) : Sima (min- 7) pentru 
gazde, respectiv Mlădiu (min. 53).

CHIMIA FĂLTICENI — C.S. 
BOTOȘANI 2—0 (0—0) : Butnarii
(min. 67), Croitoru (min. 75).

F.C. CONSTANȚA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 O—O) î Hurloi 
(min. 12 — autogol), Rusu (min. 
55). respectiv Moga (min. 63).

OȚELUL GALAȚI — OLIMPIA 
RM. SARAT 3—1 (1—1) : Basal ic 
(min. 31). Pachițeacu (min 59 
76). respectiv Ivana (min. 42).

P.ARTIZ.ANUL BACAU — DEL
TA TULCEA 5—8 (1—0) : Timosi 
(mia. 36 șl 59). Moraru (min. 48), 
Meksut (min. 55 — autogol).
Perju (mir.. 88).

F.C AL PROGRESUL BRAlLA 
— METALUL PLOPENI 4—0.

GLORLA BUZĂU — C.SJM. SU- 
ckaVA 4—4 (3—0) : Niță (min. 
14). Kramer (min. J7. 44 și 84).

Relatări de la L Tănăsescu, 
GL Gorun. FL Jecheanu, D. Cră
ciun. N. Stere. Ch. Arsene, L 
I^ncu, N. Costin $i D. Soare.

SERIA A U-a-------
F.CJ1. BRAȘOV — DINAMO 

VICTORIA BUCUREȘTI 1—4 
(•—•) : Vlîdean (min. 73).

ȘOIMII I.P..V SIBIU — UNI
REA ALEXANDRIA 2—• (1—4) : 
Beleana (mizu 3). Cnrtcan (min. 
W).

I-P.A. ALUMINIU SLATLNA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—1 
(•—<?) : Pirvu (min. 63) pentru 
gazde, respectiv Nid (min. <7).

PROGRESUL VULCAN ---------
REȘTI — AVINTUL 
1—1 O-^) : Grria
pentru bucureștenL 
Nagm (min. tt).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 2—1 
(<►—C) : Zalupca toin. 76 — din 
U m). Calea (min. 86). respectiv 
Bartales (min. 64).

METALUL BUCUREȘTI — CAR- 
PATI MIRȘA 1—1 (0—6) : Glu
gi urni că (min. 81) pentru Metalul, 
respectiv Badea (min. 71).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 (0—1): 
Barbu (min. 53 — din 11 m $1 
85). Tamaș (mia. 87), respectiv 
Potor (min. 43).

ROVA ROȘIORI — CHIMICA 
TÎRNAV'ENI 8—1 (♦—•) : Cenan
(mir.. 6S).

CONSTRUCTORUL T.CJ. CRA
IOVA — NITRAMONLA. FAGA- 
RAȘ 2—1 (1—4) : Pomană (min. 
34). Georțescu (min. 86). respec
tiv Stă ni gută (min. £0).

Relatări de la

SERIA A

BVCU-
REGHIS 

«■ia. «■> 
respectiv

C. Gruia, L Bo.

ni-a- - - -
POLITEHNICA 

U.T^A. 3—0 (2—0) 
32 — din “ 
(min. 78).

RAPID
NAPOCA
(min. 17). respectiv Porațchi 
(min. 5) și Flșic (min. 23).

AURUL BRAD — C.S.M. REȘI
ȚA 1—4 (1—4) : Ștefănescu
(min. 3).

GLORIA REȘIȚA — C.F.R. TI
MIȘOARA 3—2 (2—2) : To th (min.
1). Ciurea (min. 33). Irimia (min. 
73). respectiv Trifan (min. 3). 
Dumitru (min. 28).

MINERUL CAVNIC — MINE
RUL MOTRU 5—0 (2—0) î Cristea 
(min. 11). Lucaci (min. 34). 
Schvartzkopf (min. 49). Mo cir an 
(min. 60), Ilin (min. 72).

C.FJt. VICTORIA CARAN
SEBEȘ — SOMEȘUL SATU MA
RE 2—0 (2—0) : Popescu (min.
55). Bilan (min. 69).

OLIMPIA SATU MARE
MATURA ZALAU 2—1 (2—0) :
Bathori (min. 17). Erdeli (min. 
44 — din 11 m). respectiv Boca 
(min. 71).

METALURGISTUL CUGIR — 
MINERUL LUPENI 4—0 (1—0) î
Mîtracu (anin. 7, 58 și 85). Rusu 
(min. 78 — autogol).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA — INDUSTRIA SIRMEI CtM- 
PIA TURZll 3—0 (1—0) : Caciu- 
reac (min. 43). AJbu 
și 69).

Relatări de 
Berbccaru, 
M. Palco, 
M. VRceanu și I. Lespuc.

M m

TIMIȘOARA —
: Giuchici Cm In.
Si 35). ”Manca

ii

1. GLORIA BUZĂU 22 16 3 3 45 13 35
2. Gloria Bistrița 22 12 3 7 33-16 27
3. Oțelul Galați 22 10 6 6 34-20 26
4. Progresul Br. 22 11 3 8 34-25 25
5. Ceahlăul P.N. 22 9 6 7 28-19 24
6. C.S.M. Suceava 22 9 6 7 25-25 24
7. Partizanul Bacău 22 10 4 8 27-31 24
8. F.C. Constanța • 22 9 6 7 40 22 22
9. C.S. Botoșani 22 10 1 10 34-31 21

10. Metalul Plopeni 22 8 5 9 19-21 21
11. Prahova Ploiești 22 9 3 10 22 26 21
12. Unirea D. Focș. 22 8 4 10 29 29 20
13. C.S.M. Borzești 22 8 3 11 25 37 19
14. Unirea Slobozia 22 7 4 11 22-30 18
15. Olimpia Rm. S. 22 7 4 11 17-27 13
16. Chimia Fălticeni 22 7 4 11 23-39 18
17. Delta Tulcea 22 5 6 11 15-44 16
18. Dunărea Col. 22 6 3 13 21-34 15

• Echipă penalizată cu două puncte

ETAPA VIITOARE 
8 aprilie) : Dunărea 
F.C.M. Progresul 
Delta Tulcea — 
(0-7). 21 Zi_____ ______
Dinamo Focșani (1—1). Olimpia 
Rm. Sărat — C.S.M. Borzești 
(0—1), Unirea Slobozia — Gloria 
Buzău (0—1). C.S.M. Suceava — 
Chimia Fălticeni (1—2). Metalul 
Plopeni — Otelul Galati (0—2). 
C.S. Botoșani — Partizanul Ba
cău (1—2). Ceahlăul P. Neamț — 
Prahova Ploiești (0—1).

(duminică 
Călărași — 

Brăila (0—1), 
F.C. Constanța 

Gloria Bistrița — Unirea

(duminică

țoexn, D. Mihail 9 V. Timuc, D.
Daniel. A. Soare., Gh. Briotă, T.
N'egulescu si St. Gurgui.

1. F.C.M. BRAȘOV 22 15 3 4 41-16 33
2. Șoimii Sibiu 22 13 4 5 40 19 30
X Carpați Mîrșa 22 11 4 7 38-30 26
4. Gaz metan 22 11 2 9 34 28 24
5. Dinamo Victoria 22 9 6 7 23-20 24
6. I.P. Aluminiu 22 8 7 7 27-19 23
7. Autobuzul Buc. 22 8 7 7 18-18 23
8. Chimica Tîm. 22 9 3 10 33-30 21
9. Metalul Buc. 22 9 3 10 25 28 21

10. Avintul Reghin 22 8 5 9 25 29 21
11. Unirea A!ex. 22 9 3 10 21-26 21
12. IMASA Sf. Gh 22 7 6 9 21-2° 20
IX Progresul Vulcan 22 6 8 8 30-32 î j
IX Automatica Buc. 22 9 2 11 K 27 .0
15. Nitramonia 22 7 4 11/ 2*-30 18
16. Constr. T.C.I 22 8 2 12 26 43 ie
17. ROVA 22 8 1 13 23 39 17
18. Chimia Tr. Mg. 22 7 2 13 21-35 16

ETAPA VIITOARE __________
aprilie) : Carpați Mîrșa — Pro
gresul Vulcan București (2—2)
F.CJd. Brașov — Șoimii I.P.A. 
Sibiu (1—1). Nitramonia Făgăraș 
ROVA Roșiori (0—2). Automatica 
București — Metalul București 
(0—1), Gaz metan Mediaș — Chi
mia. Tr. Măgurele (2—2). Chimi
ca Tîmăveni — I.P. Aluminiu 
Slatina (0—1), Autobuzul Bucu
rești — Dinamo Victoria Bucu
rești (1—1), Unirea Alexandria — 
Constructorul T.C.I. Craiova 
(3—3). Avîntul Reghin — IMAȘA 
Sf. Gheorghe (1—1).

ABAD
1—2

respectiv

- .,U* 
(1—2) :

CLUJ-
Lazâr

AR-

(min. 57

la C. 
Al. Jurcă. 

N. Magda,

Cxețu. O. 
P. Fucs. 

Z. Kovacs,

• Echipa penalizată cu două puncte

1. „POLI" TIM. 22 15 2 5 61-21 32
2. „U- Cj.-Nap. 22 15 1 6 45-16 31
X C.S.M. Reșița 22 13 1 8 33-20 27
4. Aurul Brad 22 11 3 8 34-30 25
5. Olimpia S. M. 22 11 1 10 43-30 23
X Armătura Zalău 22 10 3 9 28 30 23
7. Minerul Cavnic 22 10 2 10 36-29 22
1. Gloria Reșița 22 10 2 10 21 23 22
9. U.T.A. 22 10 2 10 26-31 22

10. Ind. sirmei C.T. 22 10 1 11 27 27 21
11. C.F.R. Timișoara 22 10 1 11 36-41 21
12. Minerul Lupeni 22 8 4 10 27-29 20
ft. Met. Cugir 22 8 4 10 28-36 20
14. Minerul Motru 22 9 1 12 22 36 19
15. C.F.R. Viet. C. 22 9 1 12 20-40 19
16. Someșul S. M. • 22 9 0 13 23-34 18
17. St. CFR Cj.-Np.» 22 8 2 12 31-33 16
18. Rapid Arad 22 4 5 13 18-45 13

ETAPA 
aprilie) : 
Turzii — 
ltaoia S. ___ ______ _____
Mare (3—2). „Poli" Timișoara — 
C.F.R. Timișoara (7—1). Mir-erul 
Lupeni — Minerul Cavnic (b—(DJ 
Armătura Zalău — Metalurgistul 
Cugir (0—3). U.T. Arad — Rapid 
Arad (1—2), „U“ Cluj-Napoea — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoea (1—C), 
Gloria Reșița — 1 C.S.M. Reșița 
(0—2), C.F.R. Victoria Caransebeș 
— Minerul Motru (0—6).

VIITOARE (duminică 8 
Industria sîmiel C. 

Aurul Brad (0—2), O 
Mare — Someșul S.

; r.R.F. anunță că astăzi, de la 
' ora 14. are Ioc ședința biroului 
i federal.



„Turneul capitalelor" la handbal masculin ACTUALITATEA SAHISÎA>

RfPRfZtNTATIVA ORAȘULUI ZOB © Kasparov din nou in vine? a lor

I’AI’IS, 1 (prin tclcton). Găzduit 
de „Palais Omisports-Bercy" 
din capitala Franței „Turneul 
capitalelor" la handbal mascu
lin ale cărui întreceri s-au 
disputat sîmbătă si duminică, a 
fost cîștigat de reprezentativa 
orașului —■ - ■ 
du-se la 
chipa nu 
punct, ea 
rioadă de pregătire fizică, la 
munte), reprezentativa Bucu- 
reștiului s-a clasat pe locul II. 
întrecind 
dar fiind 
Zagrebului.

Sîmbătă. 
reștiului a 
tiva Parisului, de care a dispus 
cu 25—23 (13—10). A fost evi
dent încă din acest meci de 
debut In sezonul international 
’84 că sportivii noștri au ae 
află tn formă sportivă cores
punzătoare. Handbaliștii fran
cezi au condus cu 4—1 în min. 
8. egalarea (9—9) producindu-se 
abia în min. 27. în repriza a 
doua, handbaliștii români aii 
reușit să se desprindă la 5 go
luri (21—16 în min. 46). dar 
francezii — puternic încurajați 
de cei peste 9 000 de specta
tori — au reușit o surprinză
toare egal are : 21—21 în min.

Echipa noastră s-a clasat a doua

Zagreb. Comportîn- 
un nivel modest (e- 
este încă pusă la 
aflîndu-se după o pe"

formatia Parisului, 
depășită de cea a

selecționata Buca- 
întîlnit reprezenta*

54. Forța de șut si. firește, pre
cizia interului Marian Dumitru 
au decis victoria echipei Bucu- 
reștiulul. Au marcat : Dumitru 
9, Voinea 4, Bedivan 5, Durau 
2, Vasilca 2, Covaciu 1, Folker
1, Boroș 1 — pentru București,
Serinet ", "
schamps 4, Dejean 4, Bernard
2, Nouet " ” ' * - —
parre 2 • ______ ______

în celălalt meci, selecționata 
Zagrebului a dispus de repre
zentativa Moscovei cu 31—30 
(10—10, 21—21, 26—26), după
prelungiri.

Duminică au avut loc finale
le, la care au asistat peste 
10 000 de spectatori- în partida 
pentru locurile 1—2. Zagrebul 
a întrecut Bucureștlul eu 21—25 
(17—15). Handbaliștii iugoslavi 
au condus in permanentă, ei 
avînd 6—5 In min. lî șl 14—S 
In min. 23. Jocul lor tehnic și 
aspru s-a impus in fata evo
luției neconvingătoare a hand- 
baliștilof noștri, mai ales în 
faza defensivă, rfnd — de pil
dă — selecționata Bucureștiu- 
lui a primit 9 goluri In 10 a- 
tacuri... Evoluția ceva mai bună 
a portarului Nicolae Munteanu

1 — pentru București.
4, Germain 4, De-

2, Garden! 1 Si Es- 
- pentru Paris.

repriza secundă a făcut 
__ min. 48 scorul să devină 

gal ; 21—21. Ai noștri n-au 
vut însă forța să speculeze 
cest moment favorabil și parte
nerii au fost cei care' s-au des
prins destul de rapid la două 
goluri (23—21 în min. 50). Go
lurile au fost înscrise de Voi
nea 7, Berbece 4, Bedivan 4» 
Dumitru 3, Boroș 2, Folker 2, 
Vasilca 1» Vasilache 1 și Cova
ciu 1 — pentru București, Ja- 
rak 10, Perkovac 6, Z. Zovko 
5, V. Zovko 3, Markovici 2 si 
Krizanovici 1 — pentru Zagreb.

în finala pentru locurile 3—4. 
Moscova — Paris 28—23 (13—12).

Călin ANTONESCU

in 
în

ca 
e- 
a- 
a-

VILNIUS. A 
dintre Garri 
Vasili Smislov 
spectaculoasă ' 
nărului mare 
conducea cu 6—3.

Partida a zecea, desfășurată 
ieri, s-a încheiat remiză la 
mutarea a 33-a. Reamintim că 
pentru a se califica în finală 
ciștigătorul turneului trebuie să 
realizeze, din 16 paitide, punc
tajul de 8,5 p.

SOCI. în finala turneului 
candidatelor s-a jucat parti
da a noua. Ea s-a încheiat re
miză, la imitarea a 51-a, ast
fel că scorul meciului dintre 
Irina Levitina și Lidia Seme
nova se menține egal : 4,5— 
4<5 P.

MOSCOVA^ Rezultate din 
runda a șaptea a turneului

noua partidă 
Kasparov și 

’ a prilejuit o 
victorie a tî- 
maestru care

internațional (cni.u.i : Tito- 
renko — De Armas 0—1, Ko- 
nopleva — Balașova 0,5—9,5, 
Fatalibekova — Wagner Michel 
1—0, Nuțu — Voiska întrerup
tă, Baumstark 
0—1, Modrova - 
Mathe 
Clasamentul : 1.
5.5 p, 2. Ioseliani 
.5 p, 4. De Armas;
4.5 p etc

— Ioseliani
Zâițeva 0—1, 

Aharauraova 0—1.
Aharattniova 

și Zaițeva 
Fatalibekova

turneul in-SARAJEVO. In
ternațional masculin după 9 
runde pe primele locuri ale 
clasamentului se află : Ti- 
mman 6 p, Korcinoi 5,5 p (1), 
Drașko 5 p, Iusupov și Roma- 
nișin 4,5 p (1) etc. In ultima 
rundă Ian Timman a cîștigat 
la Milan Drasko. iar Viktor 
Korcinoi a întrerupt cu Oleg 
Romanișin.

(Urmare din pag. I)

sivei vîlcene, cu Rita Koster 
mai bună ca oricind. cu Maike 
Becker mereu amenințătoare, 
n-au reușit decît să stăvilească 
scorul prin temporizare, prin 
strădanii de a menține cit mai 
mult balonul. Antrenorul Ro
bert Schumann ne mărturisea 
la finalul partidei că „un med 
ca acesta nu poate produce de
cît bucurie, chiar dacă l-al 
pierdut. Formația română a 
jucat magistral, meritînd cu 
prisosință victoria, dar fe
tele pe care le pregătesc au 
contribuit și ele la reali
zarea unui spectacol pe care — 
am simțit clar 
spectatori

Ultimul 
declanșat 
aplauze. 
Km. Vîlcea 
29—21 (15—10). Au evoluat for
mațiile :

CHIMISTUL RM. VÎLCEA : 
Cristina Lada-Rouă, Rodeanu — 
Elena Morariu (3). Maria Petre,

entuziaștii 
l-au admirat-*, 
fluier al arbitrilor a 
o nesfirșită salvă de 
Așadar : Chimistul 

VfL Oldenburg

Edit Torok (5), Rodica Pestrea 
(3), Felicia Tipi, Maria Ve- 
rigeanu (11). Georgeta Andro- 
nache (3), Hilda Popescu (3), 
Nicoleta Petre (1), Nicollța Ba-

VIL ’ OLDENBURG : Sylke 
Arnold, Cornelia Kuck — 
Maike Schmidt (X). Birgit 
Witte (2), Maike Becker (3), 
Maria Sieve, Christine Kynast 
(2), Karin Holtemoller, Rita 
Koster (8), Inge Breithaupt (1), 
Franke Lambrecht. Birgit .Cor
des (4).

Au arbitrat foarte bine Ln- 
ben Kostov și Evgheni Kaba- 
delov (Bulgaria).

Din partea Federației Inter
nationale de Handbal, „Cupa 
F.I.H" a fost oferită căpitanu
lui echipei Chimistul, Geor
geta Andronache, de Otto 
Schwarz (Elveția). Mal bine de 
o jumătate de oră după acest 
emoționant moment, nld li
nul dintre cei peste 4 000 de 
spectatori n-a părăsit sala, 
aplaudîndu-și sportivele fa
vorite pentru excelenta perfor
manță și cintînd pentru ele I

HANDBALISTELE IUGOSLAVE
VICTORIOASE

Punct final in competițiile 
europene inter-duburi la hand
bal feminin. Astfel, în „Cupa 
eampionilor europeni* formația 
Radnicki Belgrad a intrat in 
posesia trofeului ciștigînd și 
meciul retur, in deplasare, la 
Leverkusen, cu Bayer : 20—19 
(în tur : 22—16). în „Cupa eu- 
pelor* consemnăm victoria tot 
a unei formații iugoslave, Dal- 
ma Split Aceasta a învins, în 
deplasare, pe Tj Gottwaldow 
cu 22—18, după ce pe teren 
propriu ctștigase cu 26—ÎS.

Trei meciuri de box cu miză 
(titluri mondiale și europene) au 
avut loc la sfirșitul săptăminll 
trecute : Las Vegas : mijlociul 
american Marvin Hagler și-a păs
trat centura de campion al lumii 
(WBC și WBA) dlspunînd de ar
gentinianul Juan Domingo Rol
dan, prin abandon dictat de ar
bitru în rep. 7 • Pusan : sud-

JUDOKA GH. DANI ÎNVINGĂTOR IN TUI» DINR.f.G
FRECHEN. în sala sporturi

lor din această localitate din 
R.F. Germania a avut loc, la 
sfirșitul săptămînii trecute, un 
important turneu internațional 
de judo. Un remarcabil succes 
a înregistrat, sîmbătă, tinărul 
nostru sportiv Gheorghe Dani, 
clasat pe primul loc la cat. 
superușoară. în finală el l-a 
întrecut pe vest-germanul An
dreas Gliem. Pe locul trei : 
Tatsuya Desuchi (Japonia) și 
Jerry Alder (Canada). La cat. 
semiușoară, Constantin Niculae 
s-a clasat al treilea, împreună

cu James Rohleder (R. F. Ger
mania). în finală s-au întrecut 
polonezul Janusz Pawlowski și 
vest-germanul Joachim Bren
ner, primul ciștigînd întrecerea. 
La. alte categorii au cîștigat i 
cat. ușoară : Ștefen Stranz 
(R.F.G.) și cat. grea : Axei 
Von der Groben (R.F.G.).

CAMPiONAlELE

coreeanul Chang Jung Koo șl-a 
apărat titlul la oat. semi-muscă 
(WBC) lnvinglndu-1 la puncte, în 

11 reprize, pe thallandezul Sot 
Cbltalada • Limoges s francezul 
Lucien Rodriguez șl-a menținut 
titlul european la „grea" tntre- 
cîndu-1 pe galezul David Pearce, 

la puncte, tn 12 reprize.

IIOCHEIȘTIIOR JUNIORI
In competițiile oficiale ale 

hocheiului pe gheață al junio
rilor au fost consemnate rezul
tatele : campionatul european, 
grupa „B“, la Herning : turneul 
1—4 : Polonia — Austria 9—3, 
Norvegia — România 6—1, tur
neu 5—8: Danemarca — Ita
lia 11—2, Bulgaria — Iugoslavia
4— 3. Campionatul mondial, 
grupa „C“, la Varese (Italia) a 
1—2 : Italia — Ungaria 8—5, 
3—4 : Bulgaria — Spania 10—3,
5— 6 : Belgia — Anglia 9—2, 
7—8. Australia — Italia IT 5—L

IUGOSLAVIA - UNGARIA 2-1
La Subotița, in meci amical, 

in fața a 30 000 de spectatori, 
echipa Iugoslaviei a dispus de 
cea a Ungariei cu 2—1 (0—0). 
Au marcat : Djurkovid (min.

in muu „r ac niiii.ii ÎNVINGĂTOARE. DINAMO Șl STEAUAA

9

ÎSI CONTINUĂ
A

INDIRECT DUELUL
Etapa a 14-a a Diviziei ,,A* de 

rugby consemnează o singură 
surpriză — Qsecul timișorenilor 
acasă !

SERIA I
CEMIN — DINAMO 

Derby-ul etapei a 
TRNANCSEV 

drop,

ȘTIINȚA 
3—7 (3—0).
debutat furtunos 
înscriind in min. 4. din 
băimărenli avfad o bună presta
ție ta prima repriză. La reluare, 
liderul și-a revenit, a egalat prin 
PODARESCU (l.p.). oaspeții au 
dominat în continuare, cu auto
ritate. șl au înscris din nou un 
eseu, prin DARABAN, pe fondul 

...................... ' ‘ C, U- 
torma- 

.......... — o- 
siae Popa. Rădol. Bucșa — Can- 
tea. Trnancsev — Demian (41. 
Sugar), Mărginean Nistor — 
ștetiuc. Pulină (41. Pogăceaș) — 
Melniciuc. N. Gheorghe Csoma. 
DINAMO : Petre — FI Ionescu. 
Marghescu. I. Constantin. Aldea
— Podărescu. Parâschlv — Stoi
ca Borș Marin — Verea. Dă- 
răban — Țurlea Meszaroș, C. 
Gheorghe (Andrei Crișan. coresp)

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — FA
RUL 6—3 (0—0). Meciul, contînd 
în disput» pentru Ibcul 3. a re
liefat ambiția bueurestenilor de 
a învinge. El au acționat mai 
grupat mat decis In. grămezi, 

mai ferm în apărare, obțlnlnd o 
victorie meritată. Scorul putea fl 
mai net dacă cuplul Măcăheață
— Moraru n-ar fi ratat un eseu.

Ia un metru de spațiul de țintă 
advers tar T RADU n-ar ti tri
mis ta bară o minge la • l.p. 
Tot el a avut eîteva tentative de 
drop dintre care doar una fi
nalizată - - - _
rul de 
de ..zi 
partida 
tate ta 
înaintași _____ _____ K________
ți a prea individualistă a Iul Du
mitru a făcut ea XV-le constăn- 
tean să se piardă" treptat Pen
tru Oaspeți a Înscris NASTASr 
(l.p). .Arbitrului SI- Crăciunescu
— București, care a condus im
pecabil. t s-au aliniat formațiile: 
R.C CRiriȚA ROSTF • Al Ma

căderil fizice a gazdelor, 
drea — Buc. a condus 
țille : știința : Ciolpan

la tel ca si o l.p. Fa
la care așteptam un joc 
mare" a abordat bine 
cu o vizibilă sunerfort- 

marvine si mi cachet de 
mai solid. Dar presta-

Voiau. Bidlrel. L Nlcolae,
— T. Radu, (Tudose, TO)
— Morarii, Dlnescu (60,

Pongracx — Stroe, 
Pascu, Dcă. Bălan. *

N. Dinu 
Lungu,

rta — 
Tudor 
Anton 
Mâcăneață).
I. Aurel — Pașcu, Ilcă. 
FARUL 5 Gh. Fierea — 
(70, PUotschi), Holban, _ . 
Motrescu — Năstase. V. Ion (70, 
N. Dinu) — Giuglea. Galan, 
Varga — Dumitru. Fl. Constantin
— Prisecaru, Grigore, Ionltă. 
(Opriș, 68). (Tiberlu ST AMA).

C.S.U. SP. STUD. CONSTRUC
ȚII — ȘTIINȚA PETROȘANI 
15—6 (6—6). s-a jucat, de o par
te și de alta, cu aplomb, ambi
țios, sub semnul mizei, mal ales 
pe Înaintare, unde rutina oaspe
ților era un atu. Dar Gurămare, 
Covaci. Preda. Mlhalache, Milcă 
șl oeilalți rugbyștl de la „Spor
tul" au reușit să compenseze 
handicapul, să tină pasul, prin- 
tr-o angajare deosebită, prin 
siguranță tn defensivă. El au a- 
vut, tn două-trei rinduri și șan
să. atunci ctad oaspeții s-au a- 
flat la o... palmă de eseu I Ceea 
ce nu scade din meritele învin
gătoarei. Aceasta a avut, tn plus, 
un transformer ta zi fastă, pe 
COJOCARU. care a adus ta fapt, 

decizia, înscriind TOATE puncte
le echipei sale — un drop sl pa
tra l.p. CHIRIAC — drop și 
LUCA — l.p. au avut la rfn- 
du-le, două bune execuții. Arbi
trul V. Chlrondojan — Constan
ța a lăsat, din nou. s toarte 
bună Impresie (Geo RAEȚCHI).

C.S.M. SIBIU — STEAUA 9—28 
(3—22). Pe tondul unei evoluții 
slabe a gazdelor, oaspeții au cts- 
tlgat detașat. Au marcat : LEOR- 
DEANU — eseu. AMARIEI — l.p. 
și transformare pentru C.S.M.. 
respectiv D. alexandru — 2 
eseuri. 3 transf.. 1 l.p. șl 1 drop. 
COMAN șl RADULESCU — cite 
un eseu. A arbitrat. Th. Witting
— București. (I. Botocan. co
resp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
POLITEHNICA IAȘI 
Revirimentul mult 
s-a produs, gazdele 
ta momentele fixe 
RugbyștH Ieșeni au _ 
la un capăt la altul 
prin DOROFTEI

TELU — două l.p. și CREȚU — 
eseu. A condus I. Vasilică — 
București. (Const. Crețu, coresp.)

SERIA A ll-a
OLIMPIA — GLORIA PTT 

ARAD 9—6 (6—3). Meci frumos, 
cu faze spectaculoase ■ tn care e- 
chipele și-au împărțit perioadele 
de dominare, gazdele ta prima 
repriză, oaspeții după pauză. Au 
înscris VACARU — 3 l.p. pentru 
M.G. Olimpia.
DOMOCOS cite 
C. Cristăchescu 
Moraru-Slivna).

RULMENTUL 
IND. MIDIA 14—3 (0—3) 
teresant. gazdele ’_____________
mal ales la reluare. Realizatori : 
IFRIM, CAUIA șl ȘTEFANICA — 
toți cile un eseu, ultimul si o 
transformare pentru bîrlădenl și 
OSARU — l.p. pentru Învinși. A 
arbitrat 1. Davidolu — București. 
(M. Paiu, coresp.)

UNIV. 16 FEBR. CLUJ-NAPO
CA — RAPID BUCUREȘTI 9—3 
(3—3). Partidă de mare luptă 
cîștigată pe merit de gazde. Au
torii punctelor RÂCEAN — 2 l.p. 
șl MARGINEANU — drop, res
pectiv TRIFESCU — l.p. A ar
bitrat M. Gavrici — București. 
(Olimpiu Lazăr, coresp.)

RAPID BUZĂU — C.SJ«. SU
CEAVA 9—0 (0—0). Victorie clară 
a gazdelor, prin eseul iul CAP- 
MARE. transformat de GOMO- 
LESCU. ultimul autor si al unul 

Stanca — 
coresp.) 
CUGIB — 
Succes net 
Au marcat

M.G

ASMARANDEI si 
o l.p. A arbitrat 
— București (D.

BIRLAD — T.C.
Joc ta- 

impuntadu-se

o—n (o—o). 
așteptat nu 

avînd ezitări 
si la tușă, 
dominat de 

Înscriind 
drot». MITI-

drop. A condus C. 
Constanța. (D. Soare,

METALURGISTUL
VULCAN 18—4 (3—0).
al echipei locale. _ _______
ȘIȘIU — 2 drop-uri sl 2 transf., 
BRATU șl CONDROSCHI cite un 
eseu, resnectiv POPA eseu. A 
arbitrat AI. Pavlovld — Bucu
rești. (M. Vîlceanu, coresp.)

în clasament conduce DTNAMC 
(42 p.) urmată de Steaua (37 t>.. 

un meci mai puțin jucat) și R.C. 
Grivița Roșie (32 p), în seria I, 
RULMENTUL Bîr.LAD este lideră 
în seria a n-a (32 p), urmată de 
Gloria PTT Arad si Universitatea 
16 Febr. Cluj-Napoca (cu cite 
29 o).

eseu.

66) și Radanovici (din penalty, 
in min. 80) pentru gazde, res- 
pectiv Gylaszi (min. 86).

• In ~~
Brandenburg : 
nă — Suedia 3—1 (1—1)
Hassel (Belgia) :
Portugalia 0—2 (0—1). tn tur : 
0—4. Portugalia — calificată in 
turneul final.

C.E. de juniori, la 
R. D. Germa-

Bclgia

CAMPIONATE

la

ANGLIA (et 34) : Birming
ham — Aston Villa 2—1, Co
ventry — Arsenal 1—4, Ips
wich — Luton 3—0, Leicester 
— Norwich 2—1, Notts — No
ttingham 0—0, Stoke — Sun
derland 2—1, Tottenham — Wol
verhampton 1—0, Watford — 
Liverpool 0—2, Bromwich — 
Manchester Utd. 2—0, West

„CUPA JULES RIMET" DIN NOU

Ham — Q. F. Rangers j—2. Pe 
primele locuri : Liverpool 66 p, 
Manchester Utd. 64 p, Nottin
gham 57 p. West Ham 55 p — 
toate cu cite 
ultimele : 21. 
verhampton 
cite 33 j).

ITALIA (et. 25) : 
Napoli 0—2 !, 
nazlonale 
Sampdoria 
Verona 1—0, Catania 
1—1, Genoa — Ascoli 1—0, 
ventus — Fiorentina 1—0 
marcat Vignola din 11 m), 
sa — Torino 1—1. Conduce 
ventus — 37 p, urmată de 
ma 34 p, Fiorentina 31 p.

33 de 
Notts 
24 p

jocuri Pe
39 p, Wol- 
(ambele cu

Milan — 
Roma — Inter- 

1—0, Udinese — 
0—3, Avellino — 

Lazio
Ju— 

(a
Pi-
Ju- 
Ro-

Pe 
ultimele locuri : 14. Pisa 19 p, 
15. Genoa 17 p, 16. Catania 
11 p.

IN BRAZILIA, DAR IN COPIE.-
FRANKFURT PE MAIN, 

(Agerpres). — Cu prilejul unei 
ceremonii care a avut loc ța 
Frankfurt pe Main (R.F. Ger
mania), sub egida F.I.F.A., a 
fosț înmînată unei delegații 
braziliene o copie a „Cupei Ju
les Rimet', al cărui original a 
fost ■ furat,, -după cum se știe, 
de la sediul Confederației bra
ziliene de fotbal. '

Noua „Zeiță de aur“, aproa
pe identică primei, conținînd 
1,800 kg de aur pur, a fost e-

xecutată de 
german și a 
trei căpitani 
ziliene care 
mondial în
— Bellini, Mauro și Carlos Al
berto — de către alte două ce
lebrități din lumea fotbalului
— Fritz Walter, căpitan al re
prezentativei R.F.G., campioa
nă mondială în 1954, și Helmut 
Schon, antrenorul echipei 
R.F. Germania la al doilea ti
tlu, în 1974.

un bijutier vest- 
lost inmînată celor 
ai formațiilor bra- 
au cucerit titlul 
1958, 1962 și 1970

TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX ® TELEX @ TELEX
CICLISM • „Turul 

renees" a programat etapa a tre
ia, Ia Castros, care a tost cîști
gată de spaniolul Julien Gorospe 
(199,5 km ta 5.06:02). Competiția 
a revenit însă francezului Pascal 
Simon cu 15.11:12. urmat de 
Michel Laurent (Franța) la 4:36 
șl Edgar Corredor (Columbia) la 
4:53 • „Turul Algeriei" s-a În
cheiat cu succesul lui Nourredtae 
Tchambaz 25.43:02 • tn „Turul 
Nonmandtel", pentru amatori, e- 
tapa a cincea, a revenit lui Falk 
Boden din R.D. Germană (167,6 
km ta 4.43:41) iar etapa a șasea 
lui Bernard 
(150 km 
general : 
17.02:25. 
17.03:14. 
17.03:26.

GIMNASTICA a Concurs inter
național la Moscova : bărbați :
1. Iurl Korolev (URSS) 58,45 p.
2. Vladimir
58,45 p !, 3.
viei (URSS) 
Zhihuei (R.P. Chineză)

Midl-Py- Holger Zeig (RDG) 56.50 p. «. 
Zhao Tianguo (R.P. Chineză) 
56,40 ; fe>mel : Vera Kolesnikova 
(URSS) 30,00 p. 2. Irina Baraksa- 
nova (URSS) 38,33 p. 3. Elena 
Sușunova (URSS) 38,85 p, 4. Au
relia Dobre (România) 38,05 p, 5- 
Oksana Omelianoik (URSS) 3«.00 
P, 6. Su Weihon (R.P. Chineză) si 
Ral u ca Bugner (România) 37.95 
P, 8. Daniela Sillvas (România.) 
37.60 p.

in
1.
2.

3.

Jiusselin — Franța 
3.36:50). Clasamentul 
Martin (Normandta) 

Schenk
Kummer

Artemov 
Aleksandr 
57.45 p. 4.

fR.D.G.) 
fR.D.G.)

(URSS) 
Tumilo- 

Zhiean 
56.95 5.

HALTERE S întrecere de am
ploare la Saint Medard an Jalles 
(Franța). Iată ciștigătorit : cat. 
52 kg : Lefevre (Franța) 195 kg. 
cat. 56 kg : Katsaidonis
232.5 kg. cat. 60 kg : 
(Franța) 257.5 kg. cat. 67 
diropolos (Grecia) 267,5 
75 kg : Casslau (Franța) 
cat. 62.5 kg : Radschlnsky (BFG)
350.5 kg. cat. 90 kg : Boxe’il (M. 
Brltanie) 340 kg cat. 100 kg : 
Milser (RFG) 392.5 ka eat lie 
kg : Taylor (M. Brltanie) 300 kg. 
cat. +100 kg : Ko’ler (Franța)
352.5 Jr?

(Grecia)
Maier 

kg : Sl- 
kg. cat 
323.5 kg,

Radactio adminlslrotlo t cod 79773 Bueoroțti, rit. V. Conta 16, ol P.t.I.R I, tel. centratâ 11.79 7C ți 11.50.59, seelio co/esp. 12.42 28 I Interurban 437 : teta» 10 150 romsp. tiparul I.F. .Jctarmotio". 
Pentru slrfilnfitote obonetaente orîn IlFUM - departamentul mport Import presă P O. Boi 136-137. tetei 11226. București, str. 13 Decembrie nr. I I 10 163 R. I. 7. 1. 4


