
Sub președinția tovarășului

WCOLA£ CEAUȘESCU

SMLA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

portul
Sub președinția tovarășului 

Nicnlae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, sîmbătă 2 martie a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv a! C.C. al P.C.R.

In prima parte a ședinței. 
Comitetul Politic Executiv a 
analizat o serie de probleme 
privind modul in care au fost 
realizați unii indicatori de bază 
ai planului pe 1894. In legă
tură cu aceasta, in ședință au 
fost dezbătute : Raportul pri
vind utilizarea mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor din in
dustrie. construcții și transpor
turi ; Raportul privind realiza
rea principalilor indicatori teh- 
nico-oconomici aprobați Ia ca
pacitățile de producție indus
triale și zootehnice puse in 
funcțiune ; Raportul privind 
îndeplinirea consumurilor nor
mate de materii prime, mate
riale, combustibili, energie e- 
lectrică și a normativelor de 
valorificare ; Raportul privind 
îndeplinirea planului cositorilor 
de producție in industrie ; Ra
portul privind îndeplinirea pla
nului productivității muncii in 
industria republicană, construc- 
ții-montaj și transporturi și 
Raportul privind asigurarea și 
controlul calității produselor și 
activitatea de metrologie — în 
anul 1984.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că, față de 1983, in 
aceste domenii s-au obținut o 
serie de rezultate bune, care 
demonstrează marile posibili
tăți și rezerve de care dispune 
economia națională și care pot 
fi puse larg in valoare prin- 
tr-o mai bună organizare a 
muncii.

Subliniind progresele reali
zate, Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că, pe ansamblu, 
rezultatele obținute in aceste 
domenii nu sînt pe măsura po
sibilităților, a prevederilor pla
nului. In activitatea unor mi
nistere, centrale industriale șl 
unități economice au continuat 
să se manifeste o serie de lip
suri in ce privește utilizarea 
capacităților de producție, a 
mașinilor și instalațiilor, pre
cum și in realizarea indicato
rilor stabiliți Ia noile obiective 
de investiții industriale și a- 
grozoolchnice. De asemenea,

nu peste tot s-a acționat cu 
suficientă răspundere pentru 
încadrarea in consumurile de 
materii prime, materiale, ener
gie șl combustibili stabilite 
prin plan, pentru reducerea a- 
cestora și creșterea gradului 
lor de valorificare, ceea ce a 
dus ia consumuri suplimenta
re, care au influențat negativ 
asupra costurilor de produc
ție. Și în ce privește produc
tivitatea muncii — deși Ia a- 
cest indicator deosebit de im
portant în anul 1984 s-a ob
ținut o creștere însemnată — 
s-au înregistrat unele rămjueri 
in urmă față de prevederile 
planului. Eviden(iindu-se pro
gresele însemnate obținute anul 
trecut în ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produse
lor, S-a relevat, totodată, că 

'intr-o serie de unități au fost 
realizate produse cu abateri de 
la normele de calitate, pentru 
a căror remediere s-au cbcltuit 
fonduri suplimentare.

Analizind atit rezultatele bu
ne obținute, cit și cauzele care 
au determinat lipsurile semna
late, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut ministerelor, cen
tralelor industriale, tuturor n- 
nităților productive, precum și 
organelor și organizațiilor de 
partid să ia măsuri hotărite 
pentru înlăturarea, in cel mai 
scurt timp, a neajunsurilor 
care s-au manifestat în activi
tatea desfășurată in anul 1981. 
pentru recuperarea răminerilor 
în urmă și încadrarea strictă 
in prevederile de plan stabi
lite pe anul in curs și pe în
tregul cincinal.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, referin- 
du-se la modul în care s-a 
acționat pentru realizarea a- 
cestor important! indicatori ai 
planului, a subliniat necesita
tea de a se analiza, in mod 
amănunțit și exigent, in fiecare 
unitate de producție și pe fie
care produs, cauzele care au 
făcut ca. in anul trecut, să nu 
se realizeze în întregime in
dicatorii stabiliți pentru aceste 
domenii. S-a cerut ca. pe baza 
acestei analize, să se ia măsuri 
concrete, practice, care să asi-

(Continuare in pno 2—3)

3
3

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLI - Nr. 10 953 I 4 PAGINI - 50 BANI Luni 4 martie 1985 1

CEA MAI BONĂ COMPORTARE A REPREZENTANȚILOR 
NOȘTRI LA C.E. DE ATLETISM ÎN SALĂ!

D Doina Melinte (1 500 
campioane continentale, 
Drăgoescu (800 m)

Cojocaru (800

m), 
Fița 

medalii 
m)

Ella Kovacs (800 m) - 
Lovin (1 500 m), Petru 
de argint și Cristieana 
— „bronz"

ATENA, 3 (prin telefon). Cea 
de-a XXVI-a ediție a Campio
natelor europene pe teren a- 
coperit e acum 

Sîmbătă

ELLA KOVACS

duminică, în sala „Pace și prie
tenie" din Atena-Pircu, s-au 
întrecut 250 de atleți și atlete 
din 25 de țări. Pentru sporti
vii români, această ediție 
consemnat cea mai rodnică 
tre cele 14 participări la 
ropenele" de sală, prin 
două titluri continentale 
roia Ii se alătură două medalii 
de argint și una de bronz. Și 
de această dată, o comportare 
remarcabilă au avut-o 
zentanții semifondului 
care și-au asigurat, 
meritate elogii.

In finala de 1500 
chiar de la start a 
Lovin, urmată imediat de cea
laltă reprezentantă a 
in această probă. 
Doina Melinte. 
cursă, dominată 
la altul de cele 
cu circa 150 de 
liniei de sosire — atunci 
deținătoarea celei mai 
performanțe mondiale a sezo
nului, vest-germanca Brigitte 
Kraus, Iși începuse atacul — 
Melinte a sprintat irezistibil, 
urmată de Lovin, ciștigind de
tașat Splendidă „dublă" pentru 
atletele noastre. întregită și de 
un nou record european (ve
chiul record aparținea tot unei 
românce. Natalia Mărășescu- 
Betini. 4.-03.00 — Budapesta, 
1979). La 800 m femei, con
curentele noastre s-au aflat, 
din nou. în prim-planul finalei 
incâ de la început. Cînd mai 
rămăseseră de parcurs 150 de

din

A început returul Diviziei „Au de fotbal

FRUNTAȘELE - VICTORII PREȚIOASE IN DEPLASARE
D S. C. Bacău și Rapid — ținute in șah pe propriul teren D F. C. Olt — scorul 

etapei 0 Hagi, golul nr. 15, urmărit de... coechipierul său, M. Sandu
_________ REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Rapid - Univ. Craiova1-»1 (0-0)

F.C. Argeș — Steaua 0-1 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo 0-1 (0-1)
Chimia Rm. VI. - Polit. lași 2-0 (1-0)
F.C. Olt - Jiul 3-0 (2-0)
F.C. Baia Mare -F.C.M. Bv. 3-1 (1-1)
Corvinul — F.C. Bihor 1-0 (1-0)
S.C. Bacău - „Poli" Tim. 0-0
Sportul stud. — Glorie Bz. 3-1 (0-0)

ETAPA VIITOARE 
(duminică 10 martie)

Polit. lași - Sportul stud. (0-5)
F.C.M. Brașov - F.G Argeș (2-3)
Jiul - Rapid (1-5)
F.C Bihor -A.S.A. Tg. M. (0-2)
Steaua — Chimia Rm. VI. (2-0)
Univ. Craiova - F.C Baia Mare (1-0)
Dinamo -F.C. Olt (1-0)
„Poli* Tim. — Corvinul (0-2)
Gloria Buzău — S.C. Bacău (2-0)

GOLGETERII
15 GOLURI : Hagi — 1 din 

11 m.
13 GOLURI : M Sandu

9 GOLURI : Grosu — 4 din 
11 m.

8 GOLURI : D. Georgescu și 
Pi țarcă.

7 GOLURI : Dragnea, Ig
nat, Mateuț și Cămătaru.

Duel Tilihol — Manea, in 
partida de ieri de pe sta

dionul Giulești.

1. STEAUA 18 13 4 1 41—10 30
2. Dinamo 18 11 7 0 32-14 29
3. Sportul stud. 18 11 4 3 44-16 26
4. Univ. Craiova 18 9 4 5 33-28 22
5. Corvinul 18 9 1 8 31-22 19
6. Gloria Buzău 18 6 7 5 26-28 19
7. Chimia Rm. VI. 18 7 4 7 18-28 18
8. F.C. Argeș 18 7 2 9 23-20 16
9. Rapid 18 5 6 7 20-20 16

10. A.S.A. Tg. Mureș 18 5 6 7 15-18 16
11. „Poli" Timișoara 18 5 6 7 15-27 16
12. F.C.M. Brașov 18 7 1 10 21-25 15
13. F.C. Baia Mare 18 6 3 9 18-23 15
14. F.C. Bihor 18 6 3 9 19-28 15
15. F.C. Olt 18 6 2 10 19-28 14
16. Politehnica lași 18 3 7 8 20-35 13
17. Jiul 18 5 3 10 13-30 13
18. S.C Bacău 18 4 4 10 16-24 12

(Citiți cronicile jocurilor in pag 2—3)

femei.

MELINTEDOINA

repre- 
nostru, 

nou,

m
țîșnit Fița

noastră 
băcăuanca 

In această 
de la un cap 
două românce, 
metri înaintea 

cînd 
bune

metri, englezoaica McDermott 
s-a intercalat între cele doua 
atlete române care conduceau 
cursa, Ella Kovacs și Crisliea- 
na Cojocaru, dar nejenată fiind 
s-a împiedicat și a căzut. In 
acest moment a atacat Cojo
caru, însă Kovacs rezistă bino

{Continuare in doq a t-a)

La Campionatul european de tir in sală, de la Varna

SPORTIVELE NOASTRE AO OBȚINUI MfDALII 
DI ARGINT Șl BRONZ LA PROBA DI PISTOL

Echipa României, medaliată cu argint la C.E. de la Varna : 
Silvia Kaposztai. Anișoara Matei și Elena Taciuc

La campionatul european de 
tir in sală — lâ arme cu 
aer comprimat — care a avut 
loc la Varna, în Bulgaria, re
prezentantele țării noastre la 
proba de pistol au avut o fru
moasă comportare. România o- 
cupind locul doi in clasamentul 
pe echipe, iar la individual, 
Silvia Kaposztai a obținut me
dalia de bronz.

Iată clasamentul probei de 
pistol — senioare — echipe : 
1. U.R.S.S. 1152 p — nou re
cord mondial (vechiul record 
a fost de 1 134 p și a 
aparținut formației României 
de la C.E. din 1984). 2. Româ
nia 1134 p (Silvia Kaposztai

383 p. Anișoara Matei 378 p, 
-Elena Taciuc 375 p), 3. Suedia

1 133 p, 4. Bulgaria 1 122 p, 5. 
Ungaria 1 117 p. Individual : 1. 
Marina Dobraceva 387 p, î.
Ina Rose 384 p (ambele —
U. R.S.S.), 3. Silvia Kaposztai
(România) 383 p. Pistol seniori 
— echipe : 1. Elveția 1 738 P, 
2. SL F. Germania 1 732 p, 3. 
Bulgaria 1 731 p. Individual : 
1, A. Klaus (R.F.G.) 587 p, 2.
V. Tondo (Italia) 582 p, 3. L. 
Nemeth (Ungaria) 582 o... 5.
Liviu Stan (România) 580 p.

La proba de pușcă femei e- 
chipa Bulgariei a cișligat CU 
un nou record mondial — 1 168 
p (v.r. 1 164 p).

„Internaționalele” (Ec tenis de masă ale României

JUCĂTORII ROMÂNI S-AU EVIDENȚIAT
ÎN PROBELE DE DUBLU

© Otilia Bădescu, Emilia Ciosu (feminin) și Otilia Bădescu, 
Vasile Florea (mixt) - pa podium • Numeroase partide de îna't 
nivel • U.R.S.S. (masculin) și R.P. Chineză (feminin) - învingă
toare la echipe 3 în fiecare zi tribune pline «

Amănunte In pag. a t-a
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gure, intr-un timp cit mai 
scurt, realizarea în bune con
diții a tuturor prevederilor 
planului. Secretarul general al 
partidului a subliniat, in mod 
deosebit, necesitatea de a se 
asigura in fiecare intreprindcrc 
și la fiecare loc de muncă a- 
piicarea fermă a măsurilor sta
bilite privind reducerea consu
murilor materiale și de ener
gie, introducerea unui inalt 
spirit de ordine și disciplină. 
In special se impune a fi luate 
măsuri energice pentru ca, o 
dată cu sporirea producției de 
cărbune, țiței și energie elec
trică, să se acționeze peste tot, 
in spiritul programului stabilit, 
pentru gospodărirea eu maxi
mă responsabilitate a acestor 
resurse, pentru încadrarea ri
guroasă in consumurile apro
bate, îndeosebi la energie și 
combustibili. Prin aplicarea 
fermă a acestor măsuri de bună 
gospodărire a combustibilului 
și energiei va trebui să sc a- 
sigure desfășurarea normală a 
activității de producție in toate 
unitățile industriale, realizarea 
in bune condiții a sarcinilor de 
plan pe 1985, îndeosebi a pro
ducției destinate exportului.

Arătind că datorită condiți
ilor grele din această iarnă, a 
gerurilor mari, care au împie
dicat buna funcționare a cen
tralelor electrice și au creat 
serioase greutăți in desfășura
rea normală a activității uni
tăților economice — ceea ce a 
dus Ia unele rămineri in urmă 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca, în spiritul măsu
rilor stabilite cu acest prilej, 
să se acționeze cu toată hotă- 
rirea pentru ca in toate uni
tățile economice să se asigure 
desfășurarea ritmică a produc
ției, recuperarea într-un timp 
cit mai scurt a restanțelor și 
realizarea in în’regime, în fie
care întreprindere, începi nd
chiar din luna martie, a pro
ducției fizice si marfă plani
ficate, îndeosebi a producției 
destinate exportului. In acest 
sens, secretarul general al par
tidului a cerut guvernului, 
conducerilor ministerelor, cen
tralelor și unităților economice 
ca, în cursul lunii martie, să 
definitiveze 
cialc , ___ ___ ____
gurc indcnlinirea io bune con
diții a tuturor indicatorilor de 
plan — 
calitativi _______
treaga capacitate a mașinilor și 
instalațiilor, reducerea consu
murilor, a cheltuielilor mate
riale și costurilor de producție, 
creșterea productivității mun
cii și ridicarea nivelului teh
nic și a calității nroduscior. 
S-a cerut ca toate aceste 
programe să fie temeinic 
dezbătute în cadrul consiliilor 
de conducere a’e ministerelor, 
al consiliilor oamenilor muncii 
din centrale si întreprinderi și 
să sc treacă de indată la apli
carea lor în practică.

Secretarul % general al parti
dului a exprimat convingerea 
că oamenii muncii din indus
trie, construcții, transporturi, 
din toate ramurile economici 
naționale vor acționa cu spi
rit de răspundere pentru trans
punerea fermă in viată a a- 
ccstor măsuri, în vederea obți
nerii, în acest an și pe între
gul cincinal, a unor rezultate 
cit mai bune, ereind astfel 
condițiile necesare trecerii cu 
succes Ia realizarea obiective
lor -viitorului cincinal. 1966— 
1990, a botăririior stabilit» de 
Congresul al XlII-Iea al parti
dului.

In continuare, in cadrul șe
dinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat Raportul pri
vind rezultatele recensământu
lui animalelor de Ia 1 februa-

programele spe- 
dc măsuri, care să asi-

atit cantitativi, cit si 
— utilizarea la in-

•f 
rie 1385, precum și Raportul 
privind evoluția efectivelor de^ 
animale in perioada 1 februa- 
rie 1384 — 1 februarie 1985.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că situația efectivului 
de animale este în general 
bună. Pe ansamblul agricultu- 
rii, față de rezultatele recentă- 
mintului anterior, numărul a- 
nimalelor înregistrate Ia recen- 
sămîntul de la 1 februarie 1985 
este mai mare la aproape toa- 
te speciile de bază, ceea ce 
asigură condiții pentru crește- 
rea livrărilor Ia fondul de stat 
și realizarea programului de 
autoaprovizionare a populației 
eu produse agro alimentare.

Conform datelor recensămin- 
tului, sporurile reprezintă ~ 
comparativ cu 1 februarie 1984 
— peste 286 800 bovine, 430 090 
porcine. 256 000 ovine și capii- 
ne, 18 800 cabaline, precum și 
peste 4724 000 păsări. In gos- 
podăriile populației s-au . obli- 
nut, de asemenea, creșteri la 
bovine, ovine și caprine. Ia pă- 
sari, precum și la efectivele 
matcă de vaci și juainci.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază că, deși au fost în- 
registrate creșteri însemnate 
fața de recensâmintul anterior. 
sporul efectivelor de animale 
nu se situează la nivelul posi- 
bilităților, al programelor spe- g 
ciale privind dezvoltarea zoo- g 
tehnici. Se mențin încă diîe- Ș 
rențieri însemnate între județe g 
chiar și între cele cu condiții g 
asemănătoare de creștere a a g 
nimalelor.

Ținînd scama de această si- 
tuatie, Comitetul Politic Exc- 
cutiv a atras atenția Ministe- g 
rului Agriculturii și Industrie* 
Alimentare, tuturor celor car? 
au răspunderi ne linia indru- 
mării șî controlului acestei ac- 
tivitătî, precum și organelor a- 
gricole. centrale și locale, co- 
mitetelor județene dc partid s? 
consiliilor nonulare să ia mă 
suri energice în vederea reali- 
zării sarcinilor de olan în do- 
meniul snn’drM cjen^elu’ui la ni- 
veltil prevăzut. S-a cerut,, tot- 
odată, să se acționeze cu 
multă energie și răspund'*’*'* 
pentru asigurarea necesarului d~ 
renroducători de cea mai bu«x 
calitate, pentru creșterea Indi- 
cilor de natalitate la toate sne- 
ciile dc animale si în toate v- 
nitatîle. pentru asigurarea «nor 
condiții corespunzătoare de h?ă- 
nire și îngrijire a acestora. 
asemenea, s-a subliniat ner.n-

IN LUPTA PENTRU TITLU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Rezultatele concursului prono

sport din 3 martie 1985 : 1. A- 
talanta — Ascoll X ; 2. Avellino
— Fiorentina X ; 3. Como — In- 
ternazionale X ; 4. Lazio — To
rino X ; 5. Milan — Napoli 1 ;
6. Sampdoria — Udinese 1 ; 7. Ve
rona — Roma 1 ; 8. Bari — Bo
logna 1 ; 9. Cesena — Lecce X : 
10. Empoli — Pescara X ; 11. Ta
ranto — Cagliari 1 ; 12. Trestina
— Genoa 1; 13. Varese — Catania 1. 
Fond total de cîștiguri: 1.191.583 
lei. • In atenția partieipanților : 
se aduce la cunoștință eă, la 
concursul Pronosport din 10 mar
tie a.c., datorită modificării da
tei dc începere a returului Di
viziei b, respectiv la data de 17 
martie, meciuri!» 7, 8 și 9 din 
concursul Pronosport din 10 mar
tie a.c.. se Înlocuiesc, în ordine, 
cu următoarele trei meciuri din 
campionatul italian, Divizia B :
7. Arezzo — Varese : 8, -—
Padova și 3. Pescara — Cesena.

sitatea de a se lua măsuri fer
me nentra respectarea norme
lor legale, a legilor statubr 
privind înregistrarea, circulația 
vînzarca si tăierea animalelor. 
In acest context, s-a cerni ca 
in fiecare județ să fie luate 
in sniritul legilor în vigoare 
măsuri hotărite neutru lichida 
rea tăierilor ilegale si nefusti- 
fici£c de animale, pentru redu
cerea mortalității.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca în toate județele să 
fie întocmite nro.grame concre
te dc măsuri în vederea îmbu
nătățirii activității în zooie1’ 
nie, creșterii numărului de a- 
nimalc, atit în unitățile agri 
cole de stat si cooperatiste, ei' 
și în gospodăriile personale a'" 
membrilor cooperativelor agri
cole dc producție si in gospo
dăriile producătorilor pârtiei' 
lari, pentru realizarea efect1 
velar de mîuia'e stabilite pen 
tru an'i 1985—19M, a prevede
rilor Programului national de 
dezvoltare a zootehniei și creș
tere a producției animaliere 
în scopul asigurării, nc aceasi’ 
bază, a unei tot mai bone a- 
provizionări a populației cu 
produse a"TO'>Umenlare.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
nartid și de stat.

La Zalău (locurile 1—6) și 
București (locurile 7—12) au luat 
sfîrșit ieri turneele cu numărul 
4 ale campionatului primei divi
zii masculine de volei. Firește, 
în ultimele două etape atenția 
a fost reținută deopotrivă de 
derby-ul Steaua — Dinamo și 
de „cursa salvării"...

ZALĂU, 3 (prin telefon). Sala 
sporturilor din localitate, timp 
de 5 zile teatru de desfășurare 
a competiției plutonului fruntaș, 
a fost pur și simplu luată 
asalt sîmbătă și duminică 
numeroșii (și obiectivii) 
jeni, iubitori ai voleiului care 
au urmărit un program pasio
nant... Din motive lesne de înțe
les, vom începe cronica celor 6 
partide cu sfârșitul, adică cu 
derby-ul Steaua— Dinamo, scor: 
3—2 (—8, —12, 6, 6, 13). , Partida 
a satisfăcut prin calita
tea jocului oferit de cele mai 
bune echipe ale voleiului nostru. 
Jocul a fost palpitant, cu specta
culoase răsturnări de „situație, 
fiecare formație oferind faze de 
înaltă tehnicitate, într-un ritm 
alerta Steaua a început furtunos, 
a condus cu 7—3, dar dinamo- 
viștii au revenit ^spectaculos, 
reușind să cîștige primele două 
seturi. Se părea că victoria nu 
poate să le scape, dar steliștii, 
folosind tactica lor cunoscută 
(blocaj, preluări, dublaj), au cîș- 
tigat următoarele trei seturi și 
meciul. Evidențieri : Mina, lones- 
cu, Constantin și Macavei de la 
Steaua, Enescu, Vrlncuț, Pop de 
la Dinamo. Tot duminică Trac
torul Bv. — Explorări B.M. 3—0 

9. 8) și Elcond D. Zalău — 
CFR Craiova 3—9 (7, 9, 8).

€U 
de 

sălă-

Tn programul de sîmbătă^ 
zultate scontate. Dinamo Bucu
rești a întrecut net pe Tractorul 
Brașov 3—0 (7, 11. 7), remareîn- 
du-se Vrîncuț, Pop, Căta-Chiți- 
ga și, respectiv, Ferariu. La rîn- 
dul ei, Steaua a dispus de El- 
cond-Dinamo . Zalău cu 3—0 
(12, 15, 9), replica sălăjenilor fi
ind la înălțime. S-au remarcat: 
Macavei, Șoica și Constantin, 
respectiv Strauff și Ciontoș. Par
tida cea mai spectaculoasă au 
oferit-o Universitatea C.F.R. Cra
iova și Explorări Baia Mare. 
Intr-o dispută-maraton (aproape 
două ore și jumătate), interesan
tă, dramatică, epuizantă, cu 
multe răsturnări de situații (cea 
mai importantă, în setul 4, cînd 
craiovenii au condus cu 8—2), 
victoria a revenit Universității 
C.F.R. cu 3—2 (—8, 11, 14, —11,
10). Remarcați : Pascu, Daha și 
Dumitru, de ia învingători, Ar
buzov și Morolann, de la învinși. 
Fără probleme arbitrajele presta
te ‘ 
C.

de R.
Pitaru

Farmuș, Al. Dragomir, 
și N. Dobre.

CLASAMENT

Dinamo 
Steaua 
Tractorul 
U. CFR Craiova 
Elcond D. Zalău

6.*fexpiorări B.M.

1.
2.
3.
4.
5.

Bv.

20
20
20
20
20
20

2
2

13

10
18
7
7 13
5 15
5 15

,3:10 33
57:14
26:44 
25:44 
21:46 
20:49

(9, 
u.

Pen ultimul turneu, 
decadă a lui aprilie, 
re.

în
la Baia Ma-

Ghearghe DEDIU

PLIIOW SfCliND; SÎNDĂTA MIRILOR SURPRIZE!
Penultima zi a turneului plu

tonului secund al Diviziei „A", 
găzuit de sala Olimpia din Capi
tală, a fcks-t extrem de zbuciu
mată. Puțin a lipsit ca în toat^ 
cele 3 meciuri să f e consem
nată surpr za. Dar două dintre 
ele au fost una mai Lner-edibllă 
decît alta. Calculatorul București 
— care în pr'mele 3 zile jucase 
excelent și - cîș'igase de fiecare 
data la zero și pentru care fie
care punct era de... aur în as
pra luptă pentru salvare — a 
clacat uim tor în fața formației 
C.S.U. Oradea care. a priori, 
nu-și punea n-iei o speranță in 
victorie ! Oradenii. jucînd dega
jat și dezinvo’t în sextetul : Nă- 
săudean (I. Dragoș), Teleagă, 
Țerbea, D. Dragoș, Todoran, Ră- 
duță, au obținut un nesperat 
succes : 3—1 (11, 4, —13. 12). în
vingătorilor le-a „ieșit* aproape 
totul : preluare precisă, servicii 
dificile pen'ru adversar. con
strucție a fazei ofensive inteli
gent e’abo-rată, atac și blocaj ex
trem de eficace. In timp ce fa- 
voriții au abordat jocul fără su- 
rcientă concentrare și angaja
ment, sooottadu-1 ușor. ’ 
coteala dLrî. ajun s-a 
greșită în meci, Calculatorul ifir 
țrînd apoi, cînd a dat de greu, 
în panică și degringoladă. 
1-ucăfori pleoștiți d:n start și 
năsați de miză, redresarea 
mai fost posibilă, setul 3 
cîștigat cu multă șansă (de la 
3—8 și 9—12). Și în part’da urmă
toare. favorita — C.S.M.'U. Su
ceava 
de în fringe re în 
fața băimărenilor 
Motorul, care au 
aproane. 3 seturi, 
nou în evidentă 
Szilaghi, dar auoi 
«i ps'h'c. C.S.M.U. a
3—2 (—13, —10. 13. 8. 5). avînd
m Lenădescu cel mai bun jucă
tor. Dar cea ni ai mare 
a p rod u.s -o „la n t ern a “.
Caransebeș, care p-înă 
n.u 
vcto-rii 
eei (numa:) saotx 
beș : D. R^ibaii. 
ran, E. Roiban, 1 . 
BeMu au stopat pe
Timișoara : 3—1 (10 17. —6.
ou care promovaseră în ,,A“... de 
mină. V cto-ria. pentru co’*c în
vingătorii s-au bă«ut frumos, 
nu-i ajută C.S.M.-uluâ. practic 
condamnată la reJrefractare, dar 
îi cam dî’:neazâ Iui ..Po+“. 
trupă cu ..dirijor" bun. dar cu 
destui „instrumentiști" de ocaz e.

Dum’e^ă. într-un meci cu .. 
-totec C.S.U. Oradea — „Poli" 
C.SJȘ. Timisoara 1—3 (14. —14.
—13. —9>. în cr’ei^lte iocuri :
Știința Motorul Baia Mare —

m

Iar 60- 
dovedît

Cu 
a- 

n-a 
fiind

favorita — C.S.M.'U.
— a fost la un mic pas 

trai seturi in 
de -la Știința 
jucat excelent 
ptmîndu-1 din 

pe juniorul 
au căzut f'z’c 

cîstigat cu 
5). ’ ‘
sumr’ză

C.S.M. 
sJmbătă 

cunoscuse satisfacția vreunei 
(13 Infringed). Ei b'ne. 

(numn'l sânte d'.n Carsmse- 
D. Roiban. Iordan, Pnno- 

E. Roîban, Stoleri (Călina). 
,.Poli“ C.S.S.

Campionatele Diviziei „V la handbal

Ieri 
etapei 
drul 
(masculin 
bal, Divizia

disputat jocurile 
3 din ca- 

campionatelor 
hand-

s-au 
cu nr.

returului 
și feminin) de 

„ AM.
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — 
TEHNICA TIMIȘOARA 
(10—8). La capătul unui 
fără prea mari atribute tehnice, 
dar cu o palpitantă evoluție a 
scorului, studenții timișoreni au 
cîștigat, cum se spune, pe „li
nia de sosire" rămînînd astfel 
înscriși în lupta pentru primul 
loc al clasamentului.

CARPAȚI MÎRSA — 
BRAȘOV 25—22 (17—9), 
SITATEA CRAIOVA 
STRUCTORU.L ARAD 
(15—10), UNIVERSITATEA CLUJ-

POLI- 
22—23 
meci

DINAMO 
UNI VER- 
— CON- 

29—18

NAPOCA — STEAUA 26—38 (9— 
21), MINERUL CAVNIC — ȘTI
INȚA EACAU ,36—33 (15—22).
CONSTRUCTORUL ORADEA — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 
21—29 (7—11).

FEMININ
CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
24—20 (13—7), PROGRESUL
BUCUREȘTI — TEXTILA DORO
BANȚUL PLOIEȘTI 16—19 (5—10), 
*----- TIMIȘOARA — MURE
ȘUL TG. MURES 17—21 (12—11), 
ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI 26—13 (13—7), TEROM 
IAȘI — TEXTILA I.A.S. ZALAU 
23—13 (9-7), RULMENTUL BRA
ȘOV — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 28—20 (12-10) meciul s-a 
jucat în devans, marți.

A.E.M.

C.S.M. Caransebeș 3—2 (—11, —5.
12, 10, 12) și Calculatorul Bucu-
rești — C.S.M.U. 
(8. 10. 14).

Suceava 3—0
1

CLASAMENT

7. C.S.M.U. S-va 20 13 7 42:33 33 1
8. C.S.U. Oradea 20 12 8 44:31 32 1
9. Știința M. 20 12 8 46:36 32
10. „Poli" C.S.Ș. 29 12 8 42:34 32 1
U. Calculatorul 20 10 10 42:34 30 1
12. C.S.M. C-sebeș 20 1 19 16:58 21 |

Următorul turneu (ponulti- I
mul), la Suceava, în prima deca
dă a lui aprilie.

Aurelian BRE3EAI+J

Divizia

PROGRESUL

prima

E

BALA

apăr

am 
în

tro 
și n

I
I
I
I
I

prin

I

i

de baschet feminin

c.s.u.

Mircea RADU, coresp.

204-10, 
16+9.

celor 
oră, 

nu

38
27
27
25
25

ale clu- 
toate ca- 

Armion 
respectiv 

<C. CRE-

MARE — UNI- 
CLUJ-NAPOCA

Coșgetere :
Rodea " *'

Ia 6—1 m 
noroi, a ob- 
victorie. Dar

BUCUREȘTI —
~ 65-—51 (41—

NU si

A ÎNCEPUT serialul
începută debordant, cu un gol-surpriză 

șovean pe stadionul de lingă Dealul Florilor, 
tapa inaugurală a returului ne produce o 
doua tresărire : Bălăci, splendidul nostru ju 
tor, înscrie superb, la Slatina, cu un șut de 
18 ni ; apoi o a treia venită pe calea und 
de la Tg. Mureș : Inserie Dinamo prin ac 
Sorin Răducami care marchează meci de me 
In jocuri amicale, in cele de cupă și-acum 
campionat, acest Hăducanu — pe care unii s 
grăbit să-l socotească „arma secretă a lui Din 
alții să-’ boteze „Rnsb de Ia Dinamo" — ins< 
fără complexe, fără -nici o „Jenă de debut 
cu o „obrăznicie" (apreciată) de care mai 
golgeterii de faimă au dat dovadă la ti 
pntnl carierei lor. Să nu ne grăbim însă, s 
lăsăm pe băiat să ne mai arate ce știe și 
poate... tn orice caz, ieri, pe Ia ora 15,30. 
namo amenințase (grație golului înscris de 
ducanu) ocuparea primului loc tn clasame 
intr-un duel cu Steaua care se anunță lung 
un serial (de primăvară) și mai palpitant de 
Dallas“-ul...
Lovind „pe plecare* — cum se spune tn 

Dinamo ne-a dat o jumătate de oră scuza

INSISTENȚA LUI LAC
PITEȘTI, 3 (prin telefon). 

Partida a fost mult influența
tă de starea cîmpului de joc, 
moale, alunecos, porțiunile de 
teren noroios alternînd cu cele 
de veritabilă... baltă. în aceste 
condiții, a fost aproape impo
sibil ca jucătorii să controleze 
normal balonul, să combine, 
să execute manevrele tactice 
dorite. Aproape fiecare fază s 
stat sub semnul hazardului.

Așa s-au și petrecut lucruri
le în faza golului. Pentru că. 
în min. 60, Steaua a speculat 
o fază creată de starea terenu
lui și de dubla ezitare Moi- 
ceanu-Cristian și, prin insis
tentul LĂCĂTUȘ, care a îm
pins în poartă de ’ * ~
un bălon oprit în 
ținut o prețioasă 
o analiză mai atentă a jocu
lui, a raportului de forțe din 
teren, a potențialului 
două echipe la această 
explică succesul liderului 
numai prin șansa la această 
fază, ci și prin superioritatea 
bucureștenilor ca pregătire ge
nerală. Steliștii „au stat mai 
bine pe picioare", au dominat 
mai mult, au acoperit mai bi
ne terenul și — în consecință 
— au avut mai multe ocazii 
de gol, într-un meci în care 
fazele de poartă au fost, în

general, foa 
pectul jocul 
tea desprin 
adversar (ca 
sele cu mult 
re) încă din 
a avut cîte
gol. In min 
pinge din p 
în min. 41 
capul de 
poartă, iar î
vitură liberă 
ternic execu 
cu, Cristia 
După pauză, 
prin Margel 
„afară", la i 
(min. 56, șu 
din poziție 
faza goluk 
apoi Stea 
sigură de vi

„8IMIZA" CU OLIMPIA!
Sîmbătă și duminică, Divizia 

„A" de baschet feminin a con
tinuat cu partidele etapei a 20-a. 
în cadrul căreia s-a înregistrat 
o surpriză : „remiza" obținută 
de Progresul in fața Olimpiei.

GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 1—1:64—57 
(36—35) și 77—91 (42—46). Repli
că foarte dîrză a jucătoarelor de 
la Progresul, ambele partide ca- 
racterizîndu-se prin echilibru, 
fără însă a se ridica la un nivel 
tehnic deosebit. Surpriza a prins 
contur în min. 27 al meciului 
de duminică, cînd Progresul s-a 
desprins la 14 puncte, avantaj 
care s-a dovedit hotărîtor. Men
țiuni speciale pentru Măringuț 
și Ciubăncan, prima fiind cea 
mai bună de pe teren în ambe
le jocuri. Au marcat : Civbăn- 
can 21+13, Cristea 10+11, Bădi- 
nici 10+8, Maritiache 7+10, Bîră 
€+5, Lefter, 6+20. Stingă 4+10, 
respec.iv Măringuț 26+35, Alixan- 
dru 16+16, Ciocan 4+13, Kapelo- 
vics 4+3, Stoichiță 3+0, Simi- 
oană 2+0, Pușcașu 0+24. (V. DU- 
ȚESCU. coresp).

VOINȚA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 2—0 : 74— 
43 (31—22) și 60—53 (33—37). Sîm
bătă au dominat elevele antrer 
norului M. Strugarti, remarcabil 
fiind sprintul din finalul meciu-

lui. Duminică, Voința a alergat 
după victorie, Politehnica avînd 
de partea ei prima repriză. Coș
getere : Filip 16+8, Borș 8+21. 
respectiv Prăzaru Mathe 10+13, 
Bărăgan 6+19.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 0—2 î 61—79 (31—39) și 74—86 
(36—43). Victorii lejere * 
jencelor, superioare la 
pitolele. ~ 
10+20, 1 
Pali 22+34, Kiss 
ȚU, coresp.).

GRUPA 7-12
CHIMISTUL RM. VILCEA — 

RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 90—81 
(48—39) și 93—81 (55—43). Victo
rii scontate ale vîicencelor, însă 
replica bucureștencelor a fost 
destul de dîrză. Coșgetere : Mi- 
săilă 25+27, Barbu 29 + 19, respec
tiv Slăvei 27+17, Ivan 11+32. (S. 
GEORNOIU, coresp.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
CRIȘUL ORADEA 1—1 S 80—77 
(36—461 și 72—79 (43—46). „Remi

ză" echitabilă, după evoluții con
tradictorii ale celor două echipe. 
Coșgetere : Mathe 23+11, Oloș 
13+21, respectiv Nagy 15+15, 
Casetti 11+12. (C. ALBU, coresp.).

întîlnirea VOINȚA BRAȘOV — 
ICEMENERG BUCUREȘTI se 
joacă azi și mîine.

TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI „A“ DE BASCHET MASCULIN
GRUPA 5-3

SIBIU, 3 (prin telefon). Du
minică s-au încheiat in localita
te întrecerile turneului final al 
grupei 5—8 a Diviziei „A“ de 
baschet masculin, conscmnin- 
du-se următorul clasament : 5.
C.S.U. Sibiu 49 p, 6. Rapid Bucu
rești 46 p, 7. Farul Constanța 
43 p, 8. Academia Militară Me
canică fină București 40 p. Iată 
rezultatele ultimelor două zile :

C.S.U. SIBIU — RAPID 34—82 
(32—36), Partidă derby a tur
neului, disputată sîmbătă, în care 
era în joc locul 5. Miza și-a pus 
amprenta asupra nivelului teh
nic, dar spectaculozitatea a fost 
menținută datorită deselor răs
turnări dc scor, tntr-un final 
tensionant, Chirilă a marcat co
șul victoriei. Cei mai eficienți : 
Bretz 22, Cliirilă, Palhcgy și 
Dăian — cite 14, respectiv G. 
Marian 21, Popovici 13, Caraion 
14.

FARUL — ACADEMIA MILI
TARĂ 17—74 (36—44), Presingul
eonstănțenllor din final a decis. 
Coșgeteri : Băiceanu 25, Tecău 
21, respceliv Neagu șl Șariă •— 
cite 19.

ACADEMIA MILITARĂ — RA
PID 93—81 (53—46). Baschetbaliș- 
tii militari au condus în perma
nență. Coșgeteri: Șariă 36, Zdren- 
ghea 18, respectiv Caraion 19, 
Popovici 15,

------- SIBIU — FARUL 81—53 
(42—31), Victorie fără probleme 
a liderei grupei. Coșgeteri : Chi- 
rilă ------- - -
ban

20, Bleahu 16, respectiv Șer- 
19, Băiceanu 11.

Ilie ionescu, coresp.
GRUPA 9-12

CLUJ-NAPOCA, 3 (prin tele
fon). Sîmbătă, în Sala sporturilor 
din localitate, a Început turneul 
final al grupei 3—12 a Diviziei 
„A" de baschet masculin. Iată 
rezultatele primelor două zile :

POLITEHNICA IAȘI — IMUAS 
BAIA MARE 75—72 (42—31).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 70—61 (33—42).

IMUAS BAIA 
VERSITATEA 
76—80 (38—43).

POLITEHNICA 
POLITEHNICA IAȘI 
22).

HUNEDOA 
fon). Meci e 
pe un teren 
lunecos), 
run cînd 
sele lor 
cenut în 
infinit 
soluții pentr 
într-o 
punct și în 
ieșit în evide 

Primii însă 
anroape de 
iii, mai .abil 
în terenul 
min. 12 de 
l-a lansat pe 
mai interven 
lui Alexa a . 
scorului. în 
a mai fos 
tot atit 
caro hunedor

BACĂU, 3 
Băcăuanii, inc 
puternic și d 
rinfă de a-și 
două puncte 
se instalează 
jumătatea de 
voluează cu 
pe linia de 
atacă, atacă, 
primele 45 d
de 10 ori spre 
au și 7 corn 
părarea timiș 
să reziste (f 
fundașilor ce
Ionuț), iar a 
„breșele", Ma 
și 14 — rele 
Elisei (min. 
turi violente 
lui) nu reuș 
balonul în

SLATINA, 
Greu mult m 
anticipa, a c 
deși astăzi , 
(Bălăci, Crișa 
gat bine j
foarte frum 
greu deoarece 
registru tactic 
cel din toam 
cu dîrzenie, s 
tru fiecare ba 
atacat destul 
Olt a avut m
tiativa in pri 
șan (min. 5) 
13) au fost la 
chiderea scoru 
întiniplal, insă
balonul rcsnii 
Jiului a ajuns



D1HZIA „A", ETAPA A 18 a

SAU DINAMO ?“ —t
elipa ' i 

ostru, i ‘
fotoliul liderului, piuă in clipa 

tinăr furios- din fotbalul nostru, 
ul“, a înscris la Pitești pentru < 

torul unei... bălți (acolo s-a oprit ] 
i-a păcălit și pe Cristian, și pe , 

Ită pe care n-a „planlficat-o“ nic' i 
ea intervenind (cu suspans) în fii- 1 

nostru exclusiv de dragul pia- j 
duminicale, care vor ti animate i 

în viitor, ți de o întrebare d i 
fantă : Steaua sau Dinamo 1 
tat asupra căruia ne oprim, cobo
ra clasamentului: de ieri, lanterna < 
că șl mal... roșie, băcăuanii ne- ■ 
ngă pe teren propriu echipa unei ] 
care am admirat-o cindva și o 

tăzl : Dumitru.
i, la Slatina, unde apele Oltului 

uit mai năvalnice decit cele ale j

inica viitoare episodul doi din se-

DINAMO 7
Marius POPESCU

■W/WVVWVWVVWVVVWVW*

0
1 (0) 

alune- 
închis, 
is 000.
3—5). 

LA-

F.C. ARGEȘ 
STEAUA

Stadion „I Mai" ; teren 
cos cu multă apă ; timp 
rece ; spectatori — circa 
Suturi : 6—9 (pe poartă : 
Cornere : 6—6. A marcat î 
CATUȘ (min. 60)

F. C. ARGEȘ : Cristian — Voi- 
cu (min. 70 Pană), STANCU, 
Moiceanu, BĂNUȚĂ — Ignat, 
lovănescu. CONSTANTIN, Marge- 
latu — Jurcă, NICA.

STEAUA : Ducadâm — Iovan, 
BUMBESCU, BELODEDJC1, Băr- 
bulescu — St Petcu, T. Stoica. 
BOLONI, Majaru (min. 46 BA- 
LINT) — LĂCĂTUȘ, Pițurcă.

A arbitrat toarte bine M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca) ; la linie : 
A. Porumboiu (Vaslui) și 1. Tăr- 
can (Reghin).

Cartonașe galbene : IGNAT.
Trofeul Petschovsehi : 10. 
La speranțe : 0—1 (0—1).

cu succes atacurilor argeșene 
lipsite, totuși, de coeziune și 
vigoare.

Radu URZICEANU

atacurile, cu Klein și Mateuț 
în prim-plan. De altfel, aceș
tia au fost autorii fazei din 
care s-a marcat golul victoriei 
în min. 31 : Klein a „întors" 
o minge in careu, Mateuț a 
profitat de indecizia si „bîlbî- 
iala" adversarului șutind la ră
dăcina barei, Balasz a încercat 
să trimită afară și a nimerit 
transversala, iar COJOCARU a 
reluat balonul in plasă. Meciul 
se încinge în repriza secundă 
(este chiar mai echilibrat în 
partea a doua) cind apar mai 
multe faze de poartă : min. 47 
— Mateuț trimite pe sub Ba
lasz, dar afară ; min. 50 —
Oncu ratează și el. F. C. Bi
hor nu se împacă cu rezulta
tul, iese la atac, are inițiativa 
chiar, dînd mari emoții gazde
lor in finalul partidei. Este 
vorba de min. 66. 70, și, mai

IENTE CORNERELE!
Moise, foarte atent și sigur in 
intervenții.

în următoarele 45 de minute 
jocul se desfășoară pe aceleași 
coordonate, gazdele continuă 
să asedieze careul timișorean, 
obțin încă 9 cornere. fără să 
izbutească însă să înscrie. Bă
căuanii se află cel mai aproape 
de gol în min. 54. cînd. la o 
centrare a* lui Șoiman, Man
galagiu reia din plonjon dar 
Moise. răsărit ca din pămint 
la coltul scurt, deviază în cor
ner ! în minutul următor sin
gurul contraatac Viguros al ti
mișorenilor se putea solda cu 
gol, Giuchici și Vlătănescu, scă- 
pati singuri, la o dublă „bilbî- 
ială“ Mangeac-Andrieș. nu reu
șesc nici ei să marcheze. Sigur 
că, după cum s-a desfășurat 
jocul, băcăuanii se pot,declara

IȘAN ÎN VERVĂ
flat Ia 18 m de poartă, care, 
cu o execuție excelentă, a tri
mis mingea în Doartă : 1—0. 
Dominarea gazdelor s-a mai 
concretizat în min. 40 : Do- 
nose l-a servit foarte bine pe 
CRIȘAN. care a țîșnit prin 
masiva apărare a Jiului, a 
făcut o cursă pînă-n careu, a 
șutat pe jos și... 2—0.

După pauză jocul a fost e- 
chilibxat în unele perioade, cu 
mai puține faze decit in prima 
parte. în min. 78. F.C. Olt și-a 
mărit avantajul : Bălăci a c- 
xecutat foarte bine o lovitură 
liberă de la 18 m lateral, tri
mițând mingea în careu, și fun
dașul CĂȚOI a reluat-o, cu 
capul, în plasă : 3—0.

Pompiliu VINTILA

R DECIS PLUSUL DE VALOARE
TG. MURES, 3 (prin telefon) 

Prezenta campionilor și situa
ția... deloc roză a echipei lo
cale au creat o atmosferă deo
sebită pentru această partidă. 
Dar, în ciuda eforturilor deo
sebite ale organizatorilor, te
renul a fost deosebit de greu, 
pe parcurs devenind un ade
vărat patinoar, ceea ce a avut 
implicații asupra calității par
tidei. Și cînd ai probleme in 
menținerea echilibrului pe un 
astfel de teren e si greu să 
realizezi fotbal de calitate. E- 
chipa bucureșteană a cîștigat 
cu 1—0, dar vom spune, din 
capul locului, că u» rezultat 
de egalitate ar fi fost mai e- 
chitabil. Formația gazdă a a- 
vut 30 de minute (primele) 
foarte bune. Prin vigoare, prin 
rapiditate și-a dominat parte
nera și și-a creat chiar ocazii 
de gol. dar. în min. 1. la șu
tul lui Popa. Moraru a boxat 
balonul pe lingă bară. Apoi, 
în min. 10. Botezan a ratat 
intercepția, cu capul, intr-o 
poziție excelentă, iar în min. 
19 doar șansa l-a salvat pe 
portarul dinamovist : după un 
dribling prelungit. Fodor a șu
tat puternic. Moraru a încer
cat să respingă, balonul a să
rit din el în bară, de unde 
a ieșit afară. Apoi. în min. 24. 
Moraru s-a remarcat din nou 
cînd l-a ajutat și întîrzierea 
lui Ciorceri. într-o fază de -gol.

Scăpată cu fața curată, e- 
chipa oaspete își demonstrează 
superioritatea, ca valoare și 
maturitate, și deschide scorul 
în min. 32, cînd. Ia o greșeală 
colectivă a apărării gazdă. Stă- 
nescu a centrat și S. RĂDU- 
CANU a înscris, cu latul, în 
poarta goală. în min. 41 s-a 
remarcat Varo, care a deviat 
în corner șutul-bombă al lui 
Augustin, de la 20 m.

La reluare, pe fondul unui 
echilibru în joc. 4ot gazdele au 
prima ocazie (min. 50). dar

A.S.A. TG. MUREȘ 0
DINAMO 1 (11

Stadion „23 August" ; teren a- 
lunecos, strat de zăpadă fngbefar 
(4 patinoar; timp însorit, dar 
frig ; spectatori — circa 20 000. 
Suturi : 5—6 fpe poartă : 4—3).
Cornere : M—L A marcat : S.
RADUCANU (min. 32).

•
A.S.A. : Varo — Szabo. Jenei. 

ISPIR, Fodor - POPA, Both 
(min. 63 C. Rie). Botezan — 
Ciorceri (min. 57 Muntean), Fa
ntei. SOARE.

DINAMO : MORARU — Movilă 
(min. 88, Vlad). Al. Nicolae, ZA
RE. Stănescu — Rednic. Ivan. 
SUCIU. Dragnea — S. Rădueanu, 
AUGUSTIN (min. 83 Țălnar).

A arbitrat bine I. Igna : la li
nie : D. Buciuman și l. Ferenczl 
(toți din Timisoara) — ambii cu 
unele greșeli in aprecierea of
saidului.

Cart mase galbene: IVAN, AL. 
NICOLAE. MUNTEAN.

Trofeul Petschovsehi : 9.
La speranțe : 1—1 (0—0).

Ciorceri ratează. Apoi. în min. 
54. S. Rădueanu se strecoară 
cu abilitate printre trei-patru 
apărători si șutează cu efect, 
pe lingă Varo, dar balonul lo
vește bara din dreapta și iese 
afară. Avînd avantajul unul 
gol. Dinamo „calmează ostili
tățile". pasează (ba mai trage 
și de timp), și. sigură pe ea. 
termină învingătoare. pentru 
că, pină Ia sfîrșftul jocului, 
nu mai înregistrăm decit o 
fază f'erbinte de poartă. în 
min. 83. la un corner, cînd ba
lonul a traversat careul mic 
al dinamoviștilor.

Constantin ALEXE

1-1, CA Șl
Elementul principal al jocu

lui de ieri, din Giuleșți, a fost 
terenul. Un teren „imposibil" 
care a făeut ca valorile să se 
egalizeze, ca fotbalul propriu- 
zis să fie înlocuit cu o luptă 
oarbă pentru posesia balonului. 
Din această încleștare a. re
zultat acest echitabil, spunem 
noi. rezultat de egalitate, cu 
toate că Rapid a fost mai multă 
vreme la cîrma jocului, a șu
tat ceva mai mult la poartă 
și a și reușit deschiderea sco
rului (min. 5T). Dar a fost 
suficientă ezitarea lui Sameș 
și Grigore din min. 63 pentru 
ca abilul și forțele Cămătaru 
(accidentat în debutul meciu
lui. dar revenit pe gazon) să 
profite și să egaleze.

Marile ocazii ale jocului au 
fost ratate de Agiu : în min. 
23 el are o bună situație, șu- 
tează, dar mingea este' de
viată în lateral de un apără
tor, pentru ca. în minutul ur
mător tot Agiu să scape de 
sub supraveghere. Se părea că 
golul va fi inevitabil, dar Lung 
a fost mai iute pe acest teren 
mocirlos. Zece minute mai tîr- 
ziu este rîndul craiovenilor. 
prin Cămătaru. să aibă o bună 
ocazie, dar portarul Toader 
plonjează la picioarele atacan
tului craiovean. în sfîrșit. in 
ultimul minut al reprizei, din 
nou Agiu. De data asta min
gea. expediată de el cu capul, 
trece cu puțin pe lingă poartă. 
Presiunea feroviarilor continuă 
si după pauză si. în min. 46, 
Tilihoi este foarte aproaDe de 
autogol, dar Lung prinde in 
ultima clipă. Min. 47 aduce o 
nouă ocazie ratată, de data 
asta de Cămătaru care tri-

ASTĂ-TOAMNĂ
RAPID 1 (0}
UNIV. CRAIOVA ’ (Oj

Stadion Ciulești ; teren- toarte 
greu, acoperit cu lajzadă. apă șl 
noroi : timp bun : spectatori — 
circa — 17 000. Șuturi : 8—î (pe 
poartă ’—1*. Cornere : 4—7. Au 
marcat • ȘT. POPA 'min. 57) si 
CAMATARU (min. 63)

RAPir : Toader — CtRSTEA. 
GRIGORE sames. Bacos — AGIU. 
lor. Ion. Rada Șt. Popa — 
CIOACA. MANEA

UNIVERSITATEA : Lung —
Negrită. ȘTEFANESCU. TILIHOI. 
Ungureanu — MĂNĂJLA. Ticlea- 
nu (n-in. 61 di fu). Irimeseu. 
AD POPESCU — CAM XT ARU. 
Geclgău.

A arbitrat satisfăcătoi C. Streng 
(Oradea) ; la linie : A. Gheorgiie 
(P Neamț) și V. Cart 'Medgidia).

Trofeul Petschovsehi : 8.
Meciul de speranțe nu s-a ils* 

mitai.

mite și el. cu capul, pe lingă 
poartă, la fel ca Agiu. Primul 
gol cade în min. 57 : Irimcscu 
comite fault ta 25 m execută 
Agiu. mingea aiunge Ia ST. 
POPA și acesta înscrie eu un 
șut plasat : 1—0. Nu trec decit 
6 minute și Cămătaru eealează : 
Ia un atac al craiovenilor a- 
părarea rapidistă se onreste 
pentru un presupus ofsaid și 
CĂMĂTARU profită «nrintînd 
printre Sameș și Grigore t 
1—1. Partida se încheie cu două 
faze create de Manea (min 83 
și min. 90). La aceea din min. 
83 Agiu înscrie, dar se afla 
în ofsaid. De remarcat că si 
în min. 55 Rapid mai marcase 
un gol. prin Cioacă, dar și #- 
cela din ofsaid, ambele bine 
semnalizate de tusierul A. 
Ghcorghe.

Mîrcea TUDORAN

CORVINUL 1 (1)
F.C. BIHOR 0

Stadion Corvlnul ; teren moale, 
alunzeos ; timp înnorat ; specta
tori — circa 8 000. Suturi : 10—9
(pe poartă : 6—6). Cornere : 6—1. 
A marcat : COJOCARU (min. 31).

CORVINUL : Alexa — Nicșa 
(min. 71 G. Moldovan). Dubinciuc. 
MĂRGINEAN. BOGDAN — Oncu. 
MATEUȚ. KLEIN — GABOR. 
Cojocaru (min. 84 Tirnoveanu), 
Văetuș.

F. C. BIHOR : Balasz — DIA- 
NU. I. MARIN, Dumitreseu, Ni- 
țu — Tamaș. Biszok. FLOREAN. 
Georgescu (min 83 Mureșan) — 
Re. Grosu (min. 60 Mthuț).

A arbitrat bine D. Petrescu: la 
linie : R. Matei și G. Ionescu 
(toii din București).

Cartonase galbene : KLEIN,
DI ANU. MĂRGINEAN.

Trifeul Petschovsehi : io.
La speranțe : 2—0 (0—0).

ales, 74 cind Mărginean a sal
vat de pe linia porții la șutul 
lui Biszok.

Stelion TRANDAFIRESCU

S.C. BACĂU 0
„POLI" TIMISOARA 0

Stadion „23 August" ; teren 
moale, pe alocuri cu băltoace ; 
timp însorit, vini puternic ; 
spectatori — circa 10.000. Șuturi : 
16—5 (pe poartă : 6—2). Cornere : 
16—0.

S C. BACĂU : Manoeac — An- 
drieș, Arteni. C. SOLOMON, E- 
lisei — Adotf. Guda, Tismănaru 
— MANGALAGIU (min. 61 Pe- 
noff). lamandi, Șoiman.
' POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
MOISE — Șunda, VUȘCAN, 1O- 
NVȚ, Pascu — Deac, Rotariu. 
Oancea, DUMITRU — Giuchici. 
Vlătănescu (min. 87 Bolba).

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu (Brașov) ; la linie : Al.
Mustețea (Pitești) și I. Ve’ea 
(Craiova).

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : 2—1 (2—0).

nemulțumiți, ci ajungind acum 
intr-o situație foarte, foarte 
grea, la minus 6 in -clasamen
tul adevărului".

Laurențiu DUMITRESCU

F.C. OLT 3 (2)
JIUL 0

*
Stadion ,1 Mai" ; teren alune

cos ; timp nor os, rece; spectatori 
— circa 6.000. Șuturi : 10—1 (pe 
po'irtă : 4—2). Cornere : 9—6. Au 
marcat : BĂLĂCI (min. 26), CRI
ȘAN (min 40) și CĂȚO1 (min. 
78).

F. C. OLT : Barba — M. Zam
fir Cervenschl, CĂȚOI. Minea — 
DONOSE, SOROHAN, Eftimie — 
CRIȘAN, Turcu (min. 73 Lauren
țiu) BALACJ (min. 80 Georgescu).

JIUL : Homan — V. Popa, M. 
POPA, Vizitiu, P. Grigore - 
Varaa Szekely (min. 81 Călin), 
Găman — B. Popescu (min. 56 
HenzeP Sălăjan, BĂLUȚĂ.

A arbitrat foarte bing S. Nec- 
șulescu ; la linie : M. Ionescu
(ambii din Tirgoviște) și M. 
Constantinescu (București).

Cartonașe galbene : VIZITIU»
MINEA.

Trofeul Petschovsehi : 10.
Ln snerante : 7—1 (6—0).

SURPRIZA... N-A
BAIA MARE. 3 (prin tele

fon). Brașovenii Văidean și Ca- 
dar vîntură toată apărarea gaz
delor, profitind și de plasamen
tul defectuos al veteranului 
Condruc. în numai opt minu
te, F.C.M. Brașov expediază 
trei șuturi pe poarta lui Mia. 
ratează o mare ocazie (mm.' 
6 Văidean) -și marchează un 
gol (min. 8), prin același VĂT- 
DEAN. care șutează din apro
piere. fructifici nd o centrare a 
lui Cadar. Deruta apărătorilcr 
băimăreni este mare, cuplul 
Cadar-Văidean zburdă în con
tinuare, în min. 23 doar un 
placaj al lui Condruc Ia 18 m 
îl mai poate opri pe Cadar 
din cursa sa spre gol. F. C. 
Baia Mare scapă greu din 
chinga acestor atacuri fulge
rătoare și abia în min. 37 ’a o 
lovitură liberă executată de 
Arezanov, D. MOLDOVAN se

MAI AVUT LOC
înalță și trimite în poartă.

Dar adevărata reabilitare a 
gazdelor se produce după pau
ză, cînd Condruc, reventndu-și. 
nu va mai gafa niciodată, iar 
cei doi înaintași brașoveni, ca
re atacaseră atit de nemilos ca
reul advers o repriză întreagă, 
sînt, in sfîrșit. neutralizați 
printr-un marcaj sever. Tere
nul greu avea să-și ceară șl 
el tributul, cei care l-au plătit 
fiind jucătorii brașoveni care 
încep să se stingă treptat trep
tat. Ei joacă totuși deschis, cu 
accente ofensive, dar nu mai 
pot stăvili presiunea gazdelor. 
Acestea mai punctează în două 
rânduri, in aceeași manieră, 
cu mingi aruncate in careu pe 
care portarul Polgar nu le poa
te intercenta. în min. 67, fina 
lizează BOLOS, iar in min. 82, 
D. MOLDOVAN.

Ion CUPEN

F.C. BAiA MARE 3 (1)
F.C.M. BRAȘOV 1 (1)

Stadion „23 August" ; teren 
dezghețat ; timp favorabil : spec
tatori — circa 10.000. Șuturi : 12—7 
(pe poartă : 6—6). Cornere :
11—2. Au marcat : D. MOLDO
VAN (min. 37 și 82). BOLOS 
(mtn. 67), respectiv vAlDEAN 
(min. 3).

F. C. BAIA MARE : Mia - A- 
P.EZANOV. Condruc. BOLOȘ. 
Wetsenbacher — BALAN. I. MU- 
REȘAN, Latș — Caciureae (min. 
46. Dorobanțu), Nemteanu (min. 
76. Roznai). D. MOLDOVAN.

F.C.M. BRASOV : Polgar — V. , 
Florea. V. Stefan, Naghi. Manciu 
— ȘOARECE. Soirea (min. SI
Gherglze). CRISTEA — Bnta-
eliu (min. 79 Moșoman). VAI-
DEAN. CADAR.

A arbitrat foarte bine El. Po
pescu ; la linie : I. Cot (ambii 
din Ploiești) si C. Gheorghe (Su
ceava).

Cert ina«e galbene : 7. MURE- 
ȘAN, VĂIDEAN.

Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : 5—0 (2—0).

TREI CENTRĂRI... CAP... GOL!
Joc greu, pe un teren aproape 

impracticabil, porțiunile de pa
tinoar alternînd cu cîteva insule 
de „verde înghețat44 și cu des
tule „golfuria de zăpadă topită, 
sub care se simțea pardoseala 
de... beton. Cu toate acestea a 
fost un joc viu, de angajament, 
în pofida alunecărilor ca pe pîr- 
tie. A cîștigat pe merit echipa 
bucureșteană. mai ales cu con
tribuția individualități lor sale, 
care au găsit soluții pe o 
suprafață pe care orice 
execuție tehnică însemna un 
efort de creație. Buzoienii au 
opus o frumoasă (și curajoasă) 
rezistență, mai ales în prima 
parte, cind linia lor de mijloc, 
bine construită, a ..tăiat" bine 
sprinturile lui Hagi. încercările 
de dribling ale lui Coraș și jo
cul mereu la pxndă al inepuiza
bilului Mircea Sandu. Scorul a 
fost deschis de CORAȘ (min. 54). 
după o săritură englezească pină 
spre transversală. în fața unui 
portar intimidat de gabaritul să
ritorului. (Să notăm precizia pa- 
sei lui Hagi, din lovitură liberă).

Majorarea -scorului s-a produs 
după numai șase minute, cînd 
un „trasor44 la fel de inspirat 
al lui Hagi — tot din lovitură 
liberă, a fost deviat de MIRCEA 
SANDU, cam in stilul Iui Uwe 
Seeier, dar iarăși cu concursul 
lui Lazăr. în min. 69 ar fi pu
tut să fie 3—0, dar ..bolta44 lui 
Hagi. peste portarul ieșit, a e- 
șuat cu cîțiva centimetri. La 
2—0, buzoienii insistă, stimulați 
de steagurile roș-albastre venite 
să-și încurajeze echipa și reduc 
handicapul (min. 85) — șut bombă 
a] lui BALAUR, după o reușită 
centrare Cramer, corectată „pen
tru bătaie44 de Dudu. Surprinși, 
studenții readuc euforia în ta
băra lui Gaudeamus, HAGI re- 
luînd cu capul (min. 87), în sti
lul lui Rossi, după o cursă rapidă 
și o centrare la fel de rapidă 
a lui FI. Grigore. Trei goluri 
înscrise cu capul. O probă de 
maturitate din partea unei e- 
chipe care a găsit astfel cheia 
pentru evitarea terenului greu.

loan CHIRILA

SPORTUL STUD. 3 (0)
GLORIA BUZĂU 1 (0)

Stadion Sportul studențesc; teren 
foarte greu; timp friguros. in
dii- ; spectatori — circa 10 000. 
Suturi : II—7 (pe poartă : 5—3). 
Co nerr : 6—4 Au marcat : CO
RA' (min. 54) M. SANDU (min. 
60). HAGI (min 87). respectiv 
BALAUR (min. 85).

SPORTUL STUD. : Zarlosu — 
1,1. Mihail. IORGULESCU. Cazan, 
MUNTEANU II — ȘeTbănlcă (min. 
79 Terhes), Pană Bozeșan (min. 
72 F> Grigore). HAGI — M. 
SANDU. Coraș.

GLORIA : Lazăr (min. 67 Cris
tian II) — COMANESCU. Tica, 
Mircea, Tulpan — BALAUR, Șu- 
mulanscM. GHIZDEANU, Cramer 
— D. Georgescu, State (min. 75 
Zahiu).

A arbitrat foarte bine : I. Cră- 
ciunescu: tu linie; Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîlcea) șl V, 
Titorov (Drobeta Tr. Severin), ?

Cartonașe galbene : CAZAN. j
Trofeul Petschovsehi ; 10 ; i
La speranțe : 1—3 (1—1)- “

OASPEȚII
9

AU IEȘIT TIRZIU LA JOC
RM. VÎLCEA, 3 (prin tele

fon). Dominarea insistentă a 
gazdelor, pe un teren greu, 
s-a concretizat — prima oară 
— pe tabelă în min. 38 : o 
lovitură liberă executată de 
Cineă, rapid. în „lung de li
nie", a făcut ca mingea să 
ajungă Ia Verigeanu. pe par
tea stineă : a urmat centrarea 
și BUDURU. anărut prompt, a 
reluat fulgerător balonul, cu 
capul, în plasă : 1—0. Pină a- 
tunci. Gîngu (min. 22) și Bu- 
duru (min. 26 — lovitură, cu 
capul. în transversală) au iro
sit mari ocazii de deschidere 
a scorului. în această parte a 
intîlnirii. ieșenii s-au văzut o 
singură dată în atac. în min. 
24. cînd F'lip a pătruns, pe 
partea stingă. în careul de 16 
m. dar. în dina șutului, a fost

prompt contrat de Teleșpan. 
în finalul primei reprize, no
tăm gestul nesportiv al lui Io
van, care l-a accidentat pe 
fundașul ieșean Anton, acesta 
fiind obligat să părăsească te
renul.

La reluare, echipa locală își 
continuă ofensiva și. în min. 
56, o reușită combinație între 
Gîngu, Verigeanu și CINCA. îi 
oferă ultimului posibilitatea 
șutului și... 2—0. în min. 63, 
Biro. singur in 6 m. este blo
cat de Racolțea. care salvează 
un gol ca și făcut. în min. 67, 
același Biro execută o lovitură 
puternică pe jos și Racolțea 
reține cu dificultate. în min. 
73. Damaschin I întîrzie șutul 
și este deposedat din mijlocul 
careului. Spre finalul parti
dei. Chimia îsi revine și. în

CHIMIA RM. VÎLCEA 2 (1)
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion „1 Mai“ : teren moale 
(mocirlos) ; timp noros ; specta
tori — circa 5.000. Șuturi : 11—5 
(pe poartă : 8—3). Cornere : 8—3. 
Au marcat : BUDURU • (min. 38) 
și CINCĂ (min. 56).

CHIMIA : Racolțea — Teleșpan. 
Basno, PREDA. Cincă — Udrea, 
Iovan (min. 43 LAZĂR), CARA- t 
BAGEAC (min. 76 Albu) — VE
RIGEANU, BUDURU, Gtngu. _

politehnica. : Cimpeanu —: 
Stgmirean URSU. Anton
43 Gheorghiu), GH. MUNTEANU_ . 
— Agachl Cănînău, BIRO, Ke- ; 
resi (min. 86 Paueliuc) — Damas-, 
chin I. Filip. _

A arbitrat bine M. Axente ; M 
linie : D. VStran (ambii din A-, 
rad) și N. Voinea (București), ■

Cartonașe galbene : CINCA.
Trofeul Petschovsehi : 10.
La speranțe : 3—1 (1—1).

min. 77. expediază, prin Lazăr, 
balonul în stîlpul din dreapta 
porții lui C-'mneanu.

Gheorghe NERTEA



„Dinamoviada internaționala de schi"

COBORÎREA-CEA MAI SPECTACULOASĂ 
PROBĂ A ÎNTRECERILOR

V foistu ;i w. Biră (fiomania)—pi primele două loturi la combinata alpină
POIANA BRAȘOV, 3 (prin 

telefon). Simbătă. soarele s-a 
ascuns după nori și din înăl
țimi a început să ningă. Cu 
toate acestea, întrecerile celei 
de-a IX-a ediții a „Dinamo- 
i atici internaționale de schi", 
au continuat conform progra
mului.

în Poiana mică, biatloniștii 
au făcut din nou dovada cali
tăților lor. Pe lista de înscrie
re la 10 km au figurat nume 
cunoscute care au fost prezen
te și la recentele Campionate 
mondiale de la Ruhpolding 
(Austria): Altimantas Salna
(URSS), Jan Matous și Zdenek 
Hak (Cehoslovacia), și alții 
Cursa a fost dinamică și de
partajarea fruntașilor s-a fă
cut pe diferente de timp foar
te mici. A învins un outsider, 
sovieticul Constantin Vaigin, 
care a alergat foarte bine, iar 
in poligon, la ambele treceri, 
a ratat o singură țintă și a 
executat — normal — o tură 
de penalizare. Zdenek Hak, a 
greșit cite o țintă la fiecare 
trecere prin poligon și a ocu
pat locul II. Păcat că de data 
aceasta sportivii români nu
s-au mai aflat in lupta pentru 
primele locuri. Vladimir To-
dațcă, pe care il știam un tră
gător foarte bun, nu a fost
simbătă in apele lui și cu 6 
ture de penalizare, cite trei
la fiecare trecere prin poligon, 
s-a situat pe locul 14.

Duminică au avut loc probe
le de ștafetă la fond și biatlon 
și cursa de ciborire pentru fe
te și băieți. Punctul de maxim 
interes l-a constituit intrece
rea de pe pirtia Lupului (3150 
m). Zăpada foarte bună (în
ghețată) a permis realizarea 
unor viteze impresionante, pe 
unele porțiuni atingîndu-se 130 
km la oră. Vechiul record al 
pîrtiei a fost bătut cu aproape

14 sec. de sportivul sovietic 
Vladimir Macheev — cobori- 
tor din elita mondială a aces
tei probe. Și schiorii noștri au 
avut evoluții foarte bune. Vili 
Podaru a ocupat un onorant 
toc secund — și el cu mult sub 
recordul pîrtiei — iar Mihai 
Biră, despre care se aprecia 
că are veleități doar pentru 
cursele de slalom, a demonstrat 
că poate deveni și un bun co- 
boritor dacă va fi supus unui 
antrenament adecvat. De alt
fel Vili Podaru și Mihai Biră 
s-au clasat pe primele 
locuri la combinata 
fapt pentru care merită 
re felicitări.

două 
alpină, 
since-

REZULTATE 
nică. Coborire 
mir Macheev
2. Vili Podaru
3. Ismail Coclcarov (U.R.S.S.)
1:28,13, 4. Stanco Maciej (Polo
nia) 1:30,45, 5. Mihai Biră
(România) 1:30,70. 6. Viorel Con
stantin (România) 1:30,95. Fete : 
1. Natalia Belosludteva (U.R.S.S.) 
46.17, 2. Tatiană Velicoredcianina 
(U.R.S.S.) 47.09. 3.
Dzieclelak (Polonia) 
Claudia Postolache _________
48,68. ștafetă 4 X7.5 km (biatlon): 
Cehoslovacia. 4X18 km bărbați 
(fond) : U.R.S.S., 4X5 km fete 
(fond) : U.R.S.S.. Combinata alpi
nă : 1. Vili Podaru, 2. Mihai 
Biră, 3. Mihail Danilov (U.R.S.S.)

Simbătă, biatlon, 10 km indi
vidual : 1. Constantin Vaigin
(URSS) 31 :38,7 (1 tură pen.); 2. 
Zdenek Hak (Ceh.) 31:53,8 (2 tu
re) : 3. Leonid Rezsov (URSS) 
31:57,5 (2 ture); 4. Andrei Nepien 
(URSS) 31:59,1 (4 ture); 5. Jaro
mir Simunek (Ceh.) 32:21,5 (1
tură): 6. Jan Matous (Ceh.) 
32:38,9 (1 tură); ...10.* Basarab
Abriham (România) 34:18,6 (2
ture)... 12. Sorin Popa (Româ
nia) 35:03,3 (3 ture)... 14. Vladi
mir Todașcă (România) 35:44,0 (6 
ture)... 20. Dan Cristoloveanu 
(România) 37:27,05 (5 ture).

2.

1.

TEHNICE, 
bărbați : 

(U.R.S.S.)
(România)

1.
Dumi- 
Vladi- 
1:24.«2, 
1:23.04,

Alexandra
47,18... 7.
(România)

Paul IOVAN

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATEETI5M ÎN SALĂ
(Urmare din pag. 1)

și iese prima în ultima linie 
dreaptă, îndreptîndii-sc nestin
gherită spre finiș, Cojocaru 
părea mulțumită cu medalia de 
argint și, neatentă, a fost în
trecută pe' ultimii metri de re
cordmana mondială in aer li
ber, sovietica Olizarenko. Tre
buie subliniată evoluția remar
cabilă pentru o debutantă la o 
competiție de o asemenea am
ploare a Ellei Kovacs, dar și 
faptul că cealaltă reprezentan
tă a noastră a concurat cu fe
bră, după două zile de tra
tamente medicale, la pat. în 
proba similară a băieților, Pe
tru Drăgoescu, aflat pe ultima 
poziție la jumătatea finalei, a 
trecut in frunte — ocolind pe 
culoarele exterioare grupul 
fruntaș — a ieșit bine din ul
tima turnantă, părind că o sa
și ciștige, dar a fost întrecut 
pe „grila" de sosire de brita
nicul Harissen. Oricum, o com
portare frumoasă a tinăru- 
lui nostru atlet.

Și acum citeva aprecieri asu
pra celorlalte probe la care au 
participat atleții români. Sări
tura in lungime femei a fost 
cel mai „tare" concurs pe te
ren acoperit înregistrat de sta
tisticile mondiale. Ciștigătoarea, 
sovietica Galina Cistiakova — 
cu un elan neobișnuit de scurt 
— iși confirmă recentul ei re
cord mondial de sală (7,25 m). 
Stilista Dreschler-Daute, pînă 
mai deunăzi recordmană a pro
bei, a fost nevoită să se recu
noască învinsă și de Murkova. 
Reprezentanta noastră, Vali 
Ionescu, nu s-a regăsit nici o 
clipă : a depășit cinci din cele 
șase încercări, contind doar 
pe a treia săritură — făcută 
pentru calificarea în finala „de 
opt" — și s-a clasat abia a 
șasea. La aruncarea greutății 
femei, in disputa pentru locul I, 
recordmana mondială de sală. 
Helena Fibingerova. aflată la

a 8-a „cunună de lauri" la 
„europenele" de sală (record 
absolut al competiției) și cam
pioana olimpică de la Los An
geles, Claudia Losch. Mihaela 
Loghin s-a aflat pe poziția „de 
bronz" pînă la cea de-a cincea 
serie de aruncări, cînd a fost 
întrecută de mult mai tinăra 
Heike Hartwig. Deținătoarea 
recordului mondial în aer li
ber. soivetica Natalia Lisovs- 
kaia (acum, doar 18,85 m), ca 
și camipoana noastră, nu s-a a- 
comodat cu suprafața de par
chet a cercului de aruncare.

Rezultatele finalelor 
zi : BARB AȚI : 60 m: 
Fariane (M. Britanie) 
Ricard (Franța) 6,63, 
rueles (Belga) 6,61 ;
1. P. „ —
2. A. Kotovici
3. D. Biczysko
triplusalt : 1. 
garla) 17,29 m, 
slovacia) 
(R.D.G.) 
mg : L _______ _________
(R.D.G.) 7.90. 2. Guinka Zagort- 
ceva (Bulgaria) 8.02. 3. Anne Pi- 
quereau (Franța) 8.03 i lungime : 
L Galina Cisfiakova (U.R.S.S.) 
7.02 m. 2. Eva Murkova (Ceho
slovacia) 6.99 m, 3. Heike Dres- 
chler — Dau’e (R.D.G.) 6.97 m.
4. Helga Radtke (R.D.G.) -6.89 m,
5. Jasmin Feige (R.F. Germania) 
6.58 m. 6. Vali Ionescu (România) 
6,49 m; greutate: 1. Helena Fibin
gerova (Cehoslovacia) 20,84 m. 
2. ctaudia Losch (R.F. Germania) 
20.59 m. 3. Heike Hartwig (R.D.G.) 
19,93 m. 4. Mihaela Loghin (Ro
mânia) 19.89 m. Ziua a doua :* 
BARBAȚI : 400 m: l. T. Bennett

din prima 
1. M. Mac- 

2. A.
Des- 

inălțime : 
(Suedia) 2,35 m, 
(U.R.S.S.) 2.30 m, 
(Polonia) 2.30 m;

C. Markov (Bul- 
2. J. Cado (Ceho- 

17.23 m, - - -- -
17,14 m ;

Cornelia

77

Sjoberg

3. V. Mat 
femei : 60

Oschkenat

(Anglia) 45,58 — rcc-r 
(v.r. : Th. Schdnlebe — 
45,60 — J"*"’ ; “ — *_ 
45,90 ; 3. Jose Alonso
46,52 ; 800 m : -
(Anglia) 1:49,09 ; ___
eseu (România) 1 :49,33 ; 
Masunov (U.R.S.S.) 1:49,59 
L S. Till! (Italia) 20,77 ; 
Prenzler (R.D.G.) 20,83 ; 
Evghenlev (U.R.S.S.) 
greutate : 1. R, Machura (Ceho
slovacia) 21,74 m ; 2. U. Timmer- 
mann (R.D.G.) 21,44 m ; 3. W.
GUnthor (Elveția) 21,23 m ; lun
gime : L G. Paloczl (Ungaria) 
8,15 m ; 2. L. Szalma (Ungaria) 
8,15 m ; 3. S. Laevski (U.R.S.S.) 
8,14 m ; 4. J. Leitner (Cehoslova
cia) 8,13 m ; 1 500 m : 1. j-l. 
Gonzales (Spania) 3:39,26, 2. M. 
O’SuUivan (Irlanda) 3:39,75, 3.
J-L. Carreiira (Spania) 3:46.43 : 
femei : 400 m : 1. Sabine Busch 
(R.D.G.) 51..35 ; ■ 2. Dagmar Neu
bauer (R.D.G.) 51,40 ; 3. Alena
Bulirova (Cehoslovacia) 52.54 ; 
800 m : 1. Ella Kovacs (Româ
nia) 2:00,51 ; 2. Nadelda Olizaren
ko (U.R.S.S.) 2:00,90 ; 3. Cris-
tleana Cojocaru (România) 2:01,01; 
1 500 m : 1. Doina Mellnte (Ro
mânia) 4:02.54 — record euro
pean ; 2. Fi.ța Lovin (România) 
4:03.46 ; 3. Brigitte Kraus (R.F.G.) 
4:03.64 ; 3 000 m : 1. Agnese Po- 
samal (Italia) 8:55,25 ; 2. Olga
Bondarenko (U.R.S.S.) 8:58,03 ;
3. Yvonne Murray (Anglia) 9: 
00.94 ; 200 m : 1. Marita Koch 
(R.D.G.) 22.82 ; 2. Kirten Emmel- 
mann (R.D.G.) 23.06 ; 3. Els Va
der (Olanda) 23.64 : înălțime :
1. Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
1.97 m : 2. Susanne He’.m (R.D.G.) 
1,94 m. 3. Danuta Bulowska (Po
lonia) 1.90 m.

Romeo VILARA

CUPA AMERICA"

„Internaționalele" de tenis de >nasă ale României

JUCĂTORII ROMÂNI S-AU EVIDENȚIAT iN PROBELE DE DUBLU 
de jucătorii asiatici și sovie
tici. Dintre reprezentanții noș
tri prezenți în probele indi
viduale s-au detașat, printr-un 
joc mai constant. Andras Fejer, 
Călin Toma, Cristian Tiugan, 
Vasile Florea și alții, dar. in 
ansamblu, ne-am fi așteptat 
la mai mult.

BRAȘOV, 3 (prin telefon), 
în mijlocul unui interes deo
sebit din partea iubitorilor 
sportului din localitate, care 
au umplut pînă la refuz Sala 
sporturilor, s-au încheiat în
trecerile celei de a XX-a e- 
diții a Campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
României, la care au luat parte 
reprezentative din 14 țări din 
Europa. Asia și America, com
petiția figurînd în circuitul 
pentru „Marele Premiu".

în ceea ce ne privește, sa
tisfacții ne-au adus, și de a- 
ceastă dată, fetele, care au ur
cat in fiecare probă pînă în 
fazele superioare ale competi
ției. Cea mai bună evoluție au 
avut-o cadetele Otilia Bădescu 
și Emilia Ciosu, în proba de 
dubiu, in care au urcat pe 
podium după ce. în fazele pre
cedente. au lăsat in urma lor 
cupluri recunoscute 
internațional. De asemenea, 
tiiia Bădescu și Vasile Florea 
s-au plasat pe 
„mixt", cedind „ __________
de mare luptă în fața cuplului 
din R.P.D. Coreeană. De alt
fel, Otilia Bădescu a mai fost 
prezentă și în „sferturi" la 
simplu, unde a ratat de puțin 
victoria în fața sovieticei Ia- 
vorovskaia, precum și la du
blu ' mixt (alături de V. Flo
rea) unde au întilnit un pu
ternic cuplu chinezesc. Alături 
de ea să mai menționăm și e- 
voluțiile sportivelor Kinga Lohr, 
Rodica Urbanovici ș.a., care 
S-au străduit să facă față unor 
partenere de întrecere mult 
mai bine cotate pe plan inter
național.

’ntrecerile băieților au ofe
rit, la rindul lor, numeroase 
partide frumoase, pasionante.

pe plan 
o-

locul III la 
o semifinală

partide 
în care nu au lipsit nici sur
prizele, dar regula a fost că 
favoritii. s-au impus. Sportivii 
sovietici, chinezi, nord-coreeni 
și iugoslavi s-au aflat printre 
cei mai buni, ei beneficiind și 
de o carte de vizită bogată în 
succese internaționale. Tinerii 
sportivi români s-au străduit, 
și într-o oarecare măsură au 
reușit, să tină .pasul cu va
loroșii lor parteneri, nedepășind 
însă turul III al competiției! 
atît la simplu, cit și la dublu, 
ei fiind întrecut!, în general

record mondial 
R.D.G. —

1985) ; 2. K. Just (R.F.G.j 
3. Jose Alonso (Spania)
800 m : 1. R. Harhsson

2. Petru Drăgo-
3. I*.
200 m:
2. O. 

3. A.
20,95 ;

LA GIMNASTICA
Daniela Silivaș (România) - pe locul

disputarea exercițiilot 
in cadrul „Cupei A- 
la gimnastică, care se 

la Indianapolis, pe pri-

2 după impuse

REZULTATE TEHNICE. Femi
nin — simplu : Zakharian
(URS3) — Șerban 3—0, Lohr — 
Ostersek (Iugoslavia) 3—0, Ken 
Hong (R. P. Chineză) — Păun 
3—0. Urbanovici — Li Young Suk 
(R.P.D. Coreeană) 0—3, Rim 
Tong Ha (R.P.D. Coreeană) — 
Enulescu 3—0, Stoinea — Per- 
kucin (Iugoslavia) 0—3, Lohr — 
Kawalek (Polonia) 3—0, Măcean 
— Urban (Ungaria) 1—3, Antoni
an (URȘS) — Găgeatu 3—0, Lo- 
sonezi — Guergueceva (Bulga
ria) 0—3, Bădescu — Lohr 3—0, 
Ciosu - ...................... * *
Bădescu 
2—3 ;

Gracek (Polonia) 2—3, 
__  - lavorovskaia (URSS) 
semifinale : Ding Ling Lin 

lavorovskaia 3—0,
— Ken Hong 3—1 
Ling Lin — Shu 
DUBLU ; Olah 

(Ungaria) — Bogoslov, 
2—0, Losonczl, Găgeatu — 
Flach (R. D. Germană) _ .. 
Bădescu, Ciosu — Bredușcă, 
Gherman 2—0, Urbanovici, Lohr
— Louka. Doumeni (Grecia) 2—1, 
Ding Ling Lin, Chen Hong (R.P. 
Chineză) — Losonczl, Găgeatu 
2—1, Antonian, Zakharian (URSS)
— Urban (Ungaria), Măcean 2—1, 
Bădescu. Ciosu — Gaftea, Manole 
2—0, Urbanovici. Lohr — Fazllcl. 
Percucln (Iugoslavia) 2—0, 
descu, Ciosu — Urbanovici,
2— 1 ; semifinale : Antonian,
kharian — Bădescu, Ciosu 
lavorovskaia, Hasanova — 
Ling Lin. Chen Hong 1—2. 
lă : Antonian, Zakharian
Ding Ling Lin, Chen Hong 0—2. 
ECHIPE — finala : R. P. ~ ’ 
ză — Ungaria 3—0.

MASCULIN — simplu : 
Wi Toi (R.P.D. Coreeană) 
rescu 3—0, Crișan 
(URSS) 3—0, Fejer — Prlftls 
(Grecia) 3—0. Tiugan — Podslrdlo 
(Polonia) 8—0, Toma — Adnan 
(Siria) 8—0, Jun Mun Song 
(RPD Coreeană) — Florea 3—2. 
Creangă — Mousap (Siria) 8—8. 
Masters (SUA) — Tiugan 6—3. 
Borca — Toma 1—3, Creangă — 
Mazunov (URSS) 0—3. Jakubo- 
vlcs (Polonia) — Crișan 3—0, 
Ignat — Lupulescu 
0—3, Fejer — Dvorak
3— 2, Tiugan — Tong In Toi 
Coreeană) 0—3, Yu Shen 
(RPD Coreeană) — Toma 
Fejer — Lukov (Bulgaria) 
semifinale ; Mun W1 Toi — Hung 
Wei Gun 1—3 ; Yu Shen Tong —

Yuan 
Ding 
3—0.

Shu 
finală : 

Yuan 
Batorfi 
Șerban 
Selnic,

2—0,

Bă- 
Lohr

Za- 
2-0. 
Ding 
finaa-

Chine-

Mun
— Flo-

Rosenberg

Crișan 
(Iugoslavia) 

(URSS) 
(RPD 
Tong 
8—1.

t—2 I

Wan Guohui 0—3 : finală: Wan 
Guohui — Hung Wel Gun 3—1. 
DUBLU : Crișan, Toma — Harczl, 
Krenhardt (Ungaria) 2—0, Gheor- 
ghe, Romanescu — Muehfeld, 
Vierk (R.D. Germană) 2—0, Jun 
Mung Șong, Tu Hi Mun (RPD 
Coreeană) — Nicorescu, Tiugan 
2—0, Setzner, Klein (RF Germa
nia) — Ignat, Creangă 2—1, Cri
șan, Toma — Lukov, Tvetkov 
(Bulgaria) 0—2, Mazunov, Rosen
berg — Gheorghe, Romanescu 
2—0. Dvorak, Sevcenko (URSS) 
— Florea, Fejer 2—0 ; semifinale: 
Mazunov, Rosenberg — Mun Wi 
Toi, Tong In Toi 2—1, Huan Wel 
Guan, Wian Guohui (R.P. Chine
ză) — Dvorak. Sevcenko 2—0 ; 
finala : Mazunov, Rosenberg — 
Huan Wel Guan. Wian Guohui 
2—0. ECHIPE — finala: URSS — 
Iugoslavia 3—1.

DUBLU MIXT : ștefanov, Sta- 
leva (Bulgaria) — Creangă, Cio
su 2—0, Sevcenko. Hasanova — 
Udrlște, Găgeatu 2—0, Fejer, Stoi
nea — Paal, Gaftea 2—0, Toma, 
Lohr — Karlovicz. Ojtersek 2—1, 
Gheorghe, Urbanovici — Huan 
Wei Guan, Zhu Yuan 1—2, Flo
rea, Bădescu — Lugov, Guergue
ceva 2—1, Trandafir, Gherman — 
Mazunov, Antonian 0—2, Fejer, 
Stoinea — Dvorak, Javorovskaia 
1—2, Toma, Lohr — Huan Wel 
Guan, Zhu Yuan 0—2, Florea, 
Bădescu — Harczl, Olah 2—0. 
Florea, Bădescu — Zhu Bin, Tan 
Yan 2—0 ; semifinale : Wan
Guohui. Ken Hong — Dvorac. 
Javorovskaia 2—1, Florea, Bădes
cu — Tang In Toi, Li Yon Suk 
0—2 ; finală : Wan Guohui, Ken 
Hong — Tong In Toi, Li Yon 
Suk 2—0.

După 
impuse 
merica" 
dispută 
mul loc in intrecerea feminină 
se află Mary Lou Retton 
(S.U.A.), cu 39,175 p, urmată 
de Daniela Silivaș (România) 
cu 38,150 p și, în continuare, 
de Marie Rothlisberger (S.U.A.) 
— 37,725 p, Sabrina Marr
(S.U.A.) și Miho Shinoda (Ja
ponia) — ambele 37,60 p, 
Yuang Kun (R. P. Chineză) — 
37,575 p și Camelia Voinea 
(România) — 37,45. Pe aparate, 
situația se prezintă astfel :

SOL : 1.
Silivaș și 
RITURI : 
Feng (R. 
3. Voin-ea 
1. Retton 
berger 9,80 p, * 3. Yuang Kun 
9,725 p ; B1RNA : 1—2. Silivaș, 
Retton 9,70 p, 3. Rothlisberger 
9,675 p.

Mircea COSTEA 
Emanuel FÂNTÂNEANU

Retton 9,825 p, 2—3. 
Voinea 9,575 p ; SĂ- 
1. Retton 9,85 p. 2.
P. Chineză) 9,80 p, 

9,70 p ; PARALELE :
9,85. p, 2. Rothlis-

La bărbați, la individual com
pus, conduce Yang 
(R, P. Chineză) cu 
urmat de Dan Heiden 
56,65 p și de Tim 
(S.U.A.) 56,50 p.

Yueshan 
56,85 p, 
(S.U.A.) 
Daggert

FOTBAL meridiane
• In prel.mlnarille C.M.. la 

Hong Kong s-a disputat meciul 
dintre reprezentativele R.P. Chi
neze șl Brunei. Victoria a reve
nit echipei R.P. Chineze cu soo- 
rul de 4—0 (2—0), care conduce 
in clasamentul sub-grupei „A“ 
din zona asiatică cu 7 p din 
4 jocuri, înaintea selecționatelor 
Hong-Kong-ulul, Macao și 
nel.
• în campionatul Italiei 

a 21-a) : Verona — Roma 
Como — Inter 0—0, Juventus — 
Cremonese 5—1. Avellino — Flo
rentina 0—0, Milan — Napoli
2— 1, Lazio — Torino 0—0, Samp- 
doria — 
— Ascoli 
1. Verona 31 p

Milan 
locuri : 14. Ascoli 
zlo M . . _ ___
• In campionatul Franței 

a 27-a) : Nantes — Metz 
Brest — Auxerre 2—6, Toulon — 
Lens 1—0, Monaco — Strasbourg
3— 0. Paris S.G. — Tours 2—0 
Laval — Marseille 4—2, Lille — 
Sochaux 1—1, Nancy — Rouen 
2—2, Toulouse — R.C. Paris 1—3. 
Reamintim că unul din jocuri 
s-a disputat mai devreme : Bor
deaux — Bastia 4—0. In clasa
ment : 1. Bordeaux 45 p : 2. Nan
tes 38 p ; 3. Toulon 33 p... 
ultimele locuri : 18.
17 p ; 19. ~ 
Paris 15 p.

Udlnese 
0—0.

3. 27 p.

p ; 16.

Bru-

(et. 
1—0,

1—0, Atalanta 
în clasament : 
2. Inter 29 p ;
pe ultimele 
14 p ; 15. La- 

Cremonese 8 p.
‘ ' (et.

1—0,

pe 
Strasbourg 

Tours 17 p ; 20 R.C.

• In campionatul Angliei (et. 
a 29-a) : Arsenal — West Ham 
2—1, Aston Villa — Leicester 
0—1, Ipswich — Chelsea 2—0, Li
verpool — Nottingham Forest 
1—6. Luton — Sunderland 2—1, 
Manchester United — Everton 
1—1, Newcastle — Watford 3—1, 
Queen’s Park — Norwich 2—2, 
Shefleld — Coventry 1—0, Sout
hampton — West Bromwich Al
bion 4—3, Stoke City — Totten
ham 0—1. în clasament : 1. Ever
ton 56 p ; 2. Tottenham 54 p ; 
3. Manchester United 49 p... pe 
ultimele locuri : 20. Ipswich 25 p; 
21. Luton 25 p ; 22. Stoke IB p.
• în campionatul R.F. Germa

nia (et. a 21-a) : Bayern Uen- 
digen — F.C. Koln 2—1, Bayern 
Leverkusen — Hamburg 2—8, 
Kaiserslautern — Eintracht 
Frankfurt 2—1, Eintracht Braun
schweig — Fortuna Dusseldorf 
1—0. Arminia Bielefeld — Waldhof 
Mannheim 0—1, Werder Bremen 
— VfB Stuttgart 3—1, Borusia 
Dortmund — Bayern Miinchen 
1—1. Meciurile : Bochum 
rusia Monchengladbach 
Karlsruhe — Schalke 04 
aminate. în clasament : 
yern Miinchen 29 p ; 2.
Bremen 27 p ; 3. Bayern Uer- 
dingen 25 p... pe ultimele locuri : 
16. Arminia Bielefeld 13 p ; 17. 
S.C Karlsruhe 13 p ; 18. Borusia 
Dortmund 12. p.

— Bo
și s.c. 
au fost
1. Ba- 
Werder

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • Cursa de 10 km pe șosea de la 

Phoenix (S.U.A.) a fost cîștigatâ, la femei. de 
Wendy Sly (Anglia) — 32:20. urmată de Zola Budd 
(Anglia) 32:25, iar la bărbați 
dezul John Treacy in 27:46,
Mark Nenow — 27:48,

CICLISM • Etapa prolog a 
disputată contracronometru, a 
Pelper (Australia) In 8:18.35, urmat da Berat Oester- 
bosch (Olanda) — 8:14,60 și de Laurent Fignon 
(Franța) — 8:23.86 • Cursa Milano — Torino a 
revenit italianului Daniele Caroil care a acoperit 
cei 228 de km In 5 b 42:47.

RUGBY • Rezultate din ..Turneu! celor 5 nați
uni*, la Dublin : Irlanda — Franța 15—15 (12—9) și 
la Edinburg. Scoția — Tara Galilor 21—25 (9—9). 
(n clasament conduce Franța cu 4 p din 3 jocuri, 
urmată de Irlanda 3 p (2 jocuri). Tara Galilor 2 p 
(1 joc) Anglia 1 p (1 joc) șt Scoția 0 p (3 jocuri). 
Următoarele partide la 16 martie : Țara Galilor — 
Irlanda șl Anglia — Scoția.

SCHI • Slalomul super-uriaș de la Furano (Japo
nia) a fost cîștlgat de australianul Steven Lee și

primul a sosit irlan- 
urmat de americanul
cursei Paris — Nisa, 
fost cîștigatâ de Alan

de elvețianul Daniel Mahcer care au fost Înregis
trați cu același timp 1:31,36. După acest rezultat 
in clasamentul general al „Cupei Mondiale* con
tinuă să conducă Marc Girardelli (Luxemburg) cu 
240 p • Proba feminină de coborire de la Vail 
(S.U.A.) a revenit Iul Katrln Gutensohn (Austria) 
în 1:47.95 • „Cupa Mondială* la schi fond a pro
gramat două concursuri la Lahtl : 50 km bărbați : 
1. Tor-Haakon Holte (Norvegia) 2 h 42:09 șl 5 km 
femei ~ ' *
men tele
Gunde

125 p.

1. Mari© Riysby (Suedia) 19:16,3. In clasa- 
generale continuă să conducă suedezul 

Svan 138 p și norvegianca Annete Boe cu

• Sferturi de finală la Houston : McEnroe
* * 6—3, Curren — Tim Mayotte 7—5,

TENIS
— Gilbert 6—3,
7—8. Perklss — Dickson 7—6, 6—0, Fleming — Shiras 
6—3, 6—3 ; In semifinale : McEnroe — Fleming 6—4 
6—0, Curren — Perklss 6—2, 6—2 © Sferturi de 
finală și in turneul feminin de la Hersey (S.U.A.) : 
Peanut Louie — Skuherska 6—4, 7—5, Robie White
— Smylle 7—6, 6—3, Benjamin — Wendy White 3—6, 
6—4, 7—5, Winter — Rehc 6—4. 6—1.


