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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, seeretar 
general al Partidului Comunist 
Român, sîmbătă, 9 martie, a 
avut loc . 
Politic Executiv al C.C. 
P.C.R.

In cadrul ședinței a fost e- 
xaminat și aprobat PROGRA
MUL PENTRU REALIZAREA 
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE 
PREVĂZUTĂ IN PLAN PE 
ANUL 1985.

Elaborat pe baza sarcinilor 
trasate de conducerea partidu- 

tovarășul 
programul 

necesare 
integrală 

a planului 
pe 

are

țedinta Comitetului
al

LA 
PE

Ediția a XXX-a a „Crosului Balcanic1*

!
1

3

ATLEȚII ROMANI RESPECTA TRADIȚIA:
OPT TITLURI DIN

iui, personal de 
Nicolae Ceaușescu, 
stabilește măsurile 
pentru îndeplinirea 
și in bune condiții
la producția de cărbune 
acest an. In program se 
în vedere rceșalonarea produc
ției de cărbune pe anul 1985, 
prin reducerea acesteia fată 
de prevederile planului în se
zonul rece — lunile ianuarie, 
februarie și decembrie — și 
majorarea ei corespunzătoare 
pentru recuperare în restul a- 
nului, în 
trele II și III. 
de asemenea, 
nelui energetic 
beneficiare, in 
programul de 
nergiei electrice in centralele 
pe cărbune, cit și livrările de 
cărbune către populație.

In vederea înfăptuirii, în ce
le mai bune condiții, a impor
tantelor măsuri cuprinse in 
acest program, Comitetul Poli
tic Executiv a cerut Ministe
rului Minelor, conducerilor 
combinatelor și unităților mi
niere să acționeze cu 
fermitatea pentru 
gradului de folosire 
tătilor și utilajelor 
executarea la timp 
fiilor la instalații, 
rea continuă a 
de exploatare, în 
carierele de lignit 
Olteniei, pentru realizarea in
tegrală a planului de investiții, 
asigurarea bazei tehnico-male- 
riale și a forței de muncă, 
pentru întărirea ordinii șl dis
ciplinei, pentru desfășurarea 
normală a activității de ex
ploatare în toate perioadele 
anului, pentru sporirea pro
ducției și a calității cărbunelui.

principal în trimes- 
Se reeșalonează, 
livrările cărbu- 
către unitățile 
conformitate cu 
producție a e-

toată 
sporirea 

a capaci- 
existente, 

a repara- 
perfectlona- 
tehnologiilor 
special in 
din bazinul

niveluri- 
și a re- 
au fost 

măsuri 
funcțiu-

In vederea asigurării mal 
bunel desfășurări a transpor
tului cărbunelui și a livrării 
lui ritmice către centralele e- 
Iectriee, e-a hotărit ca trans
portul propriu-zls in întreprin
derile miniere, ea și transportul 
din zonă, de la mină la centrala 
electrică, să fie trecut in sub- 
ordinea Întreprinderilor miniere.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, apoi, 
PROGRAMUL PENTRU REA
LIZAREA PLANULUI 
PRODUCȚIA DE ȚIȚEI
ANUL 1985, al cărei nivel pre
văzut este de 12,6 milioane 
tone, cn 10 la sută mai mare 
fată de realizările din 1984. In 
program se menționează că 
producția nerealizată pe lu
nile ianuarie și februarie, da
torită timpului nefavorabil, se 
reeșalonează pe perioada mar- 
tie-octombrie 1985.

In vederea atingerii 
lor zilnice planificate 
cuperării restantelor, 
stabilite o serie de 
privind repunerea în
ne, lntr-un timp cit mai scurt 
— practic, în luna martie — 
a tuturor sondelor afectate de 
timpul nefavorabil. S-au sta
bilit, totodată, măsuri ferme 
pentru creșterea gradului de 
utilizare a fondului existent 
de sonde, pentru optimizarea 
regimului tehnologie de func
ționare a acestora. Se prevede, 
de asemenea, extinderea pro
ceselor de recuperare a țițeiu
lui din zăcăminte, îmbunătăți
re* activității de foraj $1 asi
gurarea producției de titel din 
structurile noi, intensificarea 
lucrărilor de prospecțiune, fo
raj șl exploatare a petrolului 
pe platoul continental al Mă
rii Negre.

In cadrul programului sint pre
văzute sarcini și răspunderi con
crete ce revin Ministerului In
dustriei Metalurgice, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerului Industriei 
Chimice pentru asigurarea insta
lațiilor, subansambleior, materia
lelor de foraj și a 
lor de schimb solicitate 
treprinderile petroliere

piese- 
de în- 
pcntru

(Continuare în oaa 2—3)

BĂILE FELIX, 10 (prin te
lefon). Cea de a XXX-a ediție 
a Crosului Balcanic, competiție 
care figurează între manifestă
rile sportive de amploare din 
cadrul Anului Internațional al 
Tineretului, s-a bucurat de un 
succes deplin. După ce in 

iș cursul zilelor de joi și vineri 
primăvara iși făcuse : 
prezența pe meleagurile 
rene, astăzi (n.r. ieri), 
neață, am avut surpriza 
trezim în... plină iarnă, 
ninsoare abundentă carel

l

simțită 
: biho- 

dimi- 
să ne 

, cu o 
a a-

5

3

G. MARKO

coperit totul cu un strat gras 
de zăpadă. Ceea ce a creat 
serioase dificultăți concurenti- 
lor, mai ales celor care au evo
luat către finalul reuniunii, 
cind traseul era aproape com
plet desfundat. Chiar și in a- 
ceastă situație, reușita intrece- 

jy rilor a fost totală, atit din 
ă punct de vedere al organizării

Etapa a 19-a a Diviziei „A“ de fotbal

UN NOU SPRINT „IN PATRU" AL FRUNTAȘELOR
9 A.S.A. — învingătoare

la Oradea ! © F.C. Argeș

cîștigâ un punct in minutul

90 ! D Echipele moldovene

in mare dificultate

Radu II pecetluiește scorul 
final, reluind din apropie
re in plasă balonul res
pins de Racolțea, la șutul 
expediat d» Pițurcă (fază 
din meciul Steaua — Chi
mia Rm. Vilcea).

Foto : L BĂNICĂ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Politehnica lași — Sportul studențesc 0-0
F.C.M. Brașov — F.C Araes 2-2 (0-0)
Jiul Petroșani - Raoid 4-1 (3-0)
F.C. Bihor — A.S.A. Ta. Mures 0-1 (0-0)
Steaua - Chimia Rm. Vilcea 4-0 (2-0)
Univ. Craiova — F.C Baia Maro 5-0 (4-0)
Dinamo - F.C Olt 4-0 (2-0)
„Poli“ Timișoara - Corvinul 2-1 (0-1)
Gloria Buzău - S.C. Bacău 3-0 (2-0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 13 martie)

Jiul Petroșani - A.S.A. Ta. Mures (0-1)
F.C. Baia Mare - Steaua (0-3)
F.C Araes - Gloria Buzău (2-3)
Sportul studențesc — F.C.M. Brasov (0-1)
S.C. Bacău - Univ. Craiova (0-2)
Chimia Rm. Vilcea - ..Poli* Timisoara (2-2)
Raoid - F.C. Bihor (1-1)
F.C. Olt - Politehnica lași (1-1)
Corvinul Hunedoara— Dinamo (1-2) (Citiji cronicile jocurilor in pag 2—3)

1. STEAUA 19 14 4 1 45-10 32
2. Dinamo 19 12 7 0 36-14 31
3. Sportul stud. 19 11 5 3 44-16 27
4. Univ. Craiova 19 10 4 5 38-28 24
5. Gloria Buzău 19 7 7 5 29-28 21
6. Corvinul 19 9 1 9 32-24 19
7. A.S.A. Tg. Mureș 19 6 6 7 16-18 18
8. „Poli* Timișoara 19 6 6 7 17-28 18
9. Chimia Rm. Vilcea 19 7 4 8 18-32 18

10. F.C Argeș 19 7 3 9 25-22 17
11. Rapid 19 5 6 8 21-24 16
12. F.C.M. Brașov 19 7 2 10 23-27 16
13. F.C. Baia Mar» 19 6 3 10 ÎS—28 15
14. F.C. Bihor 19 6 3 10 19-29 15
15. Jiul 19 6 3 10 17-31 15
16. F.C. Olt 19 6 2 11 19-32 14
17. Politehnica lași 19 3 8 8 20-35 14
18, S.C. Bacău 19 4 4 11 16-27 12

— pentru care s-au rostit nu
mai cuvinte de laudă —. cit 
și în privința evoluției sporti
vilor români, care — pe linia 
ultimelor comportări — au do- 

• minat net concursul, OBȚI- 
NlND VICTORIA IN OPT 
DIN CELE ZECE CLASAMEN
TE ÎNTOCMITE.

Prima probă a zilei a fost 
cursa de 2 000 m rezervată ju
nioarelor, în care reprezentan
tele noastre au controlat de la 
bun început întrecerea, primind 
însă o replică puternică din 
partea tinerelor alergătoare din 
Albania. Subliniem succesul 
Anei Algeorge, care cucerește 
pentru a doua oră consecutiv 
titlul de campioană balcanică 
la cros. De asemenea, trebuie 
menționat faptul că proba ju
nioarelor a fost singura din ca
drul întrecerilor la care au 
participat șase echipe. Clasa
ment individual (24 de concu
rente) : L Ana Algeorge 6:25.1; 
2. Luminița Zaiciuc 6:25.7 ; 3. 
Maria Pintea 6:40,3; 4. Maria 
Dura (toate România) 6:46,1 ;
5. Adriana Vejkoliari 6:48,2 ; 6. 
Donka Hamsara (ambele Alba
nia) 6:53.5. Echipe: România 
6 p, Albania 18, p, Grecia 24 p. 
Iugoslavia 36 p. Bulgaria 42 p, 
Turcia 45 p.

La startul cursei juniorilor, 
desfășurată pe distanța de 6 000 
m, s-a aliniat cel mai mare 
număr de participant : 30. Cu 
200 m înaintea sosirii, tînărul 
nostru reprezentant Victor Bar
bu conducea cu un avans Ce 
părea decisiv (circa 30 de me
tri), insă, sleit de forțe, el a 
cedat tot mai mult teren. Din 
spate a venit foarte tare un 
alt alergător român, Dumitru 
Pop. care a ciștigat clar. Indi
vidual: 1. Dumitru — -
nia) 18:45,7; 2.
(Tiircia) 18:48,5 ; 
(Grecia) 18:51,9; 
18:45,6 ; 5, V. “

6. V. Coroja
D-tru Dobre 19:25,2; 15. C. 
Gavrilă (toti România) 19:30,1. 
Echipe : România 16 p, Turcia 
33 p. Iugoslavia 47 p, Grecia 
51 p. Bulgaria 63 p.
. Ca și anul trecut, la Ciuprija

MARIANA STANESCU

(Iugoslavia), cursa de 8 000 m 
pentru tineret (28 de partici
panta a revenit atleților bul
gari : 1. Borislav Pencev (Bul
garia) 25:01,9 ; 2. O. Brovici
(Iugoslavia) 25:12,0 ; 3. Z. Oz- 
turk (Turcia) 25:15,7 ; 
Tomoioagă (România) 
5. D. Georgopulos 
25:20,8 ; 6. I. Iordache 
...11. I' -

Pop (Româ- 
Akdogan 

A. Oetsis 
I. Elena 

18:54,6 ;
.14.

Z.
3.
4.

Barbu 
18:58,3 ;

4. Gh. 
25;24,0 ; 
(Grecia) 

o , u. L. iviuduue 25:21,2 ; 
M. Nicoarâ 25:47,2. 12. T, 

Havriliuc 25:47,4; ...17. O. Dor- 
goșan (toți România) 26:18,2. 
Cel mai îndreptățit pretendent 
la o clasare fruntașă " *'' 
concurenții români. 
Constantin, suferind o 
ficat, a fost nevoit să 
neze, fapt care ne-a

Jocul I în întrecerea pe echipe:

Romeo VÎLARA

dintre 
Costel 

criză de 
abando- 
,,costat"

(Continuare in pag a 4-a)

In pagina a 4-a
UN FRUMOS SUCCES AL BOXERULUI 

DORU MARICESCU LA SOFIA

,,Daciada“ și „Cupa Carpați“ la biatlon

FOARTE FRUMOASĂ
Șl PLINĂ DE DRAMATISM

CURSA DE ȘTAFETĂ
Sîmbătă, in Poiana Mică a 

Brașovului, a avut loc ultima 
probă din cadrul finalelor de 
performanță ale „Daciadei* și 
ale concursului international 
„Cupa Carpați**. Zăpada înghe
țată a favorizat o bună aler
gare pe schiuri, iar cursa de 
ștafetă de 4X7,5 km s-a dove
dit, ca de fiecare dată, foarte 
frumoasă și interesantă.

La start s-a aliniat forma
țiile României (cu trei echipe), 
R.D. Germane, Poloniei, Bulga
riei, Steagul roșu Brașov și o 
combinată Internațională, cu 
biatloniști din R. D. Germană, 
Polonia și România. Titlurile 
de campioni ai „Daciadei" și ai 
țării au revenit sportivilor de 
la Dinamo și A.S.A. Brașov, 
care au alcătuit, de altfel, echi
pa României pentru concursul 
internațional.

Biatloniștii din R.D. Germană 
porneau ca mari favoriti ai în
trecerii. Ei au alcătuit o for
mație omogenă, în care au fost

cuprinși și proaspeții campioni 
mondiali de juniori Maik Dietz 
și Gerhard Rauch. In primul 
schimb, Rauch și-a demonstrat 
clasa șl, pe fondul unei aler
gări eficace și al unei precizii 
excelente în poligon, s-a deta
șat de reprezentantul nostru 
Sorin Popa, care a executat o 
tură de penalizare la poziția 
culcat La schimbul secund, 
ștafeta R.D. Germane s-a des
prins la peste două minute. 
Holger Wick a executat o 
tură de penalizare la poziția 
picioare, dar și reprezentantul 
nostru Vasile Bejenaru a făcut 
două. Schimbul trei a fost 
de-a dreptul dramatic. Uwe 
Koch a făcut trei ture de pe
nalizare, tn timp ce sportivul 
nostru Imre Lestyan a tras 
fără greșeală șl s-a apropiat

Paul IOVAN

(Continuare In pap. 2-3)



Sub președinția tovarășului In Campionatul de handbal I Divizia ,,A",

NICOLAE CEAUȘESCU STEAUA A REVENIT PE PRIMUL LOC I etapa a 19-a

divizionare „A

ȘfMH COMITETULUI POLITIC
Campionatele 

de handbal au programat dumi
nică etapele a IV-a (feminin) și 
a V-a (masculin). La masculin : 
Steaua a revenit pe primul loc 
— «' p, urmată de H. C. Minaur 
M p și Politehnica Timișoara 43 
p. La feminin, favoritele s-au im-*m|emu

p 
3.EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

(l/rmare din pag 1)

îndeplinirea integrală a sarcini
lor de plan pe anui în curs.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat și 
aorobat PROGRAMUL PEN
TRU REALIZAREA PRODUC
ȚIEI DE ENERGIE ELECTRP 
CA PREVĂZUTĂ PE AXUL 
1985, întocmit în conformitate 
cu indicațiile secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. date la re
centa consfătuire de lucru de 
Ia C.C. a! P.C.R.. în vederea 
funcționării normale a siste
mului energetic național prin 
creșterea producției de ener
gie electrică pe cărbune și în
cadrarea in consumurile plani
ficate. Programul prevede re- 
esalonarea producției de ener
gie electrică in centralele pe căr
bune în scopul asigurării crește
rii producției de energie în pe
rioada de vară, pentru com
pensarea reducerii eu 
cantitate in 
prevede, de 
zarea, pină 
a.c., a unui 
cărbune în 
centralelor. Totodată, 
mnl stabilește un complex de 
măsuri menite să ducă la 
creșterea gradului de disponi
bilitate a agregatelor energeti
ce, la respectarea termenelor 
planificate de punere in func
țiune a noilor capacități din 
termocentralele pe cărbune șl 
din hidrocentrale.

în legătură cu asigurarea bu
nei funcționări a centralelor e- 
lectrice, a întregii rețele ener
getice, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut să fie re
văzut întregul sistem de pre
gătire a cadrelor de energeti- 
•ieni și, pe această bază, să se 
asigure pentru acest important 
sector a! economiei naționale 
cadre de muncitori și specia
liști cu o inaltă calificare teh
nică și profesională, care să 
poată acționa eu eompetență 
pentru buna folosire, întreține
re ?i reparare a instalațiilor șl 
ntîlajelor din centralele elec
trice, Incit acestea să lucreze 
la capacitatea maximă. să 
furnizeze energie la nivelul 
stabilit prin plan.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut șl 
aprobat, de asemenea, PRO
GRAMUL PENTRU ASIGU
RAREA ALIMENTĂRII CU E- 
NERGIE ELECTRICA A CON
SUMATORILOR INDUSTRI
ALI.

Programul prevede o serie 
de măsuri care asigură canti
tățile necesare de energie elee- 
trieă pentru consumatorii in- 

' dustrîali și, eu prioritate, ce
lor cu foe continuu, sectoare
lor calde șl altor secții de 
bază, astfel incit. în cazuri 
deosebite, cind producția de e- 
nergie nu poate acoperi inte
gral consumul, aceasta să no 
afecteze eu nimic desfășurarea 
■ormală a activității producti
ve din întreprinderi. îndeplini
rea tn bnne condiții a pre
vederilor de plan 
unități.

Comitetul Politie 
cerut ministerelor 
centralelor Industriale, 
prinderilor și consiliilor popu
lare să ia măsuri hotărite pen
tru respectarea strictă a nor
melor de consum aprobate, a 
programelor de lucru stabilite, 
astfel Incit să se realizeze un 
consum energetic echilibrat pe 
toată durata de 24 de ore. tn 
același timp. Comitetul Politic 
Executiv a indicat Ministerului 
Energie] Electrice și comitete
lor Județene de partid să la 
mâsurl ea Dispecerul național 
*1 întreprinderile Județene de 
electricitate să respecte In mod 
riguros programele de distribu
ție a energiei electrice pe fie
care Județ și unitate In parte, 

tn legătură cu aceste proble
me. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ea, tn cel mal scurt 
fimp, să se facă o analiză amă- 
unnțită a medului cum func- 
Sonează sistemul energetic na- 

onal șt, pe această bază, să 
se la măsuri ferme pentru Ta
tonarea ți mal buna organizare

aceeași 
lunile de Iarnă. Se 

asemenea, reali- 
la 30 septembrie 
important stoe de 
depozitele termo- 

progra-

in sceste

Executiv * 
economice, 

tntre-

a transportului de energie, in
cit să se diminueze la minimum 
pierderile în rețea, să se evite 
orice risipă de energie. S-a in
dicat, de asemenea, să se re
vadă sistemul de distribuire a 
energiei, in vederea separării 
marilor consumatori și delimi
tării consumului de energie 
pentru producție de consumul 
public și casnic. Același lucru 
treboie să se realizeze la nive
lul județelor și al fiecărei în
treprinderi, care trebuie să știe 
precis cită energie poate con
suma pentru procesele produc
tive și cită pentru activitățile 
anxiliare.

După aceleași principii vor
trebui să fie întocmite și pro
gramele de asigurare a ali
mentării eu gaze și energie
termică.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizi
ta oficială de prietenie efec
tuată, împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in perioada 
4—6 martie, în Jamahiria Ara
bă Libiana Populară Socialistă, 
la invitația colonelului Moam- 
mer El Geddafi, conducătorul 
Marii Revoluții de Ia 1 Sep
tembrie.

Aprobînd rezultatele vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că aceasta se înscrie 
ca un nou moment important al 
dialogului româno-libian la ni
vel inalt, care a avut și are un 
rol esențial in dezvoltarea, pe 
multiple planuri, a colaborării 
și cooperării dintre cele două 
țări, in spiritul prevederilor 
Tratatului de prietenie și -coope
rare între Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă.

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat importanța documen
telor semnate, a înțelegerilor 
eonvenite in cursul convorbiri
lor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Moam- 
mer El Geddafi cu privire la 
amplificarea colaborării româ- 
no-Iibiene, Ia creșterea mal pu
ternică a schimburilor comer
ciale și a cooperării In construc
ții, agricultură, Industrie, geo
logie, petrol, transporturi, pre
cum și. in alte sectoare de ac
tivitate. A fost exprimată con
vingerea că dezvoltarea largă 
a relațiilor de colaborare și 
cooperare româno-libiene co
respunde pe deplin Intereselor 
celor două țări și popoare, ca
uzei păcii și conlucrării inter
naționale.

Comitetul Politie Executiv a 
evidențiat însemnătatea schim
burilor de păreri efectuate de 
cei doi șefi de stat în proble
mele vieții internaționale, dînd 
o inaltă apreciere modului 
strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat, 
și eu acest prilej, principiile ce 
stau la baza politicii externe a 
tării noastre, pozițiile construc
tive ale României față de pro
blemele complexe ce confruntă 
omenirea.

A fost relevată importanta 
deosebită a aprecierii făcute de 
cei doi conducători eă proble
ma fundamentală a epocii con
temporane este asigurarea pă
cii și securității popoarelor, 
oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea Ia măsuri concrete de 
dezarmare. In primul rind de 
dezarmare nucleară. încetarea 
producției și perfecționării ar
melor nucleare și altor mijloa
ce de distrugere in mată, 
ducerea acestora pină la com
pleta lor lichidare.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o Înaltă apreciere poziției 
consecvente reafirmate — și eu 
acest prilej — de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu eu privire la 
căile și mijloacele de soluționa
re globală, pe cale politică, a 
problemelor din Orientul Mij
lociu.

Aprobînd 
cluzlile și 
s-a ajuns 
dialog româno-libian 
înalt, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit măsurile necesare 
pentru realizarea, in cele mal 
bune condiții, a acordurilor 
convenite, pentru dezvoltarea 
continuă, multilaterală, a cola
borării șl cooperării dintre cele 
două țări și popoare.

in unanimitate eon- 
ințelegerile la care 
cu prilejul noului 

la nivel

MER,
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I 13-0! MAI Cte. Nu-! mai puțin adevărat că 
în ofensivă partea dreaptă (Co- 
vaciu — N. Volnea) a fost mult 
sub nivelul așteptărilor. Reveni
rea jucătorilor pregătiți de an
trenorul Lascăr Pană, trecerea 
la jocul calm, organizat, la fo
losirea breșelor s-a făcut tîrzlu 
și numai cînd forța de Joc a gaz
delor scăzuse evident.

Prin victoria aceasta „Poli" In
tră ca al treilea partener In lup
ta pentru ce! de al 27-lea titlu. 
Au Înscris * D. Petru 7, Folker 
6. Iancovici 4, lanto 2, Popescu 1. 
respectiv M. Vsinea 7, Flangea 4, 
Covaciu 3. N. Voinea 2, Boroș 2, 
Oros 1. Bun corect și prompt 
arbitrajul cuplului buzolan R. 
iamandi — Tr. Ene

I

i
MASCULIN

I
I

Hristache NAUM

I
I
I
I
I
I
I
IFEMININ

I
I
I

I
I

I
I
I

re-

RUL- 
(10—5),

— IN- 
M1RȘA

pregătiți și conduși de 
-----  ■ " Jude. Ți

pe deplin 
pentru că au • dominat 
—--- - au fost

pus. Pe primele trei locuri 
clasament : 1. știința Bacău 42 
2. Chimistul Rm. Vîlcea 39 p. 
Hidrotehnica Constanța 38 p.

i

(Urmare din pap D

Campionatul de baschet (0

Va-

adversar, 
km, Les- 
printr-un 
reușit să

Pisa 1 : 13.

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon). 
Bucurie mare, ieri Ia amiază. în 
sala OllmCla, pentru că, Politeh
nica Timișoara a întrecut pe me
rit pe H.C. Minaur Bala Mare cu 
20—19 (12—7). Cei 4 000 de spec
tatori au vizionat întreaga par
tidă in picioare, constitulndu-se 
in cel de-al 8-lea jucător al „vio- 
leților' 
antrenorul Constantin 
mișorenll au meritat 
victoria, . 
timp de 40 de minute, 
mal dîrjl decît partenerii lor, reu
șind In situații'c de inferioritate 
numerică (16 minute de eliminare 
— „Poli”, 6 minate — Minaur). 
nu numai să evite primirea golu
rilor. ci șl să Înscrie, chiar to 
momentul cind s-au aflat ta 4 
oameni 1

Meciul a fost de mare luptă, 
uneori de o asprime care l-a o- 
bligat pe arbitri să dicteze 22 de 
minute de eliminare si 11 arun
cări de la 7 m (6—5). de tensiune 
firească pentru un derby care 
poate influența ordinea pe po
dium. ..Poli” a făcut o primă re
priză foarte bună, jucînd orga
nizat șl repede, beneficiind de un 
portar (Alexandru Buligan) cva- 
silmbatabil. Așa se face că gaz
dele au condus cu 3—1 (min. 6). 
5—2 (14). 6—3 (18), 9—6 (24) și
au terminat repriza In Iureș. Ti
mișorenii au început bine și re
priza a n-a, conducted cu 16—11 
In min. 39, dar apoi și-au dimi
nuat din potențial șl, ta pofida 
faptului că in min. 48 aveau 
20—15, era evident că nu mai au 
vigoarea dinainte. Finalul a apar
ținut categorie lui Minaur, dar 
era prea tîrziu pentru a recupera 
un asemenea handicap. Contrați 
permanent de un Buligan in zi 
de grație, bălmărenll au acționat 
o mare parte din timp sub im
periul nervilor, greșind copilâreș-

CONSTRUCTORUL ORADEA — 
STEAUA 19—24 (11—15)). Au în
scris : Kapornay 9, Porumb 3, 

■ Croitoru 2. Cristache 2, Vranău 
1, Tudor 1, Rus 1, respectiv 
Stingă 9. Birtalan 5, Berbece 4, 
Petre 2. Marc 2. Drăg&niță 1, Da
niel 1. (V. ȘERE — coresp.)*

DINAMO BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL ARAD 30—25 
(14—11). Marcatori : Durău 7, 
Bedivan 6, Grabovschi 5, Zaharia 
4, Oprea 3, Dogărăscu 2. Mocanu
1, Ștefan 1 șl Antonescu 1 (Di
namo), respectiv Andronic 4. 
Crivăț 4 Vojtilă 4, Cernica 3. 
Robu 3. Jenea 3. Urs 2 și Măcinic
2. Au arbitrat brașovenii R. An- 
tochl și H. Boschner. (M. V.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
ȘTITNTA BACAU 30—24 (17—10), 
MINERUL CAVNIC — DINAMO 
BRAȘOV 27—23 (14—15). UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA — 
DEPENDENTA CARPAȚT 
20—20 (11—12).

RAPID BUCUREȘTI - 
MENTUL BRAȘOV 18—16 
CONFECȚIA BUCUREȘTI — TEX
TILA I.A.S. ZALAU 19—16 (7—7), 
TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI — ȘTIINTA BACAU 12—28 
(5—11), A.E.M. TIMIȘOARA — 
TEROM IAȘI 23—21 (10—11), HI
DROTEHNICA CONSTANȚA — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 28—15 
(15—8), MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CHIMISTUL RM. VÎLCEA 23—22 
(11—9).

DACIADA“ Șl „CUPA CARPAȚI ' LA BțATLON

văzînd cu ochii de 
Pe ultima buclă de 4 
tyan a fost superb si. 
efort extraordinar, a 
predea primul ștafeta (cu cî- 
teva secunde în plus) ultimului 
schimb, Vladimir Todașcă. La 
prima apariție în poligon, To
dașcă a început să tragă, dar 
Maik Dietz (cu o armă moder
nă, automată) a terminat cele 
5 cartușe în 6 secunde, 
sportivul român — după .40 
secunde (datorită manevrei 
încărcare și reluare a liniei 
tragere). La a doua trecere 
poligon, cei doi biatloniști 
venit amîndol, dar, datorită ace-

iar 
de 
de 
de
In 
au

lorași condiții (fidcare a Spart 
toate țintele),, primul plecat în 
ultima buclă ă fost-^ietz, care 
avea acum 35 de secunde avan
taj.) Cu toate eforturile făcute, 
Todașcă nu l-a mai putut ajun-- 
ge. Astfel, ștafeta R.D. Ger
mane sra clasat pe primul loc, 
după o cursă care a ținut, în
cordată atenția spectatorilor 
pînă în ultima clipă. Oricum, 
comportarea biatloniștilor ro
mâni trebuie evidențiată.

REZULTATE : 1. R. D. GER
MANA lh33:20,9 (4 ture pena
lizare), 2. România I lh34:39.2 
(3), 3. România II lh36:58,l (4). 
4. Polonia lh38:40,2 (5), 5. Bul
garia 11145:10,1 (9), 6. Steagul 
roșu Brașov lh46:20,l (2).

In urma rezultatelor Înregis
trate în etapa a 30-a a Diviziei 
„A" de baschet feminin, frun
tașa clasamentului, echipa Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, și-a majorat avantajul 
la 4 puncte. Ea totalizează acum 
67 p și este urmată de Voința 
București și Olimpia București, 
cii cite 63 p. Rezultate:

GRUPA 1-6
UNIVERSITATEA C.S.Ș. 

ITORUL CLUJ-NAPOCA - 
INȚA BUCUREȘTI 2—0: 
(42—25) și 79—66 (49—32).
sporturilor din CluJ-Napoca 
fost arhiplină, iar 
public s-a dovedit din 
entuziast susținător al 
locale, care a prestat 
un joc excelent și și-a 
permanent adversarele. 
Bagiu și Tunde Bhyedi 
din urmă și eficientă) 
primat acțiunilor un ritm rapid, 
Iar Magdalena Pall, Suzana San
dor și Gabriela Kiss au dominat 
zona panourilor. Din min. 31, la 
scorul de 68—42, antrenorul Ni
colae Martin (care și-a condus 
excelent elevele) a recurs la 
rezerve. Voința a dat o replică 
slabă, mai ales din min. 14, clnd 
Roxana Ștefan s-a accidentat și 
nu a mai putut fi folosită nici 
a doua zi, cind partida a fost 
mult mai echilibrată, Iar clu- 
Jencele nu s-au putut desprinde 
decit din min. 30 (de la scorul 
de 60—55). In acest joc, Mag
dalena Pall a avut o evoluție 
cu totul remarcabilă în 
a doua, înscriind 27 din 
de puncte ale întregii 
Au marcat: Pali 24+44, 
nean 2+0, Bagiu 2+5, 
17+5, Popa 6+3, Dragoș 
Sandor 13+9, Czegledi 4+0, Kiss 
8+13, respectiv Ștefan 6+0, 
sile 2+4, Gera 2+6, Mușat 0+2, 
Hegheduș-Angheluș 2+0, Ugrodi 
2+9, Jugănaru 5+14, Filip 17+4, 
Borș 9+24. Grecu 10+0, Nlnă 8+1. 
Bodnar 0+2. Au condus foarte 
bine G. Dutka — F. Alexandru 
(sîmbâtă), F. Alexandru — R.

VI- 
vo- 

83—63 
Sala 

a 
numerosul 

nou un 
echipei 

simbătă 
dominat 
Mariana 
(aceasta 
au lm-

repriza 
cele 30 
echipe. 
Mârgi- 
Enyedi 

7+0.

5—0 ! 4—0 ! 4—0 ! 0—0...
Cam acesta este raportul de 

„grupul celor 4“ și celelalte 14 echl 
ma cifră a scorurilor avem golurile 
craioveni. bucureșteni — Steaua+ 
acel 0—0 reprezentînd șahul etern „tiț 
practicat de Sportul studențesc la I 

O întrebare firească. Ce Înseamnă 
puncte din 8 posibile (care repetă r 
prima etapă) 7

S-ar putea vorbi despre startul m 
„cvartetului" — și ne gîndim la plus 
gătire. S-ar putea discuta și despre 
slabă a celor cărora le vine rindul 
„cvartetul". Credem, că adevărul e 
mijloc. Dar, acest 13—0 al golavera.îu 
orice discuție despre așa-zisul echilib 
pionatului.

Dacă astfel stau lucrurile tn duel 
Lăcătuș — Augustin — Cămătaru

să 
un 
de

„MONOLOG
CRAIOVA, 10 (prin telefon). 

„Dialogul" gazde-oaspeți a du
rat extrem de puțin pe „Cen
tralul" Băniei. După golul în
scris în min. 6 de A. POPES
CU (șut cu stingul, de la circa 
14 m. frontal), jocul avea 
fie. aproape tot timpul, 
..monolog*4 rostit cursiv
formația craioveană. în pofida 
terenului moale. într-adevăr,
mereu în atac după deschide
rea scorului, studenții localnici 
au ocolit cu dibăcie ..triun
ghiul" central (Rat-Boloș-Con- 
druc) al sistemului defensiv 
băimărean și construind cu 
precădere pe zonele laterale, 
au creat mai mereu faze peri
culoase în careul lui Mia. Su
pus unui tir prelungit, porta
rul băimărenilor a fost, din 
nou, învins în min. 11, cînd 
(urmărind o minge șutată de 
A. Popescu) CÎRȚU a îndepli
nit o formalitate. înscriind din 
apropiere. Șapte minute mai

„LANTERNA*
BUZĂU, 10 (prin telefon). în

vinsă în tur acasă, cu 2—0, por
nită cam cu stîngul și în acest 
retur, „lanterna" S. C. Bacău 
nu avea decît o șansă : să riște

I trituf pe atac. Numai că buzoie- I nii au*' anticipat aceste inten- 
' țîf și s-au fiȘpustit ei primii în 

‘ ofensivă, Ttfifșind o primă re- 
j scor, 

noiânul de mari ocazii ra- 
tat^ i*efinîndu-le pe cele ale lui

I ofensivă, Tetfșind o primi 
prfză Tn cafe puteau face 
Hîn noianul dp mari nea?

I- rețJTnnau-ie pe ceie aie iui
Dudu Georgbscu (min. 7 și 16), 
<ramer (min. 13), Ti că (min.

♦ 24) și’ Statfe (min. 43), cînd 
Arieni a scos de pe linia por
ții. Buzoienii vor inscrie două 
goluri pînă la pauză, prin ace
lași jucător — ȘUMULANSCHI. 
El va transforma în min, 25 
penaltyul acordat just pentru 
faultarea iu careu a Iui Dudu 
Georgescu, mingea respinsă de 
portar lovind stîlpul din stingă 
acestuia și intrînd in poartă 
— și min. 30, gol de mare fi-

că li 
zia g 
crea 
cu p
senz 
gala 
tă. I 
man
din d 
avea 
și 83 
făcut 
mold 
73, e
madă 
trul 
final

Vaida (duminică). (Mircea RADU
— coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 2—0: 
85—51 (44—31) Șl 84—71 (41—33).
in minutul 18, cînd tabela elec
tronică Indica 31—31, era greu 
de presupus o diferență finală 
de 34 de puncte. Șl, totuși, O- 
limpia a Izbutit acest scor mal 
tntii datorită presslngulul efec
tuat In ultimele minute ale re
prizei I, apoi căderii neaștepta
te a adversarelor (chiar dacă 
ținem seama că din rindul aces
tora a absentat CslHa Grădinara
— bolnavă). Duminică, meciul a 
fost mult mal echilibrat. Olimpia 
trebuind să facă permanent e- 
forturi pentru a depăși o par
teneră de întrecere evident mal 
ambițioasă decit in prima zL

Au înscris : Cristea 124-17. Stin
gă 144-11, Pirvan 4+5, Btră 3+5. 
Martnache 19+14. BărLntct 2+6. 
Lefter 19+32. Clubănean 12+4. res
pectiv Gatrtrta 9+0. R- Chepetan 
6+2. Armion 0+6. N rasata 0+15. 
V. Chepețart 4+15. Bodes 11+15 
B’.Indul 4+4. Mâtâsaru 24-0. Sta
mm 15+17. Arbitri : A_ Atanâses- 
cu — R. StănctuJescu teto'.hStâ). 
I. Antonescu — R StâacriXescu 
(dumrveă). (D. ST.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 2—0 
77—76 (45—46) șl 53—62 (37—35).
Două meciuri eu Hnaluri incan
descente. to care echipa care a

dorit mai mult victoria a ciștl- 
gat. In primul diferența putea 
fi mal clară dar s-a ratat mult 
(de către ambele formații). Stu
dentele au scăpat revanșa In ul
timele secunde, tot datorită unei 
ratări, pe contraatac. Marcatoare: 
Pușcașu 164-17, Anghel 24-5, Mă- 
rlnguț 204-19, Kapelovies 64-2, 
Ciocan 144-12, Alicsandru 194-18. 
respectiv Bărăgan 214-13. Zldaru 
174-12, Prăzaru 24-15, Netollțchl 
124-5, Moldoveanu 104-10, — 
teși 144-4. (V. DUTESCU 
resp.)
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Keresz-
— co

RAPID BUCUREȘTI - 
BRAȘOVLA 2—6: 78—71
și 81—73 (34—30). Coșgetere: Ivan 
17+n. * — ------- “ “
pescu 
11+18.
10+0.

CRIȘUL ORADEA — ICEME- 
NERG BUCUREȘTI 2—0: 113—78
(48—4€) Șl 91—77 (59—33). Coșge
tere: Casetti 28+13, Cu tuș 17+13, 
Pop 17. respectiv Trică 30+23, 
Clrstoiu 15+25. (AL — 
coresp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. 
CEA — COMERȚUL 
MUREȘ 2—0: 64—46

c.s.ș. 
(39—33)

Iordache 174-15. T. Po- 
114-35, respectiv Hînda 
Ochiuleț 4420, Grtlnwșld

JILAU
RAL VtL- 
C.S.Ș. TG. 

(31-25) șl 
75—46 (39—22). Coșgetere: Barbu
7+23, Petre 22+8, respectiv Făr- 
C3S 16+5, Olasz 14+20. (P. GIOB- 
NOIU — coresp).

W*1IMSl»Un Dr MAI 1010 PPOMKPOQI IWOIHLUA
noa — Pecug--a X ; 12. Campoba- 

Parma — 
Triesttoa X. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 967.561 LEI. din cane 
26.507 lei. report la categoria 1.
• SVS1EBELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 2 DIN 
MARTIE 1985.
14 19 57 31 ;
n-a : 42 4 12
A rn-A : 40 73
DE CIȘTIGURI : 790.869 lei.

10
EXTRAGEREA I :

A
65 ; EXTRAGEREA
22 1. FOND TOTAL
EXTRAGEREA
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Uzat de 
Însemna 
victorii 
parte.

Insă, 
ol și, 
re a 
înscris,

după

Man- 
poar- 

Ia- 
colțul 

care

pe 
|. Ca posibili- 

„Poli" poate

u, urmată 
replică, 

cest scor... 
mare sur-
jlt prea 

mai

disputa celorlalți- cind joacă intre ei. este 
mai interesantă și mai plină de neprevă- 

Acok,, mal jos, Dobrin egalează la minutul 
abor își învinge echipa la Timișoara, fiind 
nat, A.S.A. cfștigă la Oradea. Gloria ajange 

sfîrșit —> la un golaveraj pozitiv, care e 
conform cu jocul său bine articulat, Jiul 
e 4 goluri în meciul cu Rapid (atftea go-

a mai primit Rapid o singură dată ta acest 
ionat î 2—4 cu Sportul).
cursa campionatului, cei patru s-au • des- 

net, distanta creste si ... va creste, iar 
pentru evitarea retrogradării «e va ascut! 

ri Bihorul a intrat in barca lui ..minus 3* 
W 
în 
tn

eparte de echipele moldovenești, care 
tot mal mult suflul lutr-o perioada 

Doina Mellnte, moldoveanca, se joacă 
de atletism ale lumii.

loan CHIRILA
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1
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cu 
un

nu
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c. Au oca- 
, cînd Vis- 
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sta scoate 
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, de 
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în min. 80 
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tinue! Și, in 
e dominate 
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ul por- 

CRA- 
nesemna-

DE N-ÂR Fl FOST RACOLȚEA... 0 SINGURĂ PROBLEMĂ: SCORUL

GLORIA BUZĂU 
S.C BACAU

Stac.on Gloria : «ere» 
de zăpadă dar taghet» : c—2 
friguros: spectatori — ctrea 15 SOS. 
Șuturi : 14—12 (pe poa—J : S—c 
Comere 4— L A» marcat : SU- 
MVLA.NSCH! (mln. ZS dfct lî » 
și min. » si CRAMER (mta. r>.

GLORIA : CRISTIAN H — CO- 
MANESCU Mlreea. Tteâ. Talnat — 
SUMULANSCTU. BALAUR GHTZ- 
DEANU. Cramer — DUD" GEOR
GESCU. t-te

S. C. BACAU : Mirgea- — An
dries. C SOLOMON. Arte-i El
se! — Tismăr.aru (mta SS STS- 
CREANUI ADOLF Goda — SOC
MAN. lamandL WirralaZta.

A arbitrat btae M. Nw». 
la linie • C. PVSurlrtset riT»hrt 
din Oradea) șl C. Ghecegh* CSa- 
ceava). ambii c-u gre-pe—

Cartonase galbese : MAJi’GLAC. 
TULPAN.
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au reușit să 
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rilor, obți-

I MATEUȚ LA „RAMPA"
„POLI" TIMISOARA 2 (•»
CORVINUL HUNEDOARA 1 (1)

Stadij i . 1 Mai* : sere» foarte 
greu ninsoare penzareotA :
atori — circa N *• : Sarvri : 

19—10 (pe poartă : H—» : «*- 
■sere : 20—2 Au marea» : GTU- 
ȚHIC (mi--. 41 — d" pesaNyi 
ji GALAN (mln. t: — actogo? 
respectiv KT ,EIN (mta. Ml -

„POLI" TIMISOARA : Motse — 
. unda. Vuscan (mta. 44 LEH
MANN); IONUT Pasco — De»e 
(mln. 44 OANCEA) DUMITRU, 
ROTARIU VlătLnescts — BoOa. 
Gluchlc! __

CORVINUL : ALEXA — Nlcsa. 
Gălan. DUBTNCTUC. Bogdan — 
PETCU Ones KLEIN — Gaboc 
Văetus (mln. 85 Co) ocara). MA- 
,'EUT.

A arbitra- foarte bine : M 
Cons.antinescu : ’a linie M NICU- 
lescu (ambh din BueureyJ) șl V- 
Tltorov (Drobe-a Turnu Seve»tr).

Cartonașe galbene t GTUCRICL 
ROTARIU KLEIN.

Cartonaș roșii : GABOR. 
Trofeul Petschovschi : 1». 
La speranțe : 3—I (2—1).

nind corner după corner «i să 
spere, astfel, lntr-un rezultat 
de egalitate pe care numai 
inexactitatea din amintitul mi
nut 83 a îndepărtat-o de 
tabela de marcaj. ~ 
tate de marcare, 
invoca cele peste 6 situații fa
vorabile (min. 13, 28, 45, 47, 56, 
80), dar Corvinul a avut de a- 
semenea o ocazie uriașă (min. 
62, cînd Petcu a reluat de la 
8 m balonul centrat de Klein, 
Moise intervenind excepțional). 
Să încheiem, remarcînd că par
tida a fost dominată de repre
zentanții a două promoții total 
diferite : Dumitru și Mateuț.

E timie IONESCU

Liderul și-a impus din start 
punctul de vedere, declanșind 
acțiuni variate și spectaculoa
se, în fața unei formații în 
„corziîmpăcată doar cu gîn- 
dul limitării scorului. Jocul 
„curge" doar în jumătatea de 
teren vîlceană și chiar in min. 
4 Boloni reia din apropiere. 
Racolțea (care avea să se opu
nă in numeroase rînduri mul
tor goluri) boxează și Majaru 
trimite balonul pe lingă poar
ta goală. Peste un minut insă 
Steaua deschide scorul: Lăcă
tuș pătrunde vijelios in careu. 
Telespan îl „cosește* și lovitu
ra de Ia 11 m este transfor
mată imparabil de MAJARU. 
Urmează „minute de foc“ la 
poarta vîlceană. Ratează Lă
cătuș (min. 8) din 6 m L și 
Pușcaș (min. 19), in urma re
flexului de ultim moment al 
lui Racolțea. In min. 21, Bu- 
duru trimite defectuos o minge 
spre propria poartă, Pițurcă 
interceptează, îl driblează pe 
Racolțea și in momentul șutu
lui este placat de portarul vîl- 
eean. Un non penalty clar, 
transformat cu siguranță de a- 
eelași MAJARU, și 2—«. Fina
lul primei reprize nu modifică 
tabela. chiar dacă Majaru 
(min. 34). Balint (min. 36 și 
41) și Boloni (min. 44) au avut 
posibilitatea s-o facă irosind 
situații rarisime.

La reluare. Steaua „galo- 
• pează* din nou, dar Balint 

vrea să rezolve totul de unul 
singur, stridnd astfel multe 
„curse*. Ratează Majaru (min. 
46), dar nu o va face PIȚUR- 
CA (min. 56) care va marea pe 
sab Racolțea, in nrma unei fa-

FINAL DRAMATIC
BRAȘOV, 1« (prin telefon). 

Med foarte dirz, de mare ten
siune și eu un final dramatic, 
aici, la poalele Tîmpei, unde 
echipa locală s-a aflat foarte 
aproape de o victorie pe care 
ar fi meritat-o, dar pe care a 
rabat-o tn m—.--tele de prelun
giri. Cu excepția primului sfert 
de oră de la început p a d- 
torva perioade din repriza ae- 
cuadă. brașovenii (cu dțiva U- 
tolari absenți) au avut clar 
-rțta^va te joc. au dominat 

mneec-. eu autoritate. Totuși, 
pe—"H care au trecut cu ade
vărat pe Beci deacMderea aco- - 
ru_— au fost pcteștenH. tn mln. 
n. cind a ratat fundașul Vot
ca. La poarta cealaltă. cele 
-j- dare ocazii s-au derulat 
te mteuteie T-. 34. C. 44 $j 45. 
cind atacastii brașoveni au șu
tat izeprecis.

Ineepind repriza secundă așa 
cea • termtnaeeră p pe pri
ma. cu atacuri in trombă, gaz
dele au reușit să deschidă sco- 
gel Ba arte. <T. tn arma unei 
toviavi libere de te arca » 
a. ev cetea» executată de 
CRXSTEA- A urmat o nouă 
sare ocazie prun ST). insă 
OtaSiaa I a regpcns prmtr-un 
r—---e reflex _capc!" lui Șoa
rece. La puțin tmp după aceea 
tarta. 1). pe aa rapid eoetra- 

gateze aria JVRC.A. inteligent 
lansai de Iov toc ira. Relute- 
du-gi firul ofensvei. gazdele 
za obtincl din aea avantaj ta 
mia. RL CRAMER reestad că 
fraetitlce o pasă priuntă de la

ATAC CONTINUU SI... TOADER»
rcntOȘANX IR (Pria tele

leu). Rar ne-a fost dat să ve
dem tetr-un med o asemenea 
ezită de gafe de portar, bocu- 
reșzeanul Toader oferind pe 
tavă adversarului nu mai pu
țin de trei... pase de gol ! Pri
ma s-a produs In min. 11. cind 
rapidistul a scăpat mingea din 
miini și VARGA atent, a ta- 
seris: 1—*. Peste 13 minute 
faza este trasă te Indigo — 
din nou Toader scapă mingea 
din brațe și același VARGA 
ridică scorul te 2—4. Exact 
peste alte 13 minute, Toader 
respinge defectuos pini Ia 
FLORESCU și petroșeneanul 
îndeplinește • simplă forma
litate: 3—6. O desprindere ne
sperată a gazdelor, dar In bu
nă măsură conformă cu superio
ritatea tactică a echipei antre
nată de Viorel Mateianu. Jocul 
a curs in favoarea Jiului, me
reu preocupată de a fi dt mai 
muli în posesia mingii, preș- 
singul practicat de „alb-negri" 
avînd scontata eficiență. Șar
jele petroșenenilor au consis
tență, grad de periculozitate șl 
fantezie — careul bucureștean 
fiind supus unei permanente 
presiuni. N-au lipsit nici ra
tările — Găman (min. 12 și 15), 
Lasconi (min. 7) și Băluță 
(min. 9 și 29). Avansînd ane
voie în terenul advers, fero
viarii s-au dovedit periculoși 
doar în min. 31 prin Rada și 
Damaschin II.

In repriza secundă, notăm în 
prisacte 15 minute un pronun-

STEAUA 4 (2)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion steaua : teren bun ; 
timp Închis, rece. Spectatori — 
circa 20 000. Șuturi : 23—5 (pe
noar'J : îl— 0) Cornere : io—1. 
Au marca. : MAJARU (min. 5 șl 
21 — ambele din 11 m). PIȚUR- 
CA (mir. 50) și RADU II (min. 75).

STEAUA : Ducadam — lovan. 
BELODEDICI. Bumbescu. Bărbu- 
lercu — Balint. Petcu (min. 17 
PUȘCAȘ). BOLONI. MAJARU 
(min. 67 Radu II) — LĂCĂTUȘ 
PITURCA.

CHIMIA : RACOLȚEA — Cincă. 
Preda, Basno. Tșleșpan — La- 
zăr (min. 71 Albu). Udrea, Nicul- 
ce — Verigeanu Buduru (min. 60 
Vergu) Gîngu.

A arbitrat foarte bine V. Curt 
(Medgidia): la linie I. Velea (Cra
iova) si Gr. Macavet (Deva).

Cartonașe galbene: BUMBESCU. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—0 (1—0).

ze de mare efect, purtată per
pendicular pe poartă, pe axul 
Bărbulescu — Boloni. La 3—0 
militarii își permit un oare
care „respiro" și Chimia se 
vede ceva mai mult în jumă
tatea adversă. Cincă (min. 67) 
execută peste „transversală" o 
lovitură liberă de la 18 m, 
apoi ocaziile se succed la poar
ta oaspeților. Belodedici (min. 
73) și Balint (min. 74), cu 
două șuturi „bombă", îl evi
dențiază pe Racolțea. Cu 15 
minute înaintea sfirșitului par
tidei RADU II reia in poarta 
goală mingea respinsă de Ra- 
eolțea la șutul violent expe- 
dian de Pițurcă.

Gheorghe NERTEA

ÎN... PRELUNGIRI!
F.C.M. BRAȘOV 2 (0)
F.C ARGEȘ 2 (0)

Stadion Tineretului; teren moa
le : timp favorabil ; spectatori — 
circa 13 »00. Șuturi : 17—5 (pe
poartă : »—4).Cornere : ÎS—2. Au 
marcat : CRISTEA (min. 47), 
CRAMER (min. SI), respectiv 
JURCA (mln. tl) si IOVANESCU 
(min. M din penalty).

F.C M. : Santa — Florea (min. 
TS Mandoca). Ștefan, Naghl. 
Mandu — Șoarece. Spirea, CRIS
TEA — CADAR. CRAMER. Bata- 
cUu (min 67 Gherghe).

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN I — 
Votcu (min. 85 Pană), STANCU, 
Moleeanu. BĂNUȚ A — Ignat, 
Constantin. IOVANESCU. Badea 
— JURCA. Nlca.

A arbitrat bine Cr. Teodorescu; 
la ltale : N. Gogoașe (ambii din 
Buzău) și Gh. Constantin (Rm. 
VHoea) ____

Cartonașe galbene : ȘTEFAN, 
BĂNUȚ A NICA MANCIU.

Cartonașe roșii : MOICEANU 
(mln M).

Trofeul Petsehovsehl : ».
La speranțe : 1—4 (1—0)._______

Cristea. Cind meciul părea În
cheiat, lată că, in minutele de 
prelungire, justificate (pentru 
dteva întreruperi ale jocului), 
piteștenil s-au aruncat eu ulti
mele forte «i speranțe in atac, 
sa abtiaut an penalty (ta bea
tul eamis. ia Imparibilitatea al
tei Mintii, de Cristea) pe eare 
l-a transformat IOVANESCU, 
obțtaind astfel o egalitate pen
tru care au luptat cu o remar
cabilă dăruire.

PRIMES CU

JIUL PETROȘANI 4 (3)
RAPID 1 (0)

Stadioa Jiul : teren aiuaecoa ; 
timp taaoret : speetaiari — rirea 
i sas. Șuturi : 14—1 (pe poartă 2 
S—D. Cornere : IR—1. An mareat: 
VARGA rnrtn. 11 sl 241. FLORES- 
CU (01(1 FD. M POPA (mta. 
tri res-ecHv DAMASCHIN E 
(min. 59).

nt'L -. Coman — V. POPA 
norescu M POPA P. Qrtgore
— Vare- Găman (mta. S9 Stana)
— B. POPESCU. Lasconi (mta. 99 
Sălăjan'.. BALUTA

RAPID : Toader (min. 44 Ghlu- 
leri — Clrstea. M GRIGORE. Sa
rnes (mta. 54 Armas). Baco» — 
Rada. Agiu. Ion Ion. St Popa — 
CIOACA Damaschin n.

A arbitrat Mne M. Salomb 
(Cluj-Napoca) : la Hnle : D. Bu
ciumai șl I. Ferer.ezl (ambii din 
Timișoara).

Cartonase galbene : GAMAN, 
VARGA. DAMASCHIN II. STANA

Trofeul Petsehovichl : 9.
La speranțe s >—1 O—•)-

țat echilibru, timp în care se 
înscrie și golul rapldiștilor : 
min. 59 — autor DAMASCHIN 
II, după o spectaculoasă cursă 
a Iul Cioacă. Jiul revine în 
„prim-plan", in cîteva rînduri 
este la un pas de a-și rotunji 
scorul, dar șansa a trecut, 
acum, în tabăra feroviarilor. 
Incredibilele ratări ale lui Bă
luță (min. 62) și B. Popescu 
(min. 85) vor fi răzbunate insă 
In min. 88 de golul Iul M. 
POPA, reluare cu capul, la 
centrarea Iui Băluță.

Adrian VASILESCU

Dinamo a dominat categoric 
această întrecere, ciștigînd cu 
un scor confortabil, după un 
joc în care campionii — dor
nici să-și satisfacă suporterii, 
veniți în număr record. nu 
numai prin victorie ci și prin 
calitatea jocului — au oferit un 
spectacol fotbalistic, în ciuda 
terenului impropriu. „Roș-albii“ 
au excelat mai ales in prima 
repriză, cînd au realizat com
binații de efect, au atacat 
variat, au creat ocazii peste 
ocazii la poarta adversă, stăpî- 
nind cu dezinvoltură terenul și 
permițind oaspeților primul șut 
la poartă abia tn min. 34 ! 
Ceea ce le-a permis teri dina- 
moviștilor să aibă meciul la 
discreție a fost nu numai supe
rioritatea lor tehnică de ansam
blu (deși oaspeții prezentau 
un atac cu rezonanță de echipă 
națională intr-un trecut nu prea 
îndepărtat : Crișan, Turcu,
Bălăci !), ci și pregătirea fizică 
excelentă, evidentă in ritmul 
de joc susținut, in cursele im
petuoase pe aripi, în duelurile 
individuale. Cele 4 goluri 
înscrise au venit din „logica 
jocului", dar atacul lui Dinamo 
a mai avut (pe lingă numeroase 
alte ocazii, la care s-a remar
cat... Nițu) și 3 bare (Suciu 
min. 14, Augustin in min. 32 
și Tulba în min. 84).

Scortil a fost deschis de 
AUGUSTIN. în min. 17, din 
centrarea lui Rednic. el a re
luat sec, de la 12 m, sub 
transversală. în min. 37, SUCIU 
impinge In plasă un balon pe 
care portarul nu-I putuse re
ține și de-acum conturile sînt 
Încheiate.

După pauză, RĂDUCANU iși 
demonstrează talentele dt 
gnlgeter, in min. 62, cind mar-

UNII DOMINĂ,
ORADEA, 10 (prin telefon). 

Terenul moale, desfundat, pe 
alocuri, cu băltoace, a favori
zat echipa care s-a apărat și 
a construit mal puțin. Dar 
principala explicație a acestui 
rezultat surpriză este forma 
slabă a echipei gazdă. mai 
ales a atacanților, care au ac
ționat încîlcit. fără orizont, și 
care au uitat că un meci se 
câștigă nu doar cu o dominare 
teritorială, ei cu șuturi la 
poartă, mai ales pe un aseme
nea teren. Dominarea din start 
a localnicilor a durat mal bi
ne de 40 de minute, in prima 
repriză, întreruptă fiind doar 
de cîteva contraatacuri răzle
țe ale oaspeților. Dar gazdele 
au șutat prima oară pe spațiul 
porții în min. 27 (prin Tămaș), 
cînd portarul Varo a fost pe 
fază. In min. 31 Florean a 
avut o mare ocazie, s-a aflat 
singur la 12 m, dar același Va
ro a blocat curajos la picioare 
si a reținut balonul. In duda 
dominării de care vorbeam, a- 
eeasta a fost singura mare o- 
eazie a bihorenikrr pînă ta 
pauză.

La reluare. F.C. Bihor și-a 
continuat tm sfert de oră do
minarea. in min. 52 Mihuț a 
ratat din situație favorabilă, 
după care jocul a Început să 
ae echilibreze, mureșenii în
drăznind mai mult Bl, ta min. 
Tt. lwitară de teatru: Botezan

REMIZĂ DE LUPTĂ, CU FINAL HAGI
LAȘI. II (prin telefon). Aș

teptată cu mult interes, prima 
apariție a formației locale ta 
Dealul CopouToi a mulțumit 
doar pe jumătate. Sl spunem 
aceasta tatrocît toți cei 1# 000 
de spectatori așteptau e vic
torie. atît de necesară forma
ției studenților <fin Iași. Ptoă 
la urmă Jocul s-a Încheiat cu 
un scor alb, un rezultat de e- 
galitate echitabil după fizio
nomia jocului. Intr-adevăr, 
dacă Sportul studențesc a avut 
ceva mai mult inițiativa tn 
prima repriză. în cea de a 
doua ea a aparținut ieșenilor.

Fără să aibă virtuți deosebi
te din cauza frigului si a te
renului înghețat am notat 
de-a lungul celor 90 de minute 
cîteva bune situații, care au 
aparținut Insă formațiilor afla
te ta... defensivă. Astfel. în 
prima repriză (min. 25). Păuna 
șutează puternic de la 20 m si 
Speria tu respinge; ta min. 34. 
Filip are o poziție foarte bună 
și. cu toate că e nemarcat tri
mite balonul peste poartă: ta 
min. 40. la un atac al Politeh
nicii. Munteanu TI se Împiedi
ci Burdujan și Păuna se află 
lingă balon, dar Speriata iese 
salvator. In toată această pe
rioadă. Hagi șe vede o singu
ră dată (min. 35). cînd expedi
ază o foarte bună pasă pen
tru Bozeșan.

După pauză, pe fondul unei

DINAMO 4 (2)
F.C. OLT 0

Stadion Dinamo : teren alu
necos ; timp rece ninsoare slabă; 
spectatori — circa 22 000. șuturi ; 
17—5 (p' poartă : 15—2). Cornere: 
IC—4. Au marcat : AUGUSTIN 
'mfn. 17) SUCIU (min 37). S. 
RADUCANU (min. 62) STANES- 
CU (mln. SO).

DINAMO : Moraru — Vlad An- 
icno.. ZARE STĂNESCU — Red- 
nt- SUCTU Oragnea (mln. 87 
Movilă) — S RADUCANU. AU
GUSTIN. Orac (min. 77 Tulba).

F. C. OLT : NITU — Laurcnțiu 
'mln. 70 M. Zamfir'. Cervenschi, 
iATOI, GEORGESCU — Donose. 
Soroha- (mln. 70 Kallo) Eftlmle 

- Crisan Turcu Balaci.
A arbitrat foarte bine A. Ghc^r- 

ghe (Platr . Neamț) : ta linie : V. 
Antohi si St. Rotăreseu (ambii 
'I- tașl).
Jr of cu I Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—1 (0—0).

chează printr-un sut fulgerător. 
Ia centrarea perfectă a tai 
Augustin. Cel moi bun jucător 
de pe teren. STĂNESCU. are 
și el satisfacția golului. în min. 
69 : acțiune personală, pătrun
dere în careu, fentă de centrare 
și șut pe jos, din unghi minim: 
4—0.

F.C. Olt. mai timidă decît ne 
așteptam și mai puțin viguroa
să decît o anunța victoria cu 
3—0 din etapa trecută, a contat 
ceva mai mult în joc. în re
priza secundă. cînd putea 
specula cîteva imprudente aîe 
Iui Moraru si cînd Bălăci a dat 
cîteva pase lungi care... l-au 
egalat cu el însuși. De altfel, 
în min. 65 Crișan a ratat o 
situație unică (singur cu poar
ta goală, șut afară !). iar în 
min. 77 portarul gazdelor a 
respins in extremis Ia un șut 
al lui Turcu.

Radu URZICEANU

ALȚII ÎNSCRIU
F.C. BIHOR 0
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)

Stadion F. C. Bihor ; teren 
moale, desfundat ; timp : lapo- 
viță : spectatori — circa 9 000. 
Șuturi : 7—3 (pe poartă : 1—1). 
Cornere : 5—2. A marcat : PA
NICI (min. 70).

F. C., BIHOR : Liliac — Dlanu,
I. Marin, Dumitrescu, Nițu — 
TAMAȘ, BISZOK (min. 82 MU- 
reșan), Florean — Ile, Grosu 
(min. 59 Georgescu), Mihuț.

A.S.A. TG. MUREȘ : VARO — 
Szabo, ISPIR. JENEI, Fodor — 
Both, Botezan, POPA, PANICI — 
Muntean. Soare.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
.ățea (Pitești' : la ltele : Ad. Po- 
rumbolu (Vaslui) șl — cu gre
șeli — Ad. Niculescu (Pitești).

Cartonase galbene : FANICL 
VARO, NIȚU.

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

s-a lansat intr-un conțraataa 
rapid. I. Marin l-a deposeda* 
bine, a trimis balonul in cor
ner, un corner Ia care apăra
rea localnicilor a ezitat și a 
greșit în lanț, FANIC1 a șuta* 
pe sub portarul Liliac și a 
marcat. Gazdele acuză șocul, 
au o cădere psihică, revin greu 
tn final, dar același joc tocilei* 
ta faza de finalizare i-a priva* 
de un rezultat (măcar) de ega
litate.

Constantin ALEXE

POLITEHNICA IAȘI 0
SPORTUL STUDENȚESC 0

Stadion ^3 August" ; teren tn- 
gbețat : timp friguros ; spectatori 
— circa ÎS 000. "uturi : io—0 (pe 
poarta : 7—1). Cornere : 3—2.

POLITEHNICA Bucu — Slg- 
m4r»en Gheorghiu. Unr (mta. T0 
Keresî). GH. MUNTEANU — An
ton. Cânăniu. BURDUJAN — 
PĂUNA Ffllp (mta. 74 Paveliuc); 
Biro.

SP. STUDENȚESC : Speriata — 
M. Mihail. IORGULESCU, PanăJ 
Munți nu n — Terheș, Șerbănlcâ, 
BOZEȘAN, HAGI — Coraș, M. 
Sandu.

A arbitrat bine N. Dlnescu (Rm. 
VDcea) : la Hnle : FL Popescu șl 
A. Morolanu (ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene : FILTP.
Trofeu! Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—0 (1—0).______ 

mal mari insistente a ieșenilor; 
•e consumă două mari ocazii 
ale Sportului studențesc, de 
flecare dată Hagi fiind jam- 
pa de lansare". Astfel, in min.' 
68, el II depășește pe Ursu (care 
ae autoaccidentează). șutează, 
dar Bucu, ieșit în lntîmpinare, 
respinge in comer ; cinci mi
nute mal tîrziu, Hagi. din nou 
la rampă, trimite lui M. San
du, care greșește ținta cu pu
țin. Abia în min. 90 notăm o 
situație bună a Politehnicii: 
Kenesi centrează foarte bine 
de pe dreapta, dar nimeni nu
țlșnește...

Mircea TUDORAN ,



h aceasta săptamM, la sala riarcasca SPORTULw lN lume ECHIPA DE HOCHEI
LA STARTUL

Șl „MEMORIALUL MIHAI SAVU' LA SPADĂ
In această săptămînă, Capi

tala va găzdui două importan
te competiții internaționale de 
scrimă. Astfel, joi, pe planșele 
din sala Floreasca va avea loc 
ediția din acest an a tradițio
nalului patrulater de spadă 
Franța — Italia — România — 
Ungaria. Vineri și simbătă vor 
evolua concurenții la Campio-

natele internaționale de spadă 
ale României, dotate cu cupa 
„Memorialul Mihai Savu*. 
Aceste concursuri deschid seria 
întrecerilor internaționale de 
scrimă organizate In țara noas
tră în acest an, săptămînă vii
toare urmînd a se desfășura 
Campionatele internaționale fe
minine de floretă.

PE GHEATA Șl PE ZAPADA
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

TOKIO. Proba femini
nă din cadrul campio
natelor mondiale de pa
tinaj artistic a revenit 
sportivei Katarina Witt 
(R.D. Germană) — 3,2 p, 
urmată în clasamentul 
final de Kira Ivanova 
(U.R.S.S.) 3,8 p, Tiffany 
Chin (S.U.A.) 5,0 p, Ana 
Kondrașova (U.R.S.S.) 9,0 

Thomas 
și Clau- 
(R.F.G.)

p, Debbie
(S.U.A.) 10,2 p 
dia Lcistner
10,2 p.

«
FALUN. Austriacul An

dreas Felder a cîștigat 
proba de sărituri cu 
schiurile cu 227,4 puncte, 
în prima săritură, lun
gă de 115,5 m, Felder a 
realizat un nou record 
al trambulinei. Pe locul 
secund s-a situat ceho
slovacul Pavel Ploc — 
226,7 p. Cursa feminină 
de 10 km a revenit nor- 
vegiencei Anette Boe 
în 30:30,8, urmată de 
compatrioata ei Grete 
Nykkelmo — 30:55,7. Ce
le două sportive conduc 
și în „Cupa Mondială* 
cu 137 p, respectiv 123

BOXERUL DORU MARICESCU

ÎNVINGĂTOR in turneul de la sofia
SOFIA, 10 (Agerpres). Pugi- 

listul român Doru Maricescu 
(categoria mijlocie) a obținut o 
frumoasă victorie in cadrul 
turneului internațional de box 
„Cupa Strandjata* de la Sofia, 
în semifinale, Maricescu a

GRUPEI rrC" A CM.
dimineața a plecat

p. Proba de 30 km (m) 
a fost ciștigată de sue
dezul Gunde Svan cu 
1 h 23:41. El conduce și 
in „Cupa Mondială*.

SELLA NEVEA. Sla
lomul uriaș masculin în 
cadrul „Cupei Euro
pei* : 1. Cristian Gaidet 
(Franța) 2:14,10; X-J. 
Sundquist (Suedia)
2:14,20; 3. J. W’allner 
(Suedia) 2:14,35.

ASPEN. Coborirea („Cu
pa Mondială*): L Peter 
Muller (Elveția) 1:45,74: 
2. Karl Alpiger (Elveția) 
1:45,91; 3. Sepp 
gruber (R.F.G.)

Weid- 
1:46,58.

PAMPOROVO. 
uriaș In cadrul___ ___
Europei* (f): Heidi Zur
briggen (Elveția) 2:14,17: 
2. Claudia Ridai (Aus
tria) 2:14,96; 3. Marielle 
Studer (Elveția) 2:14,94.

Slalom 
..Cupei

ASMIERES. Meci a- 
mical de hochei (juni
ori): Franța — Olanda 
3—0.

Ez Mi■ui Peter Milner (:n stingă) este feli- 
e-xas da Marc Gnardelll (Luxemburg) după 
victoria repurtată la coborire, in concursul de 
la Aspen. Telefoto : A. P. — AGERPRES

„CROSUL BALCANIC"
(Urmare din pag. I)

Bulgaria 26 p, România 33 p, 
Grecia 44. Turcia 48 p. Iugosla
via 59 p.

Cursa de 4 000 m a senioare
lor. la care au participat numai 
15 alergătoare, a prilejuit o 
dispută aprigă Intre atletele 
noastre. Ca și la Campionatul 
national, timișoreanca Mariana 
Stânescu s-a arătat cea mai

bine pregătită și a obținut o 
victorie aplaudată : L Mariana 
Stânescu 13:20,7 ; X Paula Ilie 
13:23.1 ; X Elena Fîdasev 
13 29,8; 4. Doina Pop (toate 
România) 13:44,1 ; 5. Nikolina
Stereva 13:57,9; 6. Vania Gos
podinova (ambele Bulgaria) 
14:01,1. Echipe : România 6 p. 
Bulgaria 17 p. Iugoslavia 22 n. 
Grecia 33 p.

Ultima probă a reuniunii, 
desfășurată pe distanța de

Divizia „A“ la polo (locurile 1-6)

12 000 m. a reunit la start 29 
de seniori, care au fost nevoiți 
să depună serioase eforturi in 
plus, datorită stării terenului 
de alergare. întrecerea s-a tn- 
ebeiat en an frumos dubiu- 
succes al culorilor noastre : 1. 
Gyorgy Marko (România) 
36:55.6 ; X S. Rozman (Iu
goslavia) 37.-09.1 ; 3. Gh. Zaha- 
ria (România) 37:10,0; 4. E. Ig
natov (Bulgaria) 37:19.1 ; 5. Gh. 
Mctcrca (România) 37:35.5 ; 6. 
S. Nenov (Bulgaria) 37:38,2 ; 7. 
AL Chirac. 37A5J; „.11. E.
Enăchîoiu 3801.3; _J6. L Flo- 
roiu 33:15.4. Echipe : România 
16 p. Bulgaria 27 p. Grecia 51 p. 
Turcia 57 p. Iugoslavia 59 p.

cîștigat la puncte în fața bulga
rului Zlatko Ivanov, iar in fi
nală l-a întrecut — prin 
k.o. — pe Filko Rușciukliev 
(Bulgaria), învingător în semi
finale în fața angolezului 
Miranda. • -

în limitele categoriei semi- 
mijlocie, Rudei Obreja s-a ca
lificat în finală învingîndu-1 la 
puncte pe bulgarul Aleksandrov. 
In finală el a pierdut la 
puncte disputa cu puternicul 
boxer cubanez - Hernandez care 
dispusese în semifinale 
k.o. în prima repriză de 
rul Stoianov.
Rezultate (semifinale) : 

muscă : Blagoev ; 
b.p. Reyes (Cuba) ; categ. pană: 
Soye (Cuba) b.k.o. Slavcev (Bul
garia) ; categ. semigrea : Likov 
(Bulgaria) b.p. Krumov (Bul
garia) ;* Luperon (Cuba) b.p. 
R1 Dal Ken (R.P.D. Coreeană).

prin 
bulga-

categ.
(Bulgaria)

Duminică 
spre Franța echipa noastră re
prezentativă de hochei, care va 
lua parte intre 14 și 24 martie 
la grupa „C“ a Campionatului 
mondial. întrecerea este orga
nizată de forul de specialitate 
francez în trei dintre stațiu
nile de sub poalele Alpilor 1 
Megeve, St. Gervais și Cha
monix. Iată programul jocurilor 
hocheiștilor români : 14 martie
— cu Bulgaria, la Megeve, 15 
martie — cu Iugoslavia, la 
Megeve, 17 martie cu Spania 
la Megeve, 18 martie cu R.P.D. 
Coreeană, la Megeve, 20 mar
tie — cu R.F. Chineză, la St 
Gervais, 22 martie — cu Dane
marca, la St. Gervais, 23 martie
— cu Franța, la Chamonix. 
Din delegația hocheiștilor ro
mâni fac parte portarii Huțan 
și Netedu, fundașii Justinian, 
loniță, E. Antal, I. Antal, Tu- 
reanu, atacanții Cazacu, Bălău
că, V. Iluțanu, Gereb,' Solyom, 
Pisăru, Chiriță, Gerczuly, Lu- 
caci, Bejan. Antrenorii echipei 
sint Eduard Pană și Ion Gheor
ghiu.

NUMEROASE MECIURI ÎN „CUPA DAVIS"
India a eliminat Italia!

• Bogată activitate in teni
sul de clmp, in prim-plan si- 
tuîndu-se întîlnirile din cadrul 
„Cupei Davis*.

GRUPA MONDIALA (primul 
tur) — Calcutta : India — Ita
lia 3—2 (!) ; Kyoto : Japonia — 
S.U.A. 0—5 ; Sindelfingen : 
R.F.G. — Spania 3—0 ; Tbilisi : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 2—3 ; 
Split : Iugoslavia — Australia 
1—3; Buenos Aires : Argenti
na — Ecuador 1—1 ; Asuncion : 
Paraguay — Franța 2—1 ;

ZONA AMERICANA (turul 
2) — Chicoutimi : Canada — 
Caraibe 2—0 ; Caracas : Brazi
lia — Venezuela 2—0 ; Ciudad 
de Mexico : Mexic — Peru 
0—1, Punta del Este : Uru
guay — Columbia 1—1 ; Meciul 
dintre Chile și Suedia a 
aminat

fost

ZONA ASIATICA (turul 2) 
— Bangkok : Thailanda — Fi- 
lipine 0—3 ; Islamabad : Pa
kistan — Coreea de Sud 3—0 j 
Auckland : Noua Zeelandă — 
Taiwan 4—1 ; Beijing : R. P. 
Chineză — Hong Kong 2—1.
• In turneul de la Princetown 

(S.U.A.) victoria a revenit ju
cătoarei Hana Mandlikova, 
6—3, 7—5 în finală cu suedeza 
Caterina Lindqvist. In semifi
nale : Mandlikova — Navratilo
va 7—6, 6—0 ! și Lindqvist — 
Catherine Tanvier (Franța) 
6—1, 6—4.

• La Litvinov (Cehoslovacia), 
echipele de junioare ale Ceho
slovaciei (5—0 cu Franța) șl 
R.F. Germania (5—0 cu Polo
nia) s-au calificat în finala 
„Cupei Europei de iarnă*.

CONCURS MEXT DE GIMNASTICĂ
NEW YORK, 10 (Agerpres). 

— In cadrul concursului inter
național de gimnastică de la 
Rosemont (S.U_A_), competiție 
ce se desfășoară pe echipe 
mixte, sportiva româncă Dani
ela Silivas, făcind pereche cu 
francezul Laurent Barbieri, s-a 
situat pe locul trei, cu un to
tal de 57,10 puncte. Primele

locuri au fost ocupate de cu
plurile din R.P. Chineză Li 
Ning. Yu Feng — 57,35 puncte 
și Huang Quh, Yang Yueshan 
— 57,40 puncte. Pe locul 4 s-a 
clasat perechea Mary Lou Re- 
tton, Tim Daggett (S.U.A.) 
57,05 puncte. La concurs 
participat 16 perechi din 
țări.

au
14

CRIȘUL ORADEA-PE PRIMUL LOC CU 4 PUNCTE AVANS
ARAD, 10 (prin telefon). Tur

neul arădean de polo pentru 
locurile 1—e. s-a încheiat dumi
nică cu derby-ul CRiȘUL ORA
DEA — DINAMO BUCUREȘTI. 
Scor : S—3 (2—1. 1—1, 3—3. 2—3). 
Intr-un meci disputat in mare 
tensiune, generată In special de 
cele patru puncte avans tn cla
sament ale orădenilor. Tensiunea 
s-a văzut șl tn cele 23 de eli
minări (1) din ioc. 15 aparținlnd 
buoureștenilor. Rezultatul de ega
litate este echitabil. Au marcat : 
Kiss 3, Rat 2. Fejer 1, Costrăs 1. 
Gordan 1, Garofeanu 1 (C), Ha
giu 4. Ungureanu 2, Rus î. Ar
bitri : V. Medianu (București) — 
B. Nlchita (Cluj-Napoca). In ce
lelalte partide s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : simbătă 
— RAPID — PROGRESUL 13—8 
(2 1, 5—3. 3—2. 3—2). Marcatori: 
Niță 6, Die 2. Jianu 2, Chiriță 2, 
Tufan 1 (R) Ivănescu 2, Tătare 
2. Dlngu 2. lonescu 1. Mlădescu 
1 (P) — 1oc eu multă risipă de 
energie. CIUȘUL — voința 
13—7 (3—2. 5—2. I—o. 4—3). Oră
șenii au folosit mal mult 1ucă- 
toril de rezervă titulara fiind

STEAUA-RULMENTUL BÎRLAD 28-12, LA RUGBY
Prima etapă a returului cam

pionatului Diviziei „A“ la rug
by are loc la 15 martie/ dar un 
meci din programul ei s-a 9! 
disputat ieri dimineață: STEA
UA — RULMENTUL BtRLAD 

(16—6). devansarea fiind 
determinată de faptul că echi
pa bucureșteană primește sîm- 
bătă vizita Selecționatei arma
tei franceze. Vremea rece și te
renul greu, cu 'zăpadă îngheța
tă. au afectat, in bună măsură, 
spectacolul. îndeosebi circulația 
balonului avînd de suferit. Par
tida a fost interesantă, în 
schimb, prin evoluția neașteptat 

menajați pentru derby-ul cu Di
namo. Marcatori : Gordan s, Cos- 
trăș 2, Kiss 2. Bone 1, Fejer 1, 
Pantea L Raț 1 (Ci. nespretiv 
Colceriu 2, Dea 1, I. Radu 1, 
Blaga 1, Muzsnay 1, Marc 1. In 
ultimul joc. DLNA.MO — 
STEAUA 13—« (1—1, 3—1, î—1. 
5—3). Med echilibrat • doar pinâ 
In mln, 10 dnd scorul a fost
2— î- Au Înscris : Hagiu 3.
Geambașn 3, Ardelean 2, Po
pescu 2. Tudor L Dan L Rădu- 
canu 1 (D). respectiv MăhXlean
2, Ragea L Fruth L Oprișan 1. 
Alecu 1 ; duminică, în primii’ 
med. VOINȚA — PROGRESUL
3— 9 (2—4. 3—1, 2—2. 1—2). Vic
torie meritată a bucurestenaor. 
Marcatori : Ivănescu 3, Mușat 2, 
Bărbulescu 2, lonescu L Dingu 1, 
pentru învingători Colceriu 2, 
Sz3cs 2. Dea L Sebok 1. Blaga 
L Muzsnay 1 (V). RAPID — 
STEAUA »—7 (3—0. 2—0. 2—3,
2—4). Au Înscris : Chiriță 3, Jia
nu 2, Niță 2, Gh. Ilie 1, lonescu 
1 (R). Geantă 2. Nuțu 2. MAhA- 
lean 1. Șerban 1, Grancearof 1 
(St).
Octavian BERBECARU-coresp.

de strînsă o scorului in prima 
parte, prin elanul cu care s-a 
jucat. Victoria campioanei nu a 
stat, ce-i drept. în cumpănă — 
chiar dacă Steaua nu și-a putut 
face jocul obișnuit — înșâ an
gajarea curajoasă a bîrlâdenilor 
în compania unei echipe cu po
sibilități net superioare se cere 
remarcată ca atare. Au marcat 
Murariu, T. Coman — cîte două 
eseuri, Alexandru — 2 l.p. și 3 
transformări, respectiv Abutoaie 
— eseu, Dranga — 2 l.p. +
transf. A condus P. Barbu, aju
tat de V. Scafarschl și M. Anton. 
(Geo RAEȚCHI)

CAMPIONATE

ANGLIA (et- »). Chelsea — 
Southampton 4—2, Coventry — 
Q. P. Rangers 3—«. Leicester — 
Sheffield Wednesday 3— 1, Nor
wich — Aston Villa 2—2, Not
tingham — Newcastle 0—0. Sun
derland — ArSena. 0—0. Pe pri
mele locuri : Everton 56 p, Tot
tenham 54 p (ambele cu cîte 27 
jocuri). In „Cupa Angliei- (turul 
5 — rejucare) Luton — Watford 
1—• ; (turul 6- : Everton — Ips
wich 2—2. Manchester Utd — 
West Ham 4—2.

E, D. GERMANA (et. 17) : Dy
namo Berlin — Riesa ^—0 I, Dy
namo Dresda — F. C. Magdeburg
1— 0. Lokomotive Leipzig — Bran
denburg 2—0. Jena — Rostock
2— 1. Suhl — Aue 3—1, F. C. Karl- 
Marx-Stadt — Errurt 0—1. Pe pri
mele locuri : Dynamo Berlin 29

ATLETISM • Concurs de sa
lă. la Kobe (Japonia). Masculin, 
200 m — Prenzler (R.D.G.) 21,47; 
400 m — Rowe (S.U.A.) 48,82; 50 
mg — Tanner (S.U.A.) 6,46; lun
gime — Miryks (S.U.A.) 9,12;
prăjină — Volz (S.U.A.) 5,75 m. 
Feminin: 200 m — Marita Koch 
(R.D.G.) 23:07; 400 m — Sabine 
Busch (R.D.G.) 52,93-; lungime — 
Helga Radtke (R.D.G.) 6,83 m.

AUTOMOBILISM • S-a înche
iat raliul Portugaliei. Pe pri
mele locuri: Timo Salonen (Fin
landa) pe „Peugeot“ în 8h 07:25: 
Massimo Biasion (Italia) pe 
..Lancia- la 4:47 de învingător 
șl Walter Rohrl (R.F.G.) pe 
„Audi Quatro“ La 5:58. Tn C.M 
de raliuri conduc Salonen cu 44 
p, urmat de Vatanen (ambii Fin
landa) 40 p și Blomqvist (Sue
dia) 35 p.

BASCHET • înaintea ultimei 
etape în clasamentul turneului 
final al „Cupei campionilor eu
ropeni- (masculin) conduc echi
pele Real Madrid. Cibona Zagreb 
și Maccabi Tel Aviv cu cîte 15 
p. urmate de formațiile ȚSKA 
Moscova, Banco Roma cu cîte

p. Dynamo Dresda 26 p, Lokomo
tive Leipzig 25 p.

R. F. GERMANIA (et. 22) : 
Schalke — Kaiserslautern 1—1, 
Stuttgart — Uerdingen 5—2, Man
nheim — Bremen 1—1, Frankfurt
— Braunschweig 2—0, Hamburg — 
Karlsruhe 0—0, Mdnchengladbach
— Leverkusen 1—1. Koln — Ba
yern Munchen 0—2, Bochum — 
Dortmund 4—1. Pe primele locuri: 
Bayern 31 p (22 j), Bremen 28 p, 
Uerdingen 25 p (ambele cu dte 
21 j).

FRANȚA (meci restant din 22 
februarie) : Strasbourg — Laval 
2—0. După 27 de etape conduce 
Bordeaux cu 45 p, urmată de 
Nantes 40 p, Auxerre 34 p. Citeva 
meciuri tur din ,16“-imlle de fi

• TELEX • TELEX •
13 p și Granarolo Bologna — 
10 p.

CICLISM • cea de a 35-a edi
ție a cursei Paris — Nisa s-a 
încheiat ieri, cu victoria irlan
dezului Sean Kelly — 31 h 10:19 
urmat de compatriotul său Step
hen Roche — 31 h 10:42 șl de
Frederic Vichot (Franța) 31h 11:13.
• Prima etapă a compe
tiției internaționale „Cursa celor 
două mări- (Tireniană și Adria- 
tica) a fost cîștigată la sprint 
de italianul Moreno Argentin, 
cronometrat pe 207 km, între lo
calitățile Santa Severa și Arplno 
cu timpul de 6h 48:11. Pe locu
rile următoare au sosit olande
zul Jan Lammerts și america
nul Greg Lemond.

HALTERE • Concursul inter
național dotat cu ..Cupa Pri-eten.ia“ 
care se desfășoară la Erevan, a 
continuat cu întrecerile de la ca
tegoria 60 kg. în care victoria 
a revenit sportivului sovietic 
Iurik Sarkizian cu un total de 

nală ale ..Cupel Franței" : Metz — 
Bastia 3—1 Nantes — Sete 6—0, 
Besancon — Monaco 0—0, Lens 
— Stade Franțais 4—0, Valence — 
Marseille 1—0, Rennes — Rouen 
0—0, Le Havre — Paris St. Ger
main 2—2, Nice — St. Etienne 
1—2, Nimes — Cannes 3—1.
• In preliminariile C.M. (zona 

Africii) : la Tripoli,- Libia — Su
dan 4—0 (în tur : 0—0). Libia s-a 
calificai pentru turul următor.
• Echipa Angliei va efectua un 

turneu în Mexic, în cursul lunii 
mai : ea va juca cu Italia (« 
mai), cu Mexic (la 9 mai) și R.F. 
Germania (12 mal). La 6 iunie, 
reprezentativa Angliei va întîlni 
pe cea a S.U.A. la Los Angeles.

300 kg. Pe locurile următoare 
s-au situat J(5rg Kuznik (R.D. 
Germană) — 265 kg și Pan Se 
L (R.P.D. Coreeană) — 255 kg. 
La categoria 82,5 kg victoria a 
revenit sportivului sovietic Ana
toli Krapatîi cu 387,5 kg (177,5; 
210).

SCRIMA • „Cupa Martini** la 
spadă, desfășurată la Londra, a 
fost cîștigată de francezul Phi
lippe Boisse, care l-a învins în 
finală cu 10—3 pe belgianul 
Stephan Joos. Pentru locul 3: 
Nielaba (R.F.G.) — Rouilaux
(Franța) 10—2.

ȘAH • In runda a doua a 
turneului de la Linares (Spa
nia): Portisch — Ador j an 1—0, 
Ljuboj evict — Polugaevskl 1—0, 
Korciinod — Timnxan 1—0. Spas
ski — Rivas 0,5—0,5, Christiansen 
— Miles 0,5—0,5, Hiibner — Va- 
ganian (întreruptă), tn clasament 
conduc Ljuboj evici și Portisch 
cu cîte 1,5 p, urmați de HUb- 
ner și Korcinoi cu cîte 1 p (1). 
tn prima rundă: Htibner — 
Christiansen 1—0. Ljubojevici — 
Portisch și Timman — Poluga- 
evski remize; restul întrerupte.
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