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MOSCOVA (TASS) - La 10 
martie 1985, Konstantin Ustino- 
vici Cernenko, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a incetat din viață după o grea 
suferință.

★
Comitetul Central al P.C.U.S., 

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ți Consiliul de Miniștri

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
în ziua de 11 martie, Comite

tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. s-a întrunit în ședință, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in legătură 
cu încetarea din viață a tova
rășului Konstantin Vi tino viei 
Cernenko, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S,

Comitetul Politic Executiv a 
păstrat un moment de recule
gere în memoria tovarășului 
Konstantin Ustinovicl Cernenke.

COMPETIȚII DE SCHI LA POIANA BRAȘOV
In această săptămînă, Ia Poia

na Brașov, se derulează ulti
mele competiții importante ale 
sezonului de schi. Este vorba 
de cupele „Teleferic” și „Poia
na" la schi alpin, concursuri 
prevăzute in calendarul Fede
rației Internaționale de Schi și 
la care și-au anunțat prezența 
tinere speranțe ale acestui fru
mos sport din Austria, Bulga
ria, Cehoslovacia, Iugoslavia,

CROSUL BALCANIC - EDIȚIA A XXX-a - 
O REUȘITĂ DEPLINĂ PE TOATE PLANURILE
Crosul este, prin excelență, o 

alergare in teren variat, adesea 
în condiții atmosferice dificile. 
Totuși, sînt destul de rare com
petițiile care să se desfășoare 
într-un cadru atit de neobiș
nuit, cum a fost cazul cu a- 
cest al XXX-lea Cros Balcanic, 
de duminică, de la Băile Felix. 
S-a apreciat că, de fapt, acesta 
este crosul adevărat, cel care 
triază fără menajamente valo
rile individuale, buna pregătire 
a alergătorilor și omogenitatea 
echipelor. Așa este, nimic de 
zis. Dar e oricum păcat că du
minică Crosul Balcanic s-a 
desfășurat In condiții atit de 
grele ; este păcat pentru sur
plusul de eforturi la care au 
fost supuși concurenții și, cel 
puțin în egală măsură, este pă
cat de munca extraordinară pe 
care au depus-o, în plus, zeci 
și zeci de oameni ca să asi
gure întrecerii cadrul corespun
zător, pe care ninsoarea și la- 
povița, stratul gros de zăpadă 
devenită... mocirlă, l-au stricat 
Intr-o oarecare măsură. Și to
tuși, chiar și așa, oaspe

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
• Finale frumoase la Galați și Brăila £ Pe lista în
vingătorilor, nici unul dintre cei 5 pugiliști din lot I

Maratonul pugilistic prilejuit 
de „Turneul primăverii” s-a 
încheiat la Galati si Brăila cu 
două gale interesante. Iată re
latările corespondenților noș
tri.

GALAȚI (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate 
au evoluat sportivi de la ca
tegoriile muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică, semigrea și su- 
pergrea. Prima remarcă pe 
care o facem este aceea că 
cei doi pugiliști din lotul na
țional. Gelu Hudișteanu (Stea

al U.ILS.S. au hotărît constitu
irea unei Comisii pentru organi
zarea funeraliilor, prezidată de 
tovarășul M.S. Gorbaciov.

In legătură cu încetarea din 
viață a lui K.U. Cernenko, a 
fost declarat doliu in întreaga 
țară, in zilele de 11, 12 și 13 
martie 1985.

Funeraliile lui K.U. Cernenko 
vor avea loc la 13 martie 1985, 
ora 13, in Piața Roșie.

Comitetul Politie Executiv a 
luat următoarele hotărîri :

O delegație de partid și de 
stat, condusă de secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să participe 
la funeraliile tovarășului Kon
stantin Ustinovici Cernenko.

Ziua funeraliilor — 13 mar
tie — se declară zi de doliu.

în- această zi. posturile de ra
dio și televiziune, precum ți 
instituțiile artistice vor prezen
ta programe adecvate.

Polonia, Turcia, Ungaria, Româ
nia ș.a. Vor avea loc două 
curse de slalom special și două 
de slalom uriaș.

Tot în Poiana Brașov are loc 
și ultima finală a „Daciadei" 
de performanță la schi fond- 
seniori. Miercuri au loc cursele 
de 30 și 10 km (m+f), joi este 
zi de pauză, vineri se dispută 
probele de 15 și 5 km, iar sim- 
bâtă ștafetele’.

ții noștri au recunoscut că or
ganizarea acestei a XXX-a e- 
diții a competiției le-a întrecut 
pe toate celelalte și că intreg 
cadrul de desfășurare a fost la 
nivelul celor mai prestigioase 
manifestări mondiale ale ge
nului.

Pe platoul din vecinătatea 
Felixului, pe care a fost În
scris traseul de 2 000 m. au fost 
montate cabane. In culori di
ferite, pentru fiecare echipă, 
secretariat, juriu, cabinet me
dical etc.,

în acest context, Ce-ne per
mis să amintim numele unora 
dintre cei care au contribuit, 
în mod nemijlocit, la această 
reușită : Nistor Ciordaș — pre
ședintele comisiei de organiza
re, ing. Ion Santău, ing. Petre 
Cărmăzan — președinte al co
misiei județene de atletism, 
ing. floria Cozma, Orest Stra- 
ciuc. Vladimir Oros, Dumitru 
Birta, ing. L Torontali, Bujor 
Mera — președintele C.J.E.F.S. 
Bihor, șl cei doi delegați ai Fe
derației de atletism, Victor Firea 

ua) și Marcel Marcu (B.C. 
Brăila), care s-au prezentat la 
startul întrecerilor, nu au reu
șit să cucerească primul loc 
la categoriile lor. ușoară și. 
respectiv, semigrea. O a doua 
constatare : au fost înscriși în 
competiție foarte multi spor
tivi cu o pregătire fizică și 
tehnică sub cerințe, fapt care 
a făcut ca multe dintre me-

T. SIRIOPOL — coresp.

(Continuare In pag. 2—3)

BOGATA ACTIVITATE SPORTIVĂ CU SPRIJINUL DEPUTATULUI
„Da, pasiunea pentru sport 

este foarte mare — afirmă in
ginerul Teodor Năchescu, di
rectorul întreprinderii de Ma- 
șini-Unelte Arad, adudndu-și 
aminte că, în timpul facultății, 
a fost campion — la tir și 
greutate — al Centrului Uni
versitar Timișoara. Si acum — 
mal spunea — fac mișcare, joe 
tenis, inot, mai joe handbal și. 
in orice caz, particip la antre
namentele echipei divizionare 
„B“ — Strungul. Se zice că 
•am slăbiciune» pentru sport. 
Am, intr-adevăr, și acum, nu

„CUPA 8 MARTIE" 
LA TENIS

DIANE SAMUNGl - ÎNVINGĂ
TOARE LA SIMPLU Șl DUBLU

In Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, in organizarea irepro
șabilă a comisiei județene și 
cu contribuția unui mare ani
mator al „sportului alb", Gheor- 
ghe Rado, s-a disputat, timp 
de o săptămînă, o reușită com
petiție de tenis, „Cupa 8 Mar
tie”. Au fost prezente 32 de 
tenismane din întreaga țară.

La capătul unor evoluții care 
au plăcut spectatorilor. Lumini
ța Sălăjan (Steaua), Otilia Pop 
(Progresul), Alice Dânilă și 
Diane Samungi (ambele de la 
Dinamo București), au ajuns In 
fazele superioare ale competi
ției, evoluînd in semifinale. Fi
nala a fost ciștigată de Diane 
Samungi, Învingătoare cu 6—4, 
6—4 în fața Otiliei Pop (in se
mifinale : Pop — Dănilă 5—7,
6— 4, 6—4, Samungi — Sălăjan
7— 5. 6—3). Finala de dublu a 
revenit perechii Samungi — 
Corina Taloș, care a învins cu 
6—2, 6—3 cuplul Pop — Trocan.

și Nicolae Curta, care au petre
cut, pentru aceasta, multă vre
me la Felix.

In afara organizării, aprecia
tă, f®â rezerve, ca excelentă, 
din toate punctele de vedere, 
trebuie evidențiat, de aseme
nea, un alt aspect al succesu
lui competiției de la Felix, a- 
nume comportarea excelentă a 
alergătorilor români, care și-au 
egalat „recordul” celor mal 
bune prestații, cucerind primul 
loc și implicit titlurile balca
nice la opt din cele zece cla
samente. Trebuie să arătăm 
insă că doar puțin a lipsit ca 
să se fi obținut acum nouă 

victorii (dacă s-ar fi ocupat lo-

Romeo VILARA

(Continuare in pag a 4-a)

„POLI" TIMIȘOARA - 0 ECHIPĂ A VIITORULUI, 
DAR Șl A PREZENTULUI HANDBALULUI NOSTRU

Coroborîndu-și succesul de la 
Oradea cu înfringerea lui H.C. 
Minaur la Timișoara. Steaua 
a revenit in fruntea clasamen
tului campionatului masculin 
de handbal. Divizia „A”. Fi
rește, Stingă și ai săi se vor 
ambiționa să păstreze șefia 
pină la festivitatea conferirii 
titlului. Vor trebui însă s-o 
facă cu vigoare deosebită, pen
tru a se strecura printre... 
furcile caudine de la Timișoara 
(Politehnica). Baia Mare (H.C. 
Minaur) și București (Dinamo).

De duminică. Politehnica Ti- 
niișoara a devenit un candidat 
serios la supremația națională 
in handbal. Victoria în fața 
maramureșenilor i-a augmen
tat șansele, perspectiva înce- 
pînd să-i surîdă. Sigur, sînt 

•^Jăbiciunea», ei tăria da a fac* 
■port. Chiar dacă, de multe ori. 
timpul mi-e strict drămuit”.

Discuția cu Teodor Năchescu, 
candidat In alegerile de la 17 
martie in circumscripția jude
țeană 8 Arad șl In circumscrip
ția 1 Arad, este antrenantă, 
pentru că acest om, care a 
făcut și face sport, face șl 
multe pentru sport. Iată tina 
dintre realizările cetățenilor 
din cartierul arădean „Aurel 
Vlaicu” și a deputatului lor, 
T. Năchescu, în actuala legis
latură.

— M-ațl Întrebat de fostul 
teren mlăștinos de aici, din 
„Aurel Vlaicu*. Sînt locuitori 
vechi ai acestui cartier, 
care au trecut de mii 
de ori. tn ani, pe ■ lingă 
locnl cu pricina. Acum, nici 
nu-și mai amintesc de „mlaș
tina din Vlaicu”, o pînză de 
apă venită pe dedesubt, din 
Mureș, a suprafață de teren 
pe care am smuls-o rîului și 
am dat-o copiilor și tinerilor. 
Pe. scurt, cam așa s-au petre
cut lucrurile : in cadru! adu
nărilor cu cetățenii, ca deputat 
al lor in această legislatură, 
am discutat despre nevoia unui 
teren de sport ; s-a măsurat 
terenul, băltind de apă, l-am 
gindit cum va fl, cind va fi 
teren de sport. am făcut 
imediat și proiectul noi 
cei care ne pricepeam, ți 
la proiectare, și cu ce ne-au 
ajutat cei de la întreprindere, 
dar, mal ales, cu multă muncă 
patriotică — vă rog să reți
neți că lucrau toți cetățenii, 
pini se lăsa bezna — am con
struit terenuri de fotbal eu

FINALELE „DACIADEI" LA BOB-TINERET, 
0 DISPUTĂ PASIONANTĂ

• Echipajul IEFS I București, ciștigă- 

tor. • Numeroși spectatori în jurul 

pirtiei de la Sinaia Q .Cupa veteranilor”, 

un concurs al... frumoaselor amintiri

.—Virajul UU Virajul 12- 
Virajul 13_”. Un zgomot ase
mănător sosirii uriui metrou ta 
stație, o apariție policromă pe 
ovalul de gheață, Încurajări ale 
publicului, aplauze— „Trecut li
nia de sosire— Timpul realizat 
de—”. Acesta a fost scenariul 
care s-a repetat de nenumăra
te ori pe „jgheabul” Înghețat 
natural de pe Muntele Furnica, 
în cadrul finalelor „Daciadei” 
și ale campionatelor republica
ne de bob 2 persoane, pentru 
echipaje de tineret Benefi
ciind de o organizare excelentă 
— asigurată de federație. In 
colaborare cu Comisia județea
nă de bob-sanie Prahova —, de 
o pistă foarte bună (lungimea 
1200 m, diferență de nivel 215 

necesare dteva condiții : „vio- 
leții” să ciștige toate meciurile, 
Minaur să piardă la Dinamo 
București, Steaua la Baia 
Mare... Poate. însă, că mai im
portante decit aceste „calcule* 
sînt progresele reale realizate 
de echipa de pe Bega, pro
grese care i-au asigurat pre
misele ascensiunii pînă la am
biția cuceririi titlului. Antre
norul Constantin Jude a avut 
(și are) și curaj, și fler. El a 
înnoit lotul cu o serie de ti
neri (Dobrescu. Popescu, Giur- 
gea ș.a.) pe care i-a pregătit 
și i-a așezat — operațiune ex
trem de dificilă — Intr-un an
grenaj rodat. Fructificînd cali
tățile jucătorilor cu mai vechi 
state de serviciu (Folker, Dan 
Petru), asigurîndu-și participa

zgură, trei' terenuri de tenis 
și, în viitoarea legislatură, ce
tățenii vor continua, sînt si
gur, cu dotări ale acestor baze 
sportive șl cu un bazin de 
înot, pentru inițierea copiilor 
cartierului în practicarea aces
tui sport.

— Am văzut pe masa dv. 
proiectul unei clădiri...

— Nu este nouă, adică nu 
ridicăm din temelii viitorul 
club de lingă stadionul Strun
gul. Este o clădire veche, ce 
va fl. după reparații și ame
najări, locul de întîlnire al șa
hiștilor șl al jucătorilor de te
nis de masă, al celor ce vor 
să facă mișcare si să discute 
despre sport în cartierul nos
tru. $i acest club va fi reali
zat prin munca patriotică a ce-

Alezandru SOLOMONESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

m), competitorii au aruncat in 
focul Întrecerilor toată îndemî- 
narea și puterea lor de luptă, 
căutind să-și îmbunătățească 
poziția după o manșă sau alta. 
Un exemplu : deși după pri
mele două coboriri se afla pe 
poziția a 7-a, echipajul M. Col- 
eerio — D. Bataragă (ASA Bra
șov), mobilizindu-se exemplar, 
a reușit, tn final, un salt de 
trei locuri. Referitor la concur
sul propriu-zis, să menționăm 
ci cel mai bun timp de start 
l-a realizat echipajul C. Nagy— 
M. Nistor (CSO Sinaia) — 5,99, 
iar cele mai rapide coboriri e-

Horoțiu SIMA

(Continuare In pag 2-3)

rea afectivă a marelui talent 
care este Alex. Buligan. folo
sind inteligența lui Iankovid 
și efidența lui Ianto. antreno
rul timișorean a conferit echi
pei sale aplombul tineretului, 
ardoarea noilor veniti. Sigur, 
roadele vor fi și mai evidente 
oeste un an sau doi. dar si 
acum echipa ing. Constantin 
Jude ne-a probat — în două 
meciuri grele, cu Dinamo la 
București șl cu H.C. Minaur la 
Timișoara — potențialul său 
tn creștere, un anume stil (ta 
care viteza de joc sl activita
tea jucătorilor pe semicerc de-

Hristache NAUM

(Continuare la pag. 2—3)



în campionatul nafional de baschet feminin BOGATA ACTIVITATE SPORTIVA

„U“ S-A DESPRINS,
DAR VOINȚA Șl OLIMPIA

NU RENUNȚA
Rezultatele etapei a 30-a a 

Diviziei „A“ de‘baschet femi
nin au adus unele lămuriri in 
clasament : Universitatea CJ5.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca s-a dis
tanțat în frunte. avînd_jacum 
4 puncte avans, iar 
NERG București și

ICEME- 
Vointa

Clasamentul întrecerii 
tapa a 30-a :

după

1. „U“ Cj-Nap 38 29 9 3069:2514 67
2. Voința Buc. 38 25 13 2743:2476 63
3. Olimpia 38 2Ș 13 2613:2311 63
4. Progresul 38 22 16 2&00:2864 60
5. „Poli" Tim.» 38 21 17 2699:2654 56
6. „Poli" Buc. 38 15 23 2548:2658 53

7. Crișul 38 24 14 2807:2678 62
8. Chimistul 38 20 18 2653:2541 58
9. Rapid Buc. S8 17 21 2425:2541 55

10. Corn. Tg. M. 38 15 23 2209:2473 53
Iii. Icemenerg 38 10 28 2351 :2734 48
12. Voința Bv. 38 5 33 2241:2714 43

Echipă penalizată

Brașov au pierdut puncte pre
țioase în lupta ce o dau pen
tru evitarea retrogradării. Re
venind la partea superioară ax, 
clasamentului, menționăm că 
Voinfa București și Olimpia 
București se află la egalitate 
de puncte (cite 63) și de vic
torii (3—3). ele fiind departa
jate doar de coșaverajul direct, 
favorabil sportivelor de la Vo
ința (401—395) si anunță un

După o scurtă Întrerupere, 
activitatea echipelor masculine 
divizionare _A“ va fi reluată 
la sfîrșitul acestei luni, dnd se 
vor disputa primele turnee ale 
„Cupei Federației.” (fără parti
ciparea jucătorilor din Iotul re
prezentativ). Cele 12 divizio
nare au fost împărțite în ur
mătoarele trei serii : seria I : 
6teaua. I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 Bucu
rești, Academia Militară Meca
nică Fină București. Politeh-

interesant 
locul se- 

fără a ce 
insă po

duel 
pentru 
cund. 
exclude 
sibilitatea ca am
bele echipe să îs»- 
cerce să rect«« 
reze handicrmd 
ce-1 au față 4» 
actuala fruntaș) a 
clasamentului.

Ultimele «tai— 
ne-au prilejuit * 
revederea cu u- 
nele dintre com
ponentele lotului 
reprezentativ, ab
sente o perioadă 
îndelungată din 
activitatea compe- 
tițională. dar re
intrate după ce au 
avut bucuria de a 
deveni mame. Este 
vorba. de pildă, 
de Mariana Bădi- 
ni<ă (Olimpia Bucu
rești). Camelia So- 
lovăstru (Voința
Brașov). Gheor-
ghița Bolovan (U- 
niversitatea Cluj- 
Napoca). Alexan
dra Angheluș (Voința 
rești), ’pe care le dorim 
nite cit mai curind la 
sportivă care le-a adus consa
crarea internațională.
• Jocurile etapei a 31-a se

CU SPRIJINUL
(Urmare din pap. I)

(ățenilor. așa cum s-a discutai 
in cadrul intFinirilor mele, ca 
deputat, eu acești oameni har
nici și pricepuți, care nu au 
nevoie de 
printre ei 
an nevoie 
nevoie de 
că 
Ia 
de 
că

ți mpl ari, pentru că 
sint si timplari, nu 
de lăcătuși, nu au 
constructori, pentru 

toți știu să pună eărămida 
locul ei, nu au nevoie decit 
timp, și timp își fac pentru 
iubesc sportuL

Cetățenii din cartierul „Aurel 
Vlaicu" și candidatul lor, T.

A
PRIMA ETAPA
CAMPIONATULUI

PE ECHIPE LA
HALTERE-JUNIORI

«

DEPUTATULUI
Năchescu, au proiecte. Multe 
proiecte. printre care, tot 
multe, sint și cele legate de 
sport. De pildă, vor să facă 
si o sală, sub tribuna stadio
nului „Strungul", unde să fie 
inițiați copiii în tainele ju- 
doului. Vor să dezvolte secția 
de aeromodelism. pentru atra
gerea cît mai multor copii spre 
acest sport tehnico-aplicatlv. 
Mai vor... In fine, mal vor 
multe și dacă ar fi să ne luăm 
după ceea ce au făcut pînă 
acum — și realitatea ne obligă 
să ne luăm — acești oameni 
întreprinzători, dornici să pună 
umărul la treabă, pot avea în
credere în realismul proiecte
lor pe care si le-au propus.

ȘAHISTELE S-AU ÎNTRECUT
PENTRU „CUPA 8 MART!E“

Aruncă la 
etingheritd

toare

Bjcu- 
reve- 

forma

nica C-S-S- Unirea lași ; seria 
* n-a : Dinfemo București, 
CS.U. Balanța Sibiu. Politeh
nica Sportul studențesc Bucu
rești, Farul C.S.S. 1 Constanța ; 
seria a IlI-a : Dlnatno Oradea. 
Rapid București, Universitatea 
C,SȘ Viitorul Cluj-Napoca, 
I.M.U.AS. Baia Mare. Se vor 
disputa patru turnee, primul 
urmind să aibă loc între 29 și 
31 martie. In Capitală, la Si
biu ti Oradea. Celelalte turnee

FINALELE „DACIADEI" LA BOB-TINERET
(Vrmare din pag. I)

cbipajul IEFS I București, alcă
tuit din C. Popeseo.— T. Os
tin, cu următorii timpi realizați 
pe patru manșe : 55.80 ; 55STt ;
55,58 ; 55,73. Situat pe locul doi 
după prima manșă, cuplul ho
herilor bucureștenl, avtnd eo- 
boriri foarte bune, după manșa 
■ doua, a trecut pe primul loc 
fi nu a mal putut H detronat. 
In duda eforturilor decaetr.-.e 
ale urmăritorilor. CLASAMENT: 
1. C. Popescu — T. Caatia (IEFS 
I București) 3:4X88 — eampisoi 
ai „Daciadei*. campioni BatiauH 
Ia tineret, 2. C. Nagy — M. Nis
ter (CSO I Sinaia) 3:43,79. 3. C. 
Neagoe — V. Alioate (Bucegi 
I Sinaia) 3:44.98 ; 4. M. Colce- 
ri« — D. BaUragă (ASA Bra
șov) 3:47.32 : 5. M. Ene — FI. 
Olteana (Carpați I Sinaia) 
3:4732 ; C. D. Zaharte — C. 
Răduleseu (Voința I Sinaia) 
3:48,02.

în finalul acestor întreceri, 
spectatori mulți, foarte multi in 
jurul pirtiei de bob de la Si-

titluluiLa rtart, echipajul C. Popescu — T. Costin, ciștigător al

se reiau Întrecerile la bob 4
După trei ani. pe plrtla din 

Blnaia *e va disputa din nou 
■n concurs de bob pentru e- 
ehlpaje de 4 persoane I Eve
nimentul va avea loc miercuri 
fi joi, cu prilejul finalei .Da
ciadei* fi Campionatului re
publican, fi va reuni opt e- 
chipaje, reprezentînd cluburile

Carpați, C.S.O., Bucegi, Voința 
din Sinaia, Tractorul și A.S.A. 
Brașov, A.S. Poiana Cîmpina 
și I.E.F.S. București.

Primele antrenamente 
parcursul a trei manșe) in ve
derea acestei competiții au a- 
vut loc ieri, pe un traseu mă- 
«urînd 1 200 m.

(pe

co» 
de 

de

Melania Lefter (Ol-.w.pza). nc- 
nici una d.-x cele fei faci

la Politehnica oa*e
Foto : Aurel D. NEAGU

P.

„Cupa Voința" la ciclism

DETAȘAT,

ce'.e 5 curse <En p.-o^na-

W'IINISTRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INTODiiEAZl
zi
la

A ST AZI ESTE ULTIMA 
pentru procurarea biletelor 
prima tragere a MARILOR CtȘ- 
TIGURI PRONOEXPRES din a- 
cest an, care va avea loc mîi- 
ne, miercuri 13 martie a.c. In 
cadrul a 3 extrageri, tn două 
faze, cu un total de 18 numere, 
partlcipanțU au posibilitatea ob
ținerii de autoturisme „DACIA 
1300" (Ia ambele faze ale trage
rii), mari sume de bani șl ex
cursii în U.R.S.S. Variantele de 
25 lei participă la toate cele 3 
extrageri și pot obține eîștlguri 
cumulate la ambele faze. Se 
poate juca pe variante simple, 
variante combinate și combinații 
„cap de pod-, acuitate sută la 
sută sau in Cotă de 25 la sută. 
Variantele sfert ciștlgătoare la 
categdriile la care nu se vor 
omologa variante sută la sută 
vor primi eîștlguri cu valori 
unitare variabile de pină la ni
velul plafonului maxim inclusiv.

Așadar, numai astăzi, ptnă la' 
orele obișnuite de închidere a 
agențiilor Loto-Pronosport, vă 
mal puteți juca numerele prefe
rate la această tragere.
• Tragerea MARILOR CIȘTI-

GURI PRONOEXPRES de mllne, 
13 martie a.c., va avea loc în 
sala clubului din sir. Doamnei 
nr. 1, cu începere de la ora 14.30.
• LOZUL IN PLIC, sistemul 

cel mal popular șl la tndemlna 
tuturor, oferă zilnic celor per- 
severențl frumoase satisfacții In 
această perioadă, pe Ungă se
riile existente aflate In vin za re, 
agențiile Loto-Pronosport șl vtn- 
zătoril volanțl din Întreaga țară 
oferă celor Interesați LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI, emisiune spe
cială limitată, eu eîștlguri supli
mentare acordate de A3. Loto- 
Pronosport. Particlpanțll care În
drăgesc acest sistem de joc au 
posibilitatea de, a cîștlga autotu
risme „OLTCIT SPECIAL", pre
cum șl numeroase eîștlguri tn 
bani. Oriunde vă aflațl, jucațl 
la LOZ ÎN PLIC 1

— U.—*U!L^ 1 
LOZ PUC

Au luait sfirșlț Întrecerile tra- 
dițioiLaileji competiții șahfote fe- 
minime dotată cu „Cupa 8 Mar
tie", care s-a desfășurat in exce
lente condiții organizatorice in 
sălile șah-clubului I.T.B. din Ca
pitală.

Pentru victoria in tumeufl prim- 
crpaJ (grupa maestreJar) ș-au 
Întrecut 12 jucătoare, din mai 
multe centre ale țării. Prima s-a 
clasat, la distanță apreciabilă de 
restul cotn-cu-renteJor. șatr'sta bucu- 
reșteană - Mariana Nechifor (Po
litehnica), cu un total de 9 punc
te din 11 posibile. Locuriile ur
mătoare ale clasa mc n-tulul fina’ 
au fost ocupate în ondine de 
Edith Kozma (C.S.M. Ciut-Napo
ca) 7.5 p. Na>dejda Mitescu 
(Voința Rm. VCcea) și Elena 
Ga vrii (Politehnica București) — 5.5 p.

Următoarele do«uă grupe ale 
competiției au programat cite 9 
runde. La candidate de maestre 
a cîșttgat Zări Karibian (I.T.B.) 
7 p. urmată de Csilla Magda 
(VuZcan București) 6,5 p șl Ște
fani® Ion (I.T.B.) 6 p, tar la
cat. I primele trei locuri au fost 
împărțite Intre Lore'ei Băd:(tă 
(Danubiana). Val en tina Bă) as 
(Sănătatea Arad) și Ruxandm 
Zarr.f rescu (Polltehn-ca Bucu
rești). toate cu cite 7 p.
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„POLI"-0 ECHIPĂ A
(Crmire Un B3g jj

Un ponderea) propriu acestei 
formații.

Mînaur n-a rezistat nervos 
acestei - încleștări. Deconcertați

CLASAMENTE
MASCULIN

1. STEAUA 16 16 6 1 496-380 462. II.C. Mînaur 16 13 2 1 482-361 44
3. „Poli- Tim. M L3 1 2 400-334 43
4. Dinamo B. M 6 3 5 410-388 35
S. Dinamo Bv. 16 7 2 7 350-366 32«. Carpați M. 16 6 4 6 382-409 32
T. Știința Be. 16 7 1 6 426-428 31
t, Constr. Or. ■ 5 1 ie 350-392 27
t. „U“ Craiova 16 6 3 16 359-396 25

..U- Cj-Nap. M 1 2 11 328-393 24
li. Constr. A. 16 2 3 11 369-438 23
12. Mln. Cav. 16 3 6 M 396-463 23
TROFEUL „SPORTUL" PENTRU 

EFICACITATE
1. Alexandru Matei (Carpați 

Mlrșa) 15» de goluri ; 2. Măricel 
Voinea (H. C. Mina-ar) 134 ; 8.
Vaslle Stingă (Steaua) 127 ; 4. A- 
texaadru FSlker („Poli") IM ; s. 
Adrian Bondar (Știința) 110 ; 
S—7. Dumitru Jenea (Constr. A- 
rad) și Vaslle Zamfir (Știința) 
99 ; 8. Dan Petru (..Poll-) M ; ». 
Dorel Iacob (Minerul) 91 ; K>. Do
rin Cristache (Constr. Oradea) 90.

FEMININ
1. ȘTIINȚA IS 13 1 1 410-293 42
2. ChimistxH 15 12 0 3 390-331 39
3. Hidroteh. 15 16 3 2 324-278 38
4. Mureșul 15 8 3 4 325-312 34
5. Rulmentul 15 1 C 6 299-268 33
6. TEROM 15 7 1 7 363-324 30
7. Confecția ÎS S 1 8 310-325 26
8. A.E.M. ÎS 5 1 > 289-324 26
9. Text. Zalău ÎS 5 • 16 307-345 25

10. Rapid Buc, ÎS 4 1 10 271-319 24
11. Textila PI. ÎS < 1 10 257-330 24
12. Pro gr. Buc. ÎS 2 0 13 246-342 16
TROFEUL „SPORTUI. - PENTRU

EFICACITATE
1. Maria Verigeanu (Chimistul) 

IM de goluri ; 2. Rodlca Cova- 
liuc (TEROM) 117 ; 3. Rodica Gri- 
goraș (Confecția) 106 ; 4. Mariana 
Oacă-Tlrcă (Știința) 105 ; 5. Ele
na Gbeorghe (Hidrotehnica) 104 ; 
6. Eszter Laszlo (Mureșul) 93 ; 7. 
Zoranea ștefanovld (A.E.M.) 89; 
I. Eva Mozsl (Știința) 83 ; 9. Se- 
vastița Grigore (Rapid) 81 ; 10. 
Valentina Cozma-Turbatu (TE
ROM) 80.

ETAPA DE ZONĂ...
-LA LUPTE GRECO-ROMANE

Vineri șl slmbătă se vor des
fășura Întrecerile etapei de zonă 
la lupte greco-romane (speranțe 
olimpice) In orașele Arad, Slati
na, Piatra Neamț șl Tg. Mureș.

-I A JUDO
„Zonele" de seniori la judo 

au loc slmbătă la Oradea, Foc
șani, Alba lulla, Tg. Mureș șl 
București. Primii doi clasați au 
drept de participare la „Interna
ționalele" României (4—7 aprilie).
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a „A“, la popice

KE VICTORII ÎN DEPLASARE!
Lurulul VOINȚA GALAȚI — CHIMIA
k“ de ROMAN 2505—2352 (6—0).
Imbătă, MASCULIN • VOINȚA 
■rprize, BUCUREȘTI — CARPAȚI Si
li asa re, NAI A 4976—5060 (2—4). Victo-
Ineciuri ria echipei sinăiene a fost fa-
liea e- cilitată de forma slabă in care
I se află unii dintre popicarii
LoMET Voinței, ca de exemplu C. Ră-
piNȚA * dulescu — 798 (in tur cel mai 
I p d bun om al echipei !) și M. Piș-
Partidă talu — 806. De la Carpați s-au
I care remarcat V. Ovidiu — 866 și
ros 481 c. Nicoară — 865. (N. Ștefan —
Iboc de coresp.) C FRIGUL BUCU-
h foar- REȘTI — OLIMPIA BUCU-
b Bur- REȘTI 4955—5236 (2—4). A 11-a
|ea — înfrîngere, din tot atitea jocuri,
loresp.) a echipei Frigul, care nu mai
I. MU- poate evita retrogradarea. Cel
IADEA mai mare rezultat al reuniunii
le bun a aparținut lui G. Marin (Ol.)
linta a — 963. (A. Soare — earesp.) •
Ll... e- PETROLUL CIMPINA — GLO-
hpalele RLA BUCUREȘTI 5096 — MM
pn — (3—3). Joc frumos. In care gaz-
I— 458. dele au condus pină in ultimul
RAPID schimb, dar bucureștenii au
ItOLUL avut un finiș puternic, ciștiglnd
b. Ra- partida. Cei mai buni popicari
I cinci au fost Stef — 895 și. respec-
u avut tiv, Cătineanu — 911. (E.
Id, în Stroe — coresp.) • METALUL
knu — HUNEDOARA — ELECTRO-
ki bun MUREȘ — TG. MUREȘ 5176—
k Mo- 5210 (3—3). Mureșenii au alcă-
he — tuit o echipă mai omogenă ți
p — au avut un jucător in mare for-
I 2396— mă, Gh. Silvestru, care din 200
Stată a lovituri a doborit 933 de popi-
frunta- ce. De la gazde s-a impus N.
feesen- Popa — 884. (L Vlad — coresp.)

Maria • AURUL BAIA MARE — IN-
forme- DUSTRIA SIRMEI C. TURZII
fi. (N. 5636 (!) — 5195 (5—1) • VIC-
[IDRO- TORIA — GUBAN TIMIȘOA-
IVOIN- RA — UNI O SATU MARE
[UIESC 4912-4795 (5—1) • C.F.R. CON-
blNTA STANȚA — CONSTRUCTORUL
LOIEȘ- GALATI 4965—4952 (2—4 I) •
rc.S.M. TEHNOUTILAJ ODORHEIU
TIMI- SECUIESC — CONSTRUCTO-

h) • RUL TG. MUREȘ 5063—044
[a — (5—1) • METALUL ROMAN —
IUREȘ RULMENTUL BRASOV 5331—
LORIA 5161 (4,5—13) • C.F.R. TIMI-
fTROM ȘOARA — JIUL PETRILA
f-1) • 4917—4851 (3—3).
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It, scă- 
fnp. Si 
fensivă 
ea Pe
ri n-au 
bl Voi
ta doar 
d a și 
luri ale

sale, iar lipsa Iui Mironiuc s-a 
făcut resimțită in prestația e- 
chipei in faza ofensivă. Era. 
deci, greu ca in 20 de minute 
de joc mai aproape de aștep
tări maramureșenii să refacă 
tot ceea ce irosiseră la 40 de 
minute...

Dar campionatul abia s-a re
lansat. Sîmbătă o vom revedea 
pe Minaur In meciul cu Di
namo, la București, iar marțea 

pe „Poli" in partida 
ut Steaua, la Timișoara-
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DE FAIR-PLAY
fond de luptă firi menaja
mente, o luptă sportivă, ga
leria, așa-zisa galerie giuleș- 
teană, s-a manifestat intole
rabil, vulgar, trivial chiar, la 
adresa arbitrilor sibienl D. 
Dordea ți A. Kenzel (despre 
care nu se poate spune că nu 
au fost îngăduitori față de gaz
de), dar și a Întregii echipe bra
șovene. Injuriile, epitetele cele 
mai dezgustătoare si-au fă
cut, din păcate, loc mal ales 
In momentele clnd Rulmentul 
a pus stăpînire deplină pe 
joc. La sfîrșitul partidei, masa 
arbitrilor și o parte a sălii au 
fost invadate de așa-zișii su
porteri. O astfel de compor
tare se cer^ reprimată de 
chiar conducerea clubului Ra
pid, dar credem eă fi fede
rația va trebui să la măsurile 
de rigoare.

Ion GAVRILESCU

I I I 
I I I 
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PENALTY-UL DIN PRELUNGIRI...
Punlnd față In față două e- 

chipe din masivul grup al celor 
amenințate cu retrogradarea, 
meciul de la Brașov a avut un 
deznodămînt mal puțin previzi
bil prin desfășurarea lui. Rezul
tatul de 2—2 nemulțumește, pe 
bună dreptate, „ unsprezece1. e“ 
local, care a dominat insistent, 
și-a creat multe ocazii de gol și 
chiar a cor.dus pe tabela de 
marcaj in două rinduri. Dar el 
răsplătește, în schimb, formația 
piteșteană pentru marea dăruire 
și dîrzenle cu care a luptat (din 
nou în prim-plan s-a aflat 
Stan cu, excelent pe tot timpul 
partidei. Moiceanu și Cristian I. 
alături de care s-a impus și mai 
tinăruJ Bănuți, _ umbra* Impe
tuosului atacant brașovean Ca- 
dar), pentru ambiția eu care 
a revenit de fiecare dată în a 
restabili echilibrul pe tabela de 
marcaj. îndeosebi în aceste mi
nute de prelungire dnd totul 
părea pierdut.

Referitor Ia aceste prelungiri 
și la ceea ce s-a teftasptet te 
c-j^n-.rul for es-.e necesar — cre
dem — să dăm anele amănurte. 
Pentru întreruperea jocului de 
citeva ort, determinată de 
«odder țări în repriza seeur.dl 
arbitrul C. Teodorescu a dect< 
prelurrtrea partidei eu trei 
nute. In cel de al doilea mînut 
al acestor prelungiri, după rtte- 
va faze fierbinți Ia careul tr>-

șovenilor, Jurcă a șutat la poar
ta părăsită de Șanta și Cristea 
n-a mai avut altă soluție pen
tru a împiedica mingea să intre 
in plasă decit respingind-o cu 
mina. Ceea ce ne-a surprins a 
fost lipsa de hotărire a arbitru
lui, pir.ă’ atunci stă pin pe situa
ție, In a dicta penalty-ul care 
se impunea. înconjurat de ju
cători, mai întfl de piteșterJ. 
apoi șl de brașoveni, care cău
tau fiecare în felul Iul să-l in
fluențeze decizia (împrejurare in 
care l-a și e:,.—...-.at pe Moieea- 
nu, pentru faptul de a-! fi tras 
de mină pe arbitru, conform 
spuselor acestuia). C. Teodor eseu 
s-a dus să se consulte cu tușie- 
rul N. Gogoașă, după care s-a 
deci? să arate punctul de la 11 
meun. AȘA CUM TREBUIA S-O 
FACA DIN PRIMA CLIPA LA 
O FAZA ATTT DE CLARA.

La vestiare, după meci, arbi
trul buzoiar. — care In rest a 
condus foarte bine acest joc di
ficil — ce mărturisea că nu a 
văzut hmpede faza cu pricina 
din cauza arZo-rerației de jucă-

Azi, la Xeustadt

SHlCțllUH I.LLL K 
inîittțn fttww 

SIMIUIĂ A LI. MIMAU
In cadrul pe care

le efectuează în vederea pre- 
binr; riarr.il or cazrcf-ceatn&xi 
repeax V EFA Tff va
susține ta csrsul acestea «ăp-

C3 seăecțbccata «-nrlarS a ILD

programat să se desfășoare as- 
-ărt Is kKatitatea Xe*ustadL de 
Ia ora 15 (ora Locală), iar cel 
de al dodea va avea loc >ou 
de la aoeeaș: eră. localita
tea Ne^xgersdcrf.

Lotul care va rusține cele 
două partide a plecat ieri di
mineață tn RJ3. Germană. Au 
făcut deplasarea următorii }a- 
eători : Serfcaa. Blid — por
tari ; Bejeaar». Aldea. Seme- 
șan. Râdaeaaa. Strata, Dri<îlă 
— fondași ; Spătar», Dinen. 
Daniel Sa va. Sistase, Răda- 
lesra — mijlocași ; Stria. Har- 
șaai. Cristian Sava. Vasile fi 
Anton — înaintași-

MECIURI AMICALE
In vederea reînceperii activi

tății oficiale, multe echipe te 
au susținut, duminică, meciuri de 
verificare. Iată cîteva rezultate : 
Mecanica Vaslui — Oțelul Galați 
J— 1 (1—0). C.S.M. Drobeta Tr.
Severin — Minerul Motru S—2 
(1—1), Unirea Alba Iuha — Me
talul Alud 2—1 (1—1). Metalurgis
tul Cugir — Carpați Mlrșa 1—1 
(0—0). F.C.M. U.T. Arad — Olim
pia Satu Mare r—1 (2—1), Strun
gul Arad — Șoimii LP.A. Sibiu 
2—6 (0—0). C.F.R. Timișoara —
Gaz metan Mediaș 1—0 (0—0),
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
C.S.M. Reșița 0—0 și C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Dlerna Orșo
va 1—0 (0—0). Muscelul Cîmpu-
lung — I.P. Aluminiu Slatina 1—1 
(1—1), Metalul Sighișoara — Chi
mica Tirnăveni 1—1 (1—1), Fla
căra Automecanlca Moreni — Pe
trolul Ploiești 1—1 (0—0).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri M. Fior ea, 
V. Manafu. I. Anghelina, M. VH- 
ceanu. Gh. Mornăilă, L. Marton, 
N. Magda, P. Mateoiu, L Turcu, 
Gh. ninca.

ei de-al patrulea gol al lui Dinamo în meciul cu F C. Oii. Fundașul 
Stânescu (in marginea din dreapta a fotografiei) a șutat din unghi, 
..trodueînd. mingea in plasă printre bară și portarul care ieșise... l~ 
ccntrare ! Foto : Aurel D NEAGU

RAPORTUL ȘUTURILOR PE POARTĂ; 1-1!
In campionatul nostru, jucăto

rii. antrenorii, conducătorii de 
cluburi nu prea sînt obișnuiți să 
p.ardă pe teren propriu. Cu o 
săptămînă In urmă am fost la 
Tg. Mureș (A.S.A. — Dinamo 
:—1), iar duminică ne-am aflat

dacă aic* eoCerz! său de la tușă 
— eare se afla 'ntr-o poziție șl 
mat dezavar.ta. -asă — n-ar fi 
fost te măsură să confirme hen- 
țd comis, ce s-ar fi tetîmplat? 
S-ar C aorrdL-. probabil corner 
șt rezilua-.— viciat.

sager eă arest punct pierdut 
pe teren jarc^-.u Ze face șl mai 
grea stts=a*ta t-ișovenilor. Dar 
meet-2 ew F C. Argeș trebuie să 
rteeted • leepe pentru et căci 
prea n*or au pierdut un avan-

Coertor^f FltAHESCU

in tribunele stadionului din O- 
racfea la meciul F.C. Bihor — 
A.S.A. 0—1. In orașul de pe ma- 
I urile Crișului, oameni din an
turajul echipei, din conducerea 
clubului, erau, pur și simplu, 
năuciți de acest rezultat. Parcă 
se terminase campionatul! O sta
re de spirit care nu poate decit 
să dăuneze echipei. Acestor oa- 
menl le vom spune să ia exem- 
p.u chiar de la învingătorii lor, 
care Intr-o săptămînă au re * - 
rat ce stricaseră în meciul cu

Supărătoare trebuie să fie con
siderată forma manifestată de

echipă și, mai ales, maniera de 
joc arătate duminică. In ciuda 
unor condiții materiale dintre 
cele mai bune, a unei perioade 
de pregătiri în care nimic n-a 
lipsit, după o evoluție promiță
toare la Hunedoara, duminică 
F.C. Bihor s-a prăbușit pur și 
simplu, doborîtă de propria-i ne
putință de a cîștiga un meci pe 
care 60 de minute îl dominase 
cu autoritate. Dar nu poți să cîș- 
tigl un meci fără să șutezl la 
poartă! In partida de la Oradea 
(de necrezut!), raportul șuturilor 
pe spațiul porții a fost de 1—1! 
A.S.A. a șutat o dată pe spa
țiul porții și a marcat! Șansă 
mare. Echipa din Tg. Mureș s-a 
apărat bine, a muncit mult, dar 
— repetăm — a avut și șansă. 
Șansă pentru mureșeni a fost 
și... neputința atacanților orădeni 
de a se descurca pe un teren 
moale, în fața unei apărări aglo
merate. Grosu (el. golgeterul din 
anii trecuti). He. Mihuț. Georges
cu, și nu numai ei, au fost doar 
umbrele lor.

Constantin ALEXE

Gie

te ar fi avut de^ufe-

RIMĂVERII“ LA BOX
țlmul rund in fața unui ad
versar care nu a acceptat nici 
un moment rolul de Învins. 
Multe aplauze au primit și 
„ușorii" N. Dănuț (Metalul Hu
nedoara) și FI. Cheabnru (Me
talurgistul Cugir). Cu un Cnal 
mai bun, hunedoreanul a reu
șit să obțină decizia la puncte. 
In limitele categoriei mijlocie 
mică C. Lihăceann (Oțelul 
Galați) l-a întrecut la puncte 
pe Gh. Hisei (Electromureș Tg. 
Mureș), după un meci in care 
s-au schimbat multe lovituri 
dure. O revedere deosebit de 
plăcută cu campionul „semi
greilor", Georgică Donici (B.C. 
Galați). El a avut ca adversar 
în finală un pugilist din lotul 
national, Marcel Mareu (B.C, 
Brăila). Donici, bine pregătit 
pentru competiție, și-a pisto- 
nat adversarul cu lovituri di
recte, răspunzînd prompt la

m___
I specta- 
li cazul 
■t celor 
Li spor-

I. Vișan 
reușit 

I pe I. 
piar în 
hi. Me
ri iii braț, 
Rrgoviș- 
zistența 

I a Iul 
l spec- 
1, între 
[) ți I. 
Excelent
turneu. 

La din- 
uții ale 
reușind 
în ul-

acțiunile de atac ale lui 
Mareu. Brâileanul a opuș o 
rezistență deosebit de dirză, 
luptind, în anumite momente 
ale meciului, de la egal la 
egal cu Donici, care a primit 
decizia la puncte. Fără istoric 
meciul „supergreitor*. T. Pir joi 
(Voința București) l-a întrecut 
la puncte pe Șt. Bacianschi 
(Cri șui Oradea).

BRAlLA (prin telefon). După 
un concurs care a însumat 107 
meciuri, au fost desemnați cîș- 
tigătorii „Turneului primăverii" 
la categoriile semimuscă, co
coș, semiușoară, semimijlocie, 
mijlocie și grea. Surpriza în
trecerilor a constituit-o faptul 
că nici unul dintre cei trei 
boxeri din lotul national, par
ticipant la turneu, nu a reu
șit să-și înscrie numele pe 
lista învingătorilor. Este vorba 
de Virgil Iordache (Tractorul 
Brașov), Viorel Pop Enceanu 
(Dinamo), la „semimuscă" (care 
n-au ajuns nici în finală !) și

eanâțfie. Iată însă e*. 
dumiruel la Buzău, a 
greșit de două ort în 
semnalizarea rfsaidu’uL 
dîntr-ur.â din aceste 
faze rezultîr.d al treilea 
gol al gazdelor. ?nre- 
g-stra*. tn mm. 87. o 
greșeală omenească am 
spune. Reac-ia noului 
venit în lumea arbitri
lor a mirat însă pe toți 
eet prezer.n AfZlnd că 
a fos* ultieat de croca- 
rar pentru cele două 
greșe.L C. Gheorgbe a 
x2s mai întfi... că se 
lași de arbitraj, apoi 
câ „probabil eă trebuie 
să fV plusați altii i". 
La această ..leftre* a 
destul de tlnărulol ar
bitru (care avea să re
cunoască greoeaU de 
la_ ofsaidul din care
nu se marcase 3 3 răs
pundem doar atit : 
„Da. vrem să plusăm 
numai adevărul !• •
„Cam a jucat S. C. Ba
cău după pauză, nimeni 
n-ar fi zis că e lan
ternă î“. opinau mal 
mulțl spectatori buzo- 
lenl. Din păcate pentru 
băcăuani, el au fost 
..lanternă** în prima 
parte și ..far" (abia) 
după, pauză, cind nu
mai portarul Gloriei. 
Cristian II. s-a opus u- 
nei surprize. • Aplau
ze P2 deplin meritate 
de fotbaliștii Universi
tății Craiova la prima 
apariție, în 19S5. In fața 
propriului public. «Da
că In etapele următoare, 
la Bacău și la Iași, ne 
vom face Jocul obiș
nuit, cele două •mol
dovene* vor avea se
rios de furcă", aprecia 
după joc Beldeanu •

In ultima ju
mătate de oră a me
dului Timp suficient 
peotru Jucătorul craio- 
. ean de a demonstra — 
prin cîteva execuții teh
nice cu conținut tactic, 
pase de gol adresate vir- 
burilor — calitățile care 
l-au consacrat. • „Cu 
mal puține greșeli ale 
portarului Mia, am fi 
putut scăpa, la Craio
va, eu ud rezultat ono
rabil". ni se destăinuia 
antrenorul Constantin 
FrătiLă— «Acum însă, 
dud faptul e consumat, 
gtedunJe mele «e în
dreaptă fpre dificilul 
med cu Steaua, pe 
eare trebuie să-l pre
gătim cu maximum de 
atentie. Sigur, liderul 
clasamentului vine la 
Bala Mare eu justificat 
gînd de victorie. Da 
Jocul făcut te Cupă, în 
compania Sportului 
studențesc, ne dă drep
tul să sperăm Intr- 
comportare frumoasă 
șl intr-un rezultat cit 
mai bun cu putință", a 
mai spus C. Frățilă. • 
In turul de campionat 
1F71—11. cfnd a promo
vat cu F. C. Bala Mare, 
apreciatul antrenor Vio
rel Mateianu eîștiga cu 
1—•. în fața Jiului, la 
Petroșani, iar sportivul 
public din Valea Jiului, 
trednd peste amărăciu
nea înfrtngeril echipei 
favorite, a avut tăria 
să aplaude jocul bâl- 
măren 11 or, exprimat pe 
..partitura Mateianu". 
Duminică. Mate’nnu a 
cîștlgat din nou la Pe
troșani, de data asta

cu noua sa echipă. Ji
ul. O victorie netă, a- 
plauzele spectatorilor 
con fir mind evoluția e- 
chlpeL care acum în
cepe să aibă altă halnăv 
o idee de joc nouă, 
„mina" tui Mateianu 
desenlnd treptat acele 
trasee-surprlză • „Să 
intre Rădueanul" — glu
mea un spectator, după 
ce Tcader gafa în se
rie. Antrenorul secund 
al Rapidului, Necula 
Răducanu, șl nu numai 
ei Ișl pusese mîinile 
ir. cap. gîndlndu-se. 
credem, că... dacă ar fi 
fost el în poartă nu se 
întîmpla așa ceva. • 
Din nou Varga a făcut 
o partidă foarte bună, 
fiind printre artizanii 
victoriei Jiului. r>ar, ia
răși nu s-a putut stă- 
pînL a comentat unele 
decizii ale arbitrului, a 
fost arțăgos eu adver
sarii, cartonașul galben 
primit fiind meritat. • 
Mult© absențe, dumini
că, te echipa Ieșeană 
(Cioetrlan, Agachl, Da- 
maschln I, Sertov), cu 
repercusiuni asupra 
randamentului echipe! 
(te special atacul a 
«▼ut de suferit, Filip 
nereușind să-1 înlocu
iască pe Damaschin fi. 
51 în loc ea numărul 
indisponibililor să sca
dă. al crește : Ursu 
(după ce a fost depășit. 
în viteză de Hagi) a 
revenit șl și-a salvat 
poarta cu prețul unei 
întinderi. Iar FC._ a 
acumulat dou~ carto
nașe galbene. S-ar pu
tea. Insă, ea în partida 
de la Slatina, să joace, 
totuși, Damaschln I. • 
înaintea meciului
Steaua — Chimia, a- 
plauze ta adresa Iul 
Bdldnl, care a doua zi.

luni 11 martie. împli
nea vîrsta de 32 
de ani. Și Boldni i-a 
răsplătit pe suporterii 
steliști, făcînd un joc... 
->e măsură Q în ultima 
. reme, în jocul lui 
Bumbescu r simte o 
. creștere", dar el nu se 
poate insă debarasa de 
deprinderi mai vechi și 
nu s-a lăsat pină n-a 
făcu» un gest total 
nesportiv. Abia in
trodus In teren,, după 
pauză. Albu. un jucă
tor tînăr și talentat, la 
a doua apariție într-un 
joc c* « Divizia .,A“, a 
fost faultat de Bum
bescu și. apoi, căzut la 
pămînt, călcat, ceea ce 
l-a cauzai o plagă des
chisă pe coaps i. Carto
nașul salben primit de 
Bumbescu a însemnat, 
credem prea puțin 
pentru fapta lui. Re
gretabil este faptul că 
Bumbescu a uitat prea 
repede c^. și el a fost 
cfndva un tînăr debu
tant... • Eliminarea lui 
Gabor » fost dictată de 
gestul lui față de o in
tervenție... verbală a 
portarului Moise (așa 
oum explica atacantul 
Corvinulu! la cabine). 
Dar Gabor trebuia să se 
stăpînească și nu să-1 
f>-uschez<e pe portarul 
îmișorean. Lăsîndu-și 

echipa în inferioritate 
numerică, internaționa
lul Corvinului a ,,con
tribuit* la înfrîngerea 
ei. • „Dacă vremea 
nu s" strica, stadionul 
kt fi fost plin. Așa, cu 
ninsoarea care a căzut 
tot timpul zilei, doar o 
treime dintre spectato
rii noștri s-au deplasat 
ta stadion", afirma Ro
meo Petrescu, din 'con
ducerea clubului timi
șorean.

de Vasile Florian (Steaua), la 
„mijlocie". Dintre cele șase fi
nale, meciurile cele mai fru
moase le-au oferit sportivii de 
la categoriile semimuscă și co
coș. Iată rezultatele tehnice, 
In ordinea categoriilor : M. Gîn- 
dac (Voința Mădn) b.p. S. 
Petrescu (B.C. Galați). S. Lcca 
(B.C. Brăila) b.p. Gh. Brumă 
(Rapid), E, Preda (Metalul Rm. 
Vîlcea) b.p. T. Fișie (B.C. Bră
ila), R. Tihon (C.S.M. Sibiu) 
b.p. Gh. Pîrvănescu (A.E.M. 
Timișoara). M. Popa (Metalul 
București) b.p. V. Florian 
(Steaua), I. Cernat (Steaua) 
b.p. E. Drăghia (C.S.M. Si
biu).

De-a lungul competiției s-au 
remarcat, prin boxul practicat, 
următorii tineri pugiliști : I. 
Grigorincîuc (Prahova Ploiești), 
A. Sturz (C.S.M. Reșița), I. 
Crucern (S.C. Muscelul), M. 
Toma (Steagul roșu Brașov) și 
V. Câten (Nicolina).

Gr. RIZU — coresp.

» fJntatâte

TRAGEREA 
marilor cîstiguri la 

PRONOEXPRES

banTautoturismeexcursh
In u.ks.s.

13 MARTIE 1985 
PRIMA TRAGERE A 
MARILOR CIȘTIGURI 
PRONOEXPRES DIN 

ACEST AN

• 3 extrageri in două 
faze
• Se extrag 18 numere

SE ATRIBUIE :
• AUTOTURISME „DA
CIA 1300". la ambele fa
ze ale tragerii
• CIȘTIGURI IN NU
MERAR
• EXCURSII IN U.R.S.S.

Nu pierdeți prileiul de 
a vă număra printre 
marii ciștigători la sis
temul de joc preferat !

ULTIMA ZI DE PARTI
CIPARE :

MARȚI 12 MARTIE 1985.

riarr.il


SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

STEAUA iNTiLNEȘTE

SELECȚIONATA ARMATEI

FRANCEZE LA RUGBY
Se împlinesc 20 de ani de 

cind s-a înnodat firul frumoa
sei tradiții a unor intilnirl anua
le intre echipele militare de 
rugby ale României șl Franței. 
România este reprezentată de 
echipa noastră fanion Steaua, în 
timp ce Franța prezintă o se
lecționată, alcătuită din tineri 
rugbyști, divizionari „A”, care-și 
satisfac serviciul militar. Și, de 
fiecare dată, din I960 încoace, 
au rezultat partide interesante, 
pline de neprevăzut. Fărâ îndo
ială că așa vor sta lucrurile șl 
simbătă, cind cele două eiilpe 
se vor confrunta, pe frumosul 
teren al clubului Steaua, din bd- 
Ghencea, începînd de la ora 15.

Rugbyști! noștri, din rindurile 
cărora vor face parte cunoscu- 
ții internaționali Murariu, AL 
R ăd ules cu, AL Dumitru, Moț, ca 
și mai tinerii lor colegi de na
țională L. Constantin, T. Coman, 
M. Toader s.a., se vor strădui 
să îmbunătățească un bilanț ge
neral negativ: 6 victorii față de 
9 infrîngeri (4 meciuri fiind În
cheiate la egalitate).

Francezii, care se deplasează cu 
un lot de 23 de Jucători, con
tează și el pe o bună compor
tare, avîndu-1 în formație pe eu- 
noscuțil rugbyști Bianchi, Berot, 
Campos, Genet, Rebujent Lopez 
etc. Partida va fi condusă de 
francezul M. Lamoulie.

START ÎN TURNEUL INTERNATIONAL 
DE ȘAH AL ROMÂNIEI

La Călimănești au început, 
duminică, Întrecerile din ca
drul Turneului internațional 
masculin de șah al RomânieL 
Un lot valoros, de 12 maeștri 
internaționali, reprezentînd șase 
țări, isă dispută înttietatea în 
tradiționala noastră competiție 
șahiști. care, la actuala sa e- 
diție, fxg'.irează printre mani
festările sportive dedicate A- 
nului Internațional al Tinere
tului.

Conform tragerii la sorti, or- 
d-nea competitorilor pe tabela 
de concurs este următoarea : 
1. Lexis Ortega (Cuba). X O- 
vidlu Foișor (România) X 
Pani Joița (România). A Raj 
Tiscbbierek (R. D. Germană),
5. Dușan Indjik (Iugoslavia).
6. Dorel Oltean (România). T. 
Laszle Hazay (Ungaria), l 
Aurel Urzică (România), 9- 
loan Mărășesca (România). 18. 
Constantin Ionesco (România). 
U. Peter Lukaca (Ungaria). IX 
Ralf La» (RJ’.G.).

în prima rundă, patru dintre 
partidele programate s-au în
cheiat la capătul celor 5 ore 
regulamentare de joc. Ttsch- 
berek l-a învins pe Mărășesca, 
remiza fiind consemnată in în- 

tîlnirile Oltean — Hazdy, In- 
djic — Urzică și Foișor — 
Lukacs. S-a întrerupt partida 
Joița — Ionescu, iar cea din- 
tre Ortega și Lau este aml- 
nată, din cauza întîrzierii cu 
care au sosit cei doi oaspeți.

Iată și programul rundei ur
mătoare, a doua : Lau — Ha
zay. Urzică — Oltean. Mără- 
șescu — Indjlc. Ionescu — 
Tischbierek, Lukacs — Joița, 
Ortega — Foișor.

• Din această sâptămlnă, la 
Băile Herculane se desfășoară 
întrecerile cuprinse in cadrul 
Festivalului șahlsț .Hercules 
15*. De o participare deosebită 
se bucură turneul Internațional 
feminin. la care sînt prezente 
șahiste din cind țări. în lotul 
jucătoarelor române figurează 
marea maestri Marina Pogore- 
vict, campioana naționala ma
estre internațională Bodies 
Rele her. maestreie F1D.E. Eu
genia Ghindă ș! Gabriel* Ol-

HALTEROFILII NICU VLAD Șl 
VASILE GROAPA PE LOCURI 

FRUNTAȘE LA EREVAN

MOSCOVA, 11 (Agerpres). 
S-au încheiat întrecerile „Cu
pei Prietenia” la haltere de la 
Erevan. La categoria plnâ la 
100 kg, sportivul român Nicu 
Vlad s-a clasat pe locul doi, cu 
un total de 377,5 kg, după Vik
tor Sevcik (U.R.S.S.) — 332,5
kg. Locul trei a fost ocupat de 
Ingobert Kind (R.D. Germană) 
— 362,5 kg. La stilul „aruncat”, 
Nicu Vlad a ocupat locul întli, 
cu 207,5 kg, iar la „smuls” s-a 
situat pe locul secund cu 170 
kg. In limitele categoriei pînă 
la 110 kg, victoria a revenit lui 
Iuri Zaharevici (U.R.S.S.) — 405 
kg, urmaț de Geza Gere (Un
garia) — 365 kg și Vasile 
Groapă (România) — 345 kg.

La categoria peste 110 kg a 
cîștlgat halterofilul sovietic 
Aleksandr Guniașev cu 420 kg.

LUPTĂTORI PE PODIUM 
LA BUDAPESTA Șl SOFIA

BUDAPESTA, 11 (Agerpres).— 
La Budapesta s-a desfășurat 
un mare concurs internațional 
de lupte libere, la care au par
ticipat 159 de sportivi din 13 
țări. Dintre luptătorii români 
s-au evidențiat Alin Păeurarn 
(48 kg) și Laszlo Miklos (57 
kg), clasați pe locul doi la ca
tegoriile respective, și Ciprian 
Radu, situat pe locul trei la ca
tegoria 90 kg.

SOFIA, 11 (Agerpres). în 
cadrul tradiționalului con
curs internațional de lupte li
bere „Memorialul Dan Kolov”, 
de la Sofia. Aron Cîndea a o- 
cupat locul doi la categoria 68 
kg, iar Vasile Pușcașu s-a cla
sat tot pe locul doi la catego
ria 100 kg.

în ordinea celor zece catego
rii au terminat învingători ur
mătorii sportivi : Cetov, Iliev, 
Ivanov, Savov, Sterev (toți Bul
garia), Varaev (U.R.S.S.), Mi- 
nov, Kamberov, Iancev (toți 
Bulgaria) și Gabidașvili 
(U.R.S.S.).

ECHIPA DE HOCHEI TINERET 
EVOLUEAZĂ IN GRUPA „B* 

A CM.

Echipa de hochei (tineret) a 
țării noastre a plecat luni spre 
stațiunea de sporturi de iarnă 
japoneză Sapporo, unde voț 
avea loc partidele din cadruf 
grupei „B” a C.M. de tineret. 
Au făcut deplasarea printre al
ții : Gliga, K. Antal, Sofron. 
Burada, Niculescu, Caval, De
midov, Ionescu, Bacso, Dumi- 
triu, Csata, Munteanu, Cioba- 
nu, Kedves. Antrenorii acestei 
echipe sînt Ion Bașa șl Ion 
Ganga. Tinerii noștri hocheiști 
vor intîlni în ordine Norvegia 
(15 martie), Elveția (16 martie). 
Franța (18 martie), Japonia (19 
martie), Austria (21 martie). 
Olanda (23 martie), Italia (24 
martie).

CROSUL BALCANIC - EDIȚIA A XXX-a
(Urmare din pag. 1)

cui întîi, pe echipe, și la tl- 
nețet).

Mai mult ca in alte ocazii, 
în cur ele feminine, de junioa
re și senioare, atletele noastre 
au ocupat toate locurile frun
tașe, impunindu-se net La ju
nioare, bistrițeanca Ana Al- 
george își reeditează victoria 
de anul trecut de la Ciurprija 
și, împreună cu colegele ei, 
Luminița Zaiciuc, Maria Pîn- 
tea și Maria Dura, au alcătuit 
o echipă omogenă, puternică, 
de pregătirea căreia s-a ocu
pat, în principal, Ion Za:ica, de 
la C.S.Ș. Bistrița. Senioarele, 
de asemenea, au dominat în
trecerea, încă și mai net ele 
cîștigînd detașat Timișoreanca

Juniorii, pregătiți, in prind- 
paL de Nieolae Lupan, au reu
șit și ei un succes dublu — 
individual și pe echipe, intr-o 
companie valoroasă, eu cei 
mai mulți -oncurenți (30). 
Realmente spectaculos a foa» 
finișul lui Dumitru 
i-a și adus victoria, 
(antrenor principal 
Boghean), GySrgy 
cîștigat categoric pe 
care ajunsese... mocirlă. Este 
demn de subliniat, de aseme
nea, punctajul destul de mic 
(16 p) totalizat de echipa ro
mână — campioană balcanică. 
Formația de tineret (antrenor 
principal Nieolae Păiș) ar fi 
putut obține victoria In clasa
mentul pe echipe, dar unul 
dintre alergătorii săi de bars.

Pop, care 
La seniori 
Gheorgbs 
Mark* a 
un traseu

EL MUNDIAL

africanePreliminariile

CAMERUN Șl ALGERIA,
PE DRUMUL CONFIRMĂRII,
DAR SI EGIPTUL SPERA,

pact. Foto :
cem- 

Oradea
La primul tur, prin fața tribunei, seniorii au trec 

Alexandru SOMi

Mariana Stănescu a obținut 
încă un succes prestigios, pe 
lingă cel de la campionatele 
naționale, ea aflîndu-se, de 
fapt, în acest an la primele 
victorii în competiții de ase
menea anvergură. Mariana, 
născută la Caracal în 1964, a 
început atletismul la C.S.Ș.-UÎ 
dia orașul natal, de unde a 
ajuns apoi la Politehnica Timi
șoara. unde se pregătește cu 
Emil Grozescu. Bucureșteanca 
Paula Ilie, încadrată la Polico- 
lor. a obținut un meritoriu loc 
doL Pe trei a sosit tulceanca 
Elena F.dator, iar a patra a 
fost orădeanca Doina Pop, de 
Ia „Tricolor”. De altfel, în ac
tualele echipe au figurat doi 
reprezentanți localnici. Doina 
Pop și Gbeorghe Motorea, la 
seniori.

Constantin Costel, acuzînd o 
criză de ficat, a fost constrlns 
să abandoneze, ceea ce, evi
dent, a contat Cursa indivi
duală a fost ciștigată de un 
excelent atlet bulgar. Borislav 
Dencev.

Pregătirea echipelor noastre 
a fost efectuată sub îndruma
rea antrenorului federal Con
stantin Nourescn.

Fostul campion balcanic Geor
gia Papavasiliu, acum conducă
tor al echipei Greciei, spunea : 
.Vreau să mulțumesc dia suflet 
prietenilor români pentru ceea 
ce aa izbutit să facă aid. la 
Felix, ea organizare si ea par
ticipare. H felicit eăldnros pe 
învingători «L deopotrivă, pe 
toți cei eare au reușit să în
cheia cursele respective. Este 
chiar rl aceasta •— victorie F

TOTUȘI, IN CALIFICARE« 7 popularul atacant camerune*Roger Mula,
Dos ș—xpal eeior cerc vbt M 

dezpnsado aofocponcM Egiptului 
asTrtf nslorle si fotbalului acestei 
țări *ord-«țrte*ao fmd oglindit 
M da perf ornantele it dată ro- 
■oart b> ecs»LportrWo continental. 
Twfovcvabart (omuldo dețtndtosrs 
sir Cspd eospioaCor ți Cupei cu
pelor aa rbtt «ttti. decil două 
famețu dai Cairo, Zamalek Șt 
mpecho NadonaD. St pare c4 
rectrme-uul reprezentativei nu 
este strain it actualul său antre
nor, K Ouabch, an teoretician, 
m spune, „remarcabil care a re
dat fotbalistului egiptean plăcerea 
de a Juca*. în paranteză fie spus, 
scorul strirts cu care s-a calificat, 
ta turul n, „ll'-le egiptean se 
datorează unei prestații de ex
cepție. In jocul de la Cairo, a por
tarului zimbabwian Grobbela^r, 
nimeni altul dectt apărătorul bu
turilor lui Liverpool.

Aldturi de Libia, echipa Tuni
siei este deja calificată tn sfer
turile de finali, urmații lui Dhiab 
și Temlme fiind decișt »« Pire, 
si reinnoade șirul frumoaselor 
pictorii ale predecesorilor lor...

Documentar de 
Mihai CIUCA

TURUL I
Egipt — Zimbabwe 1-0,1-1 
Kenya — Etiopia 2-1, 3-3 
Mauritania — Malawi 0-1, 0-4 
Zambia — Uganda 3-6, 0-1 
Tanzania — Sudan 1-1, 0-0 
Sierra Leone — Maroc 0-4, 0-1 
Benin — Tunisia 2-0, 0-4 
Coasta de Fildeș — Gambia

4-0, 2-3 
Nigeria — Liberia 3-0,1-0 
Angola — Senegal 1-0, 0-1 (4-5, 
după executarea loviturilor de 
la 11 metri)

TURUL n
Jocuri tur-retur (programul 

nu a fost Încă definitivat) : 
Zambia — Camerun
Maroc — Malawi 
Angola — Algeria 
Kenya — Nigeria 
Egipt — Madagascar 
Guineea — Tunisia 1-0, 0-2 
Sudan — I ibia 0-0, 0-4
Coasta de Fildeș — Ghdfaa

In continuare, sferturile șl 
semifinalele se vor disputa 
tur-retur, iar cele două ctști- 
gătoare se vor califica la tur
neul flnaL

CAMPIONATE • ȘTIRI • CAMPIONATE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Englezul b;eve 

Jones a terminat învingător 
cursa pe distanța de 30 km des
fășurată la Ostia (Italia), par- 
curgînd tr-seul m ih26:24. • La 
campionatele universitare ale 
S.U.A. desfășurate, pe teren aco
perit la Syracusa : triplusalt — 
Mike Conley 17,(K m; 800 m — Earl 
Jones 1:47,26 ; lungime (f) —
Carol Lewis 6,64 m.

BOX • Suedezul Anders 
Eklund a devenit campion euro
pean la' categoria grea, învin- 
g*ndu-l prin k.o. în repriza a 
4-a pe norvegianul Steffen Tang- 
stad. Meciul a avut loc la Co
penhaga.

CICLISM • Etapa a 3-a a

„Cursei celor două mări* (Tlre- 
niană șl Adrlatică) a foct clștl- 
gată de Jose Luis Navarro (Spa
nia), care a parcurs 1794 km tn 
4hl9:16.

MOTOCICLISM A La Assen (O- 
landa), în finala C.M. pe ghea
ță primul loc a revenit sovieti
cului Vladimir Jukov — 28 p 
urmat de Jarmo Hlrvasova (Fln- 

Ivanovlanda) — 26 p șl Iuri 
(U.R.S.S.) — 25 p.

SCRIMA • Finala 
masculin de floretă de 
ția : Tosten Wlendner 
— Mauro Numa (Italia) 16—6. 
pe-.tru locul 3 : Marek Spyniew- 
ski (Polonia) — Philippe Groc 
(Franța) 11—9. învingătorul tur-

turneului 
Îs Vene- 

(R.F.G.) 
10—«.

neulul are doar 17 ani I
ȘAH • După două runde șl 

partidele întrerupte, în turneul 
de la Linares conduce Korcinoi 
cu 1 p, urmat de Ljubojevlcl șl 
Portlsch cu cîte 1,5 p. In Jocu
rile Întrerupte: Korcinoi —Rivas 
1—0, Spasski — Mlles 0,5—0,5 • 
Runda a 12-a a „Memorialului 
Paul Keres” de la Tallin : Dol
matov — Rodgers 1—0. Elvest — 
Prybl 1—0. Conduce Dolmatov cu 
0,5 p • Turneul de la Lugano 
s-a încheiat cu victoria Sovieti
cului Tukmanov care a totali
zat 7 p In 12 runde. L-au urmat 
Short (Anglia), Spraggett (Ca
nada). Farago (Ungaria) toți cu 
cite 6,5 p.

La Montevideo. într-un med 
contind pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, 
echipa Uruguayulul a întrecut cu 
scorul de 2—1 formația Ecuadoru
lui.

Zona Americll de Nord, .Cen
trale și Caraibe : la San Salva
dor, Honduras — El Salvador 
2—1 (1—0) • In Zona Asiei :
Malayesia — Coreea de Sud 1—0.

. (et. 2). Cîteva jocuri: 
Rostov 1—5, Dinamo 

Cernomoreț Odesa 5—0,

U.R.S.S. 
Zenit — 
Kiev — _ _____ __
Baku — Vilnius 1—0, Torpedo — 
Alma Ata 1—1, Dinamo Tbilisi — 
Șahtlor 5—0.

ANGLIA. F.C. Liverpool s-a 
calificat In semifinalele „Cupei 
Angliei”, dispunlnd tn sferturile 
de finală de Barnsley cu ' "

SPANIA (et. 28). Gijon — 
cules 4—0, Bilbao — Murcia 
Santander " ■ - -
C.F. 
F.C.
2— 4, 
Real
3— 2, _
Elche — Espanol 0—3. Pe prime
le locuri : C.F. Barcelona 46 p,

4—0 
Her- 
l—o, 
1—6, 

_ i—o. Atletico Madrid
- Valencia 1—0, 

Betls Sevilla
- Osasuna 1—î,

Real Socledad
Barcelona — Malaga 
Sevilla — ....................
Valladolid 
Madrid - 
Zaragoza

Atletico Madrid 35 p, Gijon 34 
p, Real -- ---- — -
le : 17.
16 p.

UNGARIA (et. 
Dozsa — Debrețin 
Gydr 5—0; Zalaegerszeg — 
M.T.K. 3—1, Ferencvaros — Eger
1— 0, Honved — Bekescsaba 5—1,
Csepel ‘ *
deoton 
locuri : 
cîte 24 
cîte 20
12 p, 16. Szeged 4 p

BULGARIA (et. a 18-a): Levskl 
Spartak — Ț.S.K.A. 3—1, Lo
komotiv Sofia — Slavia Sofia
2— 3, Botev Vrața — J.S.K. Spar
tak Varna 1—1, Trakia Plovdiv
— Pirin Blagoevgrad 1—0, S liven
— Minior Pemik 1—0, Et&r — 
Spartak Pleven 5—2, Dunav Ruse
— Cernomoreț Burgas 1—1, Cer- 
nomore Varna — Beroe Stara 
Zagora 5—0. Pe primele locuri : 
1. Levski Spartak 24 p, 2—4 Sla
via, Lokomotiv, Minior 20 p, 5. 
Ț.S.K.A. 19 p. Pe ultimele : 14. 
Dunav 14 p, 15. Beroe 13 p, 16. 
Cernomoreț 12 p.

Madrid 32
Elche 19

p. Pe 
P. 18.

ultim e-
Murcia

Uj pești17).
1—0. Vasas

— Tatabanya 3—1, VI-
— Pecs 0—1 1 Pe primele 
Honved șl Videoton cu 
p. Debrețin șl Gy6r cu 
p. Pe ultimele: 15. Eger
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