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Ieri, la Circumscripția electorală nr. 1 „23 August44 din Capitală

MII DE BUCUREȘTENI AU FĂCUT TOVARĂȘULUI MCIIIAE CEAUȘISCU 
0 PRIMIRE ENTUZIASTĂ, EXPRESIE A DRAGOSTEI PROFUNDE 

PE CARE l-D POARTĂ TOJI FIII PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
fost prezent, duminică dimi
neața împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la secția de 
votare nr. 1 din Circumscripția 
electorală „23 August", pen
tru a-și exercita, asemenea tu
turor cetățenilor patriei drep
tul constituțional fundamental 
de vot.

Intilnirea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut-o, în 
această zi sărbătorească, la 
secția de votare nr. 1, cu cei 
ce l-au propus din nou, într-o 
insuflețitoare unanimitate can
didat pentru alegerile de depu- 
tați in forul legislativ al tării, 
s-a constituit intr-un moment 
vibrant cu profunde semnifi
cații. punind in lumină o rea
litate vie, relevată pregnant de 
actuala campanie electorală și 
confirmată necontenit de viață 
— coeziunea strinsă, indisolu
bilă a națiunii noastre in ju
rul partidului si al secretarului 

său general, hotărirea nestră
mutată a întregului popor de a 
urma cu credință și devotament 
pe cel ce conduce destinele țâ
rii, conferindu-i strălucire, un 
loc demn în rîndul statelor 
lumii.

Zeci de mii de locuitori ai 
Capitalei,, ai acestei zone în
floritoare a municipiului Bucu
rești. eu puternice tradiții mun
citorești — „23 August" — au 
ținut să ia parte la reintilnirea 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să-l întimpine cu toată căldura 
inimii. într-o impresionantă 
unitate de cuget și simțire, cei 

prezenți și-au manifestat bucu
ria și satisfacția pentru deose
bita cinste ce le revine de a 
alege pe conducătorul iubit al 
partidului și statului în fo
rul legislativ al țării, avînd 
deplina încredere că aceasta 
corespunde dorinței fierbinți a 
tuturor fiilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, repre
zintă chezășia trainică a înaintă
rii neabătute a țării pe calea 
progresului și civilizației so
cialiste. Ei șțiu că secretarul 
general al partidului, președin

tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost și 
va rămîne deputatul de suflet 
de gind și de voință aj tuturor 
celor peste 22 milioane de ce
tățeni ai patriei. Iată de ce 
exprimindu-și această opțiune 
fermă, locuitorii din Circum
scripția nr. 1 „23 August" au 
reafirmat emoționant, senti
mentele de nețărmurită dra
goste și stimă ale întregii na
țiuni față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a făcut din 
slujirea partidului, a patriei și 
poporului, a cauzei socialismu
lui și păcii, țelul suprem al pil
duitoarei sale vieți, față de acti
vitatea sa prodigioasă in frun
tea partidului și statului. de 
remarcabila sa gîndire și ac
țiune revoluționară, profund 
novatoare, fiind indisolubil le
gate cele mai de seamă înfăp
tuiri din Istoria României.

Participant! la realizările de 
prestigiu din acești ani glorioși, 
cetățenii din Circumscripția „23 
August" au votat, in același timp, 
împreună cu întreaga națiune, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a 

partidului, a hotărîrilor Con
gresului al XIII-Iea de dezvol
tare economică și socială a pa
triei noastre socialiste, de asi
gurare a bunăstării și fericirii 
poporului, de întărire a inde
pendenței și suveranității Româ
niei.

In inima și conștiința tuturor 
sînt vii aprecierile și îndem
nurile cuprinse în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare 
populară cetățenească din Ca
pitală. care făcînd bilanțul bo
gatei legislaturi ce se încheie, 
a reliefat realizările remarca
bile. in toate domeniile de ac
tivitate. obținute de clasa mun
citoare, țărănimea, intelectuali
tatea. de întregul popor. sub 
conducerea eroicului nostru 
partid comunist și a secretaru
lui său general, cure au de
terminat dezvoltarea impetuoa
să a forțelor de producție per
fectionarea relațiilor sociale în 
cea de-a doua etapă a înfăp
tuirii Programului partidului,

(Continuare In pa o a 2-®)

La ora 21,00, potrivit 
Legii electorale, in în
treaga țară votarea a 
fost declarată închisă. La 
toate secțiile de votare a 
inceput numărarea votu
rilor. Sint asigurate mă
surile tehnice pentru cen
tralizarea rezultatelor vo
tării. De asemenea, au 
fost definitivate modalită
țile prin care in ziuo de 
13 martie vor fi aduse la 
Comisia electorală cen
trală documentele refe
ritoare la rezultatele ale
gerilor de deputați pen
tru Marea Adunare No- 
țională și, respectiv, pen
tru consiliile populare ju
dețene, municipale, oră
șenești si comunale

Alături de întregul po
por. iert, sportivii patriei 
au votat din toată ini
ma candidații Frontului 
Democrației si Unității 
Socialiste.

Relatări ale redactori
lor și corespondenților 
noștri — în pag. a 3-a.



FVdllll ACORDAT TOVARAȘULW NICOIAE CEAUȘfSCU, 
VOTUL ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR, STRÎNS UNIT

ÎN JURUL PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL
(Urmare din pag. 1)

aaigurlndu-ie astfel ridicarea 
patriei pe noi culmi de pro
gres șl civilizație.

Ora 10. Tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU șl tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU sosesc la 
secția de votare nr. 1 din cir
cumscripția electorală „23 Au
gust". împreună eu conducăto
rul partidului și statului nos
tru au venit tovarășii Constan
tin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil 
Bobu Una Ciobanu. Ion Co- 
man Nicoiae Constantin, Ion 
Dinei Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas. Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu. Paul Nicules- 
eu. Constantin Olteann. Gheor
ghe Oprea. Ion Pățan, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu. Ilie Verdet, Ștefan An
drei. Stefan Bîrlea. Nicu 
Ceaușescn, Gheorghe David. 
Mihai Gere. Nicoiae Giosan. 
Suzana Gâdea. Ana Mureșan, 
Tudor Postelnieu. Ion Radu. 
Ion Stoian. Ioan Totu. Ion 
Ursu. Richard Winter. Silviu 
Curticeanu, Constantin Radu.

Miile de bărbați și femei, ti
neri și virstnlci. aplaudă eu 
putere ovaționează îndelung. Se 
scandează eu însuflețire 
„Ceaușeseu — P.C.R. !“, 
„Ceausescu si poporul !". Sînt 
momente de neuitat pentru 
toți cei prezent!, străbătute de 
adincă emoție și deplină satis
facție, ee conferă acestei noi 
Intilniri cu conducătorul parti
dului și statului nostru atribu
tele unei alese sărbători. In 
această ambiantă, grupuri de 
tineri dansatori in costume 
populare din diferite zone fol
clorice românești exprimă, prin- 
tr-o evoluție dinamică și pli
nă de optimism, bucuria pe care 
o trăiește azi întreaga tară. 
Sute de tinere și tineri din co
rurile reunite fac să răsune tn 
văzduh. emoționant. solemn, 
acordurile cîntecului „E scris 
pe tricolor unire", devenit Imn 
al Frontului Democrației $1 
Unității Socialiste.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescn 
Si tovarășa Elena Ceaușeseu au 
răspuns cu prietenie acestor ma
nifestări de dragoste și pre
țuire.

La sosire, conducătorul par
tidului și statului nostrn este 
salutat de tovarășii Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al 
Capitalei, de Constantin Smeu. 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 1 Sint de 
fată reprezentanți ai conduce

rii centralelor industriale și în
treprinderilor din această parte 
a orașului, muncitori fruntași in 
producție, activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Tineri și tinere, pionieri și 
șoimi ai patriei oferă tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescn și to
varășei Elena Ceanșescu fru
moase buchete de flori.

Un moment semnificativ pen
tru inalta prețuire eu eare este 
tneonjurat secretarul general al 
partidului de oamenii muncii 
de pe această puternică plat
formă industrială a Capitalei, 
de Întreaga noastră clasă mun
citoare, ii reprezintă salutul 
adresat tovarășului Nicoiae 
Ceaușeseu la intrarea in secția 
de votare de Gheorghe Burue, 
Erou al Muncii Socialiste, șef 
de echipă la întreprinderea ,23 
August", care. în numele co
lectivelor unităților economice 
din această circumscripție elec
torală, i-a urat un călduros bun 
venit in mijlocul lor. viată în
delungată și multă sănătate, 
noi și tot mai mari succese in 
activitatea de înaltă răspunde
re ee o desfășoară in fruntea 
partidului și statului. Tovarășul 
Nicoiae Ceaușeseu a fost salu
tat. cu profundă stimă, de alți 
reprezentant) ai nnor colective 
muncitorești din sectorul 3. 
distinși, pentru activitatea lor 
deosebită, eu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste.

Tovarășului Nicoiae Ceaușeseu, 
tovarășei Elena Ceaușeseu 
le-au fost inminate buletinele 
de vot de către președintele 
centrului de votare, Constantin 
Mihăescu, care a raportat eă 
pînă la această oră toți cetă
țenii înscriși pe liste au vo
tat. Președintele eentrului de 
votare a subliniat că alegătorii 
l-au rugat să transmită condu
cătorului partidului și statului 
nostru cele mai calde mulțu
miri pentru tot ee a făcut și 
face pentru continua dezvoltare 
a României, pentru sporirea 
bunăstării întregului popor.

Tovarășul Nicoiae Ceaușeseu 
a rugat să se transmită mun
citorilor și specialiștilor, tuturor 
oamenilor muncii urări de noi 
succese in activitatea lor, mul
tă sănătate și fericire.

Urmează momente a căror 
desfășurare este urmărită eu 
adincă emoție de toți cei pre- 
zenți și. prin intermediul ca
merelor de luat vederi, de ce
tățenii întregii țări — tovarășul 
Nicoiae Ceaușeseu se apropie 
de urna drapată In mătase tri
coloră. unde introduce buleti
nele de vot.

Sint elipe solemne eare se 
Întipăresc in conștiința tutnror 
ea un simbol al legăturii per
manente dintre tovarășul 
Nicoiae Ceaușeseu și făuritorii 
de bunuri materiale și spiritua
le, al dezvoltării necontenite a 
democrației noastre muncito
rești. revoluționare, expresie a 
unității de nezdruncinat a în
tregului popor tn jurul parti
dului. al secretarului său ge
neral.

A votat tovarășa Elena 
Ceaușeseu.

An votat, in continuare, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului prezenti 
aici.

Cetățenii României socialiste 
și, împreună cu ei, președintele 
tării au votat astăzi Intr-o 
semnificativă unitate de gînd 
și de voință, reprezentind ga
ranția trainică a înfăptuirilor 
viitoare.

La ieșirea din secția de vo
tare. tovarășul Nicoiae 
Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceausescu sînt întâmpinați cu 
însuflețite aplauze și ovații.

Din mii de piepturi au ră
sunat 
lui și 
ral. a 
pentru 
preț al omenirii, 
atâta ardoare 
ponsabilitate 
conducătorul

apărs tă 
și înaltă 
militantă 
României

urări la adresa partidu- 
a secretarului său gene- 
patriei și a poporului, 
pace, bunul cel mai de 

cn 
res- 

de 
so

cialiste. omul politic respectat 
pe toate meridianele globului 
terestru pentru tot ceea ce 
face în scopul împlinirii mari
lor idealuri ale umanității.

Oameni de toate vîrstele și 
profesiile au ținut să-și manifes
te, și cu prilejul acestui impor
tant eveniment, dragostea fier
binte fată de partid si secre
tarul său general, să-și expri
me bucuria de a trăi și munci 
in epoca celei mai înălțătoare 
pagini din istoria poporului 
român — „Epoca Ceaușeseu".

Aceste sentimente și gîn- 
duri, împărtășite de. toți ce
tățenii României socia’iste, 
sînt exprimate cu căldură 
prin vers, cîntec si dans. Reu
nite, mari coruri. laureate ale 
Festivalului National „Cîn- 
tarea României", interpretează 
cîntece patriotice. revoluțio
nare, dedicate gloriosului
nostru partid comunist, secre
tarului său general, patriei
noastre libere, demne și înflo
ritoare. Răsună îndrăgitul 
cîntec patriotic „Partidul — 
Ceaușeseu — România". vi

brant omagiu adus celui 
care, in fruntea partidului și 
statului. conduce cu pași 
siguri poporul român spre cul
mile civilizației socialiste și 
comuniste.

Tineri și tinere oferă fru
moase buchete de flori 
tovarășului Nicoiae Ceaușeseu 
și tovarășei Elena Ceaușescn, 
urîndu-Ie multă sănătate și 
viață lungă, spre fericirea și 
prosperitatea întregii noastre 
națiuni.

Ca o încununare a acestor 
momente sărbătorești, pe pla
toul din fata secției de votare 
se formează o imensă horă. 
Tineri și tinere în frumoase 
veșminte populare invită pe 
tovarășul Nicoiae Ceaușeseu. 
pe tovarășa Elena Ceaușeseu 
să se prindă în această horă 
a bucuriei.

Oamenii munbii prezenți 
flutură stegulețe și eșarfe 
roșii și tricolore. Un mare 
număr de participant! poar
tă drapele ale partidului 
și statului, portrete ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușeseu 
și tovarășei Elena Ceaușeseu, 
flori, pancarte cu urări a- 
dresate partidului, secretarului 
general, poporului român, 

.vrednic constructor al so
cialismului și comunismului in 
patria noastră. Miile de partici
pant! scandează „Ceaușeseu — 

P.C.R.", „Ceaușeseu si po
porul", „Ceaușeseu — Pace".

La rindul lor, copii si tineri 
prezintă reușite tablouri co
regrafice.

în această entuziastă ma
nifestare a cetățenilor Ca
pitalei sint exprimate, direct 
s< cald. simțămintele de ne
țărmurită dragoste, stimă și 
recunoștință pe care între
gul nostru popor le nutrește 
Tată de secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii. tovarășul Nicoiae 
Ceaușeseu, unitatea strinsă, 
indestructibilă a poporului 
în jurul partidului și al secre
tarului său general, . unitate 
ce dă forță si trăinicie orîn- 
duirii noastre socialiste.

17 martie 1985. Ziua in care 
întregul popor • dat votul 
candidatilor Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
aci politic fundamental peptrn 
viitorul luminos al scumpei 
noastre patrii, subliniază in 
modul cel mai pregnant hotă- 
rirea fermă a cetățenilor țării 
de a face totul pentru înfăp
tuirea exemplară a mărețelor 
obiective stabilite de Congre
sul al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român, de Programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

O asociație sportivă care se afirmă

OLIMPIA SLOBOZIA-ROD AL „DACIADEI11 IALOMIȚENE
— Sintem cea mai mare în

treprindere din județul Ialo
mița, ne spune Inginerul Du
mitru Emandache, vicepreședin
tele asociației sportive Olim
pia din Slobozia. Unitatea 
noastră are o denumire lun
gă — „întreprinderea de exe
cuție și exploatare a lucrări
lor de îmbunătățiri funciare". 
Prescurtat : LE.E.LJ.F. Noi ne 
ocupăm de_ sănătatea ogoare
lor Bărăganului, de Irigații, de 
asanări, de evacuarea apelor 
stagnante. Avem și culturi. De 
pildă — o mare orezărie a- 
proape de Giurgeni...

Am vizitat această Întreprin
dere — care are numeroase 
puncte de lucru pe întinsul 
Bărăganului — lntr-o zi de 
sflrșit de lamă. Agregatele nu 
intraseră încă la funcțiune (u- 
mlditatea solului era prea ma
re). Așa ni a-a spus. Si, to
tuși. unele agregate Ieșeau pe 
poartă întreprinderii.

— Păi ziceați că nu-i tim
pul propice pentru lucrări in 
agricultură, am spus noi, ne
dumeriți.

— Pentru agricultură.. nu 1 
Dar aceste agregate merg să 
lucreze la— noul stadion al o- 
rașulul. Vrem să-l terminăm 
In acest an. Lucrul la el a În
ceput prin contribuția cetățe
nilor șl prin munca lor pa
triotică, Noi. oa tehnicieni, 0 

sprijinim, ne spune inginerul 
Emandache. S-au făcut și se 
vor mai face mii de ore de 
muncă patriotică. Noi, ea spe
cialiști in drenaje și in— ori- 
zontaiizări de terenuri, dăm o 
mină de ajutor, eu tehnica. De 
ce ? Mai intil pentru că vrem 
ea orașul nostru să aibă un 
stadion mare și frumos — eu 
o capacitate de 12 000 de locuri 
(Slobozia are 45 000 de locui
tori, n.n.). In al doilea rind, 
pentru eă stadionul va fi dat 
in grija asociației noastre spor
tive, Olimpia. Echipa noastră 
de fotbal și-a pus, cum se 
zice in aviație, „cap compas" 
pe Divizia ,B“. Avem, ca ad
versar principal. Dunărea Că
lărași, care la retur ocupa lo
cul I in seria a IV-a. Noi — 
locul al IlI-Iea. Vrem să re
cucerim locul pierdut In „B" 
de Unirea Slobozia, care a re
trogradat anul treeuL Avem 
jucători buni, ea Nicu Mihai, 
Melu Feșcheu și loan Vintilă. 
In retur jucăm de 8 ori a- 
easă — eu echipele mai tari 
ale seriei — și numai de șase 
ori in deplasare—

Discuția cu inginerul Eman
dache despre asociația Olim
pia din Slobozia ne-a oferit și 
alte date privind sporturile 
practicate alei. Astfel, tenisul 
de masă si șahul sint „capete 
de afiș". Întreprinderea are e

chipă de șah care participă la 
campionatul orășenesc și jude
țean. avindu-i pe Ion Enache 
și Mihai Uriașu la șah și-pe 
Dorina Dinu la tenis de masă 
printre protagoniști. Se prac
tică, de asemenea, tenisul — 
mărturie fiind terenul din 
curtea întreprinderii.

— De curind, la Olimpia s-a 
afiliat și o secție de atletism, 
prima din județul nostru, ne 
spune inginerul Emandache. 
Avem niște „virfuri", deocam
dată pe plan județean : Vicen- 
tiu Naghi (la 800 m), Marilena 
Petcu și Cătălin Dumitrescu (la 
suliță).

Aflăm. in continuare, că 
președintele asociației sportive 
Olimpia este Dinu Bozi, direc
torul întreprinderii, care ală
turi de Eugen Popescu, direc
torul tehnic, formează un... 
tandem reușit al iubitorilor de 
sport, care ajută asociația.

— Vrem, din lot sufletul, ne 
spune în încheiere inginerul 
Emandache, să promovăm in 
„B" cu echipa de fotbal. Ar fi 
o splendidă încoronare a acti
vității noastre, care a început 
In 1981. Pe atunci ne aflam in 
campionatul municipal. Eram, 
aș zice, o floare a sportului 
de masă, a „Daciadei". Acum 
această floare se îndreaptă 
spre rod. spre performanță-

Sever NORAN

• PE PÎRT1A ONCEȘT1, de 
la Păltiniș, s-a disputat, re
cent, o interesantă și atracti
vă întrecere de schi — probe 
alpine — „Cupa Șoimii", or
ganizată de C.S.Ș. Șoimii Si
biu. La cele două probe, sla
lom special șl uriaș, s-au în
trecut aproape 150 de tineri 
din București, Baia Mare, Bra
șov, Cluj-Napoca. Bistrița. A- 
rleșeni și Sibiu. Au terminat 
învingători : Mihaela Fera
(C.S.Ș. Sibiu). Ștefana Palada 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu). Codruța 
Căpitan (C.S.Ș. viitorul Cluj- 
Napoca), B. Maghiar (C.S.Ș. 
Arieșeni) șl V. Marcu (C.S.Ș. 
Șoimii Sibiu). • LA TULCEA 
de o mare popularitate se 
bucură campionatul municipal 
de minifotbal. care se dispu
tă în Sala sporturilor din lo
calitate. La întreceri partici
pă, în trei serii, 30 de echipe 
din cadrul asociațiilor sporti
ve tulcene, echipe care sînt 
alcătuite din doi jucători de 
pînă la 35 de ani și restul 
de cinci mal în virstă. Se pre
conizează organizarea în vi
itorul apropiat și a unei com
petiții de fotbal feminin. • 
ECHIPA DE ATLETISM a Li
ceului Industrial nr. 2 Slatina 
a dștlgat „Cupa C.J.E.F.S.", 
competiție de sală organizată 
In colaborare eu Comitetul 
județean U.T.C. Au participat 
numeroși tineri atleți din Sla
tina șl Caracal printre ooneu- 
rențll evlder.țlațl numârfn- 
du-se : Carmen Drapac (Șc. 
gen. 8), Constanța Preda (Llc. 
ind. 2), Carmen Nedeloiu (Ca
racal), E, Costlcă (Llc. „Ion 
Mlnulescu") șl L. Cloncu (Llc.

Ind. 2) • IN FRUMOASA LO
CALITATE MONTANA Lun
ca live! (jud. Blstrița-Năsăud) 
a avut loc o reușită compe
tiție de schi, „Cupa Lunca", 
ajunsă la a opta ediție. S-au 
întrecut schiori din localită
țile învecinate, Ilva Mare. Po
iana Uvei, Rodna, Sîngeorz 
Băl, precum șl Dorna Can- 
drenilor și Poiana Negri din 
județul Suceava și, evident, 
din localitate. Dintre schiorii 
din Lunea Ilvei, pregătiți de 
prof. Leonida Guzu. s-au re
marcat frații Cătălina și Că
tălin Constantin. Anicuța șl 
Cristian Hetea. Diana Poena- 
ru, Pavel Moldovan și Con
stantin Sidor. iar dintre oas
peți Marioara Mureșan (Rod
na) * COMPETIȚIA HAND
BALISTICA, „Cupa pionierul", 
care se desfășoară sub egida 
..DACIADEI", se bucură de un 
mare succes la Sibiu, dovadă 
numărul mare de echipe care 
s-au întrecut In faza pe școli 
a întrecerilor. Au avut loc 
nu mai puțin de 2 152 de me
ciuri, la care au jucat peste 
2 500 de elevi. Faza pe mu
nicipiu a competiției s-a în
cheiat cu victoria formațiilor 
de la Școala generală nr. 13 
(la băieți — clasele a V— 
Vf-a șl a vn—vm-a. antre
nor prof. Ion Bică). Școala 
gen. nr. IS (cl. V—VI fete, 
antrenor prof. Sebastian Fera) 
și Școala gen. nr. 17 (cl. Vil— 
VTTI, fete antrenor prof. 
Ileana Fera).

RELATĂRI DE LA : I. Iile, 
P. Comșa. Cr. Bughea. D. To- 
muța și I. Tonesen.
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CU PUTERNICĂ MINDRIE PATRIOTICĂ, SPORTIVII AU VOTAT 
PENTRU VIITORUL LUMINOS AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Cu sentimentul profun
dei recunoștințe pe 
care o poartă tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, președintele României, 
puternic însuflețiți de che
mările Manifestului Frontu-, 
lui Democrației și Unității 
Socialiste, tinerii sportivi ai 
țării s-au prezentat dumini
că - încă din primele ore 
ale dimineții - in fața ur
nelor pentru a-și da cu în
credere și mindrie cetățe
nească votul lor candidaților 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste. Se aflau, 
printre sutele de mii de 
practicanți ai sportului, ti
neri și tinere, care, benefi
ciind de minunatele condi
ții de afirmare asigurate de 
partidul și statul nostru, au 
urcat treptele marilor per
formanțe, cucerind victorii 
de prestigiu, opărind cu 
cinste culorile patriei noas
tre scumpe in marile între
ceri internaționale la care 
au participat Redactori și 
corespondenți ai ziarului 
nostru, prezenți la citeva 
centre de votare, relatează 
de la fața locului.

CU SENTIMENTUL RESPONSABILITĂȚII 
SI AL MATURITĂȚII

Un grup numeros de sportivi 
și sportive, care s-au aflat în 
această duminică de 17 
martie Ia Centrul olimpic 
August" din Capitală, au votat 
la Secția 
electorale 
apropiere, 
te 60 de 
s-au prezentat în fata urnelor, 
erau campionii olimpici de 
haltere Petre Bechem și 
Nicu Vlad, medaliatul cu bronz 
la J.O. de la 
doka Mihai 
și canoiști. 
gimnaști din 
și olimpice. Multi trăiesc per- 
tru prima oară acest impor
tant eveniment. Ca. de pildă, 
canoistul Marin Ismaileiue, 
care, deși numără doar 19 ani. 
are in palmares trei titluri 
de campion national de ju
niori (cu Mircea Feodat) și d- 
teva victorii in regate interna
ționale. anuntindu-se o au
tentică speranță a paxaei 
românești. Aflăm ci esse 
nepotul rr.arehii camnâoa St
ation Istnailciee. cel care a 
adus atitea victorii sccctu.— 
românesc pe pestele albastre 
ale lumii. Vrea să-l calce pa
urme_

109 a Circumscripției
nr. 30. din imediata

Printre cei nes- 
tineri si tinere, care

Los Angeles. ju- 
Cioc, caia riști 

atleti si atlete, 
loturile naționale

Maestrul emerit el sportului Ie tir. lari CucarEa. î»-*'-*’ ~-r‘ re 
argint la J.O. de le Do* Angeles. trrmrui-ti d-rgn. de ec<

GIMJURI RECUSOȘTINH.
TERMĂ SI ESTUZIASTA AUXJARE

Ca peste tot in tari. In *- 
cest sărbătoresc IT martie, 
atmosferă însuflețită si la 
Centrul de votare nr. 1® din 
calea Plevnei. acolo unde s-am 
prezentat 
sportivii 
Sint sute 
mindri și 
datori să își exercite 
rie politică, 
patriotică- _____ ___
din toată inima, pentru candi
date F-D.U.S-.

Iată-L prezentindu-se in 
fata urnei de vot pe maestrul 
international 
sile Andrei, 
la Los Angeles. Este vădit e- 
moționat. ca la un mare exa
men. cum și este acest impor
tant act civic pentru el. pen
tru Întregul nostru popor. 
După votare tine să ne măr
turisească : ..Votul meu. dai 
cu toată încrederea candidati
lor F.D.U.S.. este totodată un 
angajament personal, 
adăuga noi succese 
sportive românești, 
meu drag".

Este rîndul maestrului eme
rit al sportului la tir Ion 
Corneliu să își exercite cali
tatea de alegător. O face 
cu mult calm, asa cum îi este 
felul. Apoi ne spune : „Prin 
acest vot. îmi exprim incă o 
dală bucuria pentru prezentul 
luminos in care trăim si con
vingerea deplină in viito
rul de aur al tării. Avem toa
te condițiile să aspirăm Ia mai 
mult, să ne depășim continuu.

urnelor. 
Steaua, 

utilitari, 
rterăb- 

o dato- 
cetățeneasc* d 

să lsi dea votul.

tn fata 
clubului 
de tineri 
entuziaști.

rit al
' xs.e

spcrtului
Sting*

la lupte Va- 
camoion olimpic

de a 
mișcării 
clubului

atunci cind 
de scrimă.

nestrw poper. mă obligă 
mă mobilizes și mai mult 
muncă, in pregătirea mea 
sportiv, să schimb medalia 
bronz de la Los Angeles 
□na de aur. chiar in acest 
la Campionatele mondi 
din Elveția...*

Discret ca ei 
urcă pe planșa
maestrul internațional la scri
mă. sabrerul Ioan Pop, trăiește 
șl el cu emoție acest 
sărbătoresc. „V otnl
candidaților F.D.U.S. 
să ne spună — este 
pentru viitorul prosper 
triei, pentru noi 
reușite, totodată. în 
de performanță. Mă oblig ea 
la Campionatele mondiale din 
Spania să transform acest an
gajament în fapte, să răspund 
astfel 
asigurate 
sportivilor 
rii*.

moment 
acordat 
— tine 

vot 
pa- 
nol

an
&] 

si 
sportul

condițiilor minunate 
de partid și de stat 

fruntași ai țâ

Tiberiu STAMA

Votează marea maestra internaționala Margareta Mureșan utin- 
f a) fi campioana olimpică Maricica Puică Foto : Aurel D. NEAGU

țelor la titlul suprem. Au 
venit să voteze Împreună cn 
soții lor. antrenorul Ion Puie* 
— fost alergător —, și Vasile 
Mureșan — In trecut, un fruntaș 
al decatlonului. Maricica se 
pregătește pentru participa
rea Ia Marele Premiu al atle
tismului. instituit in acest 
an. Margareta se gîndește. fi
rește, la turneul interzonal.

— Va fi greu, foarte greu, 
spun cele două sportive. Dar noi 
am fost Invitate să luptăm și 
să Învingem—

Cunoadndu-le, 
vinși că vor

III FATA URNFLUH
SPORTIVII

„CETĂȚII DE fOC“
slntem con- 

reuși.
Valeriu CHIOSE

REȘIȚENE

UN VOT DIN INIMA PENTRU
FERICIREA VIEȚII NOASTREa

nai îmi 
toamnă 
să devin im cadru de nădejde 
al clubului nostru—*. Gînduri 
pe care le împărtășește și co
legul său D. Rădulescu. mai 
tinăr. dar animat de dorința 
de a deveni și el un om de 
bază al echipei. Gînduri la 
care subscriu și voleibalistele 
Daniela Coșoveanu și Ottilia 
Szenkories—

Grupul pleacă apoi spre ur
na de vot Pe drum, tînăra at
letă Daniela Costian ne spune 
că este efectiv emoționați 
.Dar si bucuroasă că pot să 
votez astăzi pentru marile îm
pliniri ale țării, pe toate pla
nurile. pentru perspectivele fru
moase care i se deschid 
anii ee vin. Tării, fiilor 
vieții noastre, sportului*, 
mai mărturisește că acest 
eveniment din viața ei va 
stitui pentru ea. tînăra ___
leaned pornită pe urmele Ani- 
șoarei Stanău din aceeași rod
nică pepinieră a profesorului 
Ion Leu, un imbold in atin
gerea unor performanțe supe
rioare. cu multe obiective : să 
arunce discul în acest an la 
peste 69 m (deocamdată deține 
a treia performanță româneas
că a probei : 65,22). deci să 
stabilească un nou record na
tional. să obțină titlul de cam
pioană a țării și medalia de 
aur la J.M.U. tn fața urnei de 
vot. Marian Mocanu visează, 
la rindu-i. un nou titlu în ca
iacul de 4 — 10 000 m... Dar 
toți cei 27 dinamoviști visează 
la mal mult, la mal bine—

ca o 
marphii

propun si dau in 
examen la I.E.F.S. și

in 
ei. 
Ne 

nou 
con- 
brăi-

Aurelian BREBEANU

Trei dintre campionii dinamoviști : voleibalistul Sorin Pop, at
leta Daniela Cestian și caiacistul Marian Mecanu tși depun 

buletinele de vet
Foto : Iorgu BĂNICĂ

REȘIȚA, 17 (prin
Sportivii 
tuturor 
prezentat 
însuflețiți 
încredința 
F.D.U.S., 
prinosul ______
pentru condițiile tot mai bune 
de viață, de muncă, de învăță
tură șl sport

Am lntîlnlt, la prima oră a 
dimineții, la secția de votare 
nr. 37. pe una dintre cele mal 
bune sportive 
Caraș-Severin. 
tului Maria ___
nentă a primei reprezentative 
de popice a țării. .Am ținut 
să fiu prima, în această dimi
neață. la secția la care își 
depun votul pentru o viață 
tot mai fericită și luminoasă 
și alți membri ai familiei mele 
(n. n. familia Zsizsik, o familie 
cu tradiție în sportul reșițean). 
Ne bucurăm împreună de a- 
tenția și grija pe care parti
dul și statul nostru o 
mișcării sportive*.

La secția de votare 
printre alegători l-am 
pe maestrul sportului ____
Hirschvogel, multiplu campion 
national de motociclism 
automobilism, unul dintre re
prezentanții țării noastre 
confruntările de peste hotare. 
„Sint șofer de taximetru de a- 
proape 30 de ani — ne mărtu
risea Hirschvogel — și îmi pot 
da seama de dezvoltarea pe 
care Reșița a cunoscut-o în ul
timii ani. «Cetatea de foc», 
citadelă a industriei românești, 
înregistrează un progres speo- 
taculos pe pian edilitar și so
cial, baza materială a mișcării 
sportive reșițene * ‘ 
du-se cu noi și importante 
obiective, precum patinoarul 
artificial, sala polivalentă, mo
dernul bazin acoperit, san 
traseul de automobilism de talie 
internațională. Toate 
pentru ca noi, sportivii 
nerații mai tinere sau 
erate — să ne putem 
oontribuția la o viață cit mai 
bogată*.

Maestrul emerit al sportului 
Dan Grecu, în prezent antrenor 
al lotului olimpic de gimnas
tică, a sosit în fața 
de vot de la secția 
împreună cu soția sa 
asemenea antrenoare a 
de gimnastică — și alături de 
Adrian Sandu, gimnast in lotul 
olimpic, aflat pentru inttia 
oară in fața importantului eve
niment al alegerilor. Cu bucu
ria numeroaselor împliniri și-a 
dat votul astăzi, la secția nr. 
22, si antrenorul emerit la 
înot Ioan Schuster, împreună 
cu soția șl fiica lui.

telefon), 
asemeneareșițeni, 

sportivllbr tării, s-au 
ieri în fața urnelor, 
de gindul de a-și 
votul candidatilor 
aducîndu-și astfel 

lor de recunoștință

ale județului 
maestra spor- 

Zsizsik, compo-

acordă

nr. 31, 
zărit și 
Werner

și

in

imbogățin-

acestea 
— ge- 
consa- 
aduce

urnelor 
nr. 40 
— de 
lotului

Doru Dinu GLAVAN

Sportul|Pag.a3o



IEȘENII AU MAI PIERDUT7

SPORTUL STUDENȚESC, VICTORIA ETAPEI, 
DUPĂ UN DERBY DE ZILE MARI

• Steaua, patru puncte avans I # Prima înfringere a dinamovițtilor in acest cam
pionat I • Jiul — un punct mare în deplasare 0 „Lanterna", Politehnica lăți, 

învinsă pe teren propriu de craioveni

REZULTATE TEHNICE
Corvinul - F.C. Olt 2-1 (1-1)
„Poli* Timișoara - F.G Argeș 3-1 (3—0)
Rapid - Steaua 0-2 (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș — S.G Bacău 1-0 (1—0)
Politehnica lași — Univ. Craiova 1-2 (1-0)
Dinamo — Sportul stud. 1-2 (0—2)
F.C.M. Brașov - Jiul Petroșani 0-0
Chimia Rm. Vilcea — Gloria Buzău 2-1 (1-1)
F.G Bihor — F.C. Baia M. 3-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 23 martie}
S.C. Bacău - Chimia Rm. Vilcea (0—2)
F.C. Olt - Rapid (0-4)
F.C Baia Mare - A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
Steaua - Politehnica lași (3—1)
Gloria Buzău - Corvinul Hunedoara (1—5)
Jiul Petroșani — F.C. Bihor (0—3)
Dinamo - F.G Argeș (0—0)
„Poli* Timișoara- F.C.M. Brașov (0—1)
Univ. Craiova — Sportul studențesc (1—3)

CLASAMENTUL

1. STEAUA 21 16 4 1 48-10 36
2. Dinamo 21 12 8 1 39-18 32
X Sportul stud. 21 13 5 3 47-17 31
4. Univ. Craiova 21 11 4 6 40-31 26
5. Corvinul 21 10 2 9 36-27 22
6. Gloria Buzău 21 7 S 6 31-31 22
7. „Poli" Timișoara 21 7 7 7 20-29 21
8. Chimia Rm. Vilcea 21 8 5 8 20-33 21
9. A. SA. Tg. Mureș 21 7 6 8 17-20 20

10. F.G Argeș 21 7 4 10 27-26 18
11. Rapid 21 6 6 9 22-26 18
12. Jiul 21 7 4 10 19-31 18
13. F.GM. Brașov 21 7 3 11 23-28 17
14. F.C. Bihor 21 7 3 11 22-31 17
15. F.C. Olt 21 7 2 12 22-35 16
16. F.G Baia Mare 21 6 3 12 19-32 15
17. S.C Bacău 21 5 4 12 18-28 14
18. Politehnica lași 21 3 8 10 22-39 14

Coraș marchează cel de-al doilea gol al echipei sale in derbyul cu Dinamo Foto : Iorgu BĂNICA

UN JOC DE NIVEL CONTINENTAL,
CU ECHIPA

După un început destul de 
monoton,, care prelungea ce
nușiul partidei din deschidere, 
dar care s-a dovedit a fi — 
pentru ambele părți — doar 
perioada unei necesare tato
nări (cu un șut periculos al 
Iui Dragnea, în min. 4, la care 
Speriatu a respins cu dificul
tate în corner, și cu un altul 
al lui Hagi, în min. 9, pe lin
gă poarta lui Moraru), meciul 
Dinamo — Sportul studențesc, 
primul dintre marile derby-uri 
ale sezonului, și-a schimbat 
apoi total aspectul, ridicîn- 
du-se la înălțimea așteptărilor 
și a exigențelor publicului. 
Este meritul ambelor echipe, 
dar în mod deosebit al celei 
studențești — care a surprins 
foarte plăcut prin evoluția ei 
de certă clasă internațională, 
cum nu ne amintim s-o fi vă
zut de prea multe ori —, de 
a fi oferit un joc cu adevărat 
superb, Ia nivelul marilor for
mații de club europene.

Momentul de cotitură al me
ciului, care a declanșat specta
colul ce avea să urmeze, l-a 
constituit deschiderea scorului 
de către „unsprezecele" din 
„Regie". Era minutul 12 cînd, 
Ia o lovitură liberă executată 
din lateral de către Hagi, min
gea a fost ușor deviată dintr-un 
apărător dinamovist spre BOZE
ȘAN, care, de la numai cițiva 
metri, a reluat-o în plasă. Repli
ca dinamoviștilor nu s-a lăsat 
așteptată și în min. 14 numai re
flexul -lui Speriatu a împie
dicat egalarea la șutul din a- 
propiere al lui Augustin. Du
pă numai un minut, însă, stu
denții și-au mărit avantajul 
prin CORAȘ, care a reluat, de 
asemenea, din marginea careu
lui mic, mingea primită în 
urma unei lovituri de colț. 
Pentru partea sa de vină la 
cele două goluri, portarul Mo-

STUDENȚEASCA IN PRIM-PLAN»
raru a fost înlocuit cu Toma, 
dar soarta partidei părea de- 
acum, după numai un sfert 
de oră de joc, în bună mă
sură, decisă, chiar dacă, în con
tinuare, Dinamo iși va trece 
In cont o bară (min. 34 la 
șutul lui Augustin) și o altă 
mare ocazie ratată (în min. 36, 
din poziție foarte bună, Orac 
trimite mingea peste poartă).

Ca și în finalul primei re
prize, echipa studențească ma
nifestă și după pauză o mare 
vioiciune și elasticitate în joc. 
Cu doi fundași centrali (mai 
ales Iorgulescu) exacți și 
prompți în intrevenții și doi 
fundași de margine care au 
depus, ca de obicei, un mare 
travaliu, cu un mijlocaș (Pa
nă) excelent în rolul de aco
peritor, pînă și cu Coraș pre
zent în propriul careu de cite 
ori a fost nevoie, Sportul s-a 
închis foarte bine în apărare, 
în plus, a avut și un portar 
în zi mare, care a scos — prin 
reflexe uimitoare — mingi de 
gol în minutele 64 (la pătrun
derea lui S. Răducanu) și 82 
(la „bomba" expediată spre 
păianjen de Zare). în aceste 
condiții, cu toate eforturile 
depuse de Rednic, care în re
priza secundă a devenit de
osebit de activ, impulsionind- 
du-și frecvent coechipierii în 
atac, Dinamo n-a putut rea
liza mai mult decît un gol, 
marcat de ZARE (în min. 
84), cu un șut asemănă
tor ca forță și precizie celui 
anterior și cam de la aceeași 
apreciabilă distanță.

în schimb, deși n-au mai 
marcat după pauză, studenții 
au fost superiori dinamoviști
lor prin forța lor ofensivă și 
frecvența situațiilor favorabile 
pe care și le-au creat, ca ur
mare mai ales a vervei de 
joc manifestate de Hagi și Co-

DINAMO 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 2 (2)

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 100 000. Șuturi : 17—16 (pe 
poartă : 9—9). Cornere : 8—3. Au 
marcat : BOZEȘAN (min. 12), 
CORAȘ (min. 15) șl ZARE (min. 
84).

DINAMO : Moraru (min. 18 
Toma) — Ivan, ZARE, Nicolae, 
STĂNESCU — REDNIC, SUCIU, 
Dragnea — S. Răducanu (min. 80 
Țălnar). Augustin. Orac.

SPORTUL STUDENȚESC: SPE
RIATU — M. Mihail, Cazan, IOR
GULESCU, MUNTEANU II — 
Șerbănlcă (min. 89 Terheș), 
PANĂ, BOZEȘAN, CORAȘ — M. 
Sandu, HAGI (min. 83 Fi. Grl- 
gore).

A arbitrat bine D. Petrescu ; 
la linie : N. Voinea și L. Ciucu 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—1 (0—1).

raș, aplaudați deseori la scenă 
deschisă. Momentele cele mai 
fierbinți la poarta lui Toma 
s-au produs în minutele 63 
(Coraș întîrzie șutul și e blo
cat de Ivan), 73 (Hagi pătrun
de, dar se complică singur în 
loc să paseze unor coechipieri 
aflați în situații ideale) și 
mai ales 79 (Zare respinge din 
fața porții goale mingea șu
tată de M. Sandu).

Victorie meritată, deci, a 
echipei studențești, intr-un 
meci disputat în limitele fair- 
play-ului (cele cîteva altercații 
dintre jucători fiind repede a- 
planate). Un meci care a adus 
prima înfringere dinamoviști
lor și care ne-a dovedit că 
Sportul studențesc ar fi putut 
— și mai poate încă —, dacă 
evoluțiile sale s-ar situa me
reu la același constant nivel, 
să aspire cu șanse reale la 
titlul de campioană.

Constantin FIRANESCU

Aflată la răscruce de dru
muri, Politehnica a sperat o 
primă repriză că mai poate 
continua cursa pe bulevardul 
Diviziei „A", după care s-a 
rătăcit 'într-o străduță, făcînd 
un pas amenințător spre „B“. 
La aceste două ipostaze a con
tribuit în bună măsură Uni
versitatea, care, după sin
copa de la Bacău, s-a revan
șat, mai cu seamă în „actul 
doi" al partidei, cînd s-a do
vedit un examinator extrem 
de exigent. Ieșenii au avut 
un start debordant, în chiar 
primul minut tabela de mar
caj ar fi putut să se schim
be, însă Ungureanu a scos, 
in extremis, din fața lui Da- 
maschin I, după o spectacu
loasă cursă a lui Filip. Craio- 
venii intuiesc asaltul care-i 
așteaptă și primele măsuri sînt 
axate pe faza defensivă, cu 
tentă de temporizare a liniei 
mediane, insă atacurile gazde
lor prind treptat turație. O 1- 
mensă ocazie a irosit Biro în 
min. 12, cînd, scăpat singur 
spre butul lui Lung, a șutat 
pe lingă acesta, dar și pe lin
gă bară. Fazele fierbinți se 
succed cînd pe partea lui Fi
lip, cînd pe aceea a lui Pău
na. dar rezolvările cele mai 
eficiente le va avea Ștefănes- 
cu, care conduce perfect un 
bloc defensiv, ale cărui săgeți

IN CAPCANA APARARII JIULUI
F.C.M. BRAȘOV 
JIUL PETROȘANI

Cînd o partidă se termină 
fără goluri, apare ca firească 
întrebarea : a ratat atacul gaz
delor sau apărarea oaspeților 
a fost la înălțime ? Care este 
adevărul meciului la Brașov? 
Este unul singur : acela că 
rezultatul lui a fost decis de... 
a doua parte a întrebării. Pen
tru că defensiva echipei din 
Petroșani a evoluat aproape 
fără greșeală, excelînd „pere
chea" fundașilor centrali, Flo- 
rescu anihilîndu-1 complet pe 
Kramer, iar M. Popa dominînd 
cu autoritate careul său aglo
merat. Nu-i mai puțin adevă
rat că Jiul a avut și doi oa
meni de sacrificiu, Găman și 
Szekeli, care au alergat cît 
patru, pendulînd tot timpul în 
marginea suprafeței de pe
deapsă pentru a „rupe", în 
această zonă, atacurile brașo
vene. Acești patru jucători pu
ternici, deciși și hotăriți în in
tervenții, au blocat toate in
trările spre poarta lui Homan. 
Și foarte puțin a lipsit ca 
echipa pregătită de Viorel Ma- 
teianu să plece acasă chiar cu 
două puncte, petroșenenilor a- 
parținîndu-le cele mai mari

0 REPRIZĂ PENTRU FIECARE
Frumos duel, sîmbătă, în o- 

rașul de pe Bega, cu fotbal 
ofensiv, cu două acte diferite 
și interes pînă la „acordul fi
nal". Dorind să confirme și în 
fața publicului de suflet ex
celentul său start de primă
vară, „Poli" a reușit o primă 
repriză de zile mari, lntr-un 
tempo formidabil, sufocîndu-și 
adversarul după numai 26 de 
minute, cînd scorul ajunsese 
la 3—0 ! Timișorenii au oferit 
un recital în primul act, cu 
atacuri gîndite și dese, cu ur
cări permanente ale fundașilor 
laterali, „cravașînd" mai des 
pe flancul lor drept, unde 
și-au creat mereu superioritate 
numerică și pentru că mijlo
cașul piteștean stîng de du
blare (Badea), ca mai întrea
ga echipă de pe Argeș, urma 
să se trezească cu adevărat 
după pauză. Pînă atunci, însă, 
studenții aveau să-l pună la 
grea încercare pe Cristian 
(salvator în min. 10, 13, 17 și 
37), să lufteze în careu, prin 
Vlătănescu (min. 10), dar, în 
primul rînd, să înscrie repede 
trei goluri. Primul a fost o- 
pera lui GIUCHICI („foarfecă" 
de efect și eficiență, de la 13 
m, nemarcat, într-un careu a- 
glomerat !), celelalte două a- 
vea să le semneze BOLBA, 
care a transformat impecabil 
două penalty-uri, unul just a- 
cordat în min. 19 (pentru faul
tul în careu comis de Moicea- 
nu asupra dezlănțuitului Șun
da), altul dictat pripit in min. 
26 (cind Cristian intervenise la 
minge, Ia pătrunderea Iui 
Bolba). Temîndu-se de un k.o. 
în prima repriză, piteștenli își 
revin din „pumni" și Șunda 
va reuși în min. 33 să scoată 
de pe linia porții balonul șu
tat de Pană și neajuns de 
Toma, iar Vușcan și Ionuț vor 
rezolva elegant, în final de 
repriză, acțiunile periculoase 
ale lui Ignat și Nica.

La reluare, alte roluri ! De
conectate de tabela de marcaj 
care spunea că... piteștenii nu 

pe contraatac sînt însă rare 
(min. 29, reluare peste trans
versală a lui Cîrțu, de Ia 14 
ni). în min. 39 a fost rîndul 
lui Lung să se remarce Ia șu
tul lui Burdujan, în replică, 
Bucu avînd, în min. 42, o in
tervenție salutară la acțiunea 
lui Cămătaru. Penultimul mi
nut al reprizei a adus mult 
așteptatele speranțe în tabăra 
ieșeană : centrare Păuna — 
din lovitură liberă — și re
luare impecabilă, cu capul, a 
lui BIRO. Gol care răsplăteș
te superioritatea teritorială a 
gazdelor.

La reluare, însă, euforia ie
șeană va fi diminuată în min. 
47, cînd Damaschin I a șutat 
din poziție favorabilă de pu
țin pe lingă bară, ratare care 
va avea repercusiuni în evo
luția Politehnicii, îi va fringe 
elanul, precipitarea la construc
ție fiind evidentă. Va veni și 
golul din min. 55 al lui MĂ- 
NĂILA (șut plasat, la colț, 
după un duel Cămătaru — 
Gheorghiu), gol care va anula 
tot efortul ieșenilor de pînă a- 
tunci. Lovitură de trăznet în 
min. 82, cind același neobosit 
MĂNĂILĂ a fructificat cen
trarea lui A. Popescu, pentru 
un moment jucătorii lui C. O- 
țet răminind fără puls, Ia fel 
și tribuna. Cu ultimele zvîc- 
niri, ieșenii încearcă să sal- 

0 SANS
1 I

POLITEHNICA I 
UNIV. CRAIOVJ

Stadion „25 a| 
lunecos ; timp 1 
— spectatori —I 
turi : 11—9 (pe d 
nere : 7—5. Au 
(min. 44). resd 
(min. 55 și 82).

politehnica] 
teanu, Anton, d 
linschl — Căn] 
(min. 77 Pavellu] 
na, Damaschin 1 
Mîndru).

UNIVERSITĂȚI 
grilă, Tillhoi, ȘTI 
GUREANU — I 
NAILA, IRIMESd 
Cămătaru, Cîrțu|

A arbitrat foa] 
la linie : D. Buc 
Timișoara) șl C. 
Tr. Severin).

Cartonașe gain 
Trofeul Petschl 
La speranțe : ]

veze măcar un 
lihoi are o intl 
tremis, în min. 
lui Paveliuc, m 
du-se cu o viq 
a Universității, 
primul rînd ta 
FI. Halagian p 
dată recunoscut 
atunci cînd se

Adri

ocazii ale meciului. Dar, in 
min. 22, Lasconi, pornit singur 
de la centrul terenului, a în- 
ttrziat nepermis șutul, voind 
parcă să intre cu balon cu tot 
în poarta brașovenilor ; iar în 
min. 59, B. Popescu, după ce 
a interceptat mingea trimisă 
neglijent „acasă" de fundașul 
central V. Ștefan, s-a pripit și 
a șutat, pe lingă Santa, afară!

Sigur, cum era de așteptat, 
brașovenii au dominat terito
rial, au dominat cu autoritate, 
o confirmă indubitabil raportul 
cornerelor din casetă. Numai 
că ofensiva lor spre poarta 
adversă a fost lipsită de luci
ditate, haotică, precipitată. 
Văidean, cel atît de lăudat în 
ultima vreme, s-a... rătăcit în 
propriul lui dribling, Kramer 
n-a reușit să se desprindă nici 
măcar o singură dată de „um
bra" sa, iar Cadar, in do
uă situații clare, a plătit tri
but lipsei sale de experiență : 
în min. 20 cînd, la 5—6 m de 
poartă, în loc să stopeze ba
lonul (avea suficient timp), a 
preferat un voleu și a luftat, 
și, In min. 57, cînd a procedat 
invers, așteptînd prea mult

Stadion Tlnej 
timp frumos^ 
13 >110 ; ȘutnM 
4—0). CornerM

F.C.M. : Santa 
ștefan. CRISTEA] 
rece, Spirea, Ml 
Batacllu) — Cad] 
ța). Kramer, Va

JIUL : Homan 
POPA, FLORESC 
GĂMAN, SZEKH 
72 Călin), B. Po 
(min. 51 Sălăjanj

A arbitrat blnl 
(Pitești) ; la Uri 
(Rm. Vîlcea) $1 
cal).

Cartonașe gain 
FL. VASILE, P. 
REA, CĂLIN.

Cartonașe roșii 
90).

Trofeul Petsclri 
La speranțe : 3

„POLI" TIMIȘOARA 3 (3)
F.C. ARGEȘ i (0)

Stadion „1 Mai" • teren moale, 
pe alocuri greu ; timp închis ; 
spectatori — circa 28 000. Șuturi :
10— 15 (pe poartă “ 6—7). Cornere:
11— 5. Au marcat: GIUCHICI (min. 
10), BOLBA (min. 19 șl 26, am
bele din penalty), respectiv JUR- 
CA (min. 61).

„POLI" : Moise — ȘUNDA, 
VUȘCAN. IONUȚ, Lehmann — 
ROTARIU. Dumitru (min. 39 Ma
nea), Vlătănescu — BOLBA, OAN- 
CEA. Giuchld (min. 63 Mureșan),

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN — 
Voleu, STANCU, Moiceanu, Bă- 
nuță — Toma (min. 82 Margela- 
tu), IGNAT, Tănase (min. 27 Pa
nă), Badea — JURCĂ, NICA.

A arbitrat satisfăcător I. Tăr- 
can (Tg. Mureș) ; la linie : foarte 
bine Fl. Popescu (Ploiești) șl 
bine P. Bogdan (Reghin).

Cartonașe galbene : PANĂ,
VUȘCAN.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—0.

mingea în fața 
i-a „suflat-o" I 
Grigore. Ceilalți] 
veni ni s-au p] 
vlagă, unii din 
FL Vasile, Șoan 
final, evidente 
seală ! Doar 
bine, dar >Ak|| 
în echipă I^Mq 
în fața Jiuluu I

Cert este că j 
veni au făcut, 1 
dintre cele mal 
ale lor din actu 
dezamăgindu-și 
moșii lor supol 
rită mult mai r 
oferit el în pa 
din Petroșani.

taurențiu

s-ar'fi prezentat, fără „coordo
natorul" Dumitru în teren, o- 
bosite și de sprinturile cu vi
teza a cincea pe un teren so
licitant, gazdele par altă echi
pă, care merge, acum, cu vi
teză de croazieră. Și, pe acest 
fond, formația condusă de 
C-tin Cîrstea (antrenorul prin
cipal N. Dobrin n-a făcut de
plasarea din motive persona
le), schimbă tactica, joacă to
tul pe atac, cu trei vîrfuri și 
domină repriza secundă. Pi
teștenii vor înscrie un gol di
rect din corner prin JURCĂ 
(min. 61), după care se vor 
juca cu ocaziile, Nica (min. 
63 și 72), Jurcă (min. 66 și 70) 
și Voicu (min. 75) dovedindu-se 
deficitari la finalizare. în a- 
ceastă „repriză argeșeană", bă
nățenii vor avea numai două 
mari șanse de gol (min. 55 și 
82), nefructificate, însă, din 
moment ce n-au reușit măcar 
un șut pe poartă după pauză! 
„Poli" își jucase însă rolul, 
frumos, decisiv, în primul act...

Mircea M. IONESCU

Partida încleșl 
pe un teren grei 
pa locală s-a ini 
dere în ultimele! 
După două înfrl 
tive, orădenii r| 
alternativa victol 
a o obține, au I 
puteri, făcînd I 
resursele lor de]

Meciul a încă 
în valuri ale fl 
stopate cu regul| 
dașii băimărenij 
replierile lui d 
lui Grosu. Așa | 
nuria fazelor da 
mul sfert de oră| 
min. 17, și bihd 
deschiderea scon 
șutat spre poar| 
Mia, Raț a red 
MIHUȚ (exceleJ 
durată a partid] 
luat, pe jos, în 
reușesc să expq 
24, prin Laiș, 
spre poarta lui 
Ionul trece peste 
Deși rămîn la 
orădenii nu red 
scorului. Abia îJ 
zei, Mihuț (min 
unei frumoase ] 
driblat patru aq 
pediat un șut pi 
cu puțin ținta.

Tot incisivul ] 
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cunde (min. 47J 
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nare orădeană, 
rele apariții în 
reușesc să egalez 
(min. 53), care 
măiestrie, un șui
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A FOST ODATA UN DERBY
Timp de aproape treizeci de 

ani (pînă la retrogradarea 
feroviarilor în ,,B“) Steaua — 
Rapid a fost un derby. Unul 
de mare calibru, în care 
„mașina C.C.A. sau Steaua" a 
avut deseori dificultăți în fața 
unor Ozon, Nichi Dumitriu 
sau Manea — cel de Ieri și, 
uneori cel de azi. în virtutea 
acestor amintiri pline de far
mec, giuleștenii de toate vir
atele umplu stadioanele pe 
care joacă Rapid, în speranța 
că vor revedea neîntrecutele 
fente ale luî Ozon, „un-doi“-u- 
rile lui Nichi (cu Puiu Iones
cu) sau driblingurile „în cas
cadă" ale lui Manea.

Ieri, 
giuleșteni au venit „pe 
aceleași speranțe — 
poate... — dar minunea 
mai întîmplat... Steaua 
tigat net, ar mai fi 
marca, și n-a făcut-o 
că a jucat cam un sfert de 
oră la început și un alt sfert 
de oră pe la mijlocul repri
zei a doua, după care liderul 
a părut preocupat mai mult de 
perspectiva derby-ului care 
urma.

Steliștii au deschis scorul 
destul de repede, în min. 11. 
Boloni, care și-a rodat foarte 
bine „schimbătorul de viteză", 
l-a pasat în profunzime Iui 
PIȚURCA, angajat pe culoa
rul mult prea liber al funda
șilor centrali — niciodată aco
periri de vreun închizător — 
șl a șutat frumos, dintr-o bu
cată, imparabil. După numai 
patru minute, în urma unui 
triunghi Lăcătuș — Stoica — 
Boloni, acesta din urmă a șu
tat năpraznic de pe poziția 
extremei drepte, dar mingea a 
trecut pe lîngă bară. Cam din 
acest moment, Steaua ridică 
piciorul de pe accelerație, 
joacă (prea) degajat, Lăcătuș

decei aproape 50 000
23“ cu 
poate... 
nu s-a 
a cîș- 
putut 

pentru

■ ■■
contrat eficace 
duelurile sale 
Bacoș. internaționalul fiind

faptul

— renunță 
cu puterni-la 

cui 
vizibil amuzat de faptul că 
joacă în față unor spectatori 
aflați la cîțiva metri ; în aces
te condiții, doar sprinturile lui 
Balint 
echipa 
presia 
— că 
Rapid 
urma 
careu, 
liniei de mijloc, dar care linie 
de mijloc nu avea cui trans
mite, deoarece ambele vîrfuri 
(Cioacă și Manea) nu par dis
puse să joace decît cu mingi 
procurate pe... cont propriu. în 
ultimul minut al reprizei, Puș
caș scapă, Grigore ratează in
tervenția și Toader salvează 
miraculos.

După pauză, Steaua nu pare 
alertată de faptul că Rapid 
continuă „să lege". Abia după 
șutul puternic al lui Bacoș, 
salvat de Ducadam (min. 52). 
BALINT sprlntează (min. 61) 
cu fuleul său spectaculos, 
tră prin culoarul din 
al fundașilor centrali 
chează nestingherit, 
după gol, Steaua își 
un nou forcing, care 
nează cu ocazia ratată 
țurcă (min. 74), care reia ală
turi o minge foarte bine „tă
iată" cu... capul de Lăcătuș. 
Intre timp, feroviarii fac două 
schimbări : Armașu, de la Mi
nerul Băiuț, intră în locul lui 
Grigore, cel mai activ jucă
tor feroviar (!), în pofida u- 
nor erori care au fost, de 
fapt, ale întregii apărări, iar 
stoperul Sameș intră in locul... 
singurului tehnician (Ion Ion) 
al acestei echipe cîndva nu
mai de tehnicieni. Schimbările 
accentuează impresia de con
fuzie care domnește în sinul

sînt un pericol pentru 
feroviară, care lasă im- 
— dar numai impresia 
poate echilibra jocul, 
are și două ocazii, în 

„aducerii" mingilor în 
ca urmare a eforturilor

RAPID
STEAUA

Stadion „23 August"; 
timp de primăvară ; 
circa 100 000. Șuturi _ ... VI__
poartă : 3—6). Cornere : 3—8. Au 
marcat : PIȚURCA (mln. II) și 
BALINT (min. 61).

RAPID : Toader — Marinescu. 
Cîrstea, M. GRIGORE (min. 66 
Armașu), Bacoș — Agiu, Rada 
Ion Ion (min. 69 Sameș) — Da- 
maschln n, Cloacă, Manea.

STEAUA : Ducadam — lovan. 
Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu 
— Balint, STOICA. BOLONI. Puș
caș (min. 60 MAJARU) — Lăcă
tuș, PIȚURCA (min. 77 Radu II).

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașov) ; la linie G. Ionescu și 
P. D. Manole (ambii din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : IOVAN 
RADA, BALINT.

Tro'eul Petschovschi 1®.
La speranțe : 1—« (1—3).
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teren bun; 
spectatori — 
S- 6—14 (pe

ln- 
nou larg 
și mar- 
Imediat 
permite 
culmi- 
de Pi-

acestei echipe, una dintre cele 
mai pestrițe din istoria Rapidu
lui. Abia In minutul 88, Manea 
realizează un slalom de 
mari — cel mai frumos al 
ciulul — la capătul căruia Ra
da — și el In declin 
poate fructifica o minge pusă 
pe tavă.

Steaua a obținut o victorie 
meritată, fără să forțeze. A- 
vem impresia că prezența lui 
Majaru din primul minut ar 
fi dat mai multă energie și 
consistență acestui joc in care 
liderul a așteptat doar mo
mentele de demaraj. Dar chiar 
și In cadrul acestui joc incom
plet s-au putut vedea forța 
de construcție a perechii Bo
loni — Stoica și încrucișările 
Lăcătuș — Pițurcă, derutante 
prin amploarea lor. Spre sfîr- 
șitul meciului. Steaua 
permis să joace un 
4—2—4, cu Majaru 
în prima linie.

loan

zile 
me-

nu

și-a 
autentic 

șl Balint

CHIRILA

Impetuosul Balint înscrie spectaculos al doilea gol al liderului 
Foto : Aurel D. NEAGU

UDREA, ACTIV SI EFICACE7 ,

După vigoarea cu care au 
început jocul (dorința lor de 
reabilitare, după semieșecul din 
fața lui Poli Timișoara, era 
evidentă...) și după rapida des
chidere a scorului, reușită în 
min. 4, cînd UDREA a reluat 
cu capul mingea centrată de 
Verigeanu, se părea că vîlcenii 
vor avea un meci fără pro
bleme... Dar n-a fost așa, pen
tru că Gloria — recunoscută 
de acum pentru jocul său e- 
xact, ordonat, în deplasare — 
echilibrează curînd desfășura
rea „ostilităților" ; mai mult 
chiar, egalează în min. 36 : Șu- 
mulanschi il lansează excelent 
pe TULPAN, pe aripa stingi!, 
Racolțea iese imprudent în a- 
fara careului și fundașul buzo- 
ian trimite, de Ia 
plasă : 1—I.

Linia de mijloc 
(impulsionată de 
echipă Balaur, și 
mulanschi care știe să-și fo
losească atuurile de jucător ru
tinat) se remarcă printr-o ac
tivitate neobosită, dar atacul 
buzoian nu se arată la înălți
mea celorlalte compartimente,
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Totuși, următoarea 
de gol a meciului 
oaspeților : după 
min. 50, la o greșeală a lui 
Lazăr, State se duce singur la 
poartă, dar ratează copilărește...

Alarmați de perspectiva unei 
noi nereușite pe teren propriu, 
vîlcenii „își string rîndurile" ; 
treptat, jocul lor devine mai 
sigur și mai energic și minu
tul 70 Ie aduce golul victoriei: 
la un corner, Cristian II in
tervine defectuos și UDREA 
profită, mareînd cu un șut sec, 
sub bară, de Ia 14 m : 2—1. 
Din acest moment, partida de
curge în nota de superioritate 
a Chimiei. Se remarcă, la mij
locul terenului, Udrea, iar în 
atac Buduru. In apărarea Glo
riei apar acum fisuri și Chi
mia are, în ultimul sfert de 
oră, ocazii mai multe decît în 
tot restul meciului. Cea mai 
mare, în min. 82, cînd Buduru 
scapă singur pe partea dreaptă, 
dar trage în portar. Același Bu
duru, în min. 
de la 16 m, o 
trecut pe lîngă

CHIMIA RM, VlLCEA 
GLORIA BUZĂU

2 (1)
1 (O

reale de gol. 
mare ocazie 
aparține tot 
pauză, în

77, a 
minge 
poarta

„lntors“, 
care a 
părăsită

F.C. BIHOR
F.C BAIA MARE

3 <n
1 (0)

Stadion „1 Mal" ; teren bun ; 
.imp frumos ; spectatori — circa 
10.000, Șuturi : 14—5
poartă : 6—2). Cornere 8—i. 
marcat : UDREA (min. 4 și 
TULPAN (min. 36).

CHIMIA : Racolțea — Teleșpan, 
Basno. PREDA, Cincă — UDREA, 
NICULCEA, Lazăr (min. 50 Gîn- 
gu), lovan (min. 63 Vergu) — Ve
rigeanu, BUDURU.

GLORIA : Cristian II — Năstase. 
TICA, Mlrcea, 
MULANSCHI, 
deanu, Cramer 
Marcu), Dudu

A arbitrat bine V. Antohl ; la 
linie : Gh. Sillon (ambii din Iași) 
șl A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonașe galbene : TICÂ, BU
DURU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2—4

(pe 
Au 

70),

TULPAN — ȘU- 
BALAUR, Ghlz- 
— State (min. 80 
Georgescu.

(1-2).

el, cu două 
final, a ra- 
acțiuni per-

de Cristian și tot 
.minute înainte de 
tat la capătul unei 
sonale.

Victorie meritată a Chimiei, 
cu atît mai prețioasă cu cît 
Gloria — cu toate carențele 
atacului său — s-a dovedit, în 
ansamblu, o echipă solidă, echi
librată, care cunoaște bine lec
ția pe care o are de aplicat în 
teren.

Radu URZICEANU

MECI APRIG,
Nimic nu lăsa să se între

vadă cit de aspru va fi acest 
meci. Și asta mai ales că pri
mele minute au aparținut hu- 
nedorenilor, care s-au jucat cu 
ocaziile : intențiile ofensive ale 
Corvinuiui le anunță 
care 
(min. 
(min. 
Ionul 
Nițu. 
din min. 7, pe drept acordat de 
arbitru, în urma faultului în 
careu al lui Laurențiu asupra 
lui Gabor ; Mateuț execută în
să slab și Nițu respinge în cor
ner. în min. 10, mingea ex
pediată de Cojocaru se află la 
un... pas de gol, portarul Nițu 
e depășit, dar fundașul Cer- 
venschi intervine salvator. Și 
cînd nimeni nu se aștepta, la 
un contraatac al oaspeților, 
M. Zamfir „urcă" pe extrema 
dreaptă (așa cum va mai face 
de multe ori în acest meci, de 
fiecare dată periculos pentru 
poarta lui Alexa), centrează, 
Mărginean greșește interven
ția și TURCU (în revenire de 
formă) înscrie : 0—1 ! De aici 
încolo jocul devine neașteptat 
de aprig, de solicitant fizic și 
mai ales nervos. El se va în
cheia cu victoria „pe muchie 
de cuțit" a hunedorenilor, vic
torie smulsă în numai 10 ju
cători. într-adevăr, „lovitura 
de trăznet" a golului este re
simțită de gazde, care joacă 
nervos și unde două piese de 
bază ale angrenajului, Klein 
și Mateuț, nu dau randamentul 
scontat. "In schimb, joacă ex
celent, cît jumătate de echipă, 
Gabor și Petcu. Din conlucra
rea lor iese egalarea (min. 
32) : Gabor centrează superb, 
Cojocaru Iasă mingea să 
„curgă" și PETCU, liber în 
fața porții lui Nițu, marchea
ză : 1—1. Meciul este, cum am 
arătat, plin de nervi, arbitrul O. 
Ștreng scoate cartonaș după 
cartonaș, chiar și pe cel roșu 
arătîndu-1 (min. 40) Iul Bog
dan, recidivist. în 10 jucători, 
sarcina Corvinuiui apare și

ECHILIBRAT
CORVINUL HUNEDOARA 
F.C. OLT

2 (1)
1 (1)
bun ;

Klein, 
barătrimite balonul în

3). In continuare Nicșa
5) șutează puternic, bă
ltind cu greu respins dc 
A venit apoi penaltyul

Stadion Corvinul ; teren t_._ ; 
timp primăvăratic ; spectatori — 
Circa 8 000. Șuturi : 18—13 (pe 
poartă : 12—8). Cornere : 9—3. Au 
marcat : PETCU (min. 32 și 74), 
respectiv TURCU (min. 11).

CORVINUL : ALEXA — NICȘA, 
DUBINCIUC, Mărginean, Bogdan 
(eliminat min. 40) — PETCU,
Mateuț (min. 57 Oncu). Klein — 
GABOR. Cojocaru. Văetuș (min. 
56 Tirnoveanu).

F.C. OLT : Nițu — M. ZAMFIR, 
CERVENSCHI, Cățoi (min. 14 
Ruicea). Laurențiu — DONOSE, 
Eftimle Sorohan (min. 77 Ad. 
Georgescu) — Crișan. TURCU, 
BĂLĂCI.

A arbitrat bine O. Ștreng, la 
linie M. Neșu (ambii din Oradea) 
și A. Grama (Bistrița).

Cartonașe galbene : BOGDAN, 
VĂETUȘ. ' NICȘA, KLEIN. M. 
ZAMFIR. RUICEA, DONOSE.

Carțonașe roșii : BOGDAN. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2—0 (2—0).

mai grea, mai ales că F.C. Olt 
construiește tot mai ingenios 
(„inginerul" fiind Bălăci) și 
după pauză.

De remarcat, astfel, situa
ția excelentă a oaspeților (min. 
69) cînd Sorohan și Bălăci a- 
par deodată, nemarcați, în fața 
buturilor lui Alexa, dar se 
„bilbîie" și marea lor ocazie se 
„volatilizează". Replica ofensi
vă a Corvinuiui 
„bara" lui Gabor 
din lovitură liberă 
Trei minute mai 
semnat golul victoriei de ace
lași PETCU. El transformă, cu 
capul, centrarea de pe dreapta 
a lui Tirnoveanu : 2—1. Nici 
F.C. Olt nu cedează și are o 
bună ocazie prin Bălăci (min. 
86), dar șutul acestuia e res
pins în ultimul moment, în 
corner, de Dubinciuc.

Așadar, victorie a gazdelor 
obținută după mari eforturi, 
F.C. Olt demonstrînd cu acest 
prilej că e mult transformată 
în bine față de prima jumă
tate a campionatului.

Mircea TUDORAN

vine 
(min. 
de la 
tîrziu

prin
71), 

20 m. 
va fi

Liliac, ieșit din poartă. Trezită 
la realitate de acest gol pri
mit, echipa orădeană își impu
ne jocul, atacă într-un tempo 
debordant, Grosu (min. 61) tri
mite balonul în „transversală", 
dintr-o lovitură liberă de la 
20 m, iar în min. 65 reușesc să 
înscrie : se produce învălmă
șeală in careul băimărean, Gro
su șutează, Mia respinge și 
MIHUȚ, pe fază, reia fulge
rător în plasă. în min. 70, a- 
celași Mihuț trimite o „ghiu
lea" care se îndrepta spre 
vinclu, Mia era bătut, dar Con- 
druc se înalță și reușește să 
devieze balonul, cu capul, în 
corner. Peste numai un minut, 
tabela arată 3—1 : în urma u- 
nui corner de pe partea stin
gă, fundașul BUCICO, apărut 
oportun in atac, reia balonul 
direct în plasă, lăsîndu-I fără 
replică pe Mia. în penultimul 
minut de joc, gazdele au două

Stadion „F.C. Bihor- ; teren 
moale ; timp ploios ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 13—2 (pe 
poart : 8—1). Cornere : 10—0. Au 
marcat : MIHUȚ (min. 17 și 65). 
BUCICO (min 71). respectiv BA
LAN (min. 53).

F.C. BIHOR : Liliac — BUCICO. 
Dumitrescu I. Marin. Nițu — 
Tămas. Grosu. Biszok (min. 46 N. 
MUREȘAN) — ILE. MIHUȚ, Flo- 
r-»?»- (min. 80 Cigan).

F.C. BAIA MARE : Mia — ARE- 
ZANOV Boloș (min. 57 Pinter), 
Ral Rus — Condruc, BALAN, I. 
Mureșan Laiș — Caciureac. D. 
Moldcyan (min. 77 Dorobanțu).

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
doresc î la linie : N. Gogoașe și 
I. Neagu (toți din Buzău).

Cartonașe galbene : L MARIN. 
Trofeu1 Petschovschi : 9.
La speranțe : 1—1 (1—0).

bare consecutive, prin Grosu 
șl Mihuț. Și, astfel, meciul se 
încheie cu victoria meritată și 
atît de prețioasă a echipei lo
cale.

Gheorghe NERTEA

ADN1MSTRAUA DE STAI 10^0 PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA 

17 MARTIE 1985
FAZA I

I: 89 14 24 78 25 26 84 64 52
a

fNF0R*1E4îâ
LOTO DIN

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

a 
a

II- a '. 82 68 48 41 58 35 51 80 7
FAZA a ll-a

III- a : 24 80 36 26 73 29 53 40
IV- a : 20 12 71 9 58 54 45 48

FAZA a lll-a
V- a : 66 90 13 28 45 80 58 43 17
VI- a : 16 61 77 37 33 82 79 12 1 76
VII- a : 2 69 3 57 51 36 64 14 8 55

o

EXTRAGEREA a
FOND DE CÎȘTIGURI : 2.053.782 LEI.

74

DOAR DIN LOVITURA DE PEDEAPSA
s-au temut realmenteGazdele 

de acest joc, deoarece băcăua
nii anunțau revirimentul 
victoria lor surprinzătoare, de 
acasă, asupra craiovenilor. Și 
mai știau (mai demult, o tem- 
pora !) că „alb-roșii" sînt o 
echipă de... deplasare. Chiar din 
primul minut, o degajare lun
gă a portarului Popa (ajutată 
și de vînt) l-a activizat pe ra
pidul Șoiman, care — din su
prafața de pedeapsă (ce pozi
ție a avut !) — a trimis ba
lonul pe lingă rădăcina barei. 
Stadionul împietrise de-a bi- 
nelea. Imediat, în 
reșenii vor trece 
cului — harnicul 
în atac, va șuta 
două ori consecutiv In... fun
dași, portarul băcăuanilor fiind 
prins, în acele 
picior greșit, iar L. Popa va 
irosi,

cu

replică, mu
la cîrma jo- 
Szabo. urcat 
(min. 3) de

momente, pe

din poziție foarte bună

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 17 MARTIE 1985

LET.

1. Ascoli — Como 1
2. Cremonese — Lazio X
3. Fiorentina — Verona 2
4. Internazionale — Milan X
5. Napoli — Atalanta 1
6. Roma — Juventus X
7. Torino — Sampdoria X
8. Udinese -- Avellino 1
9. Empoli — Lecce X

10. Parma — Catania 1
11. sambenedettese — Genoa X
12. Triestina — Bologna 1
13. Varese — Pescara X

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI:
1.127.006 -----

(min. 12), o lovitură liberă de 
la aproximativ 
ea, in min. 18, 
unicul gol al 
ceri, aflat eu 
clor, în careu, 
Iateral-stinga, va fi îmbrincit, 
din spate, de mijlocașul ~ 
Penalty elar ca lumina 
pe care l-a transformat 
cabil MUNTEAN : 1—0. 
să aibă virtuți tehnice și 
taculare deosebite, 
reținut însă atenția prin an
gajamentul jucătorilor, prin in
tervențiile exacte ale celor doi 
fundași centrali de acoperire, 
Ispir și C. Solomon (acesta din 
urmă revenit pe postul în care 
ii stă bine), prin acele dueluri 
Ctorceri-Elisei sau Șoiman-Fo- 
dor. în prima repriză, A.S.A. 
putea să se detașeze pe tabela 
de scor (min. 21, 24 și 36), dar 
șuturile lui Szabo, Botezan și 
Soare n-au nimerit spațiul 
porții. Scăpați cu fața curată, 
băcăuanii vor echilibra 
meciul, vor avea chiar unele 
perioade de dominare, însă 
acțiunile lor ofensive n-au a- 
vut consistență pe de-o parte 
din vina mijlocașilor, inexacți 
la pasa decisivă, iar pe de alta 
din cauza lui Iamandi, mai a- 
les, surprins 
înainte făcut 
cală. Singura 
pețitor de a 
secundă) s-a 
75 : „șut-bombă‘ 
tr-o lovitură liberă de la peste 
30 m, balonul ocolind de pu
țin vinciul porții lui Varo, 
care n-a schițat un gest măcar.

18 m. Pentru 
să consemnăp 

partidei : Cior- 
mingea Ia pi
la circa 9 m,

Guda. 
zilei, 

impe- 
Fără 

spec- 
meciul a

bine

însă

mereu de... pasul 
de defensiva lo- 
posibilitate a oas- 
egala (din repriza 
consumat în min.

Arteni. din

A.S.A. TG. MUREȘ 
S.C. BACĂU

1 (O
0

Stadion „23 August" ; teren des
tul de bun ; timp înnorat ; spec
tatori — circa 8 000. Șuturi 11—4 
(pe poartă : 5—2). Cornere : 4—1. 
A marcat MUNTEAN (min. 18 — 
din penalty).

A.S.A. : varo — SZABO (min. 
53 V. Marton), Jenei, ISPIR, Fo
dor — L. Popa, SOARE, Botezan 
(min. 56 Gali) — Ciorceri, FA
NICI, Muntean.

S.C. : C. POPA — Andrieș. C. 
SOLOMON, Arteni, ELISEI — 
Adolf, Guda (min. 71 Trimbițaș), 
viscreanu. Mangalagiu (min. 57 
Avădanel) — Șoiman, Iamandi.

A arbitrat bine M. Niculescu ; 
la linie : N. Milea (ambii din 
București) și V. Curt (Medgidia).

Cartonașe galbene : CIORCERI.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—0.

în schimb, „roș-albaștrii" au 
avut nu mai puțin de patru 
ocazii de a-și mări avantajul 
pe tabela de marca’ : min. 64 
— minge „lucrată" de Soare, 
centrare, „cap" Muntean în 
brațele portarului ; min. 79 — 
Fanici mare ratare din careu, 
min. 85 — șut al aceluiași ju
cător. Portarul băcăuanilor se 
evidențiază și în min. 88 — 
din nou fază lucrată excelent 
de Soare urmată de o „dia
gonală" pentru... neinspirațul 
Ciorceri.

Victorie meritată a gazdelor, 
jocul desfășurîndu-se într-un 
spirit de sportivitate, cu excep
ția gestului lui Ciorceri, pentru 
care a primit cartonaș galben ; 
ceea ce s-ar fi indicat și în 
cazul lui Fodor care, în min. 
81, a „intrat" foarte tare la 
Viscreanu.

Steîian TRANDAFiRESCU



Returul Diviziei „B"

ÎN PRIMA ETAPĂ, MECIURI ECHILIBRATE
Seria I

METALUL PLOPENI -
F.C. CONSTANȚA 4-3 (1-1)

Prima etapă din retur a opus 
pe Metalul Plopeni, nevoită In 
actualul sezon să-și reconstru
iască din mers echipa (pînă in 
prezent, antrenorul M. Mocanu 
a promovat sau a apelat la ser
viciile a opt noi jucători), fos
tei divizionare „A- F.C. Con
stanța, preocupată de citva timp 
să aplice ideile tactice și ofen
sive ale cunoscutului tehnician 
I. Voica, care-și pregătește e- 
levii cu gtndul la viitorul cam
pionat. Prin urmare, localnicii
— aflați și sub tensiunea celor 
3 puncte minus In „clasamentul 
adevărului- — au întilnit adver
sari care, scăpați de grijile ie
rarhiei, au venit hotărițl să 
pună in practică lecția învățată 
acasă. In consecință, cele două 
echipe s-au angajat Intr-un joo 
aspru (terenul moale și alune
cos a redus coeficientul de si
guranță in Intervenții, unele de
pășind — și din acest motiv
— limitele regulamentare), dar
care s-a ridicat uneori la va
loarea partidelor de pe prima 
„scenă" a fotbalului nostru : 
țesături de pase, combinații spec
taculoase la ambele porți, ac
țiuni individuale gustate de pu
blic și, spre satisfacția genera.ă, 
multe goluri „lucrate" (numai 
unul s-a înscris din fază fixă). 
Avind o mai mare capacitate 
de mobilizare, metalurglștil au 
obținut victoria cu 4—3 (1—1), el 
Incercind prin repetate contra
atacuri să destrame un ansam
blu de compartimente bine ar
monizate in majoritatea timpu
lui. De altfel, constănțenll au
deschis scorul și au condus cu
2—1 în min. 61. Dar, din păcate,
o greșeală a portarului lor,
Kăuță (pînă atunci remarcabil), 
a tăiat elanul apărătorilor, gaz
dele reușind In continuare

Seria a Il-a ------
AUTOMATICA BUCUREȘTI - 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 1-0 (1-0)

Sosiți cu gîndul să țină pasul 
cu actualul lider, Dinamo Vic
toria, oaspeții au sperat în- 
tr-un rezultat favorabil. Numai 
că prestația lor de sîmbătă a 
dezamăgit, fiind departe de aș
teptări. Cu excepția primei 
treimi a partidei, perioadă în 
care jocul a fost destul de e- 
chilibrat, „U“-le din Sibiu a 
fost constrîns la o cantonare în 
propria jumătate de teren. De 
cealaltă parte, gazdele au încer
cat, și trebuie să spunem că în 
bună parte au reușit, să argu
menteze locul fruntaș din ac
tualul sezon.

Prima repriză a partidei a fost 
destul de săracă în plan specta
cular, prima lovitură pe poartă 
consemnind-o abia In min. 25 
f..cap“ Țiglarlu. reținut cu difi
cultate). După o alta ocazie de 
a deschide scorul a oaspeților 
<min. 30). gazdele, ușor crispa
te In debut, trec la cîrma jocu
lui. linia lor mediană construind 
cu migală șl abilitate. în minu
tul 35 „cade* singurul gol al 
întîlnirii : ia una dintre frec
ventele respingeri ale defensi
vei sibiene. fundașul FOGARAS- 
SY, pini atunci destul de ine
gal. prinde o „diagonală* din 
marginea careului de li m 0 
1-0.

La reluare, inițiativa aparține 
tot gazdelor, care se descurcă 
mai bine pe un teren ușor a- 
lunecos.

Arbitrul Ad. Porumboiu (Vas
lui) a condus foarte bine for
mațiile :

AUTOMATICA : Băzoianu —

Seria a IlI-a ------------------------------------------------------------------
MECIUL MINERUL CAVNIC - 

„U" CLUJ-NAPOCA 
S-A ÎNTRERUPT 

DIN CAUZA CEȚII

Un timp răcoros, cu ceață sub
țire, un teren moale, pe alocuri 
mocirlos, circa 300 spectatori în 
tribune ; lată cadrul în care a 
început această veritabilă par
tidă a ambițiilor (gazdele dorind 
revanșa după usturătorul 2—8 
din tur, de la Cluj-Napoca, oas
peții vizînd consolidarea pozi
ției de lider și confirmarea bu
nei evoluții din tur). A rezultat 
o luptă aprigă, de angajament 
fizic total, condițiile atmosferice 
împletind asupra bunel desfășu
rări a partidei. Astfel, din min. 
30* ceața a devenit tot mal 
deasă, vizibilitatea scăzind sub 
30 metri. In consecință, arbitrul 
bucureștean M. Constantinescu 
a decis întreruperea partidei în 
min. 46, ia scorul de 0—0, a-

Paga6crSportul 

să preia conducerea eu 
f—2. Siguri de victorie, local
nicii n-au mal insistat In final, 
permitted oaspeților să reducă 
din scor. Au marcat: P. PREDA 
(min. 31), TOM A (min. 64 din 
11 m), MOLDOVEANU (min. 70), 
STANCIOIU (min. 73) pentru în
vingători, respectiv POPOVICI 
(min. 13), ZAHTU (min. 61) șl 
DINU (min. 85).

Arbitrul L Ferenczl (Timișoara) 
a condus, te general, bine urmă
toarele formații :

METALUL ; saulea — Popa, D. 
Preda (min. 60 Savu), Negoes- 
cu, Mihalcea — TOMA. Gabel, 
M. Mibalache (min. 86, S. Miha- 
lache) — MOLDOVEANU, P. 
Preda, STANCIOIU.

F. C. CONSTANȚA 5 RăUță 
(min. 76. Girjoabă) — Pur că rea. 
Dinu, Caramalău (min. 23 Ba
laur), Turcu — Panalte, . PO- 
POVICL R. Manea, UDRICA — 
ZAHIU, CămuL

Traian IOANIȚESCU
PETROLUL PLOIEȘTI — CEA

HLĂUL P. NEAMȚ 1—0 - (0—0) 3 
A. Ene (min. 56).

C.S. BOTOȘANI — PRAHOVA 
CSU PLOIEȘTI 1—1 (1—0) t
Ciobanu (min. 24) pentru C.S„ 
Cizmaru (min. 62) pentru Pra
hova C.S.U.

C.S.M. SUCEAVA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (1—0) : Radu
(min. 43).

PARTIZANUL BACAU — O- 
ȚELUL GALAȚI 2—1 (1—0) !
Bîscă (min. 10 șl 78), respectiv 
Lala (min. 62).

CHIMIA FĂLTICENI — A. S. 
MIZIL 5—0 (1—0) : Butnaru (min. 
26), Mircea (min. 47 și 52) și 
Sachin (min. 40 șl 56).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA

Fogarassy, GHERASE, Zalupca, 
Grigore — BĂLAN, Mihalache, 
GHIȚA — Culea, Radu, PES
TRIȚA.

ȘOIMII I.P.A. : Ciurea — Mi- 
hăilă, ȘTEFAN, Șoaită, BELEA
UA — Barna, Mărginean (min. 
78 Iordache), Giugiumică, Coldea 
(min. 70 Ucidău) — ȚIGLA- 
RIU, Văsîl.

Mihai CIUCĂ
METALUL BUCUREȘTI — I.P. 

ALUMINIU SLATINA 2—8 (1—0): 
Tănase (mte. 38) șl Dumitra 
(min. 72).

UNIREA ALEXANDRIA «- 
C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
2—2 (1—1) : Voicilă (min. > din 
11 m), Popescu (mte. 63) pen
tru Unirea, Iordache (min. 11 și 
min. 70 din 11 m) pentru C.S.M.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRA
ȘOV 1—4 (0—0) : M. Nlcolae
(min. 78).

MINERUL MOTRU — CARPAȚI 
MIRȘA 2—6 (1—6) : Cojocar»
(min. 35) șl Gugn (min. 81).

C. S. TtRGOVIȘTE — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 1—4 (t—Ș):
S. Dumitrescu (min 73 din 11 
m).

I.M.A.S.A. SP. GHEOBGHE — 
MECANICA FINA STEAUA
BUCUREȘTI *—1 (0—0) : Naca
(min. 49).

GAZ METAN MEDIAȘ — FLA-
CAUA AUTOM. MORENT 1—•
U-6) : Langa (mi*. 22).

ctim urmtad a fl reprogramată 
de către V.KJ.

* Paul ZAHAJUA
METALURGISTUL CU GIR — 

STRUNGUL .ARAD 1—2 (3—Ș) 3
Moldovan (mte. 46). respectiv 
Pirvu (min. 69) șl Ura (min. 
72).

F.C.M. U.T. ARAD — MURE
ȘUL EXPLORĂRI DEVA 1—3 
(1—4) : Cura (min. 33).

AVINTUL REGHIN — GLORIA 
REȘIȚA 1—6 (1—6) : Hajnal
(min. 21).

C.S.M. REȘIȚA — UNIREA 
ALBA IULIA 3—1 (3—3) : Popa
(min. 88).

IND. SIRMEI C. TURZII — O- 
L1MPIA SATU MARE 6—6.

AURUL BRAD — ARMATURA 
ZALĂU 2—6 (0—0) • Nichinlci
(min. 51) șl L Popa (min. 62).

C.F.R. TIMIȘOARA — STICLA 
AR1EȘUL TURDA 4—0 (2—0) :
Bocănici (min. 16), T. Nicolae 
(min. 41), Bărbosu (mte. 47) și 
Azell (min. 69).

MINERUL LUPEN1 — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (0—0) t Mușat
(min. 20) șl Flore» (mte. 60, 
autogol).

— METALUL MANGALIA 3—0 
(1—0) : Petrache (min. 36 șl 48) 
șl Cblriță (min. 56).

OLIMPIA RM. SARAT — 
FEPA *74 B1RLAD 1—0 (1—0) S
Profir (min. 40).

DONAREA C.S.U. GALAȚI — 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 
3—1 (1—0) t Valșcovlel (min. 36
din 11 m), Diaconeacu (min jș), 
Gălan (min. 74), respectiv C. 
Busu (min. 70).

Relatări de la L Tănăsescu. 
I. Ungureanu. L Mlndrescu. L 
lancu, D. Crăciun, N, Costlo, T. 
Budescu șl T. SiriopoL

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 martie) : A.S. Mirii — Pe
trolul Ploiești (2—5), Oțelul Ga
lați — F.C.M. Progresul Brăila 
(0—2), FEPA "74 Bir Iad — Chi
mia Fălticeni (0—1), Prahova 
C.S.U. Ploiești — Dunărea C.S.U. 
Galați (1—2), Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava (1—4), F.C. 
Constanța — Partizanul Bacău 
(1—0), C.F.R. Pașcani — Olimpia 
Rm. Sărat (1—0), Unirea Dinamo 
Focșani — C.S. Botoșani (1—2), 
Metalul Mangalia — Metalul Plo
peni (0—2).

1. dunarea 18 14 2 2 32-10 30
2. Petrolul PI. 18 12 4 2 38-14 28
3. CFR Pașcani 18 9 1 8 24-23 19
4. AS Mizil 18 8 3 7 30-40 19
5. Oțelu.' Galați 1« 7 4 7 27-17 18
6. FCM Prog. Br. 18 9 0 9 26-22 18
7. CSM Sv. 18 8 2 8 33-31 18
8. C.S. Botoșani 18 7 4 7 21-21 18
9. F.C. Const. 18 7 3 8 30-24 17

10. Met. Plopeni 18 8 1 9 29-30 17
11. Chimia FilL 18 7 3 8 20-24 17
12. Olimpia R. S. 18 8 1 9 21-27 17
13. Met Mang. 18 7 2 9 20-26 16
14. Prahova CSU 18 6 4 8 17-25 16
15. FEPA *74 B. 18 7 1 10 20-30 15
16. Partizanul Bc. 18 7 0 11 21-27 14
17. Un. D. Focș. 18 5 4 9 20-29 14
18. Ceah, P.N. 18 5 3 10 23-32 13

CHIMICA TÎRNĂVENI — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
2—1 (1—0) : Oprișor (min. 35), 
Ogrean (mte. 57), respectiv Săn- 
doi (min. 49).

Relatări de la N. Tokacek, M. 
Bizon, N. Ștefan, Gr. Jugănaru, 
M. Avanu, L. Briotă, M. Țacăl 
și I. Ducan.

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 martie) : Dlnamo Victoria
București — C. S. Tîrgovlște 
(1—3), Flacăra Autom. Morenl — 
Automatica București (0—3), I.P. 
Aluminiu Slatina — Chimica Tlr- 
năveni (1—3), Carpați Mîrșa — 
Progresul Vulcan București (0—3), 
Autobuzul București — IMASA 
Sf. Gheorghe (0—1), C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin — Metalul 
București (1—4), Șoimii IPA si
biu — Gaz metan Mediaș (1—2), 
Mecanică fină Steaua București 
— Minerul Motru (0—0), Trac
torul Brașov — Unirea Alexan
dria (1—3).

puncte.

1. DINAMO Vict 18 18 6 2 36-19 26
2. Șoimii I.PJU 18 10 2 6 33-16 22
3. Autom Bue. 18 9 4 5 22-14 224_ Mec. f. Steaua 18 10 1 7 25-23 21
K Prog. Vulcan 18 9 2 7 27-24 20
6. C.S. T-vlște*) 18 9 4 5 31-17 19
7. Chim. TIm. 18 8 3 7 26-28 19
8. Carpați Mîrșa 18 8 1 9 27-25 17
9. I.P. Aluminiu 11 6 5 7 24-25 17

10. I.M.A.S.A. 18 6 5 7 K-22 17
11. Metalul Buc. 18 6 5 7 22-33 17
12. Tract. Brașov 18 6 4 8 21-22 16
IX Autob. Buc. 18 6 4 8 22-23 16
14. Gaz metan 18 7 2 9 19-25 16
IX CSM Dr. Tr. S. 18 6 3 9 70-25 15

FU Aut. 18 S 4 9 29-27 14
17. Min. Motru 18 4 6 8 11-19 14
IX Unirea Alex. 18 4 8 9 22-33 13

•) Echipă p nalizată eu trei

Relatări de la M. Vllceanu, O. 
Berbecaru, L. Maior, P. Fucha, 
L Mlndruțio, AL Jure*, S. Mar
ton și L Cotescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 martie) : Gloria Reșița — ind. 
slrmei C. TurzU (0—4). Armă
tura Zalău — F.C.M. U.T. Arad 
(2—I), suria Arieșul Turda — 
Minerul Lupenl (5—0. Olimpia 
Satu Mare — Minerul Cavnlc 
(•—*). „U" Cluj-Napoca — C.S.M. 
Reșița (6—2). Unirea Alba Iulia 
— C.F.R. Timișoara (0—3), Strun
gul Arad — Aurul Btad (3—3), 
Gloria Bistrița — Avfntul Reghin 
(1—1). Mureșul Explorări Deva
— Metalurgistul Cuglr (0—6).

L „U- CLUJ-N. n 12 4 1 36- 9 28X Gloria B-ța 18 10 3 5 25-11 23X Aurul Brad 18 10 3 8 25-17 23X C.S.M. Reșița 18 9 8 6 21-19 nX Min. Cavnlc 17 18 • 7 45-33 20X Arm. Zalău 18 9 2 7 35-25 207. Strungui Arad 18 9 1 8 25-25 198. Min. Lupenl 18 8 3 7 28-29 199. C.F.R. Tim. 18 8 2 8 23-19 1810. Mureș 1 Ex. 18 6 5 7 23-20 17
11. F.C.M. U.T.A. 18 7 3 1 22-25 1712. Unirea A. L 18 8 1 9 18-25 17
13. Avîn. Reghin 18 6 3 9 18-19 15
’4. Olimpia S.M. 18 5 5 8 25-29 15
IX Met Cuglr 18 4 6 8 17-23 14
16. Ind. slrmei 18 4 4 10 18-31 12
17. dori . Reșița 18 5 2 11 14-35 12
18. St. Arieșuî T. 18 4 i 10 10-34 12
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„CUPA PRIETENIA",
PRIMUL MARE CONCURS AL ANULUI, LA HALTERE
* Întrecerea a constituit etapa inaugurală a noii ediții a 
„Cupei Mondiale" * Nicu Vlad, la o" categorie superioară, 
n-a ratat nici o incercare I • Petre Dumitru - bine, pentru 
inceput de sezon — ți Vasile Groapă - sub valoarea sa 
reală — pot ți trebuie să-ți îmbunătățească rezultatele

Zilele trecute a avut loc 
la Erevan primul mare con
cura de haltere al anului, 
dotat cu .Cupa Prietenia", 
la care au participat peste 
100 de sportivi din 17 țări 
(printre care U.R.S.S., Bul
garia, Ungaria, Polonia, 
R.D. Germană, R.P.D. Co
reeană. S.U.A.). La aceste 
întreceri, care s-au înscria 
in etapa inaugurală din 
noua ediție a „Cupei Mon
diale", au fost prezenți și 
trei sportivi români : Nicu 
Vlad — campion olimpic, 
Vasile Groapă și Petre Du
mitra — ambii medaliați cu 
argint la J.O. de la Los 
Angeles, Ei au fost însoțiți 
de antrenorul federal prof. 
ȘTEFAN ACHIM care, la 
întoarcere, și-a exprimat o- 
pinlile redactorului nos
tru Ion Ochsenfeld : „Reu
niunile s-au ridicat așa 
cum era de așteptat, la 
un înalt nivel tehnic, 
fiind obținute rezultate va
loroase. Ce pot spune des
pre comportarea reprezen
tanților țării noastre 7 In 
primul rînd îl voi evidenția 
pe Nicu Vlad. Cu acest pri
lej, el a concurat la o ca
tegorie superioară (grea- 
ușoară, 100 kg), avind cu 
aproape 7 kilograme mai 
puțin decit' limita prevăzută 
de regulament și fiind, deci, 
mai ușor decit partenerii de 
întrecere. Vlad a reușit să 
ocupe locul secund in cla
samentul final, cu 377,5 kg, 
să aibă prima poziție la «a- 
runcat», cu 207,5 kg, și lo
cul secund la «smuls», cu 
170 kg. Este foarte semni
ficativ faptul că el nu a 
ratat nici o incercare din 
cele șase prevăzute de re
gulament : smuls — 160
165 ; 170 ; aruncat — 190 ; 
202,5 ; 207,5“. Deci, Nicu
Vlad confirmă, dovedindu-se 
același halterofil de deose
bită valoare al reprezenta

■ „Cupa Olimpia" la ciclismI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
| UN ÎNVINGĂTOH MERI 1UOS - OCTAVIAN TIJDORACHE

Pe un circuit, te lungime de 
1 900 m, din cartierul bucureș

tean Drumul Taberei s-a des
fășurat „Cupa Olimpia" la ci- 

Idism. Competiția — deschisă 
tuturor categoriilor de alergă
tori — 6-a bucurat de un fru- 

Imos succes de public. Cursa 
seniorilor — la care au parti
cipat cicliști de la cluburile 

I Voința București. A.S.A Mus
celul Cimpulung. Steaua. Di
namo. Metalul PlopenL 
STIROM. precum si mem- 

Ibril lotului national de se
niori — a fost deosebit de 
disputată și echilibrată- Pe 

I parcursul primelor 30 de 
ture au avut loc numeroase 
tentative de evadare. anihi- 

ILate prompt de pluton. în 
cel de al 38-lea tur. Mircea 
Romascanu reușește să-și 
creeze un avans de circa 200 

| m. avans care părea, după 
modul cum rula, decisiv. Dar 
cu această situație nu s-a im- 

I Dă cat. in primul rind. O. Tu- 
I doraebe care „conducea" mo- 

risca grupului urmăritor, al- 
Icătuit din N. Aldulea. I. Ale

xandru. L Gancea, V. ApostoL 
Gh. Lăutaru. Cu 3 ture înainte

Ide finiș, joncțiunea este făcu
tă. fugarul fiind nrins. Ast-

I 
I 
I 
I 
I

O.N.T. „CARPAȚI- Bra
șov. sectorul agrement, 
organizează în zilele de 5. 
I și 7 aprilie 1985 examen 
pentru susținerea probei 
practice In vederea obți
nerii atestatului pentru 
funcția de MONITOR SCHI.

Condiții : studii medii șl 
cunoașterea unei limbi de 
circulație internaționali, 
de preferință englezi sau 
germani.

Ce: atestați vor fl Înca
drați în sezonul de iarni 
prin detașare sau colabo
ratori externi.

Informații suplimentare 
la telefon 13174 sau 428407 

153. 

tivei României, cu aspirații 
întemeiate pentru marile 
confruntări internaționale 
din acest an, mai ales dacă 
va participa la o categorie 
inferioară !

In continuare, antrenorul 
federal ne-a vorbit și des
pre ceilalți doi halterofili 
prezenți la Erevan : .Vasile 
Groapă, la categoria grea 
(110 kg), deși, la rindu-i, 
sub greutatea aceasta, a o- 
cupat locul al treilea : 345 
kg (150 ; 195)“. La această 
referire succintă, precizăm 
că rezultatul este departe 
de performanța sa cea mai 
bună (397,5 kg, la o cate
gorie inferioară — 100 kg !). 
Sperăm că valorosul spor
tiv de Ia Steaua își va îm
bunătăți substanțial rezul
tatele, și încă in scurt 
timp... „Despre rezultatul lui ~~ 
Petru Dumitru — ne-a spus 
antrenorul federal —, care 
a ocupat locul 4 la cate
goria 90 kg, cu 350 kg (160 ; 
190), pot afirma că este bun 
pentru inceput de sezon, 
dar resursele sale slnt cu 
mult mai mari“.

în concluzie, vom men
ționa că acest prim con
curs de anvergură al anu
lui a fost binevenit, dar se 
impun noi și serioase acu
mulări in perspectiva vii
toarelor Întreceri de mare 
importanță. Nu ne referim, 
desigur, numai Ia acești trei 
sportivi, ci și la ceilalți 
component! ai lotului.

în acest sens ne bucu
ră rezultatul juniorului 
Andrei Socaci (medaliat 
cu argint la J.O.), rea
lizat recent la Galati : 
325 kg la categoria semi- 
mijlocie — 75 kg. Dacă el 
va reedita această perfor
manță la o categorie infe
rioară (ușoară — 67,5 kg), 
Socaci se va impune tot 
mai viguros în arena mon
dială. Ii dorim succes !

fel. în ultimul tur s-a prezen
tat un grup masiv de ci- 
cliști ; cu 250 m înainte da 
sosire. aproape simultan, 
sprinteazâ O. Tudorache și 
Gh. Lăutaru. O sosire foarte 
strlnsă. încheiată eu victo
ria primului.

CLASAMENTE : începători
— 20 de participant, au avut 
de parcurs 6 ture, lungimea 
traseului 5,5 km : 1. L. Apos
tol (Voința) 25:01. 2. E. Pana
che (C.S.S. 1), 3. FI. Ochetan 
(Voința) : juniori mari — 25 
participant!, 20 ture — 18 km : 
L P. Santa (Olimpia) 31:04, 2. 
V. Tufan (STIROM), 3. M. 
Cleonic (Dinamo) ; juniori 
mari — 20 participanțl, 30 
ture — 27 km : 1. S. Buzbu- 
laș (Voința) <3:02. 2. Gh. Ne- 
fliu (Voința). 3. G. Gheor
ghiu (Voința) ; seniori — 48 
participant, 50 ture — 45 km :
1. O. Tudorache (Steaua) 
1 h 10:04, medie orară 40 km,
2. Gh. Lăutaru (Dinamo). 1 
N. Aldulea (Metalul Plo
peni).

Horațiu SIMA

ANUNȚ
Comisia municipală Bucu

rești de turism-alplnlsm, ou 
sprijinul Federației române de 
turism-alplnlsm, organizează 
ta perioada 61.04—13.05.1985, 
cursuri de calificare șl reci
clare la disciplina sportivă o- 
rientare. pentru î INSTRUC
TORI. ANTRENORI. ARBI
TRI CATEGORIILE IU, H șl 
L- TRASATORI și RIDICĂ
TORI DE HARȚI.

înscrieri In zilele de luni 18 
șl 25 martie, Intre orele 17 și 
18 la sedlul C.M.B.E.F.S. din 
Piața Amzei — te clădirea 
Consiliului popular al secto
rului 1.



,,Daciada“ de performanță la schi fond în disputa pentru al 27-lea titlu la handbal masculin

ECHIPA DINAMO BRAȘOV
A CÎȘriGAT LA ȘTAFETĂ

Sîmbătă. In Poiana Mică a 
Brașovului, programul finalelor 
de performanță ale „Daciadei“ 
la schi fond avea 
desfășurarea i 
ștafetă pentru 
nioare.

Cei care au 
urmări aceste 1 
recompensați 
cursei băieților 
Normal, lupta 
treaptă a podiumului s-a dat 
între schiorii fondiști de la 
Dinamo și A.S.A. Brașov. In 
primul schimb au plecat Ion 
Negrea pentru Dinamo și Con
stantin Dobre pentru A.S.A. 
Zăpada înghețată a permis o 
bună alunecare și sportivul de 
la A.S.A., cu un finiș prelun
git, a predat ștafeta cu un 
avantaj de 23 de secunde co
legului Ion Crișu, în timp ce 
pentru dinamo'iști a alergat 
Mihai Mitrofan. Schiorul de la 
A.S.A. a făcut o excelentă 
cursă și. deși zăpada a început 
să devină tot mai „grea", el a 
mărit avantajul echipei sale — 
la un moment dat — la peste 
un minut și se părea că fon- 
diștii de la A.S.A. vor cîștiga 
această probă. în schimbul trei 
pentru A.S.A. a pornit Ga-
vrilă Boltiș, iar pentru Dinamo 
Atila Csalla. Zăpada a deve
nit tot mai moale, iar efortu
rile sportivilor tot mai mari. 
Dinamovistul a forțat cit i-a 
stat în puteri și a redus văzînd 
cu ochii diferența ce-1 separa 
de adversarul său. La jumăta

prevăzută 
Întrecerilor de 
seniori și se-

venit pentru a 
finale au fost
de frumusețea 
• pe 4x10 km.

pentru prima

tea distanței (5 km), Csalla l-a 
depășit pe Boitiș și echipa di- 
namovistă a început să ia — 
la rîndul ei — avans. în ulti- 
mul schimb, pentru i 
formații au alergat cei 
valoroși schiori ai lor : 
Lungociu (Dinamo) și 
Kiss (A.S.A.). Dinamovistul 
pornit cu un avans substanțial 
și problema ciștigătoarei cursei 
era ca și rezolvată. Kiss a 
mers „liniștit" și astfel Dina
mo Brașov a cucerit locul în- 
tti după o dispută interesantă, 
frumoasă, eforturile componen- 
ților ambelor ștafete fiind me
ritorii.

Și o surpriză 
cursa fetelor nu s-a putut 
fășura deoarece pe foile 
concurs nu s-a înscris 
ștafeta clubului Tractorul 
șov ! în această situație, 
form regulamentului, proba nu 
s-a mai ținut, iar intîmplarea 
trebuie să dea de gîndit tutu
ror antrenorilor secțiilor din 
țară care nu au putut prezenta 
echipe de cite 4 sportive la 
ultima probă a „Daciadei"...

REZULTATE TEHNICE, șta
feta 4x10 km seniori : 1. Di
namo Brașov (I. Negrea 29:25, 
M. Mitrofan 29:47, A. Csalla 
29:33, I. Lungociu 29:59) lh58:44 
— campioană a „Daciadei". 2. 
A.S.A. Brașov (C. Dobre 29:02, 
I. Crișu 29:04. G. Boitiș 31:10. 
G. Kiss 31:12) 2h00 :24. 3.
C.S.Ș. Vatra Dornei 2h04:54.

ambele 
mai 
Ion 

Gyula 
a

neplăcută : 
des- 

de 
decît 
Bra- 
con-

Paul IOVAN

DINAMO BUCUREȘTI - MINAUR BAIA MARE 29-29,
0 ȘANSA MAI PUȚIN PENTRU MARAMUREȘENI

Gh. Covaciu, cel mai bun om al băimărenilor în partida de 
slmbătă, s-a înălțat ji va arunca peste blocajul advers 

Foto : I. MIHAICA

luptat 
din

Dinamo București a 
sîmbătă. în sala Rapid 
Giulești. pînă la epuizare 
pentru victorie in partida cu 
H. C. Minaur Baia Mare. Cei 
aproape 1000 de spectatori au 
asistat la o -dispută de o rară 
dirzenie. cu dese si spectacu
loase răsturnări de scor. in 
care rezultatul. 29—29 (15—16), 
vine să răsplătească eforturile 
ambelor echipe. Aplauze în 
plus pentru Dinamo, care — 
deși n-avea nici ce pierde, 
nici ce cîștiga (juca, de fapt, 
în beneficiul lui... Steaua) <•

• • •

Divizia ,,A'J de baschet feminin

(2-0 cu Progresul)
A FĂCUT PASUL DECISIV

SPRE TITLU
în urma rezultatelor înregis

trate în etapa a 31-a a Diviziei 
„A" de baschet feminin, echipa 
Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca a obținut un a- 
vans de 5 puncte în clasament, 
făcînd un pas decisiv 
rămînerea în posesia 
de campioană a țării, 
tate :

pentru 
titlului 
Rezul-

GRUPA 1-6 
UNIVERSITATEA 

NAPOCA
BUCUREȘTI 2—0 : 99—65
(51—36) și 93—79 (46—37). Joc 
la discreția studentelor, 
au imprimat acțiunilor un ritm 
foarte rapid. Magdalena Ball, 
Gabriela Kiss și Suzana San
dor au excelat în repriza I, 
junioarele Tiinde Enyedi, Ildi- 
ko Manases și Aurora Dragoș 
în a II-a. A doua zi, meciul 
a fost ceva mai echilibrat — 
ca scor — deși a fost dominat 
permanent de gazde. Au mar
cat : PaR 21+39. Kiss 21+14, 
Sandor 18+12. Mărginean 2+6, 
Bagiu 2+2, Enyedi 10+4, Popa 
0+10, Manases 10+2. Costa- 
nașiu 6+0, Dragos 6+4, Bolo
van 2+0, Czegledi 1+0. respec
tiv Pușcașu 17+20, Măringuț 
16+21. Alixandru 20 +22, Ian- 
cu 2+0, KapelOVics 5+9. Cio
can 3+7, Miron 2+0. Arbitri : 
R. Vaida și C. Pop. (Mircea 
RADU — coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1 : 
75—66 (44—40) și 56—58 (30—36). 
Subliniem buna comportare a 
Politehnicii (antrenată acum de 
prof. Constantin Dinescu), 
realizatoare (in sala Olimpia) 
a unei frumoase victorii, după 
un șir lung de Insuccese. Fără 
a diminua meritele studente
lor, se cuvine să arătăm insă 
că ele au avut în fată adver
sare care nu au evoluat la po
tențialul obișnuit, deoarece au 
ratat enorm (procentaj 36,30% ; 
22 de reușite din 62 de arun
cări din acțiune), iar unele ju
cătoare au avut prestații foarte 
slabe (de pildă. Alexandrina 
Bîră. care a aruncat numai de 
două ori la coș, ratînd de fie
care dată). în plus, antrenorul 
Constantin Paraschivescu nu a 
manifestat tact pedagogic in 
conducerea echipei (enervîn- 
du-și elevele prin reproșuri 
permanente, de cele mai multe 
ori pe un ton iritant), iar în 
repriza secundă nu a folosit 
nici unul din cele două tim
puri de odihnă de care bene
ficia, deși ar fi fost cazul să 
o facă (de exemplu atunci cînd 
Politehnica se distanțase ia 15 
puncte : 67—52 in min. 33). A

«CLUJ-
PROGRESUL

2—0 :

care

doua zi, Olimpia 
a jucat ceva mai 
bine, a condus ma
joritatea timpului, 
dar puțin a lipsit, 
totuși, să fie ega
lată tind mai e- 
rau titeva secun
de de joc. Au mar
cat : Bărăgan 11 + 
16, Zidaru 15+15, 
Prăzaru-Mathe 26 
+12 (excelentă 
comportare în pri
ma partidă), Ne- 
tolitchi 8+11 (cea 
mai bună de pe 
teren in primul 
meci). Moldovea- 
nu 10+0, 
resztesi 5+o. 
nescu 0+2, 
pectiv Cristea 8 + 
7, Stingă 4+0. 
Bîră 0+4, și Ma- 
rinache 
(singura 
care a 
integral 
partide), 
7+10, "
2+0.
Breza au greșit (vineri) 
rind exagerat de mult, dar au 
fost departe de a influența 
rezultatul (așa cum au acuzat 
nnii susținători prea lnfocati 
ai formației Olimpia) ; sîmbă
tă, A. Atanasescu și M. Oprea 
au condus ireproșabil. (D. 
STANCULESCU).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
1—1 : 60—53 și 61—71 (jocuri 
disputate la Începutul săptă- 
minii).

, GRUPA 7-12
ICEMENERG BUCUREȘTI — 

COMERȚUL CSȘ TG. MUREȘ 
1—1 : 62—60 (33—38) și 67—75 
(34—36). Prin victoria din ziua 

antrenorilor 
T. Fodor 
retrogra- 

Cîrstoiu 
respectiv

Ke- 
Io- 

res-

și-a apărat pînă la ultima pi
cătură de energie șansa, dind 
o frumoasă lecție de etică 
sportivă.

Meciul. încadrat în etapa a 
XVHI-a a campionatului Divi
ziei „A", echilibrat, cu multe 
momente de suspans, dramatic 
în final, a înclinat cînd de o 
parte, cînd de alta. în min. 
19. Dinamo conducea detașat 
(13—8). pentru ca 11 minute 
mai tîrziu. la finele primei re
prize. maramureșenii să se 
afle în avans : 16—15 pentru 
Minaur. în repriza a doua, 
meciul a mers „cap la cap", 
cu egalități pînă la 22. Din a- 
cest moment, băimărenii se do
vedesc mai incisivi. preiau 
conducerea și se detașează la 
24—22. avînd și atacul. Revi
ne însă Dinamo si fluierul fi
nal o găsește in avantaj : 
29—28. A cîștigat ? Nu. pentru 
că mai este de 
runcare de la 9 
pleacă liniștiți, 
„minuni" se 
dată la 20 de ani... 
zidul dinamovist 
cercul de la 6 m.
unghiul din dreapta, portarul 
Marchidan este si el atent tot 
la această direcție, pe care 
normal ar trebui să vină min
gea. dar Măricel Voinea se a- 
pleacă spre stingă și gă
sește celălalt colt al porții. în
scriind : 29—29, tind nu se aș
tepta nimeni, cînd toate spe
ranțele se risipiseră !

Jocul a fost permanent a- 
prins. cu unele asprimi dinco
lo de limita admisă, tensionat

și mai mult de greșelile să- 
virșRe de arbitrii sibieni I. 
Manoliu și St. Ocneanu. care 
au reușit ..performanta" de a 
nerva ambele echipe. Da< 

lupta — acerbă — a plăcut, 
momentele de răfuială au cobo- 
rît ștacheta.

Au marcat : 
Durau 6. 
bovschi 4. 
Antonescu 
București. 
Voinea 7. 
Marta 2. 
Porumb 
centru 
Mare.

Slab 
Manoliu 
biu). cei . 
in defavoarea ambelor echipe. 
Credem că la un astfel de meci, 
deosebit de greu, federația ar 
fi trebuit să delege un cuplu 
cu mai multă experiență.

Hristoche NAUM

1 
H.

Dogărescti 8, 
Bedivan 5. Gra- 

Mocanu 3. Ștefan 2, 
1 — pentru Dinamo 

Covaciu 7. Măricel 
Flangea 7. Boros 3. 
Necuiaie Voinea 1. 
și Mironiuc 1 —

C. Min-ur Baia

arbitratul cuplului I. 
- St. Ocneanu (Si- 
doi arbitri greșind

executat o a- 
m. Spectatorii 

pentru că 
intîmplă o 

Se asază 
pe semi- 

închizînd

CONSTRUCTORUL ARAD — 
ȘTIINTA BACAU 31—23 (16— 
11). Dominată permanent de 
gazde, partida s-a încheiat cu 
un frumos succes al Construc
torului. deosebit de important 
in lupta pentru evitarea retro
gradării. Au marcat': Jenea 8, 
Cernica 6. Robu 5. Vo.ifilă 5, 
Hotoiu 2. Măcinic 2. ~ 
Crivăț 1. Andronic 1 
tru Constructorul 
dar 6. Dumitru 4. Berbecaru 
4. Gîrlescu 3. Zamfir 3. Uzum 
2. Vasilca 1 — pentru Știința 
Bacău. (N. STRAJAN — co
resp).

Celelalte meciuri ale eta
pei a XVIII-a a campionatului 
masculin de handbal. 
„A“, se dispută 
după următorul program :

• Politehnica Timișoara —• 
Steaua ;
• Universitatea Craiova — 

Dinamo Brașov ;
• Constructorul Oradea — 

Independenta Carpati Mîrșa ;
• Minerul Cavnic — Univer

sitatea Cluj-Napoca :
Tot mîine. la Bacău, este 

programată întîlnirea Știin
ta — H C. Minaur Baia Mare 
din cadrul etapei a XlX-a. A- 
ceastă partidă se 
în devans întrutit H. 
naur Baia Mare joacă 
martie partida tur cu 
Margarethen Viena. din 
drul semifinalelor „Cupei 
Federației Internationale de 
Handbal".

Urs 1,
- pen- 

Arad. Bon-

Divizia 
mîine,

dispută 
C. Mi

la 24 
WAT

ca-

Divizia „A“ la handbal feminin

RAPID, ÎNVINGĂTOARE LA ZALĂU!

25+21
jucătoare 
corespuns 
In ambele 
Bădinici 6+4, 

Ciubăncan 14+12, 
Arbitrii L Olaru

Față in față Mihaela Netolițchi (cu mingea) 
îi Mălina 
toare ale

Marinache. cele mai bune jucă- 
meciului Politehnica — Olimpia 

Foto : Aurel D. NEAGU

Lefter 
Popa 
»i L 

fluie-

a doua, elevele 
mureșeni N. Viciu și 
au scăpat de spectrul 
dării. Coșgetere : 
8+27, Nicola 21+16,

ECHIPELE DE BASCHET

Mathe 18+19, M. Nagy 15+22.
VOINJA CSȘ BRAȘOVIA — 

CHIMISTUL CSȘ RM. V1LCEA 
0—2 : 62—67 (28—22) și 73—80 
(30—38). Coșgetere : Grunwald 
22+17, Cieio 11+17, respectiv 
Petre 19+26, Manea 10+18, Bar
bu 18+9, Ionescu 14+8. (Carol 
GRUIA — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 2—0 : 90—74 (46— 
35) și 68—49 (32—23). Coșge
tere : Pop 23+5. Cutuș 24+11. 
D. Perțache 16+5, respectiv 
Ivan 19+8. lordache 14+11, T. 
Popescu 12+9. (Hie GHIȘA — 
coresp.).

Clasament : 1. 
Cluj-Napoca 71 
Buc. 66 p, 3. 
4. Progresul 62 ., 
nica Timișoara 59 p, 6. Poli
tehnica București 56 p ; 7. Cri- 
șul 66 p, 8. Chimistul 62 p, 9. 
Rapid 57 p, 10. Comerțul 56 p, 
11. ICEMENERG 51 p, 12. Vo
ința Brașov 45 ,p.

STEAUA Șl DINAMO

Universitatea 
p, 1 Voința 
Olimpia 86 p, 
p, 5. Politeh-

FRUNTAȘE Șl IN
Steaua și Dinamo București, 

ocupantele locurilor 1 și 2 la 
Încheierea Diviziei „A" de 
baschet masculin, sint frunta
șe și in clasamentul final al 
.Trofeului fair-play Constan
tin Herold' 
zate, in 31 de meciuri, cu 
două greșeli tehnice. Le 
mează : 3. C.S.U. Balanța 
biu 3 g.t, 4—6. Academia

„TROFEUL FAIR-PLAY»

fair-play
, ele fiind penali- 

cîte 
ur-
Si- 

Mi-

litară Mecanică. Fină Bucu
rești, Dinamo Oradea, Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iasi cite 4 
g.t, 7. I.C.E.D.-C.S.Ș. 4 Bucu
rești 6 g.t, 8—9. Farul C.S.Ș. 
1 Constanța și Politehnica 
Sportul studențesc București 
cite 7 g.t, 10—11. I.M.U.A.S. 
Baia Mare și Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 8 
g.t.. 12 Rapid București 12 g.t.

Etapa a XVI-a (a V-a a retu
rului) a campionatului feminin 
de handbal Divizia „A" a fost 
marcată de victoria mai puțin 
scontată a feroviarelor bucureș- 
tene la Zalău, ceea ce facă șl 
mal interesantă lupta pentru e- 
vltarea penultimului loc al clasa
mentului. Progresul București, 
deși a obținut un meci egal pe 
teren propriu, are șanse minime 
de a evita retrogradarea. Iată a- 
mănunte de la Jocurile etapei :

TEROM IAȘI — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 14—19 (12—9). Joc in 
care gazdele au avut permanent 
inițiativa. Printre marcatoare : 
A vădanei-Anton 5. Cozma Co- 
vallue 4. Haldău 4 (TEROM), Si- 
mlon 5. Luca S (Confecția). (AL. 
NOUR — coresp.).

TEXTILA I.A.S. ZALÂU — RA
PID 21—25 no—12). Victorie sur
prinzătoare dar meritată a bucu- 
reștencelor. Marcatoare: Bartos 7. 
Morar 4. Mlcan 4. Suhal 2. Pe- 
trar 1, Mlhalifalvy ț, pentru gaz
de. Staneiu 7. Oprea 8. Grlgore (. 
lagăru 4. Dorea 3. Ignat 1. pen
tru Rapid. (L DOMUȚA — co
resp.). ____

RULMENTUL BRAȘOV — TEX
TILA DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
25—17 (11—7). Victorie meritată a 
brațonneoceloc care șl-au depășit 
adversarele lntr-un )oc spectacu
los. Au marcat : Călin 4, Tache 
4. Neiea 4. Drăguței 4. Besehi 2, 
Marian 2. Blazlnovici 1 (Rulmen
tul). respectiv C. Anton 4. Mo- 
eanu A Bărxu 1. Scoruș 2. Bănică 
2. Stoenescu 1 (C. GRUIA — co
resp.).

ȘTIINTA BACAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANTA 25—20 
(12—9). Derby-ul etapei a cores
puns așteptărilor, c------ '------
detaștndu-se printr-un 
elaborat. Au Înscris : 
Danlloff 7, Hrlșcu 2. 
Lunea 1, Clubotaru 1 
respectiv Gheorghe 13.
2, Mthăllescu 1. Cazacii 3, Manea 
1. (E. TEIRAU — coresp).

CHIMISTUL BM. V1I.CEA — 
A.E.M. TIMIȘOARA 23—14 (13—7). 
Victorie lejeră a gazdelor. spre 
satisfacția miilor de spectatori 
care au umplut pînă la refuz 
Sala sporturilor din localitate, 
parcă uitînd de Infrîngerea favo-

ritelor In etapa trecută, la Tg. 
Mureș. Golurile au fost înscrise 
de : Verigeanu 10, N. Petre 9, M. 
Petre 1, Pestrea 1, pentru învin
gătoare, respectiv Popa 5, Ștefa- 
novici 2, Ionescu s. stancov 3, 
Neurhor 1 șl Clmpeanu 1. (P.
GEORNOIU —

PROGRESUL 
MUREȘUL 
(9—9). JOC 
gazdele — 
talentate In 
o bună Impresie, bin păcate, toc
mai acum, clnd are un lot cu 
excelente perspective. Progresul 
va trebui să retrogradeze... Tine
relor jucătoare le-ar fi prins bine 
(ar fi fost șl In avantajul hand
balului nostru feminin) un an de 
rodaj pe prima scenă competitio- 
nală. Oricum, de Progresul vom 
mal auzi (de bine !). Au marcat: 
Cămul (, Panait 3. Ion i, Arvatu 
L Ivan 1 — pentru Progresul, 
Laszlo I, Bărbat 3, Stroia 3, Fe
er 3. Klbedl a *1 Boman 1 

pentru Mureșul Tg. Mureș, 
arbitrat bine t VL Cojocarii șl 
MlhMlesen (Craiova). (H. N.).

coresp.).
BUCUREȘTI — 

TG. MUREȘ 15—15 
echilibrat, in care 

cu multe Junioare 
formație — au făcut

CLASAMENTUL
1
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1. Șt. Bacău 18
X Chim. Rm. V. ie
2. Hidro. C-fa ‘
4. Rulm. Bv.
8. Mureșul
S TEROM Tați
7. Cont Buc.
8. AEM Tlm.
9. Rapid Buc.

18. Tex. Zalău 
11. Textila PL 
is. Prog Buc.

TROFEUL „ 
PENTRU EFICACITATE

1. Maria Verigeanu (Chimistul) 
183 de goluri : 2. Rodica Cova- 
liuc (TEROM) 123 ; 2—4. Mariana 
Oacă-Ttrcă (Știința) șl Elena 
Gheorghe (Hidrotehnica) 117 : 5. 
Rodica Grigoraș (Confecția) 111 ; 
8. Eszter Laszlo (Mureșul) 98 : 7. 
Zoranca Ștefanovicl (A.E.M.) Si ; 
». Valentina Cozma (TEROM) 87 ; 
9—10. Eva Mozsl (Știința) ți Se- 
vastlța Grlgore (Rapid) 85 ; 
Ana Suhal (Textila Zalău) 74 ; 
Cristina Tache (Rulmentul) 89.
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„Memorialul Mihai Savu“, ' întrecerea echipelor

PROBA REVANȘELOR §1 SURPRIZELOR
întrecerea pe e- 

chipe din ca
drul „Memoria
lului Mihai Savu" 
poate fi consi
derată ca probă a 
revanșelor (pen
tru multi dintre 
concurenti) după 
„individualele" de 
vineri, dar și a 
marilor surprize. 
Astfel s-a fă
cut că reprezenta
tiva Franței, care 
în proba Indivi
duală nu a avut 
nici un spadasin 
în primii 16 
concurenti (ca
lificați. deci. In 
faza eliminărilor 
directe), a termi
nat învingătoare 
în disputa echi
pelor. Iar ca 
adversară în fina
lă i-a fost for
mația R. D. Ger
mane. calificată 
dintr-o grupă 
unde favorita, e- 
chipa Ungariei, 
cu o singură vic
torie (la R.D.G.!) 
s-a clasat doar 
pe locul 3. pier- 
zînd la Ceho
slovacia (loc 2) 
și Cuba (loc 4)...

In grupa din care 
parte reprezentativa

Tlnărul nostru spadasin Felix Nicolae (cu 
fața) a fost revelația concursului individual, 
printre învinșii săi fiind si fostul campitn 
mondial Szekely Foto : Aurel D. NEAGU

a făcut
României,

lupta a fost deosebit de echi
librată. cu multe momente de 
cumpănă Din păcate, spada
sinii noștri, care s-au com
portat remarcabil vineri. cînd 
au „monopolizat" podiu
mul probei individuale, n-au 
mai găsit drumul spre victo
rie prin labirintul rezultatelor 
din grupă. Cîștigînd cu sco
rul cel mai net (8—1) meciul 
cu Bulgaria. chiar dacă au 
pierdut apoi cu Franța (6—9, 
după ce au condus cu 5—2. iar 
la scorul de 6—6. intr-un mo- 
ment-cheie al meciului. Szabo 
l-a condus cu 3—0 si 4—2 pe 
Rojat. pierzînd cu 4—5 !), 
echipierii formației României 
puteau cîștiga grupa (si. 
deci, dreptul de a evolua în 
finala turneului) dacă în ul
tima partidă, cu Polonia (care, 
între timp, învinsese Fran
ța...) terminau învingători la 
o diferență de cel puțin trei 
asalturi. Și, asemeni tuturor 
meciurilor din această reu
niune. spadasinii români au 
pornit lansat, conducînd cu 
1—8. Dar iată că din nou ei se 
consideră asigurați. cedează 
inițiativa si două asalturi ca 
si cîștigate sînt irosite (Szabo

si M. Popa l-au condus cu 4—1 
pe Piasecki. ambii pierzînd 
cu 4—5), rezultatul final fiind 
doar 9—7 pentru România. Așa 
îneît cele trei echipe au în
cheiat fiecare cu 2v, ordinea 
în clasamentul grupei fiind 
dată de diferența între asal
turile cistigate si cele pier
dute : 1. Franța (25—18), 2.
România (23—17), 3. Polonia
(24—19).

Iată rezultatele formației 
noastre în grupă : România
— Bulgaria 8—1 (au punctat : 
Bodoczi și Szabo 3, Nicolae 2, 
respectiv Kazakov 1). Româpia
— Franța 6—9 (M. Popa 3,
Bodoczi 2. Szabo 1. respectiv 
Henry și Srecki 3. Rojat 2, 
Riboud 1), România — Polonia 
9—7 (Nicolae si M. Popa 3, 
Bodoczi 2, Szabo 1 și, res
pectiv Piasecki 3, Jablkowski 
2. Kuchalski si Mroz 1).

Pentru locurile 3—4 : Româ
nia — Cehoslovacia 9—6 (Ni
colae si Szabo 3. Bodoczi 2, 
M. Popa 1. respectiv Kubista 
Si Beran 2, Douba si Jurka 1). 
Pentru locurile 1—2 : Franța
— R.D.G. 8—7 (Henry, Srecki, 
Riboud, Rojat 2. respectiv 
Prodske 3, Kuhnemund. Bie- 
ier 2).

Paul SLAVESCU

STEAUA PIERDE ÎN
Din păcate Steaua nu a reușit 

să învingă sîmbătă după-amiază, 
pe terenul său din bd. Ghen- 
cea. „XV-le“ Selecționatei mi
litare franceze : 6—9 (0—9).
Regretăm sincer acest neaștep
tat insucces, pentru că — in
contestabil — valorile indivi
duale consacrate se af'au în 
formația română si nicidecum 
într-a oaspeților, care au pre
zentat o echipă lipsită de ve
dete. poate tocmai de aceea 
mai bună, mai eficace deoarece 
a operat colectțv. ca un tot.

Partida. în sine, a fost de 
slabă factură tehnică, deși nu 
lipsită de faze spectaculoase. 
Prima repriză a fost dominată 
de sportivii francezi care au 
jucat dîrz. părînd mult mai 
..motivați" decît ai noștri. Gră
mada franceză a funcționat 
mai bine. iar aglomerările, 
asa-numitele moluri* le-au 
dat trei sferturilor — excelente 
— avantajul necesar deschiderii 
scorului. Min 17 ofsaid al 
liniei de treisferturi steîiste 
si l.p. pe care POUYAU c 
transformă : 0—3. Peste 10 min. 
asistăm la mărirea «carului c 
grămadă favorabilă Selecți
onatei franceze cu deschidere 
rapidă și atac oe ..partea în
chisă" șj aripa ROUATS se 
duce în eseu, același POUYAU 
transformă și 0—9.

La reluare sub impulsul lui 
Florfcă . Murariu (în accentuată 
revenire de formă) si mai a!?' 
ai lui Glugă! — remarcabil 
Prinzător în margine dar si 
abil în fazele de ioc desehi' 
fsi-a nus. dună oărerea noastră 
în ciuda tîneretiî Iul candî 
datoră la tricoul national cu

In dubla întilnirc amicală de Juniori, Ia popice

UNGARIA - ROMÂNIA 2-2
Echipele naționale de popice- 

juniori ale României, care se 
pregătesc pentru apropiatele 
Campionate mondiale — în lu
na mai la Frankfurt (R. F. 
Germania) — au susținut zilele 
trecute la Budapesta, în com
pania selecționatelor similare 
ale Ungariei, o dublă întîlnlre 
amicală de verificare. Echipele 
noastre de băieți au jucat foar
te bine, cîștigînd ambele me
ciuri la scor, iar formația de 
fete a evoluat slab, pierzînd 
în ambele partide. In prima 
zi, la băieți România — Unga
ria 5111 — 4862 pd, la fete Un-

garia — România 2460—2281 pd, 
în ziua a doua, la băieți 
România — Ungaria 5027—4939 
pd, la fete Ungaria — Româ
nia 2438—2384 pd. Cel mai buni 
jucători dintre tinerii noștri 
popicari au fost Andrei Ma
rian 902 pd In primul joc și 
856 pd în a doua întîlnlre și 
Costică Frigea 880 pd în 
prima zi. Dintre fetele noastre 
cele mal mari rezultate le-au 
obținut Mariana Borta 415 
(în primul joc) șl Marla Dra- 
goș 423 fln al doilea joc).

Ded, scor general 2—2.

Crupa „C“ a C.M. de hochei pe gheață

DOAR DOMINAREA Ml ESTE SUFICIENTĂ...
MEGEVE, 17 (prin telefon). 

Cît de nedrept poate fi uneori 
sportul ne-a dovedit-o din plin 
partida de vineri seara dintre 
echipele de hochei ale Româ
niei și Iugoslaviei (2—5), de la 
Megeve. Și aceasta pentru 
că, la capătul unei partide 
în care nu numai că n-a fost 
cu nimic inferioară adversarei 
sale, ci dimpotrivă, echipa noas
tră a părăsit însă terenul de 

*joc învinsă, și încă la scor : 
5—2 (1—1, 3—0, 1—1). Hocheiș- 
tii noștri au dominat copios, 
mai ales în prima repriză, dar 
după ce au deschis scorul în 
min. 4,17 prin V. Huțanu (pasă 
de la Hălăucă) au ratat, incre
dibil, din situații rarisime (E. 
Antal, Gerczuly, Cazacu), ma- 
sîndu-și adversarii în treime și 
s-au văzut egalați printr-un 
gol stupefiant. La acțiunea ab
solut nepericuloasă, Gh. Huțan 
(total neinspirat vineri) a ieșit 
din poartă pînă la linia albas
tră și a blocat pucul, apoi, la 
intervenția arbitrului, a găsit 
soluția cea mai proastă și, pur 
și simplu, l-a oferit cadou di
rect în lama crose! iugoslavu
lui Pajici care, de la depărta
re, a înscris, ca la antrena
ment, într-o poartă goală ! Și 
astfel, în loc de 3 sau 4 la 0, 
scorul reprizei n-a fost decît 
1—1 ! La reluare, aspectul jo
cului a fost ceva mai echili
brat, dar în timp ce ai noștri 
ratează în continuare, iugosla
vii marchează prin Suvak 
(min. 24), Kopiiar (min. 24 — 
la 38 s de Ia golul anterior !), 
Sekelj (min. 28). în sfîrșit, In

ultima repriză, după ce Pisăru 
a înscris (min. 56), Lomovsek 
a stabilit scorul finaL Deși au 
combinat rapid și eficient, deși 
au dominat mai mult, deși 
și-au creat numeroase ocazii 
favorabile, hocheiștii noștri 
n-au știut totuși să-și concre
tizeze această evidentă supe
rioritate. în acest joc, spre 
exemplu, ei au tras pe poartă 
44 de șuturi (rep. I 14—1 gol, 
rep. II 17—0 goluri, rep. III 
13—1 gol), în timp ce iugo
slavii au șutat doar de 23 de 
ori, adică aproape jumătate cît 
ai noștri, dar au marcat 5 go
luri !

Alte rezultate : Franța — 
R.P. Chineză 4—4 (2—2, 2—1, 
0—1), Danemarca — Spania
1- 0 (0—0, 0—0, 1—0), Bulgaria 
— R.P.D. Coreeană 8—1 (1—0,
2— 0, 5—1).

Călin ANTONESCU

• La Sapporo, în grupa „B“ 
a campionatului mondial de 
juniori, Elveția a învins Româ
nia cu 8—6 (0—2, 5—2, 3—2). 
într-un alt joc : Japonia — 
Olanda 4—4 (2—4, 0—0, 2—0).

TELEX O TELEX
ATLETISM 0 Atleta chineză 

Van Hong a Înregistrat un nou 
record mondial la 10 km marș 
ou 44:14 in concursul de La San- 
ghai. Vechiul record îi aparținea 
din 1934. de la Copenhaga, cu 
45:39.5.

BOX a Larry Holmes șl-a pua 
in Joc pentru a 19-a oară titlul 
mondial la cat. grea, invinglndu-1 
prin r.s.e. in rep. a 10-a p< 
David Bey, in cadrul organizației 
IBF. Neînvins in 47 de meciuri, 
Larry Holmes (35 ani) șl-a a- 
numtat retragerea din activitatea 
puguistlcă • Englezul Pat Cow- 
dell șl-a păstrat titlul european 
la „super-pană* invlnglndu-l la 
puncte pe spaniolul Carlos Her
nandez.

CICLISM • Cea de a 76-a e- 
diție a tradiționalei curse Milan— 
San Remo (294 km, ploaie șl vini 
foarte puternic) a avu* la start 
230 de concurenti dintre care 
doar 128 au terminat cursa ! Vic
toria a revenit olandezului Hen- 
nle Kuiper tn 7.36:34 (medie ora
ră de 38,636 km) urmat la 8 a 
de Teun Van Vltet (Olanda) șl 
Silvano Ricco (Italia). Favoritll 
Vanderaerden (Belgia) șl Kelly 
(Irlanda) au sosit la 11 s. cu 
un pluton de peste 20 de aler
gători.

HOCHEI • Med amical la 
Karlskoga : Suedia — Finlanda 
7—3 (0—î, 4-0, 3—0).

JUDO • La campionatele euro
pe* e feminine de la Landskrona 
(Suedia) au obținut titlurile 
continentale : cat 61 kg : Bogu- 
slawa Olechnowicz (Polonia), cat. 
66 kg : Brigitte Deydier (Franța), 
cat. 72 kg : Ingrid Berghmana 
(Belgia), cat. 4-72 kg : Sandra 
Bradshaw (Anglia).

ȘAH © După desfășurarea par
tidelor din rundele 6 și 7 ale 
turneului de la Ltaares, clasa
mentul se prezintă astfel : L 
Korcinoi (1), Ljubojevid (1) si 
Hiibner 4,5 p. 4. Spasski 4 p, 5. 
Miles 3,5 p. 6. Portisch (1) Si 
Polugaevschl 3 p etc

TIR CU ARCUL « Trăgătorii 
sovietid au dominat întrecerile 
C.E. de sală de la Odense elș- 
tlglnd toate probele: femei: Ele
na Marsel 1160 p. echipe — 
U.R.S.S. 3417 p (2. R.F.G. 3345 p. 
3. Finlanda 3321 p) ; bărbați 1 
Iuri Leontiev 1172 p, echipe — 
U.R.S.S. 3477 p (2. Suedia 3464 p, 
3. Polonia 3418 p).

„INTERNAȚIONALELE" DE ȘAH ALE ROMÂNIEI

FAȚA „XV-lui" ARAAATEI FRANCEZE: 6-9
nr. 8 !) — rugbyștli noștri ac
ționează mai corect, mai decis 
și beneficiind de mai multe 
baloane din tușe (Giugăl, Țe- 
purică, Constantin) atacă mai 
coerent. O fază foarte fru
moasă de atac clasic e irosită 
de Vărzaru (min. 45). stilist 
elegant. incapabil însă de 
a da o pasă corectă chiar în
tr-o situație de 3—I (!). Singura 
acțiune pe care Steaua o fi
nalizează are loc în min. 60. 
Balonul circulă pe traseul 
Murariu — Rădulescu — Giu
găl — Toader, care de pe aripă 
dă o pasă în „interior" și CO- 
MAN. pe fază, culcă balonul 
în eseu : CODOI transformă : 
6—9.

Arbitrul francez Michel La- 
moulie, ajutat la cele două 
tușe de AI. Pavlovici șl M. Vă- 
tui a condus satisfăcător for
mațiile : STEAUA : Codoi — 
Hodorcă, Vărzaru, David, Toa
der, (min. 74 Fuicu) — Alexan
dru, Coman — Rădulescu, Giu
găl, Murariu —> L. Constantin, 
Țepurică (min. 66 C. Florea) 
— Leonte. Moț, Căinaru. 
SELECȚIONATA ARMATEI 
FRANCEZE : Bianchi — Des
champs. Guillard, Lopez, Rou- 
aix — Pouyau, Gaurel — Mon- 
tels. Blangonnet, Verdy — Du
rand, Tachdsian (min. 60 La
porte) — Lavemhe, Genet. Gar
cia.

Dimitrie CALLIMACH1

După disputarea a 6 runde 
în Turneul internațional mas
culin de șah al României, care 
se desfășoară la Călimănești, 
conduce Tischbierek (R.D.G.) 
cu 41/, p, urmat de Oltean, C. 
Ionescu și Lan (R.F.G.) 4 p, 
Foișor, Joița și Hazay (Unga
ria) 3 p etc.

In runda a 6-a, Ionescu a 
cîștigat la Urzică, Iar Lau ia 
Mărășescu. Partidele Ortega — 
Oltean, Foișor — Indjici, Joi- 
ța — Tischbierek și Lukacs — 
Hazay au fost remize. Același 
rezultat — în amînata din pri
ma rundă, Ortega — Lau.

PRELIMINARIILE C.M.
ZONA ASIATICA ! Nepal — 

Malayesia 0—0 ; Indonezia — 
Thailanda 1—0 ; Irak — Liban 
6—0. ZONA AMERICII DE NORD, 
CENTRALE, CARAIBE : Hondu
ras — El Salvador 0—0. Hondu
ras — calificată — va juca cu în- 
vingătoarea grupelor 2 5I S. iar 
cîștigătoarea acestui turneu se 
va califica oen-tru Mexic.

CAMPIONATE

denburg — F. C. Karl-Marx-Stadt 
2—0. Rostock — Lokomotive 
Leipzig 3—1, Riesa — Suhl 3—1. 
Pe primele locuri : Dynamo Ber
lin 30 p, Dynamo Dresda 27 p, 
Lokomotive Leipzig 25 p. Pe ul
timele : 13. Chemie Leipzig 11 p, 
14 Suhl 4 o

53 p (30 j). Pe ultimele : 21.
Ipswich 25 p (26 j), 22. Stoke
14 p (29 1).

R. D. GERMANA (et. 18). Mag-
deburg — Dynamo Berlin 2—2,
Erfurt ■— Dynamo Dresda 3—3,
Aue — Frankfurt/O. 1—0. Che-
mie Leipzig — Jena 0—1, Bran-

„TURNEUL CELOR 5
In mod normal, cu jocurile 

de sîmbătă ar fi trebuit să se 
încheie ediția din acest an a 
Turneului celor 5 națiuni* 

la rugby, dar. din cauza con
dițiilor atmosferice nefavo
rabile de la debutul competi
ției au fost aminate mai 
"nulte Dartide. așa că. prin for
ța împrejurărilor avem încă 
de așteptat pînă la 20 anrilie 
ca să cunoaștem cîștigătoarea 
(în ceea ce privește ultima 
clasată aceasta este Scoția, 
care și-a terminat jocurile 
fără să fi realizat vreun 
punct !).

S-ar putea totuși ca forma
ția cîstigătoare să fie cu
noscută la 30 martie, după 
iocuî de la Dublin dintre Ir
landa si Anglia.

Sîmbătă în etapa a patra a

NAȚIUNI*’ LA RUGBY
competiției au fost înregis
trate rezultatele : Londra :
ANGLIA — SCOTIA 10—7 
(6—4). 60 000 soectatori. Arbi
tru • Clive Norlins (Țara Ga
lilor) Vmt outern:c. Au mar
cat : Smith (min. 70) încerca
re. Andrew (min. 17 $i 40) lo
vituri de pedeapsă : respectiv 
Robertson (min. 38) — în
cercare si Dods (min. 51) lovi
tură de pedeapsă. Cardiff : 
TARA GALILOR — IRLAN
DA 9—21 (9—12). 63 000 soecta
tori. Arbitru : Kerry Fitzge
rald (Australia). Timp bun 
Marcatori : Lewis (min. 40) 
încercare. Wyatt transformare 
Davies (min. 28) drop : Rin
gland (min. 16) si Crossan 
(min. 56) încetări Kiernan 
transformări Kiernan (min 
9 40. 79) lovituri de pedeapsă.

ITALIA (et. 22). ASCO11 — 
Como 1—0, Cremonese — Lazio 
1—1, Florentina — Verona 1—3, 
Inter — Milan 2—2, Napoli — 
Atalanta 1—0, Roma — Juventus 
1—1, Torino — Sampdoria 1—1, 
Udinese — Avellino 2—6. Pe pri
mele locuri : Verona 33 p. Inter 
30 d Torino Sampdoria. Milan 
2? p. ... pe ultimele : 15. Lazio
12 p, 16. Cremonese 9 p.

L’.fLS.S. Două rezultate din 
etapa a 3-a D-.namo Moscova — 
Dr.iepr 1—1 Kutaisi — Dinamo 
M rsk 1—1 Pe primele locuri : 
Dinamo Tbilisi si Dinamo Kiev 
eu cî*e 4 r (d:n ? jocuri).

ANGLIA (et. 31). Liverpool — 
Tottenham 0—1. Aston Villa —
Everton 1—1 Southampton — 
S’oke 0—0 Arsenal — Leicester 
2—0 Norwich — Sunderland 1—3 
Not- ngham — W B Albion I—2 
Q P Rangers — Ipswich 3—0 
Sheff’eld Wednesday — Luton
1— 1 Watford — Chelsea 1—3 
West Ham — Manchester Utd.
2— 2 Pe primele locuri : Ever
ton 57 d (28 de jocuri) Totten
ham 57 o (29 i) Manchester Utd

R. F. GERMANIA (et. 23). Bie
lefeld — Frankfurt 2—2. Bremen
— Dusseldorf 2—1, (Jrdjngen —
Mannheim 2—2, Bayern — Stutt
gart 3—2, Dortmund — Koln 
2—0 Leverkusen — Bochum 1—1, 
Karlsruhe — Monchengladbach 
0—1. Braunschweig — Schalke 
4—2 (Kaiserslautern — Hamburg, 
amînat) Pe primele locuri 5 
Ba ver it 33 p (23 j). Bremen 30 p 
(22 j) Monchengladbach 26 p 
(21 j) tJrdingen 26 p (22 j). Pe 
ultimele : 17. Dortmund 14 p
(21 1). 18 Karlsruhe 1< 0 (22 1).

FRANȚA (et 28). Sochaux — 
Toulon 0—0. Rouen — Lille 0—0, 
Strasbourg — Toulouse 1—0, La
val — Monaco 0—0 Tours — 
Bordeaux 1—0 Auxerre — Paris 
St. Germain 2—1, Lens — Nan
tes 0—1 Marseille — Bastla 5—0, 
Met2 — Brest 2—0 R C. Paris
— Nancy 1—0. Pe primele locuri:
Bordeaux 45 p, Nantes 42 p Au
xerre 36 p Pe ultimeie : 18.
Rouen 20 p (27 j) 19. Tours 
19 p (29 1) 20 R C Paris 18 p 
(27 1V
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