
în meciul-tur al semifinalelor

„Cupei I. H. F.“ la handbal masculin

H.C. MINAUR A DEPĂȘIT NET
PE WAT MARGARETHEN: 37-19

BAIA MARE, 24 (prin tele
fon). Peste 3 000 de spectatori 
au umplut pînă la refuz, du
minică la amiază, tribunele 
sălii „Dacia" din orașul de pe 
Săsar și au aplaudat, la capă
tul unui joc deosebit de fru
mos și‘ spectaculos, victoria e- 
chipei lor în meciul-tur al 
semifinalelor „Cupei I.H.F." : 
H.C. Minaur Baia Mare — 
WAT Margarethen Viena 37— 
19 (19—10). I-a satisfăcut, fi
rește, mai întîi diferența fi
nală de 18 goluri care asigură, 
practic, echipei Minaur ascen
siunea în finala competiției 
continentale (returul, care se 
va disputa la 31 martie, la 
Viena. nu poate decit să cons
fințească calificarea — pentru 
prima oară — a băimărenilor 
în ultimul act al acestei cupe 
europene) ; și, apoi, jocul de 
mare măiestrie practicat de 
Măricel Voinea si ai săi, joc

Reprezentanta noastră, Reka Lazar (in stingă), s-a dovedit cea 
mai bună floretistă dintre tinerele concurente, urcind pe podium

Foto: Aurel D. NEAGU

O învingătoare, sovietica Ludmila Morozova 0 Flore-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE FEMININE DE FLORETĂ 
ALE ROMÂNIEI, SUB SEMNUL TINEREȚII

tista noastră, Reka
Ediția ’85 a Campionatelor 

internaționale feminine de flo
retă ale României a stat sub 
semnul tinereții. Și atit de e- 
videntă a fost această am
prentă, încît după primul tur 
preliminar al probei indivi
duale (disputat vineri dimi
neață, cu 98 sportive), cunoscu
ta floretistă sovietică Marina 
Soboleva (aflată de mai mulți 
ani in lotul reprezentativ, ca
litate în care, alături de Ana 
Dimitrenko, și ea prezentă a- 
cum la competiția din sala Flo- 
reasca din Capitală, au concu- 

Chiar in min. 2 al meciului cu 
F.C. Argeș, Augustin se înalță și 
marchează cu capul. începutul 
unui „galop de sănătate“ ? Pînă 
la urmă nu a fost chiar așa...

Foto : A. D. NEAGU

care a dezvăluit, la nivelul 
înalt al unei partide oficiale, 
frumusețile de netăgăduit ale 
acestui sport, cu o mare răs- 
pîndire.

în fața unei echipe bătă
ioase. cu o remarcabilă forță 
fizică, dar cu numeroși jucă
tori Încă „corigenți" la știința 
handbalului, echipa lui Lascăr 
Pană și Petre Avramescu s-a 
dezlănțuit cu o vigoare pe 
care nu i-o cunoșteam. Sub 
bagheta lui Iosif Boros, omni
prezent în fazele de atac și 
apărare, Măricel Voinea a a- 
tins cotele cele mai Înalte ale 
valorii sale indubitabile. O- 
limplu Flangea a catapultat 
mingi imparabile in poarta lui 
Schuster, Covadu s-a înălțat

Hristache NAUM

(Continuare in' pag. a 4-a)

Lazar, pe podium
rat la Universiada *81, de la 
București) a întrebat dacă cam
pionatele noastre internaționale 
se adresează junioarelor... Ex
perimentata scrimeră — ca și 
colegele ei de echipă, toate 
candidate autorizate la titula
rizare în cvartetul U.R.S.S., de 
nenumărate ori campion mon
dial și medaliat olimpic — re
marcase imediat pe planșe a- 
fluxul tinerelor și foarte tine
relor trăgătoare, care consti
tuiau marea majoritate a celor
lalte reprezentative aliniate la 
această ediție : Bulgaria, Cuba,

Etapa a 22-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC (victorie la Craiova!)
ATACĂ TITLUL • Rapid a ciștigat un punct mare la Sla

tina • „Bâtrinii" Gloriei — o nouă vic
torie 0 Steaua și Dinamo — în dificultate

pe teren propriu # Campionatul se întrerupe pînă la 7 aprilie

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
S.G Bacău - Chimia Rm. Vilcea 1-0 (0-0) 1. STEAUA 22 17 4 1 49-10 38
F.C. Olt — Rapid 1-1 (0-0) 2. Dinamo 22 13 8 1 42-20 34
F.C. Baia M. - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0) 3. Sportul stud. 22 14 5 3 48-17 33
Steaua — Politehnica lași 1-0 (1-0) 4. Univ. Craiova 22 11 4 7 40-32 26
Gloria Bz. — Corvinul 3-1 (1-0) 5. Gloria Buzău 22 8 8 6 34-32 24
Jiul — F.C. Bihor 1-0 (1-0) 6. „Poli" Tim. 22 8 7 7 22-29 23
Dinamo F.C. Argeș 3-2 (3-2) 7. Corvinul 22 10 2 10 37-30 22
„Poli" Timiș. — F.C.M. Brașov 2-0 (1-0) 8. Chimia Rm. VI. 22 8 5 9 20-34 21
Univ. Cv. — Sportul studențesc 0-1 (0-0) 9. A.S.A. Tg. M. 22 7 6 9 17-21 20

4* 10. Jiul 22 8 4 10 20-31 20
ETAPA VIITOARE (7 aprilie) 11. Rapid 22 6 7 9 23-27 19

12. F.C. Argeș 22 7 4 11 29-29 18
■Rapid - F.C. Baia Mare (0-1) 13. F.C.M. Brașov 22 7 3 12 23-30 17
F.C. Argeș - F.C. Olt (0-1) 14. F.C. Bihor 22 7 3 12 22-32 17
Chimia - Dinamo (2-4) 15. F.C. Baia Mare 22 7 3 12 20-32 17
A.S.A. Tg. M. - Corvinul Hunedoara (0-1) 16. F.C. Olt 22 7 3 12 23-36 17
Polit. lași r- F.C.M Brașov (0-1) 17. S.C. Bacău 22 6 4 12 19-28 16
Gloria Bz. * Steaua (0-3) 18. Politehnica lași 22 3 8 11 22-40 14
Sportul stud. - Jiul Petroșani (2-0)
F.C. Bihor — S.C. Bacău (1-D
Univ; Cv. - „Poli" Timișoara (2-0) (Citiți cronicile focurilor în pag. 2-3)
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A 9-a ediție a „Trofeului Carpați" la polo

ECHIPA ROMÂNIEI (NEÎNVINSĂ) 
CÎȘTIGĂTOARE PENTRU A TREIA OARĂ

PITEȘTI, 24 (prin telefon). 
Duminică la print, în fru
moasa piscină olimpică din 
localitate a luat sfîrșit ediția 
a 9-a a .Trofeului Carpați" la 
polo, unul dintre cele mai pu
ternice turnee internaționale 
continentale. Publicul, care a 
umplut din nou Dină la refuz 
tribunele, a aplaudat victoria 
primei reprezentative a Româ
niei (antrenori L Capșa și Gh. 
Zamfirescu). care își înscrie, 
astfel, pentru a treia oară nu
mele printre câștigătoarele 
prestigiosului trofeu pus. an 
de an. in joc de FJL Natație. 
Victoria selecționatei de se
niori a României este cu. atit 
mai valoroasă, cu dt ea a fost 
realizată imediat duna startul 
intr-un sezon internațional bo
gat. care va culmina, in luna 
august. cu Campionatul euro
pean de la Sofia. Președintele 
Federației române de natație. 
tovarășul Avram Lăptoiu. a in- 
mînat frumoasa cupă rezervată 
învingătorilor- jucătorului LÎVÎU 
Garofeanu. căpitanul echipei 
noastre reprezentative.

în derbyul zilei si al compe
tiției : România — Ungaria B 
13-8 (4—1, 1—1. 5—4. 3—2).

R D.G„ Polonia si România. De 
altfel, erau prezente chiar pri
mele trei clasate in proba indi
viduală feminină de floretă de 
la .Turneul Prietenia*, recent 
disputat la Moscova : Georgeta 
Beca (România). Antye Kuhne 
și Katya Baumann (R.D.G.), 
împreună cu câștigătoarea edi
ției precedente, Wiola Frânez 
(R.D.G.). Și această amprentă 
a tinereții nu a fost intimpiă- 
toare. intrucit competiția din 
Capitală a fost considerată de 
forurile de specialitate din ță
rile participante un bun pri-

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a) 

Jocul a început în nota de 
superioritate a echipei noastre, 
care, in min. 2,59, conducea cu
2—0, în urma golurilor înscrise 
de Hagiu (acesta avea să în
scrie pînă la urmă de cinci ori, 
devenind golgeterul competiției, 
cu 17 puncte marcate). Apoi 
echipa noastră si-a mărit a- 
vantajul (4—0 in min. 5,36). 
pentru ca în finalul primului 
-sfert* al partidei, oaspeții să 
înscrie dnd poloiștii români se 
aflau în inferioritate numerică. 
Repriza a doua, cea mai echi
librată a partidei, a început 
cu trei atacuri consecutive fără 
șut la poartă (!) din partea 
formației române. Lupta se în-

Divizia ,,A" de baschet feminin

OLIMPIA (2-0 în derbyul cu ,,U“)
A REDUS DIN HANDICAP

Etapa a 32-a a Campionatului
nauonal de baschet feminin a 
echilibrat cit de cit lupta pen- 

I tru titlu. Intr-adevăr, pierzind 
ambele partide susținute in 
compania echipei Olimpia, for
mația Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca a cedat 
două din cele cinci puncte pe 
care le avea avans în clasa
ment.

GRUPA 1-6
OLIMPLA BUCUREȘTI — U- 

NIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 2—0 : 73—70 (29—41) și
30—78 (48—41). Desfășurate in 
sala Olimpia (In care, in du
da capacității ei reduse, s-au 
găsit— destul de multe locuri 
neocupate), cele două partide 
au prilejuit echipei gazdă (an
trenor C, Paraschivescu) victo
rii obținute la capătul unor în
treceri echilibrate, in care miza 
jocurilor și-a pus amprenta 
(nefavorabilă) asupra nivelului 
tehnic al meciurilor. Simbătă, 
în cele două reprize echipele 
au avut comportări neverosi
mil de contradictorii. In prima, 
studentele au dominat net (au 
condus și cu 13 puncte : 39—26 
in min. 19), impunindu-se prin 

crîncenează, oaspeții joacă din 
ce în ce mai obstructionist. 
Cum vor face, de altfel, pînă 
la sfîrșitul partidei, cînd, în 
ultimul minut, au comis regre
tabile acte de nesportivitate. 
în repriza a treia, poloiștii ro
mâni își măresc rapid avanta
jul (7—3 în min. 15,37), în 
urma a două goluri frumoase 
realizate de Clobăniuc, după 
pase excelente primite de la 
Moiceanu. Ultima repriză gă
sește echipa țării noastre in 
plină ofensivă, Moiceanu, Ha-

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

jocul colectiv. în contrast, la 
Olimpia au „ținut în spate" e- 
chipa doar Mariana Bădinici 
(prin recuperări și „capace") și 
Mălina Marinache (prin ma
niera în care și-a coordonat 
partenerele și prin punctele 
marcate). în partea a doua a 
întîlnirii, clujencele (crezîn- 
du-se, poate, învingătoare ?) au

Suzana Sandor (,,U“) a eva
luat in meciurile Olimpia — 
Universitatea ca un pivot de 

mare clasă

acționat chiar de la început 
fără nerv, iar atunci cînd au 
dorit să revină, s-au lovit de 
prestația foarte bună a bucu- 
reștencelor, care au egalat in 
min. 15 (63—63) și apoi au con
dus pînă la sfîrșit. Duminică 
Olimpia a condus majoritatea 
timpului. Măndica Ciubăncan, 
Mălina Marinache și Mariana 
Bădinici înscriind suite de co
șuri, multe de la distanță. „U“ 
s-a impus prin jocul pivoților 
(Suzana Sandor și junioara 
Aurora Dragoș), dar acesta nu 
a fost suficient pentru a aco
peri handicapul produs prin 
absența aproape în totalitate a 
aruncărilor la cos. Marcatoare 5 
Marinache 19+20, Ciubancan 
15+29, Bădinici 14+15, Cristea 
2+8, Stingă 15+4, Pîrvan 1+0,

(Continuare in pag 2—3)
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S-au încheiat penultimele turnee ale campionatului de volei (f)

DINAMO A ÎNVINS C.S.U. I.M.N. CALAȚI CU 3-1
Ieri, la Galați și București s-a 

Încheiat penultimul act al Cam
pionatului feminin al Diviziei 
„A" de volei. Ultimele două re
uniuni ale turneelor au fost do
minate de derbyul candidatelor 
la titlul de campioană a tărv. 
Iată amănunte :

GALAȚI, 24 (prin telefon). 
Impresionantă afluența miilor de 
iubitori ai sportului din locali
tate simbătă seara, la Sala spor
turilor, toți dornici să vadă fi
nișul celui de-al cincilea episod 
— penultimul — al pasionantei 
curse pentru titlu în care erau 
angajate Dinamo și C.S.U. 
1.MJV. Galați.

Așteptările publicului au fost 
satisfăcute, intrudt 11 s-a o- 
ferit un spectacol voleibalistic de 
o ridicată calitate, cum am 
vrea să vedem mereu ta dispu
tele din turneul fruntaș. Dar 
speranțele într-o victorie care să 
o aducă pe C.S.U. I.M.N. Ga
lați in fruntea clasamentului 
Înaintea ultimului act nu s-au 
împlinit pînă la urmă, cu toate 
că fuseseră puternic susținute de 
un debut entuziasmam al for
mației pregătite de antrenorul 
Traian Vîlsan. In această mare 
și tensionantă bătălie, Dinamo 
a obținut dștig de cauză cu 
3—1 (—6, 12, 12, 11) In mai mult 
de o oră și jumătate de joc 
dinamic, presărat cu multe faze 
lungi și momente de suspans. 
Partida a început într-o atmos
feră entuziastă, cu tribune in 
picioare șl cu sextetul local ma
gistral condus de Crina Răuțâ. 
Juclnd modern, combinativ și 
lntr-un ritm alert, C.S.U. I.M.N. 
a semănat pur șl simplu de
rută în rîndul campioanelor, ad- 
judeeîndu-și primul set la un 
scor net și lanslndu-se la fel 
de hotărite tn cel de-al doilea, 
în care au condus cu 8—1 șl 
10—2. Se profila o victorie ful
ger a gazdelor, dar antrenoarea

dinamovlstă Doina Ivănescu a- 
vea să curme elanul gălățence- 
lor, făcind succesiv trei impor
tante mutări pe „tabla de șah" 
a derbyulul prin renunțarea la 
nu mai puțin de trei din piesele 
sale de bază. Astfel Dinamo a 
început să declanșeze atacuri cu 
trei rezerve care s-au dove
dit incisive, capabile să zădăr
nicească sistemul defensiv ad
vers : Otilia Szenkovici, Maria
na Ioncseu, Georgeta Lungo, 
care s-au alăturat singurei di- 
namoviste stăpină pe situație 
pînă atunci — Doina Moroșan, 
Dinamovistele avlnd de-acum 
un adevărat cap limpede la ti
monă (Szenkcvici) șl chemate la 
disciplină de Victoria Banciu, au 
frint iureșul gălățencelor, refă- 
cind astfel spectaculos o dife
rență ce părea insurmontabilă. 
După ce a egalat situația la se
turi, campioana a trecut la cîr- 
ma jocului. Arbitrii Al. Drago- 
mir — D. Dobrescu au condus 
foarte bine echipele : DINAMO 
— Doina Moroșan, Victoria Ban
ciu, Victoria Nlculescu (George-

ta Lungu), Irlna Velicu, Dana 
Coșoveanu (Mariana Ionescu), 
Mirela Pave] (Otilia Szenkovici); 
C.S.U. I.M.N. — Daniela Dincă 
(Gabriela Cojocaru), Ileana Ber- 
dilă, Crina Răuțâ, Speranța Gă- 
man, Mari cică Muscă (Lucia 
Tocaci), Cristina Buzilă (Llgia 
Gliga). Tot simbătă: Farul C.S.Ș. 
Constanța — Știința C.S.Ș. Ba
cău 3—2 (12, —12, —19, 9, 10),
Universitatea Craiova — Chimia 
Rm. vilcea 3—0 (3, 2, 7). Du
minică: Dinamo — Știința C.S.Ș. 
Bacău 3—1 (—16, 6, 6, 1), C.S.U. 
I.M.N. Galați — Universitatea 
Craiova 3—2 (—13, —14, 
Farul C.S.Ș. Constanța

5, 9, 5), 
- Chi-

mia Rm. Vîlcea 3—1 (2, —13,
ia, O.
1. Dinamo 25 20 5 64:28 45
2. C.S.U. 25 18 7 59:31 43
3. Farul 25 14 11 51:46 39
4. Universitatea 25 9 16 47:58 34
5. Chimia 25 8 17 32:58 33
6. Știința 25 6 19 32:64 31

Aurelian BREBEANU 
Telemac SIRIOPOL

C. S. M LIBERTATEA SIBIU 5 VICTORII!
BUCUREȘTI. Meciuri viu dispu

tate, unele chiar aprig, dar pu
ține la nivelul tehnic cerut pen
tru saltul dorit in voleiul femi
nin din țara noastră — aceasta 
este concluzia după terminarea 
turneului eșalonului secund (locu
rile 7—12). Iată "*
scurte comentarii 
dele disputate In 
C.S.M. Libertatea 
așa cum era _de

rezultatele și 
privind parti- 
ultimele zile : 

Sibiu a trecut, 
_____________ așteptat, fără 

probleme de Rapid cu 3—0 (1, 
11, 5). Flacăra roșie a trebuit să 
se Întrebuințeze serios pentru a 
cîștiga jocul cu Rapid : 3—2 (—5, 
11, 11, —11, 8). S-au evidențiat 
Corina Olteanu, Lucia Ettz, Cris
tina Anton (F) șl Constanța Ior-

Penultima etapă a „Cupei României" la handbal (t)

ȘTIINȚA BACAU Șl TEROM IAȘI, IN FINALA
In sălile de sport din munici

piile Brăila șl Ploiești s-a dispu
tat etapa semifinală a „Cupei Ro
mâniei" la handbal feminin.

BRĂILA. Simbătă : Rulmentul 
Brașov — C.S.M. Sibiu 22—17 
(11—9), Știința Bacău — Rapid 
București 34—27 (14—16). Dumi
nică : Rapid București — C.S.M. 
Sibiu 24—22 (12—11), Știința Ba
cău — Rulmentul Brașov 25—22 
(12—11). Clasament : 1. știința, 2. 
Rapid, 3. Rulmentul. 4. C.S.M. 
Sibiu (N. COSTIN — caresn.)

PLOIEȘTI. Simbătă : TEROM 
Iași — Mureșul Tg. Mureș 32—29

(19—16), Hidrotehnica Constanța 
— Textila I.A.S. Zalău 31—23 
(17—10). Duminică : Mureșul — 
Textila 24—24 (11—10), TEROM — 
Hidrotehnica 22—17 (11—7). Cla
sament : 1. TEROM, 2. Hidroteh
nica, 3. Mureșul, i 
lău. (O. BALTEANU — coresp.)

I.A.S.

4. Textila Za-

în etapa finală se vor întîlni : 
TEROM — știința Bacău (pentru 
locurile 1—2), Hidrotehnica — Ra
pid (3—1) — la Buzău ; Mureșul 
— Rulmentul (5—6), Textila Za
lău — C.S.M. Sibiu (7—8) — la 
Alexandria.

DIVIZIA “ DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag 1)

Biră 3+2, Lefter 4+2, respec
tiv Pali 29+27, Sandor 12+21, 
Dragoș 0+14, Mărginean 0+2, 
Bagiu 0+0, Enyedi 2+3. Popa 
4+0, Bolovan 3+0, Czegledi 
5+2, Kiss 15+9. Au arbitrat 
D. Crăciun — Z. Raduly (sm- 
bătă) foarte bine; C. Dumi- 
trache — C. Comăniță (dumi
nică) cu competență din punct 
de vedere tehnic, dar lipsiți de 
curaj față de protestele repe
tate și violente ale antrenoru
lui C. Paraschiv eseu. (D. STAN - 
CULES CU).

POLITEHNICA CJSJȘ. TIMI
ȘOARA _ POLITEHNICA 
SPORTUL STUD. BUCUREȘTI 
2—3 : 76—73 (39—46) și 69—64 
(41—35). Bucureștencele au pus 
probleme doar in prima repri
ză a meciului de simbătă ; a- 
poi (inclusiv în jocul de du
minică), elevele prof. L. Bach
ner au avut mereu inițiativa. 
Au marcat : Armion 18+14, 
Grădinara 12+24, V. Chepețan 
17+6, Bodea 11+10, Stamin 
10+12, R. Chepețan 4+2, Blîn- 
dul 1+1, respectiv Bărăgan 
26+10, Prăzaru-Mate 15+22, 
Netolițchi 13+16, Zidaru 7+10, 
Moldoveanu 10+4, Ionescu 2+0, 
Keresztesi 0+2. Arbitri : N. 
Georgescu și N. Iliescu. (Con
stantin CREȚU, coresn.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 : 
75—78 (36—42) și 79—76 (37—38). 
Jocuri frumoase, viu disputate, 
In care victoria a revenit pe

rind echipei mai puțin stăpi- 
nită de trac In ~ 
manifestat mai 
Late in joc, iar 
de la Progresul
plus de ambiție. Au marcat : 
Pușcașu 8+18, Anghel 11+5, 
Miron 3+«. StoichiU 20+3. Mă- 
ringuț 0+25, Kapelovies 7+4, 
Ciocan 8+5. Alixandru 14+9, 
respectiv Vasile 5+7, Gera 
•t-2, Angheluș 6+8, Ugrodi 
0+8, Jugănaru 21+7, Filip 
9+». Borș 29+14, Grecu 8+4, 
N’inâ 8-2. Bodnar 0+4. (Virgil 
DUTESCU. rareSD 1

GRUPA 7-12
RAPID BUCUREȘTI - 

ICEMENERG BUCUREȘTI 1—1: 
62—63 (36—31) si 73—61 (37—25). 
Egalitate tardivă realizată de 
echipa ICEMENERG, care nu 
mai poate evita retrogradarea. 
Coșgetere : Minzina 17+22, V. 
Ion 5+14, respectiv Nicola 
19+6. Cirstoiu 19+14. (Daniel 
DIACONESCU, coresp.).

COMERȚUL C.S.S. TG. MU
RES — VOINȚA C-S-Ș. BRA- 
SOVIA 2—0 : 56—55 (31—32) și 
79—74 (38—33). Coșgetere: Mathe 
18FI2. Sz6cs6+19, Olasz 10+19, 
respectiv Grunwald 19-“-15. 
Hînda 7+25. (Constantin ALBU, 
coresp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. R.M. VIL 
CEA — CRISUE ORADEA 
2—0 : 88—64 (36—44) și 90—83 
(47—35). Derbyul grupei 7—12 
a oferit două jocuri spectacu
loase, in care tinerețea vilcen- 
celor a învins experiența oră- 
dencelor. Coșgetere : Petre 22+

final. Voința a 
multă maturi- 
baschetbali stele 
au dovedit un

ADMINISTRAȚIA 0t SUI L0I0 PDOSOSPORI IVOMIUA
REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 24 MARTIE

X
8.
X
4. 
X
X 
ÎL 
a.

Ascofli — Ftoirentrjna
Atalante — Uditnese
Aveflilino — Napold
Como — Siamipdoiria 
Juventus — Intennezionale 
Lazio — Roma
Milan — Torino
Arezzo — Catania
Bologna — Perugia 
Genoa — Bart •
Lecce — Pisa

î
2
2 

X
1

X
2
1
2
1
1

12. Padova — Triestina X
10. Pescara — Taranto 1

Fond total de câștiguri: 967.432lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PKO- 
NOEXPRES DIN 24 MARTIE 1985

Faza I : Extragerea I : 7 30 5 
41 22 37 44 3 ; Extragerea a n-a : 
43 20 30 10 7 21 45 32; Extragerea 
a IH-a : 19 3 32 5 2 17 31 25. 
Faza a n-a : Extragerea a IV-a : 
11 32 30 3 16 8 ; Extragerea a 
V-a : 31 24 2 9 44 3 ; Extragerea 
a Vl-a : 22 7 » 2 32 35. Fond 
total die câștiguri : 1.467.1M let

ga, Mariana Ivanov (R). Foarte 
bun arbitrajul cuplului : A. Dl- 
nicu — C. Gogoașe. Tot simbă
tă, o nouă victorie, așteptată, a 
formației C.S.M. Libertatea Sibiu: 
3—4 (4, 9, 9) cu C.S.Ș. Explor- 
min Caransebeș, după care a ur
mat o partidă interesantă : Cal- 
culatorul I.I.R.U.C. — Chimpex 
Constanța. Bucureștencele, ele
vele antrenorului G. Simulescu, 
și-au jucat corect șansa, cîști- 
gînd cu 3—0 (C, 11, 3). Eviden
țiate de la învingătoare : Carmen 
Anghel și Elena Negulescu. Foar
te bun arbitrajul prestat de D. 
Rădulescu — Z. Moldoveanu.

Duminică, alte 3 partide : Fla
căra roșie — Chimpex Constanța 
3—1 (12. —9, 5, 5) ; Rapid —
C.S.Ș. Explormin Caransebeș 3—0 
(11, 5, * 5) — rezultate normale 
cu... 3 evidențiate : Lucia Ettz
(Fl. r.), Liliana Văduva (C), Tan- 
ța Codre (R). în ultima partidă : 
C.S.M. Libertatea — Calculatorul 
București 3—0 (6. 10, 13) și cu 
aceasta cuvinte de laudă pentru 
sibience. Ele au cîștigat toate 
cele 5 partide ale turneului, fără 
a pierde vre-un set ! Aceasta îna
intea ultimului turneu, care se va 
desfășura la Sibiu și va con
sfinți, probabil, trecerea în eșa
lonul prim. Bune arbitrajele 
prestate de : R. Farmuș — A. 
Dinicu, I. Armeanu — P. Pițur-

Gheorghe DEDIU

că. M. Nicolau — z. Moldovea-
nu. Clasamentul
7. C.S.M. Libert. 25 21 4 68:20 46
8. Flacăra 25 20 5 62:27 45
9. Calculatorul 25 16 9 54:39 41

10. Rapid 25 7 18 39:57 32
11. Chimpex 25 6 19 32:64 31

12. C.S.Ș. Expl. 25 5 20 20:68 30

18, Barbu 22+17, Ionescu 
18+22, respectiv Constantinescu 
22+22, Cutuș 11+17. (Pavel 
GIORNOIU, coresp.).

Clasament: 1. Universitatea 
Cluj-Napoca 73 p, 2. Olimpia 
București 70 p, 3. Voința Bucu
rești 69 p, 4. Progresul Bucu
rești 65 p, 5. Politehnica Timi
șoara 63 p, 6. Politehnica Bucu
rești 53 p ; 7. Crișul Oradea

p, 8. Chimistul Rm. Vilcea 
p. 9. Rapid București 60 p, 
Comerțul Tg. Mureș 60 p, 
ICEMENERG București 54 

12. Voința Brașov 47 p.

,5P

DOAR 20 DE MINUTEI
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început fulminant pentru gazde.
Chiar ta min. 2 AUGUSTIN 
deschide scorul, reluînd cu capul 
o centrare a lui Rednic. Dinamo 
trece in continuare cu „tăvălu
gul" peste apărarea deconcertată 
a Argeșului, careul lud Cristian 
este asediat. Echipa campioană, 
cu fundașii peste linia de centru, 
acoperă perfect terenul advers, 
copleșindu-l cu „rețeaua" mijlo
cașilor ei care trudesc la „gale
ra" sarcinilor duble (presing și 
atac). Augustin șl S. Răducanu, a- 
vansați, pendulau, în așteptarea 
unor țișntri decisive. în min. 12, 
In consecință, un nou gol dinamo- 
vlst, Înscris de SUCIU, din cen
trarea lui Zare. Impresia unei 
inferiorități stânjenitoare a oaspe
ților continuă pînă ta min. 21, 
cînd Bănuță îl lansează pe Nica 
pe contraatac, acesta străpunge 
ușor „linia" fundașilor bucureș- 
teni, preocupați pînă ta acel mo
ment doar de faza de atac, și-i 
oferă o pasă de gol Iul N. TOMA. 
Subit, oaspeții devin mult mai în
drăzneți, gazdele lși pierd din 
dezinvoltură. în min. 40 ZARE 
marchează după o pătrundere 
personală In careul advers, pes
te numai trei minute, insă, după 
o Incursiune energică, JURCA 
restabilește diferența de scor, cu 
șut de la 16 m.

înțelegind că jocul eminamen
te ofensiv, hazardat, al fundași
lor (lăsați cu „spatele" descope
rit de absența lui Moraru din 
poartă) nu se mai potrivește, Di
namo și-a reconsiderat jocul după 
pauză, .JnchizLnd" cu precauție 
culoarele de contraatac ale lui 
Nica șl Jureă. Dominarea bucu- 
reșteniior se menține, dar nu 
mai are strălucirea primului 
„sfert" ai medului. Avertismen
tul tabelei de marcaj taie aplom
bul și gustul aventurii unor

DINAMO
F.C. ARGEȘ

Stadion Dinamo ;

3 (3)
2 (2)

_______   , teren 
moale ; timp rece, umed ; 
spectatori — circa 12 000. 
Șuturi : 17—5 (pe poartă, 
6—3). Cornere : 9—1. Au
marcat : AUGUSTIN (min. 
2), SUCIU (mln. 12), ZARE 
(min. 40), respectiv N. TO
MA (mta. 21) și JURCA 
(min. 43).

DINAMO: A. Toma — 
Rednic, Nicolae, ZARE, 
stănescu — Țălnar (min. 
62 Movilă), SUCIU. Drag- 
nea, ORAC — Augustin, S. 
Răducanu.

F. C. ARGEȘ : Cristian — 
Voicu, Moiceanu, Badea, 
Bănuță — Constantin, N. 
TOMA, Ignat, Margelatu — 
Jurcă, NICA.

A arbitrat foarte bine I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea); 
la linie : A. Comănescu 
(Bacău) și S. Necșulescu 
(Tirgoviște).

Cartonașe galbene : SU
CIU.

Trofeul Petschovschi: 10. 
La speranțe : 4—1 (1—1)

atacuri „în 18“ in terenul piteș- 
tean. Totul se rezumă la o ploaie 
de centrări, La care plvoțil S. 
Răducanu (neexploziv) șl Augus
tin (cu joc incdlclit) rănita impia- 
siibili. In final, în mln. 89. Zare, 
cu o „bară", de La 20 m., vrea să 
sublinieze, parcă, pretențiile ’ reale 
ale echipei sale.
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Cît de mult și-a dorit echipa 
F. C. Olt revanșa, după acel 0—t 
de pe stadionul din Giuleștl I O 
dovedește categorica el dominare 
din primele 45 de minute de joc 
(10—1 raportul șuturilor, 11—0 ra
portul comerelor). A fost o re
priză de „foc" pentru rapldiști, 
masați literalmente în treimea lor. 
Cu neobositul Bălăci la pupitru 
(pe un teren clisos) gazdele au 
realizat spectaculoase atacuri 
prin învăluire, la care au 
participat Crișan, Eftimie, Soro- 
han, Kallo șl — adesea — cei doi 
fundași de margine. Din acest 
mod de exprimare s-au născut fa
ze extrem de periculoase, de 
mare dramatism, la poarta bravu
lui Toader, acolo unde barajul 
defensiv al oaspeților a făcut mari 
eforturi pentru a menține albă 
tabela de marcaj. Nu greșim ou 
nimic dacă afirmăm că „galben- 
verzi" puteau să aibă la pauză 4, 
5 sau chiar 6 gotari la activ ! 
Iată doar câteva din ,,tazele-șoc“ : 
mln. 7 : Balad centrare pentru 
Turco, „cap" al acestuia la „ră
dăcina" barei, Toader — reflex 
uimitor ; min. 11 : centrare Kallo, 
Crișan sare peste balon. Bălăci 
„bombă", Toader „scoate* prin 
șpagat, tot de la rădăcina barei ; 
mto. 19 : Laurențiu șut, Toader 
acordă comer : mln. 26 : șut vi
clean Baăaci. spre vindu, Toader 
planează și respinge ; min. 30 : 
Bălăci lovitură liberă, jcap" ESd- 
mce, afară, de la I m ; min. 36 
ratări consecutive ate tal Balac: 
șl. respectiv. Turco, dta careu, 
ta tot acest timp T. C. O» a 
tremurat o dată: mln. 15, când Da- 
masetan H scăpat pe cocmav- 
a fost oprit prin laotz de Donase. 
1a marginea caretul-

F.C. OLT 
RAPID

1 (0)
1 (0)

Stadion „1 Mai" ; teren 
greu, moale ; timp răcoros, 
burniță ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 19—5 (pe
poartă : 10—3). Cornere :
15—0. Au marcat : TURCU 
(min 50) și ȚIRA (min. 
75).

F. C. OLT : Nițu — LAU- 
RENȚIU, Cervenschi, DO- 
NOSE, Minea — Kallo, 
SOROHAN. EFTIMIE (mln. 
82 Hanghiuc), BĂLĂCI 
(min. 55 A. Popescu) — 
CRIȘAN, Turcu.

RAPID : TOADER — Bă- 
jan, M. GRIGORE, CÎR- 
STEA, Bacoș — Paraschiv, 
AGIU. Ion Ion (min. 63 
Șt. Popa), Goanță (mln. 70 
ȚIRA) — DAMASCHIN H,
Manea.

A arbitrat bine N. Di- 
nescu ; la linie: D. Mițaru 
(ambii din Fm. Vilcea) șl 
M. Axente (Arad).

Cartonase galbene :
GO ANTA, M. GRIG ORE.

Trofeul Petschovschi: 9. 
La speranțe : 3—2 (2—1)

68
66
10.
11.
P.
r
| ȘOIMAN PASEAZĂ, ȘOIMAN MARCHEAZĂ.
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Poate că amănuntul următor va 
ilustra fiztonctnta Jocului <4e la 
Bacău : oaspeți; au obțtaut primul 
tor corner in m .matul 23 $1 au tri
mis primul șut pe spațiul porții 
băcăuane două mtouie mat tfrzta ! 
Pilă atunci, vHoerti suportaseră 
b dorataare de o autoritate rar 
văzută, care se soldase cu S4 de 
cernere. dar— numai cu un singur 
goi trecut la activul gazdelor. In 
ciuda a zeci de acțiuni declanșa
te spre poarta lui Racoltea (exce
lent in intervențiile lui, deși are 
puțină experiență de pruna divi
zie), in ciuda situației maxime o- 
feritd de regulament pentru a În
sene. lovitura de pedeapsă (3a- 
mandi a trimis batonul in bară, 
la executarea penaityuiui caordat, 
la mirt. 67, pentru o intervenție 
nereguiamentară. In careu, a lui 
Gtagu asupra Iul lamandi), în 
ciuda a cel puțin șase BUuațit, 
dnd fotbaliștii antrenați de Ni- 
cușor s-au găsit la cfțiva metri, 
cu mingea la pictor, de poarta 
adversă ! Record, faza din min. 
27, când Iamandi, Guda și Manga
lagiii au avut in vlrfiil
gbetei, ta aceeași acțiune ofensi
vă, petrecută In careul advers ! 
Și. totuși, gazdele n-au reușit go
lul deeit la trei minute după re
luare, cînd Șoiman, care a mun
cit cit zece in această partidă, e- 
fectutad cursă după cursă, fiind 
mereu gata să se lanseze intr-un 
nou sprint, a pătruns in dribling 
spre poarta lui Racolțea, a pa
sat Iui Mangalagiu ; tânărul ata
cant băcăuan și-a pregătit cu 
calm șutul, lovitura lui a fost pu
ternică, Racolțea n-a putut reține 
balonul, fiind obligat să-l respin
gă și ȘOIMAN, atent și bine pla
sat, l-a trimis In plasă.

Trebuie să subliniem că limita
rea scorufuâ se datorează și jocu
lui precis ai defensivei vQcene (tn

S.C. BACAU 1 (0)
CHIMIA RM. V1LCEA 0

,J3 August* ; 
moale, pe alocuri 

timp friguros, 
spectatori —

Stadion
teren 
noroios ; 
burniță ;
circa 14 000. Șuturi : 29—3 
(pe poartă : 12—1). Cerne
re : 23—3. A marcat : șoi
man (min. 48).

S. C. BACĂU î Popa — 
Andrteș, Arteni, C. SOLO
MON, Ellsei — ADOLF, 
Goda. VISCREANU — ȘOI
MAN, IAMANDI, Manga-
iagta.

CHIMIA : RACOLTEA — 
Teleșpan (mln. 36 Epure), 
PREDA, Basno, CINCA — 
Udrea, Vergu, Niculcea 
(min. 31 Albu) — Lazăr, 
Gîngu, Diaconescu.

A arbitrat bine L 
Igna ; la linie : D. Buciu
mau (ambii din Timișoa
ra) și R. CImpeanu (Arad).

Cartonașe galbene : AR- 
TENI. IAMANDI.

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

care.

Eftimie IONESCU

La retap-re, gazdele lși vor re- 
taa ofensiva și In min. 50, la 
splendida cursă șl centrare a lui 
Crișan, TURCU va marca, din 
voleu, in colțul lung : 1—0. )
min. 55 Bălăci va executa magis
tral o lovitură liberă de la 18 m 
(după care va părăsi terenul din 
cauza unei întinderi musculare) 
și Toader „vo?eibaleeză“ de la 
vItjcIu ! Jocul gazdelor devine 
IncEcit. Rapid iese mai curajos la 
atac, obținind, astfel, egalarer in 
min 73 ; Damaschin II a central 
de pe dreapta, a șutat Șt. Po
pa ta... piciorul lui Cervenscl-'. 
mingea a deviat Ia ȚtRA, ,$ut in 
bara interioară și... 1—1. Supor
terii locali împietresc, oftează la 
ratarea lui Crișan din min. 78 și 
M se oprește— inima ta min. 88, 
ctad Paraschiv, ..sngur-singurel" 
La marginea careului mic, a avut 
golul victoriei In „virful* ghete:

Stelian TRANDAFIRESCU

VICTORIE, LA

o-

Meci frumos și interesant din 
punct de vedere tactic, oferit de 
două formații ambițioase și avide 
de Îmbogățirea zestrei dial clasa
ment. Din start, jucătorii Jiului 
și-au impus noua „partitură" 
(printr-o permanentă circulație a 
batonului, cu un Băluță neobosit 
acționând și pe dreapta, și pe stin
gă), au domănat pemoade înde
lungate și, firesc, și-au creat si
tuații favorabile de a finaliza, 
fruetlflcind însă doar o dată. O- 
rădenii, cunoscând intențiile
tensive ale gazdelor, și-au luat ‘ 
măsurile corespunzătoare pentru 
destrămarea atacurilor adversa
rilor, prin marcarea strictă a 
principalelor „piese" ale Jiului, și 
au ripostat prin incursiunile lud 
Miliuț. Re, Florean și ale funda
șului Dlanu, creind destule emo
ții apărării localnice.

tn prima parte a medului, 
dominarea insistentă a Jiului 6-a 
concretizat de-abja cu două mi
nute inatate de pauză. Pină atunci 
gazdrte au irosit cîteva poșibSM- 
tăți de a puncta : M. Pbpa (min. 
3 — de La 6 m a trimis mingea 
pe lingă bară), apoi îl imită Var-
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VINGE Șl ACOLO UNDE
TIGAT VREODATĂ!

MARI EMOȚII ÎN MINUTUL 86!
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UNiV. CRAIOVA 0
SPORTUL STUD. 1 (0)

Stadion ,,Central14; teren 
bun; timp închis, burniță; 
spectatori — circa 50 000. 
Șuturi : 15—8 (pe poartă : 
6—5). Cornere : 9—1. A
marcat : FL. GRIG ORE 
(min. 891.

UNIVERSITATEA: LUNG 
— Negrilă. ȘTEFANESCU, 
TILIHOI, UXGUREANU — 
Mănăilă. Beldeanu, Ad. 
Popescu (min. 81 Bicu) — 
Geolgău (min. 75 O. Po
pescu). Cămătaru. Cîrțu.

SPORTUL STUDENȚESC: 
SPERIATU — M. Mihail. 
Cazan. IORGULESCU.
MUNTEANU II — Pană 
(min. 46 FI. Grigore), 
Șertănică, BOZEȘAN. HA
GI — CORAȘ, M. Sandu.

A arbitrat satisfăcător 
M. Salomir ; la linie : 
foarte bine M. Man (ambii 
din CIuj-Napoca) și R. 
Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : NE
GREA. AD. POPESCU, 
BOZEȘAN.

Trofeul Petschovschi : 19. 
La speranțe : 2—0 (1—0).

națională (M. Lucescu și M. Ră- 
dulescu erau in tribună), urcă pi- 
nă-n Ștcfănescu, rămas singur 
contra trei, £1 lansează pe stingă 
pe Hagi, sprint pină spre linia 
de fund, centrare „computerizată" 
și FL. GRIGORE, singur, Înscrie 
sigur din colțul drept al careu
lui mic : 0—1, altfel spus, prima 
victorie a „Sportului" in Bănie.

O referire necesară la arbitra:. 
M. Salomir a proceda: regulamen
tar ncacordirid penalty-uriZe re
clamate de unii craioveni la șu
turile de la mai puțin de 5 m 
în mina adversarului sau la un 
hem.ț Involuntar, insă, n-a văzut 
și sancționat ©a atare (cum re
marca și observatorul federa’ 
George N. Gherghe) trintârea hk 
Cămătaru in careu, în min. 63. 
De aici și un calificativ sub pres
tația sa. in general bună, intr-un 
meci cu o primă repriză foarte 
greu de condus, din cauza ner
vozității excesive, mai ales a u- 
nor localnici de pe gazon și de 
pe margine (utnde ridica „ten
siunea14 și... Irimescu care, fiind 
suspendat, n-avea acces în Ln- 
cnsnita terenului, de tunde a și fost 
scos die observatorul federal la 
începutul reprizei secunde !).

Mircea M. IONESCU
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F.C. BAIA MARE 1 (1)
A.S.A.  TG. MUREȘ 0

Stadion „23 August" ; te
ren bun ; timp primăvă- 
ratic ; spectatori — circa 
9 000. Șuturi : 16—2 (pe 
pcti • 7—1). Cornere :
7—1. A marcat : BALAN 
(min. 44 — di» 11 m).

F. C. BAIA MARE : MIA 
— Pinter, Boloș, Raț, Wei- 
senbacher — BALAN, 
Condruc, I. Mureșan — 
DOROBANȚU, Roznai (min. 
83 Sepi), D. Moldovan 
(min. 46 Nemțeanu).

A.S.A. : Varo (min. 79 
Vodă) — V. Marton. JE
NEI. IS PIR (min. 75 Gali), 
Fodor — L. Marton, Both, 
Botezan, Soare — Fantei, 
Muntean.

A arbitrat bine A. Gheor
ghe (Piatra Neamț) ; la 
linie : N. B-jțin (Salorza) 
și St. Rotărescu (Iași).

Cartonașe galbene : VA
RO.

Trofeul Petschovschi: 19. 
La speranțe : 3—1 (0—1)

(min. 51 șl 53). Dorobanții (rr._n. 
57 și 73), Roznai (min. 60). Notăm 
o prezență mai activă a oaspeți
lor în atac. Mart emoții pentru 
gazde In mim. 87, etnd Jxxnba* 
Lui Gali de la 30 m este scoasă de 
Mia de sub transversală. O vic
torie grea, două puncte mari, re
prezentând un necesar balon de 
oxigen.

Adrian VASlLESCU
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JIUL PETROȘANI 1 (1)
F.C. BIHOR 0

Stadion Jiul ; teren moa
le, alunecos ; timp noros, 
frig ; spectatori — circa 
6 000. Șuturi : 12—4 (pe
poartă : 7—1). Cornere :
6—2. A marcat : B. PO
PESCU (min. 43).

JIUL: HOMAN — V. Po
pa, M. POPA, Florescu. 
STANA — Dosan (min. 46 
Sălăjan). Varga, Szekely —
B. POPESCU. Lasconi 
(min. 67 Stoinescu), BA- 
LUȚA.

F. c. EIHOR : Liliac — 
DIANU, Dumitrescu (min. 
28 Nițu), Biszok, Bucico — 
TĂMAȘ, Mureș an, Florean 
— Ile, MIHUT» G-eorgescu 
(min. 72 Harșani).

A arbitrat foarte bine I. 
Vel ea ; la linie : M. Po
pescu (ambii din Craiova) 
și V. Antohi (Iași).

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

TILA

O partidă intre un lider detașat, 
eu un atac atit de productiv și 
o ..lanternă44 căreia nu i-au mai 
rămas decât puține speranțe de 
supraviețuire in Divizia „A", pre
supune — cum gindeau și miile 
de suporteri ai echipei bucureș- 
tene — o victorie lejeră, fără pro
bleme, o victorie obținută la pas. 
fără a se apăsa pe accelerație, c 
victorie la foarte multe goluri di
ferență. Ei bine, n-a fost deloc 
așa ! Steaua, deși a dominat me- 
c.ul - de la un capăt la altul, a 
trebuit să forțeze la maximum 
pentru a marca golul victoriei și 
apoi, pentru a și-1 menține sau 
pentru a majora această diferen
ță minimă, amenințată permar.en* 
de o echipă ieșeană st*rprjnză*r' 
de combativă și de bine așezată 
în teren. De altfel, prima ma-e 
ocazie a meciului au ratat-o oas
peții prin Filip (min. 7), ocazie 
cAre i-a făcut pe bucureșteni să 
fie mai ciccumspecți în apărare. 
In atac, insă. Steaua a fost lip
sită de aplombul etalat în ulti
me!» etape.

Cu toate acestea. T. Stoica (min. 
11) și Majaru (min. 20 — bară, 
după cea mai frurpoasă fază a 
meciului) au ratat goluri ca și 
făcute. pentru ca. in min. 40. 
Bulon j să execute — inspirat — 
foarte rapid o lovitură liberă de 
la circa 30 m. Lăcătuș să devieze 
și el la fel de inspirat pină la 
PIT URCA, iar acesta să șuteze 
puternic si plasat la colț : 1—9.
Go! molt așteptat. In min. 45. 
insă Damaschm, scăpat de sub 
supravegherea lui Burnbescu și a- 
Juns doar cu Ducadam In față, 
nu a reușit să-1 învingă și să e- 
gaZeze !

Repriza secundă a fost și mai 
săracă în faze de poartă, Au e- 
xista- doar trei momente notabile: 
degajarea de pe tenia porții a 
luă Clocfrtan la o învălmășeală

OASPEȚII-CORNERE, GAZDELE-GOLURI
Un stad.on arhiplin. Li Crin- 

gut Buzăului, și exploziv chiar 
din secunda 20 a meciului, efod 
DUDU GEORGESCU, o ghea:ă de 
aur și astăzi pentru antrenorul 
lui. Constantin, fructifica, din 4 
m, o centrare, de pe partea 
dreaptă, a lui Balaur. Manevra 
in seopuâ scoaterii din dispozitiv 
a fundașului Gălan (preocupat să 
urmărească ...tricoul cu nr. 7 
purtat de Marcu). avea să „prin
dă-, în continuare. Cramer și 
Șumulanschi zburdind in voie pe 
froatul drept al atacului. De aici, 
din această ..zonă a nimănui44, 
vor fi declanșate. în serie, acți
uni ofensive, două dintre eie cu 
grad mare de periculozitate, risi
pite însă, in min. 24 și 36, de 
Marcu și D. Georgescu. Marcu îi 
mai produsese emoții portarului 
huinedorean, în min.. 34. când mân- 
gea expediată de el, din lovitură 
lâberă, de la 20 m, a lovit trans
versala, la vi-molu.

„în-cfiirajați", se poate spune așa. 
de... scorul limită aflat pe tabelă, 
fotbaliștii Cor vinului (care în 
primele 45 de minute atacaseră 
rar buturile lui Cristian II) reiau 
partea a doua a jocului cu mai 
multă decizie. Dar „mijlocul", sin
gura linie forte a oaspeților, nu 
se articulează cu coechipierii și 
momentele de superioritate teri
torială Ii vor aduce Corvinului 
doar o suită de comere... Sufici
ent pentru ca „tribunele" să tre
mure. Ele se vor destinde abia în 
min. 64, cind același D. GEOR
GESCU. beneficiind de un culoar 
favorabil a șutat, decisiv, din in
teriorul careului. în replica lor. 
oaspeții se vor desfășura, ca și 
până atunci, generos, cu tente 
estetice^ vor, obține noi co mere și 
o bară (min. 90 — la un „cap- al 
lui Petcu). dar gotul va cădea, in 
min. SS, tot în poarta Iul Alexa : 
Balaur i-a ajurat- o minge lui 
Mărginean, a trimis-o «pre punc
tul de la 11 m, Iui MARCU, care

2-0, DAR CU DESTULĂ GREUTATE..
Priraăvară M T^nișoara. A pto- 

ua: puțin înaintea partidei. dar 
terenul a fost bun. jar vremea a 
fost jdeaLî pentru fotbaZ. Ce: 
20 00C de spectator, au asistat la 
un meci frumos, curat- au aplau
dat .-jctora — meritată — a echi
pei favorite, dar au avut si des- 
fcile emoții datorită replici: echi
pei brașovene, care a împărțit de 
Ia egal la egal cu partenera de 
joc destule perioade de dominare, 
Lăsfod o impresie frumoasă prin 
jocul esombinativ, prin frumoasele 
pas?, d n de-rieri ; ea avea să 
ptătească însă, tritnst lipsei de 
frAl: zare șl impreciziei șutu-ui 
M poartă. „Poli* a avut în pri
mele 30 de minute o prestație 
foarte bună (ca în prima repriză 
cu F. C. Argeș, spuneau eordu- 
căcxxri dubuîu*), după care, deși 
conducea cu 1—9, jocul ea a de
venit precipitat, perioadele bune 
altemlnd destul de frecvent cu 
altele mai puțin bune, mal ales în 
compartimentul d n față, fo care, 
culmea, chiar autorii golurilor 
fi-au aflat intr-o formă slabă, la 
oare s-na adăugat lipsa de inspi
rație a fail Gjuichici. în min. 9, 
la o excelentă pasă a lui Dumi
tru, Lehman s-a lansat pe extre
mă, a centrat înalt, Șan ta a scă
pat balonul din miini și OANCEA 
a înscris în poarta goală, de Ia
4—5 m. Faza cea mai perLcuiloasă 
la poarta lui Moise s-a consumat 
în min.' 37, efod Dumitru a devâat, 
salvator, din fața lui Cristea, a- 
fLat la 7 m de huituri, după care 
Bolba (min. 43), total neinspirait, 
a respins ca un fundaș brașovean 
un șut p3râaulo6 pentru Șanta.

Repriza secundă, echilibna'tă, a 
oferit mai multe faze de poantă 
și ocazii de gol. Cadar (min.. 55) 
s-a uUAiât Ia pasa primiită de la 
...Pascu. în min. 76, din poziție 
bună, Giiuchici a șurtat în-... pflopi, 
cum a făcuit-o și după alte două 
mimute. lntir-o perioadă de do-

STEAUA 1 (1)
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion Steaua ; teren 
bun ; timp umed, rece ; 
spectatori — circa 25 000. 
Șuturi : 13—6 (pe poartă : 
6—4). Cornere : 15—4. A
marcat : PITURCA (min. 
40).

STEAUA : Ducadam — 
BARBULESCU, Bumbescu, 
BELODEDICI. Eduard — 
Stoica, BOLONI, Balint, 
Majaru — Lăcătuș, Pițurcă.

POLITEHNICA: BUCU — 
Munteanu, ANTON, CIO
CÂRLAN, Topolinschi — 
Paveliuc (min. 82 Păuna). 
Burdujan. Kereși (min. 46 
Sertov). Cănănău — Filip. 
Damaschin.

A arbitrat bine Al. Mus- 
tățea ; la linie : M. Ionescu 
(ambii din Pitești) și Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea).

Cartonase galbene : FI
LIP. MUNTEANU.

Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe : 2—1 (1—1)

în careu (min. 67), penaltyul ra
tat de Majaru (min. 70) și o altă 
mare ocazie de egalam a lui Da- 
maseh n (min. 86). oare, trans- 
formată în goi, ar fi ..electrocu
tat” un stad.on cu 25.000 de spec
tator. care veniseră să numere 
golurile din poarta lui Bucu. 
..Lanterna- a fost, fosă, pe 
aîocsxri egală liderului și o sur
priză extrem de plăcută prin fer
mitatea cu care și^a apărat șan
sele.

Laurerrtiu DUMITRESCU

GLORIA BUZĂU 3 (1) 
CORVINUL HUNED. 1 (0)

Stadion Gloria ; teren 
bun ; timp Inclus, rece ; 
spectatori — circa 20 000. 
Șuturi : 18—9 (pe poartă : 
10—5). Cornere : 3—10. Au 
înscris : DUDU GEORGES
CU (min. 1 si 64). mar
cu (min. 85), CO JOC AR U 
(min. 88).

GLORIA : Cristian n — 
Năstase, Mircea, ZAHIU, 
TULPAN — ȘUMULAN- 
SCHT, BALAUR, Ghizdea- 
nu, CRAMER — D. GEOR
GESCU. MARCU (min. 86 
State).

CORVINUL : Alexa — 
Nicșa, Dubinciuc, Mărgi
nean, Gălan — PETCU, 
MATEUT, Oncu, KLEIN 
(min. 76 Cojocaru) — GA
BOR, Văetuș.

A arbitrat foarte bine 
A. Porumboiu (Vaslui) ; 
la linie : Fl. Popescu (Plo
iești) și L. Sălăgean (S. 
Mare).

Cartonașe galbene : GA
BOR, NASTASE, ȘUMU
LANSCHI.

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

venit in viteză, a îndeplinit o 
simplă formalitate: 3—9, un scor 
sever peivtru hunedooeni, cape, 
printr-o ultimă tresărire de orgo
liu, vor înscrie („foarfecă", de la 
16 m, In colțul opus) prin proas
pătul introdus în teren. COJOCA
RU. Victoria gazdelor este răsplă
tită cu binemeritate aplauze.

Gheorghe NICOLAESCU

„POU- TIM. 2 (1)
F.CM. BRAȘOV 0

Stadion „'1 Mai" ; teren 
bun ; timp bun pentru 
fotbal ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 9—6 (pe
poartă : 2—0). Cornere :
5—4. Au marcat : OANCEA 
(min. 9) și BOLBA (min. 
79).

„POLI- : Moise — PAS- 
CU, Șunda, IONUT, LEH
MAN (min. 70 Cîrciuma- 
ru) — Vlătănescu (min. 62 
Gh. Mureșan), DUMITRU, 
ROTARIU — Bolba, Oan- 
cea, Giuchici.

F.C.M. : Șanta — Anghel, 
ȘTEFAN, Cramer, Manclu 
— Șoarece, Cristea, Man- 
doca — Cadar (min. 64 
Gherghe), VAIDEAN. Ben- 
ța (min. 46 Batacliu).

A arbitrat bine R. Matei; 
la linie : M. Stoenescu și 
V. Angheloiu (toți din Bu
curești) .

Cartonașe galbene ;
MANDOCA.

Trofeul Petschovschi: 10. 
La speranțe : 4—0 (2—0).

minare a oaspeților, au marcat 
to<t timișorenii : o „diagonală" de 
45 de m a lui Dumitru l-a găsit, 
pe stânga, pe Rotariu și, Ia cen
trarea acestuia, BOLBA a înscris 
cu capul. Au mial ratat, apoi, 
Gherghe (m’n. 85) și Giudhid, de 
dragul unui dribling în plus 
(mm. 87) și „Poili" a răsuflat 
ușurată, pentru că meciul se ter
minase.

Constantin ALEXE

[IERI, ÎN DIVIZIA ,.B“
Seria I ------ —----------------------------
PRAHOVA PLOIEȘTI — DU

NĂREA C.S.U. GALAȚI 0—1 
(0—0) : Borali (min. 84). ‘

A.S. MIZIL — PETROLUL 
ploiești 1—2 (0—0) : Lazăr
(min. 68), respectiv Mocanu (min. 
69) și Crîngașu (min. 81 din 
11 m).

F.C. CONSTANȚA — PARTI
ZANUL BACAU 2—1 (1—1) ; U-
drică (min. 43), Zahiu (min. 62), 
respectiv Bîscu (min. 27).

C.F.R.  PAȘCANI — OLIMPIA 
RM. SARAT 0—0.

FEPA *74 BÎRLAD — CHIMIA 
FĂLTICENI 1—0 (0—0) : Nignea
(min. 83).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
— C.S.M. SUCEAVA 2—2 ’(1—2): 
Mlădiu (min. 14), Amarghioalei 
(min. 54) pentru Ceahlăul, Ca- 
șuba (min. 11) și Păiuș (min. 28) 
pentru C.S.M.

METALUL MANGALIA — ME
TALUL PLOPENI 0—0.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
C.S. BOTOȘANI 4—0 (1—0) : C.
Rusu (min. 38 și 47) și Sima 
(min. 83 și 89).
, OȚELUL GALATI — F.C.M. 
PROGRESUL BRAÎLA 5—0 (2—0): 
Rotaru (min. 6 și 71), Pachi- 
țeanu (min. 43), Lala (min. 57) 
și Basalîc (min. 88).

(Relatări de la I. Tănăsescu, 
R. Alexandrescu, C. Popa, C. 
Ene, M. Paiu, C. Rusu, A.

Seria a Il-a ----------------------------------------
DIN ARIO VICTORIA BUCU

REȘTI — C.S. TIRGOVIȘTE 3—1 
(1—0) : Săndoi (min. 43), Glonț 
(min. 54), Marco (min. 77), res
pectiv Ghergu (min. 90).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — MINERUL MO- 
TRU 3—1 (1—1) : Stănculescu
(min. 18), Prodan (min. 57), Ol- 
teanu (min. 71), respectiv Gaș- 
par (min. 20 din 11 m).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 1—1 
(1—1) : Cursaru (min. 45) pen
tru Autobuzul, Barbu (min. 24) 
pentru IMASA.

I. P. ALUMINIU SLATINA — 
CHIMICA TÎRNAVENI 1—0 (0—0) î
S. Leța (min. 72).

TRACTORUL BRAȘOV — UNI
REA ALEXANDRIA 1—0 (0—0) :
Cimpean (min. 84).

ȘOIMII IPA SIBIU — GAZ 
TAN MEDIAȘ 2—0 (1—0) : Giu-
gi urni că (min. 37) și CoIdea
(min. 67).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — METALUL BUCUREȘTI
3—2 (2—1) : Brihac (min. 16), 
Iordache f(min. 38 și min. 74 din 
11 m), respectiv P. Mihai (min. 
30), Dumitra (min. 59).

FLACĂRA AUTOM. MORENI 
— AUTOMATICA BUCUREȘTI 
2—0 (1—0) : Toma (min. 44) și
Nicolae (min. 67).

CARPATI MÎRȘA — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 3—1 
(1—0) : Constantinescu (min. 29), 
Florescu (min. 58), Livciuc (min. 
79 din 11 m), respectiv Stoichiță 
(min. 72).

Seria a IH-a----------------------------------------
OLIMPIA SATU MARE — MI

NERUL CAVNIC 4—0 (3—0) î
Borhidan (min. 3), Pop (min. 8), 
Ardelean (min. 41) și Vancea 
(min. 88 din 11 m).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
MINERUL LUPENI 2—0 (1—0) :
E. Pop (min. 10) și Pașca (mîn. 
51).

ARMATURA- ZALĂU — F.C.M. 
U.T. ARAD 1—9 (1—0) : Boca
(min. 37).

GLORIA REȘIȚA — IND. SlR- 
MEI C. TURZII 2—1 (9—1) : Flo
re» (min. 67), Neagu (min. 92), 
respectiv. Giurgiu (min. 14).

GLORIA BISTRIȚA — AVÎN- 
TUL REGHIN 6—1 (3—1) : Radu 
(min. 8), Florea (min. 10 șl 50), 
Moga (min. 12), Boriceanu (min. 
47), Dănilă (min. 60), respectiv 
Cioată (min. 44).

STRUNGUL ARAD — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0) : Urs (min. 39).

„U" CLUJ-NAPOCA — C.S.M. 
REȘIȚA 2—0 (1—0) : Mujnai
(min. 15) șl Ciocan (min. 54).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— METALURGISTUL CUGIR 2—0 
O—0) : FI. Popa (min. 39) și 
Bucur (min. 75).

UNIREA ALBA IULIA — 
C.F.R. TIMIȘOARA 1—1 (0—1) :
AI. Moldovan (min. 75 din 11 m) 
pentru Unirea, T. Nicolae (min. 
13) pentru C.F.R.

(Relatări de la Z. Kovacs, Gh.

In vederea meciurilor din această săptămină

REUNIREA LOTURILOR A,
• LOTUL REPREZENTATIV 

s-a întrunit ieri in capi
tala. In vederea partidei de 
miercuri, de la Sibiu, în com
pania primei reprezentative a 
Poloniei, s-au reunit ieri Ia 
București următorii internațio
nali : Lung, Cristian — portari; 
Rednic, Zare, ștefănescu, Ior- 
gulescu, Nicolae, Ungureanu, 
Munteanu II — Mateuț, B6- 
loni, Irimescu, Bozeșan, Su- 
ciu, Hagi — Cămătaru, Coraș, 
Augustin, Lăcătuș, Pițurcă. Sub 
conducerea antrenorilor M. Lu
cescu și M. Rădulescu lotul se 
va declasa astăzi după-amiază 
la Sibiu, după ce va efectua, In 
cursul dimineții, un complex 
control medical.
• LOTUL DE TINERET, con

vocat la București ieri, a ple- 

Bieltz, FI. Jecheanu și G. Ar- 
senie).

1. Dunărea C.S.U 19 15 2 2 33-10 32
2. Petrolul PI. 19 13 4 2 40-15 30
3. Oțelul Gl. 19 8 4 7 32-17 20
4. C.F.R. Paș. 19 9 2 8 24-23 20
5. F.C. C-ța 19 8 3 8 32-25 19
6. C.S.M. Sv. 19 8 3 8 35-33 19
7. A.S. Mizil 19 8 3 8 31-42 19
8. F.C.M. Prog. 19 9 0 10 26-27 18
9. Met. Plopeni 19 8 2 9 29-30 18

10. C.S. Botoș. 19 7 4 8 21-25 18
11. Olimp. Rm.S. 19 8 2 9 21-27 18
12. Chim. Fălt. 19 7 3 9 20-25 17
13. Met. Mang. 19 7 3 9 20-26 17
14. FEPA ’74 19 8 1 10 21-30 17
15. Unirea Focș. 19 6 4 9 24-29 16
16. Prah. PI. 19 6 4 9 17-26 16
t7. Partiz. BC. 19 7 0 12 22-29 14
18. Ceah. P.N. 19 5 4 10 25-34 14

ETAPA VIITOARE (duminică 
31 martie) : F.C.M. Progresul 
Brăila — Prahova CSU Ploiești 
(0—1), Petrolul Ploiești — C.S. 
Botoșani (0—0), F.C. Constanța 
— Oțelul Galați (1—3), Partizanul 
Bacău — FEPA ’74 Bîrlăd (1—2), 
Dunărea CSU Galați — Metalul 
Mangalia (0—3), Olimpia Rm. Să
rat — Chimia Fălticeni (1—4), 
Metalul Plopeni — A.S. Mizil 
(0—3), Ceahlăul P. Neamț — 
C.F.R. Pașcani (1—1), C.S.M. 
Suceava — Unirea Dinamo Foc
șani (1—1).

(Relatări de la P. Zaharia, N. 
Ștefan, G. Octavian, D. Mihail, 
I. Stanca, I. Ionescu, M. Focșan, 
Gh. Ilinca și M. Verzescu).

1. Dinamo Vict. 19 11 6 2 39-20 28
2. Șoimii IPA 19 11 2 6 35-16 24
3. Mec. fină St. 19 11 1 7 28-24 23
4. Autom. Buc. 19 9 4 6 22-16 22
5. Progr. Vul. 19 9 2 8 28-27 20
6. C.S. Tîrgov. 19 9 4 6 32-20 19
7. Carp. Mîrșa 19 9 1 9 30-26 19
8. I.P. Alumin. 19 7 5 7 25-25 19
9. Chim. Tîrn. 19 8 3 8 26-29 19

10. Tract. Bv. 19 7 4 8 22-22 18
11. I.M.A.S.A. 19 6 6 7 17-23 18
12. Autobuzul 19 6 5 8 23-26 17
13. C.S.M. Tr. St 19 7 3 9 23-27 17
14. Met. Buc. 19 6 5 8 24-36 17
15. FI. Aut. M. 19 6 4 9 22-27 16
16. Gaz metan 19 7 2 10 19-27 16
17. Min. Motru 19 4 6 9 12-22 14
18. Unirea Alex. 19 4 5 10 22-36 13

ETAPA VIITOARE (duminică 
31 martie) : Automatica Bucu
rești — Mecanică fină Steaua 
București (2—1), Unirea Alexan
dria — I.P. Aluminiu Slatina 
(0—3), C.S. Tîrgoviște — Trac
torul Brașov (0—0), Chimica 
Tîrnăveni — Flacăra Autom. Mo- 
reni (0—3), Progresul Vulcan 
București — Dinamo Victoria 
București (1—2), Gaz metan Me
diaș — Carpați Mîrșa (0—2), 
IMASA Sf. Gheorghe — Minerul 
Motru (0—3), Șoimii IPA Sibiu 
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(3—1), Metalul București — Au
tobuzul București (1—1).

Munteanu, I. Domuță, P. Fuchs, 
I. Toma. Gh. Mornăilă, I. Les- 
puc, I. Simion și I. Anghelina).

1. „U“ Cj.-Nap. 18 13 4 1 38- 9 30
2. Gloria Bistr. 19 11 3 5 31-12 25
3. Aurul Brad 19 10 3 6 25-18 23
4. Armat. ZI. 19 10 2 7 36-25 22
5. Strung. Arad 19 10 1 8 26-25 21
6. C.S.M. Reș. 19 9 3 7 21-21 21
7. Min. Cavnic 18 10 0 8 45-37 20
8. Mureș. Deva 19 7 5 7 25-20 19
9. C.F.R. Tim. 19 8 3 8 24-20 19

10. Min. Lupeni 19 8 3 8 28-31 19
11. Unirea A.I. 19 8 2 9 19-26 18
12. Olimp. S.M. 19 6 5 8 29-29 17
13. F.C.M U.T.A. 19 7 3 9 22-26 17
14 Avîntul Reg. 19 6 3 10 19-25 15
15. Met. Cugir 19 4 6 9 17-25 14
16. Gl. Reșița 19 6 2 11 16-36 14
17. Sticla Ar. T. 19 5 4 10 12-34 14
18. Ind. sir. C.T. 19 4 4 11 19-33 12

ETAPA VIITOARE (duminică 
31 martie) : Mureșul Explorări 
Deva — Strungul Arad (0—1). Mi
nerul Lupeni — Aurul Brad 
(1—2), Armătura Zalău — C.F.R. 
Timișoara (0—1), Ind. sîrmei C. 
Turzii — „U“ Cluj-Napoca (1—5), 
Minerul Cavnic — Gloria Bis
trița (0—3), Olimpia Satu Mare 
— Gloria Reșița (2—2), Metalur
gistul Cugir — Avîntul Reghin 
(0—3), F.C.M. U.T. Arad — U- 
nirea Alba Iulia (0—1), C.S.M. 
Reșița — Sticla Arieșul Turda 
(1-1).

DE TINERET Șl OLIMPIC
cat imediat după reunire la Pi
tești, orașul care va găzdui 
miercuri întâlnirea amicală cu 
selecționata simțjară a Poloniei. 
Antrenorii C. Drăgușin, V. Kraus 
și A. Iordănescu au la dispozi
ție următorii jucători: Stîngaciu, 
și Barba — portari ; Pașcu, D. 
Popescu, Belodedici, Cristea, Bu
cico, Gheorghiu, Weisenbacher și 
Bacoș — fundași ; Văidean, Ba
lint, Botezan, Burdujan, Lazăr, 
Meszaroș și Mujnai — mijlo
cași : Pena, Soare, Muntean șl 
O. Popescu — înaintași.

• LOTUL OLIMPIC S-a re
unit ieri în Capitală, după care 
s-a deplasat la Focșani, unde, 
marți, va întâlni, în meci de ve
rificare, echipa olimpică a 
U.R.S.S.

%
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ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI -

MEDALIE DE BRONZ LA C.M. DE CROS
LISABONA. Un mare număr 

de spectatori au urmărit dumi
nică întrecerile campionatului 
mondial de cros, subliniind cu 
aplauze furtunoase cea de a 
treia victorie înregistrată, de-a 
lungul anilor, de alergătorul lu
sitan Carlos Lopes cronometrat 
pe 12 km în 33:33,0. El l-a În
trecut pe kenyanul Paul Kip- 
koech șl etiopianul Wodajo 
Bulti.

întrecerea feminină s-a desfă
șurat pe un traseu lung de 5 
km, fără prea mari dificultăți, 
dar un vint destul de puternic 
a însemnat o ,,frînă“ pentru 
concurente. Conform așteptărilor, 
cursa a fost cîștlgată de spor
tiva britanică Zola Budd, cro
nometrată ta 15:01,0, care a ob

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE FLORETA
(Urmare din pag. 1)

lej de verificare cu puțin timp 
înaintea campionatelor mondia
le de tineret, in Olanda, din 
prima decadă a lunii aprilie.

Din punctul de vedere al 
scrimei noastre, testul a fost 
în mare măsură edificator. Sin
gura noastră reținere derivă 
din absenta din concurs a unei 
candidate autorizate la podiu
mul apropiatelor „mondiale", 
Monica Veber (titulară de a- 
cum in prima reprezentativă a 
României, medaliată cu argint 
la J.O. ’84) aflată in refacere 
după accidentul .suferit la „Tur
neul Prietenia". Celelalte două 
floretiste. vizate de selecționeri 
pentru marea confruntare a 
scrimei juvenile, Reka Lazar 
și Gcorgeta Beca (cele care, la 
Moscova, s-au întilnit intre ele 
pentru a intra in finala de 8, 
ultima cîștigînd acest asalt, dar 
și finala competiției individua
le !) au dovedit că se află pe 
un drum ascendent al cărui 
punct maxim il dorim a fi la 
„mondialele" de la Arnhem. 
Chiar dacă ambele nu s-au ca
lificat direct printre cele 8 fi
naliste (așa cum au reușit alte 
două floretiste române, Elisa- 
beta Guzganu-Tufan — firesc, 
dacă ne gindim la cartea sa de 
vizită, si Roxana Dumitrescu, 
surpriză plăcută, dacă precizăm 
că tînăra floretistă a fost com
ponentă a celei de a treia gar
nituri reprezentative în acest 
concurs), trecînd prin recalifi
cări, ele au înscris pe foile de 
concurs victorii promițătoare, 
cum ar fi cele ale Rekăi Lazar 
la Kisleakova (U.R.S.S.). Guz- 
ganu, Frânez și Helfer (R.D.G.), 
sau cele ale Georgetei Beca la 
Soboleva și Belikova (U.R.S.S.).

MECIUL-TUR AL SEMIFINALELOR „CUPEI I.H.F.“
(Urmare din pag 1)

aidoma lui Stingă si a perforat 
plasa adversă, „bâtrinul" Necu- 
laie Voinea l-a anihilat — cu 
experiența si dirzenia sa — 
pe puternicul J. Koziel, iar cei
lalți. în frunte cu Doru Po
rumb. si-au adus si ei con
tribuția la crearea unor faze 
electrizante. Ca să nu mai vor
bim de portarii Petran și Ne- 
șovici. realmente impresionant! 
prin robinsonadele lor. H.C. 
Minaur nu le-a lăsat oaspe
ților decît 6 minute (2—2) sen
zația că le pot fi egali. Apoi 
scorul a curs fluviu, cu mici 
meandre, în favoarea celor 
care aveau cel puțin două 
clase valorice în plus. în fa
voarea acestor handbalisti ma
ramureșeni care si-au propus 
să modifice, prin forța, ambi

DIVIZIA ,.AU DE HANDBAL MASCULIN
feri s-au disputat partidele e- 

tapei a XlX-a a Campionatului 
Diviziei ..A" de handbal mascu
lin. Cele cinci meciuri s-au în
cheiat cu rezultate scontate, ob- 
ținînd victorii în deplasare Po
litehnica Timișoara șl Dinamo 
București. Din această etapă, 
H. C. Minaur Bala Mare șl-a sus
ținut în devans întîlnirea cu 
știința Bacău pe care, reamin
tim. a cîștigat-o (la Bacău) cu 
31—30.

Rezultate : STEAUA — CON

IN LUME C.M. de hochei pe gheată, grupa ,,C"

FRANȚA Șl IUGOSLAVIA AU PROMOVAT ÎN „B“

ținut o victorie clară, fără pro
bleme.

O mențiune specială 1 se cu
vine concurentei noastre Flța 
Lovln (15:35,0) care, intr-o com
panie puternică, s-a clasat pe 
un onorant loo 4 șl, de aseme
nea, Elenei Fidatov care a în
cheiat cursa pe locul 10 ta 
15:47,0.

In întrecerea pe echipe, la 
fete, primul loc a fost ocupat 
de S.U.A. cu 42 p, urmată de 
U.R.S.S. cu 77 p șl de repre
zentativa României cu 90 p. Pe 
locurile celelalte : 4. Franța 109 
p. 5. Canada 113 p, Ș. Anglia 153 
p etc. Medalia de bronz cuce
rită de fetele noastre reprezin
tă indiscutabil o frumoasă reu
șită.

De altfel, Lazar s-a și dovedit 
lidera eșalonului tinereții aflat 
pe planșele de Ia Floreasca, ur- 
cind pe podiumul întrecerii in
dividuale în urma mult mai 
experimentatelor trăgătoare so
vietice Ludmila Moroza și Ma
rina Soboleva.

Iată rezultatele finalei de 8 : 
Anette Helfer (R.D.G.) — Geor- 
geta Beca (România) 8—2, 
Ludmila Morozova (U.R.S.S.) — 
Roxana Dumitrescu (România 
tineret) 8—4, Reka Lazar 
(România) — Elisabeta Guz
ganu-Tufan (România) 8—5, 
Marina Soboleva (U.R.S.S.) — 
Ana Dimitrenko (U.R.S.S.) 
10—8 ; in semifinale : Morozo
va — Helfer 10—9, Soboleva — 
Lazar 8—4 ; pentru locurile 
3—4 : Lazar — Helfer 8—1 ; 
pentru locurile 1—2 : Morozo
va — Soboleva 10—8.

Proba pe echipe, disputată 
după sistemul eliminării direc
te, a consemnat următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Polonia 
9—3, România tineret — Dy
namo Berlin 9—7, R.D.G. — 
Cuba 8—8 (66—59 t-d.). Româ
nia I — România H 9—1 ; in 
semifinale : I .ILS5. — Româ
nia tineret 9—2, România I — 
R.D.G. 9—0 ; pentru locurile 
3—4 : R.D.G. — România tine
ret 9—6 ; pentru locurile 1—2 : 
U.R.S.S. — România I 9—4 (au 
punctat : Soboleva 4, Dimitren
ko și Belikova 2, Kisleakova 1. 
Morozova 0, respectiv Lazar 2. 
Guzganu și Beca 1. Oraș și 
Georgescu 0). Tinăra noastră 
echipă, intr-o alcătuire fortui
tă, a dovedit totuși, reale per
spective, notind ca promițătoa
re victoriile obținute in finală 
de Lazar (5—4 cu Morozova) și 
Beca (5—3 cu Dimitrenko). ca 
și scorul net din semifinala cu 
R.D.G.

ția si vigoarea lor. ierarhiile 
interne și Internationale.

Oaspeții vienezl au avut în 
Jan Koziel un lider valoric au
tentic. Masiv, cu forță hercu- 
leană. cunoscător al tainelor 
handbalului, el s-a detașat net 
de colegii săi. Dar n-a putut 
să-și dezvolte valoarea si ști
ința pentru că — trimis de 
antrenorul Lascăr Pană — N. 
Voinea a Intrat în teren cu 
misiunea de a-1 tine om la 
om. misiune pe care și-a in- 
deplinit-o cu brio, diminuind 
mult potențialul jucătorului 
oolonez din echipa vienezâ. 
Ne-a plăcut mult Rudolf Pro- 
haska, le Întrevedem un viitor 
frumos lui Martin Schmidt și 
Christian Senekowitsch, după 
cum admirăm ambiția cu care 
au luptat Florian Hintringer 
sau Alex Tonkourt. Toate a- 
ceste atuuri, evidente pe par
cursul întregului meci, n-au

STRUCTORUL ARAD 32—22 
(20—10), MINERUL CAVNIC — 
DINAMO BUCUREȘTI 29—33 
(15—15). UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — CONSTRUCTORUL 
ORADEA 29—23 (10—10), INDE
PENDENTA CARPAȚI MtRȘA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
27—24 (14—10), DINAMO BRAȘOV 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
17—22 (9—10).

(Corespondenți: Nușa DEMIAN, 
Carol GRUIA, Mihai VERZESCU, 
A. CRI ȘAN)

MEGfiVE, 24 (prin telefon), In 
ultriimele două zile ale turneului 
grupei „C“, România a câștigat 
partida cu Danemarca cu 5—0 
(1—0, 1—0, 3—0), și a pierdut-o pe 
cea cu Franța cu 8—3 (2—1, 2—1,
4—1), Franța șl Iugoslavia, ocu
pantele primelor două loouri, vor 
juca anuil viitor în grupa „B“ a 
campionatului mondial, iar ulti
ma clasată, Spania, va evolua ta 
turneul de consolare, așa-numita 
grupă ,JD“. In rest, formațiile 
clasate de la locurile 3 la 7, prin
tre care și reprezentativa Româ
niei, vor juca ta continuare ta 
grupa „C*. Desigur, comportarea 
echipei noastre a nemulțumit în 
această competiție, ea pierzind 
toate cele trei meciuri susținute 
fa compania formațiilor clasate 
înaintea eh Dar, desigur, asupra 
acestor chestiuni și a cauzelor 
care au contribuit la aoest rezul
tat slab vom reveni.

Alte rezultate : R. P. Chineză 
— R.P.D. Coreeană 6—1 (1—1, 3—0. 
2—0), Franța — Bulgaria 10—2 
(6—0, 3—1, 1—1), Iugoslavia — 
Spania 7—1 (2—0, 4—0, 1—1). Da
nemarca — Bulgaria 6—1 (3—1, 
0—0, 3—0), R. P. Chineză —
Spania 10—1 (4—0, 4—L, 2—0), Iu
goslavia — R.P.D. Coreeană 8—2 
(3—0, 4—0, 1—2). In urma aces
tor rezultate plasamentul se pre-

„TROFEUL CARPAȚI" LA POLO
(Urmare din pag. I)

giu, Ciobăniuc înscriind goluri 
care mai de care mai frumoase 
(ultimul în min. 27,01). pentru 
ca, numai cu 10 secunde îna
intea fluierului final. Razga să 
reducă din handicap : 13—8.
Cele 21 de goluri ale partidei 
au fost înscrise de : Hagiu 5, 
Ciobăniuc 4, Costrăș 1. Moi- 
ceanu 3 pentru învingători, 
respectiv Tordk 1. Horvath 2, 
Razga 3, Szilvasan 1 și Spock 
1. Au arbitrat bine N. Lalov 
(Bulgaria) și A. Michavtowits 
(Polonia).

Tot duminică. în primul meci 
al reuniunii, s-au întilnit for
mațiile Cehoslovaciei și Româ
niei (tineret). Scor 1 7—6 (3—2, 
1—3. 2—1, 1—0) pentru oas
peți- Tinerii poloisti români au 
făcut din nou o partidă cu
rajoasă. in repriza a doua ei 
lâsind rhtar impresia că vor 
realiza o victorie. Nu a fost 
așa, pentru că poloiștii ceho
slovaci, net superiori in ceea 
ce privește gabaritul, au e- 
chilibrat jocul și. cu 1,13 min. 
înaintea fluierului final, au în
scris golul victoriei. O fru
moasă impresie a lăsat-o por
tarul român Gelu Lisac. Au 
marcat : Ciliak 3. Vidumanski 
3. Bolacik 1. respectiv Zaha- 
ria 3. Chiru. Geantă si Geam- 
bașu cite 1. Arbitri : R. Timoc 
și V. Goian (ambii din Româ
nia).

în aceeași zi. Bulgaria — 
Polonia 11—4 (2—1. 3—1. 2—0, 

• 4—2). Net superiori, poloiștii

LA HANDBAL MASCULIN
putut compensa, insă, lipsa de 
omogenitate și de cunoștințe 
tehnice aprofundate. Era evi
dent. după numai cîteva mi
nute de joc, că Minaur îsi va 
croi drum în finala „Cupei 
I.H.F.“. că maramureșenii vor 
trece în contul lor a 7-a vic
torie consecutivă în această 
ediție a trofeului european. 
Să adăugăm aplauzelor entu
ziastului public băimărean fe
licitările noastre echipei Mi
naur și antrenorilor ei pentru 
această nouă și viguroasă do
vadă a dorinței lor ferme de 
a contribui permanent la ridi
carea prestigiului handbalului 
nostru în arena internațională.

Loturile celor două echipe : 
H.C. Minaur : Neșovici, Pe
tran — Rădulescu. Oros. N. 
Voinea , (2), M. Voinea (13), 
Covaciu* (6). Porumb (4), Mi- 
roniuc (1), Marta. Boroș (3), 
Flangea (8). Antrenori : Lascăr 
Pană și Petre Avramescu ; 
WAT Margarethen Viena : 
Schuster, Wiesinger — Hin- 
tringer (2). Beirer (2). Sene- 
kowitsch, Plaschko. Wiederer, 
Danemann (1), Prohaska (3), 
Koziel (7), Tonkourt (2), 
Schmid (2). Antrenori : Richard 
Guzik și Hans Strass. Au ar
bitrat foarte bine D. Nutman 
și N. Zawadski (Israel).
• Alte rezultate din competi

țiile europene masculine : C.C.E. 
(semifinale, meciuri tur) : Atleti
co Madrid — Dukla Praga 16—14 
(10—8). Metaloplastika Sabac — 
FH Hafnarfjarder (Islanda) 33—17 
(14-8). 

zintâ astfel : 1. Franța 13 p, 2. 
Iugosflavija 12 p, 3. R. P. Chineză 
11 p, 4. România 8 p, 5. Dane
marca 6 p, 6. Bulgaria 4 p, 7. 
R.P.D. Coreeană 2 p, 8. Spania 
o p.

Călin ANTONESCU

• La Sapporo (Japonia) s-a 
încheiat C.M. de juniori, grupa 
„B“. Ultimele rezultate : Elveția
— Japonia 5—3 (1—3, 4—0, 0—0),
Olanda — România 7—1 (1—0,
5—0, 1—1), Norvegia — Austria 
5—5 (2—1, 2—2, 1—2), Franța —
Italia 2—1 (0—1, 0—0, 2—0), Elve
ția — Austria 20—7 (5—5, 8—2, 
7—0), Italia — România 5—3 (3—1, 
0—1, 2—1), Japonia — Norvegia 
3—1 (1—0, 1—1, 1—0), Olanda —
Franța 12—1 (5—0, 1—1, 6—0). Cla
samentul : 1. Elveția 14 p, 2. O- 
landa 11 p, 3. Japonia 9 p, 4. Aus
tria 7 p, 5, Norvegia 5 p, 6. Italia 
4 p, 7. România 3 p (golaveraj 
—15), 8. Franța 3 p (—23).

• La Fribourg (Elveția) a con
tinuat CAL grupa „B“ : Italia — 
Olanda 5—2, (0—1, 2—1, 3—0), Ja
ponia — Norvegia 8—5 (6—1, 1—4, 
2—0) !, Austria — Ungaria 2—0 
(0—o, 0—0, 2—0), Polonia — Olan
da 4—3 (3—0, 0—2, 1—1), Elveția
— Norvegia 2—1 (0—1, 1—0, 1—0).

bulgari nu au lăsat nici o spe
ranță jucătorilor polonezi, care 
in acest meci au apărut obo
siți. O mențiune pentru por
tarul bulgar Valkov, excelent 
și în această partidă. Au mar
cat : Nanov 2, Sușkov 2. Toș- 
cev 2, Takorov, Pirinski, Da- 
radanev, Ivanov și Andreev 
cite 1, respectiv Kosiada 2, 
Roguz și Gruszecki cite 1. Ar
bitri : L. Erdds (Ungaria) și 
V. Medianu (România).

Rezultatele de sîmbătă : Po
lonia — România (tineret) 13— 
10 (1—3, 3—2, 6—3, 3—2), Un
garia B — Cehoslovacia 11—10 
(2—2. 3—4, 3—2, 3—2), Româ
nia A — Bulgaria 14—7 (3—2, 
4—1, 3—1, 4—3). Bulgaria — 
România (tineret) 12—10 (4—1, 
4—2, 1—2. 3—5), Ungaria B — 
Polonia 12—9 (2—2, 2—2. 4—3, 
4—2), România A — Ceho
slovacia 15—7 (3—1. 5—1. 3—1, 
4—3).

Clasament final : 1. Româ
nia A 10 p, 2. Ungaria B 7 p, 
3. Cehoslovacia 6 p, 4. Bulga
ria 5 p. 5. Polonia 2 p, 6. 
România (tineret) 0 p.

FOY BAL meri dictate
ITALIA (et. 23) : Ascoli — Flo

rentina 2—L, Atalanta — Udinese 
0—L AveUtao — Napoli 0—1, Co
mo — Sampdoria 0—0, Lazio — 
Roma 1—1, Juventus — Inter 3—L, 
Milan — Torino 0—1, Verona — 
Cremonese 3—0. Pe primele 
locuri : Verona 35 p, Inter și 
Torino 30 p, Sampdoria 29 p... 
pe ultimele : 15. Lazio 13 p, 16. 
Cremonese 9 p.

ANGLIA (et. 32). Everton — 
Arsenal 2—0. Tottenham — Sout
hampton 5—1, Manchester United
— Aston VUla 4—0, W. B. Albion
— Liverpool 0—5 !, Coventry — 
Watford 3—1. Leicester — West 
Ham 1—0. Stoke — Nottingham
1—4 !. Ipswich — Newcastle 1—1, 
Luton — Q. P. Rangers 2—0. Pe 
primele locuri : Everton 60 p (29 
j), Tottenham 60 p (30 p), Man- 
cnester Utd. 56 p (31 j), Arse
nal 52 p (33 j), Liverpool 51 p 
(30 j). Pe ultimele : 21. Ipswich 
27 p (28 j). 22. Stoke 14 p (30 j).

tn finala „Cupel llgii“ Norwich 
a dispus de Sunderland cu 1—0 
(0-0).

FRAN: A (et. 29). Nantes — 
Sochaux 1—1. Bordeaux — Au
xerre 6—1 !. Brest — Lens 3—2, 
Paris St. Germain — Metz 1—2, 
Bastia — Tours 2—2, Monaco — 
Marseille 3—0, Toulouse — Laval 
1'—1, Nan.— — Strasbourg 1—1, 
Lille — R. C. Paris 2—1, Toulon
— Rouen 1—1. Pe primele locuri:
Bordeaux 47 p. Nantes 43 p, Au-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Vineri, la Hava

na. Marltza Marten a realizat un 
nou record cubanez la disc ou 
70,50 m • Australianul David 
Smith a cîștlgat cursa de 20 km 
marș în concursul de la Shanghai, 
cu timpul de 1.19:52. A fost ur
mat de Liu Jianli 1.21:39 și Zhang 
Yanlong 1.22:23.

BASCHET o După ce a condus 
chiar de la prima etapă. Parti
zan Belgrad a devenit campioană 
feminină a Iugoslaviei, în ciuda 
faptului că sîmbătă a pierdut 
jocul cu vechea sa rivală Steaua 
roșie.

CICLISM • „Săptâmîna cata
lană", cursă pe etape, a fost cîș- 
tigată de rutierul spaniol Jose 
Recio care l-a învins cu 17 s pe 
australianul Phil Anderson • A 
46-a ediție a „Turului Calabriel" 
a revenit Italianului Silvano Rlcco

TURNEE DE SAH
în turneul internațional fe- 

minim de șah „Hercules ’85“, 
care se dispută la Băile Her- 
culane, au mai rămas de ju
cat două runde.

Clasamentul după 11 runde : 
Marina Pogorevici 872, Ga
briela Olteanu 7 (o partidă în 
plus), Otilia Ganț 6V2. Vesmina 
Sikova (Bulgaria) 6, Marta 
Kovacs (Ungaria), Mariana Du
minică, Mariana Nechifor, 
Smaranda Boicu 5 etc.
• In localitatea Petah-Tikva. 

lîngă Tel Aviv (Israel), a înce
put campionatul mondial de șah 
pentru juniori șl junioare. In în
trecerea fetelor conduce, după 
două runde, reprezentanta noas
tră Mălina Nicoară (CI. sp. șc. 
Pitești) cu 2 puncte. Ea a cîști- 
gat la Walther (Elveția) și la 
Majul (Columbia).
• In turneul feminin din ca

drul Festivalului internațional șa- 
hlst de la Bled (Iugoslavia), 
după opt runde, continuă să con
ducă maestra româncă Ligia Jic- 
man, cu 61/» p, urmată de Ger
trude Baumstark (România) — 6 
p. Dekici, Kolar (ambele Iugo
slavia) — cu cîte 5% p. Cu o 
rundă înainte de încheierea tur
neului masculin, conduce marele 
maestru iugoslav Raikovici cu 
6Vi p, urmat de Parik Ștefanov 
(România), Ianosevici (Iugosla
via), Bielczik (Polonia) cîte 6 p.
• Superturneul de mari maeș

tri de la Linares (Spania) s-a 
încheiat cu victoria lui L. Ljubo- 
jevici — 7 p (din 11). Pe locul 
secund, tot cu 7 p, dar cu un 
coeficient S.B. mal slab, s-a cla
sat R. Hubner. Urmează : L. Por- 
tisch, V. Korcinoi 6‘/2, B. Spasski 
6. J. Timman, A. Milles, L. Po- 
lugaevski 5VS, Rivas 5, Christian
sen, Vaganian 4, Adorjan 3V2.

ACTUALITATEA 1N TENIS
• In Masters-ul feminin de la

New York, în sferturi de finală 
s-au întîlnit : Navratilova — Shri
ver 6—2, 6—4, Mandlikova — Gar
rison 6—3, 6—4, Sukova — Lind- 
qvits 6—4, 6—4, Rinaldi — Jor
dan 6—1, 6—3 : semifinale : Su
kova — Rinaldi 6—4, 6—2, Navra
tilova — Mandlikova 7—5, 7—6.
In proba de dublu, semifinale : 
Navratilova, Shriver — Fairbank, 
Reynolds 6—0, 6—3, Kohde-
Kilsch, Sukova — Potter, Walsh
6—3, 6—2, finala : Navratilova,
Shriver — Kohde-Kilsch, Su
kova 6—7, 6—4, 7—6.
• Turnee masculine (semifina

le) : Nancy ; Wilklson — Portes
6— 1, 6—1 Zivojinovid — Hooper
7— 6, 3—6, 6—4, Wilkison — Zivo- 
jinovicl 4—6. 7—6, 9—7 ; Montreal; 
Nixon — McCain 6—1, 6—4, Kohl- 
berg — Alexander 6—2, 6—2 ; Rot
terdam: Hlasek — Smid 6—3, 6—7, 
6—3, Mecir — Nystrom 6—3, 6—3.

xerre 36 p. Pe ultimele : 19.
Tours 20 p (2J j), 20. R. C. Paris 
18 p (23 j).

R. F. GERMANIA (et. 24). Bo- 
enum — Karlsruhe 5—2, Frank
furt — Bremen 1—3, Schalke -* 
Bielefeld 3—0, Hamburg — Braun
schweig 5—0. Monchengladbach — 
Kaiserslautern 7—0, Stuttgart — 
Koln 3— Dusseldorf — Urdin- 
gen 2—2 Leverkusen — Dort
mund 0—1, Mannheim — Bayern 
Munchen 0—0. Pe primele locuri : 
Bayern 34 p (24 j). Bremen 32 p, 
Monchenjladbach 28 p (ambele cu 
cite 23 j). Pe ultimele : 15. Bie
lefeld 17 p (24 j), 16. Dortmund 
16 p (22 j). 17. Braunschweig 16 
p, 18. Karlsruhe 14 p (ambele 
cu cîte 23 j).

U.R.S.S. Meci restant : Spartak 
Moscova — Voronej 2—0. După 
trei etape conduc Dinamo Tbilisi 
și Spartak Moscova cu cîte 6 p.

SCOȚIA (et. 30). Hibernian — 
Aberdeen 0—5, Rangers — F. C. 
Dundee 1—3, Dumbarton — 
Hearts 1—3, Dundee Utd. — St. 
Mirren 3—1, Morton — Celtic
2— 7 ! Pe primele locuri : Aber
deen 48 p (30 j), Celtic 42 p (29 
j). Dundee Utd. 38 p (29 j).
• In preliminariile C.M. (zona 

Asiei) : Thailanda — Bangladesh
3— 0. In clasamentul grupei a
3-a  conduce Indonezia cu 6 p (3 
j), urmată de Thailanda 2 p (2 
j). In grupa a 2-a : Siria — Ku
wait 1—0 (0—0).

care a parcurs 246 km in 5.51:15. 
In același timp au fost înregis
trați alți 9 alergători • In Franța 
se desfășoară criteriul internațio
nal. Etapa I (179 km în împreju
rimile localității Juan les Pins) 
a fost cîștlgată de irlandezul Sean 
Kelly în 4.24:33. Etapa a Il-a (84 
km, Antibes — Caussols) a reve
nit francezului Charly Berard în 
2.29:34 care a preluat tricoul gal
ben cu 6.54:12. Kelly se află la 
10 s iar Charles Motet (Franța) 
la 12 s.

RUGBY • Finala „Cupei Sco
ției* și-o vor disputa echipele 
Llanelli (24—10 cu Bridgend) și 
Cardiff (24—3 cu Pontypool) • 
Finala „Cupei Angliei" se va des
fășura într» London Welsh 
(10—10 cu Coventry !) și Bath 
(12—11 cu Gloucester).
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