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pentru realegerea tovarășului

H.C. MINAUR IN FINALA „CUPEI I.H.F."
• Ieri la Viena, 28-25 (15-13) In returul 
cu WAT Margarethen • A doua finalistă: 

Zaporoje (U. R. S. S.)

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTE NE UfPIIIII ICIi

In această primăvară aniversară, atît de 
bogată in evenimente de o importantă ca
pitală pentru prezentul și viitorul . națiunii 
noastre, in cronica de aur a istoriei Româ
niei a fost înscrisă o nouă pagină de glorie, 
îndeplinindu-și cu înaltă răspundere poli
tică, patriotică, mandatul încredințat de po
por în alegerile de la 17 martie și expri- 
mînd voința întregii țări, deputății în Marea 
Adunare Națională au reales, într-o entu
ziastă unanimitate, în funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste România 
pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste.

Moment de profundă semnificație istorică, 
la acest act solemn, alături de deputății în 
Marea Adunare Națională au participat, de 
fapt, toti “cetățenii tării, întregul popor, tră
ind cu deplină satisfacție sentimente de vi
brant patriotism, de mare bucurie, de adevă
rată sărbătoare.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescn, 
pentru a patra oară, in funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România și Coman
dant Suprem al Forțelor Armate este expre
sia înaltei stime, a dragostei fierbinți și pro
fundei recunoștințe pe care Ie nutresc toți 
cetățenii tării fată de strălucitul conducător 
al partidului și patriei noastre socialiste, o- 
mul care întruchipează conștiința și aspira
țiile întregului popor, ctitorul de țară nonă, 
liberă, demnă și tot mai prosperă, care, în
deosebi în ultimele două decenii — în 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU", cea mai 
bogată și fertilă perioadă din milenara istorie 
a României — a cunoscut un avint impre
sionant în toate domeniile de activitate, mă
rețe împliniri socialiste, adevărate fapte de 
istorie, pentru istorie.

învestirea tovarășului Nicolae Ceaușescn 
in cea mai inaltă funcție de stat reprezintă, 
în același timp, chezășia marilor noastre suc
cese viitoare, înfăptuirea mărețelor obiecti
ve stabilite de istoricul forum al comuniști
lor, cel de al XIII-lea Congres al P.C.R., ale 
cărui documente de inestimabilă valoare teo
retică și practică sînt fundamentate pe gin- 
direa revoluționară, dinamică și novatoare, 
pe înțelepciunea șî luminoasa clarviziune ale 
secretarului general al partidului.

Țara întreagă are certitudinea că, avînd în 
fruntea partidului și statului pe cel mai de

seamă comunist și cetățean al patriei, va 
cuceri noi și tot mai înalte trepte de civili
zație și progres, că va înfăptui, în continua
re, cu tot mai multe succese, politica inter
nă șl externă a partidului nostru, Programul 
partidului de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. în același timp, trăim 
convingerea fermă că va spori tot mai mult 
prestigiul României în lume, prin înfăptuirea 
nobilelor idealuri de pace, prietenie și cola
borare cu toate națiunile, de care este ani
mat poporul român și pentru care militează 
cu atîta * ardoare și fermitate conducătorul 
partidului și statului nostru, stimat și prețuit 
pe toate meridianele globului.

Primită cu profundă satisfacție și mîndrie 
patriotică, realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România se constituie 
astfel ca un act de voință, de acțiune revo
luționară, de dragoste și atașament al între
gii noastre națiuni socialiste.

Prin calde mesaje de felicitare adresate 
președintelui Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comitete județene de partid, or
ganizații politice și de masă, consilii ale oa
menilor muncii, conduceri de ministere și 
departamente, oameni ai muncii de toate 
vîrstele și profesiile, români și de alte na
ționalități, își exprimă cu înflăcărare cele 
mai alese sentimente de satisfacție și bucu
rie pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de președinte 
al țării, socotind această învestitură ca o 
nouă și grăitoare dovadă a dragostei și căldu
rii cu care întregul partid și popor îl în
conjoară pe cel mai strălucit fiu al său, 
urîndu-i din adincul inimilor multă sănăta
te și viață lungă pentru a conduce in con
tinuare, cu aceeași vigoare și înțelepciune, 
destinele poporului, ale României socialiste, 
în telegrama pe care Consiliul National pen
tru Educație Fizică șî Sport a adresat-o to
varășului Nicolae Ceaușescu se exprimă re
cunoștința fierbinte și vibrantul omagiu pen
tru condițiile minunate create în (ara noas
tră, eu deosebire în ultimele două decenii, 
pentru ca numărul practicanților exercițiilor 
fizice să crească necontenit, pentru ca spor
tivii fruntași să se afirme tot mai viguros 
în arena internațională, obținînd succese de 
prestigiu, spre gloria sportului românesc, 
spre gloria scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

VIENA, îl (prin telefon). — 
Cocheta sală de handbal din 
marele complex sportiv „Wie
ner Stadthalle", a găzduit du
minică dimineața, în prezența 
a 1 000 de iubitori al acestui 
sport, partida retur din cadrul 
semifinalelor „Cupei 
dintre echipele masculine WAT 
Margarethen Viena și H.C. Mi
naur Baia Mare. Cura se știe, 
meciul-tur. disputat în ziua de 
24 martie la Baia Mare, a fost 
cîștigat de jucătorii români cu 
scorul de 37—19 (19—10), care 
prin cele 18 goluri diferență 
luaseră o serioasă opțiune pen
tru calificarea în finala aces
tei prestigioase competiții eu
ropene.

Ei nu s-au mulțumit insă 
numai cu „zestrea“ acumulată 
în primul joc și, practicînd 
același handbal rapid și inspi
rat în atac, cu o apărare 
destul de fermă, atentă și, mai 
ales, promptă în intervenții, 
avînd in portarii Neșovici și 
Petran doi jucători în formă, 
au reușit să cîștige și in de
plasare, învingind pe WAT 
Margarethen, chiar aici, la Vie
na, cu 28—25 (15—13). în acest 
fel. H.C. Minaur Baia Mare

CUPA ROMÂNIEI" EA HANDBAL FEMININ
A FOST CUCERIEĂ

•
BUZĂU, 31 (prin telefon). 

Un public iubitor de handbal, 
care a umplut pînă la refuz 
tribunele, dornic ,să asiste la 
competiții de anvergură, a fost 
prezent în Sala sporturilor du
minică după-amiază pentru a 
urmări evoluția celor patru 
formații — TEROM Iași, Știin
ța Bacău, Hidrotehnica Con
stanța și Rapid București — 
calificate în disputa pentru 
locurile 1—4 ale etapei finale a 
„Cupei României" la handbal 
feminin.

în „finala mare" au evoluat 
handbalistele din Bacău și Iași. 
La capătul unui meci care a 
pasionat tribunele aproape pe 
întreaga sa durată, TEROM a 
învins pe Știința Bacău cu 
25—24 (11—13). Componentele
echipei ieșene, antrenorii Cor
nel Bădulescu și Mircea Pop, 
ca și conducerea clubului me
rită felicitări pentru prestigio- 

își înscrie în palmares o re
marcabilă performanță, reali- 
zînd in cadrul acestei ediții a 
„Cupei I.H.F." cea de-a 8-a 
victorie consecutivă și ajungînd 
să se califice in finala întrece
rii fără să fî cunoscut în- 
frîngerea.

Partida-retur a fost mult mai 
echilibrată și mai disputată de- 
cît cea de la Baia Mare. Hand- 
baliștii de la WAT Margaret
hen au încercat să obțină mă
car pe teren propriu victoria, 
mai ales că meciul a fost te
levizat, și să-și Înscrie astfel 
in palmares un rezultat de 
prestigiu pentru această echi
pă robustă, care se apără bine 
și uneori, contraatacă viguros.

Așa s-au înttmplat lucrurile 
și in meciul retur, In care, 
după ce H.C. Minaur a început 
bine, conducted te primele 
minute (8—4 în min. 10), s-a 
văzut destul de repede egala
tă (6—8 în min. 12) și apoi 
„stopată" destul de des te ac
țiunile sale ofensive. Pe acest 
fond de joc echilibrat, gazdele

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

OE TEROM IAȘI
sul succes obținut prin cuce
rirea, pentru prima oară, a 
„Cupei României".

Partida a avut virtuți teh
nice și spectaculare demne de 
o finală de „Cupă", învingătoa
rele construindu-și metodic, 
chiar dacă nu de la începutul 
jocului, atît ofensiva cît și 
apărarea, reușind să-și domi
ne în final partenerele prin 
rapiditatea paselor, prin ata
curi și contraatacuri inițiate și 
excelent conduse de Angela 
Anton. Angela Haidău și Ro
dina Cevaliue. Prima repriză 
s-a jucat într-o notă de ex
tremă tensiune, firească de alt
fel prin miza mare a parti
dei și pria ambiția cu care 
ambele formații au Încercat 
să-șl aproprie victoria. Mal lu-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2—3)

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A TURCIEI
SOSESTE ASTĂZI LA CRAIOVA

OASPEȚII S-AU ANTRENAT IERI IN CAPITALA

„SPERAM CA LA CAMPIONATELE EUROPENE 
SA OBȚINEM DIN NOU MEDALII"

Sosiți sîmbătă după-amiază 
la București, jucătorii primei 
echipe a Turciei s-au antrenat 
ieri (dimineață și după-amiază) 
pe unul dintre terenurile com
plexului „23 August" sub în
drumarea antrenorului Ilmaz 
Kozdel. Au făcut deplasarea, 
venind de la Tirana, unde au 
jucat miercuri în compania e- 
chipei Albaniei (rezultat 0—0), 
următorii 16 jucători : portari 
— Arif, Erhan ; fundași — 
Mujdai, Abdul, Kemal, Semih, 
Iusuf, Alper, mijlocași — Me

Dn remarcabil succes al nociiciștilor Juniori

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT GRUPA „B" 
A CAMPIONATULUI EUROPEAN 

Șl A PROMOVAT ÎN GRUPA „A"
(Citiți amănunte în pag. a 4-a)

tin. Huseyn, Iskender, Beihan, 
Senol ; atacanti — Ridvan, 
Selouk, Hasan. Precizăm că an
trenorul ungur Kalman Meszoly 
efectuează deplasarea în calita
te de consultant tehnic, el ur- 
mind să preia direcția repre
zentativei Turciei după partida 
de la Craiova.

în cursul zilei de astăzi fot- 
balișiti turci vor pleca la 
Craiova.

(Continuare în pag. 2—J)

Interviu cu Petre Coman, an
trenorul principal al lotului de 

lupte libere

După turneele internaționale 
de lupte libere din Uniunea 
Sovietică, Bulgaria. Ungaria și 
Mongolia, sportivii din lotul 
reprezentativ al tării noastre 
și-au încheiat, practic, verifi
cările în vederea apropiatelor 
campionate europene de la 
Leipzig. Vor mai fi. desigur, 
meciuri de pregătire în cadrul 
lotului pînă la sfirșitul lunii 
aprilie, cînd au loc întrecerile 
continentale, dar este cert că. 
după turneele respective, s-a 
conturat, în bună măsură, „e- 
chipa" pentru întrecerile con
tinentale. Iată de ce am con
siderat oportun să solicităm, 
la această „oră", opiniile an
trenorului principal al lotului. 
Petre Coman.

— Fără îndoială — aprecia 
interlocutorul nostru — toate 
turneele la care au participat 
luptătorii din Iot au fost ex
trem de utile pentru verifica
rea stadiului pregătirii sporti
vilor noștri și pentru a-i de
semna pe cei care vor repre
zenta tara la competiția conti
nentală. Am avut, de fleeare 

dată, posibilitatea să vedem 
greșelile lor tehnice și tactice, 
modul cum au aplicat, in fata 
adversarilor, procedeele de a- 
tac și apărare repetate de ne
numărate ori în timpul pregă
tirii la lot.

— Ne-ar interesa părerea 
specialistului Coman privind 
posibilitatea luptătorilor noștri 
de a avea rfiștig de cauză în 
condițiile cînd meciurile au 
fost reduse la două reprize, 
iar ritmul de luptă a devenit 
de-a dreptul debordant.

— Arbitrii dictează după nu
mai citeva secunde avertis
mente în cazul cînd nu se fi
nalizează procedee tehnice. 
Luptătorul avertizat se află, de 
cele mai multe ori, așezat în 
„parter", preferință majoritară 
a sportivilor care punctează.

TURNEE ALE DIVIZIEI
în bazinul Floreasca din Ca

pitală. începînd de astăzi, se 
var desfășura turneele 3 șt 4 
ale grupei secunde din Divizia 
„A“ de polo, locurle T—10. în 
prima zi, de la ora 16, vor 

Dacă sînt însușite foarte bine 
procedeele tehnice de atac și 
de apărare în această poziție, 
ai prima șansă de succes.

— Lupta începe, totuși, în 
picioare si dacă este stăpînîtă 
bine „arma" atacului nu mai 
ajungi în postura de a fi pe
nalizat.

— Așa și este teoretic, dar 
pe saltea se schimbă lucrurile, 
pentru că, în meciurile mai e- 
chilibrate, de cele mai multe 
ori reușitele sînt puține și a- 
tunci se împart repede aver
tismente.

— Cum apreciati rezultatele 
luptătorilor noștri la turneele 
la care au participat ?

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2—3)

„A" LA POLO
avea loc meciurile : CSU Con
strucții — Lotul de juniori și 
LL. Timișoara — Rapid Arad.

Turneul nr. 3 al grupei „A" 
va începe miercuri 3 aprilie, 
tot în bazinul Floreasca.



Etapa a 20 a a campfonatnlnl masculin dc bandOal Divizia „A" A FOST ALCĂTUIT LOTUL

ȘTIINȚA BACĂU LA EGALITATE CU DINAMO, LA BUCUREȘTI!
Ieri s-au disputat Jocurile eta

pei a 20-a a campionatului naas- 
eulin de handbal Divizia «A*, 
(Un programul căreia a lipsit cel 
mai important med. derbyul au 
numai al acestei etape, d al în
tregului campionat : H.C. Mlnaur 
Bala Mare — Steaua, partidă care 
va avea loc joi 4 aprilie, <e Ia 
ora 17, la Bala Mare. In cele
lalte Jocuri disputate eu acest 
prilej s-au Înregistrat rezultate 
normale, excepție ttdnd, poate, 
„egalul* de la București, obținut 
de Știința Bacău în fața echipei 
Dinamo.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BAC AU 26—26 (14—13). în
tâlnirea, desfășurată duminică 
dimineața, a oferit puținilor spec
tatori prezenți în tribunele sălii 
Floreasca o partidă destul de in
teresantă, nu atit prin calitatea 
Jocului, d prin evoluția scorului. 
Spre surprinderea generală, cei 
cane au fost mai mult La cîrma 
Jocului au fost handbaliștii bă
căuani, care — bine coordonați 
de Berbecaru — au creat nume
roase faze periculoase La poarta 
dinamoviștilor, aflați ieri într-o 
zi nu prea fastă. Știința Bacău 
a condus majoritatea timpului cu 
3—4 goluri, ca urmare a unor a- 
tacuri vijelioase, cărora dinamo- 
viștii le-au făcut față cu destulă 
dificultate, iar în apărare au în
chis culoarele de șut ale princi
palilor atacanți adverși. Surpriza 
nu s-a produs însă, deoarece oas
peții, după ce au condus cu 
23—18 (min. 43) și 26—24 (min. 
58), au irosit numeroase contra
atacuri care le-ar fi permis men
ținerea diferenței, iar apărătorii 
au comis cîteva greșeli copilă
rești, de care au profitat cu 
promptitudine Jucătorii de la Di
namo. Bucureștenii au obținut 
astfel un nesperat rezultat de e- 
galitate. Au marcat : Mocanu (5),

Bedivan (5), Jlanu A. Dură» (4), 
Zaharia (4), Oprea, Ștefan, Anto
nescu pentru Dtaaino și, respee- 
ttr. Bondar fi). Zamfir (f), Ber- 
becaru, Vasflca. Gtxlcacu, Vlad — 
ctte 3 fi Dumitra. Au arbitrat 
trine I. Apostol — B. Mahler 
(Brașov). (T. SIRIOPOL — co- 
^UNIVEBSITATEA CRAIOVA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 23—22 (15—14). Med drama
tic, d« mare luptă, ta care am
bele formații aveau nevoie de 
cete două puncte puse In Joc ca 
de_. aer, pentru a mai putea 
spera să se salveze de la retro
gradare. Victoria a revenit la li
mită, dar meritat, formației craio- 
vene, care a acționat mai calm, 
mal hadd Intr-un final de joc 
extrem de palpitant. In general, 
craAovenll au jucat mal bine, 
oondudnd uneori la diferențe a- 
precdabtLe (3—4 goluri). Clujenii 
au marele merit de a nu fi cedat 
nicd o clipă, de a fi reușit me
reu să egaleze, luptînd pentru 
victorie. Ultima egalitate (au fost 
12 de-a lungul Jocului 1) s-a în
scris pe tabela de marcaj în min.
56 : 22—22. Lesne de imaginat
dramatismul ultimelor minute. 
Universitatea Craiova a marcat 
golul victoriei dnd mai erau 
Joar 50 de secunde de Joc. Punc
tele au fost înscrise de Prică 5, 
Dobeanu 5, Dumitru 4, Agapie 4, 
Barcan 3. Leștaru și Caraș — 
Craiova, Sergiu Pop 6, Lucian 
Pop 5, Jurcă 3, Căldare 2, Cris- 
tea 2, Moldovan 2, Cozma, Stad
ler — Cluj-Napoca.

CONSTRUCTORUL ORADEA — 
MINERUL CAVNIC 34—26 (17—13). 
Orădenii au obținut o victorie 
meritată, datorită Jocului bun în 
atac, cu finalizări spectaculoase. 
Au marcat : P. Porumb 8, Vra- 
nău 5, Kapornay 4, Popa 4, Cris- 
tache 3. Halmagy 3, Mîrza 3,

Croitoru 2, Bus ți portarul Crls- 
tea — Constructorul, D. lacob 15, 
Felecan 4, Bochiș 4, Miclăuț, o- 
dae șl Chlrcu — Minerul. (I. 
GHIȘA — coresp.)

CONSTRUCTORUL ABAD — 
DINAMO BRAȘOV tS—2» (15—11). 
Echipa locală a luptat cu multă 
dăruire pentru victorie, pe care 
a obținut-o Intr-un final strins. 
Au marcat: Jenea 10, Bobu 5, 
Crivăț 5, Vojtllă 5, Cernica 1, Urs, 
Andronic, Hotoiu — Constructorul 
șl Nicoiescu 8, Micle 7, Donca 5, 
Cojocaru 2, Dobre 2, Chlcomban 
î, Andreescu, Cean — Dinamo. 
(I, STREJAN — coa-eep.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CARP ATI MlRȘA 22—25 (16—10).
ied foarte frumos, datorită tn 

special echipei timișorene, care a 
jucat foarte bine, comblnatlv șl 
eficient. Gazdele s-au detașat net 
tacă di - prima repriză. Au mar
cat : Folker 13, Dan Petru 6, Xan
te 4, Dobreseu 3, Ionescu 3, Ian- 
covicl 2, Popescu — Politehnica, 
Matei 7, Paraschiv 7, Tătaru 6, 
Bărbulescu 3, Cojocaru și Jurja 
— Carpațl. (C. CBEȚU — coresp.)

REPREZENTATIV DE RUGBY
In vederea apropiatului sezon 

international (partidele din cam
pionatul european F.IJS.A.) — eu 
Italia, 14 aprilie la Brașov, cu 
Tunisia, 5 mai la Bîrlad șl 
UJI.S.S„ 31 mal la Kiev — a 
fost alcătuit nexul lot national. 
Cel 25 de rugbyștl reținuți pentru 
această acțiune stat : fundași — 
V. Ion (Farul Constanța) șl A. 
Dinu (Rapid Chimia Buzău) ; 
treisferturi aripi : M. Toader, 
Gh. Vărzaru (ambii Steaua), A. 
Pllotachi (Farul) ; centri : A. 
Lungu (Dinamo), C. Capmare 
(Rapid Chimia Buzău), M. Hol
bau (Farul) ; mijlocași Ia des
chidere : st. Podărescu (Dina
mo), R. Bezușcu (Farul) ; mijlo
cași la grămadă : M. Paraschiv 
(Dinamo), T. Coman (Steaua) ; 
înaintași flanker! : FI. Murariu 
(Steaua). H. Dumitraș (C.S.M. 
Suceava), N. Ene (Farul) ; nr. 8 
șl linia a doua : C. Laurențiu 
și M. Giucăl (ambii Steaua), Gh. 
Dumitru. S. Galan, Șt. Constan
tin (toți Farul) ; pilleri : Gh. 
Leonte (Steaua), D. Prisecaru 
(Farul), D. Tunaru (Politehnica 
Iași), V. Man (IAMT Oradea) ;

taloncri : M. Moț (Steaua), Em. 
Grlgore (Farul). Antrenorii aces
tui lot : Th. Rădulescu (Steaua) 
șl M. Naca (Farul).

Cîteva explicații privind unele 
absențe : fundașii Codol (Steaua) 
și Gh. Florea (Farul) șl înaintașii 
C. Florea, AI. Rădulescu, M. 
Munteanu (toți Steaua), Gh. Ca- 
ragea, I. Bucan (ambii Dina
mo) și O. Moraru (Grivița Ro
șie) — și el în vederile selec
ționerilor —, cu toții accidentați, 
s-au declarat indisponibili pe un 
timp mai îndelungat.

De remarcat faptul că probele 
de control (cărora au trebuit . să 
le facă față toți „tricolorii") au 
scos ta evidență preocuparea ce
lor mal mulți dintre rugbyștl! 
fruntași de a se prezenta într-o 
formă fizică cit mal bună.
• Selecționata națională de ju

niori a plecat ta Belgia, la Bru
xelles, unde între 1 șl 7 aprilie 
ta lua parte la Turneul F.I.R.A., 
organizat anual pentru tinerii 
rugbyștl de pe continent. Dele
gația noastră este condusă de 
antrenorul federal V. Irimescu.

Slm
I In preli

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare lin pag D

cide în prima parte a meciu
lui, băcăuancele s-au desprins 
la 2 și la 4 goluri, dar pînă 
în min. 21 ieșencele au reușit 
să bgaleze, mai ales prin An
gela Haidău — o foarte bună 
realizatoare. După pauză, ace
eași Haidău avea să devină 
„pericolul nr. 1“ pentru Știin
ța, ea înscriind goluri după 
goluri prin acțiuni luate pe 
cont propriu. Datorită ei, 
TEROM trece pentru prima 
oară la conducere : 16—15 în 
min. 39. Din acest moment jo
cul se reechilibrează, pentru ca, 
în continuare jucătoarele de la 
TEROM să fie cele care stă-

peanu (2), Cretan, State (1), 
Vișan, Oneț, Haidău (8) ;

ȘTIINȚA BACAU : Vasilca, 
Uzum, Cervenciuc (2). Danilof 
(1), Hrițcu, Oacâ (11), Lunca 
(3), Mozsi (3), Darvas (1), Su- 
sanu, Ciubotaru (3), Găitan 
(antrenori : Eugen Bartha și 
Alexandru Mengoni). Au arbi
trat foarte bine Marin Marin 
și Ștefan Șerban — București.

In ..finala mică" s-au întîl- 
nit Hidrotehnica Constanta și 
Rapid București. Constănțence- 
le au cîștigat cu 26—21 (13—8). 
De la primul și pînă la ulti
mul minut de joc. handbalis
tele de pe litoral n-au avut 
absolut nici o problemă in 
acest meet Elevele antrenoru
lui Traian Bucovalâ s-au im-

ÎN PRIM PS ACȚIUNILOR, 
ÎNTRECERILE „DACIAOfl“

Simbătă, după ultima oră 
de curs, copiii din clasele 
I—VII (iar peste o săptă- 
mină și ceilalți elevi din 
rețeaua învătămintului de 
cultură generală) au in
trat în vacanta de primă
vară. Pînă la 15 aprilie, ei 
vor fi beneficiarii celei de 
a doua... recreații a acestui 
an școlar, prilej de destin
dere prin odihnă activă. în
deosebi pentru cei care 
și-au făcut din exercițiul 
fizic, din sport, un aliat de 
nădejde, un suport trainic 
pentru sănătate și vigoare.

Pe plan central, vacanța 
de primăvară ’85 este mar
cată de cîteva acțiuni spor
tive interesante. Cea mai 
importantă va fi găzduită 
de municipiul Rm. Vîlcea, 
acolo unde elevi pasionați 
ai tenisului de masă se vor 
întrece cu prilejul finalei 
pe tară a „Daciadei" dotată 
cu „Cupa Congresului al 
XII-lea al U.T.C.". întrece
rile. organizate pe două ca
tegorii de virsiă, 14—19 ani 
și peste 19 ani (pentru ti-

VACANJA DE PRIMAVARA A ELEVILOR
nerii din mediul rural), vor 
avea ca loc de desfășurare 
Sala sporturilor, .căreia — 
cum a ținut să ne precizeze 
prof. C. Tită. responsabilul 
Complexului sportiv Traian 
(care include și spațioasa 
sală de sport vîlceană) — 
i s-au adus corectivele ne
cesare, pentru a găzdui, in 
condiții optime, această 
competiție". în același timp, 
Comitetul județean U.T.C. 
a luat măsuri ca finallștii 
să poată cunoaște frumuse
țile orașului de pe Olt, ma
rile construcții ridicate în 
acești ani luminoși ai so
cialismului și. în special. în 
ulttmele două decenii.

Tot la nivel central — și 
tot la Km. Vîlcea — vor 
avea loc, între 10—12 apri
lie, finalele pe tară ale 
„Daciadei" la handbal, do
tate cu „Cupa Energia", re
zervată tinerilor pînă la 18 
ani ; deci, elevilor din re
țeaua unităților de invătă- 
mint ale Ministerului Ener
gici Electrice.

Reține, de asemenea, a- 
tenția și o competiție pen
tru micii gimnaști — elevi

din clasele a IlI-a și a 
IV-a — care vor lua parte, 
in zilele de 13 și 14 apri
lie, la etapele interjudetene 
ale campionatelor școlilor 
generale. Orașele de con
curs : Arad, Alba Iulia, Ale
xandria, București, Baia 
Mare, Cluj-Napoca, Focșani, 
Tîrgoviște și Vaslui.

Acțiuni sportive cu ca
racter de masă sînt progra
mate la nivelul tuturor ju
dețelor și municipiilor. Este 
vorba de competiții initiate 
— sub egida „Daciadei" — 
de organizațiile de pionieri 
și U.T.C., destinate să a- 
sigure continuitatea activi
tății sportive în unitățile 
de invățămint si, totodată, 
să constituie o modalitate 
de a descoperi noi și noi 
talente pentru performanță, 
mai ales la atletijm, fotbal, 
handbal, judo, rugby, scri
mă, tenis, tenis de masă 
și înot. Nădăjduim că peste 
tot cadrele didactice de spe
cialitate vor folosi din plin 
această vacantă de primă
vară pentru a împleti, prin 
sport, plăcutul cu utilul...

Tiberiu STAMA
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pînesc întregul teren. La 20—20 
ieșencele aruncă de două ori 
în bară, tribunele se ridică in 
picioare, apoi va fi rindul bă- 
căuancelor să rateze, și 
tot de două ori. Covaliuc, Coz
ma și din nou Haidău înscriu 
goluri de mare frumusețe : 
21—20, 22—20... 24—21... 25—23, 
iar în ultima secundă de joc 
25—24 pentru TEROM. Meciul 
este jucat ! Băcăuancelor nu 
le vine să creadă. Ele au de
sigur merite, dar au fost în
vinse de o echipă cu o ex
traordinară putere de luptă, de 
dăruire și de credință în vic
torie, chiar și atunci cînd se 
părea că totul este pierdut.

Formațiile celor două echi
pe : TEROM IAȘI — Schlons- 
chi, Tăcu, Anton (7), Covaliuc 
(6), Cozma (1), Horga, Nisi-

pus mai net decît o arată sco
rul in fata unei echipe. Rapid, 
parcă aflată in imposibilitatea 
de a evolua rit de cit la ni-
velul cerut de această fază a 
întrecerii. Hidrotehnica a avut 
în Cazacu, Hobmcu. Manea. 
Gheorghe realizatoare de ex
cepție. iar Viorica Ionică și 
mai tinăra colegă Naciades au 
apărat foarte bine. Rapid a 
jucat șters și. în afară de Ru
pă în poartă. Oprea și Iagăru 
în cîmp, nu a arătat evoluția 
așteptată. Au înscris : Cazacu 
9, Gheorghe 5, Manea 5, Ho- 
bincu 3, Sanda 3, L. Carape- 
tru 1 — pentru Hidrotehnica ; 
Iagăru 6, Grigore 5. Stanciu 4. 
Doiciu 4, Oprea 1, Rusu 1 — 
pentru Rapid. A arbitrat foar
te bine C. Căpățînă și N. Ian- 
cu — Buzău.

„U" CLUJ-NAPOCA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA BASCHET (f)
CRUPA 1—G

FOCȘANI, 31 (prin telefon). 
Turneul final al Campionatului 
național de baschet feminin a 
Început în frumoasa și îngriji
tă Sală a sporturilor „Vrancea- 
in condiții organizatorice foarte 
bune, asigurate de forurile lo
cale. Simbătă, în ziua inaugu
rală a turneului, cele trei me
ciuri au avut desfășurări ase
mănătoare : favoritele au condus 
permanent și au cîștigat fără e- 
moții, la capătul unor partide 
de nivel tehnic modest. în acest 
sens, am notat procentajele sub 
orice critică înregistrate în re
priza a doua a meciului Voința 
— Progres. 1 <’.? unele componen
te ale lotului național de seni
oare : Kodica Jugânaru 11.10*,«

C.E. DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag I)

Deși n-au fost rezultate 
„de virf" (n.a. locuri 2 si 3) 
ele ne dau speranțe să obți
nem una-două medalii Ia „eu
ropene". 4 ani nici un luptă
tor român de „libere" n-a mai 
urcat pe podium la „mondiale" 
și „europene". Dorim mult s 
cucerim din nou medalii.

— Care sînt luptătorii vizat: 
să concureze la apropiatei 
campionate europene de la 
Leipzig ?

— Alin Pâcuraru (cat. 48 kg), 
Traian Marinescu sau Măricel 
Popa (62 kg). Aron Cindea (68 
kg). Iulian Rîșnoveanu sau Ci- 
prian Radu (90 kg) și Vasile

gări sînt foarte puternici la 
țoale categoriile. Sportivii țării 
gazdă au șanse mari la cate
goriile superioare, dar pentru 
că vor lupta in fața propriilor

O.N.T. „CARPAȚI" 
Brașov, sectorul agre- 
ment, organizează in zi
lele de 5, 6 gi 7 aprilie 
1985 examen pentru sus
ținerea probei practice 
in vederea obținerii a- 
testatului pentru funcția 
de MONITOR SCHI.

Condiții : studii medii 
și cunoașterea unei limbi 
de circulație internațio
nală, de preferință en
gleză sau germană.

Cei atestați vor fi în
cadrați în sezonul de 
iarnă prin detașare sau 
colaboratori externi.

Informații suplimen
tare la telefon 13174 sau 
42840/153.

Vasile Pușcașu (in acțiune), unul dintre luptătorii care 
la o medalie

(un coș din nouă încercări !), 
Elena Filip și Luminița Măringuț 
zero la sută (nici o reușită din 
cite 7 încercări !). Nici la arun
cări libere situația nu a fost mai 
strălucită. Ba din contră : Jugă- 
naru 3 aruncări si nici una reu
șită, Filip la fel, iar Măringuț 
a reușit 3 din 6 ! Ce părere au 
sportivele respective ?

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 63—47 
(34—25). Au marcat : Jugânaru 
11, Grecu 11, Vasile 8. Gera 9, 
Angheluș 8, Filip 6, Borș 9, Ni- 
nă 1, respectiv Pușcașu 13, An- 
ghel 4, Măringuț 12, Capelovics 
6, Ciocan 1, Alixandru 11. Arbi
tră: N. Constantine seu și P. Bara.

OLIMPIA EUCUREȘTI — POLI
TEHNICA TIMISOARA 73—65 
(45—31). Au Înscris : Lefter 14, 
Marinache 12, Cristea 9, Stingă 6, 

I Pirvan 6, Biră 6, Badinici 10, 
Ciubăncan 10, Popa 5. respectiv 

! Armion 14, Catrina 7, Ncusatz 5, 
| Grădinara 11, V. Chepețan 12, 
I Bodea 5, Blindul 2, Stamin 9. 

Arbitri : A. Gută și R. Vaida.
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 

| CA — POLIȚEHNICA BUCU- 
| REȘTI 79—69 (37—30). Au marcat 

Pali 29. Kiss 19, Șandor 14, Măr- 
1 gineau 2, Bagiu 2, Eniedy 8, Ma

nases 2, Dragoș 1, Bolovan 1, 
1 CzegJcdy 10, respectiv Moldovea- 

nu 13, Bărăgan 3, Zidarii 6, Io- 
ncscu 2, Stănuleț 2, Prăzaru 11, 
Nctolițchi 6, Duțică 4, Keres- 
feszi 12. Arbitri : A. Radu și 
R. Stăiculescu.

Reuniunea de duminică a debu
tat cu un meci în care jucă
toarele ambelor echipe — Poli
tehnica Timișoara și Politehni
ca București — s-au întrecut în 
a rata și a comite greșeli de 
tehnică. Ca evoluție, întrecerea 
a fost favorabilă în prima re
priză timișorencelor (adversarele 
lor au marcat doar 18 puncte), 
iar în cea de a doua bucu-

reștencelor (a foijt rindul bas
chetbalistelor de pe Bega să se 
„evidențieze" prin ineficacitate, 
ele înscriind doar 20 de puncte) 
Scor final : POLITEHNICA TI
MIȘOARA — POLITEHNICA BU
CUREȘTI 52—49 (32—18).

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM- 
. IA BUCUREȘTI 68—57 (33—26).
La capătul unul med aprig dis
putat, în care miza și-a pus am- 
pren a nefavorabil asupra cali
tății Jocului, Voința a obținut o 
victorie clară și meritată. Prin 
acest rezultat. Voința a trecut pe 
locul 2 (Olimpia a coborît o 
treaptă) iar ,U“ Cluj-Napoca s-a 
distanțat decisiv, fiind virtuală 
campioană. Coșgetere: Borș 35, 
Grecu 9, Ugrodi 8, respectiv 
Ciubăncan 17 Cristea 12, Mari
nache 10 Au arbitrat bine A. 
Gută și R. Stănciulescu.

..U* CLUJ-NAPOCA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 85—74 
(57—31).

Dumitru STĂNCULESCU
GRUPA 7—12

RM. VÎLCEA, 31 (prin telefon). 
Turneul din gmpia vailiorlcă 7—12 
a începuit in localitate cu in
tenția ec’ncpai gazdă de a se cla
sa p»e locui 7 în ierarha finală a 
înitreceriii., deoarece ultimele do’j 
locuiri sânt ocupate cu „sdaibbr- 
tate“ 'de ICEMENERiG București 
și Voința Brașov.

VOINȚA BRAȘOV — ICEM- 
ENERG 75—58 (41—29). „Derbyul“ 
eoidtașelor a revenit clar 
toardor din Brașov. Bucureșten- 
c-ele s-au prezentat la Rm.
cea fără antrenioruJ lor ! Cele
lalte rezuiltate : Crișul Oradea — 
Comerțul Tg. Mureș 76—73 
(37—35.) Chimistul Rm. Vîlcea — 
ICEMENERG 95—74 (51—30), Ra
pid — Comerțul 64—40 (31—19),
Crișul — Voința 7.3—60 (47—34),
Chimistul — Rapid 72—54 (32—28).

Pavel GIORNOIU — coresp.

I 
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

PAR
F.E.P.A.

BACA 
restantă I 
tre douJ 
„niisipuin 
preocupJ 
din ciad 
ardoare, 
vității, d 
45 mimul 
ceață d 
care ced 
du-și cd 
de gol 
băcăuanJ 
(Pilat -I 
min. 43) 
ditamă a 
activă, I 
utile cei 
finalul ț 
dLpe 
luare, 
sahimbăj 
pată“ d 
Cositaș fi 
netnabilă 
min. 64 
șut plas 
„Mij locui 
mai puițl 
l or dou l 
nefiind I 
firesc, dl 
majoreai 
reluare I

P. D. I 
biitrait I 
formații I 
nea — 1 
Dumea I 
rol (mid 
(min. 611 
FEPA ”1 
ASANDfl 
PETCU, I 
bică), Ci 
banda!

IF.C.M.
PRAÎ-

uriiNKiRAm dl țw iDTODmosmi iwointuA

Pușcașu (100 kg). Sînt, deo
camdată, cu semnul întrebării 
Constantin Damaschin (74 kg), 
Gheorghe Fodorea (82 kg) și 
Andrei Ianko (+100 kg). Nu 
putem prezenta o echipă com
pletă.

— O ultimă întrebare : care 
sînt cei mai dificili adversari ?

— Luptătorii sovietici și bul-

suporleri vor fi greu de depă
șit și Ia celelalte categorii. Po
lonezii, iugoslavii, turcii și 
concurenții vest-germani emit 
pretenții — ca și noi, de alt
fel — la două-trei categorii. 
De aceea, noi avem obligația 
ca pînă la „europene" să folo
sim fiecare minut de pregătire 
cit mai bine cu putință.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 31 MARTIE

l.Cremonese — Como 1 ; 2. Fio
rentina — Roma 1 ; 3. Lazio — 
Atalanta X ; 4. SampdorLa — Ve
rona X ; 5. Torino — Juventus 
2 ; 6. Udlnese — Internazionale 
1 •; 7. Cagliari — Pisa 1 ; 8. Cam- 
pobasso — Pescara X ; 9. Cata
nia — Loce X ; 10. Cesena — 
Genoa 1 ; 11. Parma — Bologna 
1 ; 12. Sambenedeftese — Tries- 
tina X ; 13. Taranto — Monza 1.

Fond total de cîștiguri : 
1 067 450 Iei, din care 36 016 lei, 
report la categoria L

NUMERALE EXTRASE LA TRA
GEREA MULTIPLA LOTO DIN 31 
MARTIE FAZA I : EXTRAGE
REA I : 11 75 35 88 37 86 70 38 31; 
EXTRAGEREA A Il-a : 19 15 51 
85 80 44 30 6 28 ; FAZA A Il-a : 
EXTRAGEREA A IlI-a :27 35 58 
19 40 49 30 86 2 ; EXTRAGEREA 
A IV-a : 8 29 72 7 89 75 21 38 25; 
EXTRAGEREA A V-a : 37 24 33
31 44 19 35 59 22 ; EXTRAGEREA
A Vl-a : 8 36 18 81 66 79 40 54 58; 
EXTRAGEREA A Vil-a : 41 54
72 34 21 83 43 56 6 ; EXTRAGE
REA A VIII-a : 36 4 33 52 8S 73
32 87 80. FOND TOTAL DE ClȘ-
TIGURT : 1 663 644 lei.
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TURCIA - ROMANIA 0-1 (0-0)

MECIURILE CU TURCIA
(Urmare din vag l)

In partida retur a semifinalei „Cupei Balcanice'*
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Repriza, 
1 să se 
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pilărește. Astfel. în min. 52, 
Aslan Hadi, cel mai bun jucă
tor al gazdelor, a șutat violent 
în .transversală", după care; 
tot el, în min. 54, a pătruns 
decis, dar n-a mai avut forță 
să lovească puternic balonul, 
permițînd portarului nostru să 
retină. A fost ultima posibili
tate a juniorilor turci de a 
înscrie, pentru că, 
nuare. cei care au jucat mai 
bine au fost „tricolorii". In 
min. 58, deschis ideal de Badea, 
fundașul Pologea a ajuns fată-n 
fată doar cu portarul Sen
turk, a trecut si de el, dar 
și-a prelungit balonul și a ra
tat deschiderea scorului. In 
min. 60, o a doua mare gre
șeală de arbitraj. Văzînd că 

echipei 
sub 
era 
s-a

ver- 
unei

în conti-

Stadion „Ismet InSnU ; 
teren moale, alunecos; timp 
ploios ; spectatori — circa 
5 000. Șuturi : 10—7 (pe 
poartă : 6—2). Cornere : 11— 
5. A marcat : NUȚA (min. 
80).

TURCIA : Senturk —, A- 
ziz, MENDUH, Osman, Ya- 
zici — Hamdi. Tuncay (min. 
46 Ozturel), Zeki — ASLAN 
HADI, Sahin (min. 65 Mus
tafa), IBRAHIM.

ROMANIA : LEU - 
LOGEA, Proșteanu. 
FIR. POJAR (min. 81 
— D. Sava (min. 53 
ZEL), BADEA, Lupu, 
că — Chivu, Nuță.

A arbitrat ru greșeli A. 
Hoxha (Albania).

Cartonase galbene: CHIR- 
CA.

- PO- 
ZAM- 
Radu)
HEN- 
Chir-

eului a 
tă, mai 
ridicat, 

pe fă- 
tnergie.

la o 
stat $i 
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Badea conduce 
noastre, Ibrahim 
ochii arbitrului 
în altă parte) 
ales doar cu o 
bală ! In final, pe fondul 
evidente superiorități tehnice 
a echipei noastre, va cădea și 
golul victoriei. Era min. 80 
cînd Badea a interceptat min
gea, a avansat, a atras asupra 
lui trei jucători, apoi a pasat 
lung, Ia întîlnire, lui NUȚA, 
care s-a strecurat printre Ya- 
zicl și Osman, a preluat si a 
trimis pe lingă Șentilrk, in pla
să : 0—1 1 Gol frumos, meritat. 
In continuare, nici unul dintre 
cei 5000 spectatori nu și-a pă-

jocul
l-a lovit 
(balonul 

Si acesta 
mustrare

răsit locul, așteptind măcar e- 
galarea. Egalarea n-a mai sur
venit insă, deoarece echipa 
noastră — deși l-a pierdut pe 
foarte tenacele Pojar — a reu
șit să joace exact, avind in 
portarul Leu un inspirat cule
gător de mingi aeriene.

Juniorii au pășit, aeadar. cu 
dreptul in preliminariile Cam
pionatului european A. La 
Istanbul ei au obtinut o victorie 
absolut meritată.

Laurențiu DUMITRESCU

„TRICOLORII*, JOC CU 
CONSTRUCTORUL CRAIOVA

Ieri după-atniază, pe stadio
nul Tineretului din Craiova, in 
Drezenta a peste 8000 specta
tori. lotul reprezentativ a sus
ținut un meci de verificare în 
compania divizionarei »C“, 
Constructorul, din localitate. 

Rezultat 3—0 (1—0) in favoa
rea Lotului reprezentativ prin 
golurile marcate de Cămâtaru 
(min. 22). Munteanu II (min. 
69) și Negriiă (min. 81). In pri
ma repriză a fost utilizată for
mația : Lung — Negriiă, Ior- 
gulescu. Zare, Ungurean u — 
Mateut. Bozeșan. Boloni, Hagi 
— Cămâtaru, Coraș. în partea 
a doua au mai jucat : Cristian, 
Munteanu II, Al. Nicolae, Iri- 
mescu. Lăeătuș.

PREGĂTIRILE „TINERETULUI*

Simbătă. la Slatina. - lotul 
de tineret a susținut un joc 
de antrenament în compania 
divizionarei -■*•* F.C. Olt. Par
tida. spectaculoasă, s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
2—2 (1—0). Au marcat : Văi- 
dean (min 23) și Burdujan 
(min. 88). respectiv Tureu (min. . 
58) și Kallo (min. 63). Lotul 
de tineret a jucat in for
mația '■ Stingacin — Pas
ca, Bacico, Belodediei. Weisen- 
baeher — Balinu Cri stea. Bo
tezau — Văidean, Soare, O. 
Popescu (in repriza secundă au 
mai fost folosiți Barba, Gheor
ghiu. Baco». Burdujan, Mesza- 
r«s și Mujnai).

Lotul de tineret al Turciei a 
sosit simbătă după-amiază in 
Capitală sl St-a continuat dru
mul sere Slatina.

S. C. BACĂU ÎNVINGE CU 2-0,
DAR F.C. ARGEȘ JOACĂ ÎN FINALĂ!

BACAU, 31 (prin telefon). 
Splendidă zi de primăvară în 
orașul lui Bacovia. la acest 
joc-retur al semifinalei Cupei 
Balcanice inter-cluburi. Sport 
Club Bacău — F.C. Argeș, 
partidă urmărită, insă, doar de 
cîteva mii de spectatori. Si
gur că această „reținere" a 
suporterilor alb-roșilor s-a da
torat faptului că piteștenii a- 
bordau jocul de aici cu avan
sul celor patru goluri marcate 
acasă. Și, totuși, meciul ne-a 
arătat din start — plăcută sur
priză — o altă fată a echipei 
locale fată de aceea știută in 
campionat : joc în continuă 
mișcare, cu susținute atacuri 
prin învăluire, purtate rapid 
pe ambele flancuri, cu Șoiman. 
Adolf și Elisei mai mereu în 
prim-plan. Iar în min. 4, Ia 
o combinație Șoiman-ADOLF, 
ultimul a slalomat printre trei 
fundași, înscriind, din careu, 
orimul gol. Trei minute mai 
tirziu, Elisei are o mare oca
zie de majorare a scorului, dar 
lobind prea încet balonul Ii dă 
posibilitatea lui Iliescu să-1... 
agate. F.C. Argeș are cîteva 
momente de echilibrare a par
tidei. dar gazdele revin insis
tent in atac. Sport Club con
trolează în permanentă jocul, 
creindu-și o altă ocazie în min. 
19. după care, în min. 31, ta
bela de marcaj se modifică din 
nou, in urma unei spectaculoa
se faze create de Elisei și con
cretizată de MANGALAGIU : 
2—0. Piteștenii sînt mereu pre
sați. Stancu și coechipierii săi

fac mari eforturi in apărare 
și... Adolf ratează în min. 37, 
la un corner, trimițînd peste 
„transversală", poarta fiind 
complet „goală". Speranțele re
cuperării celor patru goluri 
sînt risipite în min. 50 și 55, 
și astfel, F.C. Argeș, preocu
pată mai mult de defensivă, 
rămine cu avantajul scorului 
din tur și se califică 
in finala „Cupei Balcanice". De 
notat gestul necugetat al lui 
Elisei, care, lovind adversarul 
fără balon, a primit cartonașul 
roșu.

Arbitrul orădean Mircea 
Neșu (căruia îi reproșăm in
dulgența fată de desele faulturi 
ale lui Bănuță asupra lui Șoi
man) a condus bine formați
ile :

S.C. BACĂU : Popa — An- 
drieș, BORCEA, Arieni. ELISEI
— VISCREANU, Guda, ADOLF
— ȘOIMAN, Iamandi (min. 63 
Ursică), Mangalagiu.

F.C. ARGEȘ : Iliescu — Voi- 
cu (min. 87 Tănase), STANCU, 
BADEA, Bănuță — TOMA, 
MOICEANU. Constantin. Mar- 
gelatu (min. 46 Togan) — Jur- 
că, Nica.

Stelîan TRANDAFIRESCU
• PLENARA ANTRENORILOR 

BUCUREȘTENI. Astăzi la ora 
.6,30. in sala I.S.B. din str. Ber
zei va avea loc plenara antreno
rilor de fotbal din București și 
Sectorul agricol Ilfov. Cu acest 
prilej, antrenorul Constantin Ar- 
deleanu va prezenta un referat 
despre „Pregătirile echipei Spor
tul studențesc în perioada com- 
petițională".

> iu
H

U“ CLUJ NAPOCA - ÎNVINSĂ LA CiMPIA TURZII!

) (0-0) 
i). Lnte- 
are ta- 
Ln zona 

care,
I precare 
uta.t cu 
sporti- 

Prlmele

Drăgoi (min. 72 Manin), Vâsli, 
PETRA CHE Cmdn. 85 T. Neacșu).

PRAHOVA C.S.U. : ANDREI — 
Pisău, SO TIR, Mihăilă, Lazăr — 
Arvgebcscu Omin. 
GăiLățeanu (mim. 
șu), BUCUR — 
Vlad.
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84 Marin Neac- 
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Florin SANDU
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 

METALUL MANGALIA 5—0 (2—0) : 
Balaban (min. 4), Borali (min. 
7), Antohi (mdtn. 51), Comșa (mta. 
79) și Vaișcovici (min. 85).

PETROLUL PLOIEȘTI ----
BOTOȘANI 5—0 (3—0) S Mocanu
(min. 38 șt 65), A. Ene (min. 38). 
D. Crîngașu (min, 44 d6n U m) 
și Roșu (min. 61).

F.C. CONSTANȚA 
GALATI 0—0.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
C.F.R. PAȘCANI 4—0 (2—0) : 
marghioalei -- - -
din (mim 
(min, 83),

— METALUL 
MIZIL 1—0 
84 din 11 m).

C.SJW. SUCEAVA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 3—0 
Mareș (min, 2), Petrescu 
15) și Cașuba (min. 17 din 11 m).

OLIMPIA RM. SĂRAT — CHI
MIA FĂLTICENI 3—0 (1—0) î
Țone (min. 16 din 11 m). Profir 
(min. 46) și Cristea (min. 78).

Rediaităni de la S. Nicolescu, I.
Rusu. 
Si

c.s.

OTELUL

A-
(min. 10 și 36). Mla-
47) și Moldoveanu
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(min.
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Ibîșca
I. Totu, 
iNignea. 
|80 Cio- 
|tea) —

Tănăsescu, N. 
V. Frîncu, I. 
Budescu.

stere, c,
M in dres cu T.

UCA
IIA -
EȘTI

p. Pa>r- 
breș al 
de mi- 

ajiul de 
însori - 

umoase
— care 
o lovi- 

11 PAS- 
la reu- 
trache), 
Be dind 
Le vadă

creeze 
I dintre 
k (min. 
It a a-

paiuzâ, 
prmația 
pnderea 
Id cer -

partea 
In mij- 
IcA. * 
pul, cu 
[Andrei, 
pituiația 
e avîn- 
|ă bune 
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1. DUNAREA 20 16 2 2 38-10 34
2. Petrolul PI. 20 14 4 2 45-15 32
3. Oțelul Gl. 20 8 5 7 32-17 21
4. CSM Suceava 20 9 3 8 38-33 21
5. FC C-ța 20 8 4 8 32-25 20
6. FCM Br. 20 10 0 10 29-29 20
7. Met. Plopeni 20 9 2 9 30-30 20
8. CFR Pașcani 20 9 2 9 24-27 20
9. OI. Rm. S. 20 9 2 9 24-27 20

10. AS Mizil 20 8 3 9 31-43 19
11. CS Botoșani 20 7 4 9 21-30 18
12. Chim. Fălt. 20 7 3 10 20-28 17
13. FEPA ’74 20 8 1 11 21-32 17
14. Met. Mang. 20 7 3 10 20-31 17
15. Partizanul 20 8 0 12 24-29 16
16. Ceahlăul 20 6 4 10 29-34 16
17. Unirea Din. 20 6 4 10 24-32 16
18. Prahova CSU 20 6 4 10 19-29 16

ETAPA VIITOARE (duminică 7 
aprilie) : C.F.R. Pașcani — Du
nărea C.S.U. Galați (1—2), Par
tizanul Bacău — Unirea Dinamo 
Focșani '(0—1). C.S. Botoșani — 
Olimpia Rm. Sărat (0—2), Oțelul 
Galați — C.S.M. Suceava (0—2), 
Chimia Fălticeni — Ceahlăul P. 
Neamț (0—4), Metalul Plopenl — 
F.C.M. Progresul '' Brăila (1—3), 
FEPA ’74 Bîrtad — F.C. Constan
ța (0—2). Prahova C.S.U. Plo
iești — A.S. Mizil (0—1). Metalul 
Mangalia — Petrolul Ploiești (0—2).

Seria a Il-a

id
sâu in

PROGRESUL VULCAN - 
DINAMO VICTORIA 1-1 (0-1)
Dinamo Victoria a susținot un 

examen dositul de dificil, pe care 
l-a trecut cu bine, după un joc 
dîirz, în oare gazdele au avut 
mai mult timp inițiativa. Partida 
a început frumos, cu acțiuni la 
ambele porțl și Beldie, in min. 
14, a executat bine o lovitură 
liberă de la 25 m, balooul a 
lovit zidul, de unde a ricoșat 
In bară ! Cu trei minute înainte 
de pauză, s-a deschis scorul : 
de astă dată CUSTOV a executat 
excelent o lovitură liberă, tot de 
Ia 25 m, trimițînd mingea direct 
la vinclu : 1—0 pentru Dinamo

Pomal-L /1NT1LA
AUTOMATICA -

MECANICA FINA STEAUA 
2-2 (0-1)

Partidă dramaucă ca an fna' 
incandescent și un negarttat care 
a stat sub semnul tocertăfeudin u 
plnâ In i LV mele secunde de loc. 
Din păcate, acest med de un 
dramatism rar înftflnit, cu faze 
desfășurate fci mare viteză. a fost 
influențat de arbitraj ui sub orice 
arttică al brigăzii bucureștene M. 
Nicuiescu, D. Teodocescu si M. 
Tomcea. Scorul este deschis de 
Mecanică fină In min. 30, prin 
AD. IONESCU, aflat într-o fla
grantă poziție de ofsaid, nesem
nalizată de tușierul Toncea ți 
neobservată nici de centralul Ni- 
culescu. Fină la pauză mai reți
nem uirjașele ratări ale gazdelor 
(patru la număr), dar și două 
ale oaspeților. La reluare. Auto
matica joacă foarte bine, domi
nă categoric, atacă in forță, dai 
primește al ' ",
urma unei gafe de arbitraj. In 
min. 50, un fundaș al echipei 
Mecanică fină își potrivește ba
lonul cu mina, arbitrul... nu vede, 
iar contraatacul iute, tăios, ini
țiat de Ad. Ionescu, este oprit 
prin fault In careu de Zalupca. 
Lovitura de pedeapsă este trans
formată de PETRE. Din acest 
moment și pînă la sfârșitul me- 
ciufljud elevii lui Paiul Florea vor 
ataca continuu și vor obține o 
nesperată egalare prin 
înscrise de extremul de 
PESTRIȚA (min. 66) și 
central ZALUPCA (min. 
vor fi. la un pas de a____ __
treilea gol, in min. 82, ctrud Petre 
ratează un penalty 
clar comds în careu 
asupra lui Olibeanu- 
chiipei Automatica au 
nedrept la această 
data aceasta corectă). Jooufl a 
fost lntreruipt cîtevia minute (in 
acest timp s^au „schimbat de 
to»ate“). în final, Automatica pu
tea să și câștige meciul în min. 
88 și 90, cind a ratat două uriașe 
ocazJd.

AUTOMATICA î Buzodaniu — 
FOGARASSY, Gherase, ZALUP
CA, Boțonea (imin. 65 G-rigore) — 
Bălan», GHIȚA, MihaiLache — Din

eu. RADU (zer. E Tadorac?.e, 
PESTRIȚA. MECANICA FINA 
PtarasctXHT — Noe. Vasfte. GHT?. 
Mar^escu. ZanLrrscs- — Neam^- 
STANULESCU. Prociar. — PETZ. 
AD. IONESCU gn-n. ?2 '
Naea Ohmi. X Ol teana).

Aure! PĂPAD:E
METALUL BUCUREȘTI — AU

TOBUZUL BUCUREȘTI 8—2 
O—1) : Dunutraseu (mln. XX). 
Nica (min. 73 din 11 m), Sebe 
(mir. 71), respectiv Mirea (min. 
3) și Sațkii tmir. M .

GAZ METAN MEDIAȘ — CAR* 
PĂȚI MTRȘA 3—2 (2-0 : Ionici
(min. 19), Pocor fin ir.. 45). Cio- 
ncâ (min. SZ). respecLtv Flocescu 
(mir.. 55) ț. Voicolcț (mm. K).

CHIMICA TUtNAVENT — FLA- 
cARA AVTOMECANICA MO- 
RENI 1—9 (1—•): Fodor (min.,42)

ȘOIMH LP-A. SIBIU — C.SJL 
DROB ETA TR. SEVERIN 2—4 
0—4) : Ioc Gheorzhe (min. 3) $1 
CoMea (min. 2D.

C.S. TÎEGOVIȘTE — TRACTO
RUL BRAȘOV 1—1 (•—1) : Lleă
(mln 5T pentru C-S. TîrȚovine. 
Markoț (mm. 8) pentru Tr»c- 
toruL

UNIREA ALEXANDRIA — LP. 
ALUMINIU SLATINA 1—4 (1—4): 
Voieill (min. 4 din 11 m).

I.M.LS.L SF. GHEOBGHI - 
MINERUL MOTRU 3—4 (2—4) :
Timiș (min. 24 șl 33) fi Kere- 
keș (mia. S3).

ReatArl de la A. Soare, M. Ța- 
eâl, M. Duean, GL Topirceanu, 
M. Avana, M. Bizon șl L. BriovL
L DINAMO 28 11 7 2 48-n 29
L Șoimii ip A 2» 12 2 6 37-16 26
3. Mec. fină SL ■ 11 2 7 38-26 24
L Automatica ■ 9 S 6 24-11 23
5. Progresul 28 9 3 S 29-21 21
6. Chim. TÎTC. 28 9 3 8 27-29 21
7. CS T-riște • :: 9 5 6 33-21 28
8. 1MASA *c 7 6 7 20-23 20
9. Carpați Mxrșa 28 9 1 18 32-29 19

18. Tractorul Bv. 28 7 5 S 23-23 19
11. IP Aluminiu 28 7 S 1 25-26 19
12. Metalul Buc. 20 7 5 8 27-31 19
13. Gaz metan 28 S 2 18 22-29 11
14. Autobuzul ■ 6 5 9 25-29 17
15. CSM Dr Tr S 7 3 18 23-29 17
16. Flacăra Aut ■ 6 4 10 22-28 16
17. Unirea Alex. 28 5 5 10 23-36 15
18. Min. Motru N 4 6 10 12-25 14

doUea gol, tot in

Solurile 
buzunar 
fundalul 
70), dar 

primi al

la un fault 
de Grlgocre 
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pnotastait pe 
deoiizle Cde

• Echipă penalizată cu 3 puncte 
ETAPA VIITOARE (duminică 

7 aprilie) : Carpați Mirșa — Șoi
mii I.P.A. Sibiu (1—2), Tractorul 
Brașov — Mecanică fină Steaua 
București (0—3), Automatica 
București — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin (0—1), Gaz metan Me
diaș — IM AS A Sf. Gheorghe 
(0—3), Metalul București — Uni
rea Alexandria (0—4), Minerul 
Motru — Autobuzul București 
(0—3), Progresul Vulcan Bucu
rești — Chimica Timăveni (2—3), 
Flacăra Autom. Mo reni — C.S. 
Tirgoviște (0—1). I. P. Aluminiu 
Slatina — Dinamo Victoria 
București (1—1).

Seria a IlI-a
OLIMPIA SATU MARE - 

GLORIA REȘIȚA 4-0 (2-0)
SATU MARE, 31 (prin telefon). 

Gazdei© și-au impus jocul încă 
de la început și și-au creat mai 
multe ocazii de gol : In min. 4 
Tăbăcaru reia spectaculos, cu 
capul, din plonjon, mingea tre- 
cînd milimetric peste bară, apoi 
în min. 6, 17 și 23. șuturile lui 
Borhidan, Vancea și Tăbăoaru, a- 
flați în poziții bune, nu reușesc 
să-1 depășească pe Bordea. Și,

Eftimescu rezolvă o situație critică. (Fază din meciul Progresul 
Vulcan — Dinamo Victoria) Foto: Aurel D. NEAGU

totuși, primul gol s^a înscris la 
o taxă care nu prevestea nimic, 
în min 36 : Roatiș recuperează 
• minge „im posibilă", centrează 
paralel eu poarta și VANCEA 
reia din trei metri : 1—4. In min. 
44, la • fază aproape trasă la 
indigo cn cea de ta primul goL, 
Înscrie același VANCEA, relulnd 
de data aceasta centrarea hil 
SxUagyi.

Spre finalul meciului, gazdele 
vor m>i înscrie două goluri : in 
min M. cind, ta cornerul execu
tat de Szilagvi, BOC reia din 
voleu lingă bară și In min. T7, 
rtnd mingea centrată înapoi spre 
Vancea ajunge ta TABACARU și 
acesta Înscrie nestingherit din 
apropiere.

Arbitrul Ștefan Rotărescu (Iași) 
a'condus foarte bine. OLIMPIA : 
PERES — Boroș, KRASSOI, 
Gher.cean (min. 81 Palencsar), 
Szekely — Szi’agyi. Boc. Borhi
dan (min. 60 Patkos) — ROATIȘ, 
VANCEA. Tăbăcaru. GLORIA : 
Bcrrdea — Riteș (min. 62 Mihale), 
Matache. Mesztrich, Pânescu — 
Neagu. P. Petre (min. 46 Irimia), 
E. MARIAN — Foaie, Croitoru, 
FLOREA. _

Calin STERESCU
METALURGISTUL CUGIR - 

AVINTUL REGHIN 3-1 (1-1) 
CUGIR, J1 (prin telefon). In- 

eput debordant al echipei lo
cale, care Iși concretizează do- 
minarea In min. 17, clnd SIMU 
Înscrie din 6 m, 1a o ezitare a 
apărării adverse. Oaspeții reu
șesc egalarea In min. 37, clnd 
HAJNAL execută un corner de 
pe partea dreaptă și, cu con
cursul portarului Coco, mingea 
intră In poartă. Cu trei minute 
înainte de pauză. Avîntul ratează 
prin Naghi o mare situație, dar 
portarul își răscumpără greșeala 
de ta golul egalării.

Repriza secundă începe furtu
nos șl, In mtn. 47, gazdele pretau 
din nou conducerea : Popescu 
trage puternic de ta 20 m. por
tarul respinge șl IULIAN MOL
DOVAN înscrie spectaculos. Oas
peții nu dezarmează șl amenință 
de două ort poarta gazdelor prin 
același Hajna-L Clnd mai erau 
doar cinci minute plnă ta sfîr- 
șitul partidei, același Iulian Mol
dovan „răsucește" Întreaga apă
rare adversă, pasează lui PO
PESCU șl acesta înscrie nestin
gherit.

A arbitrat foarte bine N. Go- 
goașe (Buzău). METALURGIS
TUL : Cocu — Ciula, Ghenu 
(min. 80 Iovănescu), Valdaslgan,

oobral — Onuțan (min. 61 Sălă- 
gean), VATAFU. SIMU — IULIAN 
MOLDOVAN, Schwartzman. PO
PESCU AVÎNTUL : Secheș — 
Sologub, cioată, HAJNAL. SILI- 
MAN — Buți (min. 19 NAGHI). 
Mera, Csdg — Cîmpian, Eros, 
Naște (min. 74 Istra te).

Dumitru ȘTEFAN 
IND SIBMEI C. TURZII — „U" 

CLUJ-NAPOCA 1—4 (0—0) : Radu 
(min. 69 din 11 m).

MINERUL CAVNIC — GLORIA 
BISTRIȚA 1—1 (0—0) : Dragomi- 
rescu (min. 67) pentru Minerul. 
Moga (min. 83) pentru Gloria.

ARMATURA ZALAU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0) : Darie
(min. 5).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— STRUNGUL ARAD 1—1 (1—0) : 
Stoica (min. 17) pentru Mureșul, 
Tirban (min. 54) pentru Strungul.

C.S.M. REȘIȚA — STICLA A- 
RIEȘUL TURDA 1—0 (1—0) : Ciu- 
rea (min. 28).

MINERUL LUPENI — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0) : Nichiniș (min. 
33).

F.C.M. U.T. ARAD — UNIREA 
ALBA IULIA 4—0 (1—0) : Erdeli 
(min. 4 din 11 m), Țirlca (min. 
67 și 79) și Cameniță (min. 76).

Relatări de la I. Mindruțiu, M. 
Palcău I. Domuță, I. Jura, P. 
Fuchs, I. Cotescu și N. Străjan.
1. „U“ CJ.-NAP. 19 13 4 2 38-10 30
2. Gloria B-ța 20 11 4 5 32-13 26
3. Armătura 20 11 2 7 37-25 24
4. Aurul Brad 20 10 3 7 25-19 23
5. CSM Reșița 20 10 3 7 22-21 23
6. Strungul 20 10 2 8 27-26 22
7. Min. Cavnic 19 10 1 8 46-38 21
1. Min. Lupeni 20 9 3 8 29-31 21
9. Mureșul Deva 20 7 6 7 26-21 20

10. Olimpia S.M. 20 7 5 8 33-29 19
11. CFRTim. 20 8 3 9 24-21 19
12. FCMUTA 20 8 3 9 26-26 19
13. Unirea A.I. 20 8 2 10 19-30 18
14. MeL Cugir 20 5 6 9 20-26 16
15. Av. Reghin 20 6 3 11 20-28 15
16. Ind. sîrmei 20 5 4 11 20-33 14
17. Sticla Turda 20 5 4 11 12-35 14
18. Gloria Reșița 20 6 2 12 16-40 14

ETAPA VIITOARE (duminică 
7 aprilie) : Unirea Alba Iulia — 
Armătura Zalău (0—2), C.F.R. 
Timișoara — Gloria Bistrița 
(0—2), Ind. sîrmei C. Turzii — 
C.S.M, Reșița (0—2), Strungul 
Arad — Olimpia Satu Mare 
(1—3), Metalurgistul Cugir — 
Minerul Lupeni (0—3), Avîntul 
Reghin — Minerul Cavnic (0—1), 
„U“ Cluj-Napoca — Sticla A- 
rieșul Turda (1—0), Gloria Re
șița — Mureșul Explorări Deva 
(0—3), Aurul Brad — F.C.M. U.T. 
Arad (2—3).



„MONDIALELE" DE TENIS DE MASĂ
• Prima victorie: România - Hong liong (i) 3-0

ECHIPA ROMÂNIEI A CIȘTIGAT GRUPA „B“

A C. E. DE HOCHEI PENTRU JUNIORI!
La Solia s-au încheiat sim- 

bătă seara jocurile din cadrul 
grupei „B“ a Campionatului 
european de hochei pentru ju
niori (18 ani), în cadrul că
rora un frumos succes a ob
ținut selecționata țării noastre 
care a ciștigat competiția pro- 
movînd în grupa „A“ a dis
putei continentale.

Calificați în turneul final 
(pentru locurile 1—4) cu o 
victorie la Olanda, clasată a 
doua în serie, tinerii hocheiști 
români s-au comportat exce
lent și în continuare, obținînd 
două frumoase victorii și ter- 
minînd astfel pe primul loc in, 
clasamentul general.

In primul meci din cadrul 
turneului final. România a dis
pus de Bulgaria cu 5—4 (1—L
2—2, 2—1), în timp ce forma
ția Poloniei a întrecut pe cea a 
Olandei cu 7—3 (2—2, 2—0,

Turneul zonal feminin de șah

DANA NUJU PRINTRE LIDERE DUPĂ DOUĂ RUNDE
• Debutul favorabil al Cristinci Dâdulcscu

în marea Aulă a Universității 
din Tîmovo, in mijlocul unui 
interes deosebit, a început Tur
neul zonal feminin de șah din 
actualul ciclu al campionatului 
mondial. Sorții i-au opus in 
prima rundă Danei Nuțu pe 
marea maestră Maria Ivancka, 
multipla campioană a Ungariei. 
Timișoreanca a condus exce
lent această partidă grea, a 
ciștigat un pion printr-o inge
nioasă combinație tactică, obțl- 
nind victoria înainte de între-

C.M. DE ȘAH JUNIOARE
TEL AVIV, 31 (Agerpres). — 

In campionatul mondial de 
șah pentru junioare II (jucă
toare pină la 16 ani), ce se 
desfășoară la Petah Tikva, du
pă 7 runde conduc iugoslave
le Măriei și Boikovici, cu ci
te 5,5 p, urmate de Nicoară 
(România), Spiller (Anglia) și 
Kintzler (Franța), cu cite 4J5 
p. în runda a 7-a, Nicoară, 
cu piesele negre, a pierdut la 
Spiller.

H.C. MINAUR IN FINALA „CUPEI I.H.F.
(Urmare din pag. I) 

au luat chiar conducerea : 8—6 
(min. 17), 9—7 (min. 19) și 
10—8 (min. 21) prin citeva go
luri frumoase marcate de Hin- 
tringer. Toncourt sau de polo
nezul Jan Koziel. Handbaliștii 
de la Baia Mare au reacțio
nat prompt și în min. 22 ega
litatea a fost consemnată pe 
tabela de marcaj (10—10), du
pă care echipa română s-a de
tașat rapid : 13—10 (min. 25). 
Și din nou am asistat la lungi 
momente de joc bun și foarte 
bun al reprezentanților noștri, 
care au terminat prima repriză 
în avantaj, iar după pauză — 
chiar dacă au mai fost egalați pe 
fondul ambiției cu care viene- 
zii luptau (uneori cam dur : 
Prohaszka și Toncourt elimi
nați de cîte două ori !) — vic
toria și calificarea nu le-au 
mai putut fi periclitate. Ulti
ma egalitate pe tabela de 
marcaj : 19—19 în min. 43. Din

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • Concurs la Abid

jan (Coasta de Fildeș) : 100 m : 
Otokpa 10,31, 400 m : Tiacoh
46,14, Durr (S.U.A.) 46,45, 400
mg : Djedjemel 49,12.

AUTOMOBILISM a Raliul Gar- 
rigues a fost cîștlgat de fran
cezii Frequelin — Tilbert pe 
„Opel Manta 400“.

BOX • Vest-germanul Georg 
Steiherr (32 ani) și-a apărat cu 
succes titlul continental la cat. 
mijlocie-mică dispun'nd, la 
puncte, de spaniolul Sole (22 
ani) • Sud-coreeanul Kim Ji 
Won, campion mondial (IBF) la 
super-cocoș a rămas in posesia 
titlului intrecîndu-1, la puncte, 
în 15 reprize, pe columbianul 
Ruben Palacio • Sud-africanul 
Piet Crous, campion mondial 
(WBA) la categoria grea-ușoară.
l-a  învins prin k.o. rep. 3 pe

3—1). Și astfel, finala turneu
lui a opus simbătă seara echi
pele României și Poloniei, ul
tima fiind, anul trecut, parti
cipantă la grupa „A“ a C.E. 
La capătul unui med foarte 
echilibrat și in care echipa 
română a luptat cu o dăruire 
exemplară, victoria i-a reve
nit cu scorul de 4—3 (1—1,
1— 2, 2—0). Pentru locul III : 
Bulgaria — Olanda 4—3 (1—1,
2— L 1-1).

In continuare, clasamentul 
se prezintă astfel : 5—6 : Da
nemarca — Austria 5—4 (2—0, 
2—3, 1—I) și 7—8 : Iugoslavia 
— Ungaria 3—1 (2—0, 1—0,
9—1). Echipa Ungariei a re
trogradat în grupa „C“.

* FRIBOURG. în grupa „B“ 
a campionatului mondial de 
seniori, sâmbătă, în runda a 
șasea (a noua zi a competiției) 
au fost înregistrate rezuitate- 

rupere. Un punct foarte prețios! 
Cristina Bădulescu a remizat cu 
Elisabeta I’otihroniade (72 de 
mutări !), iar Gabriela Olărașu 
cu Sfetka Savova. In runda a 
2-a. Nuțu a învins-o cu ne
grele pe Olărașu. iar Bădules
cu, de asemenea, cu piesele ne
gre, pe maestra internațională 
Pavlina Anghelova (cel mai bun 
Elo din echipa Bulgariei — 
2145). Polihroniade a fost li
beră.

Alte rezultate : Veroci —
Madl 1—0, Grosch — Jagodin- 
ska 0—1, Brustman — Wiese 
1—0, Erenska — Boiadjeva 1—0, 
Modrova — Anghelova 0—1, 
Eretova — Stacelikova intr. 
(Rl), Stacelikova — Veroci 
0—1, Wiese — Erenska 0—1, 
Boiadjeva — Modrova 1—0, 
Voiska — Savova, Ivanka — 
Eretova și Jagodinska — Brust
man remize, Madl—Groscb intr.

După două runde in clasa
ment : Dana Nuțu, Zsuzsa Ve
roci (Ungaria) și Hanna Eren
ska (Polonia) 2 p, Agnieska 
Brustman (Polonia), Cristina 
Bădulescu și Joanna Jagodin
ska (Polonia) 1% p etc.

acest moment și pină la sfîr- 
șitul partidei, H.C. Minaur a 
dominat clar, și-a impus jo
cul obținînd — cum afirmam 
mai înainte — cea de-a 8-a 
victorie in această competiție. 
In ultimele 10 minute scorul 
a evoluat clar in favoarea 
echipei române : 24—21 (min. 
51) și 27—23 (min. 55). Scor 
final: 28—25 (15—13) pentru H.C. 
Minaur, care se califică astfel 
in finala „Cupei I.H.F.", alături 
de echipa Zaporoje (U.R.S.S.) 
care a învins echipa spaniolă 
Ballonmano Alicante și în me
ciul retur : 21—19 (10—8).

In meciul de la Viena, bine 
arbitrat' pe H. Belitz și J. 
Hubner, ambii din R.F. Ger
mania. punctele âu fost mar
cate de : M. Voinea 8, Boroș 
8, Covaciu 6, Porumb 4, N. 
Voinea și. Marta — H.C. Mi
naur, Beirer 5, Prohaszka 5, 
Koziel 5, Toncourt 4, Hintrin- 
ger 3, Wiederer 2, Danemann 
— WAT Margarethen.

americanul Randy Stephens, păs- 
trindu-și astfeî centura.

CICLISM a După două etape 
în turul Algeriei pe primul loc 
se află francezul Figue cu 7.40:02 
urmat la 30 s de grecul Kanel- 
lopoulos.

HOCHEI PE IARBA • La Bue
nos Aires are loc competiția fe
minină „Cupa inter-contincnta- 
lă". Cîteva rezultate : U.R.S.S. 
— Elveția 20—0, Argentina — U- 
ruguay 6—0, Coreea de Sud — 
Zimbabwe 4—0, Japonia — Pa
raguay 11—0, Japonia — Uru
guay 2—0, Țara Galilor — Pa
raguay 4—0, Argentina — Jamai
ca 3—0. După cum se poate con
stata, au fost înregistrate numai 
victorii Ia zero 11...

POLO • Turneul de la Buda
pesta a fost cîștlgat de echipa 
BVSC (Ungaria) cu 9 p fiind

le : Austria — Olanda 4—2 
(2—1, 1—1, 1—0), Polonia — 
Japonia 8—0 (3—0, 4-0, 1—0), 
Norvegia — Ungaria 9—6 (5—2, 
1—3, 3—1), Elveția — Italia 
5—1 (1—1, 1—0, 3—0). Din ul
tima etapă, decisivă pentru 
clasamentul final, implicit pen
tru stabilirea echipei câștigă
toare care promovează in gru
pa „A" (Elveția sau Polonia) 
și a celor două retrogradate în 
grupa „C“ (la această oră, 
formația Ungariei este sigur 
„căzută") am primit rezultate
le : Japonia — Ungaria 11—2 
(2—L 3—1. 6—0). Italia —
Norvegia 6—2 (2—1, 1—1, 3—0).

Aspect din meciul Japonia — 
Italia, de la Fribourg, în care 
portarul italian Jim Corsi rezolvă 
o situație dificilă in fața atacan- 
țUor niponi Kodate ți Hoschino. 

Telefoto : A. P. — AGERPRES

IRLANDA PE PRIMUL LOC IN „TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI" EA ELIJGBV

Deși mai este de jucat o 
partidă, „Turneul celor 5 na
țiuni" la rugby poate fi con
siderat ca încheiat ! Victoria 
a revenit formației Irlandei 
care, pe teren propriu, în fața 
a 52 000 spectatori, a Întrecut 
Anglia cu 13—10 (7—3). Dar,
fapt foarte important, această 
victorie a fost decisă abia in 
ultimul minut de joe cind Kie
rnan a izbutit o lovitură de 
picior căzută ! Altfel, la un 
scor egal, simbătă. Irlanda ar 
fi pierdut primul loc la— 
punct-averaj. in favoarea 
Franței !

Așadar, la Dublin, Irlanda
— Anglia 13—10. pe un timp
ploios și un teren greu. Au 
marcat : Mullin (min. 5) —
încercare, Kiernan (min. 13 și 
72) — lovituri de pedeapsă și 
(min. 79) — drop-gol pentru 
Irlanda, Underwood (min. 56)
— încercare. Andrew (min. 3 
și 61) — lovituri de pedeapsă 
pentru Anglia. A condus sco
țianul Fleming.

PRELIMINARIILE CM.

In prellminairiuLe C.M. (zâna a- 
slaatică) : Gr. L Iordania — Irak 
2—3, Gr. 2 : Yemenul de Nord — 
Siria 0—1. Yemenul de Sud — 
Bahrein 1—4, Irak conduce neîn
vinsă oi 6 p (3 j), ca și Siria 
4 p (2 j). Gr. 3 : Thailanda — 
Indonezia I—L Indonezia conduce 
ou I p (4 j), fiind, virtual. ca
lificată pentru auruO următor.

urmată de Spandau *4 (Berlinul 
Occidental) I P. Camogli (Ita
lia) • p, Franța 4 p etc.

TENIS • In calificările pentru 
turneul de la Monte Carlo, Flo
rin Segărceanu a realizat un fru
mos succes lntreclndu-1 pe Ita
lianul Claudio Panatta cu 0—6, 
6—4. 7—5.

VOLEI • In meci decisiv pen
tru calificarea la „Cupa mon
dială' (va avea loc în noiem
brie, la Tokio), Coreea de Sud a 
întrecut R.P. Chineză, la mascu
lin, cu 3—1 (13, 11, —12, 4). Me
ciul a avut loe la Hong Kong șl 
a contat ca finală a zonei asia
tice • In meciuri amicale, la 
Hong Kong : Japonia — Coreea 
de Sud 3—0 (5, 0, 14) la băr
bați șl Japonia — Brazilia 3—0 
(5, 15, 1) la femei.

Disputele pentru „Cupa 
Swaythling* (masculin) și „Cu
pa Corbillon" (feminin) din 
cadrul celei de a 38-a ediții 
a Campionatelor mondiale de 
tenia de masă se apropie de 
sfîrșit mîine urmind să-i cu
noaștem pe medaliații actuale
lor întreceri. Simbătă și dumi
nică, în sala „Scandinavian" 
din Goteborg n-au lipsit nici 
surprizele și nici meciurile 
strînse, dar, In general, favo- 
rițil iși urmează drumul spre 
locurile fruntașe.

Reprezentativa feminină a 
României, in prima grupă va
lorică, a avut de susținut par
tide dificile, in fața unor for
mații cu jucătoare experimen
tate, foarte bine cotate. Mai 
întîi un succes : 3—0 cu Hong 
Kong, care deschide perspecti
va răminerii in elită, in func
ție, evident, și de celelalte re
zultate. Deci, Bădescu — Mok 
Ka Sha 2—1 (16, —13, 18), Al- 
boiu — Hui So Hung 2—0 (18, 
14), Bădescu, Alboiu — Hui 
So Hung, Y Kam Kai 2—0 
(15, 12). La un pas de a În
vinge o candidată la podium 
au fost reprezentantele noastre 
in meciul cu Cehoslovacia in 
r-arp micuța Otilia Bădescu a 
jucat excelent. După jocuri 
foarte echilibrate, scor gene
ral 2—3 : Bădescu — Pelikano- 
va 2—1 (19, —18, 19), Alboiu- 
Hrachova 1—2 (—15, 19, —11), 
Bădescu, Alboiu — Hrachova, 
Kasalova 0—2 (—18, —19), Bă
descu — Hrachova 2—0 (10,
17) L, Alboiu — Pelikanova 1—2 
(—11, 24, —19). In meciul cu 
R.PJD. Coreeană, medaliată cu 
bronz la ediția precedentă, din 
nou scor nefavorabil (1—3) ; 
Alboiu — Li Bun Hui 0—2 
(—6, —10), Bădescu — Han 
Hye Song 2—0 (17, 17), Bădes
cu, Alboiu — Li Bun Hui, Cho 
Jong Hui 1—2 (—7, 19, —13), 
Bădescu — Li Bun Hui 0—2

In același timp, la Paris, pe 
„Parc des Princes", Franța a 
dispus de Țara Galilor cu 14—3 
(7—3). Au asistat 50 000 de 
spectatori. Arbitru — Steve Stry- 
dîom. Punctele au fost reali
zate de: Esteve (min. 11) și 
Gallion (min. 73) — Încercări, 
Lescarboura (min. 2 și 67) — 
lovituri de pedeapsă, pentru 
gazde. respectiv. Thorburn 
(min. 38) — lovitură de pe
deapsă.

Cum am arătat programul 
actualei ediții a competiției mai 
prevede un singur med : Tara 
Galilor — Anglia, la 20 apri
lie. Rezultatul lui nu mai poate 
modifica insă ordinea echipe
lor de pe locurile 1, 2 și— ul
timul. Pe locul cinei este cla
sată echipa Scoției, câștigătoa
rea competiției de anul trecut!

Clasamentul :■
1. Irlanda 4 3 1 0 67-49 7
2. Franța 4 2 2 0 49-30 8
3. Anglia 3 1 1 1 29-29 3
4. Țara Galilor 3 1 6 2 37-56 2
5. Scoția 4 0 0 4 46-64 0

SANCȚIUNI ASPRE 
DICTATE DE U.E.F.A.

Ia urma meciurilor din sfer
turile de finală ale cupelor eu
ropene Comisia de d1 ari plică a 
U.KJ.A. a dictat rfteva sancțiuni 
aspre ctutruritoc și jucătorilor 
care au avut abateri, sub diver
se forme, Înaintea sau In timpul 
mecâuritor. Astfel. cLubul Inter
nationale a fost amendat ou 
200 000 de franci elvețieni. .pentru 
dezordinile produse înaintea me
ciului cn F.C. K&ln, fapt care a 
determinat amlnarea Începeri: 
jocului cu 1 minute, șl ai 1500 
de franci elvețieni pentru com
portarea incorectă a jucătorilor 
italieni M partida retur I Au fost, 
de asemenea, amendate echipele 
Bordeaux (aruncarea ai petarde 
pe banca echipei oaspete). Aus
tria Viena (comportare nespor
tivă a formației), F.C. KOln, 
I.FJ4. GSteborg, F.C. Larisa, Vi
deoton — aceasta din urmă pen
tru eă dui tribună s-a aruncat 
ai panglici de hrttle pe teren, In 
timpul meciului cu Manchester 
United ! Sancțiuni severe au fost 
acordate următorilor jucători 
care vor fi suspendați după cum 
urmează. Pe patru meciuri : 
Ferri (Intemazionale), Cartsson 
CGâteboirg) ; pentru două locuri: 
Perryman (Tottenham), Vișnlev- 
skl (Dniepr). Tarassls (Panathi- 
nalkos) ; pentru o partidă : Blni 
și CoHovati (ambit Inter). Dotch- 
ner (Dynamo Dresda), Weber și 
Bruclel (ambii de la Rapid Vie

(—11, —12), ca și in partida cu 
Japonia 0—3 : Bădescu — Is
hida 0—2 (—19, —16), Alboiu
— Iloshimo 0—2 (—15, —10), 
Bădescu Alboiu — Ishida, IIos- 
himo 0—2 (—12, —6). înaintea 
meciului decisiv cu R. F. Ger
mania. echipa noastră se află 
pe locul 6 în serie, în frunte 
situîndu-se R.P.D. Coreeană și 
Cehoslovacia, in timp ce in se
ria cealaltă conduc R.P. Chi
neză și Coreea <le Sud.

ALTE REZULTATE — catego
ria I, masculin : R.P.D. Core
eană — Hong Kong 5—2, ceho
slovacia — S.U.A. 5—4, Franța
— India 5—3, Japonia — Italia
5—1, HJ. Chineză — S.U.A. 5—0, 
Cehoslovacia — R.P.D. Coreean* 
5—1, Polonia — Coreea de Sud 
5—2, Hong Kong — Ungaria 5—4, 
Suedia — Danemarca 5—2, 
Franța — Italia 5—0, Japonia — 
Iugoslavia 5—0, Anglia — India 
5—2, Hong Kong — Coreea de 
Sud 5—2, Polonia — R.P.D. Co
reeană 5—2 (I), Ungaria —
S.U.A. 5—4, R.P. Chineză — Ce
hoslovacia 5—0, Suedia — India 
5—1, Coreea de Sud — Ungaria 
5—2, R. P. Chineză — Polonia 
5—1. Suedia — Iugoslavia 5—1, 
Anglia — Danemarca 5—1, Japo
nia — Italia 5—1, Franța — Iu
goslavia 5—3 (!), Italia — Da
nemarca 5—4, Japonia — An
glia 5—4, Suedia — Franța 5—1, 
japonia — Danemarca 5—o, Iugo
slavia — India 5—0 ; feminin 1 
Olanda — Japonia 3—0, Ceho
slovacia — Franța 3—1, Hong 
Kong — R.F.G. 3—0, U.R.S.S. — 
Suedia 3—1, R. P. Chineză — 
Anglia 3—0, Coreea de Sud — 
Iugoslavia 3—0. Ungaria — Bel
gia 3—0, Cehoslovacia — Japo
nia 3—o, Ungaria — U.R.S.S. 3—1 
(I), Anglia — Iugoslavia 3—3 
(!), R.P.D. Coreeană — R.F G.
3—0, R.P. Chineză — Coreea de 
Sud 3—0, Suedia — Belgia 3—0. 
R.P.D. Coreeană — Olanda 3—L 
Cehoslovacia — Hong Kong 3—2 
(I), Anglia — Belgia 3—2, Ja
ponia — R.F.G. 3—0, Olanda — 
Hong Kong 3—0, R.P.D. Core
eană — Franța 3—1, U.R.S.S. — 
Belgia 3—0, R.P. Chineză — lugo- 
savia 3—0, Coreea de Sud — 
Ungaria 3—0, Anglia — Suedia 
3—2, Olanda — Franța 2—3 (!)• 
Franța — RJ.G. 3—1, Coreea de 
Sud — Anglia 3—0, R.P. Chineză 

— U.R.S.S. 3—0, Ungaria — Sue
dia 3—2, Iugoslavia — Belgia
3—4.

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICĂ

MOSCOVA. La cea de-a 12-a 
ediție a competiției internațio
nale de gimnastică organizată 
de revista „Moskovskie Novos- 
ti“ au luat parte concurențl 
din 23 dg țări.

întrecerea feminină a fost 
dominată de sportivele sovieti
ce clasate pe primele locuri î 
L Elena Șușunova 39,125 p, 2. 
Roksana Omelianciuk 38,775 p, 

3. Roksana Averkova 38,40 p. 
Au urmat : 4. Ti Ouli (R.P. 
Chineză) 37,725 p, 5. Natalia 
Frolova (U.R.S.S.) 37,425 p, 6. 
Lenuța Rus (România) și Id- 
zumi Misava (Japonia) 37,10 p.

Concursul masculin s-a în
cheiat cu victoria sportivului 
sovietic Serghei Gusev — 58,00 
p. urmat de compatrioții săi 
Vladimir Gogoladze — 57,90 p. 
Valentin Moghilnîi — 57,75 p, 
Mihail Kokorin. Li Cer Hien 
(R.P.D. Coreeană) și Sylvio 
Krol (R.D. Germană), cu cite 
56,75 p.

na), Svensson (Gdteborg), SȚiguel 
(Real Madrid!. Baumelster (Aus
tria Vieana). Berian (Zelezniceari > 
Cont) șl Oddl (amba de la A.S. 
Roma) șa.

CAMPIONATE
ITALIA (ei. 24) : Crețnonese — 

Como 2—0. Fiorentina — Roma 
1—6. Lazio — Atalanta 1—1, Mi
lan — AveUino 2—0, Napoli — As- 
coll 1—1. Sampdoria — Verona 
1—L Torino — Juventus 0—2, U- 
dinese — Internărionale 2—1. Pe 
primele locuri : Verona 36 p, To
rino. Internazionale, Sampdoria, 
Juventus și Milan, toate ou cîte 
30 p. Pe ultimele : 15. Lazio 14 p, 
16. Cremonese 11 p.

ANGLIA (et. 33): Southampton
— Everton 1—2, Tottenham — 
Aston Vina 0—2, Luton — Ipswich
3— L Norwich — Coventry 2—1, 
Nottingham — West Ham 1—2, 
Q.P. Rangers — Watford 2—0, 
Sheffield Wednesday — Newcastle
4— 2. Stoke — Arsenal 2—0, Sun- 
ds-land — Chelsea 0—2, W.B. Al
bino — Leicester 2—0. Pe pri
mele locuri : Everton S3 p (30 j), 
Tottenham 60 p (31 j), Manches
ter Utd. 56 p (31 j), Arsenal 52 p 
(34 J), Liverpool 51 p (30- j). Pe 
ultimele : 21» Ipswich 27 p (29 j), 
22. Stoke 17 p (32 j).

B. D. GERMANA (et. 19) I 
FjC. Karl-Marx-Stadt — Lokomo
tive Leipzig 0—2, Dresda — 
Brandenburg 4—1, Dynamo Berlin
— Erfiiri 4—i, Frankfturt/O. — 
Riesa 1—0, Jena — Auc 0—o, 
Chemie Leipzig — Rostock l—0, 
Sum — Magdeburg 0—3. Pe pri
mele locuri : Dynamo Berlin 32 p, 
Dresda 25 p, Lokomotive Leip
zig 37 p. Pe ultimele : 13. Chemie 
LeSpzlg IS p. 14. SuM 4 p.
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