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Etapa a 24-a a Diviziei „A“ de fotbal

STEAUA, 5 PUNCTE AVANS PENTRU 10 ETAPE
© Universitatea Craiova ți F.C. Baia Mare au inlesnit — prin egalurile reușite — 
detașarea liderului © F.C. Argeș ți Rapid, .remize" ale speranței la Bacău ți Brașov 
© 12 goluri la Oradea ți Hunedoara © Duminică, un derby important pentru 

fruntea clasamentului : Steaua — Sportul" studențesc

Un remarcabil ciștig in lupta cu... timpul : Maricica Culică, 
campioană și recordmană la 200 m fluture Foto : Iorgu BĂNICA

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș 3-0 (1-0)
Dinamo — Univ. Craiova 0-0
„Poli** Timișoara - „Poli" lași 2-1 (1-0)
S.C. Bacău — F. C. Argeș 0-0
F.C.M. Brașov — Rapid 0-0
F.C. Bihor - Chimia Rm. Vilcea 4-2 (3-1)
F.C Baia Mare - Sportul studențesc 1-1 (0-1)
F.C. Olt - Gloria Buzău 1-0 (1-0)
Corvinul — Jiul Petroșani 4-2 (3-9)

ETAPA VIITOARE (duminică 14 aprilie)
Steaua — Sportul studențesc (0-0)
Rapid — Dinamo (1-1)
F.C.M. Brașov - F. C. Bihor (1—2)
Corvinul — S. C. Bacău (0-2)
Univ. Craiova — Gloria Buzău (2-2)
F. C. Baia Mare - F. C. Olt (1-2)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A Ta. Mureș (0-2)
F. C. Argeș — „Poli" lași (0—2)
Jiul Petroșani - „Poli" Timișoara (0-2)

tCititi eronicCa îs psj Î-J)

1. STEAUA 24 19 4 1 54-11 42
2. Dinamo 24 14 9 1 43-20 37
X Sportul stud. 24 ÎS 4 3 51-18 36
4. Univ. Craiova 24 12 5 7 42-32 29
X „Poli" Timișoara 24 9 7 1 24-32 25
X Corvinul 24 11 2 11 41-34 24
7. Gloria Buzău 24 1 8 1 35-35 24
X Rapid 24 7 8 9 24-27 22
9. A-SJL Tg. Mureș 24 • 4 10 19-24 22

10. F. G Bihor 24 9 3 12 27-34 21
11. F. C O» 24 9 3 12 25-36 21
12. Chimia Rm. V. 24 > 5 11 22-39 21
IX F.CM. Brașov 24 8 4 12 24-30 20
14. fiul 24 • 4 12 22-37 20
IX F. G Argeș 24 7 5 12 29-30 19
IX F. G Boia Mare 24 7 4 13 21-34 18
17. X G Bacău 24 4 5 13 19-29 17
IX Politehnica lași 24 3 8 13 23-43 14

Lung — mascat de dinamovistul Rednic (tricou închir, în 
prim-plan) și... protejat de săritura lui Ștefănescu — ra reține 

cu siguranță balonul. (Fază din meciul Dinamo — Univer
sitatea Craiova 0—0) Foto : Aurel D. NEAGU

------------------------ GOLGETERII---------------------------------
16 GOLURI : Hagi — 1 din Hm;
13 GOLURI : M. Sanda, Pițurcă ;
12 GOLURI : Grosu — 5 din 11 m;
9 GOLURI : D. Georgescu, Cîrța ;
8 GOLURI : Cămătaru, Ignat, Dragnea, Augustin.

Campionatele internaționale de judo ale României

UN TEST INSUFICIENT DE 
EDIFICATOR IN PERSPECTIVA 

APROPIATELOR „EUROPENE"-,
La cea de a 16-a ediție a 

Campionatelor internaționale de 
Judo ale României — compe
tiție desfășurată, cum se știe, 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
in sala Floreasca din Capitală 
— sportivii români au domi
nat autoritar, ieșind învingă
tori. reamintim, la 5 din cele 
7 categorii de greutate. A fost, 
neîndoios, o reușită din acest 
punct de vedere, pe care am 
și subliniat-o, de altfel. în cro
nica noastră. Acum, însă, la 
„ora concluziilor", este cazul 
să prezentăm analitic această 
competiție, raportînd-o la exi
gențele reale firești 
ceastă disciplină, 
numărînd 
indiferent de calibrul lor 
am faoe

în 
pentru 

doar victoriile

a- 
că

un deserviciu atît 
conducerii federației, antreno
rilor lotului reprezentativ (Ni
colae Marinescu. Constantin 
Niculae și Iile Gheorghe). cit 
si sportivilor vizați pentru se
lecție în echipa care va
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concura la marea 
competiție conti
nentală.

Cind pe foile de 
concurs au fost în
scriși doar cîțiva 
judoka de peste 
hotare — și nu la 
toate categoriile 
—, recomandați de 
performanțe apre
ciabile, se pune, 
firește, Întrebarea : 
ce valoare a avut 
o victorie saa al
ta T Pentru că li
nul a fort drumul 
ajungerii pe pri
mul loe «1 lui George Ciuvăț 
la categoria ușoară — nevoit să 
treacă de adversari dificili de 
peste hotare, și altul al lui Mi
hai Cioc (cat. grea), cu nu
mai două victorii în seria sa, 
obținute, si aoelea. In fața u- 
nor sportivi români — depășiți 
de el de fiecare dată, în ul

Joi 11 aprilie 1985

Turneul international de box „Centura de aur"

MULTE MECIURI PE PLACUL SPECTATORILOR
© D. Maricescu la a doua victorie înainte de limită © H. Baez (Cuba) un nou 

Stevenson ? © Azi, ultimele meciuri preliminare
„Febra* fotbalistică a etapei 

de miercuri nu a reușit să-i 
cuprindă și pe iubitorii spor
tului cu mănuși. Pentru ei. 
ringul de la Patinoarul „23 
August* a constituit o tenta
ție mai mare decât meciurile 
de pe ..Dinamo* și „Steaua*. 
Fidelitatea față de sportul pre
ferat a fost răsplătită din 
plin, programul celor două reu
niuni din cadrul Turneului in
ternațional „Centura de aur“ 
oferindu-le partide deosebit de 
interesante.

Favorit în partida cu Mad
douli Mandooh (Egipt). Marin 
Vișan ne-a demonstrat incă o 
dată că și categoria muscă 
poate avea... puncheuri. Sporti
vul egiptean, avantajat de 

nu

SEMIMUSCA :

COCOȘ :

SEMIGREA

ORA U
MUSCA : 
PANA :

Andreas Knorr (R. D. Ger- 
Svlljen (Bulgaria) — Dumi-

Marin Vișan (stingă) l-a 
dooh unui tir prelungit de

supus pe egipteanul Maddouli Man- 
lovituri, ciștigind înainte de limită 

Foto : Aurel D. NEAGU

Cu acest atac necruțător, Mircea Frățică a 
obținut victoria prin ippon in fața iugosla

vului Cedomir Vuksic

tima vreme, la finalele repu
blicane sau in cadrul altor 
concursuri — și doar un meci, fi
nala, cu un oaspete de care, de 
fapt, nu prea am auzit... A-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag 2—3)

REZULTATE DE 
DAR E LOC (mult

Cele 48 de modificări ale 
tabelei de recorduri, dintre 
care aproape jumătate la nivel 
de seniori, se pot constitui in
tr-un prim si incontestabil ar
gument al ideii de reușită a 
campionatelor naționale în ba- 

rin acoperit, desfășurate săp- 
tămina trecută în piscina o- 
limpică băîmăreană. Mai cu 
seamă că unele performanțe au 
o certă competitivitate interna
țională. răminind ca aceste 
semne bune din primăvară să 
îndemne la muncă sporită si 
iscusită pentru confirmarea lor 
in vară, la competițiile de am
ploare ale anului — Jocurile 
Mondiale Universitare. Campio
natele europene de seniori sau 
juniori. (Subliniem aceasta de 
la bun început, amintindu-ne 
că si altădată s-ă înotat pro
mițător în perioada similară, 
pentru ca la „ora h“ a între
cerilor de mare anvergură cro- 
nometrele să nu se mai o- 

alonjă, a încercat să-l țină la 
distanță pe Vișan, punctind cu 
directe de stingă. Tactica a- 
ceasta a reușit în primele două 
minute, după care Vișan s-a...

dumirit că adversarul său 
lovește puternic și, mai ales, 
nu știe să lupte de aproape. 
Aceste „descoperiri" au însem
nat începutul sfîrșitului pentru 
Mandooh. Vișan a atacat in-

DIN PROGRAMUL DE AZI ----------------------------
GALA I, ORA 15

Viorel Pop Enceanu — Clang Ion Toi (R.P.D. 
Coreeană) ; Silvio Valdes (Cuba) — Pek Ian 
Nam (R.p.D. Coreeană)
Secondo Ramos (Cuba) — Hristo Alesandr 
(Bulgaria) ; Iu Ion Ho (R.P.D. Coreeană) — 
Relu Nistor

MUL O C LE MICA : Ștefan Drișcu — Angel Espinosa (Cuba) ; 
Mihail Takov (Bulgaria) — Nicolae Motrogan 
Marcel Marcu “ —
mană) ; Rusenov 
tru Sencluc

GALA A H-a,
Brahimi (Algeria) — Florin Manea
Slavcev (Bulgaria) — Nicolae Talpoș ; 

Meier (R. D. Germană) — Edllberto Quiala

li rahi) 
Dimitr 
Robby 
(Cuba)
Alexandr Koblllatki (U.R.S.S.) — Leontân Sandu 

Pablo Romero (Cuba) ; Onvuka 
Vasile Cazaca

UȘOARA : 
SEMIGREA : Petre Bornescu — 

Kevin (Nigeria) —

sistent, provocind schimburi de 
lovituri în urma cărora el a 
obținut un evident avantaj. Cî- 
teva croșee la față l-au adus 
pe adversarul său în situația 
de k.d., fiind numărat de trei 
ori și apoi oprit de arbitru să 
mai continue meciul. Vișan 
primind decizia de învingător 
prin abandon.

CERTA VALOARE, 
loc!) DE MAI DINE
prească la fel de repede...)

Care au fost momentele de 
vîrf la Baia Mare ? Au fost 
mal multe, începînd cu forma 
deosebită arătată de această 
campioană de excepție a îno
tului nostru și a celui inter- 

national numită Carmen Bu- 
naciu. La 24 de ani. eleva 
Cristinei Șopterian continuă să 
tină pasul, fiind cea mai lon
gevivă. la înalt nivel, din lu
mea natației. Un nivel etalat 
de rezultatele ei în proba fa
vorită, 100 m spate. în care a 
înotat de trei ori — remar
cabilă constanță ! — sub un 
minut și trei secunde, mai e- 
xact 1:02,74, 1:02,75 și 1:02,39. 
Carmen a bătut recordurile 
naționale la sută fluture (de 
două ori) și la 200 m mixt, 
primind, de altfel, cupa pen-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2—3)

In cel mai frumos meci al 
reuniunii, tot în cadrul cate
goriei muscă, s-au întîlnit Na- 
rantuia Niamagin (R.P. Mon
golă) și Victor Enyika (Ni-

geria). Sportivul din Asia a 
început partida în stil de mare 
campion și, pe fondul unor 
cunoștințe tehnice avansate, 
și-a dominat copios adversarul, 
pe care l-a expediat și la po

dea în primul rund, în urma 
unei lovituri la stomac. Ince- 
pind insă de la jumătatea re
prizei secunde, nigerianul a

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare In pag a 4-a)



în Divizia 
la hochei

MORALA UNUI MECI BASCHETBALISTELE I ETAPA A 24-a

GALAȚI, 10 (prin telefon). 
Așa cum s-a întîmplat mereu 
în acest sezon. 
— Dinamo, din 

la hochei,

meciul Steaua 
cadrul Diviziei 
a fost foarte 

dirz. la cote de angajament 
de parcă ar fi fost vorba 

finala campionatului. A- 
cu toate că la ora tn- 

partidei dlnamoviștii

echipă, 
loniță 

dăruire 
văzut

două echipe au

„A*

fizic 
de 
ceasta 
ceperii 
aveau asigurat locul al tret

și ____ _ - - -
puteau evita această po- 
Dinamo a luptat Insă o- 

pentru un rezultat dt mai 
și deși a fost eon- 
cu 4—1 (min. ST), profi-

orice ar fi făcut nulea 
mai 
zi tie. 
nest 
bun 
dusă 
tind de unele -gafe* In apăra
re ale echipei Steaua, a redus 
spectaculos din handicap (3—O- 
ceea ce a creat o nefirească 
stare de nervozitate In riadul 
6teliștilor.

în ultima parte, lupta a fost 
dramatică. Steaua dsttgind pu
țin norocos, tntr-un final care 
a abundat In durități ci to 
schimburi de lovituri neoer- 
mise. fapt care a impietat a- 
supra spectacolului așteptat de 
la două echipe de certă va
loare Rezultatul ? Accidentarea 
gravă a tui Tureanu (lovit de 
Hălăucă). a tu: K. Antal Govit 
de Baczo) si a altor joeătorE 
De ce oare hocheiștii celor două 
formați: nu au luat exemplu

de la căpitanii lor de 
Tureanu (Dinamo) și 
(Steaua), exemple de 
pentru victorie î L-am
de pildă, pe Ionită plonjînd de
seori In fata jucătorilor dina- 
moviști care șutau năpraznicla 
poartă. Iată și exemple fru
moase. demne de urmat care 
contrastează cu atitudinea altor 
hocheiști fruntași, prompt sanc
ționați de arbitrul central Io- 
lio Becze. Este suficientă Insă 
numai sancționarea regulamen
tară de pe gheată ? Noi cre
dem că nu 1 Conducerile teh-

nice ale celor 
cuvin tul...

Rezultatele 
miercuri 
Viitorul Gheorgheni 19—1 (6—0, 
T—0. 8—1). Dinamo 
sul M. Ciuc 13—1 (5—0. 4—1,
4— 0). S. C. Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galati 10—0 (2—0,
5— 0. 3—0).

în programul de ioi : de la 
ora 13,30. C.S.M. Viitorul 
Gheorgheni — Progresul M. 
Cine. Dunărea Galati — Steaua 
si Dinamo — S.C. M. Ciuc.

Călin ANTONESCU

meciurilor de 
Steaua

CADETE AU
C.S.M.

Progre-
IURNEUI DIN

Azi începe 
Internațională de

CAMPIONATELE
DE TENIS DE MASĂ -

*

JUNIORI II Șl COPII

Campionatele de canotaj-fond juniori

CURSE FRUMOASE. REUNIUNE DE MARE ATRACȚIE
18:59.9. i. C.S.S. — Poli Timi
șoara 19:19,8. 3. C.S.S. or. 2 Con
stanța 19 34.5 ; SIMPLU : ■ —
reniea Neeula (C.S.S. re. 2 Con
stanta) 19:56.9. a. Berta
(Votata Timișoara) 26 39.5. 3. Doi
na Ciucanu (Ceahlăul P. Neamț) 
38 314; 4+1 VISLE : L C.S.S. 
Steaua (Doina Ignat. Maria Ro
tari u. Aurora Trif. Liliana Chichi
țeiAlexandrina Stan) 17:114. 2. 
C-S.U. Construcții București 
nSM. 3. U.T. Arad 18:28.9 ; 
4+1 RAME : L Dinamo Bucu
rești (Isttaa Calmuc, Maria

Metalul
Olimpia

1.

i)

♦4*

LA ARAO. niALHE .JACK®- LA M.TEK FQITTl CVI P JMM

In perspectiva apropiatelor ..EUROPENE
(Urmare dia peg 1)

eesta este adevărul. Trebuie să 
precizăm că dintre cele I de
legații de peste hotare On to
tal 51 de coocuren;) doar 
Franța a prezentat ju-ioka din 
prima garnitură si au fost doar 
cite unul sau doi d n Bulgaria. 
R.F. Germania. Iugoslavia s> 
Ungaria. In rest, au participat 
la această ediție concurent: 
cvasianonimi. Este. insă, la fel 
de adevărat că multi dintre 
oaspeții fără -cărți de vizită* 
Si-au apărat șansele cu dirze- 
nie. dar in fata unui Frăției 
de exemplu, fost campion eu
ropean. medaliat si la -mon
diale. si la ultima Olimpiadă, 
n-aveau, practic, vreo șansă.

Această ediție a stat In a- 
tenția tehnicienilor lotului, in 
primul rind pentru definitiva
rea celor care vor participa, 
la Începutul lunii mai. la Cam
pionatele europene din Norve
gia. După opinia noastră, la 
dteva categorii lucrurile sînt 
clare- Adică, Mircea Frățică, 
la semimijlocie, deși absent de 
la pregătire o bună perioadă 
(fiind operat de menise), a re
intrat promițător, concurînd 
chiar mai bine decît se aș
tepta, La grea. Mihaî Cioc ră- 
mîne fără contracandidat Cos
te! Năftică, la semigrea, a 
pierdut un singur meci si a- 
cela In fata unul mare cam
pion : Roger Vachon (Franța), 
medaliat de mai multe ori la 
«mondiale" și „europene". Ca
tegoria mijlocie este, realmente, 
descoperită la ora actuală șl 
deci... nu intră In discuție pen
tru campionatele europene. La 
celelalte trei categorii, selecția 
rămîne încă sub semnul între-

Mru. Gteeacghe Daaj tsuper- 
cscszră) titular la lot. a fost 
ooariat de doi tineri foarte am- 
tx tos : CăUlia Gaje s Silvia 
Lazâr. La sectusoară. tinărul 
Daria Driabe a concurat. ce-i 
drept, cu succes. dar a lipsit 
orincpalul său rival. Hie Ser
bam. accidentat ușor. Oricum. 
Drimbe are meritul de a fi 
ieșit Învingător indiscutabil O 
situație Încă incertă este si la 
ușoară. George Ciuvăț a concu
rat impecabil, am spune, si are 
reale perspective de ascensiune- 
întrebarea e dacă va transa In 
favoarea sa concurenta lui Ște
fan Nagy — medaliat cu 
-bronz* atit la -europenele* de 
seniori, dt. si la cele de ju
niori — ieșit, de astă dată, din 
cursă, după trei meciuri în 
care a fost Învins de două 
ori ! La aceste categorii, care 
stau sub semnul incertitudinii 
oină la -europene", vor avea 
loc mal multe meciuri de se
lecție și. firește, cei mai buni 
vor concura la marea compe
tiție din Norvegia.

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la tra
gerea obișnuită LOTO de mîlne, 
vineri 12 aprilie a.e. Procurați-vă 
din vreme biletele I
• Informăm participant!! care 

au jucat la concursul Pronosport 
din 10 aprilie a.e. că rezultatele 
acestui concurs vor apărea In ru
brica noastră de mîlne, vineri 12 
aprilie.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
10 APRILIE : extragerea I : 3 13 
23 37 8 9 ; extragerea a n-a : 20 
<1 10 15 32 17.

Fond total de cîștigurl : 890.746

1. Ve-
Anitas

Gheorghe) 
București 
București 

Dlnamo 
Gheorghe.

L Voința 
jința Tl-

Vasil e TOFAN

CÎȘTIGAT I
POLONIA |

competiția 
la Tulcea

de bascheț
ii) a Româ- 

frumoașă per-

Reprezentativa 
cadete (junioare 
niei a obținut o 
formantă. cucerind locul I în 
turneul international desfășu
rat în localitatea poloneză Cet- 
niewo, după patru victorii in 
tot atîtea meciuri susținute (în 
partida finală : 64—60 cu Se
lecționata de junioare I a Po
loniei). Clasamentul final î 1. 
România-cadete. 2. Polonia-ju- 
nioare. 3. AZS Gdansk, 4. Po- 
lonia-cadete. 5. Norvegia-juni- 
oare. Cele mai bune jucătoare 
ale echipei române au fost : 
Gabriels Petre (coșgeteră. cu 
92 p înscrise). Aurora Dragoș, 
Gabriela Pandrea. Antoaneta 
Barbu și Ttinde Enyedi.

Selecționata de cadete își 
continuă activitatea In vederea 
Campionatului european (al că
rui turneu de calificare va a- 
vea Ioc săptămîna viitoare, la 
Focșani) prin participarea, de 
ioi oină sîmbătă. la turneul 
international de la Tulcea. la 
care mai iau parte echipa de 
senioare a R.P.D. Coreene, re
prezentativa de cadete a Po
loniei și formația secundă a 
tării noastre.

Programul turneului : joi, de 
la ora 16 : România I — Româ
nia II. R.P.D. Coreeană — Po
lonia ; vineri, de la ora 16,30 : 
România II — R.P.D. Coreeană. 
România I — Polonia ; sîmbătă, 
de la ora 16,30 : România II — 
Polonia. România I — R.P.D. 
Coreeană.
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Tare supărati au plecat 
spectatorii de pe stadionul 
din șos. Ștefan cel Mare pen
tru timpul pierdut la un meci 
în care promisiunile nu s-au 
realizat. Multe momente de 
lîncezeală și ioc confuz de-a 
lungul celor 90 de minute. Așa 
că cei care au rămas pe dina
fară stadionului, din lipsa mi
raculosului bilet de 
n-au avut ce regreta.

Sigur că 
căldura 
ren. dar 
părat nu 
vlagă 
greșeli 
unora 
nilor 
de îndrăzneală in atac) si mai 
ales imprecizia la finalizare. 
Fiindcă. Ia drept vorbind, așa 
cum a iucat. Dinamo — care a 
controlat mai mereu partida — 
a avut în prima repriză des
tule ocazii de a înscrie t min. 
15 — Lung a respins cu șansă 
șutul de 
min. 20 
cu latul 
porții, la 
lui Tulba : min. 27 
(care l-a înlocuit în min. 18 
pe Nicolae. accidentat serios 
într-o ciocnire cu Cămătaru) a 
trimis peste transversală. din 
poziție centrală : min. 37 —
..cap" Suciu. Lung 
dificultate ; min. 42 
centrare. Augustin 
lături de țintă ; în 
craiovenii au avut 
posibilități : min. 3. 
raru a blocat spectaculos, 
în zilele lui bune.

intrare.

invoca 
din te- 
au

se poate
Înăbușitoare 

cel mai mult 
temnoul si linsa 
partidei, ci multele 
tehnico-tactice ale 

dintre jucători (craiove- 
imputîndu-Ii-se lipsa

su- 
de

a

gol al lui Rednic; 
— Dragnea a trimis 
afară, din apropierea 
excelenta centrare a 
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DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT

oricine si. din

PiAncăi 
așteptată cu 
fiind vorba 

medaliată o-

m. ro horise cu mai bine de 
două secunde sub acest prag. 
Pini la vară mai e. însă 
bmp...

Premieră absolută la rută li
ber. Cinci fete sub un minut, 
patru dintre ele (Tamara Cos- 
tacbe. lulia Mateescu. Stela 
Pura. Luminița Dobreseu) fiind 
principalele candidate pentru 
europenele de juniori, cu șanse 
de medalii chiar si împreună, 
in ștafetă, a cinoea. Laura Sa- 
eheiarie. acum senioară- rede- 
monstr'ndu-Si marile calități 
in ciuda perioadei de intreru- 

- pere a pregătirii de dinaintea 
naționalelor. Tamara o coborit 
vertiginos, alungind la 57 .27. 
iar pe 50 m. -saltul* ploieș- 
tencei de 15 ani. antrenată de 
Mihail Gothe. e si mai uimi
tor. acel 26.13 de la Baia Mare 
aduc ind-o in rindul celor mai 
rapide înotătoare ale lumii 
Mai tinără cu 
reanca Stela _ _____
Gheorghe Dimeea) pare 
excelentă 
probele 
prospețimea, ușurința alunecă
rii după oririte bazine. Trei 
titluri de campioană la seni
oare. la 14 ani — tot atîtea a 
mai cucerit doar Carmen Bu- 
naciu ! —. opt modificări ale 
tabelei performantelor națio

nale de vîrf vorbesc convingă
tor despre un incontestabil ta
lent O revenire Impetuoasă a 
marcat Noemi Lung. Timpul 
său la 400 m mixt (4:53,86), 
rezervele pe care le mai are 
îi dau dreptul să aspire la 
participarea în marile compe
tiții. -duelul* său cu Gabriela 
Bak» puțind fi— productiv. O 
impresie favorabilă a lăsat ș: 
Mariciea Colică. mai cu seamă 
prin acel 2:15,32 la 200 m flu
ture. După cum Andreea Hi- 
degkuti. Adriana Serban. An
dreea Szigyarto. Simona Spaia 
sau Laura Ghilie au meritul 
de a-si fi înscris numele rein
tre laureat! sau recordmani 
dar si de a ae fi arătat, tn 
unele cazuri — prima, spre 
pildă — capabile de realizări 
suoerioare.

Dintre băieți, s-au detașat 
Robert Pinter si Costin Ne
grea. Ce! dinții Îndeosebi prin 
rezultatul de la 200 m fluture 
(2:03,24) pentru care a și primit 
cupa oferită performerului În
trecerii. dublat de alte recor
duri si titluri, celălalt prin 
îmbunătățirea performantelor 
de virf la 100 r 200 m liber. 
Cu noi recorduri naționale de 
seniori sau juniori si-au
cheiat participarea lonot Ma
sat. Dan Drigulet. Cristi Sta-

în-

vria, Cristian Ponta. Paul Oso- 
ianu. Tabloul campionilor a 
fost completat de L. Tache. L. 
Bay, J. Bart, FI. Vișan, E. Nan. 
E loc de mai bine, există încă 
resurse, la unii dintre aceștia, 
la încă 
Voieulet.

E loc. 
bine pe 
nostru. Avem un mănunchi de 
sportivi valoroși, dar nivelul 
general rămîne in suferință, 
din moment ee la naționalele 
de seniori și juniori — la... 
două campionate, deci ! — se 
prezintă numai 131 de eoneu- 
reati. din 13 secții- Ceea ee 
reprezintă FOARTE PUȚIN în 
ennditiile existentei 
măr apreciabil de bazine 
mai ea seamă, a activității 
fel de activitate ?!?> unui 
gat. eel puțin cantitativ, i 
de tehnicieni. Nota bene : din 
cei 131. mai bine de un sfert 
au fost înscriși de puternicul 
centru băimărean si nu e tn- 
flmptător faptul cA. rod al ta
lentului. dar si ale pasiunii și 
sprijinului primit Clubul spor
tiv municipal școlar — cu co
lectivul tehnic format din Gh. 
Dimeea. M. Slavic. I. Bachner 
Si M. Pop — s-a situat In 
fruntea ambelor clasamente De 
secții—

alții (spre pildă. L. 
R. Macovei ș.a.). 
MULT LOC. de mai 
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tel. din care 24.318 lei report la 
categoria 1
• CiȘTIGURILE TRAGER!) 

MULTIPLE , lOTO“ DIN 31 MAR
TIE : FAZA I : cat. 1:2 varian
te 25% = autoturisme „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) ; cat. 2 : 14 variante 
25% a 4.458 lei ■ cat. 3 : 14,75 va
riante a 3.144 lei ; cat. 4 : 28,25 a 
1.641 lei ; cat. 5 : 84,50 a 549 lei ; 
cat. 6 : 149,75 a 310 lei ; cat. X : 
959 a 100 lei ; FAZA A n-a : cat. 
A : 5 variante 25% a 35.054 lei ; 
eat. B : 1 variantă 100% a 43.818 
lei. în cadrul căreia o excursie

La Brăila sl Tg. M^reș-au 
avut loc finalele eooeurvunlor 
republirane de lupte 
ne șt respectiv, libere ale rpe- 
rantelor olimpice (17—26 de ani). 
Iată elteva amănunte transmise 
de corespondenții noștri.

BRA1LA In Sala polivalentă 
din localitate și-au deputat ln- 
tfietatea 190 de tineri luptători 
din 23 dc cluburi șt asociații 
sportive. Cea mal bună compor
tare au avut-o coneurentil sec
țiilor care au șl echipe fruntașe 
ta Divizia „A*. Ciștigătoril : cat. 
<8 kg — Iulian Laeău (Ctmpuiung 
Muscel). SI kg — Nicolae Onica 
(Cîmpulung Muscel). 57 kg — 
Nicolae Nlțoiu 'Steaua). 62 kg —

de 2 locuri ta UJLS.S. și dife
rența în numerar șl 12 variante 
25% a 10.954 lei : cat. C : 46,75 
variante a 4.301 lei ; cat. D : 51.50 
a 3.403 lei ; cat. E : 261 a 672 lei; 
cat. F : 389.25 a 450 lei ; cat. G : 
2.070 a 100 Iei.

Report la categoria 1 : 427.280 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300* 
(70.000 lei) au fost obținute de 
loan Haiduc din Sibiu șl respec
tiv Silviu Popescu din București, 
Iar cîștigul de categoria B in 
valoare de 43.816 lei a revenit 
participantului Grigore Nache 
din Bezdead. 1\>A -Dîmbovița.

Sorin Marie (Pandurii Tg. Jiu), 
0 kg — Viorel Fluierică (C. S. 
Botoșani). U kg — Mareei Ves- 
ran CBinamo București) șl Ga
briel B;volum (Steaua). 82 kg — 
Nicolae Tudor 'Rapid București), 
M kg “ - — - —
sul BucurerJ) 
Trif (SIMARED 
kg — Adrian 
București). In 
cluburi 
prime'- 
rești 2S p 2. 
p. 3. Steaua 
EN.ACHE).

TG. MUREȘ. Peste 200 de tineri 
luptători din 52 de cluburi și a- 
aociații sportive au concurat In 
Sala sporturilor, prilejuind me
ciuri interesante și de bună va
loare tehnică. Ciștigătreii : Cat. 
48 kg — Virgil Chidean (C.S.M. 
Cluj-N'apoca). 52 kg — Florin 
Dănaci (Rapid București), 57 kg
— Dănrrț Prefit (Steaua), 62 kg
— Vasile Sălăgean (Voința Cluj- 
Napoca). 61 kg — Octavian Țenț 
(Spartac Oradea). 74 kg — Ște
fan vizitiu (Steaua). 82 kg — 
Cristian Poteraș (P.apid Bucu
rești), 90 kg — Bela Matyaș (Mu
reșul Tg. Mureș). 100 kg — Pe- 
trișor Cruceanu (C.S. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej), +100 — Ioan 
Vlaicu (Electra București). Pe 
primele locuri în clasamentul pe 
cluburi și asociații sportive : 1. 
Steaua 36 p, 2. Rapid București 
17 p. 3. C.S.M. Buzău 12 p. (C. 
ALBU).

Cristian Alb-jț (Progre- 
~ ! 86 kg — Mircea

Baia Mare), +100 
Alionte (Metalul 
clasamentul pe 

șt asociații sportive, pe 
: 1. Dinamo Bucu- 
Metalul Rădăuți 23 

20.5 p. (Trai an
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ARE DERBY
LuNIV. CRAIOVA 0-0

foarte bun; timp călduros; spec- 
: 16—5 (pe poartă ; 8—1) ; Cornere : 13—1. 

lad, ZARE. Nlcolae (mln. 18 Movilă). STA-
Dragnea — Suciu (min. 66 Orac ; min. 

|— MANAILA, Tillhoi. Ștefănescu. Matei — 
cu), Irimescu, Ad. Popescu, Beldeanu — 
KATaru.
ki ; la linie : Gh. Constantin (ambll din 
iteștl).
GAU, STĂNESCU, BELDEANU.

min. „noarul" oltenilor fiind la
areul un pas de gol. In final. ..alb-
zora- albaștrii" vor acorda corner

după corner — la oresiunea 
re- bucureștenilor — si vor ob-

esele ține remiza pe care probabil
’nea. si-au propus-o. Urît gestul
Wștii lui Orac din min. 89. care, la

la o altercație Stănescu — Ma
min. tei. l-a lovit ne Tîliboi cind

în iocul era oprit. Normal. a
teca" fost eliminat din teren. Așa
scos s-a scris istoria unui joc oare-

nația care, altădată derby de mare
puțin frumusețe al celor două trun-
zvîc- tase ale fotbalului nostru.
ru si
. 80) Stelion TRANDAF1RESCU

LIDERUL N-A FORȚAT»
chcindu-și „înșurubarea" prin
tre jaloane cu un șut pla
sat, de Ia 7 m, lateral stingă, 
în colțul opus. La 0—1, invitată 
parcă la joc. A.S.A. s-a apro
piat, în cîteva rînduri, amenin
țător de poarta Iui Ducadam, 
treeînd. în min. 26 (ratare, din 
6 m. Muntean) pe lîngă golul 
egalizator.

La reluare. Steaua pare, to
tuși. dornică să realizeze „des
prinderea*. O va ajuta In sco
pul propus și fundașul JE
NEI. care, vrînd să respingă, 
in extremis, la centrarea 
Balint, a trimis balonul, 
capul. în propria poartă, 
același fond de joc lejer, 
laxat, liderul va maiora 
min. 59) scorul : PTTURCA, 
servit de T. Stoica, a pătruns 
pină Ia circa 10—12 m, late
ral dreapta, de unde a plasai 
mingea, jos. în colțul lung. La 
3—0. profitînd și de degrin
golada ivită In sistemul defen
siv al tirgmureșenilor. Steaua 
și-a creat noi situații de gol. 
una mare de tot ratată Insă. 
In min. 82 de Radu TI. Așa cum 
va face. în penultimul minut 
și FanîcL care a reluat. din 
careul mic. în colțul (scurt) 
unde se afla Ducadam. Inegal 
arbitrajul suceveanului C. 
Gheorgb.e : prompt și precis la 
faze-problemă. el n-a apreciat 
cîteva faulturi clare, sub ochii 
Iul.

STEAUA 
A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion steaua ; teren 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa . .
poartă : 
marcat •
PIȚURCA' <min. 59). ”””

STEAUA : Ducadam — Bărbu- 
lescu. Bumbescu (min. 65 Tătâ- 
ran), BELODEDICI (min. 
Toran), Eduard — Balint, 
STOICA PUȘCAȘ. MAJARU 
Radu n PH'URCA.

A.S.A. TG. MUREȘ : Vodă 
V. Marton. JeneL Ispir. Fodor — 
POPA. Both (min. 46 Soare), 
BOTEZAM C. ILIE — Muntean 
(min. 5: Cinrceri). FanlcL

A arbitrat bine C. Gheorțbe 
(Suceava); la linie: V. Tltorov 
(Drobeta Tr. Severin) $1 V. 
tohl (Ia«r* .Trofeul Petschovschi : 10. 

La vperanțe : 1 (1—6).

3 O) 
0
foarte

:<i 000. Șuturi : 11—9 (pe 
7—3). .Cornere : 7—3. Au 

MAJARU (min. 12), 
(min. 46 — autogol).

52 
T.

An-

lui 
eu 
Pe 
re- 
(în

FRUMOASA REPRIZĂ SECUNDĂ
1 (0)
1 <1>
teren 

; spec- 
Șuturi :

F. C. BAIA MARE 
SPORTUL STUDENȚESC

Stadion 23 August" ; 
greu : timp rece, ploaie 
tatori — circa 12 006. 
14—9 (pe poartă : 11—6). Cornere : 
6—4. Au marcat 
74), respectiv 
(min. 35).

F.C. BAIA 
Arezanov,

t ROZNAI (min. 
MUNTEANU li

MARE : MIA - 
PINTER, Ignat, 

WEISSENBACHER — Sepl, 
BALAN Sabău, Lalș — ROZNAI, 
D. Moldo-ar (min. 64 Nemțeanu).

SPORTUL STUDENȚESC : SPE
RIATU — M. Mihail. Cazan. IOR
GULESCU. MUNTEANU II — 
Serbănlcă. Pană (min. 44 Fi. 
Grigore). CORAȘ. Bozeșan — M. 
Sandu (min. 70 Bucurescu), 
HAGI.

A arbitrat bine Al. Mustățea ; 
la linie : A. Nlcolescu (ambii din 
Pitești) și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : MIA. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 0—0.

Cu gîndul la apropiatul der
by cu Sportul studențesc, li
derul clasamentului n-a forțat 
ieri, prea mult pentru a tre
ce cu o oarecare dezinvoltu
ră de A-S.A. In absenta tui 
Lăcătuș, o aripă clasică. Stea
ua și-a orientat altfel jeruL 
căutind. In genere, virfurile cu 
pase decisive. In adincime, din 
linia a II-a_ La această 
nieră. oaspeții au 
la început eu un 
dar MAJ.ARU a 
repede (min. 12).

ma- 
răspuns. de 
joc la ofsaid, 
risiî. relativ 
an ti datai. tn-

RIE LEJERĂ
fon). o lovitură de cap. a făcut ina- 
pote- 4Uă Intervenția portarului vfl- 
repe- eean : 3—0. După cinei minute, 
inute Chimia a redus din handicap : 
hotă- BUDURU s-a strecurat printre 
Idez- fundașii adverși și. de la apro- 
■f'- ximaiiv 14 m. a șutat pe jos. 
Bîe- înscriind.
[vil- După pauză. F. C. Bihor a 
I l-a continuat să asalteze poarta
ECU, adversă, dar Georgescu (min.
In și 54 — de la 4—5 m. a reluat
l a afară balonul revenit din
[1—0. „bară" la șutul lui lie). Dianu
[naș, (min. 63 — șut peste poartă) și
ppul din nou Georgescu (min. 66 —
Ireu, a ezitat să șuteze de la 6—7 m)
kalty au irosit ocazii destul de cla-
I cu re. In min. 68. fundașul
pas- DIANU a urcat din nou in a-
a a- tac și, ajuns la aproxima-
Ează tiv 20 m, a șutat năpraznie la
kali- ..păianjen" și._ 4—L Rarele
Iplat incursiuni ale vîlcenilor in
I Ju? careul localnicilor se vor
[Pa- solda, cu două minute inainte
I cu de final, cu un penalty (Nițu

Gbeorghe NICOLAESCU
(3)
(1)

BAIA MARE, 10 (prin telefon). 
Studenții bucureștenl au venit 
aid, sub Dealul Florilor, să se 
revanșeze pentru eliminarea din 
Cupă, 0—2 la Sibiu, tn fața echi
pei băimărene, aflată cu picioa
rele pe ,jarul" clasamentului a- 
devărulut Plnă la urmă bucu- 
reștenll au plecat cu un punct 
prețios, greu apărat In final, 
după o primă repriză tn care ei 
punctaseră primii. Pe terenul 
greu, pe alocuri mocirlos, for
mația maramureșeană a dominat 
teritorial șl prima repriză, Insă 
greșelile la finalizare (D. Mol
dovan min. 0, 22 și 25) și Roz
nai (min. 18) sau intervențiile 
excelente ale Iul Iorgulescu 
(min. 4), Speriatu (min. 8) șl 
Cazan (min. 14) țin tabela ne
modificată pini In min. 35.

Atunci Coraș, excelent in prima 
repriză, pe post de dispecer, 11 
lansează perfect pe Hagi, acesta 
se oprește dibaci din viteză. In 
careu, cu adversarul tn coastă, 
întoarce abil mingea ușor In 
stînga spre MUNTEANU n care, 

-de la 14 m, șutează necruțător 
cu efect și tnscrie : 0—1.

Gazdele încep repriza secundă 
Intr-un tempo debordant. Nu e 
mal puțin adevărat că șl șohlm- 
barea structurii formației oaspe
te linsltă de Pană. accidentat 
(Coraș împins vîrf în li
nia de atac cu trei oameni) de
reglează mecanismul de la mij
locul studenților și gazdele vor 
veni In valuri, căutind disperate 
golul. Va rezulta o splendidă 
repriză secundă, cu echipa băl- 
măreană In prlm-plan, 45 de mi
nute de mare spectacol, cum re
marca și Mlrcea Lucescu. 
zent In tribună, 
gumentarea acestui 
doi", să reținem 
salvatoare ale Iul 
48), Speriatu (min.
Iul Sabău (min. 60 șl 63). „ghiu
leaua" lui Weissenbacher. scoasă 
uluitor de Speriatu, ieșirile In
spirate ale lui Mia (min. 59 și 
66), faze pînă la golul egalizator 
reușit de ROZNAI, aflat ca in 
prima tinerețe, după o lovitură 
cu capul în min. 74, la cornerul 
executat de pe stingă de Laiș. 
Balanța remizei e gata-gata să 
se Încline In min. 85 (ocazie 
Roznai). min. 87 (Intervenție ex
celentă Iorgulescu), dar șl min. 
88, cind Mia a Intervenit salva
tor la pătrunderea Iul Hagi, 
ajuns singur la 12 m, sau bara 
aceluiași splriduș bucureștean 
din penultimul minut de joc. 
Dincolo de toate rămîne Insă 
spectacolul din această frumoasă 
repriză secundă.

Mireeo M. IONESCU

pre-
Pentru ar- 
frumos ..act 
intervențiile 

Cazan (min. 
52). barele

Fompilic V1NT11A

APARAREA PITEȘTEANA, LA ÎNĂLȚIME
S. C. BACAU 0
F. G ARGEȘ 0

Stadion .23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 8000. Șuturi : 12—3 (pe
poarta : 6—2). Cornere : 16—1.

S.C. BACĂU : Popa — An
dries. BORCEA, C. Solomon, 
ELISEI — ADOLF. Guda (min. 
76 Ursică) Viscreanu — Soiman, 
lamandi. Iancu (min. 55 Avă- 
danei).

P.C. ARGEȘ : CRISTIAN I — 
Voicu, STANCU MOICEANU, 
Tlnase — BADEA. Toma. Iovă- 
nescu — Jurcă. Togan (min. S3 
Margelatu). Nlca (min. 70 
■tantin).

A arbitrat foarte bine D. 
treseu ; la linie : R. Matei 
Llcă (toți din București).

Cartonașe galbene : IAMANDI, 
MARGELATU.

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

Con-
Pe- 

și M.

ava

64. eInd tot Nlca a reluat peste 
poartă centrarea lui Jurcă.

Rodu URZICEANU

IL ÎNTÎMPLĂRII
r ben-negrilor. Intr-adevăr, de

la Început și pînă la sfîrșit, jo- 
„en cui a fost anost, mai animat la 
Ka- poarta lui Toader, dar cele mai 
R-i multe din situațiile favorabl- 
S—1. le, pe care — intîmplător —
, ~ brașovenii și le-au creat, tot 
s„U de aceștia au fost... pulveri- 
Văi- rate. Și, astfel, l-am văzut rind 
liu), Pe rind pe Bența (min. 34), 

Kramer (min. 45), Spirea (min.
M. 68 — mare ocazie !), ridicind 
— mingea cu mult peste poarta 

chiv feroviarilor. Putem spune că
snin singurul șut frumos al bra-
eșu- Șovenilor a fost cel din min. 
Bra- 24, expediat de Văidean (care. 
Iste) după aceea, a dispărut din joc), 
?ea, și respins spectaculos de Toa

der.

De partea cealaltă, rapidișții 
au avut o singură preocupare, 
aceea de a îndepărta dt mai 
mult pericolul din apropierea 
porții lor. Și, din acest punct 
de vedere, au reușit Cit des
pre faza de atac, ea a fost ea 
și inexistentă. singurul lor 
Rit spre buturile lui Iordache 
fiind cel din min. 37, semnat 
de Damaschin ÎL Am asistat 
astfel, la o mare risipă de e- 
nergie pe teren, fără corespon
dent pe planul calității. Și asta 
chiar șl atunci cind pe teren 
au apărut „rezervele" Bata- 
diu, Șt Popa sau Manea iar 
atunci cind brașovenii s-au 
apropiat mal mult de ceea ce 
înseamnă fotbal, s-au încheiat 
cele 90 de minute__

_PO<J" TIMtSOĂJUk 2 (1)
POLITEHNICA IAȘI 1 (0)

Stadion _1 Mai* ; terra bun ; 
ttmp frumos-; spectatori — circa 
14JOC șoturi : 24—5 (pe poarta: 
13—I). Cornere : 15—6. Aa mar
ea» : DUMITRU (min. 36). GIU- 
CH1CI (min 66). respectiv, 
PAUNA (min. 54).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
Moise — Puseu. S:m<la. loeruț. 
LEHMAN — DUMITRU. ROTA
RI V. Vtataaesca (mtn Ct Mar- 
•an) — Oancea. BOLBA (mbs. 7» 
Tuscan). Giuchici.

POLTTEHNICA IAȘI : BUCU — 
Mmrtean-u. Ar.toe, Ursa, Mladra — 
Paveliuc (min. 54 PAUNA). 
Cănărtau. BtzrdaJan. Kereșl (mtn. 
O Agache) — Damaschin L 
PQip.A arbitrat foarte bine Cr. Te»- 
dorese-u ; la linie : N. Gogoașa 
(ambii din Buzău) și M. Axente 
(Arad).

cartonașe galbene: MUNTEANIP.
Trofeul Petschovschi : 16.
La speranțe : 3—1 (1—6).

RATARI IN SERIE

Mirteo TUDORAN

TIMIȘOARA. 16 (prin tele
fon). Aflată din start la cirma 
jocului, echipa pregătită de foe-

tul nostra internațional Dumi
tru domină cu autoritate o 
dispută ce părea in prima re
priză inegală, echipa din Copou 
fiind serios marcată psihic du
pă eșecurile din ultima vreme 
Ci handicapată de foarte multe 
absențe : Sigmirean. CSoctrlan, 
Gheorghiu. Sertov. Biro. Topo- 
BnschL Timișorenii joacă exact 
in apărare, mijlocașii lor alear
gă mult dar se ratează enorm. 
Ratează mai intil Bolba (min. 
8), ratează apoi șt Giuchici 
(min. 11) ratează st Dumitru 
dteva lovituri libere din preaj
ma careului. In min. 28 insă, 
ta arma anei faze foarte fru
moase (traseu Rotariu — Bol
ba — Giuchici), balonul ajunge 
la aatrenorul-jucător DUMITRU 
gi acesta șutează formidabil de 
la 25 m. aelăsind nici e spe
ranță lui Bum : 1—0. Pînă la

pauză mai puteau înscrie cu u- 
șurință Rotariu (min. 21), Bol
ba (min 22), din nou Rotariu 
(min. 30) și Oancea (min. 40).

Cu suspens repriza secundă. 
Ieșenii egalează in min. 54, prin 
rapidul PAUNA. care se in
filtrează printre fundașii cen
trali timișoreni. Golul primit 
destramă calmul și luciditatea 
gazdelor. în min. 51 și 62 ra
tează imense ocazii Giuchici, 
iar tn min. 63, Damaschin I tri
mite cu capul pe lingă poarta 
goală 1 Golul victoriei este ta- 
ocris in min. 66 : balonul este 
reluat eu capul de Bolba, apoi 
tot eu capul de GIUCHICI, go
tul fi acordăm ultimului, deși 
mingea oricum se ducea In 
plasă. Pînă în final, același ju
cător, Giuchici, ratează ocazii, 
după ocazii.

Lourențiu DUMITRESCU
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CORVINULE, DE-AR
HUNEDOARA, 10 (prin tele

fon). Așadar, și la partida retur 
„săbiile au rămas In teacă". 
Corvinul și Jiul și-au adus 
aminte că sînt din același 
județ, Mse respectă reciproc" și, 
după atîtea partide aspre, de 
multe ori peste limitele regu
lamentului, s-au Intîlnit azi 
(n.r. ieri) intr-un joc fără pro
bleme, dominat ușor de gazde.

interbucureștean de fotbal care se 
„23 August* din Capitală In ziua de 

I Ia ora 15, se vor pune în vînzare 
hătoarele case de bilete : Agențiile 
Loto Văcărești, Gara de Nord și la 

k>. Sportul studențesc, Giulești și „23 
[soțite de tichete pe care se mențio- 
Lcul. Publicul spectator este rugat să 

tichet. în ziua meciului casele de 
August4* vor fi închise. Accesul pu- 

Lilui este permis începînd cu ora 12. 
nmațiile-abonament eliberate de Con- 
[ucație Fizică și Sport și Consiliul 
ki Educație Fizică și Sport cu viza

de legitimații-abonament de la tri- 
km și ziariștii, antrenorii, arbitrii și 
ui se vor prezenta, pînă In ziua de 
rele 7—18, la Stadionul „23 August** — 
centrală) — pentru a-și ridica tiche- 
t nu vor avea acces pe stadion.

FI MEREU AȘA!
Jiul nu s-a mai apărat cum a 
făcut-o cu Sportul studențesc, 
mijlocașii săi au rătăcit, mai 
mereu, pe la mijlocul terenului, 
lăsînd culoare libere, de care 
au profitat fotbaliștii din Hu
nedoara, care conduceau „la 
pas" cu 3—0, scor la care por
tarul Homan se arăta supărat. 
Tn min. 3 a înscris GABOR, 
exploatind saltul in contratimp 
al portarului advers ; in min. 
23 a centrat Nicșa, M. Popa a 
deviat balonul și VAETUȘ a' 
înscris din apropiere ; iar în 
min. 41 Văetuș a intrat în 
careu, Florescu l-a luat în brațe 
și l-a trîntit ia pămînt, iar 
PETCU a transformat, cu teh
nica pe care i-o știm, penaityul. 
La poarta cealaltă nu s-a 
întimplat nimic.

După pauză a fost rîndul 
Jiului să atace și. in min. 49, 
LASCONI a înscris din unghi, 
după care Stana. Gabor și 
Văetuș (min. 57, 65, și 81) au 
ratat ocazii cu o ușurință pe 
care publicul a sancționat-o 
prompt. In min. 82 însă, PETCU 
a inserts spectaculos, mărind 
diferența pe tabela de marcaj. 
Dar, cum în min. 90, după un

CORVINUL 4 (31
JIUL 2 (0)

Stadion Corvinul ; teren excep
țional; timp frumos, călduros ; 
spectatori — circa 8 600. Șuturi 
16—20 (pe poartă : 8—7). Cornere: 
13—3. Au marcat : GABOR (mtn. 
3), VAETUȘ (min. 33), PETCU 
(min. 41 — din 11 m și 82), res
pectiv LASCONI (min. 49) șl B. 
POPESCU (min, 90).

CORVINUL : Alexa (min. 32 
loniță) — Nicșa, Dubinciuc, 
Gălan, Mărginean — Petcu, Ma- 
teuț, Klein (min. 82 Bogdan) — 
Gabor, Cojocaru. Văetuș.

JIUL : Homan — V. Popa. M. 
Popa, Florescu P. Grigore (min. 
85 Călin) — Stana, Szekely, Varga 
(min. 70 Dosan) — B. Popescu, 
Lasconi, Băluță.

A arbitrat bine A. Gheorgbe 
(P. Neamț) ; la Hnle : T. Cru- 
ceanu (Tecuci) si M. Stănescu 
(Iași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—1 (2—0).

corner și învălmășeala din 
careul lui loniță, B. POPESCU 
a înscris, toată lumea parcă 
părea mulțumită, ieșind zîmbi- 
toare de pe teren. Corvinule, 
de-ar fi mereu așa ! Spectatorii 
spuneau însă că urmează să 
vină la Hunedoara... Steaua.

Constantin ALEXE

GOLUL PORTARULUI CRISTIAN II
SLATINA. 16 (prin telefon). 

Terenul a fost un handicap 
vizibil pentru cele două comba
tante, mingea jucînd feste ne
așteptate. Prima repriză a 
aparținut echipei F.C. Olt, care 
s-a impus, atacind minute bune 
poarta buzoiană. In min. I, 
Bălăci execută o lovitură liberă 
de la 16 m, dar balonul atinge 
plasa laterală. în min. 8 echipa 
locală reușește să Înscrie golul 
care avea să-i aducă de altfel 
și victoria, eu concursul porta
rului Cristian n, coautor al 
acestui gol : Bălăci execută un 
corner de pe partea dreaptă 
(minge fără probleme), Cris
tian II vrea să prindă spectacu
los, scapă balonul din miini șl 
TURCU, pe fază, 11 Inlroduee 
in plasă. Nimic de semnalat 
pînă în min. 21. rind gazdele 
reușesc să expedieze un șut 
violent prin fundașul Laurențiu, 
reținut cu dificultate de noul 
introdus Lazăr. In min. 23, o 
excelentă centrare a aceluiași 
Laurențiu nu poate fi fructifi
cată de Turcu din apropiere. 
Tot Turcu (min. 34) ratează din 
nou, cind, singur In careu, 
șutează in brațele iul Lazăr.

Replică buzoiană după pauză, 
cind jocul este echilibrat, iar

F. G OLT 1 (1)
GLORIA BUZĂU 0

Stadion 1 Mal ; teren tare, de
nivelat ; timp frumos ; specta
tori — circa 6OC0. Șuturi: 17—7 
(pe poartă : 4—3) ; Cornere t 
8—4. A marcat: TURCU (min. 8)2

F.C. OLT : Barba — LAUREN- 
TIU, Cervenschl. M. ZAMFIR, 
Mlnea — EFTIMIE, Donose, So- 
rohan (min. 44 Kallo), BĂLĂCI 
— Crișan (mtn. 54 M. Popescu), 
TURCU.

GLORIA BUZĂU : Cristian ZI 
(mtn. 11 Lazăr) — Comănescu, 
Tlcă, Mircea, Tulpan — BALAUR, 
GHIZDEANU, Șumulanschl — 
Cramer, D. Georgescu (min. 61 
STATE), MARCU.

A arbitrat foarte bine V. Curt 
(Medgidia) ; Ia Unic : M. Doncea 
(București) și Gr. Macavel 
(Deva).

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

echipa pregătită de Gh. Con
stantin se impune, alergînd 
după egalare. N-o reușește, 
deoarece Cramer (min. 60) și 
Ghizdeanu (min. 63) irosesc din 
situații extrem de favorabile, 
în finalul partidei, Turcu (min. 
T8 șl 83) șl Laurențiu (mln. TO) 
sînt la un pas de 2—0.

Gheorghe NERTEA



BruxellesTurneul zonal feminin de șah

CUPA ORAȘELOR A REVENITSITUAȚIE STRINSA

Un frumos succes

Anul Internațional al Tineretului

0 INTERESANTA INIȚIATIVA A U.E.F.A.

IN FRUNTEA
‘CLASAMENTULUI

a
echilibrată in

După runda a 9-a. situația 
devenit și mai 
fruntea clasamentului Turneu
lui zonal feminin de sah care 
se dispută la Tirnovo, Una 
dintre partidele centrale ale 
reuniunii. Brustman — Nuțu, 
s-a întrerupt pentru a doua 
oară într-un final egal, cu ne
buni de culori diferite. Pro
babil. remiză. Sub semnul unei 
mari tensiuni s-a disputat par
tida Polihroniade — Ivanka. 
într-o poziție net superioară, 
dar și într-o acută criză de 
timp, multipla noastră campi
oană a greșit si a pierdut, 
permitind marii maestre un
gare (3*/i p în ultimele 4 runde) 
să revină în plutonul fruntaș. 
Derby-ul debutantelor, Bădu
lescu — Olărașu, s-a încheiat 
cu victoria celei din urmă, care 
intră în „zona** celor 50%.

Jucătoarele gazdă au avut o 
zi plină de succese : Modrova 
— Voiska 0—1. Boiadjeva — 
Madl 1—0, Anghelova — Ska
celikova 1—0. Erenska — Sa
vova %—*/i. Remiză în partida 

~ Si 
a

11-

Grosch — Eretova. Wiese 
Jagodinska au întrerupt 
doua oară. Veroci a fost 
beră.

CLASAMENTUL : 
6—2 (1), Boiadjeva.
6—3, Grosch 5%—3%, 
5—2 (1), Voiska. Veroci 5—X 
Ivanka 5—4, Polihroniadc 4* j— 
3'/j, Bădulescu, Olărașu 41 j— 
4‘A etc.

In runda a 10-a : Nuțu — 
Erenska, Olărașu — Polihro- 
niade, Voiska — Bădulescu, 
Veroci — Grosch, Skacelikova 
— Boiadjeva, Ivanka — Anghe- 
lova, Madl — Wiese, Savova — 
Modrova, Eretova — Brustman; 
Jagodinska .este liberă.

După cum se vede, seria par
tidelor decisive continuă.

★
ZURICH. 10 (Agerpres). — 

A fost stabilită 
celor trei turnee 
ale campionatului 
masculin de sah. 
maestru român Mihai 
evolua in turneul de 
(26 aprilie - 
de alti 17 
care marii maeștri 
Beliavski, Arthur 
(ambii U.R.S.S.), _ 
tisch (Ungaria), 
lid 
Hort 
thony Miles (Anglia).

Brustmaa
Erenska

Nuțu

componenta 
interzonale 

mondial 
Marele 

Subâ va 
la Tunis 

20 mai), alături 
jucători, printre 

Aleksandr 
Iusupov 

Lajos Por- 
_ Pedrag Niko-

(Iugoslavia). Vlastinril 
(Cehoslovacia) și An-

„CENTURA DE
(Urmare din pag 1)

renăscut precum pasărea „Pho
enix" și a început să-1 con
treze tot mai eficace pe Nia- 
magin. în urma recepționării 
unei directe de dreapta, mon
golul a fost numărat și în con
tinuare ambii combatanți și-au 
expediat serii de lovituri dt 
pentru trei partide. în ultimul 
rund, Enyika și-a conti
nuat ofensiva, și-a mai trimis 
o dată adversarul la podea, ob- 
ținînd o victorie aplaudată de 
asistență.

Am așteptat cu deosebit in
teres evoluția „semiușorilor" 
Ion Stan și Cornel Silitră. Da
că Stan avea un adversar fără 
„carte de vizită", Isaui Farag 
(Egipt), Silitră dădea replica 
unui adevărat maestru — cu
banezul Idei Torriente. După o 
evoluție modestă în compania 
unui... începător, am putea 
spune, Stan a obținut victoria 
la puncte. Silitră a abordat 
partida cu mult curaj, avînd 
momente cînd și-a pus chiar 
in dificultate adversarul. El a 
cedat, însă, fizic neașteptat de 
repede, fapt sesizat de Torrien
te, un excelent tehnician. Ri
posta cubanezului a fost dură 
și imediată, oferindu-i arbitru
lui din ring Ion Damian prile
jul să-și demonstreze încă o 
dată cunoștințele și promptitu
dinea reacțiilor. El a sesizat 
la timp momentele de k.d. 
ale lui Silitră, numărîndu-1 
exact atunci cînd a trebuit și 
abandonîndu-1 la timp. Cu o 
mai bună pregătire fizică. Si
litră ar fi putut da o replică

HANDBALIȘTILOR ROMANI
BRUXELLES, 18 (Agerpres). 

Competiția internațională de 
handbal masculin „Turneul o- 
rașelor**, desfășurată în Palatul 
sporturilor din Bruxelles, s-a 
încheiat cu victoria echipei o- 
rașului București, care a în
trecut, in finală, cu scorul de 
19—15 (10—9), selecționata Za
grebului. după ce anterior 
handbaliștii români câștigaseră 
cu 31—22 (14—10) intîlnîrea cu 
reprezentativa orașului Buda
pesta. Ziarele belgiene publică 
ample comentarii care subli
niază evoluția echipei române 
și binemeritatul său succes. 
Astfel, ziarul „Le Soir" scrie : 
„Finala turneului de la Bru
xelles, care a opus echipele 
Bucureștiului și Zagrebului, a 
atins ua sivei deosebit dato
rită. ia special, formației ră
mâne, a circi apărare a făcut 
adevărate minuni. întrecute 
doar de eficienta -tunarilor- 
Dumitru — 5 goluri înscrise.

din cele 10 din 
— și Stingă — 
cele 9 marcate 
doua — fără a-1 i 
ticul portar care 
dm Buli g an".

Referindu-se la 
tre selecționatele 
și Budapestei, același ziar re
levă faptul că : -Românii au 
obținut o victorie lejeră cu 
31—22, dovedindu-se mai com
bativi deeit adversarii lor și 
eondueind tactic de-a lungul 
întregii partide".

Ziarul „La libre belgique" re
latează la rindul său : -Echipa 
Bueureștiului si-a impus tac
tica iu meciul eu handbaliștii 
iugoslavi din Zagreb, datorită 
unui lot omogen din care se 
detașează u jucător de mare 
elasă. Vasile Stingă, pe bună 
dreptate considerat ea unul 
dintre cei mai buni handbaliști 
din lume".

BULETINUL" MECIULUI DE

cu Franța, 
cu sparta
obține cele 
stat Și-

AUR" LA BOX
mai aproape de valoarea sa 
redutabilului pugilist cubanez. 

Veteranul „Centurii de aur* 
Dragemir Hie a scăpat ca 
prim- urechile acului in turul 
următor al competiției- Adver
sarul său Hristo Fumikov 
(Bulgaria) a luptat nu numai 
cu ambiția celor 18 ani ai săi. 
ci și cu un bagaj de cunoștin
țe tehnice bogat. Atacurilor cu 
lovituri izolate declanșate de 
Hie, Furnikov le-a răspuns 
prompt cu „un-doi“-uri la față 
și contre periculoase în urma 
cărora Hie a fost numărat in 
prima repriză- Românul se re
vanșează în rondurile doi și 
trei, cînd sportivul bulgar a 
fost expediat la podea. După 
un med frumos. palpitant. 
Dragomir Die a... smuls o de
cizie la limită (3—2), în fața 
unui boxer de care cu sigu
ranță vom mai auzi.

La gala de seara, patinoa
rul „23 August" a avut aproape 
4 000 de spectatori, domid să 
urmărească, mai ales, întrece
rile pugiliștilor de la categoria 
grea. în primul meci, la a- 
ceastă categorie, Dorin Răcaru, 
după un început promițător, 
s-a lăsat descoperit și cu
banezul, Hermenegildo Baez a 
plasat un năpraznic upercut, la 
stomac, în urma căruia Ră
caru a fost obligat să aban
doneze. In partida următoare, 
Gheorgbe Preda a avut o mi
siune mult mai ușoară în fața 
egipteanului Husain Fathi, pe 
care l-a învins prin abandon 
în ultima repriză. Cel de al 
treilea reprezentant al nostru 
la această categorie, Ion Cer-

prima repriză 
4 goluri, din 
in repriza a 

uita pe fantas- 
; este Alexan-

meciul din- 
Bucureștiului

RUGBY ROMÎMA-ITALIA

Pe măsură ce înaintăm în a- 
cest an 1985 — declarat, la 
inițiativa României socialiste, 
drept An International al Ti
neretului — se înmulțesc ma
nifestările închinate acestui 
simbolic însemn calendaristic. 
Sportivii lumii cinstesc eveni
mentul sub diverse forme și 
în conformitate cu generoasa 
deviză a Anului Internațional 
al Tineretului : Participare — 
Dezvoltare — Pace.

Iată, printre cele mai proas
pete vești, una care arată a- 
deziunea la manifestarea mon
dială a lumii a celui mai răs- 
pîndit dintre sporturi, fotbalul. 
După cum se știe, la 25 au
gust. anul acesta, va avea loc 
la Paris meciul de fotbal dotat 
cu Supercupa mondială și care 
va opune campioana Europei, 
echipa Franței, campioanei A- 
mericii de 
Pentru a 
tional al 
a hotărît 
partidă de mare interes spec
tacular cite doi jucători din 
echipele de juniori ale celor 
34 federații naționale de pe 
continentul european. Este un 
mod original și nu lipsit de 
efecte pedagogice, de a sărbă
tori un eveniment tineresc.

Pe de altă parte. în aceeași 
ordine de idei — corespunzlnd 
devizei Anului International al 
Tineretului — se anunță că la 
Tokio s-a desfășurat un miting 
de masă al tineretului japonez, 
pus sub chemarea „Sportivii

CAMPIONATE, CUPE

Muc* : M. Vtșan b.ab. 3 M. 
Mandoob (Egipt:. V. Enyika 
Nigeria) b.p. N. Nlamagta 
(R. P Mongolă) ; semiușoari : 
L Star. tap. L Farag (Egipt). 
L Tnrrtestte (Cuba) b_ab. 2 C. 
SSitrl G. Dair.badomdogta 
fR_ P. Mongoli) b.p. (decizie 
«chdmbat* de juriu) E. Preda, 
E_ Kuprensta (Bulgaria) bab. 
3 B Maachbo (Algeria) ; u- 
țoarl : Cton Ki To (R.P.D. 
Coreean*) b.p. M. Boubekri 
(Algeria) R Castilo (Cuba) 
b-ab 3 G. Hudișteanu. D. Die 
b.p. H Fumikov (Bulgaria) ; 
mijtocie mie* : C. Lihăceanu 
b.p. P Cepeak (Cehoslovacia). 
M Vaîectin b.p. N. Meziane 
(Algeria). Al- Samonln 
(UJVSS.) b.p. J. Kodef (Ni
geria' M. Ciubocaru b. k.o. 2
G. Din ie (Iugoslavia).

Muse* : L. VaJdes (Cuba) b.p. 
L Flucev (Bulgaria). C. Tițoiu 
b.p R. Jemlc (Iugoslavia) ; 
semi mijlocie : R. Obreja
b.k.o. 1 M. Eleua (Egipt). T. 
Roman b.ab. 3 Huang Song 
Man (R.P.D. Coreeană). B. 
Alesandrov (Bulgaria) b.p. V. 
Citea C. Du vergel " ‘
5 2 * .mijlocie : V. Floian b.p. 
I'.ievski (Iugoslavia), F. 
kiev (Bulgaria) b.ab. 2 
Popa, D. Maricescu b.ab. 2 
Esmaul (Egipt); grea : 
Baez (Cuba: bab. 1
Răcaru. Gh. Preda b. ab. 3
H. Fathi (Egipt). D. Kirilov 
(Bulgaria) b.p. I. Cemat, VI. 
Dolgunl (URSS) b. ab. 2 U. 
Owtago (Nigeria).

C. Duvergel (Cuba) 
! P. Ayodele (Nigeria): 

V. Floian b.p. M.
RUS

II. 
M.
ÎL
D.

nat, l-a întilnit 
Dijan Kirilov, un 
care a evitat cu 
șeele românului, 
rîndul său numeroase 
directe, care i-au adus 
toria la puncte.

pe bulgarul 
sportiv înalt, 
dibăcie cro- 

plasînd la 
lovituri 

i vic-

Sud. echipa Uruguay, 
onora Anul Interna- 
Tineretului, U.E.F.A. 
sâ invite la această

împotriva pericolului nuclear". 
Vorbitorii au subliniat, cu a- 
cest prilej, hotărîrea sportivi
lor niponi de a nu-și cruța for
țele în lupta pentru interzice
rea armelor nucleare, astfel in
cit tragediile de la Hiroshima 
și Nagasaki să nu se poată re
peta nicăieri pe Pămint.

Din aceste cîteva exemple se 
vede In ce forme variate se 
poate sărbători o inițiativă 
menită să trezească In tinere
tul lumii idei generoase. Iar 
sportivii se alătură din toată 
inima fiecărei manifestări de
dicate Anului International al 
Tineretului.

ACIUALITATEA LA TENIS

C8M JAPONIEI** LA VOLEI
FUKUOKA. Turneul de volei 

feminin dotat cu „Cupa Japo
niei", rezultate : R. P. Chineză 
— Cehoslovacia 3—0 (1, 3, 
U.R.S5. — Brazilia 3—0 (14, 
6). Japonia — Mexic 3—0 
2. 0), Coreea de Sud — R. 
Germania 3—0 (8. 10, 10).

0), 
11.
(9, 
F.

Bo-CEHOSLOVACIA (et. II) 
hemians — Vitkovtae 1—1, do
rn oue — Slavia 2—2, 
Zilina 4—0, Trnava 
3—1. Ostrava 
trzalka — Slovan 0—0, Inter Bra
tislava — Banska Bystrica 1—0, 
Dukla Praga — Sparta 1—4. Cla
samentul : 1. Bohemians 34 p, 2. 
Ostrava 30 p, 3. Sparta 28 p, 4. 
Slavia 28 p.._ 14—16. Preșov, In
ter și Slovan 15 p.

Koșlce —
— Preșov

Cheb 1—1. Pe

de Anală in 
St. Gallen 

Vevey 4—1, 
Meciul 
a fost

2—0.

finala 
_____ se vor Lntîlni e- 

_ Bayern Munchen șl Ba
yer" Uerdingen. Bayern a dlspua 
dupA prelungiri, pe teren pro
priu, de Borussia Mânchenglad- 
bacîi. cu 1—0 iar Bayer Uerdin- 
gen a dștigat, în deplasare, me
dul cu F. C. Saarbrucken (1—0). 
Daci Bayern va deveni camploa- 
nJu In viitoarea ediție a „Cupei 
cupelor-. Uerdingen va participa 
In aoeastâ competiție indiferent 
de rezultatul finalei.

R. F. 
„Cupei 
chipele

GERMANIA. In 
RJ,G.‘

TURCIA. In finala ..Cupei' se 
vor tntDnl echipele Galatasaray 
șl Trabxonspor. Prima a eliminat, 
in semifinale, pe Beșiktaș (0—0, 
1—0), iar Trabzon pe Denzllspor 
(1-X 2—0).

• Turneul feminin de la 
Seebrooc (Carolina de Sud), in 
finală : Katerina Maleeva — 
Virginia Ruzici 6—3, 6—3.
• Competiția de la Dallas, 

din cadrul „Marelui Premiu 
Nabisco" : Mayotte — Gomez 
7—6, 6—4, 6—2, Edberg — Jar- 
ryd 1—6, 6—2, 6—2, 5—7, 6—3.

• La Hilton Head Island (Ca
rolina de Sud) : Kathy Rinaldi 
— Amy Holton 6—1, 4—6, 6—1, 
Virginia Ruzici — Heather Cro
we 6—0, 6—2, Iva Budarova — 
Larisa Savcenko 6—2, 1—6, 6—1, 
Elise Burghin — Sabrina Goles 
7—5, 6—2.

ȘTIRI • REZULTATE

• După victoria recentă în 
preliminariile C.M. repurtată de 
selecționata Bulgariei ta fața e- 
chipel R. D. Germane, bilanțul 
tatîlnirilor dintre reprezentativele 
celor două țări se prezintă ast
fel : Bulgaria 6 victorii, R. D. 
Germană 3. Alte 6 meciuri s-au 
încheiat la egalitate.

• U.E.F.A. a hotărît rejucanea 
medului din C. E. de juniori 
dintre echipele Ciprului și Unga
riei (1—2), deoarece arbitrul In- 
tllnlril, necunosdnd schimbarea 
regulamentului, a fluierat sfirșitul 
partidei după 80 de minute, ta 
loc de 90 cum se prevede acum 
pentru juniori I. Rejucarea a 
avut loc tot ta Cipru, șl fotba
liștii unguri au cîștlgat cu 4—1.

• Reprezentativa U.R.S.S. șl-a 
început pregătirile pentru preli
minariile C.M. din acest an. Lo
tul s-a reunit in orașul Novo- 
gorsk.

• „International Football Asso
ciation Board", tor care se ocupă 
de regulamentul de joe, va îm
plini In 1986 180 de ani de cînd a 
emis primul regulament. Cu a- 
eest prilej. Intre S șl 11 mal, a- 
nul viitor, vor fi organizate, la 
Geneva, numeroase Intllnlri festive.

• Portarul echipei Hamburger 
S.V„ UU Stein, a suferit o co- 
moție cerebrală ta meciul ou 
Bielefeld (1—I). In etapa urmă
toare ei » fost înlocuit cu Uwe 
Hains, partidă ciștigată de Ham
burger cu 2—0 ta fața formației 
Bremen.

• Cel 
F.IJ.A. 
1980 la 
preajma 
nai al C. M.

de al 45-lea Congres al 
va avea loo la 29 mai 
Ciudad de Mexico, în 
Începerii turneului U-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

PRIMA MANȘA A SEMIFINALE
LOR CUPELOR EUROPENE

Aseară tirzlu s-au încheiat me
ciurile din prima manșă a cu
pelor europene. Iată rezultatele :

CUPA CUPELOR
Bayern Mânchen — Everton 0—• 
Rapid Vlena — Dinamo Moscova

3—1
CUPA U.E.F.A

(0—1)

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

luventus — Bordeaux 3—• (1—0) 
Liverpool — Panathinaikos

«—• (1-#)

Inler — Real Madrid 2—■0 
Videoton — Zeleznicear I—1

Reamintim că returul acestor 
partide este programat Ia 24 a- 
prille. Amănunte In ziarul de 
mllne.

(1-0) 
(0-1)
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