
Ieri dimineață, tovarășul

NiCOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
a plecat intr-o vizită 1

oficială in Canada
Tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 

președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușeseu, a plecat 
duminică dimineața intr-o vi
zită oficială in Canada, la te- 
vitația guvernatorului general 
al Canadei, Jeanne Sauve, și a 
primului ministru, Brian Mul
roney.

Șeful statului român este in
solit in această vizită de tova
rășii Gheorghe Oprea, prim vi- 
ceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu 
și tovarășa Elena Ceaușeseu au 
fost salutați, la plecare, de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali.

Au fost de față membri ai 
ambasadei Canadei la Bucu
rești.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Deasu
pra salonului oficial al aerogă
rii se afla portretul tovarășu
lui Nieolae Ceaușeseu, încadrat 
de drapelele partidului și sta
tului.

Pe aeroport se aflau numeroși 
locuitori ai Capitalei, care au 
aclamat îndelung pe tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu și pe tova
rășa Elena Ceaușeseu. Cei pre
zenți au scandat cu însuflețire 
„Ceaușeseu — P.C.R. I", 
„Ceaușeseu și poporul !“, „Sti
ma noastră și mîndria — 
Ceaușeseu — România I", 
„Ceaușeseu — Pace 1“ reafir- 
mind sentimentele de nețărmu
rită dragoste și stimă pe care 
întreaga națiune le nutrește fa
ță de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, 
pentru activitatea neobosită ce 
o consacră înfloririi patriei, bu
năstării și fericirii poporului, 
creșterii rolului și prestigiului 
României socialiste in lume. Ei 
au adresat tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu și tovarășei Elena 
Ceaușeseu un călduros „Drum 
bun !“ și lc-au urat succes de
plin in această nouă și impor
tantă vizită, care se Înscrie in 
' cadrul politicii externe con
structive a partidului și statu
lui nostru — de pace și colabo
rare, de extindere și întărire 
continuă a relațiilor României

socialiste ea toate țările Ionul, 
in interesul cauzei destinderii, 
înțelegerii și cooperării rodni
ce intre națiuni.

La ora 11A5 aeronava prezi
dențială a decolat, tndreptin- 
dn-se spre Ottawa.

★
In drum spre Canada, aero

nava prezidențială românească 
a făcut o escală pe aeroportul 
internațional shanon, din Repu
blica Irlanda.

La sosire, președintele Nieolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușeseu an fost salutați cu 
deosebită cordialitate, in nume
le președintelui Republicii Ir
landa, Patrick HiUery, al gu
vernului irlandez, de Patrick 
Cooney, ministrul apărării, de 
reprezentanți al organelor lo
cale.

La coborârea din avion, tova
rășului Nieolae Ceaușeseu și to
varășei Elena Ceaușeseu le-au 
fost oferite buchete de flori.

O gardă militară a prezentat 
onorul. A fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Președintele României 
a trecut in revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu, per
soanele care ii însoțesc au fost 
invitați in salonul oficial al 
aeroportului, unde s-au Întreți
nut, intr-o atmosferă cordială, 
cu oficialitățile irlandeze venite 
în întâmpinare.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire in cadrul căreia 
au fost abordate posibilitățile 
de extindere și aprofundare a 
relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Irlanda, atit pe plan bilateral, 
cit șl in sfera vieții internațio
nale. S-a subliniat că, in con
dițiile actuale, se impune 
intensificarea eforturilor tutu
ror popoarelor pentru oprirea 
cursei Înarmărilor și înlătura
rea pericolului unui dezastru a- 
tomic, pentru trecerea la mă
suri hotărîte de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru instaurarea unei 
păci trainice pe continentul 
european șl in Întreaga lume.

La plecare, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, tovarășa Elena 
Ceaușeseu au fost salutați cu 
aceeași cordialitate de oficiali
tățile irlandeze prezente, care 
le-au adresat un călduros drum 
bun, urări de succes deplin în 
vizita oficială pe care o între
prind in Canada.

FRUMOASE SUCCESE ROMÂNEȘTI 
LA GIMNASTICĂ Șl SCRIMĂ

(Citiți relatările din pa;, a 4-a)
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$« lacliclat a XIT a edific a turneului international de boi

6 CENTURI DE AUR PENTRU PUGILIȘTII ROMÂNI
• Doru Maricescu învinge pe campionul mondial # Petre Bornescu 
neașteptat cîștigâtor 0 Sportivii cubanezi au lăsat din

La Patinoarul ,23 August", 
s-au disputat duminică fina
lele celei 
Turneului 
„Centura 
spectatori _ _
la un spectacol pugilistic 
calitate și au avut satisfacția 
să aplaude victoriile 
xeri români.

SEM1MUSCA. Cei 
iiști de la această 
Ciang Ian Toi și Pek 
ambii din R.P.D. 
deși aveau un 
milie", și-au expediat nu
meroase serii de lovituri. In 
aplauzele spectatorilor, care 
au apreciat astfel „recitalul" o- 
ferit de cei doi „boxeri de bu-

cel mai» 
nou o excelentă impresie.

de a XTV-a ediții a 
internațional de box 
de aur". Miile de 

prezenți au asistat 
de

a 6 bo-

doi fina- 
categorie. 
Ian Nam, 
Coreeană, 

.meci în fa- 
expediat

zunar"; învingător la puncte 
(5—0) Pek Ian Nam.

MUSCĂ. Lungul maraton 
pugilistic al „Centurii" a fă
cut șl indisponibilități. Spor
tivul Kim Ci Hen (R.P.D. Co
reeană a fost oprit de medic 
să boxeze și Luis Felipe Val
des (Cuba) a cîștigat fără 
luptă.

COCO$. Meci frumos, aplau
dat, intre Relu Nistor și Ser- 
ghei Tomașenko (U.R.S.S.). Pu
gilist cu gardă inversă, Toma
șenko a adoptat o tactică pru
dentă. incercind să acumuleze 
punctele necesare victoriei cu 
directe de întâmpinare (exce
lent executate) și contre de 
stânga. Meritul lui Nistor este

acela de a se fi adaptat ușor 
acestei tactici, menținind echi
librul partidei timp de două 
runduri, deși nu acesta este 
stilul său preferat de luptă, 
în ultima repriză Nistor schim
bă tactica, atacînd cu serii. To- 

răspunde, dar este 
tac-

mașenko 
vădit deranjat de noua 
tică a adversarului. Bine pre
gătit fizic. Reia Nistor poate 
să-și susțină cu vigurozitate 
atacurile si. pentru acest fi
nal mai activ, primește ded-

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare In pag t—3)

Etapa a 25-a a Diviziei „A“ de fotbal

STEAUA-ÎNCĂ UN PAS, DAR MAI E...
S Liderul și Sportul studențesc și-au împărțit punctele # Dinamo, la două 

puncte de lider în .clasamentul adevărului**
0 Patruintrat în... horă

& Chimia, 
penalty-uri

învinsă pe teren 
la Craiova I

REZULTATE TEHNICE
Steaua
Rapid 
F.C.M.
Corvinul
Univ. Craiova
F. C. Baia Mare 
Chimia Rm. Vîlcea 
F. C. Argeș 
Jiul

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 20
A.S.A.
F. C Bihor 
Politehnica lași 
Gloria Buzău 
Rapid 
F. C. Olt 
Jiul
S. C. Bacău 
Sportul stud.

Brașov

- Sportul studențesc
- Dinamo
- F. C. Bihor
- S. C. Bacău
- Gloria Buzău
- F. C. Olt
- A.S.A. Tg. Mureș
- Politehnica lași
- Poli Timișoara

- „Poli" Timișoara
- F. C. Argeș
- Dinamo
- F.C.M. Brașov
- Chimia Rm. Vîlcea
- Univ. Craiova
- Steaua
- F. C. Baia
- Corvinul

GOLGETERII
17 : Hagi — 1 din M. m. ; 13 : 

M. Sandu, Pițurcă ; lfi : Grosu — 
5 dm 11 m ; 11 : Cămă.aru — 
2 din 11 m ; 10 : Cirțu — 1 din 
11 m ; 9 : D. Georgescu, Dragnea

(Cronicile în pag. 2—3)

Duminică, la Baia Mare, în manșa-tur a finalei „Cupei I. H. F.“

H.C. MINAUR—S.l.l. ZAPOROJE 22-17, 0 ȘANSĂ PENTRU MARAMUREȘENI..
BAIA MARE, 14 (prin tele

fon). Duminică la amiază, în 
sala „Dacia", ale cărei tribune 
au fost pline de entuziaștii su
porteri ai handbaliștilor mara
mureșeni, s-a desfășurat man- 
șa-tur a finalei celei de a IV-a

Măricei Voineă (aruncînd la poartă), cel 
mai bun jucător de pe teren în partida 

de ieri cu S.I.I. Zaporoje

ediții a „Cupei I.H.F.". La ca
pătul unui meci de mare luptă, 
H. C. Minaur a întrecut pe 
S.LL Zaporoje cu 22—17 (10—7). 
Trebuie subliniat că acesta este 
cel mai bun rezultat obținut de 
vreo echipă în fața formației 

sovietice pe întreg 
parcursul acestei în
treceri. handbaliștii de 
la Zaporoje fiind și 
ciștigătorii ediției a 
Il-a a „Cupei I.H.F.". 
Victoria elevilor an
trenorilor Lascăr Pa
nă șl Petre Avrames- 
cu la 5 goluri dife
rență dă echipei Mi
naur șanse de cîștiga- 
re a trofeului. După 
cum se știe manșa-re- 
tur se va disputa la 
21 aprilie, la Zaporo
je.

Partida a fost de-a 
lungul tuturor celor 
60 de minute aspră, 

mare Încleștare, 
și motivul pentru 
de ambele părți 
comis multe gre- 

Finalul (de-a 
dreptul electrizant) a 
aparținut gazdelor, ele

reușind în ultimele minute să 
se distanțele la 5 goluri. H. C. 
Minaur s-a aflat la cîrma jo
cului în majoritatea timpului,

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

CLASAMENTUL

Mare

(1-1) 
(0-2) 
(0-0) 
(2-2)
(5-0)

propriu,

1- l
2- 3
1-0
3- 2
6-1
1-0 (0—0) 
0-1 (0-0)
4- 0 (2-0)
2-0 (1-0) 

aprilie)

0-1) 
(0-3) 
(3-4) 
(3-2) 
(0-1) 
(2-3) 
(1-6) 
(1-3) 
(2-4)

1. STEAUA 25 19 5 1 55-12 43
2. Dinamo 25 15 9 1 46-22 39
3. Sportul stud. 25 15 7 3 52-19 37
4. Univ. Craiova 25 13 5 7 48-33 31
5. Corvinul 25 12 2 11 44-36 26
6. „Poli" Timișoara 25 9 7 9 24-34 25
7. A.S.A. Tg. Mure; 25 9 6 10 20-24 24
8. Gloria Buzău 25 8 8 9 36-41 24
9. Rapid 25 7 8 10 26-30 22

10. F.C.M. Brașov 25 9 4 12 25-30 22
11. Jiul 25 9 4 12 24-37 22
12. F. C. Argeș 25 8 5 12 33-30 21
13. F. C. Bihor 25 9 3 13 27-35 21
14. F. C. Olt 25 9 3 13 25-37 21
15. Chimia Rm. Vilcea 25 8 5 12 22-40 21
16. F. C. Baia Mare 25 8 4 13 22-34 20
17. S. C. Bacău 25 6 5 14 21-32 17
18. „Poli" lași 25 3 8 14 23-47 14

Hagi înscrie din lovitură liberă, egalind situația pe tabela de 
marcaj în meciul Steaua — Sportul studențesc.

Foto : Aurel D. NEAGU

La Brașov, în campionatul european

A

/

RUGBYȘTII CÎȘTIGĂ GREU ÎN FAȚA ITALIEI: 7-6 (3-3)
BRAȘOV, 14 (prin telefon). 

In primul meci internațional 
de rugby, găzduit de orașul de 
la poalele Timpei. • contînd 
pentru campionatul continen
tal organizat de F.I.R.A., re
prezentativa țării noastre a 
învins — meritat, dar foarte 
greu — naționala Italiei : 7—6. 
Meritat, deoarece tricolorii au 
dominat mai mult, au construit 
un număr superior de 
ofensive. fructificînd. 
doar una dintre ele. 
greu, fiindcă echipa

acțiuni 
insă. 

Foarte 
noastră

s-a prezentat intr-o formulă 
inedită, ncrodată încă, cu pa
tru debutanti la început si cu 
un al cincilea intrat aproape 
de final, cu alti patru jucă
tori fără o prea mare experien
ță internațională. Să mai adău
găm că „squadra azzurra" a 
lăsat o bună impresie prin 
forța Si agresivitatea pachetu
lui său de înaintași (grămada 
oaspeților avea cu 23 kg mai 
mult decît cea a gazdelor), ea 

confirmînd progresul general 
al sportului cu balonul oval

din Italia. Așadar, succes lă 
limită — dar victoria rămîne; 
victorie 1 — și el înseamnă un! 
prim pas în reconstrucția re
prezentativei. proces de durată, 
care se cere confirmat în ur
mătoarele meciuri ale primă
verii, cu Tunisia și U.R.S.S. 
Mai ales că nu toți compo- 
nenții „XV“-lul antrena) de 
Th. Rădulescu și M. Naca au

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)



MECIURI FRUMOASE IM DIVIZIILE ,,A“ DE HANDBAL
Rezultatele etapelor de ieri 

In diviziile masculină si femi
nini „A" de handbal.

MASCULIN

STEAUA — ȘTIINȚA BA- 
CAU 35—27 (18—9). Penultimul 
meci din acest campionat al 
echipei bucureștene a fost u- 
nul ciștigat net. Vasile Stingă 
si colegii impunîndu-se fără 
probleme chiar de la începu
tul disputei. Dumitru și Dră- 
gânită au fost cei mai eficace 

Voina și 
jucătorii 

foaia de 
nereușind 
în prima 
au apă-

elevi ai Iul Radu 
Otto Telman, dintre 
de cîmp înscriși pe 
arbitrai doar Petre 
să înscrie. Munteanu. 
repriză, apoi Simion 
rat bine poarta stelistă. Băcă
uanii. cu Bondar si Zamfir cu 
poftă de gol, au dat o replică 
bună steliștilor. Au înscris : 
Drăgăniță 7. Dumitru 7, Stingă 
5. Mare 4. Mirică 3. Ghimeș 3, 
Ionescu 3. Berbece 2. Niculae 
I — pentru Steaua ; Bondar 8, 
Zamfir 6. Vasilca 5. Bcrbecaru 
3 Girlescu 2. Ichim 2, Uzam 
1 — pentru Știința. Au arbi
trat bine Al. Ison (Pitești) si 
Gb. Mihalașeu (Buzău). (I.GV.)

CONSTRUCTORUL ORADEA
— DINAMO BUCUREȘTI 2.5 — 
27 (18—13). CAKPATI MlRSA
— CONSTRUCTORUL ARAD
29—28 (18—14). UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA TIMISOARA 11—13 
(4—5). MINERUL CAVNIC — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
27—28 (14—13).

FEMININ

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI 27—19 (11—13). Meciul a 
plăcut nu atît prin virtuțile lui 
tehnice (destul de modeste), cit 
prin răsturnările de scor. Pînâ 
în min 18 ploieștencele au con
dus de 6 ori — este drept, doar 
cu cite un gol — Stoencscu,

NOI RECORDURI
LA HALTERE
Cu prilejul campionatelor națio

nale de haltere pentru juniori 
desfășurate la Arad, sub egida 
„Daciadei". tînărul sportiv Andrei 
Socaci
excepționale la cat. 
ele 
dul 
158 
kg)
duri ale tării la juniori : 187,5 kg 
Ia „aruncat" și 337,5 kg la total.

a obținut trei recorduri 
se mi miji o- 

(75 kg). El a corectat recor- 
de seniori la .smuls" ridicînd 
kg (v.r. D. Cioroslan 157,5 
și a obținut alte două recor

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX I
I(Urmare din pag 1)

Quiala,

zia, ce-i drept la limită (3—2), 
în fata unui boxer valoros.

PANA. încă de la primele 
schimburi, a fost clar pentru 
toți spectatorii că atît Nicolae 
Talpoș, cît și adversarul său, 
cubanezul Edilberto 
și-au propus să câștige înainte 
de limită. Partida lor a fost 
pe cît de pasionantă, pe atît 
de frumoasă. S-au schimbat lo
vituri multe și dure, dar in 
ciuda acestui fapt, nici unul 
dintre combatanți nu a făcut 
cunoștință cu podeaua. Nicolac 
Talpoș a luptat exemplar în 
fața unui adversar mai tehnic 
decit el, și a realizat o vic
torie pe care arbitrii judecă
tori i-au acordat-o cu 4—1.

SEMIUȘOARA. Campioni.) 
european „ăn titre", bulgarul 
Emil Kuprenski, a trebuit să 
se recunoască învins în finala 
cu Ion Stan. Boxerul român a 
început partida destul de ti
mid și adversarul său a acu
mulat multe puncte în prima 
repriză, folosind cu dibăcie di
rectele de stingă. în rundul 
secund. Stan a început să a- 
tace din ce în ce mai viguros, 
cu croșee destul de largi, dar 
care, în general, și-au atins 
ținta. Kuprenski a dat vădite 
semne de oboseală în ultimele 
trei minute de luptă. Ion Stan 
sesizează aceasta, atacă si ob
ține o spectaculoasă victorie la 
puncte (4—1).

UȘOARA. Finală românească 
la această categorie. Dragomir 
Ilie și Lcontin Sandu au ofe
rit o dispută urmărită cu deo
sebit interes de asistentă. Ilie 
a plasat cîteva croșee năpraz- 
nice de stingă care l-au in
comodat vizibil pe Sandu. Aces
ta a încercat in ultimul rund 
să Întoarcă soarta meciului, dar 
Dragomir Ilie, s-a deplasat de- 

Anton și Barzu fiind mai e- 
xacte în acțiunile de atac, pen
tru ca în continuare Confecția 
să preia conducerea cu 3 go
luri (10—7) în min. 25. Sfîrși- 
tul de repriză le găsește din 
nou pe oaspete cu avantaj pe 
tabela de marcaj. După pauză 
Confecția (prin Simion și Nuțu) 
pune stăpânire definitivă pe joc. 
Bucureștencele înscriu serii de 
cîte 3 și 5 goluri, cîștigînd pe 
merit — și cu contribuția por
tarului Iliescu — un meci care 
cintărește greu în balanța rămî- 
nerii lor in prima divizie. Au 
înscris : Simion 10, Nuțu 6, 
Grigoraș 4, G. Constantinescu 
3, Mălureanu 2, V. Constanti
nescu 1, Pădureanu 1, respectiv 
Anton 7, Barzu 4, Mocanu 3, 
Stoenescu 3, Curea 2. Au arbi
trat foarte bine C. Cristea și 
Gb. Dumitrescu (Constanța).

PROGRESUL — CHIMISTUL 
RM. VÎLCEA 21—31 (19—13).
Superioare, vilcencele și-au im-

Campionatele republicane de canotaj-fond

ECHIPAJELE DE LA DINAMO Șl STEAUA

AU CUCERIT (4-4), TOATE PROBELE
Campionatele republicane d® 

canotaj fond s-au încheiat sim- 
bătă. la Timișoara, cu probele 
rezervate seniorilor. Cum era 
de prevăzut, ramerii și vâslașii 
de ia cluburile sportive Steaua 
și Dinamo au dominat între
cerile, cucerind toate cele opt 
titluri puse în joc — cite pa
tru de fiecare. Una din cele 
mai aplaudate curse a fost cea 
de 2 rame, nu atît pentru dis
puta în sine, cit mai ales pen
tru maniera în care au evo
luat învingătorii. Intr-adevăr, 
dubloul dinamovist alcătuit din 
Vaier Toma și Petru Iosub — 
sportivii care vara trecută, pe 
lacul Casitas, au cucerit prima 
medalie olimpică din istoria 
canotajului nostru masculin — 
a parcurs cei 6 000 m ir.tr-o 
spectaculoasă demonstrație de 
forță și tehnică, depășind res
tul plutonului cu aproape două 
minute. Clasamentul : 1. Dina
mo (Vaier Toma. Petru Iosub) 
25:52,7. 2. Politehnica Timișoa
ra (Mircea Obeadâ, loan Ba- 
lint) 27:45,5, 3. Steaua (Gheor- 
ghe Luchian, Carol Romanov) 
33:42,8.

Celelalte rezultate : SCH1F 
8+1 : 1. Dinamo (Nicolae Chir- 
teș, loan Bidian, Nicolae Stan, 
Marian Similea, Dragoș Ncago, 

cu schimburi spec- 
între doi tehnicieni 

Duvergel este un 
o mare viteză de

rutant, a evitat cu măiestria-i 
cunoscută contactul cu adver
sarul și a obținut o aplaudată 
victorie cu 5—0.

SEMIMIJLOCIE. Părerea că 
la ora actuală Rudei Obreja ar 
fi cel mai tehnic boxer român 
a fost întărită ieri în finala cu 
campionul Cubei, Candelario 
Duvergel. Partida a început cu 
o serie foarte frumoasă reu
șită de Obreja. Duvergel nu 
întîrzie replica și asistăm la 
o partidă 
taculoase 
de clasă, 
boxer cu 
execuție, pentru fiecare direc
tă sau „un-doi" expediate de 
Obreja răspunzînd cu serii 
precise. Meciul a fost echili
brat pînă aproape de final, 
cînd forțele fizice ale tânărului 
Obreja au Început să se... to
pească. Este partea meciului 
în care Candelario Duvergel se 
impune și ciștigă (3—2) o par
tidă în care au fost aplau
dați ambii sportivi.

MIJLOCIE MICA, Partidă 
Scurtă intre Angel Espinosa 
(Cuba) și Aleksandr Samonia 
(U.R.S.S.). O contră de dreapm 
precisă _ și Angel Espinosa ciș
tigă pfin K.O. în primul rund !

MIJLOCIE. Senzațională răs
turnare de situații, 
repriză la 
ciul dintre 
și campionul 
nardo Comas 
vezi și să nu 
ferent la faima 
Maricescu impune el 
de luptă în primul rund. Avan
tajat de alonjă, expediază sur
prinzătoare directe și „un-doi“- 
uri pe care Comas le recepțio
nează de-a dreptul uluit în
cercarea de replică a cubane
zului eșuează de fiecare dată, 
Maricescu, în mare formă, 
sancționînd totul. O contră de 
dreapta și Comas este numă- 

de la o 
alta, în me- 
Doru Maricescu 

mondial Bcr- 
(Cuba). Să 

crezi ! Indi- 
adversarului, 

tactica

pus jocul și au ciștigat clar. 
Tînăra formație bucureșteană a 
jucat destul de bine și merită 
aplaudată reintrarea Niculmei 
Preotcscu. Au înscris : Preoțes- 
cu 6, Ion 5, Cămni 5, Ivan 3, 
Arvatu 1, Buzoianu 1, respectiv 
Verigcanu 13, Torok fi, Romcte 
3, M. Petre 3, Mor ar iu 3. N. 
Petre 2, Pestrea 1. Au arbitrat 
bine T. Apostol și R. Mahler 
(Brașov) (Ion GAVRILESCU).

TEXTILA I.A.S. ZALAU — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
19—19 (11—18). Printre marca
toare : Morar 14, respectiv Ca- 
zacu 11.

ȘTIINȚA BACAU — A.E.M. 
35—17 (16—8).

TEROM IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 25—21 (15—8).

RULMENTUL BRAȘOV — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 39—17 
(14—9).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ioan Snep, Ovidiu Cristina, A- 
lexandru Sincu + Ladislau Lo- 
vrenschi) 21:12,2, 2. Steaua
21:30,4, 3. Marina Orșova 25:03,7: 
4 VÎSLE : 1. Dinamo (Lucian 
Olah, Dorin Grandori, Ioan De
meter, Eugen Zsilko) 22:17,5,
2. Steaua 22:18,1, 3. Politehnica
Timișoara 23:56,7 ; 2 VÎSLE :
1. Steaua (Emilian Curtcanu, 
Marius Curelea) 24:08,3, 2. Di
namo 24:25,0, 3. Politehnica
Timișoara 25:27,5 ; 4 + 1 RAME:
1. Dinamo (Dorel Năstase, Radu 
Nechita, Daniel Voiculescu, Va
sile Tomoiaagă + Marin Gheor- 
ghe) 23:35,9, 2. Steaua 23:41,2,
3. Politehnica Timișoara 26.22,9;
4 RAME : 1. Steaua (Marius
Bataragă, Toader Macovei, La
dislau Tompa, Toma Coman) 
2350,2, 2. Dinamo 24:46,8, 3.
Marina Mangalia 25:35,0 ; 2+1 ;
1. Steaua (Dan Vîrlan, Chiriae 
Toader + N. Lupulescu) 28:49,3,
2, Politehnica Timișoara 29:17,4, 
1 Dinamo 2956.0, 
Mangalia 33:11,2 ;
Gheorghe Stocan 
28:49.0, 2. Ottmar
(C.FJL Timișoara) 2350.3,

I
I

I
I
I
I

4. Marina 
siaiplu : 1. 

(Steaua) 
Gruber 

. . . 3.
Vasile Savinoiu (Dinamo) 
30:00.8. 4. Marius Voinea (Po
litehnica Timișoara) 38:11,1. I

Vasile ÎOFAN I

rat ! Se părea că Maricescu va 
ciștiga ușor. Nu mică ne-a fost 
mirarea văzindu-1 insă, in run
dul secund, complet fără vla
gă, la discreția cubanezului, 
care reface terenul ! Dar Ma
ricescu nu-și spusese ultimul 
cuvint. în repriza a treia par
că el era campion mondial, nu 
Comas, și ne oferă un adevă
rat recital, punindu-și adver
sarul in mare dificultate, cs- 
chivind spectaculos, ducindu-1 
pe Comas la un pas de a că
dea afară din ring ! Numărat 
și in ultima repriză, campio
nul cubanez a fost invins (0—5) 
de Doru Maricescu !

SEMIGREA. O dată trecut de 
campionul mondial Pablo Ro
mero (Cuba), nimeni nu l-a 
mai putut stopa pe Petre Bar- 
nescu din drumul său spre 
„Centură", ciștigată (5—0) în 
finala cu Marcel Marcu.

GREA. Meci fără virtuți teh
nice între Hermenegildo Baes 
(Cuba) și Vladimir 
(U.R.S.S.). învingător 
Vladimir Dolguni.

SUPERGREA. în 
meci pe care l-a susținut în 
cadrul actualei ediții a tur
neului. Teodor Pîrjol a supor
tat o serioasă corecție din par
tea lui Petar Sloimenov (Bul
garia), care a învins cu 5—0.

Dolguni
(3—2)

singurul

miMMHOSPMI IHFORMEUZA

I
I
I
I

I

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 14 APRILIE • 
FAZA I : EXTRAGEREA I S 16 
13 4 8 14 20 39 32 ; EXTRAGEREA 
A II-a : 37 36 4 16 24 14 10 20 ; 
EXTRAGEREA A IH-a : 32 39 8 
1 24 23 31 45 ; FAZA A n-a : 
EXTRAGEREA A IV-a : 10 37 6 
42 32 4 ; EXTRAGEREA A V-a : 
27 37 SI 5 22 36 ; EXTRAGEREA 
A vi-a : 26 12 24 36 32 16.

FOND TOTAL DE CtȘTTGURI 3 
1.373.203 lek

Divizia etapa a 25-a

5G

TRIBUNELE AȘTEPTAU MAI MULT...

părut preocupați de men- 
egalului de pe tabela de 
rezultat care ii avanta- 
în lupta pentru titlu, 
a avut, in start, citeva

I
I

Am așteptat multe de la der- 
byul steaua — Sportul studen
țesc. Ca șl zecile de mii de 
spectatori de pe stadion. Pînă la 
urmă, am văzut o intilnlre de 
nota 7, încheiată cu un echita
bil rezultat de egalitate, o ega
litate pe care o exprimă, mate
matic, și cifrele din caseta teh
nică. Chiar șl perioadele de do
minare s-au arătat egale — 
Steaua a apărut mal activă, mai 
periculoasă in atac, a dominat 
mai mult in prima repriză, stu
denții au ieșit ceva mai mult în 
prim-plan în partea a doua. E- 
levii lui Jenei șl Iordănescu ni 
s-au 
ținerea 
marcaj, 
jează

Jocul ______ _ _  ____
momente de „seîntei", bine blo
cate de conducătorul jocului prin 
cartonașe galbene care au liniș
tit spiritele. Steaua a rămas mai 
multă vreme în posesia balonului 
și, după ce trei lovituri libere 
(min, 2 și 17 — Hagi și min. Î0 

— Bărbulescu) au rămas fără 
rezultat, va acționa mal insis
tent spre poarta lui Speriatu. 
Se remarca travaliul lui MAJARU. 

. piesă prețioasă in ansamblul roș- 
albașlrilor, care activizează, mai 
cu seamă prin jocul fără minge, . 
întregul „desen tactic al echi
pei". Cu mingea la picior el va 
reuși șl deschiderea scorului, după 
o spectaculoasă cursă în 
„respins- tentativa de 
dare a lui șerbănică și, 
șutat, precis, pe jos, in 
Ini Speriatu : 1—0. Era
17 și militarii vor trece pe Ungă 
majorarea scorului în min. 20 
(corner executat de BSloni, „cap" 
Belodedici pe lingă) și, mai cu 

seamă, in min. 27. cînd Maiaru
l-a  lansat pe Pițurcă, acesta a 
pătruns, dar Speriatu a respins 
în corner. După o perioadă de 
joc la centrul terenului, alb-ne- 
grii, impulsionați de fundașii 
Iorgulescu și Munteanu II, de
clanșează un atac rapid (min. 
39) șl HAGI nu poate ti oprit 
decit prin fault Ia aproximativ 
30 m. Tot el execută lovitura 
liberă, cu știința-i cunoscută, și 
găsește „punctul nevralgic" al 
zidului advers, învingîndu-1 pe 
Ducadam: 1—1. Pînă la pauză, 
nimic de semnalat, în afara jus- 
♦elor decizii ale conducătorului 
jocului de a nu valida golurile

care a 
depose- 
apoi, a 
dreapta 
minutul

I 0 VICTORIE LEJERA
I PITEȘTI. 14 (prin telefon). 

S-au iatilnit două echipe împo
vărate de atîtea... griji, cu lo
turi reduse de numeroase acci
dentări, incit antrenorii nu mai 
Știau pe cine să treacă rezerve

10. La

I

I
I
I
I
I

F. C ARGEȘ 4 (2)
POUTEHNICA IAȘI 0

Stadion „1 Mai" ; teren fără 
gazon ; timp frumos ; spectatori 
— circa i 800. Suturi : 18—7 (pe 
poartă : 9—1). Cornere : 16—2. Au 
marcat : BADEA (min. a). IOVA- 
NESCU (mia. Z7). JVRCA (min. 
63 și 73).

F.C. ARGEȘ : Cristian I — 
VOICU. Stancu, Moiceanu, Tă- 
nase — Toma. BADEA, IOVA- 
NESCU — JURCĂ, Ignat (min. 17 
Togan ; min. 61. D. Zamfir), Nica.

POLITEHNICA : Cîmpeanu — 
Anton. Agachi. Ursu (min. 6S 
Gheorghiu). Munteanu — Ke
reși. Burdujan. Paveiiuc, Că- 
nănău — Păuna (min. 76 Min- 
dru), Damaschin I.

A arbitrat bine K. Petrescu ; 
la linie : L. Măerean (ambii din. 
Brașov) și N. Dineseu (Rm. Vîl- 
cee).

Trofeul Petschovschi 
speranțe : 2—6 (0—0).

pc foaia de arbitraj. Mai mult. 
Argeșul l-a pierdut destul de 
repede și pe Ignat, pentru că 
a intrat nerefăcut după o în
tindere musculară. Politehnica 
este apăsată de situația ei, de
moralizată. Ea a evoluat mo
dest, iar plusul de valoare al 
pitejtenilor a ieșit și mai mult 
in evidență, ei reușind să obți
nă o victorie lejeră, în care 
scorul putea fi și mai mare 
dacă n-ar fi existat ratările. 
Partida, în ansamblu, a fost 
modestă, departe de ce ofereau 
cele două echipe cu ani în ur
mă. în min 21, BADEA a luat 
o acțiune pe cont propriu, a 
driblat, a pasat, a reprimit și a 
înscris fără dificultate. Era în 
min. 21. Peste 6 minute, o pasă

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 APRILIE

1. RapM București — Dlnamo 2 ;
2. Steaua — Sportul studențesc X;
3. Univ. Craiova — Gloria Bu
zău 1 ; 4. Avellimo — Atalanta X; 
5. Cremanese — Napoli X ; 6. In- 
ternazionale — Fiorentina 1 ; 7. 
Juventus — Udinese 1 ; 8. Samp- 
doria — Milan 1 ; 9. Verona — 
Torino 2 ; 10. Cesena — Peru
gia X ; 14. Sambenedettese — 
Bari X ; 12. Taranto — Pisa 2 ; 
13. Varese — Triestina X. FOND 
TOTAL DE C1ȘTIGURI : 1.093.14G 
LEI.

STEAUA 1 (1)
SPORTUL STUD. 1 (1)

Stadionul „23 August" ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 50 000. Șuturi : 
11—10 (5—4). Cornere ; 4—4. Au
marcat : MAJARU (min. 17) șl 
HAGI (min 39).

STEAUA : Ducadam (min. 68 
Stîngaciu) — Iovan> BUMBESCU, 
Belodedici, Bărbulescu — BA- 
LINT, STOICA, Bbloni, MAJARU
— Lăcătuș (min. 80 — Radu II), 
Pi țurcă.

SPORTUL STUDENȚESC : Spe- 
riatu — M. Marian, IORGU- 
LESCU. CAZAN, MUNTEANU II
— ȘERBANICA. Bozeșan, Coraș 
(min. 84 Munteanu I), Hagi — FL 
Grigone, (min. 4€ Bucurescu), M. 
Sandu.

A arbitrat foarte bine : I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea) ; la linie : 
I. Tărcan (Reghin) și D. Buciu- 
man (Timișoara).

Cartonașe galbene : bUlCJNI, 
IORGULESCU, CAZAN, HAGI, 
STOICA.

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

e ir ———
min. 43 (Steaua) și 44 
studențesc), în ambele faze

dln
(Sp. -----------------
existând clare poziții de ofsaid.

In partea a doua, început mai 
activ al Stelei, care ratează două 
situații : min. 43 — centrare Ba- 
lint, Pițurcă nu ajunge mingea; 
min. 53 — Lăcătuș scapă singur, 
saltă balonul, dar Sperîatu res
pinge printr-o frumoasă sări
tură. Studenții au fost și ei a- 
proape de gol, în min. 54, cînd 
lovitura de cap a lui M. Sandu 
a trimis balonul pe lingă poarta 
adversă. Se joacă ceva mai viu, 
Speriatu intervine prompt la ac
țiunea lui Balint (min. 62), iar 
Munteanu II. aflat la aproxima
tiv 14 m de buturile apărate a- 
cum de Stîngaciu, șutează pu
ternic dar... pe lingă.. Alb-negril 
încearcă, cu ultimele forte, 
schimbarea rezultatului (min. 87 
reluare cu capul M. Sandu, 
min. 90 — Hagi șut puternic blo
cat de Stîngaciu). In min. 89 
Bdlâni a fost eliminat pentru 
comportare nesportivă. Așa s-a 
scris povestea acestui derby de 
la care, cum mai spuneam, pre
tindeam mai multe.

Eftimie IONESCU

în tot acest

fazele de finalizare. 
Moiceanu creează o 
gol" și JURCĂ în- 
12 m. Peste 10 mi- 
corncr executat do

„UveJ 
reștean 
s-a ric 
deosebi 
gol uri, 
și prin 
la „uita 
câștigat 
reau a 
prima 
laxarea 
după n 
echipei 
spec taci 
pierde 
reușit c 
bucuria 
pentru 
minut 
golul d 

Partid 
rea net 
viarii rJ 
pa în j 
ceea cs 
găseaseț 
gol. VJ 
„ghiule 
celent I 
va rezq 
lui S. J 
puține 
dominai 
posibili® 
giuleștel 
min. 23 
Manea, I 
careului 
gea pri 
pe lîn.ga 
și în m 
la 30 dJ 
dica săi 
plecat q 
merat. 
dinamoi 
înscriu 
luri : î 
deschis 
dreapta] 
TULBA 
balonul 
tarului 
trează 
tuftează. 
spate, 
nute ma 
venit di 
Uzarea 1 
te greș

lungă il găsește pe Nica, care 
îl lansează pc IOVÂNESCU, a- 
cesta șutcază din viteză și 
marchează, pentru că portarul 
Cimpeanu plonjează defectuos. 
Apoi, in min. 43, putea fi 3—0, 
dar Nica a șutat în Cîmpeanu 
din apropiere. * 
răstimp, oaspeții au șutat doar 
de două ori la poartă.

După pauză, echilibrul de la 
mijlocul terenului avea să fie 
anulat de plusul de eficiență al 
gazdelor în 
în min. 61, 
„minge de 
scrie de Ia 
nute, la un 
lovăncscu, Tânase a prelungit 
balonul și același JURCĂ fina
lizează din interiorul careului, 
în min. 82, Kereși „întoarce" o 
minge frumoasă din 16 m, ra
zant cu bara, reușind singura 
fază mai periculoasă a oaspe
ților. Prea puțin pentru o di
vizionară „A“...

Constantin ALEXE

PETR 
fon). Ji 
tide, îl 
meciul 
nu riscJ 
„neapăil 
nea V 
meci, 
diat du 
chici (J 
3). acel 
incrediB 
de la 
rea lui 
25 de 
dent, 
mis ni< 
tisfactic 
min. 28 
in ca» 
13. l'fl 
diat m 
latul in 
tar Le 
fără 
atacurri 
în fața 
care se 
contraat 
De ren 
liberă a 
(min. 31

Din 1 
lanț est 
sul V. 
a înscr 
nic din 
lo m, 
coltul o 
torii au 
rîndu-se 
lului, c

MECI MUCHIE
BRAȘOV 14, (prin telefon). A 

fost un joc de uzură, aprig dis
putat, fără laze de poartă. Un 
meci care a stat în cumpănă 
piuă in finalul lui, cînd nimeni 
nu se mai aștepta ca brașovenii 
să obțină victoria. Primele 6 mi
nute lăsau impresia că F.C.M. 
Brașov se va desprinde in Învin
gătoare, fără dificultate. In min. 
3, Spirea, singur in 6 m, a șu
tat In Liliac, ieșit în întâmpinare, 
apoi, in min. 4, Moșonian a ex
pediat un șut puternic, reținut 
de portarul orădean, pentru ca 
In min, 6, Văidean, din unghi 
Închis, să trimită spre poarta 
goală, dar reflexul lui Liliac a 
făcut ca balonul să iasă in cor
ner. In min. 22, la un contraatac 
bihorean, Florean irosește o bună 
ocazie. A venit însă men. 34 șl 
Văidean, bine angajat în adin- 
cime, a pătruns în suprafața de 
pedeapsă, a fost întâmpinat de 
Liliac, care l-a „agățat" de pi
cioare, dar conducătorul jocului 
n-a acordat cuvenitul penalty. 
Repriza a doua se desfășoară 
sub aceleași „tipare" ale medio
crității. In min. 5», Văidean pă
trunde pe partea dreaptă, în
cearcă să recupereze o minge 
care ieșea în afara careului, Kiss 
li pune piedică și, de data aceas
ta, conducătorul jocului nu mal 
trece peste infracțiune. Penalty 
pc care Văidean îi ratează, tri
mițând balonul în afara spațiului 
porții. In min. S3 Șoarece trimite 
cu capul din apropiere, dar L - 
lAao respinge eu un reflex de ul
tim moment. La poarta cealaltă,

F.C.M.
F. C. Bl

Stadiol 
porțiunii 
moș ; ș 
Șuturi + 
Cornere 
TEA (nJ

F.C.M.
Vasile, 1 
ciu — 
64 Cada: 
TEA) — 
doea.

F.C. I 
NU, I. 
Tamas, 
șani — :

A arb 
rumboiu 
Curt (1 
(Bucure

Canon 
BENȚ A,

Trofeu 
La sp

In min. 
fiind dej 
tul ui de 
In min. 
nu mai 
pediază 
din ala 
pinge de 
porții sa 
reia în 
picioare.
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RAPID 2 (0)
DINAMO 3 (2)

Stadion ,,23 August" ; teren
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 50 000. Șuturi : 
9—19 (pe poartă : 4—10). Cornere:
2—5. Au marcat : TULBA (min. 
27). SUCIU (min. 34), AGIU (min. 
51 șl 76). DRAGNEA (min. 77).

RAPID ; Toader (min. 46 Mânu) 
— Băjan, M. GRIG ORE. Cîrstea, 
Ba coș — Goanțâ. Rada, AGIU, 
șt. Popa — Damaschin II (min. 
69 Tîră). MANEA.

DINAMO : Moraru — Vlad 
(min. 65 Țălnar), Andone. Zare, 
Movilă — REDNIC, Augustin, 
DRAGNEA, SuCiu — S. RADU- 
CANU TULBA.

A arbitrat slab A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; la linie : Cr. Teodores- 
cu (Buzău) și St. Rotărescu 
(Iași), ultimul cu greșeli.

Cartonașe galbene : VLAD, MO
VILA. MANEA.

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

este validat. Ajunsă la —4 In 
„clasamentul adevărului*, Rapid 
înțelege că nu mai are ce apăra, 
încearcă citeva șarje ofensive, 
insă la una dintre ele, in min. 
42, arbitrul nu sancționează faul
tarea lui Agiu in careu.

La reluare, alte roluri. Dinamo- 
viștii slnt deconectați, rapidișții 
atacă disperați și egalează prin 
golurile lui Agiu î primul, în min. 
51, cînd, la centrarea lui Damas - 
chin II, Moraru a rămas specta
tor și AGIU a plasat un cap, cu 
boltă, minge ușoară, care n-a pu
tut fi insă parată ; al doilea, în 
min. 76, cînd Manea a făcut o 
cursă de sprinter pe stingă, a 
centrat și AGIU a înscris din 
fața portarului. Bucurie de cîteva 
zeci de secunde, pentru că, în 
min. 77, DRAGNEA a înscris cu 
un șut de la 12 m. sancționînd 
euforia și neglijența giuleștenilor, 
prezenți in număr mare în pro
priul careu. O victorie muncită, 
însă meritată, î-nitr-un joc în care 
„sarea și piperul* au fost cele 
cinci goluri.

Mircea M. lONESCU
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JIUL 2 (1)
POLI. TIMIȘOARA 0

Stadion Jiul : teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 3 000; 
Șuturi : 16— 5 (pe poartă : 9—2) ; 
Cornere 9—4. Au marcat B. PO
PESCU (min. 28) șl V. POPA 
(min. 51).

JIUL : Homan — V. POPA, Flo- 
rescu, M. POPA, P. Grigore (min. 
73 Dosar.) — VARGA, Szekely, 
Stana — B. Popescu, Las eoni 
(min. 57 Sălăgean), BĂLUTA.

POLI. TIMIȘOARA S LEU — 
Șunda, Cîrciumaru (min. 46 VUS- 
CAN), IONUT. PASCU — Dumi
tru, Deac (min. 55 Manea), Ro- 
tariu — Oaneea Vlătărvescu, Giu- 
chlci.

A arbitrat bine : O. Șfrenț (O- 
radea) ; la linie : V. Tltorov 
(Drobela Tr. Severin) și D. Da
mian (Zalău).

Cartonașe galbene : STANA, 
FLORESCU.

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

si multe ratări (Varga, min. 
64 și 83, Băluță, min. 75) unele 
rezolvate cu succes de Leu 
(pentru prima oară titular un 
meci întreg). Jiul a jucat fru
mos în repriza a doua, a rea
lizat o bună circulație a balo
nului. In ultima parte a intil- 
nirii, pe teren a fost un ade
vărat asediu la poarta timișo
renilor. care pot fi mulțumiți 
cu numai două goluri.

Modesto FERRARINI
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SERIA I
DUNĂREA C.S.U. GALATI — 

FEPA >74 B1RLAD 3—0 (1—0) ; 
Vaișcovicl (min. 1 — din ia m), 
Halea (min. 59), Irimie (min. 85 
— autogol).

PETROLUL PLOIEȘTI — ME
TALUL PLOPENI 4—1 (3—0) :
Butufei (min. 3 și 76), I. Gușă 
(min. 26), Ștefan (min. 32), res
pectiv MoJdoveanu (min. 47).

A.S. MIZIL — C.FJt. PAȘCANI
4—0 (1—0) : Lazăr (min. 43, 62, 
83), Gola (min. 86).

F.C.M. PROGRESUL BRÂILA — 
PARTIZANUL BACAU 2—1 (1—1) : 
Fetrache (min. 13), Drăgol (min. 
59). respectiv Usturoi (min. 30).

CHIMIA FĂLTICENI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—0 (1—0) : Chitaru
(min. 33 — din 11 m).

METALUL MANGALIA — O- 
LIMPIA RM. SARAT 4—0 (1—0) 1 
Crăciuneanu (min. 34) Carastoian 
(min. 62 și 70), Turcu (min. 75).

C.S. BOTOȘANI — F.C. CON
STANȚA 1—1 (1—0) : Gruia (min. 
30), respectiv Udrică (min. 50).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 
(0—0) : Roșea (min. 49).

UNIREA D1NAMO-FOCȘANI — 
OȚELUL GALAȚI 1—2 (1—1) :
Purcăreață (min. 4) respectiv 
Lala (min. 17) și Rotaru (min. 
90).

Relatări de la T. Siriopol, I. 
Tănăsescu. R. Alexandrescu, Gr, 
Rizu, D. Crăciun, A. Birltz. Th. 
Ungurean», C. Rusu, FI. Jechîanu.

ETAPA VIITOARE (duminică 21 
aprilie) : C.S.M. Suceava — C.S. 
Botoșani (2—3), Unirea Dinamo 
Focșani — Metalul Plopeni (0—3),

UN CADOU DE
RM. VILCEA, 14 (prin tele

fon). Starea de start a celor 
două combatante — ambele în 
suferință prin precara zestre 
de puncte — părea să apese 
mai mult pe umerii vilcenilor. 
însă debutul în forță al Chi
miei a fost o infirmare. ea 
trecînd pe parcursul a cinci 
minute de tot atitea ori pe 
lingă deschiderea scorului (li
der Niculcea, cu două ocazii 
Ia activ). De aici, însă. lucru
rile s-au schimbat gazdele — 
cu un psihic labil — se com
plică, joacă confuz, neconstru- 
ind nici o fază periculoasă la 
poarta lui Varo. Această ma
nieră a dat posibilitate oaspe
ților să echilibreze minute bu
ne disputa, ei trecindu-si în 
cont si două ocazii prin Soare 
(min. 24) și C. Ilie (min. 31). 
Pe fondul unui joc modest 
singurul șut pe poartă al re
prizei. și acela „telefonat", a 
fost al lui Iovan (min. 40), care 
spune totul despre evoluția 
Chimiei ; la reluare, aceeași 
impresie, un joc tras parcă la 
indigo, un joc la intimplare, 
mai mult o zbatere oarbă, o 
evoluție care poate fi aprecia
tă prin indulgentă la nivelul... 
diviziei „C". Nemulțumirea tri- ’ 
bunelor era evidentă. Mai 
mult a venit și lovitura dc 
trăsnet din min. 67, cînd Te- 
leșpan l-a faultat în careu pe 
Ciorceri și C. ILIE a trans
format penalty-ul. Scor con
trar cursului jocului, echipa

GABOR SI MATEUT ÎN PRIM-PLAN
HUNEDOARA, 14 (prin tele

fon). Se părea că dorința e- 
chipci S.C. Bacău de a "scoate 
un rezultat favorabil aici, la 
Hunedoara, se va realiza, după 
modul cum s-a desfășurat 
prima repriză. în această parte 
a meciului. S.C. Bacău s-a a- 
părat destul de bine si a răs
puns cu promptitudine la toate 
încercările hunedorenilor de a 
se desprinde în învingători. 
După ce Mărginean. în min. 4, 
a trimis mingea in bară, oas
peții au beneficiat de două lo
vituri de colt, rămase fără re
zultat. în min. 12. PETCU. „gă
sit" destul de bine de Văetuș, 
a deschis scorul — 1—0. iar 
Iamandi, în min. 18, la cea
laltă poartă, a irosit o mare 
ocazie de a egala. Dar, după 
trei minute, înaintașul central 
băcăuan a „semnat* etalarea. 
Din nou Corvinul a luat avan
taj (GABOR. în min. 24, cu un 
șut Ia semiînăllime. de Ia 18 m, 
a făcut inutil plonjonul porta
rului Popa), dar în min. 30 
VISCREANU a readus egala- 
rca: 2—2. Deci, 45 de minute, în 
care apărarea Corvinului n-a 
evoluat la valoarea sa. iar in 
ofensivă doar Gabor și Mateuț 
(se vor evidenția si în re
priza secundă) au făcut efor
turi deosebite pentru a intra 
la cabină cu avantaj.

După pauză, aspectul jocu
lui s-a schimbat. Corvinul a 
intrat decis să încline balanța 
in favoarea sa si a dominat 
copios, iar S.C. Bacău a ridi
cat două „ziduri* de apărare.

Petrolul Ploiești — Prahova CSU 
Ploiești (1—0). C.F.R. Pașcani — 
Chimia Fălticeni (3—1), Ceahlăul 
P. Neamț — Partizanul Bacău 
(1—2), F.C. Constanța — Metalul 
Mangalia (0—0), Oțelul Galați — 
Dunărea CSU Galați (0—2), Olim
pia Rm. Sărat — A.S. Mlzil (0—2), 
F.C.M. Progresul Brăila — FEPA 
•74 Blrlad (1—2).
1. DUN. C.S.U. 22 18 2 2 42-10 38
2. Petrolul PI. 22 16 4 2 51-17 36
3. Oțelul GI. 22 3 6 7 34-18 24
4. F.C. C-ța 22 8 6 8 34-27 22
5. C.S.M. S-va 22 9 4 9 38-34 22
6. Met. Plopeni se 10 2 10 33-34 22
7. FCM Prog. Br. 22 11 0 11 31-32 22
8. Chimia Fălt. 22 9 3 10 23-28 21
9. C.S. Botoșani 22 8 5 9 25-31 21

10. A.S. Mizil 22 9 3 10 35-46 21
11. CFR Pașcani 22 9 2 11 24-32 20
12. Olimpia R. S. 22 9 2 11 24-34 20
13. Met. Mang. 22 8 3 11 25-33 1914. Partizanul Bc. 22 9 0 13 26-31 18
15. Ceah. P. N. 22 7 4 11 30-36 18
16. Prahova CSU 22 7 4 11 22-30 18
17. FEPA ’74 22 8 2 12 22-36 18
18. Un. D. Focș. 22 6 4 12 25-35 16

SERIA A Il-a
DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — TRACTORUL BRAȘOV 
2—0 (1—0) : Săndoi (min. 30), 
Ursu (min. 48).

ȘOIMII IeP.A. SIBIU — META
LUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0) :
Coldea (min. 20) și Tlglari-u (min. 
75).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — I.P. ALUMINIU 
SLATINA 1—2 (0—1) : Prodan
(min. 72 — din 11 m), respectiv 
Șt. Leța (min. 10) și Nuncă (min. 
61).

DOUĂ PUNCTE
CHIMIA RM. VÎLCEA 0
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)

Stadion ,,1 Mai* ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
2 000. Șuturi : 12—7 (pe poartă :
3—1) ; Cornere 9—1 ; A marcat C. 
ILIE (min. 67 din 11 m).

CHIMIA : Pavel — Clncă, Bas- 
no, Preda. Teieșpan — Niculcea 
(min. 61 Udrea), Vergu, Iovan 
(min. 61 Lazăr), Carabageac — 
Buduru Diaconescu.

A.S.A. • VARO — Szabo, JE
NEI, ISPIR, Fodor — L. Popa, 
C. Iile, Botezau (min. 50 Both), 
Soare (min, 73 Muntean) — Cior
ceri. Panici,

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
lomir ; la linie : M. Man (ambii 
din Cluj-Napoca) și Al. Mustâțea 
(Pitești).

Cartonașe galbene : ISPIR.
Trofeu) Petschovschi : 9.
La speranțe : 1—2 (0—0).

mureșean» știrul mai mult „la 
cutie*. încercările vilcenilor de 
a răsturna rezultatul s-au do
vedit zadarnice, lovitura liberă 
indirectă de la 10 m, din min. 
74, a rămas fără efect, iar 
„capul* lui Preda, din min. 89, 
a ocolit „vinciul*. Finalmente, 
ei au oferit „pe tavă* două 
puncte cadou echipei din Tg. 
Mureș, care, spre sfîrșit, a în
drăznit mai mult și a fost 
foarte aproape să-și majoreze 
avantajul in min. 80 și 84.

Adrian VASILESCU

CORVINUL 3 (2)
S. C. BACĂU 2 (2)

Stadion „Corvinul* ; teren
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 3 000 : Șuturi : 12—6 
(pe poartă : 9—1). Cornere : 5—3. 
Au marcat : PETCU (min. 12), 
GABOR (min. 241, MATEUT (min. 
74), respectiv IAMANDI (min. 
21), și VISCREANU (min. 30).

CORVINUL : Alexa — Nicșa, 
Dublncăuc, Mărginean, Bogdan — 
PETCU. MATEUT, Klein (min. 78 
Oncu) — GABOR, Cojocaru (min. 
64 Tîrnoveanu), Văetuș.

S.C. BACAU : Popa — Andrleș, 
Boccea, Cărpuci, Elisei — VIS
CREANU, Tismânaru (min. 82 
lancu), Penoff — Șoiman. IA
MANDI, Manasă (min. 78 Man
galagiu).

A arbitrat bine G. lonescu ; la 
linie : N. Voinea și D. Vasile 
(toți din București).

Cartonase galbene : COJOCARU, 
GABOR, NICȘA, BORCEA, AN
DRIES.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 4—0 (1—0).

încercînd. astfel, să păstreze 
rezultatul din primele 45 de 
minute. Dar „reduta băcăuană* 
(după ce a scăpat cu „fata cu
rată* în min. 46. cînd Petcu, 
singur, la 7 m. a trimis balo
nul peste poartă) a cedat de
cisiv în min. 74. Tîrnoveanu 
l-a servit ea pe tavă pe MA
TEUȚ și acesta, de Ia 17 m, a 
expediat o bombă, ne care por
tarul Popa n-a putut s-o re
tina.

Pompiliu V1NT1LA

C.S. TÎBGOVTȘTE — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 1—0 (0—0) ;
Nicuîescu (min. 83).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1 — 1 (0—6): 
Cursaru (min. 64). respectiv Poior 
(min. 82).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 2—0 (1—0) : Barbu (min. 
37) și Andrasy (min. 88).

C.S.M. DRO8ETA TR. SEVERIN 
— FLACARA AUTO MEC ANI CA 
MORENI 2—1 (0—1) : Băliceanu
(min. 47) și Palea (min. 59), res
pectiv Cojocaru (min. 32).

CHIMICA T1RNAVENI — CAR- 
PAȚ1 MIRȘA s—1 (0—0) : Mărgi
nean (min. 57), Ntstor (min. 90 — 
din 11 m), respectiv Livciuc (min. 
88).

MINERUL MOTBU — UNIREA 
ALEXANDRIA 0—0.

Relatări de la N. Ștefan, I. lo
nescu, G. Octavian, M. Avanu, 
D. Brănoiu. L. Briotă, M. Focșan, 
I. Ducan, Gr. Jugănaru.

1. DIN. VICT. 22 13 7 2 43-21 33
2. Șoimii IPA 22 14 2 6 41-17 30
3. Automatica 22 10 5 7 25-19 25
4. Mec. fină St. 22 11 2 9 32-32 24
5. Prog. Vulcan 22 10 3 9 32-32 23
6. IMASA 22 8 7 7 22-23 23
7. Chimica Tîm. 22 10 3 9 31-33 23
8. C.S. T-viște* 22 10 5 7 34-23 22
9. Tractorul Ev. 22 8 5 9 27-26 21

10. I.P. Aluminiu 22 8 5 9 27-28 21
11. Gaz metan 22 8 4 10 23-30 20
12. Met. Buc. 22 7 6 9 27-40 20
13. carpați M. 22 9 1 12 34-33 19
14. CSr.l Probeta 22 8 3 11 25-31 19
TS. Autobuzul 22 6 6 10 27-32 18
16. T'l. Aut M. 22 7 4 11 25-30 18
17. Min. Motru 22 5 7 10 14-2G 17
18. Unirea Alex. 22 5 7 10 23-36 17

• Echipă» penalizată eu 3l p.

RARISIMA SERIE A PENALTYURILOR
CRAIOVA, 14 (prin telefon).

Aproape jumătate de oră a 
durat lipsa de inspirație a lo
calnicilor. atit in linia a doua, 
cit și acolo, in față, unde cele 
trei vîrfuri acuzau marcajul 
strict exercitat de fundașii for
mației oaspete. Doar „bombe
le* expediate de Irimescu con
stituiau singurul divertisment 
in tribunele azi dezolant de 
depopulate, nu numai din cau
za concurentei cuplajului te
levizat Mult a fost însă piuă 
la deschiderea scorului realiza
tă in min. 27 de CAMATARU. 
care, faultat de Tică, in careu, 
a transformat tot ei lovitura 
de Ia 11 m. Ce a urmat de aici 
înainte ține mai degrabă de 
un caleidoscop al acestei par
tide decît de o cronică obiș
nuită. intrucit și următoarele 
trei goluri ale Universității au 
fost marcate tot din penal- 
iy-uri, acordate pentru faul
turi comise de buzoieni in su
prafața de pedeapsă : in min. 
35, aeelași Tieă l-a atacat ne
regulamentar pe Cîrțu și IRI
MESCU a transformat ; în min. 
40, Cîrțu îl fentează pe por
tarul ieșit, dar, după opinia 
noastră, el cade in careu nu 
din contactul cu Lazăr, ci, pen
tru fotoreporterul din spatele 
porții, $i tot -el, CÎRȚU, trans
formă penaltyul ; în sfîrșit, se
ria loviturilor de Ia 11 m se 
încheie in min. 43, cînd La
zăr il agață intr-adevăr pe 
CAMATARU, care și transfor
mă. Irezistibilul CAMATARU 
va inscrie, in min. 45, și din 
acțiune, fructificind, de la 7—8

SALVATORUL ȘUT AL LUI SABĂU
BAIA MARE, 14 (prin tele

fon). Gazdele au început jo
cul cu spectrul acelui —6 
la adevăr, de unde, proba
bil. și precipitarea lor în fața 
unei formații care, din start, 
a recurs la o apărare aglo
merată. cu un sever marcaj 
om la om. Și. totuși. în aceste 
condiții, băimărenii își creează 
cîteva bune ocazii — Laiș gă
sește culoarul de șut în’ min. 
15 și 21. însă portarul Barba 
(ajutat și de șansă la prima 
fază) are intervenții de ultim 
moment. Sepi (min. 22) și Nem- 
teanu (min. 24) sînt și ei foarte 
aproape de gol. însă suturile 
lor trec pe lingă tintă. Galben- 
albaștrii domină autoritar. F.C. 
Olt „se apără cu dinții*, ea 
încearcă să domolească avîntul 
gazdelor printr-o țesătură de 
pase, realizează chiar multe 
contraatacuri, cel mai consis
tent fiind acela din min. 23, 
cînd Donose a ajuns în careu, 
dar n-a mai fost sprijinit de 
nimeni. Curg jningile „lobate" 
in fata porții lui Barba și lo
viturile de colt, dar tabela de 
marcaj rămîne albă în prima 
repriză, după ce se consumă 
o mare ratare a lui Roznai 
(min. 43) si după ce Mia (min. 
45) va salva, pur si simplu, 
golul din piciorul lui Turcu.

La reluare, același aspect cu 
o presiune maximă la poarta 
lui F.C. Olt : Barba salvează 
din nou (min. 53). Nemteanu

ETAPA VIITOARE : Flacăra 
Autom. Moreni — Minerul Motru 
(0-2), Unirea Alexandria — Gaz 
metan Mediaș (0—4), Autobuzul 
București — Progresul Vulcan 
București (1—0), C.S. Tirgoviște
— Chimica Tiraăveni (0—0). Trac
torul Brașov — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin (1—2). Șoimii I.P.A. 
Sibiu — I.M.A.S.A. SL Gheorghe 
(1—2), Dinamo Victoria București
— Automatica București (2—2), 
Carpați Mîrșa — I.P. Aluminiu 
Slatina (1—1), Mecanică fină 
Steaua București — Metalul 
București (1—3).

SERIA A m-a
C.F.R. TIMIȘOARA — „U«

CLUJ-NAPOCA 1—1 (6-1) î Mi
hai (min. 59), respectiv Muznay 
(min. 18).

GLORIA BISTRIȚA — GLORIA 
REȘIȚA 7—6 (4—0) : Dănilă (min. 
21), Moga (min. 22 și 38), Roman 
(min. 44), Florea (mirr. 55 și 63
— ultimul din 11 m), Bonțeanu 
(min. 77).

UNIREA ALBA IULIA — OLIM
PIA SATU MARE 4—3 (1—0) : Al. 
Moldovan (min. 15, 56, 66), Popa 
(min. 88), respectiv Borhidan 
(min. 50), Silaghi (min. 68) Roa- 
tiș (min. 74).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
AVÎNTUL REGHIN 1—0 (1—0) : 
Bak^- (min. 35).

ARMATURA ZALAU — META
LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0) : 
Boca (min. 16).

C.S.M. REȘIȚA — STRUNGUL 
ARAD 2—0 (1—0) : Stănescu (min. 
45 și 53).

MINERUL LUPENI— MINERUL 
CAVNIC 3—1 (2—1) : Mușat (min. 
13), Cocîrlă (min. 25), Dina (min.

UNIV. CRAlOvA 6 (5)
GLORIA BUZĂU 1 (0)

Stadion „Central* ; teren bun; 
timp frumos; spectaleri — cir
ca 5 000. Șuturi : U5—8 (pe poartă: 
8—5). Cornere : 9—5. Au marcat; 
CAMATARU (min 27 și 43 —
ambele dto 11 m și mm. 45). IRI
MESCU (min. 35 — din 11 m), 
CÎRȚU (min. 40 din 11 m). BÎCU 
(min. 85). respectiv MARCU (min. 
57).

UNIVERSITATEA : Lung — On- 
gureanu. TILIHOI. ȘTEFANESCU, 
Matei — Mănăllă, IRIMESCU, A. 
POPESCU — Geolgâu (min. 53 
Bîcu) CAMATARU, CÎRȚU (min. 
72 O. Popescu).

GLORIA s Lazăr — Comănescu 
(min. 46 Năstase). Zahiu. Tică, 
TULPAN — Șumulanschl. Balaur, 
Ghizdeanu, CRAMER — MARCU, 
D. Georgescu (min. 78 State).

A arbitrat bine M. Neșu (Ora
dea) ; la linie : M. Axente (Arad) 
și V. Alexandru (București).

Cartonașe galbene t TILIHOI. 
Trofeul Petschovsebi : 10.
La speranțe : 3—0 (prin nepre- 

zentare).

m lateral dreapta, o pasă lun
gă, primită de la Irimescu. A- 
plauze în tribune la reluare, 
în min. 57. adresate. însă, unui 
ex-craiovean. MARCU. care, 
primind mingea de la Cramer, 
a plasat-o, din 6 m, Ia colțul 
scurt. Tot ceea ce realizase 
Gloria (marcată de gafele. în 
lanț, ale unora dintre apără
tori), fusese golul onoarei. Gaz
dele, in schimb, au mai punc
tat o dată, spre fina11 de par
tidă, prin BICU.

Gheorghe NICOLAESCU

F. C. BAIA MARE 1 (0)
F. C. OLT 0

Stadion „23 August" ; teren 
moale ; timp înnorat ; specta
tori — circa 5 000. Șuturi : 19—6 
(pe poartă : 7—2). Cornere : 18—0. 
A marcat SABAU (min. 65).

F.C. BAIA MARE : MIA — Do- 
robanțu. PINTER, Ignat, WEIS- 
SENBACHER — Bălan. SABAU, 
LAIȘ — Sepl. Roznai (min. 46 D. 
Moldovan), Nemțsanu (min. 74 
Caciureac).

F.C. OLT : BARBA — Lauren- 
țiu. CERVENSCHI. CAȚOI. Minea 
— M. Zamfir, Hanghiuc, Donose 
(min. 75 Kallo), Georgescu (min. 
68 Sarohan), EFTIMIE — Turcu.

A arbitrat bine S. Necșulescu; 
la linie ; I. Tânase (ambii din 
Tirgoviște) șl Fl. Popescu (Plo
iești).

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

se joacă cu ocaziile (min. 58, 
61 și 64) pînă in min. 65 : a- 
tunci SABAU a înscris cu un 
$ut puternic, de ta distanță, la 
firul ierbii. (De notat. înainte 
de gol. șutul trimis in bară de 
Laurențiu (min. 54). la un con
traatac clasic.) După gol. F.C. 
Olt iese si ea mai mult la 
atac, însă rezultatul nu mai 
poate fi schimbat. F.C. Baia 
Mare obtinînd o victorie me
ritată. realizată. însă, cu difi
cultate.

Stelian TRANDAFIRESCU

82), respectiv Năprădean (min. 
10).

F.C.M. U.T. ARAD — IND. SÎK- 
MEI C. TURZII 2—1 (1—1) : Erdei 
(min. 25), Cameniță (min. 61), 
respectiv Vlăduț (min. 5).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— AURUL BRAD 3—2 (1—1) :
Bucur (min. 40), Vidiean (min. 
60 — din 11 m), Preda (min. 63), 
respectiv Ilea (min. 37 și Micu 
(min. 88).

Relatări de la : C. Crețu, L 
Toma, P. Nasul, Gh. Munteanu, 
I. Domuța, P. Fuchs, I. Cotescu, 
N. Străjan, I. Sirnion.

1. „U« CLUJ-N. 22 14 6 2 44-11 342. Gloria B-ța 22 12 5 5 40-14 29
3. Armat. Zalău 22 12 2 8 39-27 26
4. Aurul Brad 22 11 3 8 28-22 25
5. CSM Reșița 22 11 3 8 24-22 25
6. Strungul A. 22 11 2 9 28-28 24
7. Min. Lupeni 22 10 3 9 32-36 23
8. Min. Cavnic 22 10 2 10 47-42 22
9. M. Expl. D. 22 8 6 8 30-25 22

10. Unirea A. I. 22 10 2 10 25-34 22
11. CFR Timiș. 22 8 5 9 26-23 21
12. F.C.M. U.T.A. 22 9 3 10 28-28 21
13. Olimpia S. M. 22 7 5 10 36-34 19
14. Metalurg. C. 22 6 6 10 24-27 18
15. Avîntul R. 22 7 3 12 21-29 17 )
16. Ind. sîrmei 22 6 4 12 22-35 16
17. Sticla A. T. 22 6 4 12 13-40 16
18. Gloria Reșița 22 7 2 13 18-48 16

ETAPA VIITOARE : Metalur
gistul Cugir — C.F.R, Timișoara 
(O—1), C.S.M. Reșița — Gloria 
Reșița (2—0), Avîntul Reghin — 
Armătura Zalău (1—3), Minerul 
Lupani — „U“ Cluj-Napoca
(0—2). Olimpia Satu Mare — Mu
reșul Explorări Deva (1—3), Iiud. 
sîrmei C. Turzii — Sticla Arieșul 
Turda (2—4). Minerul Cavnic — 
Unirea Alba lulia (0—3). Gloria 
Bistrița — Aurul Brad (6—1), 
F.C.M. U.T. Arad — Strungul A- 
rad (1—2).



SPORTUL
DIN NOU REGRUPARE IN ZONALUL

CAMPIOANA ROMÂNIEI, ECHIPA STEAUA BUCUREȘTI,
MEDALIE DE ARGINT IN „CUPA EUROPEI1 LA SPADĂ

Runda a 12-a și apoi înche
ierea partidelor 
aminate (ceea 
13 ore de joc !) 
rul să clarifice, ci 
trivă 
mult 
Turneului 
șah, care se dispută la Tirno- 
vo. Sint mai multe lucruri de 
notat. Astfel, poloneza Agnie- 
. ka Brustman, revelația aces- 
t'ti concurs, a suferit prima in- 
frîngere. pierzînd la marea 
maestră ungară Zsuzsa Vcrăci 
(aminată din runda a 11-aj. 
după ce cîștigase, la capătul a 
două întreruperi, cu Kveta E- 
relova (r. 10). Dana Nuțu a 
învins-o pe Cristina Bădulesm 
(r. 12) avind. alături de Ka
ntiana Boiadjeva („ținută* cu 
o remiză. în runda a 12-a, de 
Gabriela Olărașu), cel mai mic 
număr de puncte pierdute —

întrerupte sau 
ce a necesitat 
n-au avut da- 

dimpo- 
— au complicat și mai 
situația din clasamentul 

zonal feminin de

3’/i. Hanna Erenska „lasă" o 
jumătate prețioasă de punct in 
fața Kvetei Eretova (aminată 
din runda a 11-a). Ne convin 
și remizele Veroci — Erenska 
și Grosch — Brustman, din 
runda a 
hroniade 
S avo va. 
sa serie 
victoria 
Malgorzata Wiese, . .
un scor de 6*/j p. din ultimele 
T partide !
Voiska — 
Skaeelikova 
(r. 12).

Privind - dasamentuL consta
tăm că 8 jucătoare se află pe 
distanta unui singur punct 
(pierdut), iar cu șanse practice 
la ocuparea primelor 5 locuri 
concurează nu mai puțin de 
12 șah. iste !

Brustman,
12-a. Elisabeta Poli- 
a câștigat la Sfelka 
Continuă impetuoasa 
Maria Ivanka, După 

din runda a 12-a la 
ea reușește

Alte rezultate :
Anghelov* 1—0,

— Jagodinska 0—1

FEMININ DE ȘAH
CLASAMENTUL : Brustman, 

Erenska, Ivanka 8—4. Nuțu, 
Boiadjeva 7*/2—3’/2, Voiska, Ve
rbe! 7—4, Olărașu 7—5, Grosch 
6’/2—4'/., Bădulescu 6*/2—5*/2, 
Polihroniade, Wiese 
Jagodinska 5—6 etc.

Partidele cele mai 
te ale rundei a 13-a : Polihro
niade — Nuțu, Erenska — 
Grosch, Boiadjeva — Voiska, 
Jagodinska — Ivanka, Wiese — 
Olărașu, Bădulescu — Eretova, 
Modrova — V eroci.

6'/2-5‘/2,
5'A, 5*/a,

importan-

Ediția 1985 a „Cupei Europei" 
la spadă, competiție tradițio
nală, aflată acum la cea de a 
25-a ediție, care reunește la 
Heidenheim (R.F.G.) echipele 
campioane naționale de Pe bă- 
trînul continent, s-a încheiat 
cu un frumos succes pentru 
reprezentanta României. Steaua 
București. Formația noastră 
campioană — aliniind pe planșe 
sportivii Felix Nicolae, Nicolae 
Bodoczi, Sorin Saitoc, Mihai 
Popa si Rudolf Szabo, pregătiți 
de antrenorul Octavian Zidaru 
— a reușit să se califice în

H.C. MINAUR - S.l.l. ZAPOROJE 22-17
(Urmare din pag. I)

CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
(Urmare din pag 1)

dat satisfacție. Obiectivul echi
pei. locul II in clasa Mea tul 
„Cupei F.I.R.A.". a deveait a- 
cum mai conturat : d trebuie 
și poate Ii îndeplinit.

Trecând la desfășurarea nar- 
tidei. se cuvine să cnuneen că 
ea a stat, mai ales hs Brirea 
repriză, sub semnul echilibru
lui. „combatantele* sr.udundu-ae 
reciproc, riscând puțin si Uxu- 
indu-se. de preferință, oe lan
țurile de picior tactice. Acest 
duel surd a făcut ca scorul la 
pauză să fie egal (3—3). Pri
mul a punctat BettareUa. care 
a transformat o lovitură de 
pedeapsă de la 45 m (mta. 5) 
A mai inserts. după 25 de mi
nute, tot din ip, V. laa. ia 
poziție favorabilă- Intre t i rap 
au putut fi consemnate doar 
puține atacuri. Să le mențio
năm pe cele din min. 7. când 
Ghizzoni a intervenit salvator ; 
min. 15. când L. Constantin a 
cules balonul după grămadă. 1 
l-a transmis lui Paraschtv. de 
aici spre aripă, dar PUotschi 
a fost scos in margine ; mia. 
23. cind tot L. Constantin a 
fost la originea unei acțiuni 
de circa 45 m. bine continuată 
de Dumitru și Paraschiv. dar 
rămasă fără finalitate. In tot 
acest timp, oaspeții au răs
puns printr-un joc de apărare, 
un atac mai viguros, in con
tul lor 
din min.

După 
„XV“-lui 
tuat. două

puțind fi
21. 
pauză, 
nostru 
acțiuni '

trecut cel

domi narea 
s-a accen- 

vivace (min.

foarte

Arioo. Zaricc 
Piaveria. Co& 
Morrta. Roasu

A arbitrat 3. P. Vedel (Frw=ta>. 
ajutat la tu*e de IL Valea 
mânia) și G. Cziapsnilr (Dalia>-

CLASAMENTUL după acest 
joc : 1. f ranța 12 p (din 4 me
ciuri), 2. Italia 8 p Mia 4 me
ciuri). X România 7 p (dta 3 
meciuri). 4 Spania 5 p Mân 
3 meciuri). X Tuazzta 3 • 
3 meciuri). C. U.R^S. 1 p (M 
med).

De 3er^a_-7SJ

Una din fazele „fierbinți* ale meciului de U Bratov 
Uota : Iorgu BĂNICĂ

dominind clar in prima repri
ză, intre minutele 14 și 30. Ar 
fi făcut-o, probabil, și în în
treaga parte a doua a meciului, 
dacă Marta n-ar fi greșit de 
două ori la recepționarea pase
lor, dind posibilitate oaspeților 
să contraatace și să finalizeze 
prin Antonevici și Miroșnicen
ko. De aici — era min. 41 și 
scorul 12—12 — jocul s-a rupt 
și timp de 10 minute băimăre- 
nii au fost în derută. S-au re
găsit, spre șansa lor, și au do

minat cu dezinvoltură ultimele 
9 minute, înscriind gol după 
gol, in aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor. Sigur, Minaur are 
și unele explicații pentru ne
reușitele din acest meci. Echipa 
a evoluat fără Covaciu (acci
dentat) și cu Mironiuc neresta
bilit, astfel că partea dreaptă a 
ofensivei sale a fost sub nivelul 
cerințelor și a creat puține pro
bleme defensivei partenerilor. 
Omul meciului a fost și de a- 
ceastă dată Măricel Voinea, cel 
care, suportând cu stoicism sui
ta faulturilor dure, a tras În
treaga echipă după el, înscri
ind aproape de fiecare dată 
ciad i s-au creat condiții și re
dând șansele echipei. El a fost 
ajutat de laborioșii pivoți Po- 
raak și Harta, de Bareș — 
strămutat adesea ca inter 
dreapta — de portarii Neșavid 
și Petra*. Sil Zaporoje este, 
ae-a dovedit-o ca prisosință 
duauică. • echipă puternică, 
cw • tirtlțieae medie a _T*-lui 
de boxă a 195 m. ea expert-

ență și omogenitate. Valorosul 
portar al naționalei sovietice, 
Alexandr Șipenko, a apărat ex
celent, Zubkov, Dzevel și Kuș- 
niriuk au colaborat eficient, iar 
extremele au exploatat fiecare 
greșeală, plecînd rapid pe con
traatac.

Firește, meciul-retur nu va fi 
ușor. H. C. Minaur are însă 
șansa să cucerească trofeul, 
jucătorii băimăreni trebuind — 
la Zaporoje — să se dăruiască 
total acestui țel.

H. C. Minaur : Neșovici, Pe- 
tran — N. Voinea, Mironiuc, 
Boroș (1), Flangea (3), M. Voi
nea (13, 8 din aruncări de la 
7 m), Porumb (3), Marta (2), 
Oros, Stamate, Radulescu. (An
trenori : Lascăr Pană și Petre 
Avramescu).

S.l.l. Zaporoje : Șipenko, Ju- 
kov — Miroșnicenko (2), Dzevel
(2) , Savciuc, Antonevici (3), Di- 
dușenko (2), Zubkov (4), Sokol
(3) , Kușniriuk (1), Diakov, 
Scepkin. (Antrenori : Valentin 
Țapenko și Valeri Zelenov).

Au arbitrat bine Peter Rauch- 
fuss și Rudolf Buchda (R. D. 
Germană).

Alte rezultate din oompetlții’.e 
europene de handbal : FEMEI 
(retur) : „Cupa I.H.F.", la. Frank
furt pe Oder : Vorwărts—Vasas 
Budapesta ÎS—13 Oi tur 17—ÎS); 
„Cupa cupelor", la Topolniky : 
Dnizslebnik Topolnik — Buduc- 
nost Titograd 18—22 (In tur 
ÎS—33>.

BABBAȚI (tur) : .C.CJ_‘, la
Sabac : Meialoptastica — Atleti
co Madrid ÎS—12 ; „Cupa cupe- 
lor-, ia Moscova : Ț.S.K.A. — 
F.C. Barcelona 3»—23.

finala competiției. întrecînd în 
sferturile de finală pe cam
pioana Italiei, G.S. Roma (9—4) 
Si în semifinală Pe F.C. Tau- 
berbischofsheim (9—5), campi
oana R.F.G. și deținătoarea 
trofeului în anul trecut. în dis
puta pentru desemnarea cîști- 
gătoarei trofeului, echipa noas-, 
tră a fost întrecută de Ț.S.K.A. 
Moscova (care termină învin
gătoare pentru a noua oarăV 
cu 9—4, intrînd, astfel. în po
sesia medaliei de argint.

Iată rezultatele din fazele 
superioare ale „Cupei Europei" 
de spadă — sferturi de finală : 
Steaua București — G.S. Roma 
9—4. Honved Budapesta — S.B. 
Heidenheim 8—8 (66—63),
Ț.S.K.A. Moscova — Djurgar- 
den Stockholm 8—6, S.C. Tau- 
berbischofsheim — Politehnika 
Wroclaw 9—3. Ț.S.K.A. — Hon
ved 8—3 ; finala : Ț.S.K.A. — 
Steaua 9—4.

MINSK. în finala competiției 
feminine de floretă s-au întîl- 
nit două sportive italiene, Mar
garita Zalaffi și Ana-Rita Spa- 
raciani (prima a cîștigat cu 
8—4). Clasamentul în continu
are : 3. Irina Ușekova (U.R.S.S.), 
4. Agnejka Doubravska (Polo
nia). 5. Olga Voștșiakina 
(U.R.S.S.), 6. Marina Sobolieva 
(U.R.S.S.), 7. Ana-Lisa Col-
torni (Italia). 8. Elisabeta Guz- 
ganu (România).

DANIELA SILIVAȘ ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CONCURSUL DE GIMNASTICĂ

DE LA WEMBLEY
LONDRA. Un remarcabil 

succes a repurtat tînăra gim
nastă română Daniela Silivaș, 
care a cîștigat. sîmbătă. ma
rele concurs de la Wembley, 
la capătul unei întreceri de 
toată frumusețea. Daniela Sili
vaș a totalizat 38,00 p. Ea a 
fost urmată de Hana Ricna 
(Cehoslovacia) 37,85 p și Pepa 
Kazakova (Bulgaria) 37,65 p. 
Competiția masculină a revenit 
gimnastului sovietic Serghei 
Guseev cu 55,45 p. urmat de 
Zhiagang (R. P. Chineză) 54,80 
p și Hatov (Bulgaria) 54,35 p.

wetrard

i — Udinese 3—2. Samp- 
Milan 2—L, Verona

1—2. Clasamentul :

(el 25) :
1—1. Cremonese — Na-

ȘTIAU A (6-1 cu Miercurea Ciuc) IUI ASIGUR AI II TIUl Dl L AMPIO AA A IA HOCHf I

zig cu cite 29 p... Chemie
Les>zig 13 p. 14. Suhl 4 p.

ITAUA (eL 25) : AveUino — 
AtalanXa 
poli 1—4. Inter — Fiorentina 1—0, 
Juventus “
doria — .
Torino 1—2. Clasamentul : Ve
rona 36 p. Juventus, Torino, In
ter, Sampdoria toate cu dte 32 p.

SCOȚIA (meci restant) : F.C. 
Dundee — Dumbarton 1—0. Pe 
primele locuri : Aberdeen 52 p 
(32 j). Celtic 46 p (31 j), Dundee 
ltd. 42 p (32 j).
• In semifinalele „Cupei Sco

ției* : Aberdeen — Dundee Utd. 
0—«, Celtic — Motherwell 1—1. 
Meciurile se vor rejuca miercuri 
pe aceleași terenuri neutre, la 
Edinburgh, respectiv la Glas
gow.
• In preliminariile C.M. ale

zonei asiatice : Qatar — Iorda
nia 2—# (0—0). în clasament :
Qatar 4 p (3 j), Irak șl Iordania 
cu dte 2 p (au mal rămas de jucat 
meciurile : Irak — Iordania si 
Irak — Qatar). Kuwait — Siria 

0—0. In atașament : Siria 5 p, 
Kuwait 2 p. Yemenul de Nord 
• p. Arabia Saudită — Emira'ele 
Arabe Unite 0—6, Bahrein — Ye
menul de Sud 3—3.
• In zona Amertcii de Nord, 

Centrale șl Caraibe : Canada — 
Haiti 2—0 (2—0). Au marcat Vra- 
bliei șl Sweeney.

GALAȚI, 14 (prin telefon). 
Cel de al cincilea turneu al 
campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A" s-a în
cheiat duminică la amiază pe 
patinoarul artificial din locali
tate, cu tradiționalul derby 
dintre fruntașele clasamentu
lui. Steaua și S.C. Miercurea 
Ciuc. Victoria a revenit 
pei Steaua (6—1). care, 
cest fel, își consolidează 
ția de lideră, acumulînd 
puncte, față de 39 ale lui S.C. 
M. Ciuc. Acum situația este pe 
deplin clarificată si. indiferent 
de ce se va întâmpla în ulti
mul turneu. Steaua are asigu
rat titlul de campioană. Meciul 
a fost frumos prin prestația e- 
chipei Steaua, superioară pe 
toate planurile adversarei sale, 
din rindurile căreia au lipsit
J. Bartalis și I. Antal. S.C. M. 
Ciuc a deschis scorul (min. 5). 
Steaua a egalat (min. 15), după 
care, în repriza secundă, s-a 
detașat net. Punctele au fost 
marcate de V. Huțan, Șotron,
K. Antal, Cazacu, Hălăucă și

echi- 
în a-
pozi-

46 de

Chiri ță, pentru Steaua, respec
tiv I- Bartalis. A condus bine 
Ștefan Enciu. ajutat la cele 
două linii de M. Dinu și E. 
Both — toti din București.

Dunărea Galați — confirming 
forma bună in care se află La 
acest sfirșit de sezon — a dis
pus categoric de Progresul M. 
Ciuc cu 7—0 (2—0. 4—0. 1—0), 
la capătul unui med frumos, 
curat. în care gazdele au ju
cat grupat, bine organizate in 
atac si apărare, beneficiind. In 
plus, de aportul unui portar 
în zi de excepție : Stanciu. Au 
marcat : Udrea (3). Bineață, 
Fuîga, Ciobanu si Burada.

Etapa de sîmbătă — penul
tima a întrecerii — a cuprins 
în programul său și meciul Di
namo — Dunărea Galați, care 
s-a ridicat peste nivelul obiș
nuit.
mare 
fost 
minat______________.______
la ultimul minut, de formația 
locală. Scorul a fost deschis 
de Dunărea chiar după 45 de

furnizînd în plus si o 
surpriză : egalitate ! A 

un meci frumos, do- 
de la primul si ptnă

secunde, pnn Vugareaaa, după 
care găiâtenii au majorat a- 
vantajul la 2—• (Barada, min. 

, 25). A urmat replica lui Di
namo. care prin Baeso (min. 
31) și apoi prin Kemenesy 
(min. 35) reușește egalarea : 
2—X în finalul celei de a doua 
reprize. Dunărea trece din nou 
in avantaj, printr-un frumos 
gol al lui Udrea (min. 38). în 
ultima treime mai Înscrie So- 
lyom (min. 45) și scorul a de
venit din nou egal (3—3). a- 
poi Udrea a marcat din nou 
in min. 58 (deci 4—3 pentru 
Dunărea). Dar, cu 47 de secunde 
înainte de fluierul final, Di
namo obține o 
litate prin golul 
roșan.

Deci. Dunărea 
4 (1—0. 2—2,
rezultate ale etapei : S.C. 
Ciuc — C.S.M. Viitorul Gheor- 
gheni 7—1 (3—1, 3—0. 1—1),
Steaua — Progresai M Ciuc 
6—1 (2—0, 2—0, 2—1).

nesperată ega- 
Inscris de Mo-

, — Dinamo 4—
1—2). Celelalte

M.

Călin ANTONESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Hiroshima, 

„Cupa mondială" la maraton. Fe
mei : 1. Katrln Dorre (R.D.G.) 
2.33:30 . 2. Zola Ivanova (U.R.S.S.) 
2.34:17, 3. Karolina Szabo (Unga
ria) 2.34:57, 4. Laura Fogli (Ita
lia) 2.35:45. 5. Kerstin Jacobsen 
(Danemarca) 2.35:57, 6. Rita Mar- 
chlslo (Italia) ; echipe : 1. Italia 
7.51:27, 2. U.R.S.S. 7.53:22, 3. R.D. 
Germană 8.00:02, 4. Franța 8.04:39, 
5. Japonia 8.08:23, 6. Anglia 8.13:56; 
bărbați: 1. Ahmed Salah (Djibouti) 
2.08:09 (la 4 secunde de „recor
dul" mondial !). 2. Takeyukl Na
kayama (Japonia) 2.08:15, 3. Ro- 
behl Djama (Djibouti) 2.08:26, 4. 
Michael Heilman (R.D.G.) 2.09:03, 
5. Abebe Mekonnen (Etiopia) 
2.09:05 , 6. Orlando Plzzolato (Ita
lia) 2.10:23 ; echipe : 1. DJibuti 
6.27:08. 2. Japonia 6. 31:43, 3. E- 
tlopla 6.32:46.

BASCHET o Turneul de juniori 
de la Mannheim : finala 1—2. 
S.U.A. — Iugoslavia 100—77, fi
nala 3—4 ; Turcia — Suedia 87— 
80. finala 5—6 : Italia — Anglia 
77—61, finala 7—8: Polonia — Bul
garia 87—83.

HOCHEI PE GHEAȚA • Med 
amical, la Malmoe : Suedia — Ca
nada 1—5 !

ÎNOT • La Blackpool (bazin 
de 50 m) britanicul Adrian Moor
house a realizat 1:03,33 pe 100 
m bras.

TENIS • In „sferturile" tur
neului feminin de la Hilton Head 
Island (conturbat de averse de 
ploaie) Chris Evert-Lloyd a dis
pus de Virginia Ruzici cu 6—2, 
6—0, iar Manuela Maleeva a in- 
trecut-o pe Barbara Potter cu 
6—4, 6—2 • La Dallas, sferturi : 
Connors — Krlckstein 7—5, 6—2. 
6—3, Lendl — Edberg 3—6, 7—6, 
3—6, 6—1. 6—2 ; semifinale : Lendl 
— Connors 6—3. 2—1 abandon,
Mayotte — NystrBm 6—I, 4—6, 
6—2, 7—5 • tn finala turneului 
internațional de la Nisa, Henri 
Leoonte 1-a tnviins cu 6—4. 6—4
pe Victor Peed.

VOLEI 0 Final tn „Cupa Ja
poniei", femei : 1. R.P. Chineză, 
2. U.R.S.S., 3. Japonia, 4. Coreea 
de Sud, 5. R.F.G., 6. Brazilia, 7. 
Cehoslovacia. 8. Mexic.
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