
O frumoasa performanța a alergătorilor români
Proletari din toate țările, uniți-vS !

aUmUCWRA ■ hm

OPT VICTORII DIN ZECE POSIBILE V

ÎN CROSUL RACII
ȚÂRILOR DIN BALCANI

Premieră absolută — victoria echipelor României In toate probele
TROIAN. Cea 

de a 31-a ediție a 
Crosului Păcii
Țărilor Balcanica 
a avut loc In lo
calitatea 
Troian, 
parte de 
Timpul 
destul de 
traseul 
organizatori a 
poate cel 
greu de oină a- 
cum în cadrul a- 
cestei competiții. 
S-a alergat pe un 
circuit de 1000 m, 
dar serios 
velat și 1 
moale. pe 
tiuni întinse 
noroi os.

Alergătorii 
mâni șî-au 
monstrat și 
această dată 
perioritatea, 

ca Ia Ciu- 
in 1984, și 
Felix, 

opt

bulgară 
nu de- 

Pleven.

deni- 
foarte 

por
ch iar

ZIAR AL

trolul confirmă
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(

A început returul Diviziei A de fotbal
I

CORVINUL A PRODUS PRIMA iNFRlNGERE A LIDERULUI

foarte bună

tigind 
prija, 
Băile 
1985, 
balcanice 
zece, unele 
tegorii fiind net 
dominate de reprezentanții noș
tri. Felicitări tuturor 
curentilor români, care, 
tru prima 
competiției, 
torioși, pe 
cursele, ceea 
o premieră a acestui cros. O 
mențiune în plus se cu-

în 
titluri 

din 
ca-

• Ilie Elena (în prim-plan) s-a impus printre 
cei mai buni alergători la ediția din acest 

an a crosului

oară în 
au încheiat 
echipe. în 

oe

con- 
pen- 

istorla 
; vic- 

taate 
reprezintă

Invin-
Dori-
Eiena 

senioare (ambele 
sînt originare din 

Ilie Elena, 
specialiști ca

vine, de asemenea, 
gătorilor individuali : 
na Calenic la junioare. 
Fidalov la 
concurente 
Tuleea) șl 
preciat de

a- 
un

(Continuart în pag a 4-a)

LA EI
Divizia A de baschet

„REMIZĂ** ÎN MECIUL FEMININ
OLIMPIA ti

»
Divizia A de baschet a conti

nuat, simbătă șl duminică, cu 
partidele etapei a 24-a. In-pazn- 
pltfiatul feminin, această ‘ etapă 
■ avut două „capete de afiș", 
meciurile Olimpia — „U" Cluj- 
Napoca și Politehnica București 
— Voința, pritnut lncheindu-se 
„remiză", iar In al doilea con- 
semntndu-se dubla victorie a e- 
chlpei Voința. Iată rezultatele șl 
unele amănunte de ta meciuri
le etapei.

FEMININ, GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — „U“

CLUJ-NAPOCA 1—X : 18—71 (42—
35) șl 63—72 (33-36). Fiecare 
meci a avut altă solistă, în pri
mul la timonă aflindu-se for
mația bucureșteană, iar in al 
doilea — echipa campioană. Pe 
ansamblu, cele două partide nu 
s-au ridicat la cota Interesului 
conferit de pozițiile ocupate în 
clasament de cele două comba
tante, înreglstrlndu-se multe 
greșeli de tehnică, dar mai ales 
o sumedenie de ratări. Coșge
tere : Cristea 21+6, Andreescu 
201-12, Marlnache il+13, Stingă 
7+10, respectiv Jerebte 27+14, 
Kiss 14+11, Dragoș 10+10, Popa 
•+M). (O. GUȚU, coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI - 
VOINȚA BUCUREȘTI 0—2 : 
78—79 (32—32) șl 70—76 (35—42).
In ambele partide disputa a 
fost extrem de echilibrată, mai 
ales în cea de simbătă, cind s-a 
mers tn permanență .cap la

CLUJ-NAPOCA

REZULTATE TEHNICE
Corvinul 
Gloria Buzău
Rapid
„Poli* Timișoara 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Dinamo

Argeș 
Bihor

F.C. 
F.C.

torie la Oradea), încă două
puncte „la adevăr" Q Pe

remiză
meritată la Buzău Di-
namo — o primă repriză

Vâidean marchează spec
taculos cel de-al doilea 
gol al dinamoviștilor in 

meciul cu S.C. Bacău
Foto : Aurel D. NEAGU

Sportul Studențesc (vic

ETAPA VIITOARE (marți 11
Bacău - Gloria

- F.C. Argeș
- Corvinul
- F.C. Bihor
- Rapid
- Univ. Craiova
- F.C.M. Broșov
- „Poli* Timișoara
- Dinamo

Steaua
Petrolul
„V“ Cluj-Napoca 
Chimia 
Victoria
F.C. Olt
S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul Stud.

CLASAMENTUL
3—1 (3-1) 1. STEAUA 18 14 3 1 35- 9 31
2-2 (1-1) 2. Sportul Stud. 18 10 6 2 38-17 26

1-0 (1-0) 3. Dinamo 18 10 4 4 29-14 24
1-0 (0-0) 4. Univ. Craiova 18 10 3 5 21-16 23
2-1 (1-0) 5. Corvinul 18 9 2 7 47-23 23
2-1 (1-1) 6. F.C. Argeș 18 7 5 6 18-21 19
3-1 (3-0) 7. Petrolul 18 5 9 4 16-21 19
1-0 (0-0) 8. „Poli* Timișoara 18 8 1 9 34-31 17
1-2 (0-1) 9. Gloria 18 7 3 8 25-23 17

10. „U* Cluj-Napoca 18 7 3 8 21-22 17
martie) 11. Chimia 18 7 2 9 22-22 16

12. F.C. Olt 18 5 5 8 19-26 15
(0-3) 13. A.S.A. 18 6 3 9 16-24 15
(2-0) 14. Rapid 18 6 3 9 21-30 15
(1-3) 15. S.C. Bacău 18 7 0 11 24-29 14
(0-0) 16. F.C.M. Brașov 18 6 2 10 11-35 14
(0-2) 17. Victoria 18 3 6 9 14-26 12
(0-2) 18. F.C. Bihor 18 3 4 11 14-36 10
(4-1) 
(2-1) 
(0-1) tJ GOLURI : 

11 GOLURI : 
l» GOLURI :
9 GOLURI : 

Giuehlot — 1

S.C.
Steaua
Chimia Rm. Vilceo 
Victoria București 
Petrolul Ploiești 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul Stud.
F.C. Olt
„U* Ciuj-Napoca

M.Elevei* antrenorului 
avut de fiecare 

dată un finiș mal bun șl șl-au 
adjudecat pe merit victoria. O 
remarcă tn plus pentru ritmul 
rapid al acțiunilor. Coșgetere :

cap’. 
Strugaru au

(Continuare In pag 2—3) (Cronicile meciurilor de ieri în paf. 2—3)

U ai
GOLGETERII

Petcu (Corvinul) — 
Pițurcă — 1 din l<t m 
Hagl — 3 din 11 m
Coraș, Mateuț, Bîcu — 1 
din U. m

Onpâ primul turneu al polonilor (locurile 16) Campionatele Naționale de biatlon

DINAMO (11-5 cu Crișul, la Oradea!) S-A DISTANȚAT
echipei favorite. Dinamo a 
ciștigat pe deplin meritat 
o partidă in care gazdele, acu- 
zînd din plin absenta inter
naționalului Costrăș (dar și 
de la bucureșteni au 
Ungureanu, 
ban), 
rat, 
mă 
viștii s-au desprins, 
bihorean Rada a 
puține excepții, o evoluție ne
sigură, atacul orădean s-a

ORADEA, 9 (prin 
Primul dintre 
turnee pentru 
in Divizia A la 
gramat, simbătă 
că. ultimele două etape.

In cel mai important meci : 
DINAMO BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 11—5 (3—3, 
4—1, 1—1, 3—0) ! Surpriză prin 
proporțiile 
fiind cea 
frîngere 
ultima 
care au 
căpătoare, 
Ia... 
giti

ÎNTRECERI SPECTACULOASE
telefon).

cele patru 
locurile 1—6 
polo a pro- 
și dumini-

scorului. aceasta 
mai usturătoare în- 
a orădenilor din 

vreme. Spectatorii, 
făcut tribunele neîn- 

, au plecat, ca de 
pomul lăudat, dezamă- 
(numai) de comportarea

ÎN ULTIMELE DOUA PROBE
lipsit

i, Moiceanu. V. Șer- 
au jucat șters, neinspi- 

bătrînește. După o pri- 
repriză egală. dinamo- 

Portarul 
avut, cu

Petru ȘANDOR

(Continuare în pag 2—3)

In etapa de ieri a returului la rugby

STEAUA A REALIZAT SCORUL ZILEI
Iert a-au disputat partidele 

etapei a 11-a tn Divizia 
rugby.

A la
pentru 

de

SERIA I

STEAUA — T. C. IND. 
DIA 83—0 (31—0). Ca de 
cei pe propriul stadion, campi
oana a făcut sl ieri un verita
bil recital, in ciuda terenului 
desfundat,, impropriu specta
colului. Fazele s-au purtat, 
practic, numai la mină, cam 
tn sens unic, pentru că ara
reori dobrogenii au legat ceva, 
dînd o replică inadmisibil de 
palidă, spre justificata nedume
rire a spectatorilor, care nu 
puteau pricepe cum oaspe
ții Stelei au tnvins. cu o săp- 
tămînă tn Urmă, pe R. C. Gri-

MI- 
obi-

vita Roșie. Oricum, 
singura sa preocupare 
a construi și ataca. în condi
țiile in care a dat m_ult credit 
unor tineri 
Mădîrjac, 
Gheorghe, 
cunoscuti). 
gătoarei — 
ce i se cuvine...
15 eseuri, patru au fost reali
zate de Fuicu, cite trei de Mu- 
rariu și David, cite unul de 
Giucăl, Munteanu, Enache, 
C. Florea, Codoi. Acesta din 
urmă a transformat patru 
dintre ele. iar Alexandru sase 
(a mai punctat din lovitură da 
pedeapsă). Meci fără pro
bleme pentru arbitrul sibian 
Stoica Manca.

Geo RAEȚCH1

precum Dinulescu, 
D. Popescu, D.
Avram (cvasine- 
să-i dăm Învin
și la ce scor ! —

Dintre cele

GRIVITA ROȘIE - 
FEBRUARIE CLUJ- 

34—0 (12—0). Joc do- 
gazde, care au reali- 
frumoase 

dintre ele
de atac, 
încheiate

R. C. 
„U“ 18
NAPOCA 
minat de 
zat faze 
cinci
cu eseuri, realizate de Marin 
I și Carp 2. Restul punctelor 
au fost înscrise 
din l.p., drop., 4
A condus 
București.

M. 
(Călin

SIBIU 
15—7 

punctelor :

de T. Radu, 
transformări. 
Gavrici din 
STEKESCU).

— C.S.M. 
(6—0). Auto- 
Ivanciuc și 

l.p..

C.S.M. 
SUCEAVA 
rii 
Sărac — eseuri. Ignat 
2 transf. Arbitru : Al. Pavlo
vich din București. (I. BOȚO- 
CAN, coresp.).

(Continuare in pag 2-3)

Și in ultimei* două zile ale 
Campionatelor Naționale de 
biatlon soarele a făcut ca 
zăpada să se topească văzînd 
cu ochii. Totuși, 
din Valea 
dițiile de 
foarte bune 
viduală pe 
ștafetă 4 x

Simbătă, pe lista de start, 
în cursa de 10 km (proba de 
sprint a biatloniștilor), »-au 
aflat 25 de competitori, prin
tre ei și 4 sportivi din Bulga
ria. care. împreună cu gazde
le, și-au disputat „Cupa 
Carpați". De la început tre
buie să spunem, insă, că tine
rii biatloniști bulgari nu 
emis nici o pretenție 
primele locuri, astfel că lup
ta pentru cucerirea titlului de 
campion și a trofeului in
ternational s-a dat 
reprezentanții noștri. A 
o întrecere de toata 
musetea, urmărită cu 
bit interes de o asistență 
meroasă, dornică 
tacole sportive 
interesante, așa 1 
ferit biatloniștii 
ediție a campionatelor.
ma trecere prin poligon a în
semnat pentru
favoriti. Vladimir

Imre Lestyan, 
greșeală _  __
ture de penalizare, 

schimb, 
șit și... _____
Vasile Băjenaru 2 ture. Sorin 
Popa la fel, iar Mihai Radu
lescu a făcut și el o tură. La

pe traseele
Rîșnoavei, con- 

Intreoere au fost 
pentru proba indi- 

10 km si cursa de 
7,5 km.

poziția In 
au înce- 

cuvîntuL 
o tintfi, 

se In- 
mari spre 
Lestyan a

au 
la

între 
fost 
fru- 

deose- 
nu- 

de spec- 
agreabile și 

cum au o- 
la această 

Pri-

principalii
Todașcă 
tragers 

implicit.
In 

alti favoriti au gre- 
au alergat în plus :

o 
și.

a doua tragere, 1 
picioare. emoțiile 
put să-și spună 
Todașcă a greșit 
dar părea, totuși, că 
dreaptă cu pași 
titlul de campion, 
venit în poligon, s-a grăbit și... 

ța făcut două ture. Acesta din 
urmă. insă. prlntr-un efort 
demn de laudă a parcurs ulti
mii kilometri într-un ritm 
susținut și. atunci cînd poate 
nu mai spera, a reușit să-1 
devanseze pe Todașcă eu d- 
teva secunde și să cucerească 
titlul de campion, pentru care 
merită felicitări.

tn ultima zi a avut loc cursa 
de ștafetă. După oele 
titluri de campioni 
de sportivii de 
Brașov (20 km si 10 
te 
spre 
mai 
nu-1
Dar 
de

două 
ciștigaie 

la ASA 
km), toa- 

înclinau 
cei

pronosticurile
biatloniștii militari.

multi fiind siguri că d 
vor rata și pe al treilea, 

nu a fost așa. Concurența 
la Dinamo Brașov s-av 

mobilizat exemplar, așa cum 
ar fi trebuit s-o facă 
probele individuale. 
Iergat bine și au avut 
cizie foarte bună in 
(nici o tură de penalizare), 
reușind astfel să cucereas
că locul intîi.

și In 
au a- 
o pre- 
poligon

REZULTATE — 10 km : ț
Imre Lestyan (ASA) 33:58.1(2). 
2. Vladimir Todașcă (Dina-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)



Campionatul feminin de volei
. ■ ■■mur, mi ...........hi ifbff ...................   I I .............. fib—■—

TURNEUL POLOIȘTILOR I
LIDERA ÎNVINSĂ CLAR DE DINAMO

Turneele cu nr. 4 ale cam
pionatului feminin al primei 
divizii de volei au debutat ieri 
la Constanta (grupa I valori
că) și București (grupa a 
valorică). Amănunte :

CONSTANȚA, 9 (prin 
fon). Sala sporturilor a 
arhiplină chiar de la începutul 
programului, cînd, conform 
tragerii la sorți, s-au întâlnit 
lidera actualei ediții, Univer
sitatea CFR Craiova, și cam
pioana „en-titre“, ~' 
București, una dintre 
palele urmăritoare ale 
craiovene. Toată lumea 
un meci de mare luptă, 
braț și valoros ca spectacol. 
Dar așteptările au fost înșela
te prin prestația surprinzător 
de slabă a studentelor, al căror 
joc a plutit tot timpul în con
fuzie și nesiguranță. Din a- 
ceastă stare au ieșit sporadic 
Tanta Drăgoi șl Monica Șuș- 
man (mai ales în setul IV, în 
care craiovencele, de la 1—9, 
au ajuns de trei ori în fața 
cîștigării setului : 14—13, 15—
14, 16—15). în schimb, campi
oanele — în formația : Danie
la Coșoveanu, Otilia Szenko- 
vics (Maria Chitic), Doina Mo - 
roșan, Georgeta _Ene, Victoria

Irina 
3—0 

cu 
iar 
ar- 

O. Pop. 
următoare, Farul 
dispus cu 3—1 (—8, 

CSM Libertatea 
de aportul Mire- 
(nerefăcută com-

Il-a

tele- 
fost

Dinamo 
princi- 
echipei 
aștepta 

, echili -

Banciu (Mirela Pavel), 
Velicu — au cîștigat cu 
(9, 6, 16), acționînd clar, 
multă hotărîre și nerv, 
uneori cu fantezie. Corect 
bitrajul : E. Ududec 

în partida
Constanța a 
9, 10, 12) de 
Sibiu, lipsită 
lei Popoviciu

plet după o accidentare la pi
cior). Sibiencele au dat gazde
lor, intrate greu în ritm, după 
înlocuirea Mirelei Cazangiu 
cu Mădălina Ciorbaru, o repli
că destul de bună, mai ales 
în apărare, unde a excelat An
ca Ștefan, dar atacul s-a bi
zuit numai pe Carmen Bobe și 
Teodora Mariș, surprinzător de 
bună în toate compartimentele. 
De la învingătoare s-au deta
șat Elena Piron-Bălan, Mădă
lina Ciorbaru, Elena Cucoș, 
Gulniza Lică. Arbitraj foarte 
bun : C. Ion — E. Ududec.

în ultima partidă, CSU Ga
lați (și ea aspirantă la titlu) 
a dispus net de Flacăra roșie 
București cu 3—0 (6, 10, 6),
evoluînd convingător în sexte
tul : Speranța Găman, Ileana 
Berdilă, Cristina Buzilă, Emi
lia Nedelcu (Gabriela Cojoca- 
ru), Daniela Dinică, Maria Mi- 
titelu. Fără probleme arbitra
jul : D. Dobrescu — V. Valen
tin.

In clasament : 1. Universita
tea 44 p, 2. CSU Galați 42 p 
(57:40), 3. Dinamo 42 p (54:45), 
4. CSM Sibiu 36 p (46:51), 5. 
Flacăra 36 p (41:59), 
34 p.

Programul de luni, ora 15 : 
Dinamo — Flacăra, 
CSU, Universitatea -

6. Farul

Farul 
CSM.

Aurelian BREBEANU

BUCUREȘTI. în meciul de 
deschidere al turneului pentru 
locurile 7—12, desfășurat în 
Sala Olimpia, Dacia Pitești a 
învins clar pe Rapid București 
cu 3—0 (6, 8, 4), consolidîn- 
du-și astfel poziția de lideră a

grupei. Din nou foarte tinere
le Corina Holban, Felicia Po
pescu și Valentina Rădulescu 
s-au evidențiat, alături de ex
perimentata Maria Enache. Ra
pid a evoluat slab. A arbitrat: 
C. Murguîescu — I. Armcanu. 
Din partida a doua — între 
Calculatorul București si Chi
mia Km. Vîicea — doar setul 
întîi a fost echilibrat, pînă la 
12—13, 
meliei 
atunci) 
cence. 
tind 
Pascu . 
ma revenită, 
formă sportivă acceptabilă, — 
au învins cu 3—0 (13, 5, 7), ob- 
ținînd astfel prima victorie 
după 7 înfrîngeri consecutive. 
De cealaltă parte a fileului, 
doar Natalia Dulică și Marile- 
na Dubinciuc s-au zbătut pen
tru... limitarea scorului. Arbi
tri : A. Dinicu — A. Dragomir. 
Tot cu 3—0 (12, 5, 10) a învins 
și Penicilina Iași pe Știința 
Bacău, succes important în 
lupta pentru supraviețuire în 
A. Evidențiate : Marcela Ol
teana, Daniela Donciu, Gabrie
la Coman. Au arbitrat : 
Găleșanu — C. Gogoașe.

Clasament : 7. Dacia 46 
Chimia 43 p, 9. penicilina 
10. Calculatorul 37 p, 11. 
pid 35 p, 12. Știința 34 p. în 
programul de luni, de la ora 
12 : Dacia — Penicilina, Cal
culatorul — Știința, Rapid — 
Chimia.

cînd accidentarea Ca- 
Iliescu (excelentă pînă 
le-a debusolat pe vîl- 

Bucureștencele — con- 
pe talentatele Carmen 
și Mirela Zamfir, ulti- 

în fine, la o

N.

P, 8
39 P, 
Ra-

ETAPA DE IERI A RETURULUI LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

ȘT1INȚA PETROȘANI — 
RULMENTUL B1RLAD 9—3 
(3—0). Teren desfundat, vic
torie greu conturată. Au mar
cat Bezărău — 3 l.p., respec
tiv Floricică — l.p. A condus 
bucureșteanul I. Davidoiu. (T. 
CORNEA, coresp.).

LOCOMOTIVA PAȘCANI — 
SPOR

II—6 
sucoes 
pentru 
- ese-

DINAMO — HIDROTEH
NICA FOCȘANI 60—0 (40—0). 
Joc la discreția bucureștenilor, 
îndeosebi în prima repriză, 
cînd aceștia au asaltat per
manent buturile oaspeților. 
După pauză, Dinamo a slă
bit clar ritmul, îngăduind ad
versarilor 
prin 
dar
și cele 
deapsă 
foarte 
cat 
Doja, Zafiescu, Paraschiv, Se
men, Podărescu — eseuri, șase 
dintre ele fiind 
de Podărescu. 
sa apariție la 
din Divizia A, 
Stoica 
promițător.

CONSTRUCȚII
STUDENȚESC:

Meci frumos, 
Au înscris

să se 
câteva atacuri 

nefinalizate (la 
două lovituri 
ratate din 

avantajoase). 
Popescu 5, 1

Gheorghe LAZAR
• în meci restanță (Div. , 

masculin) : CSMU Suceava 
Steaua 0—3 (—10, —7, —2). ( 
MlNDRESCU, coresp.).

A,

(I.

NAȚIONALELE DE NATION
(Urmare din nag. 1)

de 
Mari- 

tC.

con- 
ur- 

P. 
C.

C.S.U. 
TUL 
(3-0). 
meritat, 
gazde Nechifor, Hău
uri, Toma — l.p. Bucureștenii 
au punctat printr-un eseu de 
penalizare transformat 
Năstase. Arbitru : V. 
nescu, din București. 
ENEA, coresp.).

în clasamentul seriei, 
duoe STEAUA, cu 31 p,
mată de C.S.M. Sibiu 28 
Știința Petroșani 23 p, R. 
Grivița Roșie

SERIA
RAPID — 

BUZĂU 0—0. 
onorat parțial, 
zenie, n>u și prin calitate, 
aceasta din cauza unui cîmp 
de joc imposibil — Parcul Co
pilului II (Rapidul nu are te
ren propriu !), care s-a opus 
intențiilor lăudabile ale ce
lor două echipe cu o reală 
dorință de a juca migby. Fi
rește, dezavantajată a fost, 
în primul rînd, formația buzo- 
iană, care, prin chibzuite și 
succesive achiziții (mai în
tîi N. Cioarec, A. Dinu si Cr. 
Capmare, apoi Cr. Gheor- 
ghiosu, acum R. Bezușcu).’ 
și-a construit, pe fondul 
unor certe valori locale, un 

solid, competitiv la 
ambelor comparti- 

Partida a fost do- 
de oaspeți, care, în 

arătate (strat gros 
clisos), nu au putut 

deși s-au aflat 
multe rânduiri în si- 
a înscrie, fie din

22 p etc-
a n-A
CONTACTOARE
Un „miniderby" 

doar prin dîr- 
Și

„XV" 
nivelul 
mente, 
minată 
condițiile 
de noroi 
fructifica, 
în mai 
tuatia de 
l.p. fie prin eseuri. De cea
laltă parte, Rapid, aceeași e- 
chipă dîrză (Dima, Vlad, Toma, 
Cantoncru, I. Zafiescu, N. Stă- 
neseu 
bună, 
acum 
ciul 
bună : 
într-un 
sportivitate.
(Constanța) a prestat un ar
bitraj apreciat unanim.

etc.), a dat 
apărîndu-se 
o săptămână 

cu Dinamo).
meciul s-a 

spirit de 
Oct.

o replică 
precis (ca 

in me- 
O notă 
disputat 
deplină 
Ionescu

Dimitrie CALLIMAC HI

® NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRJES DIN 9 MARTIE 
1986. FAZA I : EXTRAGEREA I: 
" 42 36 15 22 12 ; EXTRAGEREA 

n-a : 45 29 16 31 44 19 ; FAZA 
” - ' EXTRAGEREA A HI-a > 

31 15 38 ; EXTRAGEREA

25 
A 
A
32
A _ __ _ ,__
TRAGEREA Â V-a : 17 45 26 10 25
42 ; EXTRAGEREA A Vl-a : 31
22 9 43 44 26 ; EXTRAGEREA A

Il-a :
35 24 _ _ _ ___________
TV-a : 29 32 35 34 17 111 ; EX-

(Urmare din pag 1)
„stins" treptat în fața unui 
portar, Diaconu, in formă ex
celentă și a unei apărări 
avansate și agresive, în vre
me ce ofensiva liderului a fost 
eficace, cu schimbări de ritm 
și pase inspirate. Un moment 
psihologic : la 3—4, Crișul a 
ratat o superioritate numeri
că, după 
desprins, 
irosit 
Au
canu 
buni 
Rus 2, Ciobăniuc (D), Garofea- 
nu, Gordan, Kiss, Fărcuță, Raț. 
Fără reproș arbitrajul cuplului 
R. Timoc și V. Median.

RAPID — STEAUA 
(2—0, 1—2, 3—4, 1—2). 
cum înoepuse jocul, 
nea că feroviarii vor cîș- 
tiga fără probleme, daT tinerii 
Stelei au echilibrat treptat 
disputa, impunîndu-se apoi, 
pentru a învinge meritat. Au 
înscris: Angelescu 3, Florin- 
cescu 2, Arsene, 
Geantă 2, Malecu 2,

care 
iar 

alte 
marcat: : 
4 (unul 
jucători

i Dinamo s-a 
campionii au 

bune situații. 
Hagiu 4, Rădu- 
dintre cei mai 

ai meciului),

7—8
După 

se pă- 
vor

I
I
I
I 
I
I
I
I

Divizia A, 

etapa a 16-a

0 PRIMĂ REPRIZĂ
încă de 

faze de m 
16 se de; 
este fault, 
stingă, toi 
liberă spr> 
ză impara 
minute m 
gala print 
Ia un fau 
lui Belod 
11 m Hint 
JARU. Ml 
lea în vir 
23, In uri 
Badea, da 
să înscrie 
temic, pri 
proape 25 
cadam, rS 
continuare 
hunedoren 
materializ; 
BOR, car. 
centrarea 
ceastă pe: 
zut destul 
dar după 
aplomb, f 
stanțial f 
ce prlveș 
expediate 
Dar, așa 
precizia îl 
reștenl să 
deși Belo<

HUNEDOARA, 9 (prin telefon). 
Corvlnul șl-a îndeplinit și astăzi 
„norma" de minimum 3 goluri 
marcate In meciurile disputate 
acasă. Șl asta în dauna lideru
lui campionatului, Steaua, care 
înregistrează astfel prima sa în
frângere. Jocul a fost nu numai 
de mare angajament, dar — în 
primele 45 de minute — șl de o 
foarte bună calitate. Șl cînd 
spunem aceasta ne referim la 
formația hunedoreană, care a 
realizat un fotbal foarte bun, în 
viteză, cu precizie în șuturi, cele 
3 goluri, dar cu deosebire cele 
semnate de Mateuț, fiind demne 
de orice retrospectivă anuală. In 
schimb, Steaua a manifestat și 
azi aceleași carențe ca și ta par
tida de miercuri. Imprecizia șutu
rilor fiind șl de data aceasta în 
prim-plan. Cu toate că militarii 
au avut la dispoziție un teren 
foarte bun, uscat, ei nu au mal 
desfășurat jocul cu care ne obiș
nuiseră ta toamnă. Corvlnul me
rită aplauze șl pentru faptul că. 
jucînd fără doi titulari (Dubin
ciuc — indisponibil și Cojocaru 
— suspendat), a găsit înlocuitori 
pe măsură în tinerii jucători 
Strola (încă junior) — pe postul 
de libero șl Badea — vîrf al li
niei de atac, primul dintre el 
dînd satisfacție totală.

I
IUe (R), 
!, Fruth, 

Duculeț, Grancerof, Nuțu (au
torul golului victoriei). Arbi
tri : B. Băjenaru — V. Bur- 
dea.

PROGRESUL — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 10—5 <1—0,
4—3, 2—1, 3—1). Mușat 3, Bărbu- 
lescu 3, Dingu 2, Mădescu, 
Neagoe (P), Musznai 2, Sebok, 
Farcaș, Sabău. Au condus V. 
Goian — Șt. Karacsony.

RAPID — VOINȚA 7—7 
(2—2, 1—3, 2—1, 2—1). Rapi-
diștii au egalat cu 5 secunde 
înainte de final ! Florin- 
cescu 3, Arsene 2, Ilie, Chiri- 
ță (R), Musznai 2, Sabău, Col- 
ceriu, Blaga, Maroși, Farcaș. 
Au arbitrat B. Băjenaru și Șt. 
Karacsony.

DINAMO — PROGRESUL 
11—9 (2—1, 3—3, 4—3, 2—2).
Ciobăniuc 5, Chiru 2. Zaharia, 
Cr. Dan, Rus, Hagiu (D), Nea
goe 4, Dingu 2, Mușat 2, Voi- 
cu. Arbitri : R. Timoc — 
V. Goian.

CRIȘUL — STEAUA 11—7 
(5—2, 0—1, 4—1, 2—3). Partidă 
cu ritm alert, cu acțiuni ra
pide de ambele părți, Gordan 
3, Fejer 2, Raț 2, Garofeanu 2, 
Illes. Kiss (C), Ghiță 2, Gran
cerof 2, r ‘ —
Au condus 
Burdea.

DINAMO
Crișul 
Rapid 
Steaua 
Progresul 
Voința*) 

•) Penalizată

I
I
I
I
I
I
I

UN FUNDAȘ PUNCTEAÎ
9

F.C.M. BRAȘOV 2 (1)
F. C. OLT 1 (1)

Stadion Tineretului ; teren bun; 
timp însorit, călduros ; specta
tori — circa 16.000. Șuturi : 16—9 
(ipe poartă : 4—2). Cornere : 4—2. 
Au marcat : ȘERBANICA (min. 
22 — din 11 m), NAGHI (min. 
71), respectiv PENA (min. 36).<

F.C.M. BRAȘOV î Barba — Bă
lan, NAGHI, E. Moldovan, P. 
Lucian — ȘERBANICA, Pană 
(mim. 67 Cîmpean), MĂRGĂRIT 
— Țălnar (min. 55 Barbu), Ca- 
dar, CRAMER.

F.C. OLT : durea — Laurențiu, 
M. Zamfir, Minea, Despa — EF- 
TIMIE, M. Popescu, BĂLĂCI, 
Donose — Tur cu, PENA.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu ; la linie : J. Grama și
G. Ionescu (toți din București).

Cartonașe galbene : NAGHI, M. 
POPESCU, M. ZAMFIR.

La speranțe : 2—0 (2—0).

Joc fiu 
tribune’ - 
chipe 
bagajul 
start s-a 
binat frur 
lui, tempe 
pînă în fi

Ieșit în i 
a plonjat 
oaspe, ac 
Treptat, t 
preluat in 
două cor 
înscris pi 
dribling j 
juns Ia I 
Ciurca, L 
că și, fir 
ty, transă 
zie de ș 
ria gazde]

„tare**, a
poarta lui
a fost la
scorul. Ir
trecut de
ajuns în

Imo) 34:05,1(1), 3. Șandor Cse- 
do (ASA) 35:03,6(3), 4. Mihai 
Radulescu (ASA) 35:09,3(2), 5. 
Gheorghe Vasile (Dinamo) 
35:27,3(1), 6. Karoly Onody (St, 
Roșu) 36:09,3(3) ; ștafeta 4 x 
7,5 km : 1. Dinamo Brașov I 
lh39:34,3 (S. Popa, Gh. Vasile. 
A. Moldovan, VI. Todașcă), 2. 
A.S.A. Brașov I lh41:36,6 (4
ture), 3. Dinamo II lh47:07,2, 
4. ASA II lh47:46,3. 5. Steagul 
Roșu lh53:09,5, 6. Bulgaria
lh58:57,l.

Iremarce 
la mină, 

i fel ca 
de pe- 

i poziții 
Au mar- 

Lungu 2,c.

transformate 
După prima 

o partidă 
arbitrul Gh. 

(Constanța) se anunță

Tiberiu STAMA 
POLITEHNICA 

UNIVERSITATEA 
RA 28—9 (13—9).
foarte greu a supus 
considerabile ambele 
Ieșenii au făcut un joc exce
lent, In special după pauză — 
prima repriză fiind mai echili
brată —, cînd verva gazdelor 
i-a împiedicat, practic, pe 
timișoreni să treacă mijlo
cul terenului. Au înscris An
drei 2, Cristei, Signeanu, Pe
tru — eseuri, Mititeîu — 2 l.p., 
transformare, respectiv Do-
mocoș — 3 l.p. A arbitrat 
constănțeanul V. Chirondo-
jan. (Al. PÎNTEA, coresp.).

FARUL — MAȘINI GRELE 
BUCUREȘTI 52—0 (16—0). Jo
cul a fost tot timpul la dis
creția gazdelor, care au reu
șit zeoe eseuri : Plloțschi 3, 
Holban, Gh. Florea — cite 2, 
Bică, Galan, V. Ion, ultimul 
transformând șase. Arbitru : 
Gh. Prisăcaru, din Iași. (C. 
POPA, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — GLORIA PTT 
ARAD 13—6 (10—3). Meci fru
mos, în ciuda terenului dificil. 
Deși au avut numeroase ratări, 
băimărenii și-au impus su
perioritatea, prin Nistor și 
Șugar — eseuri. Bucșa — l.p., 
transformare. Pentru oaspeți 
a înscris Asmarandei — 
2 l.p. A condus brașoveanul 
M. Voina. (A. CRIȘAN, co
resp.).

în 
Iî-a : 
26 p 
miercuri, 
partidei cu Gloria PTT. 
etapa a IV-a), Știința CEMIN 
23 p etc.

DIVIZIA A

Fruth, Malecu, Nuțu. 
Median — V.V. I

IAȘI — 
TTMIȘOA- 
Un teren 
la eforturi 

echipe.

(Urmare din pag. 1)

Bărăgan 32+23, Netolitschi 13+16, 
TocaU 12+14, respectiv Ștefan 
29+23, Grecu 10+15, Borș 84-15. 
(N. COSTACHE, coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—1: 
81—85 (43—47) șl 73—72 (33 -44).
In primul meci, bucureștencele 
au avut în ultimele minute o 
cădere fizică, la care s-au adău
gat șt unele Inexactități tehnice, 
de care au profitat prompt tl- 
mișorencele. Duminică, mobili- 
zîndu-se mult mal mult, Jucă
toarele de la Progresul s-au do
vedit eficiente in final, Izbutind 
o meritată revanșă. Coșgetere : 
Lefter 31+16, Alixandru 20+23, 
Măringu£ 13+13, respectiv Bodea 

Catrina
co-

25+13, 
15—16. 
resp.).

BItnduI 21+17. 
(V. NETOLITSCHI,

clasamentul seriei a 
DINAMO 31 p, Farul 

(constănțenâi susțin 
Ia Arad, irejucarea 

din

Vil-a : 7 4 1 9 8 26 41 ț EXTRA
GEREA A Vin-a : 6 13 8 40 9 22 ; 
EXTRAGEREA A IX-a : 32 28 16 
10 S3 41 : FAZA A HI-a : EX
TRAGEREA A x-a : 7 44 30 10 2 
36. FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
3.740.444 lei.
PRONOSPORT DIN 9 MARTIE
1. Atalanta — Como x
2. Avellino — Siampdoria 1
3. Bari — Torino 1
4. Intemazionale — Fiorentina 1

1.
2.
3.
4.
5.
.6

1 270-146 40
3 263-148 35
7 214-162 26
6192-160 26 I

21 20 0
21 17 1
n 12 2
21 11 4
21 8 3 10 179-138 19
21 6 1 14 154-203 11 

cu 2 puncte I 0IN TREI LOVITURI C
DE BASCHET

GRUPA 7-11
MOBILA SATU 

CHIMISTUL 
80—81 (32—37) și 86—72 (37—36).
Tn primul meci, deși au avut 
in permanență Inițiativa, gazde
le nu au putut rezista finișului 
mult mai bun 
care au obținut o victorie 
extremis. Partida de duminică a 
fost controlată în Întregime de 
sătmărence. Coșgetere : Aștelean 
25+18, Szocs 22+20, Groza 6+20, 
respectiv Petre 18+22, Ionescu 
21+14. Barbu 16+17. (Z. RO-
VACS, coresp.).

CRIȘUL ORADEA — COMER
ȚUL TG. MUREȘ 2—0 : 90—86
(39—47) și 92—81 (50—38). Sîmbă- 
tă, pînă în min. 36, mureșence- 
le s-au aflat în avantaj, mo
ment in care orădencele au reu
șit să egaleze șl, apoi, au sprin- 
tat spre victorie. Duminică, dis
puta a fost dominată tot timpul 
de Crișul. Coșgetere : Cutuș
30+31, Flaundra 18+13, F. Pop 
10+28, respectiv Mathe 34+23, 
Opriciu 17+10, Nagy 12+17. (I. .
GHIȘA, coresp.).

RM.
MARE —

VlLCEA 1—1:

al vîlcencelor,
in

x 
2 
1 
1 
1 
2 
1
2 

X 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.727,729 LEI, din care 8.998 lei, 
report la categoria 1.

5. Juventus — Napoli
6. Pisa — Milan
7. Udinese — Lecce
8. Verona — Roma
9. Cagliari — Cesena

10. Crcunonese — Brescia 
Hl. Genoa — Triestina
12. Lazio — Lanerossi Vicenza
13. Perugia — Sambenedettese

MASCULIN, GRUPA 1-6
RAPID BUCUREȘTI — STEA

UA 0—2 : 78—113 (46—57) și S3— 
107 (47—61). Victorii scontate
ale steliștllor, care au avut de 
partea lor o experiență 
rioară, conferită de valoarea 
tulul. Rapldlștil au dorit, și 
bună măsură au izbutit, să 
o replică dîrză, ei reușind 
minlcă să se apropie, la 
moment dat, la numai trei punc
te de parteneri : 33—36. Coșge- 
teri : Popovicl 33+29, Suciu 
12+32, Sipoș 12+4, respectiv Că- 
pușan 22+4, Opșitaru 21+8, Er- 
murache 21+26, (C. BERINDEI,
coresp.).

I.C.E.D. BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 2—0 : 124—100 (59— 
54) și 117—93 (63—52). Partide
atractive, spectaculoase, prin 
numărul mare al punctelor În
scrise. Bucureștenii au avut in 
permanență inițiativa, adjude- 
cîndu-și două muncite și meri
tate victorii. Coșgeteri : Pogo-
naru 28+29, Grădișteanu 28+7, 
Păsărică 24+19, respectiv Bălcea- 
nu 26+15, Mănăilă 25+19, Logo- 
fătu 13+16. (A. SOARE, coresp.).

DINAMO ORADEA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—2 • 72—86 (38—54)
șl 65+91 (36—49). Bucureștenii
au obținut succese anticipate, 
replica orădenilor fiind destul 
de palidă. Coșgeterl : Rădules-
cu 304-11, Antohi 12+27, Costln 
11+15, respectiv Niculcscu 16+17. 
Uglai 9 | 23, Vinereanu 8+17. (G. 
ILIE, coresp.).

GRUPA 7-11
POLITEHNICA IASI — C.S.U. 

SIBIU 2—0 : 73—67 (36—35) și
81—78 (35—37, 70—70). Partide e- 
chilibrate, mai ales cea de du
minică, cînd s-a intrat șl tn 
prelungiri, gazdele manifestînd 
un plus de concentrare și efi
ciență in această perioadă. Coș- 
geteri : Muscalu 26+13, Boiștea- 
nu 14+10, respectiv .........
29+22, Apostil 10+13. (M. MACO- 
VEI, coresp.).

„V« CLUJ-NAPOCA 
DEMIA MILITARĂ 
FINA BUCUREȘTI 2—0 : 
(48—48) și 89—88 (55—47). 
In meciul de sîmbătă 
s-au impus destul de clar, du
minică bucureștenii au fost 
foarte aproape de victorie, ei 
conducted în min. 39 cu 88—84, 
însă studenții au izbutit te extre

mis o spectaculoasă răsturnare 
de situație. Coșgeteri : Szabo 
29+28, 'J'rif 15+39, respectiv Șarlâ 
14|27, Ciminian 16+14. (M. RA
DU, coresp.).

supe- 
lo- 
Sn 

dea 
du- 
un

Chlrilă

— ACA- 
MECANICA 

91—79 
Dacă 

clujenii

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„POLI" TIMIȘOARA 1 (0)
CHIMIA RM. VÎLCEA 0

Stadion , 1 Mai" ; teren ușor 
alunecos ; timp bun pentru fot
bal ; spectatori — circa 12.000. 
Șuturi : 1B—6 (pe poartă : 5—0). 
Cornere : 6—2. A marcat : ȘUN- 
DA (min. 84).

„POLI" : Moise — ANDREAS, 
ȘUNDA, Șulea, Pascu — Sabou, 
Rotariu (min. 66 Bozeșan n), 
VLATANESCU — Oancea. Neagu 
(min. 46 Mureșan), BOLBA.

CHIMIA î PAVEL — Lazăr, 
PREDA, Basno, CINCA — Bica, 
BeMeanu (min. 87 Iovan), I. 
Gheorghe (min. 62 Vergu), Cara- 
bageac — Verigeanu, ÂNCUȚA.

A arbitrat foarte bine M. Nlcu- 
îescu ; la linie : N. Voinea șl V. 
Anghelotu (toți din București).

Cartonașe galbene: BELDZANU, 
ȘUNDA. ANCTJȚA, OANCEA.

La speranțe : 2—1 (0—0).
• ' 1 i '■ i '

De Ia sfîrșitul lunii septembrie 
1985, din etapa a 8-a a campio
natului (3—2 cu Corvlnul), „Poli" 
n-a mal primit gol pe teren 
propriu ! Șl era gata-gata să-1 
primească în min. 5 al partidei 
cu Chimia, cînd vîrful de atac 
al oaspeților, Ancyța, a șutat 
puternic, Ia firul Ierbii, dar min
gea a trecut la numai cîțlva

centimetr: 
stinge 
fără 
ceană 
jucătorii 
lor la p< 
rit cu f 
ori Rotai 
splrat) ai 
rul, în r 
rile Iul, 
fost total 
Bolba a 
a Ieșit și 
tar, arbl 
penalty, 
mițînd b. 
„Poli" a 
sirii une 
vorabile, 
aripi. Jo 
la pauză, 
cea din 
șutat dir 
cinci me

După i 
fără trei 
Lehman 
au evolu 
Vlălănesc 
tat cu t< 
mul deft 
vîrfurl e 
să se dei 
marcajul

IGNAT SUPLINEȘTE „
Intilnind, în A.S.A. Tg. Mureș, 

o echipă bine pregătită fizic, 
energică, tenace ta apărare, de
cisă să recupereze măcar unul 
din cele două puncte pierdute 
în fața „violeților", acasă, ta 
tur, sau — ta orice caz — „să-și 
vîndă scump pielea", plteștenil 
au trebuit să aștepte mal bine 
de o oră pentru a vedea, in fine, 
balanța taclinîndu-se de partea 
lor.

Finalmente, victorie la limită, 
dar meritată ; nu numai ta ra
port cu aspectul general al jo
cului (gazdele au dominat în 
majoritatea timpului), dar șl cu 
numărul ocaziilor de gol, mal 
multe — în special după pauză 
— pentru argeșeni.

Dintre carențele jocului — u- 
nele, explicabile prin începutul 
de sezon — mai supărătoare a 
fost simbătă Ineficacitatea In 
atac, forma slabă a „vîrfurilor" 
(în ambele echipe) reflectându-se 
ta lipsa de cursivitate a acțiu
nilor ofensive, în... cifrele re
duse (vezi caseta tehnică) pri
vind șuturile lâ poartă. Dar dacă

— ta coi 
trio-ulul 
că — pli 
compens; 
șl »erva 
th ofens 
de „viaț 
troducere 
au ajuns 
ții bune 
mal mul 
terenul i 
rea golul 
ko a lr 
rească ț 
cele dou

Golul 
in min. 
cant cen 
NAT, ca 
la Jurcă 
a mai a: 
tuația dt 
cînd, la 
mită de 
capul, 
„transver 
„s-a inii 
la 10 m, 
ziție bur



i A CORVINULUI

DESPRINDERE NETA DIN START

3
1

lovan, Bărbu- 
Bălan), 
Bblbni,

CORVINUL 
STEAUA

Stadion Corvinul j teren foarte 
bun ; timp frumos (+ 18 grade); 
spectatori — circa 20.000. Șuturi : 
9—14 (.pe poartă : 7—4). Cornere : 
6—0. Au marcat : MATEUȚ (min. 
16 și 25). GABOR (min. 40), res
pectiv MAJARU (mln. 18 — din 
11 m).

CORVINUL ; lotniță — NICȘA. 
STROIA, Mărginean, TTRNOVEA- 
NU — Petcu (min. 89 Bozga) MA- 
TEUȚ, KLEIN — GABOR, Badea 
(min. 71 Bardac), Văetuș.

STEAUA : Ducadam — 
Bumbescu, BELODEDId, 
lasou — Balint (min. 55 
Stoica (min. 78 Pistol), ___  .
MAJARU — Lăcătuș, Piturcă.

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașov) ; la linie: Fl. Popescu 
(Ploiești) și I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene : VAETUȘ, 
NICȘA, MATEUȚ, LĂCĂTUȘ, IO- 
VAN.

La speranțe : 2—1 (1—0).

(min. 77) și Pițurcă (mln. 82) 
s-au aflat in poziții bune. Spre 
final, Corvinul revine in atac, 
Insă tabela de marcaj rămîne 
neschimbată.

Mircea TUDORAN

(3)
(1)

nute, deoarece, în min. 36, Do- 
nose, ca o veritabilă extremă, a 
trecut cu ușurință de P. Lucian 
și de la 10 m a șutat puternic, 
pe jos, Barba a respins balonul 
la Bălăci, iar acesta l-a trimis lui 
PENA, care a șutat necruțător.

După pauză, F.C.M. Brașov a 
apăsat pe... accelerator și Ciurea 
a avut multe emoții, Pană (în 
min. 51 nu fructifică centrarea 
excelentă a lui Șerbănică) și 
Barbu (min. 56 întîrzie să șu- 
teze de la 10 m) irosind cele 
mai clare ocazii de a marca. In 
min. 71, însă, Cramer a făcut o 
cursă pe partea stingă și, din 
apropierea careului, a centrat, 
Iar fundașul central NAGHI, ve
nit si el in atac, a înscris golul 
victoriei cu o lovitură de cap. în 
ultimele 10 minute, brașovenii 
s-au aflat la cîrma jocului, în
cercând să-și rotunjească golave
rajul. Dar o dată s-a opus bara 
(în min. 80 Șerbănică a șutat 
năpraznic de la aproximativ 25 m), 
iar a doua oară Barbu (min. 89) 
a privit cum trece balonul prin 
fața sa și a porții la centrarea 
lui Cramer !

Pompiliu VINTILĂ

Iată momentul in 
porții lui Pavel
Basno, Lazăr, Cincă. în mln. 74, 
Mureșan a avut golul In vlrful 
ghetei, dar s-a grăbit și Pavel 
a apărat. După alte zece minute, 
însă, apărarea oaspeților nu va 
mal putea evita golul : la o lo
vitură liberă executată de pe 
stingă, balonul a ajuns la Oan-

F.C. ARGEȘ 1 (o)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

stadion „1 Mai" ; teren bum ;
timp rece ; spectatori — circa
10 000. Șuturi : 11—3 (pe poartă : 
4—6). Cornere : 8—2. A marcat ■ 
IGNAT (min. 62).

F.C. ARGEȘ ; Cristian — Voicu, 
STANCU, ȘTEFAN, Eduard — 
Badea, Toma (mln. 46 Stupanu), 
IGNAT — D. Zamfir (min. 55 
Guda), Pană, Jurcă.

A.S.A. : varo — Szabo, Lspir, 
JENEI, Marton — Botezam, S. 
DUMITRESCU. C. Ule (mim. 72 
Popa) — Clorceri, Fanâd (mln. 
72 Muntean), Soare.

A arbitrat foarte bine M. Neșn 
(Oradea) ; la linie : A. Gheorghe 
(P. Neamț) și V, Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : s. DUMI
TRESCU, GUDA.

Da speranțe : 4—1 (3—0) .
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adevărat, pe care publicul i le-a 
imputat... Dar nu tot el a rea
lizat ceea ce n-au reușit „vîr- 
furile", golul victoriei, golul ce
lor două puncte ? I...

Radu URZICEANU

cind fundașul stingă al băcăua
nilor, Artenie, s-a decis să-l a- 
corde adversarului direct atenția 
necesară, urmărindu-1 plnâ In 
apropierea liniilor de margine, pe 
celălalt front al atacului, a fost 
prea tîrziu, V AIDE AN, „omul" 
lui, apucase să înscrie în două 
rînduri, din mijlocul eareului. 
Prima oară, chiar din start de 
partidă (min. î), cind, la o cen
trare de pe aripa dreaptă, a Iui 
Dragnea, el a trimis balonul in 
plasă, fără preluare ; a doua 
oară, in min. 9, cind tot la o 
minge venită de pe partea dreap
tă, de Ia Al. Nicolae, VĂTDEAN 
a reluat direct printr-o execuție 
spectaculoasă („foarfecă"), Iăsîn- 
du-1 pe Mangeae, fără replică.

Întreruptă de rare Incursiuni, 
dar periculoase (Tismănaru — 
mln. 4, Șoiman — min. 16, C. So
lomon — min. 23), ale formației 
oaspete, superioritatea teritorială 
a dimamoviștilor se va materializa 
din nou, In min. 23, pe tabela de 
marcaj, ca și la faza golului cu 
nr. 2. tot un fundaș. Rodnic, va 
fi prezent, cu balonul la picior, 
In careul advers, In sprijinul eo- 
echipierilor-vîrfuri ț dar tentativa 
neregulamentară a Iui Șoșu de 
a-1 deposada pe Rednic este 
sancționată cu o lovitură de la 
11 m,transformată de ORAC, Im
pecabil : 3—0, scor fixat pînă la 
pauză și reflectlnd diferența netă 
de comportament a celor două 
echipe.

Ocrotită de rezultat și intere
sată să testeze „din mers", Di
namo a lăsat, la pauză, la ca
bine doi titulari cu bun randa
ment pînă atunci, pe Al. Nicolae 
șl pe Văidean, și a reluat jocul

OASPEȚII - BINE7
Hagi a fost sîmbătă excelent, 

oonducându-șl echipa ou brio, 
prtn curse individuale, cavalcade 
de driblinguri irezistibile și prin 
pasele de gol date colegiilor. E- 
chipa orădeană 6-a ridicat, la 
rtndu-1, peste condiția ei de „lan
ternă" șl, împreună cu partenera, 
a oferit o partidă disputată, de 
angaiament, cu destule faze de 
poartă, deși terenul a fost des
fundat și mingea abia se rosto
golea. La elanul și ambiția gaz
delor, Sportul a opus maturita
tea și mai ales superioritatea 
sa tehnioo-tactică, cu un joc si
gur In apărare, iar la mijloc și 
in față cu Hagi solist și... dispe
cer. iar scorul putea fi șl altul, 
pentru că s-au ratat multe oca
zii : Lazăr — min. 5, Burch ol — 
min. 10, Coraș — min. 17, Mihuț 
— min. 25, iar în mln. 36 șl 44 
a apărat foarte bine Speriatu. 
Singurul gol al primei reprize 
l-a marcat M. SANDU, care a 
reluat de la 6 metri centrarea lui 
Hagi, după o excelentă cursă șl 
driblinguri pe dreapta.

care Șunda reia balonul, eu capul, în plasa 
Foto : Branco VUIN — Timișoara

cea, care, cu capul, l-a întors 
In fața porții, a urmat un alt 
„cap", cel al Iul Vlătăneseu, 
pină la ȘUNDA (omul venit in 
plus) și acesta, tot cu capul, l-a 
reluat in plasă. Gol frumos, gol 
lmparabil.

Lourențiu DUMITRESCU

DOUĂ PUNCTE
Rapidlștii (din tribune) au ți

nut să nu piardă prima intUnire 
cu rapidlștii (din teren) și, ca 
de obicei, tribunele Giuleștiuîui 
erau pline la Inaugurarea sezo
nului de primăvară. Suporterii 
cu „sînge viținiu" in vene au 
trecut prin destule emoții pînă 
dnd cele două puncte puse în 
joc au fost contabilizate ta con
tul favoriților lor. Deși lucrurile 
păreau destul de simple In star
tul partidei. Era mln. 8 cind o 
combinație rapidă șl bine Inspi
rată pornită de Dumitru și „fil
trată" de Agiu l-a pus pe GOAN- 
ȚA in poziție bună de șut ; „nu
mărul 6" din formația rapidistă 
a executat și el iute, din plină 
mișcare, lovitura șl șutul La În
vins pe Cavai î 1—9 pentru gaz
de. Feroviarii vor avea mai de
parte inițiativa. După ce el pierd 
o situație bună (min. 7), cluje
nii își revin din șocul primirii 
golului și pasele lor precise îi 
ajută să echilibreze lupta. In 
min. 12, Toader va avea destule 
griji pînă va vedea îndepărtat

DINAMO 3 (3)
S.C. BACĂU 1 (0)

Stadion Dinamo ; teren ușor a- 
lunecos ; timp rece : spectatori
— circa ie 000. Șuturi t 17—9 fpe 
poartă : 9—2). Cornere : 4—4. Au 
marcat : V AIDE AN (min. 3 și »), 
ORAC (mân. 25 — din 11 m), res
pectiv ȘOIMAN (tain. 52).

DINAMO : Moraru — REDNIC, 
AL. NICOLAE (mln. 46 D. Sava), 
Zare, Varga — DRAGNEA, AN- 
DONE, MOVILA, Orac — VAT- 
DEAN (min. 46 Mihăescu), Da- 
maschin I.

S.C. BACAU : Mangeae — An
ine?, Borcea, C. SOLOMON, Ar
tenie — TISMĂNARU, Șoșu (min. 
62 Adolf), Burleanu, Viscreanu
— ȘOIMAN, Avădanei (mim. 75 
Mangalagiu).

A arbitrat foarte bine O. Ștreng 
(Oradea) ; la linie 1 Gr. Macavei 
(Deva) și I. Ghergheli (Baia 
Mare).

Cartonașe galbene : ORAC.
La speranțe : 3—1 (0—1).

cu D. Sava șl Mihăescu. A fost 
rlndul, acum, al formației oaspete 
să înscrie, prin ȘOIMAN (In 
mln. 52), care a reluat, cu capul, 
la o centrare a Iul Avădanei. Un 
simplu „foc de paie" acest gol 
al onoare!, întrueît, tn rest, Di
namo a controlat jocul, încercînd 
să puncteze și cu oameni din 
linia a doua, cu precădere prin 
Movilă și Andone. Acolo, in a- 
vanposturi, însă, Damaschin I nu 
prea s-a arătat inspirat. Are, fi
rește, tot timpul în tată...

Gheorghe NICOLAESCU

CONDUȘI DE HAGI7
începutul reprizei secunde a 

fost favorabil orădenilor, dia/r în 
mim. 49 la hențul lui M. Popa, 
la 3 metri de poartă, Mihuț a 
executat slab penaltyul și Spe
riata a apărat. Apoi, albe ocazii 1 
Dumitrescu a degajat din fața 
porții sale (min. 58) la frumoasa 
combinație Burch el — Hagi ; 
Hagi — min. 60 (mingea l-a să
rit greșit) ; M. Sandu — rpin. 72 
șut de la 6 metri peste poarta 
goală, la pasa înapoi, de gol, a 
lui Hagi. în min. 75 a intrat BO-

•................... ........ . ..........

F.C. BIHOR 1 (0)
SPORTUL STUD. 2 (1)

Stadion F.C. Bihor ; teren 
moale, desfundat; timp primăvă- 
ratic ; spectatori — circa 12.000. 
Șuturi : 9—8 (pe poartă : 5—5). 
Cornere : 7—2. Au marcat : TLE 
(min. 83), respectiv M. SANDU 
(min. 26) și BOZEȘAN I (min. 
75).

F.C. BIHOR : Balaș — Dianu, 
Dumitrescu, BISZOK, I. Mureșan 
— TAMAȘ, ȘT. PETCU, Mihuț 
(min. 68 He) — Ov. Lazăr, Nem- 
țeanu. Kiss (mln. 80 Grosu).

SPORTUL STUD. : SPERIATU 
— M. MARIAN. M. Popa, IOR- 
GULESCU, MUNTEANU II — Țl- 
dteanu (min. 86 Cazan), Cristea, 
BURCHEL (min. 75 Bozeșan I), 
HAGI — M. Sandu, Coraș.

în condițiile terenului foarte 
greu șt a tensiunii, arbitrajul lui 
M. Salomir (Cluj-Napoea), bun, 
cu excepția ezitării din min. 89; 
la Urile, bine C. Gheorghe (Su
ceava) și M. Stănescu (Iași).

Cartonașe galbene : ȚICLEANU. 
La speranțe : 5—1 (3—1).
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ZEȘAN I. care la primul contact 
cu balonul, la lovitura liberă t- 
xecutata de Hagi, a reluat cu...

' tibia și Balaș a primit nn gol 
copilăresc. Gazdele nu au renun
țat la luptă, In min. 81 Șt. Petcu 
a șutat de la 6 m șl mingea a 
.mușcat" bara transversală, tar 
In min. S3, la centrarea lui L 
Mureșan, ILE a plasat balonul 
cu capul jos la colț și a redus 
scorul. Meciul B-a încheiat în 
mare tensiune, pentru că în min. 
89, la centrarea ful Biszok, Grosu 
a marcat din ofsaid dar. Tușle- 
rul M. Stănescu, corect, era cu 
steagul sus din momentul cen
trării (ii), Salomir nu l-a vă
zut în prima fază și anularea go
lului a produs nemulțumire în 
rtndurile unor spectatori.

Constantin ALEXE

DE MARE LUPTĂ
pericolul de la poarta sa, ame
nințată de trei ori In aceeași 
fază (Bucur, Dobrotă — autorii 
acțiunilor) ; dar șl Caval îl vede 
pe Cloacă (mln. 12) la 6 metri 
de buturile sale însă lntîrzilnd 
șutul și plerzind o bună ocazie. 
Pînă la pauză, semnalăm ocaziile 
din minutele 41 șl 42 ale oaspe
ților (mal cu seamă voleul lui 
CImpeanu ID.

în partea a doua „U“ va evo
lua mult- mal bine în cîmp. va 
avea bune perioade de superio
ritate, dar, față de mlngile pe 
care le-a controlat, a obținut 
prea puține ocazii de marcare: 
min. 75 — șut Bucur, blocat de 
Toader ; min. 85 — suită de 
acțiuni la poarta rapidistă (Cîm- 
peanu n, Fîșic) lămurite de 
fundașii centrali feroviari ; mln. 
87 — centrare Dobrotă, boxează 
Toader. De partea cealaltă, Ra
pid a acționat cu energie spre 
a-șl păstra avantajul și a rea
lizat citeva acțiuni periculoase : 
min. 51 — deschidere lungă Du
mitru, reluare „dintr-o bucată"

EMOȚII IN FAȚA... VICTORIEI
N-a lipsit mult ca simbătă, in 

„Bănie", să înregistrăm „bomba" 
zilei. Chiar dacă marea favorită, 
Universitatea Craiova, a dominat 
mai mult, ca orice gazdă, chiar 
dacă s-a desprins la un moment 
dat la două goluri, ea a termi
nat meciul greu, eu ochii la 
ceas șl cu „sufletul la gură", 
trecînd prin destule emoții în 
final. Meciul acesta cursiv și 
sportiv a avut șl suspans, pen
tru că, după o primă repriză a 
cralovenilor, Victoria și-a lăsat 
timiditatea ofensivă la cabine și 
prin atacuri mai susținute a șu
tat la poartă în repriza secundă 
mal mult decît localnicii și a 
ajuns la doi pași de egalare. La 
Craiova, fiecare echipă a avut, 
practic, rite o repriză. Gazdele 
au dominat clar în prima parte, 
cînd fără un coordonator de joc, 
fără Cămătaru (nerestabillt com
plet), Gh. Popescu (două carto
nașe galbene) șl... Ștefănescu, 
ajuns antrenor la Brașov, s-au 
impus prin Insistența lui Geol- 
gău șl rafinamentul lui Cîrțu, 
cei care au creat mai toate fa
zele de gol. Au ratat Ad. Popes
cu (luft, la 12 m, In min. 3 ; 
plonjon tîrziu în fața porții goa
le în min. 23, cînd greșise Nițu; 
șut mult peste în min. 32), Bleu 
(min. 25 șl 37) șl Irlmescu („ghiu
lea" de la 18 m în mln. 28), dar 
primul gol a venit în min. 34. 
cind Geolgău a sprinlat viguros 
pe dreapta, a centrat șl CIRȚU 
a înscris plasat. Peste două mi
nute, autorul golului a ratat ma
jorarea scorului, însă finalul re
prizei a anunțat că bucureștenii 
— fără Cățoi, Mânu- șl Mlrea 
(accidentați) — au șl valențe 
ofensive, Nica neconcentrîndu-se 
în bună poziție, în min. 40, cum 
o făcuse și în min. 26, iar P. 
Petre încheind actul I cu un 
șut care anunța emoții pentru 
Lung.

Și după pauză, oaspeții se în
cumetă să caute șl „spațiul lui 
Lung". îl găsesc prima dată în 
mln. 59, cînd Nica e la 9 m de 
gol, însă lovitura sa de cap e 
parată de portarul oltean. Irl
mescu (min. 63) stopează și el Mircea M. IONESCU

Atac al craiovenilor (in tricouri de culoare închisă) la poarta 
echipei bucureștene Foto : Florin DUMITRAȘCU

TINEREȚEA ȘI-A
GLORIA BUZĂU 2 (1)
PETROLUL PLOIEȘTI 2 (1)

Stadion Gloria ; teren alune
cos ; timp încMs, rece ; specta
tori — circa 18.000. Șuturi : 13—9 
(pe poartă : 9—4). Cornere : 9—1. 
Au marcat : D. GEORGESCU 
(min. 31), ȘUMULANSCHI (mân. 
52), respectiv NUȚA (mln. 26 — 
din 11 m) șl BUTUFEI (mln. 73).

GLORIA : CRISTIAN H — Co- 
mănescu. Fi. Marin, Mircea, Tul
pan — BALAUR, TICA, Șumu- 
lanschl — Profir, D. GEOR
GESCU, Cramer țoiin. <6 Marcu).

PETROLUL : JIPA — Ștefan, 
BUTUFEI, Pitulice, P. GUȘA 
(mln. 75 Pancu) — P. COSTTN, 
Drăgan (min. 56 C. Ene), Grigore 
— Mocanu, NUȚA I. GUȘA.

COSTTN.
ta speranțe : 1—0 (0—0).

A arbitrat foarte bine M. Con-
stantinescu ; la linie : M. Stoe-
nescu șl E. 
București).

Pătrașcu (toți dim

Cartonase galbene : C. ENE,
P. GUȘA, ȘUMULANSCHI, P.

RAPID 1 (1)
„U“ CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Giulești ; teren moale ; 
timp închis, friguros; spectatori — 
circa 15.000. Șuturi : 1B—8 (pe 
poartă : 4—2). Cornere : 10—4. A 
marcat : GOANȚA (min. 5).

RAPID : Toader — Bacoș, 
RADA, GRIGORE. Mincu — 
GOANȚA, Agiu, DUMITRU — 
Țîră (min. 88 Damaschin H), 
Cioacă, drlan (mln. 76 Șt. Popa).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Cavai — 
DOBROTĂ, NEAMȚU, Ciocan, 
Mesaroș — FI. Pop, BUCUR (min. 
81 Sabăiu), CIMPEANU H, Muj- 
nal — Boeru (mim. 77 Bimo), Flgic.

A arbitrat bine Ad. porumboiu 
(Vaslui) ; la linie 1 V. Antohl ș) 
Șt. Rotăirăscu (ambii din Iași).

Cartonașe galbene î BUCUR, 
DOBROTĂ.

La speranțe : 4—0 (1—0).
6

Țiră pe lingă poartă ; mln. 72 
— lovitură liberă Dumitru, bo
xează Cavai ; mln. 81 — Goanță 
șutează pe lingă poarta goală. 
Cu emoții, cu multă luptă, echi
pa din Giulești a cîștlgat !

Eftimie IONESCU

UNIV. CRAIOVA 2 (1)
VICTORIA 1 (o)

Stadion Central ; teren moale, 
dar bun de joc ; timp bun pen
tru fotbal ; spectatori — circa 
18.000. Șuturi : 19—12 (pe poartă : 
8—4). Cornere : 2—4. Au marcat : 
CÎRȚU (min. 34), IRIMESCU 
(min. 65). respectiv lORDACHE 
(min. 69).

UNIVERSITATEA : Lung — NE- 
GRILA. Tilihod, CIOROIANU, Un- 
gureanu — Ad. Popescu (mln. 
61 Badea), Irimescu, E. Săndoi
— GEOLGAU, Bleu, CÎRȚU (min. 
82 Mănăilă).

VICTORIA : Nițu — Vlad, I. 
MARIN, L. SANDOI, P. PETRE
— Mitracu, Lata (min. 54 ior- 
dache), Augustin Urau (min. 33 
Tirehineci) — Nica, Glonț.

A arbitrat foarte bine loan 
Igna ; la linie : D. Buduman 
(ambii din Timișoara) și M. A- 
xente (Arad), ultimul cu unde 
greșeli în aprecierea ofsaidurilor.

La speranțe : 2—0 (1—0).
•< ii

asaltul bucureștenilor șl, peste 
două minute, simțind pericolul 
remizei, inventivul Cîrțu sesizea
ză că Mitracu nu-și respecta 
sarcinile de joc (marcaj la Iri
mescu), pătrunde, trimite o pasă 
de efect și IRIMESCU marchea
ză. Conturile nu-s, Insă, înche
iate. Pentru că Victoria nu ce
dează lupta, insistă și, după ce 
ratează (min. 67), lORDACHE îl 
va surprinde in min. 60 pe Lung, 
cu un șut în diagonală din col
țul sting al careului mare, cra- 
ioveanul primind doar al trei
lea său gol în acest campionat 
pe teren propriu. Nițu va fi 
atent în min. 73 (șut Cîrțu), în 
schimb, na va fi... atent Nica, 
în min. 78, cînd singur, la 10 m, 
are egalarea în picior, însă în- 
tirzie și „rezolvă" Negrllă. Emo
țiile craiovenilor în fața... Victo
riei sînt mari și cu cinci minute 
înainte de final, cînd Cioroianu 
reușește să se opună golului 
care ar fi repetat spectaculos re
miza din tur.

SPUS CUVÎNTUL
Partidă dîrz disputată, de mare 

angajament fizic, în care for
mația ploieșteană (mai tînără) 
s-a acomodat mult mai bine cu 
condițiile terenului greu, alune
cos. Stînjenit evident de mar
cajul strîns al oaspeților, atacul 
buzoian s-a..., împotmolit mereu 
la "finalizare, drumul spre poarta 
lui Jipa fiind blocat mai tot 
timpul de „bariera" ploieșteană 
„închisă" de Butufei, Pitulice și 
P. Costin, retras și el în fața 
fundașilor centrali. Așa se ex
plică absența ocaziilor de gol la 
poarta lui Jipa, în prima parte 
a jocului. Abia în min. 25, Șu- 
mulanschi a reușit prima pă
trundere, pe stînga, și de la nu
mai 8 m- a șutat puternic, dar 
Jipa a respins. Primul contra
atac petrolist avea să se sol
deze și cu deschiderea scorului : 
I. Gușă a scăpat singur de la 
centrul terenului, Cristian II i-a 
ieșit în întîmpinare, în afara ca
reului, a luftat și extrema plo
ieșteană (care avea să-i creeze 
destule probleme lui Comănes- 
cu), a trimis mingea spre poarta 
goală, fundașul Mircea neavînd 
decît alternativa hențului. Pe
nalty clar, transformat de NUȚA 
și 0—1. Peste trei minute, Mo
canu este foarte aproape de 0—2, 
șutul acestuia din 10 m făcînd 
ca mingea să treacă razant cu 
„transversala". în min. 31 Glo
ria va egala : Ia capătul unei 
reușite combinații între Tică și 
D. GEORGESCU. ultimul va 
puncta cu un șut plasat. „Capul* 
lui Șumulanschi (min. 45), reți
nut de Jipa, va încheia o primă 
repriză echilibrată.

La reluare, minute de „foc" la 
poarta ploieșteană, localnicii fi
ind deciși să tranșeze în favoa
rea lor disputa. Și în min. 52, 
după un corner, ȘUMULANSCHI 
va împinge balonul, din apropie
re, in plasă. Se părea că din 
acest moment gazdele nu vor 
mai scăpa victoria. Dar în min. 
73, tot in urma executării unui 
corner, BUTUFEI a înscris, resta
bilind egalitatea. Mal proaspătă, 
în final, echipa ploieșteană iro
sește în min. 90 o rarisimă oca
zie, "cînd T. Gușă, singur la 6 m, 
șutează pe jos și Cristian n va 
respinge miraculos.

Gheorghe NERTEA



ACTUALITATEA. IN TENIS
0 \ început „Cupa Dam“ penfru grupa mondială

in concursul atletic de sală de la Tokio JOCURILE DE IARNĂ ALE ASIEI > Rezultate din zonele americana, asiatică $1 africană

RECORD MONDIAL LA 60 mg.
TOKIO. După ce zilele 

trecute- hurdferul canadian 
Mark McKoy a corectat, la 
Kobe, recordul mondial de 
sală la 50 mg» simbătă el a 
îmbunătățit și recordul mon
dial ta 60 mg cu 7,47 (v.r.
7,40 Thomas Munkelt — R. D. 
Germană, la 6 martie 1983. la 
Budapesta). Pe locul doi 
s-a clasat americanul Tonia 
Campbell cu 7,62. Alte rezul
tate: BĂRBAȚI : 66 m :
Emmit King (S.U.A.). 6.56, Ben 
Johnson (Canada) 6,56 ; 1500 
m : Graeme Fell (Canada) 
3:57,99, triplu : Dirk Gamlin 
(R.D.G.) 16,66 m. înălțime :
Milton Ottey (Canada) 2.20 

CROSUL PĂCII TARILOR DIN BALCANI
•("■mare din pao 1)

mare talent al atletismului 
balcanic. el dominînd au
toritar întrecerea alergători
lor la categoria tineret.

Iată rezultatele înregistra
te la această ediție a compe
tiției : JUNIOARE (2 000 M) : 
1. Dorina Calenic (România) 
6:52,18, 2. Cristina Misaroș
(România) 6:53,88, 3. Rodica 
Moroianu (România) 7:00,26, 
4. Cătălina Gheorghiu (Româ
nia) 7:13,00. Cursa a fost tot 
timpul la discreția alergătoa
relor române, care — în 
grup — au condus-o de la 
start pînă la linia de so
sire, supremația fiind tran
șată Intre ele. tn aceste con
diții, clasamentul echipelor 
nu putea avea în frunte deeit

REPREZENTATIVA IUGOSLAVIEI, NOUA
ZURICH (prin telefon). Timp 

de 12 zile, în 15 orașe din El
veția s-a disputat cea de a 
Xl-a ediție a Campionatului 
Mondial de handbal masculin, 
competiție la startul căreia au 
fost prezente 16 formații. 
După cum se știe, reprezenta
tiva tării noastre, avînd o com
portare slabă, a ocupat locul 
9 în clasamentul final.

Simbătă după-amiază. la Pa
latul Sporturilor din Zfirich. în 
prezența a peste 12 000 de 
spectatori, a avut loc finala 
competiției, care a opus re
prezentativele Iugoslaviei — 
deținătoarea titlului olimpic — 
și Ungariei. A fost un meci 
deosebit de echilibrat, atît ca 
evoluție a scorului, cit și ca 
joc în sine. învingătorii des- 
pri<nzîndu-se destul de greu, la

SUNSHINE VALLEY (Canada) 
Elvețianca Maria Walliser s-a 
impus în penultima coborîre a 
sezonului, în 1:32,37, devansîn- 
du-le pe Katrln Gutensohn 
(Austria) 1:33,1$ șl Karen Percy 
(Canada) 1:33.3*. Cu această vic
torie, Walliser s-a distanțat tn 
fruntea clasamentului general al 
„Cupei Mondiale" feminine, to- 
taliztnd 241 p, față de compa
trioatele sale Erika Hess 222 p. 
Michela Figlnl 177 p, Vreni 
Schneider 170 p și Brigitte 
Oertii 160 p.

INZELL (R.F. Germania). Câș
tigătorii fazei finale a primei 
ediții a „Cupei Mondiale* la pa
tinaj viteză : BĂRBAȚI: 500 m : 
Jensen (S.U.A.) 37,33; 1000 m i
Thometz (S.U.A.) 1:15,«8 ; 5000
m : Silk (S.U.A.) 7:04,06: FE
MEI : 1000 m : Karin Enke-Ka- 
nia (R.D.G.) 1:20,19; 3000 m: 
Andrea Ehrlg-Schoene (R.D.G.) 
*:24.03.

SCHONNWALD (R.F. Germa
nia). Vest-germanul Georg Wald- 
vogel a ctștlgat simbătă con
cursul de sărituri cu schlurile 
contînd pentru „Cupa Europei". 
El s-a impus cu 211.5 p (sărituri 
de Ol m și 82,5), pe locurile ur
mătoare sltutndu-se norvegianul 
Per-Morten Olsaud cu 208.1 p 
(81+81 m) șt Miroslav Danek 
(Cehoslovacia) cu 206 p (30+31 
m). Tn clasamentul „Cupei Eu
ropei” conduce. în continuare, 
bulgarul Valentin Bojitskov cu 
111 p, urmat de Waldvogel cu 95 
P și Olsaud cu 6« p.

m: prăjină t Dave Volz
(S.U.A.) 5,50 m ; FEMEI :
60 m : Ingrid Aucrswald 
(R.D.G.) 7,31 ; 3 000 m : Ga
brielle Veith (R.D.G.) 8:47,00 ; 
60 mg : Cornelia Oschkenat 
(R.D.G.) 8,06 ; înălțime: Su
sanna Helm (R.D.G.) 1,92 m.

TELFORD. Sala de atle
tism din acest oraș, din cen
trul Angliei, a găzduit meciul 
dintre echipele masculine ale 
Angliei și S.U.A. Oaspeții au 
învins cu 83—67. Cele mai 
bune rezultate : Jefferson
(S.U.A.) 6.69 pe 60 m. Daniel 
(S.U.A.) 46,52 pe 400 m, Mars
hall (S.U.A.) 1:48,78, pe 800 m, 
Coe (Anglia) 7:54,32 pe 3000 m.

România, cu 6 p (este punc
tajul oel mai bun posibil a fi 
realizat la o asemenea compe
tiție), urmată de : 2. Gre
cia 24 p, 3. Bulgaria 31 p, 4. 
Iugoslavia 36 p. 5. Albania 36 p.

SENIOARE (4 000 M). Cursă 
parcă trasă la indigo după 
„originalul" de la junioa
re, clasamentul avînd în 
frunte patru alergătoare ro
mâne : 1. Elena Fidatov
13:42,40, 2. Mariana Stănescu
13:51,05, 3. Ilinca Mitrea
14:05,31, 4. Paula Ilie-Ivan
14:19,03. Pe echipe : 1. Româ
nia 6 p. 2. Bulgaria 22 p.

JUNIORI (6 000 M) : 1. Ale
xis Kotsis (Grecia) 19:40,54, 2 
Victor Barbu 19:41,23. 3. Ga
briel Pop (ambii România) 
19:43,00 etc. Victoria a fost 
decisă, la sprint, pe ultimii 
metri ai cursei. Echipe: 1.

A Xl-a ediție a C. M. de handbal masculin

realizarea pasului decisiv con
tribuind in bună măsură por
tarul Arnautovici, care. în ul
timele minute ale partidei, a 
apărat extraordinar. Pornită 
drept favorită, echipa Iugos
laviei a dispus cu 24—22 (12— 
12) de cea a Ungariei.

„Finala mică“, cum este cu
noscută disputa pentru locu
rile 3—4, a opus reprezen
tativele R.D. Germane și Sue
diei. în min. 54 scocul era 
21—20 în favoarea handbaliș- 
tilor din R.D. Germană, pentru 
ca tn același minut suedezii 
să egaleze : 22—22. în sfirșit, 
în min. 59 din nou scor egal: 
23—23. dar cu puține secunde 
înainte de fluierul final, hand- 
baliștii din R.D. Germană în
scriu golul victoriei : 24—23
(13—11).

LAHTI (Finlanda). Sportiva 
suedeză Eva Korpaîa s-a clasat 
pe primul loc — cu timpul de 
42:07 (o tură de penalizare) — 
tn cadrul „Cupei Europei" la 
biatlon femei, tntrectndu-le pe 
Anne Elvebakk *4:52 (2 t.p.) și 
Siv Braaten (ambele din Norve
gia) *6:23 (3 t.p.). In clasamen
tul general conduce Korpaîa cu 
110 p. tn fața Lisei Meloche (Ca
nada) 8# p și norveglencei San
na Groenlld 79 p. Campionul 
olimpic de la Sarajevo, Peter 
Angcrer (R.F. Germania), B-a 
impus în proba de 28 km con- 
tlnd pentru „Cupa Mondială" la 
biatlon cu lh08:3* (1 t.p.). Pe 
locurile următoare: Jan Matous 
(Cehoslovacia) lb09:06 (t t.p.) și 
italianul Andreas Zlngerle 14109:31 
(3 t.p.).

MOSCOVA. tn etapa a 30-a 
a campionatului unional de ho
chei pe gheață, formația Soko! 
Kiev a furnizat o mare surpri
ză, reușind să învingă la Mos
cova, cu scorul de S—2 (2—1,
0—0, 1—1), pe lidera clasamen
tului, echipa Ț.S.K.A. Moscova. 
Alte rezultate : Dinamo Moscova 
— Traktor Celiabinsk 3—1 (1—1. 
2—8, 9—0), Himlk Voskresensk — 
Spartak Moscova 2—2 (0—1, 1—1,
1—0) ; Dinamo Riga — Torpedo 
Gorki 4—2 (0—1. 2—1. 2—0).

în clasament continuă să con
ducă Ț.S.K.A. Moscova — 64
puncte (virtuală campioană), ur
mată de Dinamo Moscova — 48 
puncte.

SAPPORO. în această stațiune 
caca, in 1972. a găzduit „O- 
limpiada Albă“ s-au desfășurat 
recent. primele Jocuri de iarnă 
ale Asiei. Au participat circa 
300 de concurenți la schi al
pin și nordic, patinaj artistic 
și viteză» biatlon și hochei pe 
gheață. Competiția a fost do
minată de sportivii niponi, ca
re au câștigat 29 din cele 35 
de medalii de aur ale com
petiției, datorită în special e- 
voluției lor la patinaj. Spor
tivii din R.P. Chineză au ciș- 
tigat, între altele, turneul de 
hochei, iar indienii și-au ad
judecat o victorie tn schiul 
alpin. Intr-un continent cu mai 
munte țări care au climă cal
dă (unele au și fost prezente 
la Jocuri) Întrecerile au con
stituit o bună școală pentru 
toți.

România 17 p, 2. Bulgaria 29 
p, 3. Grecia 40 p.

TINERET (8000 M) : 1. Ilie 
Elena 25:56,28, 2. Gh. Tomo-
ioagă (ambii România) 
26:11,11, 3. Antonios Vouzis
(Grecia) 26:25.16,... 9. D. Do-
bre 26:55,90, 10. D. Pop 27:00,77. 
Echipe : 1. România 22 p, 2.
Grecia 34 p, 3. Bulgaria 39. 
Ilie Elena a fost învingătorul 
cel mai autoritar.

SENIORI (12 000 M) : 1.
Evgheni Ignatov (Bulgaria) 
38:46,30. 2. Al. Chiran 38:58,89, 
3. Gh. Motorca (ambii Româ
nia) 39:06,22... 7. Gh. Sandu
39:21,45, ...13. Stan Zevedei
40:08,71. Echipe : 1. România 
25 p, 2. Grecia 35 p, 3. Bul
garia 36 p. Succes așteptat al 
lui Ignatov, dar obținut 
mai greu decît se antici
pa. in fața alergătorilor noștri 
eflați în bună condiție.

CAMPIOANĂ A LUMII
Rezultatele celorlalte meciuri: 

locurile 5—6 : Spania — Islan
da 2*—22 (10—10) ; 7—8 : R.F. 
Germania — Danemarca 25—18 
(11—10) ; 9—10 : România — 
U.R.S.S. 25—21 (12—10); 11—12: 
Elveția — Coreea de Sud 27—22 
(14—11).

Pentru locurile 13—16 a a- 
vu-t loc un turneu de consola
re: 13. Cehoslovacia, 1*. Po
lonia. 15. Cuba Și 16- Alge- 
rift.

Mircea COSTEA

«CUPA AFRICII*
CAIRO. In capitala Egiptului 

și la Alexandria au început 
meciurile din cadrul celei de a 
15-a ediții a „Cupei Africii". In 
grupa A, la Cairo : Senegal — 
Egipt 1—8 (0—0). A Înscris Youm 
(min. 67), pe un contraatac, e- 
glptenil dominînd copios partida. 
Coasta de Fildeș — Mozambic 
3—0 fi—0). Golurile au fost mar
cate de Traore (min. 24 ș! 75) 
șl N’Dri (min. 86). Victorie nor
mală a formației lvorlene, evi
dent superioară. In grupa B, la 
Alexandria ; Algeria — Maroc 
0—0. Deși nu s-au înscris goluri, 
spectacolul fotbalistic a fost de 
înalt* calitate, pe multiple pla
nuri. Camerun — Zambia 3—2 
(0—0). Partidă sub semnul echi
librului, în care trei din cele

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cea de a 

19-a ediție a Raliului Portugaliei 
s-a tnctielat la Estoril cu victo
ria unul echipaj portughez (Joa
quim Moutinho — Edgar Fortes) 
la bordul unei mașini „Renault 
S turbo". La 13:23 s-au clasai 
Btca — Junior (Portugalia) și la 
10:52 Del zoppo — Roggla (Ita
lia).

BOX * Astă-seară, la Las Ve
gas (Nevada), mijlociul Marvin 
Hagler (31 ani) lși pune tn joc, 
pentru a 12-a oară, centura mon
dială, de data aceasta In fața 
ugandezulul John Mugabl (26 
ani). Din cele 65 de partide 
susținute, Hagler a obținut 61 de 
victorii (51 Înainte de limită) 2 
meciuri le-a Încheiat la egalitate 
și a suferit numai două tnfrtn- 

în cadrul noii ediții a ,,Cu
pei Davis” (care a debutai in 
urmă cu o lună), la sfirșilirt 
săptămînii trecute au intrat in 
cursă șl echipele din grupa 
de elită. Alături de ele, și-au 
mai disputat primul sau al 
doilea tur zonele americană- 
asiatică și africană. Iată re
zultatele sosite pînă la închi
derea ediției.

GRUPA MONDIALA (turul 
1) : la Copenhaga. Danemar
ca — Suedia 0—3 (Tauson — 
NystrSm 2—6. 2—6, 1—6 •» Chris
tensen — Wilandec 6—8. 2—6, 
8—10 ; Bastiansen, Mortensen — 
Jarryd. Wilander 3—6. 3—6.
4—6) ; la Ciudad de Mexico- 
Mexie — R.F.G. 2—1 (! !) (La-

Mexicanul Leonardo Lavalle a 
dovedit că este, alături de Fer
nando Perez, un foarte bun ju
cător de dublu. Simbătă, ei au 
reuțit să obțină al doilea punct 
in meciul cu finalista ediției 
’85 a „Cupei Davis“ — echipa 
R. F. Germania (Becker — 

Maurer)
Telefoto : A.P.—AGERPRES

PREȘEDINTELE F.I.D.E. A SOSIT IN CAPITALĂ
Ieri seară a sosit ia Ca

pitală președintele Federa
ției Internaționale de Șah, 
Florenci* Campomancs. în 
continuare, președintele F.I.D.E.

cinci goluri au fost marcate din 
lovituri de Ia 11 m. Marcatori : 
Mllla (min. 47), Mfeds (min. 86 
șt 88 — ambele din penalty), 
respectiv Chabala (min. 63) sl 
Bwalya (min. 78 din 11 m).

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 32). Liverpool — 

Queen’s Park 4—1, Chelsea — 
Manchester City 1—0, Sheffield 
— Birmingham 8—1, Ipswich — 
Nottingham 1—8, Aston Villa — 
Arsenal 1—*, Leicester — Co
ventry 2—t, Tottenham — West 
Bromwich 5—0. Clasamentul : I. 
Everton 65 p (31 J), Liverpool 
60 p (32 J), Manchester Utd. 59 p 
(30 J), Chelsea 59 p (28 J)... 20. 
Aston Villa 25 p (30 j), 21. Bir
mingham 25 p (31 J), 22. West 
Bromwich 16 p (31 j).

FRANȚA (et. 32). Nisa — Tou-

geri (ambele Fisă In 1979) •
Sud-coreeanul Yu Myung-woo 
și-a păstrat titlul mondial 
(W.B.A.) la cat. semlmuscă tn- 
treclndu-l Ia puncte. In 15 repri
se, pe portoricanul Jose de Jesus. 
In gala de la SUwon • La Ri
mini, speranța boxului Italian 
Maurizio Stecca l-a întrecut prin 
k.o. In rep. J pe spaniolul Jose 
Luis Vicho.

CICLISM • tn cursa Paris — 
Nisa, etapa a șasea (Provence — 
Toulon, 180 km) a fost cîștigată 
la sprint de spaniolul Pedro Mu
noz In 4.42:42. El a fost urmat de 
Sean Kelly (Irlanda) *.*2:52 șl de 
Eric Caritoux (Franța) tn 4.42:55, 
Etapa a șaptea (Toulon — Man- 
delleu la Napoule. 194 km) a re
venit detașat danezului Jorgen

va^e — Becker 3—6. 2—6. 4—6; 
Macini — Westphal 7—5. 6—0, 
6—2 ; Perez. Lavaffle — Becker, 
Maurer 3—6, 6—1, 7—5, 3—6,
6—*) ; la Calcutta, Indi* — Ce
hoslovaci* 1—* (Krishnan —• 
Smid 6—4, 6—2, 7—5 ; V. Am- 
ritraj — Mecir 0—6, 5—7, *—6; 
V. și A. Amrilraj — Smid. 
Slozil 2—6, 11—9. 4—6. * 6 ;
Amritraj — Smid 6—3. 3—6,
1—6. 2—6 ; Krishnan — Me- 
cic 3—6, 2—6) ; la Londra, Ma
rea Britanic — Spania 3—0 
(Bates — Casa* 6—-1. 6—3. 3—6. 
8—6 ; Lloyd — Sanchez 3—6. 
6—3. 6—3, 6—3 ; Dowdeswelt, 
Lloyd — Sanchez, CasaJ 6—4.
6— 3, 6—3) ; la Guayaquil, Ecu
ador — S.U.A. 1—2 (Gomez — 
Arias 7—5, 4—6. 4—6. 9—7. 6—4 ; 
Viver — Krickstein 6—8, 1—6. 
3—6 ; Gomez, Icaza — Seguso, 
Flach 2—6, 4—6, 6—2, 4—6) : la 
Belgrad. Iugoslavia — U.R.S.S.
1— 2 (Oresar — Cesnokov 10—8,
7— 5, 2—6, 0—6, 5—7 ; Zivoji— 
novici — Zverev 3—6, 6—8. 
6—3, 6—4, 6—0 ; Zivojinovici, 
Prpici — Zverev. Leonik 3—6,
2— 6. 4—6), la Auckland. Noua 
Zeelandă — Australia 1—4 (E- 
vernden — McNamee 9—11.
3— 6, 6—4, 6—3. 6—4 ; McNa
mara — Lewis 6—2. 7—5. 6—4; 
Evernden, Simpson — Cash, 
Fitzgerald 2—6. 3—6. 3—6 ; E- 
vernden — McNamara 6—3, 
1—6, 3—6, 1—6 ; Lewis — 
McNamee 4—6, 4—6); la Paler
mo, Italia — Paraguay 1—8 
(Cancellotti — Chapacu 6—4, 
6—2, 6—1 ; C. Panatta — Pecci
4— 6. 11—9, 5—5. întrerupt din 
cauza ploii).

ZONA AMERICANA : Ia 
Santiago. Chile — Canada 2—1 1 
la Bogota. Peru — Columbia 
4—1 ; la Kingston (Jamaica), 
Zona Caraibilor — Brazilia 
0—2 ; la Buenos Alrss. Argen
tina — Uruguay 3—0 ; ZONA 
ASIATICA : La Djakarta. In
donezia — Filipine 2—1 : la 
Singapore. Singapore — Taiwan 
0—3 ; la Kuala Lumpur. Ma
laiezia — Hong Kong 1—2 ; la 
Bangkok. Thailand* — Ban
gladesh 3—0 ; ZONA AFRICA
NA : la Harare. Zimbabwe — 
Libia 3—0 ; la Alger. Algeria — 
Coasta de Azur 5—0 ; la Da
kar. Senegal — Nigeria 1—S : 
la Lahore. Pakistan — Sri 
Lanka 1—1; la Casablanca, 
Maroc — Kenia 2—1.

va pleca la Băile Hei-cufane, 
pentru a lua parte, mline, la 
deschidere* festivă a Cam
pionatului European de șah 
pentru junioare.

ion 2—1, Brest — Strasbourg 2—1, 
Le Havre — Bastia 5—2, Auxerre
— Monaco 1—0, Nancy — Nantes
1— 3, Marseille — Metz 0—0, Pa
ris SG — Rennes 1—0, Bordeaux
— Toulouse 1—1, Laval — Lille
2— 2, Lens — Sochaux 3—1. Cla
samentul: 1. Paris SG *9 p (31 J), 
Nantes 41 p (30 J), Bordeaux 40 p 
(30 J)... 18. Rennes 26 p (31 J), 
19. Strasbourg 20 p (3! j), 20. 
Bastia 19 p (31 j).

IT AU A (et. 24). Atalanta — 
Como 1—1, Internazionale — 
Fiorentina 2—0, Udinese — Lecce
2— 1, Pisa — Milan 0—1, Juventus
— Napoli 1—1, Verona — Roma
3— 2, Avelllno — Sampdorla 2—1,
Bari — Torino 1—0. Pe primele 
locuri : Juventus 38 p, Roma
33 p, Napoli 29 p ; pe ultimele : 
I*. Udinese 19 p, 15. Bari 13 p. 
14. Lecce 13 p.

• TELEX • TELEX
Pedersen in 5.29:49. Al doilea a 
sosit tot Kelly In 5.31:11. lar at 
treilea a tost belgianul Eddy 
Sheepers 1.31:U (boți timpii Sint 
cu bonificație). In olasamentul 
general, Kelly are 30.21:14. La 
1:10 el eate urmat de elvețianul 
Urs Zimmermann șt la 1:13 de 
americanul Greg Lemond. 9 
Turul Mărilor Tireniană — Adrla- 
tlca. Etapa I (Ladispoll — Corto
na. 213 km) : 1. Rabottini (Italia) 
6.09:33, 2. Masciarelli (Italia) ace- 
las'. timp, 3. Boyer (Franța) la 
1:03. Etapa a doua (Cortona — 
Gubblo. 1«1 km) : 1. Caroli (Ita
lia) 4.43'29, 2. Rooks (Olanda) la 
2 s. 3. Lavaine (Franța) același 
timp. Clasamentul general : 1.
Luciano Rabottini 11.01:21, 2. Pal- 
mlTO Masciarelli la t :*4, 3. Da
niele Caroli la 2:26.


