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Succese prestigioase in C. M. de scrimă — tineret

FLORETISTA REKA LAZAR-MEDALIE Df AUR, IAR FLORE TISTUL

Floretlsta Reka LAZAR, cam- 
pioană mondială de tineret — 

1986

STUTTGART, 30 (prin telefon). 
Bilanț excelent pentru sportivii 
noștri în primele trei probe ale 
Campionatelor Mondiale de tine
ret la scrimă. Performera nr. 1 
este Reka Lazăr, încununată cu 
aur la „ Schley erhalle", după un 
asalt decisiv pentru titlul de 
campioană a lumii, cu italianca 
Trilinni. Victorie cu 8—1 1 în 
acest fel, Reka Lazăr își confir
mă valoarea (medalie de argint, 
anul trecut, la Arntiem, în C.M. 
de tineret) de o manieră deose
bită. Aceasta în timp ce cam
pioana ediției din 1985, A. Fichtel 
(R.F.G.), a rămas încă din eli
minările directe...

Sportiva noastră a început cu 
o oarecare timiditate drumtil spre 
titlu (6—8 în ..................................
cu Sadovskaia 
în recalificări, 
R.D.G. șl 8—3 
U.R.S.S.), dar 
turneul final a fost de-a dreptul 
irezistibilă : 8—6 cu Zalaffi —
Italia ; apoi în semifinale 9—7 cu 
Funkenhauser — R.F.G. și, după 
aceea, scor categoric, 8—1 cu 
Trilinni. Bine s-a comportat și 
tînăra Claudia Grigorescu în tur
neul final, în care a ocupat lo
cul 4 (8—4 cu Bertolazzi, dar a- 
poi 3—8 cu Trilinni și 1—8 cu 
Funkenhauser). Cea de a treia 
finalistă, Gcorgeta Beca, a fost 
stopată de Trilinni (8—6).

Oricum, performanță remarca
bilă pentru floreta românească, 
cu trei finaliste (numai Italia a 
mai avut tot atîtea), dintre care 
una, Reka I^azăr, realizează perfor
manța maximă ! I se cuvin lau
de pentru această admirabilă reu
șită, la fel ca și antrenorului el, 
care a descoperit-o și modelat-o 
cu pricepere și tact pedagogic, 
ing. Șerban Vlad din Brașov.

Medaliei de aur la floretă fete 
1 se adaugă „argintul“ cîștigat la 
floretă băieți. Autor, Romică Mo
lea, cel care, anul trecut, la 
Arnhem, ocupase locul 4. Și în 
acest caz un ascendent de va-

ECHIPELE ROMÂNEȘTI CALIFICATE
IN SEMIFINALELE COMPETITOR

EUROPENE OE
In C. C. E STEAUA A ÎNTRECUT NET

PE I. K. REDBERGSLIDS 32-24GOTEBORG

Gol spectaculos înscris de Virgil Nicolae 
Foto : Iorgu BĂNICA

eliminările directe 
— U.R.S.S. ; apoi, 
8—4 cu Kuehne — 
cu Porteankina — 
o dată intrată tn

caz

Duminică după- 
amiază, La Palatul 
Sporturilor și Cul
turii din Capitală 
numeroșii iubitori 
al handbalului au 
aplaudat o splendi
dă victorie a cam
pionilor noștri, e- 
chipleril de la Stea
ua, care în manșa 
a doua a sferturilor 
de finală ale Cupei 
Campionilor Euro
peni au întrecut 
(mal clar decît a- 
rată scorul), cu 32— 
24 (14—10) pe cam
pioana Suediei, IK 
Redbcrgslids Gote- 
borg. învingători și 
în partida desfășu
rată în deplasare 
cu 23—22, handba
liștii români pășesc 
în semifinalele celei 
mai importante
competiții conti
nentale de handbal, cu scorul ge
neral de 55—46. Pentru performanța 
realizată, întreaga echipă și 
trenorul Radu Voina merită 
le mai calde felicitări.

Partida a început în nota 
evident 
mâții, 
strins, deși după numai 23 de 
secunde Vasile Stingă marca pri
mul gol. Detașarea dorită a în- 
tîrzlat doar 13 minute, după ce 
scorul devenise egal din nou : 
7—7. Steliștii ies la joc și tabela 
de marcaj consemnează fidel 
prestația din ce în ce mal bună 
a bucureștenîlor. Stîngă este ți
nut în continuare ora la om, așa 
cum se va întâmpla tot timpul 
cit a fost în teren. Era de aștep
tat, în aceste condiții, o accele
rare a jocului, în special din
partea conducătorului său. A-

studiu al 
scorul

an
ce-

de 
for-ambelor 

menținîndu-se

drian Ghimeș, dar acesta este și 
el tentat de... gol, ceea ce și reu
șește, dar jocul în sine este mal 
puțin spectaculos. în a treia 
parte a primei reprize, Nicolae 
Munteanu readuce în atenția ge
nerală un mare portar. Replica 

este 
13—8 

Steaua

j ucătorllor de la 9 m 
promptă, scorul devenind 
în min. 27. La reluare, 
accelerează ritmul, mal aproape 
de potențialul ei real. Stingă, 
Drăgănîță și Nicolae înscriu 
spectaculos, tabela indică 21—12 
în mln. 40 șl meciul este ca șl 
jucat. Suedezii încearcă să re
ducă din handicap, dar apăra
rea handballștilor români este la 
post, tînărul Ovidiu Marc făcînd

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

în Cupa Cupelor: MINAUR A FOST ÎNVINSĂ

A XV-a ediție a „Centurii de Aur" la box Romică MOLEA, medaliat 
argint la floretă

cu

LA HALMSTAD, DAR SCORUL GENERAL 
h ESTE FAVORABIL 45-42

PUGILiSTII ROMÂNI
Ieri dimineața, pe ringul de la 

Palatul Sporturilor și Culturii a 
avut loc gala finală a celei de 
a XV-a ediții a Turneului In
ternațional de box „Centura de 
Aur4*.  Peste 5000 de iubitori ai 
sportului cu mănuși au înconju
rat ringul pe care cei 24 de fl- 
naliști au dat ultima luptă pen
tru cucerirea celor 12 „centuri**,  
o frumoasă întrecere sportivă la 
finele căreia pugiliștii români 
au obținut — performanță re
marcabilă — 6 victorii.

Semimuscă. o ultimă revedere, 
la această competiție, cu Ivailo 
Marinov (Bulgaria), campionul 
mondial al categoriei. El a avut 
în reprezentantul nostru Marian 
Gîndac un adversar ambițios.

-SASE VICTORII■9
care a încercat să-l suprindă pe 
„maestru4* cu croșee în serie sau 
cu directe. Dar, de la intenție la 
fapt este drum lung. Marinov a 
punctat fără greșeală, evitînd cu 
destulă ușurință atacurile neex- 
perimentatulul său adversar. Am 
asistat la un frumos duel pugi
listic favorabil Iul Marinov, care 
a obținut decizia cu 5—0.

Muscă.
pentru 
Cristian 
bine cu

(oare remarcabil. Molea a plecat 
cu o victorie sigură în elimină
rile directe : 10—1 la Kenderessy 
— Ungaria, a avut o anumită os
cilație în asaltul cu Sobczak — 
Polonia (7—10), dar și-a revenit; 
în recalificări 10—2 la Delgado — 
Spania. Apoi, în turneul final, 
s-a revanșat asupra lui Sobczak, 
cu 10—3, iar în semifinale a dis
pus de Arpino (numărul 1 pe 
tabloul final înaintea asalturilor, 
plecat mare favorit !), dar la

Paul SLAVESCU

telefon), 
localitate,

deosebită 
asistență.

Satisfacție 
numeroasa 
Morea a boxat foarte 
bulgarul Krasimir Cio-

(Continuare In pag. a 4-a)

HALMSTAD, 30 (prin 
La Sarmarpshallen din 
ta mijlocul unui interes enorm 
pentru acest meci din sferturile 
de finală ale Cupei Cupelor 
hatndîbal masculin, formația HK 
Drott Halmstad a Învins pe Mi- 
naur Bala Mare cu 24—19 fii—10). 
Dar handbaliștii băimăreni (în
vingători, duminica trecută, pe 
teren propriu, cu 26—18) s-au ca
lificat tn semifinalele puternicei 
competiții continentale cu scorul 
general de 45—42. Elevii antreno
rilor Lascăr Pană șl Petre Avra- 
mescu merită felicitări pentru a- 
ceastă frumoasă performanță, ob
ținută tn fața unei echipe deose
bit de redutabile.

la

Meciul — după cum ne spune*  
la teletton antenorul Lascăr Până 
— a fost mult mal greu decât cel 
de la Baia Mare, handbaliștii din 
Halmstad încercând să recupereze 
cât mal grabnic diferența pentru 
ca. spre final, să poată obține 
el calificarea tn semifinale. Dar 
Mitnaur, spre consternarea gene
rală, conducea cu 6—2 în mia. 
14. Suedezii egalează tn mim. Mi t 
7—7. pentru ca echilibrul să se 
mențină până cu câteva secunde 
înaintea finalului prlmeâ reprize, 
tn mim. 45 al meciului, HK Drott 
conduce cu 17—12. Cele 5 goluri

(Continuare tn pag. a 4-a)

Petre HENJ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

A 18 a edific a Turneului r.l.n.A. pentru, juniori

ECHIPA NOASTRĂ A CUCERIT „BRONZUL"
® Ieri, 13-9 cu reprezentativa Uniunii Sovietice

• în finală, Franța — Italia 34-3
După o săptămină de frumoase întreceri, ur

mărite cu mare interes și desfășurate mtr-u’n 
cadru sărbătoresc, ta condiții organizatorice 
apreciate de toți oaspeții, ieri s-a încheiat cea 
de a 18-a ediție a Turneului FIRA pentru ju
niori. Pe primul loc s-a clasat selecționata 
Franței, care a învins în finală Ittalia cu 34—3. 
„BronzulK a revenit reprezentativei României, 
cîștigătoare cu 13—9 în partida susținută în 
compania echipei U.R.S.S. Pozițiile următoare 
ta clasament au fost ocupate de : 5. spania, 
6. R.F. Germania, 7. Polonia, 8. Belgia. For
mația Belgiei va juca la ediția viitoare in 
grupa B, în locul ei promovtad portugalia.

FĂRĂ DREPT DE APEL DOUĂ ESEURI LA ZERO

Divizia A de fotbal —etapa a 21-a

29 DE GOLURI IN NUMAI ȘAPTE MECIURI!
® Cele mai mari scoruri - la Hunedoara și Craiova 0 Brașovenii au cucerit un 
prețios punct la Tg. Mureș Q Băcăuanii au condus de trei ori la Pitești, unde gaz

dele au smuls victoria pe „linia de sosire" ® Miercuri, etapa a 22-a

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Meciurile Dinamo - Steaua și Victoria - Sportul 
Studențesc au fost aminate

A.S.A. Tg. Mure; - F.C.M. Brașov 0-0
Corvinul - F. C. Olt 6-0 (3-0)
Petrolul Ploiești - F. C. Bihor 2-0 (0-0)
„U“ Cluj-Nopoca - Chimia Rm. VHcea 3-0 (2-0)
F. C. Argeș - S. C. Bacău 4-3 (1-1)
Gloria Buzău - Rapid 4-2 (1—0)
Univ. Craiova - „Poli” Timișoara 5-0 (2—0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 2 aprilie)

Mii de spectatori in Parcul 
Copilului, unde finala promi
tea spectacol. Și a fost un joc 
de spectacol, realizat însă, în 
cea mai însemnată măsură, de 
o singură echipă, cea a Fran
ței, care a cîștigat neașteptat 
de clar : 34—3 (13—3) cu Ita
lia. Partida a stat sub sem
nul unui anume echilibru vre
me de 25 de minute, cit timp 
scorul a rămas strîns, 4—3 (în 
min. 5). Cu atacuri purtate 
extrem de rapid, variat și in
genios, echipa cocoșului ga
lic și-a început apoi recitalul

ROMANIA — U.R.S.S. 13—9 
(6—6). Victorie dificilă, dar cu 
atît 'mai prețioasă, ea menținînd 
echipa noastră pe podiumul a- 
cestei competiții a tinereții. In- 
tîlnind o formație cu reale ca
lități, juniorii români au dat 
destule emoții numerosului pu
blic din jurul splendidului ga
zon străjuit de buturi de la 
complexul Steaua. Ei s-au im
pus in ultimele 20 de minute, 
finalul reprezentind, de altfel, 
cea mai bună perioadă a lor, 
cînd puteau face chiar mai clar 
succesul.

Geo RAEȚCH1

Partida Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (2—1) a fost 
amînatâ

S. C. Bacău - Univ. Craiova (1-3)
Sportul Studențesc - „U“ Cluj-Napoca (1-1)
F.C.M. Brașov - Corvinul (0-4)
„Poli” Timișoara - Gloria (0-3)
F. C. Bihor - Rapid (0-4)
Victoria - Petrolul (1-1)
Chimia - F. C. Argeș (1-2)
F. C. Olt - Dinamo (0-2

(Cronicile meciurilor de ieri in pag. 2—3)

1. STEAUA 21 17 3 1 41- 9 37
2. Sportul Stud. 20 11 7 2 44-19 29
3. Univ. Craiova 21 12 4 5 23-17 28
4. Dinamo 20 11 5 4 32-16 27
5. F. C. Argeș 21 9 5 7 24-25 23
6. Petrolul 22 7 9 6 20-24 23
7. Corvinul 21 10 2 9 53-25 22
8. „Poli" Timișoara 21 10 1 10 37-37 21
9. Gloria 21 8 4 9 30-28 20

10. „U° Cluj-Napoca 21 8 3 10 24-24 19
11. Chimia 21 8 3 10 25-27 19
12. S. C. Bacău 21 9 0 12 30-33 18
13. A.S.A. Tg. Mureș 21 6 5 10 17-26 17
14. Rapid 21 7 3 11 24-36 17
15. F.C.M. Brașov 21 7 3 11 13-40 17
16. F. C. OH 21 5 5 11 20-37 15
17. Victoria 20 4 6 10 18-29 14
18. F. G Bihor 21 3 4 14 16-44 10

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pag. 2—3)

LA 8 SUTIMI DE RECORDUL LUMII!
Tamara Costache, înotătoare completă (aceas
tă imagine v-o prezintă tn timpul unei curse 
de bras), a stabilit un valoros record național, 
la numai opt sutimi de secundă de recordul 
mondial la 50 m liber ! 25,69 este al treilea re
zultat din istoria probei. S-a întîmplat sîmbătă, 
la Arad, unde a avut loc Campionatul Natio
nal in bazin acoperit (Amănunte în pag. 2—3).



I

I
I

Campionatul Național 
de înot-bazin acoperit

ALTE PERFORMANTE DE VALOARE 
ÎN ULTIMELE DOUĂ REUNIUNI

A XVlll-a edific a „naționalelor de ludo-seniori

ABAD, 36 (prin telefon}. $i in 
ultimele două zile ale Campiona
tului Național de Înot ta bazin 
acoperit au fost consemnate cl- 
teva rezultate remarcabile. Ast
fel, slmbătă, ploleșteanca Tamara 
Costache s-a prezentat excelent 
la startul probei de 60 m Mber, 
fiind Înregistrată dimineață, în 
serii, cu 25,96 — record egalat, 
iar după-amiază ne-a entuziasmat 
pur și simplu : 25,69, record na
țional, La opt sutimi de recordul 
lumii, a treia performanță mon
dială din istoria probei I Eleva 
Iul M. Gothe confirmă foarte 
buna sa pregătire, calitățile de 
excepție. în aceeași reuniune, 
am mal remarcat cursa neobosi
tei Carmen Bunaciu La 100 m 
fluture (șase sutimi au despăr
țit-o de record), victoria bălmă- 
rencei Noemi Lung la 200 m 
bras — importantă pentru... mixt, 
succesul clar al Ancăi Pătrășcolu, 
care mal are insă suficiente re
zerve. La băieți, L Mușat a sta- 
blldt un record d« seniori in serine 
de 50 liber, cu 23,40, 
finala eu 23,50.

cîștlgind
____ FI. Vlșan la

ÎOO fîuture -^’56,36, tar D. Dră- 
guleț, C. Stavrlu șl ștafeta dl- 

’ — record —namovistă — cu nou ---------
s-au Impus conform așteptări
lor.

Duminică, fruntașele 
nostru au avut noi evoluții bu
ne și foarte bune. Tamara Cos
tache s-a impus net la ' 
cu un competitiv 56,65. 
Lung a obținut 2:19,11 
mixt, la trei sutimi de 
său, dupâ o Întrecere

Înotului

100 liber, 
Noemi 

la 200 
recordul 

de toată

frumusețea cu Anca Pătrășcolu 
șl Carmen Bunaciu: Anca a 
condus după primul bazin, Ia 
spate, Carmen a trecut In față 
Ia procedeul fluture, Iar Noemi a 
recuperat și a luat avans la 
bras. Stela Pura a dștlgat auto
ritar 800 liber. In Ump ce șta
feta dlnamovistă de 4X100 mixt
— Pătrășcolu, Marina Mlclea, 
Bunaciu, Claudia Arsene — a 
fost cronometrată Intr-un exce
lent record de 4:19,45, al șapte
lea din lume.

In disputele băieților, Mușat a fost 
mai rapid dedt Negrea pe .su
tă", Vișan s-a impus clar la 200 
mixt, Bart Ia 1500 m. Cvartetul 
Stavrlu — Băcuieti — Vișan — 
Mușat a mal stabilit un record 
pentru Dlnamo. Două tentative 
reușite de record: la 00 bras, 
junioara Marina Miclea și-a con
firmat progresul — 34,59, iar
sportiva de 13 ani Alexandrina 
Croitoru (CO Bala Mare — CSȘ 
Brăila) a fost înregistrată eu 
32,20 la 50 m spate.

REZULTATE TEHNICE. FEMI
NIN, 50 m liber : 1. TAMARA 
COSTACHE (CSȘ Ploiești) 25,69
— rec. sen. și Jun. ; 2. Claudia 
Arsene (Dlnamo) 27,60 ; 3. Stela 
Pura (CSMȘ Bala Mare) 27,60 ; 
4. Luminița Dobrescu (CSȘ Re
șița) 27,60 ; 200 bras : 1. NOEMI 
LUNG (CSMȘ) 2:41,55 ; 2. Marina 
Mlclea (Dlnamo) 1 43 ; 3. Cris
tina Deveseleanu (Lie. 37) 2:44,39; 
100 fluture : CARMEN BUNACIU 
(Dlnamo) 1:01,86 ; 2. Pura 1:03,60
— rec. jun. ; 3. Costache 1:05,14;

200 spate: 1. ANCA PATRAȘCOIU 
(Dlnamo) 2:14,79 ; 2. Andreea
Szlgyarto (CSMȘ) 2:19,45 ; 3. lu- 
11a Mateescu 2:20,52.
100 liber : COSTACHE 56,45 ; 
Pura 59,12 ; Dobrescu 59,S0 ; 200 
mixt : LUNG 2:10,11 ; Pătrășcolu 
2:20,01 ; Bunaciu 2:20,98 ; 800 li
ber : PURA 0:42,16 ; Enlko Pa- 
lencsar (CSMȘ) 8:54,36 ; Ramona 
Terșanschl (CSMȘ) 9:10,08 ; 4 X 
100 mixt : 1. DINAMO 4:19,45 ; 
CSMȘ I 4:33,20 ; CSMȘ H 4:41,98.

MASCULIN : 50 liber : 1. I. MU
ȘAT (Dlnamo) 23,50 ; 2. R. Ma
covei (CSM Suceava) >4,15 ; 1.
O. Băcuiețl (Dlnamo) 24,N ; 200 
bras : 1. D. DRAGULEȚ (Llc. 37) 
2:30,15 ; 2. A. Toth (CSȘ Reșița) 
2:30,94 ; 3. J. Bart (CSMȘ) 2:33,52; 
100 fluture : 1. FL. VIȘAN (Di
namo) 56,30 — rec. sen. ; 2. C. 
Ponta (Dlnamo) 58,12 ; 3. R. Pin
ter (CSMȘ) 58,35 ; 200 spate : 1. 
C. STAVRIU (Dlnamo) 2 3)9,48 ; 
2. L. Volculeț (CO Baia Mare-CSȘ 
Brăila) 2U2.40 ; 3. L. Tache
(Steaua) 2:14,15 ; 4X200 liber : 
1. DINAMO (Negrea, Vișan, Lupu, 
Ponta) 7:49,86 — rec. sen. ; 2.
CSMȘ 7:55,87 ; 3. Steaua 8:06,96. 
100 liber : MUȘAT 52,81 ; C. Ne
grea '■ -----
53,85 ;
Ponta 2:13,02 ; 
2:15,47 ; 1900 Uber: BART 15.-57',26; 
E. Nan (Steaua) 15:58,88 ; a. 
Haîdu (CSMȘ) 16 MO, 00 ; 4 X 100 
mixt : DINAMO 3:58,60 ; CSMȘ 
4:15,05; CSȘ Ploiești 4:19,05.

Doru Dinu GLĂVAN, coresp.

1.

(Dlnamo) S3,*4  ; Macovei 
200 mixt : VIȘAN 2 09 36 ;

L. Bay (Crișui)

Penultimele turnee In Campionatul masculin de volei

Slmbâtă șl duminică s-au dis
putat încă două etape din penul
timele turnee ale Campionatului 
masculin de volei. Ta București 
(Sala Rapid, locurile 1—6) 
și la Brașov (Sala Tractorul, 
locurile 7—12).

BUCUREȘTI. Rezultatele de 
Sîmbătă — DINAMO — EXPLO
RĂRI ȘTIINȚA BAIA MARE 3—2 
(—7, 5, —13, 5, 10) ; STEAUA — 
UNIVERSITATEA CFR CRA
IOVA 3—2 <11, 9, —11, —12, 4) șl 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CSMU SUCEAVA 3—2 (—0, —13. 
7, 14, 5) — ar putea sugera ldeea 
unor meciuri viu disputate, pli
ne de culoare. Dar fazele de vo
lei autentlo oferite de fruntașe 
au fost atit de rare inctt le-am 
fl putut număra pe degete... Lip
sa de entuziasm șl Interes a fost 
generală, jucătorii părlnd plicti
siți. Excepție a făcut doar sex
tetul cralovean (la un pas de o 
nouă mare surpriză) care a mal 
încercat să salveze reputația pri
mului eșalon. Au condus : C. 
Oprea — CI. Murgul eseu, N. Gă- 
leșeanu — V. Ionescu, L Covad 
— D. Rotaru.

A patra zi de întreceri a de
butat cu partida dintre DiNAMO 
șl CSMU SUCEAVA. Rezultat 
»—1 (10, 4, —13, 4). întilnlre de 
factură modestă, tn care dlna- 
moviștll au obținut victoria mal 
greu decit se așteptau in fața 
ultimei clasate. în cei de-al trei
lea set, la situația de 8—8, prin 
introducerea ta teren a lui Enu- 
ea sucevenii au reușit o spec
taculoasă răsturnare de scor, ad- 
judecîndu-și-1 la mare luptă. De 
la Învingători doar Hotar a co
respuns. In continuare, STEAUA 
a . obținut o victorie ușoară tn 
fața echipei POLITEHNICA TI
MIȘOARA cu scorul de 3—0 (5, 
1, 8). Echipa militară șl-a făcut 
jocul obișnuit, mai puțin tn ul- 

. tlmul set, in care a săvlrșit d- 
teva greșeli. Am remarcat jocul 
bun, dezinvolt, al lui Mina, Pă- 
durețn șl Pentelescu. Ultima par
tidă, dintre EXPLORĂRI ȘTIIN
ȚA BAIA MARE șl UNIVERSI
TATEA CFR CRAIOVA Încheiată 
cu 3—0 (12, 7, 13) a fost mult 
mal tndlrțită, ambele echipe con
tribuind la un spectacol agrea
bil, aplaudat tn dese rtndurl. 
După cum începuseră, cralovenll 
(au condus eu 16—4 tn primul 
set) lăsau Impresia eă vor dș-

Llga acest .med al orgoliilor". 
BăLmărenii s-au încălzit ceva mal 
greu și au refăcut insă handica
pul. Dovedind tn continuare o 
pregătire mal bună șl o concep
ție de joc superioară, ei au ob
ținut victoria după un ultim set

foarte indirjit. De la Învingători 
am remarcat pe Manole, Marc 
șl Arbuzov. Jocurile au fost con
duse corect de cuplurile : z. 
Moldoveanu — V. Ionescu, E. 
Costolu — A. Dlnlcu, A. Dlnicu 
— Z. Moldoveanu. Programul de 
azi, de la ora 14 : Explorări 
(50 pl — CSMU (40 p). Univer
sitatea (45 p) — Politehnica (42 
p), Dlnamo (63 p) — Steaua 
(66 p).

Gheorghe DEDIU
Gheorghe LAZAR, coresp.

TURNEUL F.I.R.A.
FĂRĂ DREPT DE APEL

(Urmare din pag. 1)

și— desprinderea pe tabe
lă, mai eu seamă după pauză, 
cind superioritatea el a de
venit fără drept de replică. 
Dintre juniorii franoezi, o 
impresie deosebită au lă
sat aripa Amalric — tehnic, 
iute, excelent transformer —, 
fundașul Ougier șl puternicul 
înaintaș de linia a doua 

-Christand-Blaise. Squadra az- 
zurra nu a mai repetat sigu
ra sa evoluție de vineri, pă- 
rînd obosită (ea a avut, ce-1 
drept, un meci mult mai greu 
cu două zile înainte, in com
pania formației noastre).

Scorul l-a deschis Mayot, 
eșeu în min. 2. A redus handi
capul Bonomi, din Lp. AmaJ- 
rib a punctat apoi prin eseu 
și transformare (mln. 28), 
plus Lp. în min. 35. P. Lacroix, 
Mendziljian, Bosirre au mar
cat alte trei eseuri, în minute
le 45, 62 și 69, două transfor
mate de Amalrie, unul de T. 
Lacroix, ultimul înscriind și

BRAȘOV, 30 (prin telefon). Din 
ce in ce mai aspră continuă să 
fie bătălia ce se dă In grupa a 
doua valorică pentru supraviețui
rea pe prima scenă voleibalisti- 
că a țării. îngreunată aid și de 
spațiul restrlns șl lipsa condiții
lor de aerisire din sala Tracto
rul. CALCULATORUL BUCU
REȘTI a mai făcut un pas mare 
spre salvare, lnvingtnd pe a doua 
clasată, ASA ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ, CU 3—2 (—8, 7, 7, 
—11, 13), după o partidă de mare 
travaliu, in care Drăgușln, Schlo- 
pescu, Ionlță, Sterlade șl colegii 
au făcut • generoasă risipă de 
energie care le-a permis șl re
facerea, In setul V, a unul han
dicap important (4—8). Mureșe
nii au greșit mai mult, doar 
Slmpetrean șl Racolța fiind la 
Înălțime. în meciul următor, 
CSU ORADEA a făcut doar un 
set reușit, RELONUL SAVINEȘTI 
învingind cu 3—1 (—8, 7, 2, 7). 
Echipa din Săvtneștl a construit 
jocul — prin Răduiescu — Intr-o 
manieră mal spectaculoasă, va
riată șl eficientă dedt cea oră- 
deană — prin Teleagă — coor
donatorul Învingătoarei puntnd tn 
poziții bune de finalizare pe Bă
diță, Buruș, Vlțelaru șl ceilalți. 
Apărarea Relonulul a fost mal 
sigură tn ambele Unii. In fina
lul programului de sîmbătă 
TRACTORUL BRAȘOV, cu Tlcă

sterea trăind parcă o nouă tine
rețe In performanță, Înconjurat 
de un cvintet bine pus la punct
— Ferariu, Zamfir, ’ Covaciu
(Kosma), Pustiu, Cășvean — a 
continuat șirul rictoriilor, dlspu- 
nlnd de Udera grupei, ELCOND 
DINAMO ZALAU, CU 3—0 (2,
H, W).

Duminică, meciul care a reți
nut cel mal mult atenția șl care 
a fost de departe cel mai valo
ros, extraordinar de disputat. 
Intr-o notă de mare tensiune, a 
fost TRACTORUL — RELONUL 
3—2 (3, —7, —M, 16, 10). A fost 
meciul speranțelor brașovenilor, 
tn care Ferariu, Pustiu (mal ales 
la blocaje pe centru), Cașvean, 
Sterea șl ceilalți au avut de În
fruntat un adversar foarte te
nace, strălucitor mal ales la blo
caj șl prin atacul in forță. în 
celelalte partide : ELCOND DI
NAMO — ASA ELECTROMUREȘ 
3-0 (14, ~
— CSU 
în cele 
te bune 
cu, AL 
C. Pltaru, D.

In ultima ri, de la oca 141 
CSU (48 Pi — ASA (52 p); Trac
torul (49 p) — Calculatorul 
(51 p) : Elcond Dinamo (66 p) — 
Relonul (50 p).

Aurefian BREBEANU

TlRGOVIȘTE, 3S (prin lelelon). 
Sala Sporturilor din locaMtate a 
gâzdult simbătă și duminică, in 
condiții organizatorice Ireproșa
bile finalele celei de a XVIH-a 
ediții a Campionatelor Naționale 
individuale de Judo ale seniori
lor. A fost cea mal reușită com
petiție de pînă acum, lupta pen
tru cucerirea celor opt tricouri 
de campion fiind deosesblț de 
disputată șl la un nivel specta
cular unanim apreciat. De altfel, 
numai trei campioni și-au păs
trat titlurile.

La categoria superușoară, oră- 
deanul Gheorghe Dani, titular al 
echipei reprezentative, s-a deta
șat dar de toți adversarii, cu
cerind cel de al H-lea său titlu 
național. In partida finală, ei l-a 
Întrecut la puncte (chul) pe Dra- 
goș Bolbose (Dinamo București). 
Pentru locurile 3, C. Gaje (T.CJ. 
Oradea) b. ippon 8. Pătrașcu 
(Petrochimistul Pitești) și 8. Ml- 
titeiu (Steaua) b. Ippon, O. Zam
fir (C.S.S. 1 București).

In absența campionului catego
riei „semiușoare", Die Șerban, 
stelistul Dorin Drîmbe a reușit 
să-șl înscrie pentru prima oară 
numele pe lista campionilor, a- 
vltnd o evoluție constant bună, 
tn meciul final, Drtmbe l-a întU- 
nlt pe Adrian Mudura (Rapid 
Oradea), de care a dispus Îna
inte de limită (ippom, min. 3,37). 
Pentru locurile 3, V. Roșu (Con
structorul Alba Mia) b. yusei- 
gachi (superioritate tehnică) N. 
Rusa (Oțelul Galați) șl Gh. Cen- 
țlu (Nltramonia Făgăraș) b. ippon 
G. Mihăilcscn (C.S.Ș. 1 Buc.).

Așa cum s-au desfășurat Între
cerile la „ușoară", Încă din pri
mele tururi se întrevedea o fi
nală intre campionul ediției 1985, 
George Ciuvăț (Steaua) șl Ște
fan Nagy (T.C.I. Oradea). Previ
ziunile s-au Împlinit: amlndol au 
obținut victorii claire In toate 
partidele din serii, ajtmgînd să-șl 
dispute titlul. Partida a început 
in nota de dominare a stilistu
lui, care a și luat un avantaj 
apreciabil (yuko, tn min. 9,55) 
pe care l-a menținut pînă in 
min. 3,06. în acel moment, oră- 
deanul. cu un atac foarte rapid, 
la marginea spațiului de luptă, 
l-a surprins pe Ciuvăț »n osae- 
koml șl acesta s-a văzut nevoit 
să cedeze prin Ippon. Pentru lo
curile 3 : N. Jure A (Constr. Alba 
Iulie} b. ippon 8. Olteana (Viito
rul Pitești) și Ad. Szekeîy (Oțe
lul Ttrgoviște) b. Ippon E. Rusu 
(Steaua).

Cea mal mare surpriză a ac
tualei ediții a fost, fără Îndoială, 
victoria Juniorului orâdean Flo
rin Lascău (T.C.I.), care la a- 
proape 17 ani a reușit să devină 
campion de seniori tntr-o cate
gorie (feemitmljlocle) tn care el 
nu se număra printre principa
lii favoriți. După ce a trecut 
prin mari emoții ta primul tur, 
dnd a fost condus cu waza-ari 
de L Stalion (C.S.Ș. 1 Buc.), a- 
cest foarte tînăr sportiv de ex
cepție a progresat de la med

la med, depășlndu-șl următorii 
adversari Intr-o manieră Impre
sionantă. In finală, ei a intOnlt 
un adversar extrem de dificil, 
pe fostul multiplu campion na
țional, Loghin Lazăr (Strungul 
Arad). Totuși, Lascâu a abordat 
Lupta cu mult curaj și tn mln. 
2,32 a realizat un spectaculos și 
efloaoe atac (o-tzuri-goshi), obți- 
nlnd victoria prin ippon. Pentru 
locurile 3, L. Clmpeanu (Dlnamo 
Buc.) b.p. (yuko) V. Cozma 
(Rulmentul Blriad) și S. TopU- 
cean (IDlnamo Bv.) b.p. (yuko) 
N. Vega (Petrochimistul Pitești).

O categorie cu mal mulțl pre
ton denți pentru prima treaptă a 
podiumului de premiere a fost 
cea mijlocie. In rtndul acestora 
se aflau campionul en titre E. 
Lăcătușu (A.S.A. Tg. Mureș) șl 
M. Frățică (Nltramonla), Învin
gătorul de anul trecut la ,aemi- 
mljlocie", P. Anițoaie (Politeh
nica Iași). N. Iosif (T.C.I.), A. 
Poltat (Rapid Oradea), A. Bloju 
(Steaua). Dintre aceștia cea mal 
bună formă sportivă a manifes- 
tat-o ieșeanul P. Anițoaie, care 
a terminat neînvins competiția, 
tn finală, el l-a intllnlt pe Eugen 
Lăcătușu și a Înclinat rapid ba
lanța victortd In favoarea sa, 
tavinglndu-1 
1,44), in urma 
morote-seoe-otoshi. 
rile 3, N. Iosif 
(Rapid Oradea) 
b.p. (koka) Fr. 
radea).

Unul dintre ._____ ____
. care a reușit să-și păstreze titlul 

este Costel Năftică (Politehnica 
Iași). El s-a dovedit din nou 
(pentru a 5-a oară consecutiv) 

cea mal bun „semigreu" din țară. 
In finală, Năftică a Încheiat 
„conturile" In min. 0,48, cu 

Pall (Constr. M. Ciuc). Pen- 
M. Billboc 
b. ippon T.

p.

prin Ippon (mln. 
unei excelente 

Pentru locu- 
b.y.g. D. Puțain 

și M. Frățică 
Szabo (T.C.I. O-

putinii campioni

I.
tru locurile 3 :
(Constr. M. Ciuc) _. ______
Ban (Rapid Arad) șl E- Conchi 
(C.S.M. Borzești) b.p. - - • — 
Oiței — ~ ‘

La
Bv.) 
cum 
8-lea ___  — ------ .---- - .
detaștnd<u-se categoric de toți ad
versarii. In partida decisivă, ei 
a dispus prin ippon (mln. 4,02) 
de Valentin Bazon (Dinamo 
Buc.). Pentru locurile 3, A. MP- 
riașl (Steaua) b. --------- ------1
dentat) I.
S. Geană 
ippon 
Buc.).

Cum era . . _
Adrian Clinei (Dinamo Buc.) 
făcut totul pentru a se reabilita, 
după Insuccesul de la categoria 
semigrea șl a cucerit titlul, ta- 
vtogtndu-1 la puncte (waza-ari) 
tn finală pe V. Bazon. Pentru 
locurile 3 : L Pan b.y.g. P. Dră- 
gol (Constr. Alba Iulia) șl A. 
Martașl b.p. L Pușcașu (Steaua)

Costin CHIRIAC 
Mihai TRANCA

M.

(koka) V.
(Dinamo Bv.).

„grea*,  Mihai Cioc (Dinamo 
a reușit să cucerească — 
promisese — șl cel de al 
titlu de campion al țării,

s.

neprez. (accl- 
Pușcațu (Steaua) și 
(Carpați Mirșa) b. 
Cojocaru (Victoria

de așteptat, la „opem*  . — _ . a
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IA, 8) ; CALCULATORUL 
0-3 (—14. —13, —10).

două zile, arbitraje foar- 
aslgurate de : V, Vrăjes- 
Dragomlr, V. Chloreanu, 

“ Dobrescu.

REZULTATE DIN CAMPIONATELE DE HANDBAL
Ieri s-au disputat meciurile 

din turul al doilea al Diviziilor 
A de handbal, masculin șl femi
nin. Iată rezultatele:

MASCULIN (etapa a n-a).
Grupa 1—4: CONSTRUCTORUL 

ORADEA — DINAMO BUCU
REȘTI 20—24 (11—13), ȘTIINȚA
BACAU — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 23—32 (13—17). Der-

byul H.C. Mlnaur Baia Mare — 
Steaua a fost amtaat, cele două 
formații evolulnd duminică In 
cupele europene. Grupa 7—12: 
CONSTRUCTORUL ARAD — IN
DEPENDENȚA CARP AȚI MTRȘA 
30—23 (20—14), METALUL BIS
TRIȚA — DINAMO BRAȘOV 
21—20 (12—8), RELONUL SAVI-
NEȘTI — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 20—24 (12—10).

PENTRU JUNIORI
din l.p. (min. 53). Arbitraj 
impecabil al galezului Donald 
Hughes, ajutat la margini de 
L Vasilică (România) 
Grumblnas (U.R.S.S.).

DOUA ESEURI LA
(Urmart din vag.

5l A.

ZERO

n
La numai trei minute după 

Srimui fluier al arbitrului ita- 
an G. Campanile (care a con

dus excelent, ajutat la margini 
de R. Susani — Franța și P. 
Milanko — Iugoslavia), Vinoșo- 
dov a executat sigur o lovitură 
de pedeapsă : 0—3. Replica ti
nerilor tricolori a fost promp
tă, după o grămadă în terenul 
advers, balonul eircuUnd iute 
ptnă la aripă. Rus a făcut o 
cursă superbă pe 40 de metri, 
fără drept de replică. Eseu ca
re a meritat din plin aplauzele, 
transformat de Poplșteanu: 6—3. 
Același Vinoșodov a beneficiat, 
în mln. 18, de o lovitură de pe
deapsă și... 6—6. La trei minute 
după pauză, transformerul so
vietic (mai precis decît ai noș
tri) mai reușește o lovitură de 
pedeapsă : 6—9. Au urmat mo-

mente de joc echilibrat, cu fa
ze de o parte si de alta, pen
tru ca in min. 59 să consem
năm spectaculoasa acțiune Ră- 
ducanu — Gurănescu — Rus, 
ultimul a „urcat" cu Impresio
nanta sa impetuozitate, dar a 
fost oprit cu mare dificultate, 
in apropierea țintei; din mar
ginea care a urmat a venit insă 
eseul „semnat" Gurănescu : 
10—9. Scăpînd, cu mare șansă, 
ia un foarte periculos atac ai 
partenerilor in mln. 88 — Po- 
pișteanu a placat in extremis ! 
formația română s-a regăsit In 
ultimele minute, construind fa
ze incisive (Riducanu — Foca 
— Gurănescu tn mln. 70, dnd 
se Impunea pasă In locul „In
trării", Cojan Arghir In mln. 73, 
Rus un minut mai tîrzlu), și 
punctlnd din lovitură de pe
deapsă, prin Popișteanu, in 
mln. 75.

SPANIA — RJ.G. II—1 (7—fl. 
Tn meciul pentru locul 5. XV- 
le iberic a jucat mal organizat 
șl a fost mai penetrant, cu am
bele compartimente, dedt ad
versarul său, aproprfindu-și pe 
merit victoria. învinșii au avut 
o grămadă superioară, dar n-au 
reușit să o valorifice. în ace
lași timp, „treisferturile" vest- 
germane s-au pripit deseori, iar 
nereușitele i-au făcut să se de-

REZULTATELE DIVIZIEI A DE BASCHET

FEMININ (etapa a m-a).
Grupa 1—8 - RULMENTUL 

BRAȘOV — RAPID BUCUREȘTI 
17—1» (12—8), ȘTIINȚA. BACAU
— HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA 76—15 (13—10), TEROM IAȘI
— CHIMISTUL RM. VTLCEA
25—25 (12—14). Grupa 7—12: CSM 
SIBIU — TEXTILA DOROBAN
ȚUL PLOIEȘTI 16—10 (7—7),
CONFECȚIA BUCUREȘTI — MU
REȘUL TMATEX TG. MUREȘ 
23—23, TEXTILA I.A.S. ZALAU — 
RELONUL SAVINEȘTT 20—21 
04-9).

Constanța 1—1 : 100—100 (44—55)
fl 130—70 (71—^0).

Dlnamo București — Rapid 
București 2—0 : 103—75 (53—38) și 
33—79 (53—38).

GRUPA 7—U
CSU Balanța Sibiu — CSU O- 

țedul Galați 2—0 : 113—76 (56—37) 
șl 1118—76 (55—39).

Ac. MII. Mec. Fină București — 
Poli. csș Unirea Iași 1—1 : 
M—86 (54—43) șl 77—89 (39—44).

FEMININ, GRUPA 1—4
„U*  css Viitorul duj-Napoca

— Progresul Știr om București
2—0 : 81—54 (43—27) și 106—53
(53—31).

Poli. Sp. Studențesc București
— Poli. CSȘ Timișoara 2—0 : 
81—50 (41—23) șl 64—48 (33—17).

Voința București — Olimpia 
București 0—2 : 84—©9 (06—34) și 
60—66 C28—29).

GRUPA 7—11
Comerțul fg. Mureș —

Mobila CSȘ Marc 1-4 :
75—83 (36—38) și 71—70 (43—32).
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busoieze și să joace nervos, mal 
ales spre finalul partidei, 
care spaniolii au fost la 
pas de a realiza un scor 
proporții (au ratat cei puțin trei 
eseuri I) Realizatori : Beltran — 
eseu, Garda — Lp. și Utierc 
— eseu, pentru Spania, respec
tiv Drose — eseu. învinși! au ra
tat la rfndu-le cîteoLp. șl un 
drop din poziții foarte bune. A 
condus I. Petrak (Polonia), a- 
jutat la tușe de J. Fuga (Por
tugalia) șl VI. Anenkov 
(U.R.S.S.). (T. STAMA).

POLONIA — BELGIA TI—18 
(15—3). Jocul dedsiv pentru ră- 
minere in grupa A (7—8) a 
fost destul de curat, foarte ti
nerii component! al celor două 
formații arătîndu-ne că rugbytfl 
are șl tn cele două țări viito
rul asigurat RubyștU polonezi 
au dominat mai cu seamă înce
putul jocului, înscriind la rtnd 
dnd eseuri (au mal punctat 
din l.p. și 1 trans.), belgienii 
replicînd doar In fina! : un e- 
seu și 2 Lp. Arbitri : P. Sea- 
re (România) — R. Gomez 
(Spania) și C. Anoma (Coasta 
de Fildeș). (D.C.).

PORTUGALIA — TUNISIA 
8—13 (4—3). Rezultat-surpriză,
Învingătorii fiind mal proas
peți, mai lucizi șl mal deciși. 
Portughezii au evoluat sub

la 
un 
de

Iprestațiile anterioare, părlnd 
obosiți. în același timp, fără 
un transformer inspirat, ei 
au ratat cel puțin 5 lovituri da 
pedeapsă foarte bune. Au I 
înscris : Ben Amer — Lp. și I 
transformare, Rouis Mustafa și ■ 
Hadj Kascm — dte un eseu, 
pentru Tunisia, respectiv 
Mira și Durao — cite un eseu. 
A arbitrat D. Roelants — (Bel
gia) — VI Anenkov (U.R.S.S.) 
pi P. Soare (România). (T. St.)

ELVEȚIA — IUGOSLAVIA 
35—10 (21—6). Joc 
cu destule valențe 
Rugbyștii elvețieni, 
ganizați. au ciștigat

frumos și 
tehnice, 

mal or
ia scor 

(exagerat, însă, față de situația 
<®n teren), reallzînd 5 eseuri. 3 
Lp., 3 trans., față de un eseu 
și 1 Lp. de partea iugoslavilor. 
Au arbitrat : J. Fuga (Portu
galia) — G. Campanile (Italia) 
St G. Hustiu (România), (d.c.)

Clasamentul grupei B : 
tugalta 7 p (19 eseuri), 1 
7 p (8 eseuri). Tunisia ' 
eseuri), Iugoslavia 3 p.

: Por-
ElveU®
T p (5

a In med international 
disputat ieri in Capitală, 
nara A, Sportul Studențesc, a 
Învins cu 29—25 (8—10) formația 
italiană R.C. Messina, după un 
joc deschis, spectaculos.

amical, 
dlvizio-
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CRAIOVA 
Dacă luăm 
mentul ret 
eă partida 
- -PoU" • 
Învinse in 
se constitu 
derby. Dar 
te de oră 
chilibrată, 
dovada ele 
egal de oc 
?1 11) șl I 

ncepînd li 
verși tatea 
mum (lnst 
Iul Badea) 
timișorenii! 
lovitură ct 
nescu in 
porții lui : 
fațat cele 
mei reprlz 
re a Iui B 
— Gică Pi 
CIRȚU rel 
ficilă, deși 
mătoarea' i 
delor, Ane 
Badea tn 
teral stinf 
impecabil 
CU, ‘ ‘ 
luat 
2—0.

în 
curs 
renilor, U 
joace ca 
In min. 5 
rară: Glc: 
din careu 
rapid cu

bine 
minge

reprlî 
num;

o
CLUJ-NI 

fon). Dor 
după 
cutive 
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CÎRTU - BÎCU
UNIV. CRAIOVA 5 (2)
„POLI*  TIMIȘOARA 0

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa J5 000. Suturi : 33—6 (pe 
poartă : 10—1). Comere : 8—1. Au 
marcat : CÎRTU (mln. n fl 56), 
BÎCU (mim. 38, 0, 73).

UN1V. CRAIOVA : Lung (mln. 
0 Sinescu) — Negrii*,  TILIHOI, 
cioroianu. Ad. Popescu — 
GICA POPESCU, Irimescu, S*n-  
doi — Geolgău (tain. S BADEA), 
CÎRTU, BICU.

„POLI*  : Moise — Andrea», 
Vușcan, Șutea, Pascu — Sabov, 
Bozeșan H Cmm. ts Varga), Ro- 
tariu I — Oancea, Neagu, Belba 
(mta. 54 Trâlataru).

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
lomlr; la linie : M. Man (am
bii din Cluj-Napoca) și I. Târ- 
can (Tg. Mureș).

La speranțe : 5—8 (3—0).

a
ă

curs*  lungă, o centrare la CTR- 
TU, care a săltat mingea peste 
fundașii adverși, i-a depășit, a 
preluat și a șutat ușor pe Un
gă Molse : 3—0. (Pe stadion o-a 
anunțat că este golul nr. 100 al 
lui Sorin Cîrțu In Divizia A, 
Ia Universitatea). Din acest mo
ment, cele mai aplaudate faze 
ale craiovenilor vor fi „un-dol*-  
urlle Cîrțu — BICU, ultimul reu
șind tncă două goluri, ta minu
tele 63 și 72, in urma unor faze 
deosebit de spectaculoase.

Laurențiu DUMITRESCU

RECONFORTANTĂ
- „U“ CLUJ-NAPOCA 3 (2)
• CHIMIA RM. VlLCEA 0
j Stadion Municipal ; teren
c bun ; timp Închis, ploios ; spec

tatori — circa 12 000. Șuturi : 
16—8 (pe poartă : 6—2). Cornere : 
5—5. Au marcat : BOERU (mln. 

“ 26), CTMPEANU H (tata. 43),
" BUCUR (min. 70).

„U“ : Caval — Dobrotă, CIO- 
e CAN, Neamțu, POJAR (mta. 62 

Meszaroș) — L. MOLDOVAN, 
BUCUR, BIRO — CÎMPEANUn, 
Fîșlc (min. 71 A. Stoica), Boeru. 

J CHIMIA : PAVEL — Lazăr, 
■, Basno, Preda, Cincă — Vergu, 
u Beldeainu (min. 10 Blca), CI- 
3 REAȘA, Iovan — Verlgeanu (mta.

TO Sdriete), Ancuța.
A arbitrat foarte bine R. Matei; 

a la linie : P. Iliescu șl M. Stoe- 
_ nescu (toți din București).

Cartonașe galbene : BICA. 
La speranțe : 1—1 fl—fl).

, gazdelor tșl găsește o nouă ma- 
. teriallzare : Blro centrează de pe 
. stingă șl BUCUR înscrie specta- 
I culos cu capuL Oaspeții puteau 
I reduce scorul (mln. 73, Basno 

șutează peste poarta goală), dar 
■ și clujenii mai puteau marca, 

Intr-un final ta forță, mult a- 
plaudat de public, ta mln. 88, 
clnd Lazăr a respins de pe linia 

t porții, șl In mln. 89, clnd Blro a 
t ridicat mingea peste bară.

i Radu URZICEANU

DE SOSIRE**!
F. C ARGEȘ 4 (1)! s. a bacau 3 (i)

t Stadion „1 Mai*  ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori —

, circa 14 000. Șuturi l 10—3 (pe 
poartă : 5—3). Comere: 0—3. Au 
marcat : IGNAT (mtn. 18 șl 09).

I BADEA (mta. 58 — (Un 11 m), 
, D. ZAMFIR (min. 37), respectiv
| AVADANEI (min. 13), ANDRTEȘ

(tata. 68 — din 11 m), ADOLF 
(min. 76).

i F. C. ARGEȘ t Cristian - E-
i duard, Ptrvu, Stanca, Tănase — 

BADEA, ȘTEFAN, Toana (mln. 
64 Pană), Bobaru (min. 48 D. 
ZAMFIR - IGNAT, Jure*.

S. C. BACAU : Mangeac — An
dries, BORCEA, C. Solomon, Eli- 
sel — VTSCREANU, Ttatmănuru, 
Burleanu, ADOLF — Avădanei, 
Bîșcă (min, 0 Iancu).

A arbitrat bine J. Grama ; ta 
linie J M. Constantinescu și M. 
Nlcuîescu (toți din București).

Ia speranțe : 1—6 (8—4).
.  ... ..........

PLOIEȘTENII ȘI-AU MAI ÎMPĂCAT SUPORTERII
PLOIEȘTI, 34 (prin telefon). 

Petroliștii s-au lansat, puternic 
din start, dornici să se reabili
teze după eșecul de Joia trecută, 
tacereînd să străpungă apărarea 
blhoreană (cu cele mal multe go
luri primite In campionat : 42).
El au realizat clteva frumoase 
acțiuni, dovadă a presiunii exer
citate fiind cele 9 cornere obți
nute. Totuși, n -au marcat nld un 
gol, in principal datorită... por
tarului Liliac — efectiv de ne
trecut in această parte a jocului. 
De patru ori (!) jucătorii petro
liști — Drăgan (mta. 12), Ștefan 
(min. 22), Mocanu (mln. 30) șl 
Butufei (mtn. 43) — wu șutat
puternic la poartă, dar de fle
care dată Liliac a avut reflexe 
excelente, resplngtnd In extremis. 
Șl, astfel, repriza a rămas „albă*.

Ăbia cea de a doua parte a 
jocului a adus liniște tn sufletele 
suporterilor ploleștenl. După o 
mare emoție, tn mln. 59, dnd Ile

HUNEDOARA 30, (prin telefon). 
Cunoscutul joc ofensiv al Corvi- 
nulul pe propriul teren a făcut 
ea F. C. Olt s*  se vadă condusă 
pe tabela de marcaj Încă din 
mln. 5. Atunci, la un corner 
•curt executat de Gabor, Văetuș 
a prelungit ea capul, pe spate, și 
COJOCARU a inserts, tot eu 
capul, de la * m. In mln. 13, 
din nou fază „lucrat**,  Mateuț- 
Văetuș, centrare a ultimului și 
PETCU a înscris, eu genunchiul, 
un gol cam norocos, Corvlnul 
ataca cu 8—7 jucători. MM ve
neau șl fundașii TTrnoveanu și 
Nlcșa. Firesc, golul trei a venit 
ta min. 13, etad Klein a centrat 
de pe dreapta (eu dreptul) șl 
COJOCARU a reluat in plasă, de 
Ia 4 m. In min. 38 putea fi 4—8. 
Petcu, plecat din ofsaid (nevăzut 
de tușierul Vodă), a fost faultat 
ta careu și tot el a executat 
penalty-ul, dar stab și durea a 
respins.

La 0—3, Bălăci a rămas ta ca
bine, prevestind, parcă, ce o să 
mal fie și după pauză. In mln. 
51 a ratat Cojocaru, după care 
a urmat o acalmie neașteptată 
in tabăra gazdelor, de care au 
profitat oaspeții șl F. C. Olt avea 
să realizeze o serie de șuturi, 
dar Turcu s-a încurcat ta situa
ție clară (min. 5S), tar Georges
cu a șutat in bară (mln. S3). 
Simțind nemulțumirea tribunelor, 
Corvlnul apasă pe accelerator și 
In final tșl bagă partenera „tn 
corzi*,  tn mta 72, un fundaș, 
MĂRGINEAN, Înscrie eu eapul 
Ia o lovitură de colț, „amendlnd*  
ezitarea iul Ctarea ; ta mln. 77, 
un alt fundaș, Tlrnoveanu, lșl

SUB POVARA NEVOII DE PUNCTE
TG, MUREȘ, 30 (prin telefon). 

Joc confuz, tensionat, eu nume
roase fragmentări. Formația bra
șovean*  a venit decisă să smul
gă punctul dătător de speranțe 
șl l-a obținut grație unul joc de 
mare angajament, dar șl cu pre
țul multor faulturi. Această ma
nieră l-a stfnjenlt evident pe ju
cătorii mureșeni, care. In plus, 
n-au reușit să găsească antido
tul .capcanei" jocului la ofsaid 
practicat de oaspeți. Cu alte cu
vinte, o partidă tncîlcltă, cu rare 
faze de poartă, în care primul 
șut expediat pe spațiul porții
l-am  notat abia in mln. 42 șl 
acesta a fost al brașovenilor, care 
puteau chiar deschide scorul : 
Cadar a pătruns frontal șl a șu
tat violent, de la 14 m, numai 
reflexul uimitor al iul Varo fă- 
etnd ea formația locală să nu se 
vadă condusă. Plnă atunci, doar 
două situații favorabile, dacă le 
putem nu.nl așa, ale gazdelor, ta 
șuturile Iul Botezan (mln. 14) șl 
Clorcerl (mta. 18), ambele Impre
cise.

Repriza secundă s-a desfășurat 
după aceleași tipare ale subme- 
dlocrltățlt. A.S.A. a dominat, dar 
fără claritate, defensiva adversă, 
exactă șl precisă (avlnd ta față 
doi mijlocași neobostțl, pe Pană 
șl Șerbănlcă), destrămtad totul.

FINAL PALPITANT
BUZĂU, 34 (prin telefon). Neîn

doielnic, gazdele «u tras destule 
tavățămlnte dta cele două remize, 
„cu albul*,  din acest retur și au 
dorit să aplice ta aceleași coor
donate de eficiență „varianta bal
canică". Primul argument — șu
tul violent al fundașului Năstase 
(mln. 1), apoi periculoasa cen
trare a Iul Cramer (mln. 5). tn 
replică, o acțiune viguroasă a 
Iul Baooș, ta mln. L CSnd par
tida avansa spre un echilibru ta 
joc, apare la rampă „omul de 
gol*,  DUDU GEORGESCU, care, 
ta min, 14, fructifică eu o lovi
tură de cap, ta stilul caracteris
tic, centrarea lui Tic*.  După gol, 
Gloria cedează mijlocul terenu
lui, zonă stăptnltă destul de au
toritar de feroviari, eare-și treo 
ta cont și clteva situații bune de 
a înscrie : Aglu (mln. 37 șl 35 — 
ambele rezolvate de Lazăr) și 
Damaschln n (mta. 31). Buzole- 
nll încearcă unele „ruperi de 
ritm' mal periculoase prin Măr
eți, tn mln. 37.

La reluare, DUDU GEORGES
CU este din nou ta rol, plasînd 
• nouă eficientă lovitură de cap 
la lovitura liber*  executată de 
Șumulanschi ta mln. 52 : 2—4. 
Lazăr se va remarca Iarăși, ta 
mln. 68, la voleul iul Mdhea, 
pentru ca, ta mta. 0, PROFIR 
a*  mărească diferența do «cor, 
după un Inspirat avantaj lăsat de 
.centralul*  Gr. Maeavel. Gluleș- 
tenll nu se împac*  eu această

7

n-a marcat pentru bihoreni 
fiindcă s-a mișcat prea Încet, 
perm Ițind iul Jlpa să-l „fure" 
mingea ta 2 metri de poartă, ta- 
torta medului a Început să se 
scrie din mln. 64. ta acest mi
nut, Ia un corner executat de 
Mocanu, Liliac ■ greșit implnglnd 
mingea Înspre spatele său, unde 
era NUȚA, care » Împins balo
nul tn plasă de ta numai 3 me
tri : 1—0. Cel de al doilea goi s-a 
înscris ta mta. 78 : Mocanu cen
trează, sar ta minge portarul Li
liac șl mijlocașul DRAGAN ; a- 
cesta din urmă reușește tas*  să 
trimită, cu capul, printre mlinlle 
portarului, mingea tn goL O par
tidă In gare Petrolul a învins pe 
merit, insă nld F. C. Bihor (care 
de trei zfle și-a schimbat din 
nou antrenorul : Dărăban ta lo
cul lui Kraus) n-a Jucat rău, 
contribuind ta reușita unul spec
tacol plăcut.

Modesto FER RAR INI

CORVLNUL HUNEDOARA 6 (3) 
F. C. OLT 8

Stadion Corvlnul ; teren bun ; 
timp ploios ; spectatori — circa 
15 00. Șuturi : 10—14 șpe poartă: 
»—8). Corners : 11—3, Aa marcat: 
COJOCARU (tain. 5 șl 13), PET- 
CU (mln. 11 șl ti — ultimul din 
11 metri), MĂRGINEAN (mln. 
77), EFTIMIE (mln. 77 — auto
gol).

CORVINUL : ionlț*  (min. 7S 
Alexoi) — Nlcșa, Mărginean, 
Staoia, TtRNOVEANU — Petcu, 
Mateut, KLEIN — Gabor, COJO
CARU (mln. 71 Dublnctac), VAE- 
TUȘ.

F. C. OLT : durea — Lauren- 
țta, Andrei, Mihali (mln. 44 lo- 
nașcu). Matei — M. Popescu, Mi
nes, Eftlmie, Balad (mtn. 44 
Georgescu) — Turcu, Pena.

A arbitrat, ta general bine, A. 
Gheorghe ; ta linie : Gh. Vodă 
(ambii din P. Neamț) șl C. 
Gheorghe (Suceava). ___

Cartonașe galbene : VĂETVȘ, 
KFTTMTE.

La speranțe • 3—4 (1—4).
• .................... ................. ...

încheie cursa cu o centrare din 
care EFTIMIE, uluit de rapidita
te, a Înscris ta propria poartă. 
In fine, in mln. 31 Ionașcu scoa
te o minge din careu cu mina 
și PETCU nu mai dă speranțe 
portarului oaspeților, ridlcind sco
rul la 4—4, pentru ca tot el 
(min. 38) să rateze de la I m, 
tn loc să-și consolideze poziția 
de lider al golgeterilor.

Constantin ALEXE

A^.A. TG. MUREȘ 0
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion ,^3 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 6 ooo. Șuturi : 6—5 (pe poar
tă : 2—3). Cornere : •—2.

A.S.A. : VARO — Szabo, Jenei, 
ESPIR, Fodor — Dumitrescu 
(min. 57 Soare), L. POPA, Bote
zan (mta. 46 Both n) — Cior- 
cerl, Fanld, Muntean.

F.C.M. : Șanta. — Bălan, NA- 
GHT, MOLDOVAN, Mandoca — 
PANA (mln. 80 Lungu), ȘERBA- 
NICĂ, Mărgărit (Imdn. 57 Spirea). 
Bența — Cadar, Kramer.

A arbitrat bine AI. Mustățea ; 
ta linie : D. Ciolan (ambii din 
Pitești) șl C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene : MANDOCA. 
Da speranțe : 3—1 (1—1).

..  .. ........ ........  ■■ ■
Mal mult chiar, F.C.M.-ul a avut 
clteva contraatacuri tăioase, toa
te Insă ratate de Spirea (mln. 
78), Cadar (mln. 89) șl mal ales 
Bența (mln. 90), care, de la 4 m, 
a șutat afară ! Gazdele puteau 
puncta ta mln. 73 prin Muntean, 
dar Șanta a parat șutul.

Gheorghe NERTEA

GLORIA BUZĂU 4 (1)
RAPID 2 (0)

Stadion Gloria ; teren btm ;
timp frumos ; spectatori — circa 
30 000. Șuturi : 13—11 (pe poart*  : 
6—4). Cornere : 3—5. Au marcat : 
D. GEORGESCU (mln. 14, 52 șl 
88), Profir (mln. 0), respectiv 
Șt. Popa (min. 85) șl țir*  cmtn. 
86).

GLORIA : LAZĂR — Comănes- 
CU, Mircea, FL. MARIN, Năs
tase — ȘUMULANSCHI, Balaur 
(mln. 72 Julls), TI că, Cramer — 
D. GEORGESCU , Marcu (mta. 
M Profir).

RAPID : Toader — Marinescu, 
GRTGORE, CSrstea, Baooș — 
RADA, Goanță, (mln. 54 Șt. 
Popa), Agiu (mta. 67 TTră), Du
mitru — Damaschln H, MANEA.

A arbitrat foarte bine G. Ma
eavel t 1*  Hnle : C. Matei (ambii 
din Deva) și N. Dlnescu (Rm. 
VIleea).

Cartonașe galbene : RADA. 
La speranțe : 1—4 (8—4).

.  . .................
situație șl au două tresăriri de 
orgoliu prin ȘT. POPA (mln. 85) 
șl TÎRĂ (mln. 36), sancțlonlnd 
prompt superficialitatea defensi
vei locale. Final pasionant, eu 
un liniștitor goi al aceluiași D. 
GEORGESCU (In mln. 88), eare 
a fost eroul medului.

Adrian VASILESCU

PETROLUL PLOIEȘTI 2 (0) 
F. G BIHOR 0

Stadion Petrolul ; teren hun ; 
timp taumos ; spectatori — drea 
10.000. Șuturi : 13—5 (pe poartă
10—3). Cornere : 13—2. Au mar
cat : NUȚA frnln. 60) șt DRA
GAN fmln. 78).

PETROLUL : Jlpa — ȘTEFAN, 
Butufei, Pitulice, P. Gușă — 
Drăgan, Grtgore (imln. TO Ene), 
Costin (mln. 48 lamandi) — MO
CANU, NUȚA, I. GUȘA.

F. C. BIHOR : LILIAC — DIA- 
NU, Dumitrescu, Biszok, KISS 
(min. 43 Bucteo) — Tămaș, Mu- 
reșan, Mlhuț — Re (mln. 78 
Grosu), Georgescu, Lazăr.

A arbitrat foarte bine G. loaes- 
cu ; la linie : O. Teodoreseu și 
V. Angheloiu (toți din București).

Cartonașe galbene : MOCANU, 
BUTUFEI.

La speranțe : 3—9 (1—0).

Pentru jocul de miercuri, din semifinalele Cupei Campionilor Europeni

STEAUA PLEACĂ ASTĂZI LA BRUXELLES
In cursul acestei dimineți ur

mează să plece pe calea aerului, 
spre Bruxelles, formația noastră 
campioană, Steaua, care, miercuri 
seara, va ingBnl, In capitala Bel- 
gld, pe Anderlecht, in meci tur 
contlnd pentru semifinalele Cu
pei Campionilor Europeni la 
fotbal.

Jucătorii noștri, eare au efec
tuat ieri un joc-școală ta com
pania echipei de speranțe, au ta

IERI, iN ETAPA A
SERIA I -----------------------------

OTELUL GALAȚI — CKA- 
llLAUL P. NEAMȚ 1—4 (4—4) : 
Rotaru (min. 53).

CHIMIA FĂLTICENI — CJSJH. 
SUCEAVA 1—0 (1—0) : PlntUie
(mln. 41).

MINERUL VATRA DORNEI — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI »-0 
(0—4) -. Sotir (min. 43, autogol) șl 
Popovicl (mim, 52).

CJS. BOTOȘANI — CJJl. PAȘ
CANI i—o (1—0) : Ponicone (min. 
15).

OLIMPIA RM. SĂRAT — 
STEAUA MIZIL 0—2 (0—0) : Ga
leș (tmin. 50 șl 60).

METALUL PLOPENT — DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 2—0 (ir-0) : Ml- 
halache (min. 24) și Matei (tata. 
75).

POLITEHNICA IAȘI — DUNĂ
REA C.S.U. GALATI 1—2 (4—1) : 
Constantin (mln. 59), respectiv 
Ragea (mln. 34), Balaban (tain. 
72 din 11 m).

ARIPILE BACĂU — r.C.M. 
DELTA TULCEA 3—1 (0—0) : O- 
laru (mta. 55 din 11 m), Grigo- 
raș (tain. 66 șl 67), respectiv 
Grosu (mim. 80).

F.C. CONSTANȚA — F.C. PRO
GRESUL BRĂILA 1—1 (0—0) : Io- 
vănescu (imta. 56 dta 11 m), res
pectiv Darie (Imin. 68).

Relatări de la T. Siriopol, D. 
Crăciun, M. Cozubaș, T. Ungn- 
reanu, T. Budescu, V. Frincu, M.
Maeovei, E. Teirău 51 3. Nace
1. OȚELUL Gi. 20 16 2 2 50-12 34
1. Polit. Iași 20 12 4 4 26-14 28
3. Dunărea CSU 20 10 4 6 24-20 24
4. FC C-ța 20 0 5 6 30-18 23
5. Steaua Mizil 20 10 2 8 27-25 22
S. CS Botoșani 20 8 3 9 19-20 19
7. CSM Suceava 20 7 S 8 22-23 19
B. Met. Plopenl 20 t 2 10 31-28 18
A. FC Prog. Br. 20 7 4 8 24-22 10
w. CFR Pașcani 20 6 6 8 25-25 18
11. Ceahlăul 20 8 3 10 20-23 16
12. Delta Tuleea 20 9 0 11 20-26 18
13. Chimia 20 8 2 10 Zl-33 18
14. Dunăirea Căi. 20 5 7 8 16-25 17
15. Prahova CSU 20 7 3 10 18-28 17
ie. Olimpia 20 6 5 8 16-26 17
iff. Minerul VJ). 20 7 2 11 18-30 16
18. Aripile Bc. 20 5 < 8 25-36 16

ETAPA VIITOARE (duminică 6
aprilie) : C.S.M. Suceava — F.C. 
Constanța (0—1), Prahova C.S.U. 
Plodești — F.C. Progresul Brăila 
(0—3), Dunărea CJS.U. Galați — 
C.I.R. Pașcani (1—2), Steaua Ml- 
zH — Minerul Vatra Darnel 
(8—4), Dunărea Călărași — Ari
pile Bacău (0—3), Ceahlăul P. 
Neamț — Olimpia Rm. Sărat 
(1—2). Politehnica Iași — C.S. 
Botoșani fl—0), F.CM. Delta Tul- 
cea — Metalul Plopenl (0—5), 
Chimia Fălticeni — Oțelul Ga
lați (1-9).

SERIA A ll-a ---------- ---------
FLACĂRA AUTOM. MORENI — 

GAZ METAN MEDIAȘ 1—4 
(0—0) : Ștefănescu (mta. 47).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — C.S. TUtGOVIȘTE 1—1 
(0—0) : Beldie (mta. 52), respec
tiv Gîngu (mln. 84).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — ELECTROPUTERE CRA
IOVA 8—0.

AVtNTUL REGHIN — MECA
NICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 1—8 p—0) : Istrate (mln. 
27), respectiv Olteana (min. 86).

CARTAȚI MÎRȘA — l.CJM. 
brașov 1—0 (0—0) : pmtam
(tata. 89).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — I.CJSXM. 
BUCUREȘTI 1—1 (8—1) 1 Glugta- 
mleă (min. 52 din 18 m), respec
tiv Nohlt (mtn. 43).

A.S. DROBETA TH. SEVERIN 
— IJW.A.S.A. SF. GHEORGHE
2—8 (0—0) : Udrea (mln. 50 și 
86).

TRACTORUL BRAȘOV — MUS
CELUL CIMPULUNG 3—0 (1—0) 1 
A. Neagu (mta. 30 șl 47), Him (ea 
(tata. 61 din 11 m).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CHIMICA TlRNAVENI 3—1 (2—0) : 
Pestrița (mita. 2 șl 22), respectiv 
Ogrean (mln. 80).

Relatări de la Gh. BInca, A. 
Soare, D. Mihail, I. Ormentaan, 
M. Verzescu, T, Marita, S. Ma- 

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 30 MAR
TIE 190 : 1. A^.A. Tg. Mureș — 
F.CJW. Brașov X ; 2. Corvlnul
Hunedoara — F.C. Olt 1 ; 3. Di
namo București — Steaua Buc. 
ANULAT ; 4. Petrolul Ploiești — 
F.C. Bihor 1 ; 3. „U" CIuj-Na- 
poca — Chimia Rm. V. 1 ; 6. F.C. 
Argeș — S.C. Bacău 1 ; 7. Vic
toria Buc. — Sportul Stud. ANU
LAT ; 8. Gloria Buzău — Rapid 
București 1 ; 9. Univ. Craiova — 
Poll. Timișoara 1 ; 10. Progresul 
Buc. — C.S. Ttrgovlște X ; 11.
Minerul Cavnic — Gloria Bistrița 
1 ; 12. Armătura Zalău — olim
pia S.M. 1 ; 13. Metalul Bocșa 
— C.S.M. Reșița X. Fond total de 
riștlguri : 1.007.060 led.

programul de astăzi un antrena
ment la Bruxelles, Iar miine lșl 
vor încheia preparativele pentru 
meci prlntr-o ședință de pregă
tire chiar pe stadionul Ander
lecht. Lotul care urmează să se 
deplaseze este compus din 3 
Ducadam, Stingaciu — Iovan, 
Bumbescu, Belodedicl, Bărbulesca, 
Welsenbacher — Balint, T. Stoica, 
BSlOnl, Majaru, Bălan, Pistol — 
Lăcătuș, Pițurcă, Radu n.

20-a A DIVIZIEI B
nafu, P. Dumitrescu și D. Da
niel,
1. FL. MORENI 20 12 5 3 24-13 20
3. Prog. V. 20 9 7 4 36-16 26
3. CS Tirgoviște 20 9 6 5 30-15 24
4. AS Drobeta 20 10 3 7 27-23 23
5. CarpațI M. 20 10 2 8 29-26 22
6. Tractorul Bv. 20 8 5 7 26-20 21
7. Avîntul R. 20 8 4 8 22-35 20
8. Electroputere 20 8 3 9 40-30 19
9. Chimica 20 8 3 9 32-25 19

10. Automatica 20 8 3 9 27-32 19
11. Sp. Muncit. 20 7 5 8 19-26 19
13. IMASA 20 8 3 9 21-33 19
13. Mec. Fină 20 6 6 8 30-33 18
14. Muscelul 20 fi 0 11 23-31 18
15. Gaz Metan 20 8 1 tt 25-23 17
18. ICIM Brașov 20 8 1 11 28-28 17
17. Șoimii IP A 20 6 5 9 29-91 17
18. ICSIM Buc. 20 5 4 11 15-42 14

ETAPA VHTOARE (duminică « 
aprilie) : I.CJ.M. Brașov — A^. 
Drobeta Tr. Severin (3—4), Chi
mica Tîrnăveail — Sportul Mun
citoresc Slatina (2—3), C.S. Tta- 
goviște — Flacăra Autom. Moreni 
(0—0), Mecanică Fină Steaua 
București — Tractorul Brașov 
(0—4), Gaz metan Mediaș — Șoi
mii I.P.A. Sibiu G—8). I.M.A.S.A. 
St. Gheorghe — Electroputere 
Craiova (0—3), CarpațI Mlrșa — 
Automatica București (0—3), 
I.C.S.I.M. București — Avlntul 
Reghin (O—1), Muscelui câmpu
lung — Progresul Vulcan Bucu
rești (0—3).

SERIA A lll-a -----------------
JIUL PETROȘANI — AURUL 

BRAD 4—2 (3—1) : Laseoni (min. 
16), Vancea (mta. 39 din 11 m șl 
mln. 42), Stana (min. 67), res
pectiv Ciontoș (tain. 36 șl min. 
78 dta 11 m).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— CS. U.T. ARAD 3—0 (2—01 B 
Buzgău (mln. 20) și Tolba (mln. 
40 și 71 din 11 m).

STRUNGUL ARAD — CJ.R. 
TIMIȘOARA 5—1 (3—1) 1 NedelcU 
n (tain. 13, 30, 33 șl 81), Zotner 
(mta. 68), respectiv Schneider 
(mta. 3).

MINERUL CAVNIC — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (1—0) : Mic (min. 
41), Catană (min. 60), respectiv 
Moga (mta. 66).

MUREȘUL DEVA — UNIREA 
ALBA IULIA 2—1 (0—0) 7 Vldlcan 
(min. 46 din 11 m), Preda (min. 
70), respectiv I. Popa (mln. 54 
dta 11 m).

C.IX. SIGHET — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 0—0.

MECANICA ORĂȘTIE — MINE
RUL LUPENI l—o (0—0) : vesa 
(tain. 79).

ARMĂTURA ZAI.AU — OLIM
PIA SATU MARE 2—1 (1—1) 0
Pășcuță (mln. 27), L Marin (min. 
65 dta 11 m), respectiv Metnlc 
(mln. 24).

METALUL BOCȘA — C.S.M. 
REȘIȚA 6—0.

Rriatări de la S. Zamorea, A.' 
Crișan, Gh. MornăHă, V. Me- 
drea, I. Simion, I. Mihnea, I. SI-
minte. I, Domuță, T. Țăranu.
1. JIUL 20 15 2 3 38-13 »
1. F C Maram. 20 11 6 3 32-10 M
1. Gl. Bistrița 20 m 3 6 45-16 25
4. OHmpla S.M. 20 9 3 1 37-27 31
5. Mln. Cavnic 20 10 1 9 30-27 M
6. CIL Sighet 20 9 3 8 11-2» a
7. CSM Reșița 20 7 6 7 22-19 M
8. Mec. Orăștle 28 8 4 8 29-0 29
6. CS UTA 20 10 0 10 25-27 M

18. Mureșul Deva 20 10 0 10 25-29 M
11. Strungul 20 7 5 8 31-27 18
13. Met. Bocșa 20 7 5 8 23-39 18
13. Aurul Brad 20 8 2 10 18-25 18
14. Armătura 20 7 3 M 17-0 17
15. înfrățirea 20 9 6 0 14-31 16
16. CFR Timiș. 30 6 3 11 18-« 13
17. Unirea A. I. 20 7 1 13 36-0 18
18. Min. Lupenl 20 5 3 13 14-34 13

ETAPA VIITOARE (duminică 0 
aprilie) 1 Gloria Bistrița — Me
talul Bocșa (1—1), Unirea Alba 
Tulia — Minerul Cavnic (1—4), 
CJSJW. Reșița — CJX. stgJiet 
(8—1), Olimpia Satu Mane — 
Strungul Arad (1—1), Minerul 
Lunen! — Aurul Brad (0—2), CJ3. 
U.T. Arad — Armătura Zalău 
(1—2). Jiul Petroșani — Mureșul 
Deva fl—0), înfrățirea Oradea — 
F.C. Maramureș Bala Mane (0—3), 
C.F.R. Timișoara — Mecanica O- 
răștie (6—2).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ „LOTO*  

DIN 30 MARTIE 190

FAZA I : Extragerea I : 51 21 
S3 8 13 60 32 6 1 <9 75 80 ;
Extragerea a Il-a : K (« M 11 
88 28 27 M n 90 74 7 ; Extragerea 
a m-a : 46 50 33 72 0 67 38
0 27 55 78 86 ; Extragerea a
IV- a : 41 25 42 47 57 21 23 81
0 10 0.

FAZA A n-A : Extragerea a
V- a : 42 24 14 0 4 47 ; Extrage
rea a VI-a : 13 41 39 69 46 79 ; 
Extragerea a VH-a : 8 0 82 0 
70 51.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI 3 
2.155.009 LEI.



In meciul de simbălă, de la București

RUGBYSTII SCOȚIENI SI-AU CONFIRMAT VALOAREA1 - t »

Oaspefii au ci ști gat cu 33-18
Echipa noastră reprezenta

tivă de rugby n-a reușit să-și 
realizeze obiectivul propus : 
reeditarea frumoasei victo
rii din 1984, asupra aceluiași 
XV al Scoției, pierzind sîmbătă 
după-amiază la un scor mare : 
18—33 (12—15), după oe a pri
mit trei eseuri cu inadmisibilă 
ușurință și pe fondul unor 
grave greșeli de apărare. Fie 
că ne place, fie că nu, trebuie 
să recunoaștem deschis că, 
de la un timp, echipei noastre 
naționale de rugby — care ne 
delectase in trecut cu atîtea 
succese — nu-i mai merge jo
cul. Tot așteptăm, tot sperăm, 
dar în zadar,..

Qert e că în fața naționalei 
Scoției, care și-a probat valoa
rea și poziția fruntașă — la e- 
galitate cu Franța — din Tur
neul celor 5 națiuni, rugbyștii 
noștri au făcut din nou un 
joc sub cota obligatoriului 
„mulțumitor" ! In fața u- 
nei echipe care a circulat 
rapid în teren, care a știut 
oe vrea, jucînd viguros și 
tehnic — cea a Scoției — 
(remarcări - speciale oamenii 
din liniile dinapoi, in frunte cu 
fundașul, dar și linia a treia și 
„capul de grămadă"), rugbyștii 
noștri nu s-au regăsit decât ra
reori. Jocul a fost pierdut — 
credem — la nivelul înaintării, 
care nu s-a angajat în dispută 
cu suficientă hotărîre și nu 
a acționat cu rapiditatea nece
sară. deși în momentele fixe

FILMUL
Jocul îl încep oaspeții, care șl 

deschid scorul în mln. 4 prin 
G. Hastings, din l.p. : ROMANIA 
— SCOȚIA 0—3. Nu trece nici un 
minut (5) și egalăm din drop, 
prin Ignat — șut de ta 35 m : 
ROMANIA — SCOȚIA 3—3. în 
mln. 7, scorul se modifică din 
nou : șt. Constantin atacă .om 
fără balon" șl l.p. G. Hastings 
si : ROMANIA — SCOȚIA 3—«, 
dar egalăm iarăși — în mln. 8. 
tot prin l.p. (Ignat), la o ob
strucție a adversarilor noștri a- 
supra fundașului : ROMANIA — 
SCOȚIA 6—6. In mln. 11 — Glu- 
glea — placaj „om fără balon* * șl 
G. Hastings înscrie din nou prin 
l.pr : ROMANIA — SCOTIA 6—9. 
In min. 16 tot G. Hastings mă
rește avantajul echipei sale șl tot 
din l.p.. la un plaeaj fnttrzlat 
(I,. Constantin) : ROMANIA — 
SCOȚIA 6—12. Tn min. 26 În
scriem eseu prin Toader. după 
o frumoasă acțiune pe traseul 
Paraschiv — Pașcu — Munteanu, 
aripa noastră înscriind după o 
cursă spectaculoasă prin plonjon, 
dar „centralul*  nu acordă Tt Râ- 
mînem la cîrma jocului, reușind 
să reducem din handicap, în 
min. 32, prin Ignat, din b.p.. la 
obstrucție tușă : ROMANIA — 
SCOȚIA 9—12. Mln. 34, prăbușire 
(intenționată) a grămezii, l.p. 
pentru oaspeți și G. Hastings 
modifică scorul : ROMANIA — 
SCOȚIA 9—15. Rezultatul primei 
reprize îl stabilește tot Ignat, 
dtntr-o l.n. (mln. 38). de la 48 
m : ROMANIA — SCOTIA tî—15

• Meci amical, ia Neapole : 
Napoli — Argentina <cu Marado
na în formație) 1—2 (1—2). Au 
marcat : Pecci (min. 40), res
pectiv Pasculli (min. 7) și Gar
re (min. 11).
• C.E. de tineret, sferturi de

finală la Bergamo: Italia — Sue
dia 2—1 (1—1). Meciul, desfășu
rat pe un teren alunecos din
cauza ploii ‘torențiale, a fost
condus de arbitrul român Ion
Igna. In tur: Suedia — Italia
1—1.
• Sferturi de finală, meciuri 

tur, în Cupa Franței : Auxerre 
— Rennes 1—1, Tours — Bor
deaux 0—1; R.C. Paris — Mar
seille 1—2, Lens — Paris S.G.
2— 1. • In meci restant pentru
campionat: Metz — Le Hâvre
3— 0.

e Campionatul R.F.G. (et. 29). 
Fortuna Dusseldorf — Hanovra
2—2, Eintracht — Bay&rn Miin- 
chen 2—2, Kaiserslautern — Mon-

„CENTURA DE
(Urmare diin pag. 1)

Iakov, gratificat în semifinale 
cu o victorie nemeritată în fața 
lui Nicolae iancu. Morea a înce
put din prjmul minut un ade
vărat asalt asupra adversarului 
său și, prin serii de lovituri ex
pediate din toate pozițiile, l-a 
obligat pe Ciolakov la o defen
sivă aproape permanentă. După 
o primă repriză în care nu a 
întreprins aproape nimic, sporti
vul bulgar se hotărăște să ...lasă 
și el la luptă, dar Morea ripos
tează viguros cu serii de lovi
turi la față șl corp, care îl for
țează pe Ciolakov să intre din 
nou în defensivă. în plus, boxe
rul oaspete este la un pas de a 
primi un avertisment din partea 
arbitrului Ion Damian pentru lo
vituri neregulamentare, cu mă
nușa deschisă. In aceste condi
ții, misiune ușoară pentru arbi
trii-] udecă-tori : învingător la
puncte (4—1) Cristian Morea.

Cocoș. întîinire „neutră" pen
tru spectatori la această cate
gorie. Centura și-au disputat-o 
doi sportivi oaspeți : Alexandr 
Ilristov (Bulgaria) și Koc Bur- 
han (Turcia). Punctînd mai mult 
de-a lungul întregului meci, Hris
tov a primit decizia cu 5—0.

Pană. Un meci între doi j,pun- 
cheuri": Nicolae Talpoș — Con
stantin Pascariu. Așa cum ne 
așteptam, Pascariu a atacat cu 
serii, încercînd chiar din primul 
rund să-și pună în valoare buna 
pregătire fizică, demonstrată în 
acest turneu. Talpoș însă l-a 
stopat adesea dur cu directe de 

ale jocului a răspuns bine. In 
cîmp. In schimb, nu s-a văzut. 
Două-trei acțiuni Munteanu, 
Murariu, L. Constantin. în
seamnă categoric mult prea 
puțin față de pretenții ! De a- 
semenea. fundașul șl aripi
le (deși M. Toader a înscris 
dintr-o frumoasă acțiune per
sonală un eseu neacordat) nu 
au corespuns. O notă bună 
doar „uverturii*  sibiene Ignat 
(a transformat exceptional), 
căreia îi datorăm toate cele 18 
puncte ale echipei noastre, lui 
Paraschiv, pentru strădaniile 
sale, deși infructuoase, liniei 
intîi pentru buna ținută in 
grămadă, lui David și Copil 
(cit a jucat) pentru prezenta 
în cîteva faze de atac și apă
rare. încolo, mai nimic...

Un cuvânt și despre arbitru 
(R. Quittenton — Anglia) care 
a fragmentat in permanență 
jocul. având pe alocuri o 
atitudine jenantă, într-atît i-a 
părtinit pe scoțieni. Nu e 
vorba doar că ne-a anulat un 
eseu dar și întrutotul în spi
ritul jocului (la 6—12, Și altfel 
se juca la 12—12 !), dar le-a 
permis adversarilor să cir
cule In permanență in spatele 
grămezii noastre (ofsaiduri 
flagrante) „taxîndu-i*  cu vă
dită severitate pe jucătorii 
noștri, fapt care i-a intimidat, 
tătndu-le în bună măsură ari
pile.

Dimîtrie CALLIMACHI

JOCULUI
După pauză — In mln. 43 — 

oaspeții se distanțează : eseu 
Jeffrey (greșeală Bucan), trans
formă G. Hastings: ROMANIA — 
SCOȚIA 12—21. Pe presslng-ul 
nostru, tn mln. 52 Ignat Înscrie
— senzațional — prin l.p. (de la 
58 m t) : ROMANIA — SCOȚIA 
15—21. tn replică oaspeții profită 
de regruparea lentă a echipei 
noastre și imediat primim eseu
— S. Hastings (min. 54), trans
formă G. Hastings : ROMANIA
— SCOȚIA 15—27. Ratăm, apoi, 
un drop (mln. 56) prin Ignat șl 
o situație bună (mln. 58) prin 
Toader. în mln. 68 Ignat Înscrie 
ultimele noastre puncte, din l.p. : 
ROMANIA — SCOȚIA 18—27. In 
mln. 73 greșește Volnov șl eseu 
Deans, la centru, transformă G. 
Hastings. Șl scor final. ROMA
NIA — SCOȚIA 18—33.

Stadion „23 August" — timp 
splendid — spectatori circa 25.000.

Arbitri : R. C. Quittenton, F. A. 
Howard și L. Prideaux (Anglia).

ROMANIA : Hodorcă — Volnov, 
Lungu, David, Toader (min. 71, 
Copil) — Ignat, Paraschiv — 
Gluglea. Șt. Constantin, Murarlu
— L. Constantin, Caragea — 
Pașcu, Munteanu (min. 70, Tută), 
Bucan.

SCOȚIA : G. Hastings — Dun
can, D. Johnston, S. Hastings, 
Baird — Rutherford. Laidlaw — 
Calder, Beattie, Jeffrey — Pax
ton, Campbell — Milne, Deans, 
Brewster.

Tiberiu STAMA

AUR" LA BOX
dreapta. In ciuda acestui fapt, 
Pascariu declanșează atac după 
atac șl multe dintre seriile sale 
îșl ating ținta. Partida este echi
librată șl înainte de disputarea 
ultimului rund era greu de dat 
un învingător. Mai tehnic, Tal
poș acumulează minimul ne
cesar victoriei, pe care juriul i-o 
acordă la limită: 3—2.

Semiușoară. Campionul euro
pean Emil Ciuprenski (Bulgaria) 
nu șl-a onorat cartea de vizită 
în partida cu Enchbat Nerguln 
(R.P. Mongolă). Cel care a avut 
inițiativa majoritatea timpului și 
care a punctat constant cu lo
vituri directe șl „un-doi^-url în
deosebi la figură a fost sporti
vul mongol. Ciuprenski a avut 
în acest meci rol de... sparing- 
partener, recepționînd mai tot 
ce a expediat adversarul. învingă
tor la puncte cu o decizie de 
5—0, Nerguin!

Ușoară. Borislav Abadjev (Bul
garia) și Vladimir Riumin 
(U.R.S.S.) și-au disputat finala 
„ca între frați" pînă cînd, în ul
timele secunde ale primei repri
ze, Abadjev a plasat o directă 
la bărbie și Riumin a fost nu
mărat. In continuare, cei doi 
și-au expediat numeroase lovi
turi puternice, Borislav Abadjev 
cîștigînd la puncte, cu 5—0.

Semimijlocie. Meci frumos, de 
tensiune, între Ștefan Drișcu și 
campionul mondial de juniori 
Angliei Stoianov (Bulgaria). 
Sportivul nostru mi ține seama 
de ^.titlul" lui Stoianov și atacă 
insistent cu directe și serii chiar 
de la începutul partidei. Stoia-

GIMNASTA AUGUSTINA 8A0IA, 

PE LOCUL II LA MOSCOVA
MOSCOVA, tn capitala Uniunii 

Sovietice a avut loc tradiționalul 
turneu , internațional de gimnas
tică. tn clasamentul individual 
compus, la feminin, tînăra gim
nastă română Augustina Bădla 
s-a clasat meritoriu pe locul se
cund. Clasamentul : 1. Oskana
Averkova (U.R.S.S.) 38,70 p, 2.
Augustina Bădia (România) șl 
Svetlana Lebedinskaia (U.R.S.S.) 
38,45 p, 4. Natalia Lacikonova 
(U.R.S.S.) 38,15 p, 5. Elena Sev- 
cenko (V-R-S.S.) șl Ma Yin 
(R. P. Chineză) 37,50 p. La băr
bați, primele trei locuri au fost 
ocupate de : 1. Vladimir Novi
kov (U.R.S.S.) 57,30 p, 2. Ravil
Adeev (U.R.S.S.) și Di Tchel 
Hom (R.PJD. Coreeană) 57,00 
pe poziția a 7-a : Marius Tobă 
(România) 56,00 p.

CUPE EUROPENE LA HANDBAL
Rezultate din cupele europene 

masculine : C.CJL (sferturi de 
finali, meci retur) : Atletico Ma
drid — Dukla Fraga 16—13 (in 
tur 15—18). S-au calificat spanio
lii pentru câ au marcat mal mul
te goluri tn deplasare. CUPA 
CUPELOR (sferturi de finală, 
meciuri retur) : Epitfik Vesx- 
prem — Deportivo Teka Santan
der (Spania) 29—28 (In tur 
16—19), C. F. Barcelona — 
Amiciția Zflrlch 22—17 (In 
tur 23—29). CUPA FEDERA
ȚIEI : Tecnlsa Alicante (Spania) 
— Viram Sorgenfrl (Danemarca) 
19—16 (In tur 38—21), In sferturi 
de finală, șl Debrețin — Tyresoe 
27—19 (semifinală, meci tur).

ECHIPEIF BOMSNfȘTI DE HANDBAL CALIFICATE
steaua a întrecut net

iVrmare din pag. 1)

o partidă remarcabilă. După 
minutul 50, campionii joacă mat 
mult pentru public, de unde și 
ratări spectaculoase. Revenirea 
oaspeților este Insă temperată de 
ttnărul portar Tudor Vaslle, in
trat in poartă, firește, pentru 
doblndirea experienței șl parti
da se termină cu 8 goluri dlfe- 

Ninaur a tost învinsa, dar scorul general II este tavoraftil
(Urmare din pag 1)

avans puteau deveni 6. dar por
tarul Mircea Petra/n apără o a- 
runcare de la 7 m. Aceasta dă 

nov nu se lasă dominat șl r^s- 
punde, la rîndul său, echilibrînd 
situația. Asistăm la eforturile 
celor doi de a se desprinde, dar 
intențiile lor sînt greu de reali
zat. Urmărim un final cu serii 
și eschive spectaculoase de am
bele părți, meciul terminîndu-se 
în aplauzele spectatorilor. învin
gător la limită (3—2) Ștefan Driș
cu.

Mijlocie mică. Dănuț Lugigan 
obține o victorie grea, după re- 
cepțlonarea multor lovituri, în 
ultimul rund, pe care ar fi pu
tut să le evite. Directele sale de 
stînga, plasate cu adresă în pri
mele două reprize și recepționate 
în plin de Victor Svacika 
(U.R.S.S.) au cîntărit greu pe 
buletinele arbitrilor, care i-au a- 
cordat decizia lui Lugigan cu 
4—1.

Mijlocie. Lovituri de forță ma
ximă de-o parte, apărare — zero, 
de cealaltă! în această... demon
strație, Vasile Florian învinge 
la puncte pe Florin Robu.

Semigrea. Un minut de neuitat 
în partida Dumitru Senciuc — 
Lazaro Lugo Rodriguez. în run
dul secund, Senciuc face să ex
plodeze un croșeu de dreapta în 
bărbia cubanezului. Acesta cade 
dramatic la podea, dar reia lup
ta la „opt“! Era însă începutul 
sfîrșitului. Senciuc, o nouă se
rie; Rodriguez din nou numărat! 
„Faza" s-a mai repetat o dată și 
arbitrul bulgar Nikolov oprește 
meciul! învingător prin abandon 
Dumitru Senciuc.

Grea. Roberto Mendez (Cuba) 
b.p. (5—0), Sliven Rusinov (Bul
garia).

Supergrea. Aleksandr Lukstin 
(U.R.S.S.) b.p. (5—0) Dorin Ră- 
caru (România).

în Campionatul Mondial de hochei, grupa C

ROMANIA - NORVEGIA
PUIGCERDA, 30 (prin telefon). 

Reprezentativa noastră a fost tn- 
vtasă de oea a Norvegiei — scor
3—8 (1—1, 8—3, 0—2) — cu largul 
sprijin al arbitrului de centru 
WL111 Vfigtlln (Elveția), care avea 
să anuleze un goj regulamentar 
marcat de Gliga (min. 46) șl. 
din momentul rind era evident 
că românit tșl impun superiori
tatea (3—1 In mln. 24), a început 
să-l elimine, astfel ca .el să nu 
albă niciodată efectivul complet 
pe gheață. Mal mult, lovit de 
Bastlansen, Cazacu a fost trtntlt 
pe gheață șl arbitrul l-a elimi
nat pe norvegian. Dar clnd Ca
zacu s-a ridicat, cu figura mar
cată de durere, VSgtlln a anu
lat eliminarea norvegianului și
l-a  eliminat 10 (zece I) minute 
pe... Cazacu 1 Șl, culmea, la sfâr
șitul partidei arbitrul respectiv 
mărturisea : „M-am pripit clnd 
nu am acordat golul Înscris de 
Gliga" I

Au marcat : Gulllksein (mln. 
1,02) șl E. Antal (5,06) 1—1 ; Tu-

SUCCESE PRESTIGIOASE ÎN C.M. DE SCRIMĂ
(Urmare din pag 1)

capătul unei întreceri epuizante. 
Molea a fost condus cu 4—1, a 
preluat conducerea cu 6—5, a 
fost din nou condus cu 8—7. 9—8. 
11—010, dar, spre meritul său, a 
reușit să Întoarcă rezultatul șl să 
clștlge cel mal frumos asalt al 
competiției. In disputa pentru 
primul loc, cu Thorsten Weidner 
— RJ.G„ Molea n-a mai avut 
resurse fizic (1—10). Oricum, a- 
vea asigurată medalia de argint. 
Pentru locui 3, campionul mon
dial al ediției precedente. Ersek — 
Ungaria, a dispus de Arplno cu 
10—3.

Finala de sabie a revenit Iul 
AL Panteleev — U.R.S.S., care 
tn ultimul asalt a dispus de Cou- 
dere — Franța cu 10—7. Pentru 
locul 3, Franzlnl — Mo ret ta (asalt 
tn—. familie. Intre do! sabrerl Ita
lieni) 10—8. Reprezentantul țării 
noastre, AL Papp, a ocupat lo
cul 8, după 7—10 In primul asalt 
al turneului final, cu Franzlnl. 
Totuși, rezultat de luat In sea
mă pentru un debutant tn com
petiție șl totr-o confruntare spor
tivă cu mtflțl sabrerl. care, deși 
tineri, au un bogat palmares In
ternațional.

pc I. K. nedbcrjțslids
rențâ, mai puțin față de dife
rența reală dintre cele două e- 
chlpe. An marcat: Stingă 7, Ni
colae t, Ghimeș 5, Drăgăniță 5, 
Dumitru 3, Berbece 2, Petre 2, 
Mtrlcă 1, Ionescu 1, respectiv B. 
Jilsen I, M. Wislander 4, P. 
Wlslander 3, Santa 2, Andersson 
2, Eklund 2. Johansson 2.

Foarte bun arbitrajul iugosla
vilor Branko Horvat și Zlatko 
Mosnlcka.

aripi colegiilor săi, astfel că tn 
mln. 55 Mlnaur se apropie la 
două goluri : 20—18 pentru HK 
Dnott. Sătmărenii se apără exce
lent. meciul este jucat și califi
carea asigurată. Au marcat : M. 
Voinea 6» Mironiuc 5, Porumb 4, 
Râd ui eseu 1, Covtaciu 1, Stamate 
1, Boroș 1 — pentru Minaur. Au 
arbitrat foarte bine Rauch fuss — 
Bttchda (R.D.G.)

• Marți, la Basel, are 
loc tragerea la sorți a se
mifinalelor cupelor ?uro- 
ropene.

3-6 (1-1, 2-3, 0-2)
reanu (24,10) 2—1 ; Friis (27,35,
tn superioritate numerică) 2—2 ; 
Hălăucă (30,51) 3—2 ; EAlingsen
(33,18 Idem) 3—3 ; Cristiansen 
(35,41, în superioritate 5—3) ; în 
mln. 45,12 înscrie Gliga — gol 
anulat (în min. 50, cînd formația 
noastră era în abac — pană de 
curent timp de 19 minute); Foyn 
(51,06, în superioritate numerică)
3—5; Friis (52,07, idem) 3—6.

Ocupînd locul secund în seria IV 
echipa României joacă astă-sea- 
ră târziu (n.r. duminică) cu ocu
panta locului 1 din seria a Il-a, 
selecționata R. P. Chineze, iar 
marți seara cu reprezentativa 
Bulgariei.

Alte rezultate, seria I : Dane
marca — Norvegia 0—7, Spania 
— Coreea de Sud 3—3, Danemar
ca — Spania 6—0 ; seria a n-a: 
R.P.D. Coreeană — Australia 2—2, 
Bulgaria — Ungaria 5—2 !, Bul
garia — R.P.D. Coreeană 2—L 
Ungaria — R. P. Chineză 2—2. ,

Mircea TUDORAN

Luni, în ultima zi, va avea loc 
proba de spadă, din care s-au 
și consumat tururile preliminarii. 
Cel doi reprezentanți ai țării 
noastre, Adrian Pop și Radu Mi- 
trăchoiu, le-au trecut cu bine. 
Ei speră să intre în finala pro
bei, care va începe la 15,30 (ora 
locală) șl să completeze bilanțul 
și așa foarte frumos al delegației 
tinerilor noștri scrimerL

TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul „5 mori", 

de la San Vittorio Olona (Italia), 
a fost cîștlgat de italianul Al
berto Cova — 30:43 pe 9,5 km — 
și de americanca Lynn Jennings
— 17:27 pe 4 km (campioana 
mondială Zola Budd a sosit după 
3 s).

CANOTAJ • După 10 ani da 
insuccese, „optul“ Universității 
din Cambridge a cîștigat tradi
ționala regată de pe Tamisa, de- 
vansîndu-1 cu 7 lungimi pe cel 
al Universității Oxford.

CICLISM • Turul Normandie! 
(amatori). Etapa a cincea a fost 
cîștlgată de olandezul Rozental 
(4.00:10 pe 157 km), a șasea a 
revenit cehoslovacului Madovan 
(4:31:10 pe 162 km), iar a șaptea, 
francezului Prevost (2.46:31 pe 
97 km). Lider al competiției este 
Nencio Staikov (Bulgaria) cu 
22:07:17, urmat la 3:10 de Vla
dimir Zvara (Cehoslovacia) ® Al 
47-lea Tur al Calabriei (245 km) 
a revenit, la sprint, italianului 
Guido Bontempi, 6:31:55, în fața 
compatrioților săi Moser și Ar- 
gentin, același timp © Punct fi
nal în Turul „Midi-Pyren£es“ : 
1. Niki Ruttiman (Elveția) 
20.10:38, urmat la 7 s de fran
cezul Charly Mottet și belgianul 
Claude Criquieilon.

HALTERE • Concurs pentru 
Cupa Mondială, la Tolbuhin, în 
Bulgaria. Cîștigătorii : cat. 52 kg: 
Haf-is Suleimanov (URSS) 225 
kg, cat. 56 kg : Zaveliev 255 kg, 
cat. 60 kg : Naum Salamanov 
312,5 kg. cat. 67,5 kg : Ganeev 
350 kg, cat. 75 kg : Varbanov 350 
kg, cat. 82,5 kg : Guidikov 357,5 
kg, cat. 90 kg : Teodosiev (toți 
din Bulgaria) 375 kg.

HOCHEI • S -au încheiat în
trecerile grupei B a C.M., la 
Eindhoven. Ultimele rezultate, 'e- 
tapa a 6-a : Olanda — Italia 
5—3 (1—0, 0—2, 4—1) !, Austria
— Japonia 6—2 (3—1, 1—1, 2—0),
Elveția — Iugoslavia 4—2 (2—o,
1— 0, 1—2), Franța — R.D.G 3—0 
(1—0, 1—0, 1—0) ! ! ; etapa a 7-a : 
Iugoslavia — Japonia 5—0 (1—0,
2— 0, 2—0), Italia — Franța 5—1 
(3—1, 1—0, 1—0), Olanda — Aus
tria 3—2 (1—1, 1—0, 1—1), R.D.G.
— Elveția 5—1 (1—1, 2—0, 2—0)!!. 
Cîștigînd competiția, echipa El
veției a promovat în grupa A, iar 
Iugoslavia și Japonia au retro
gradat în grupa C.

cnengladbach i—1, Bayer Uerdin- 
gen — Bayer Leverkussen 2—1, 
Koln — Hamburg 1—1, Niirnberg
— Saarbriicken 2—0, Bochum — 
Stuttgart 0—2*  Manheim — Schal
ke 3—0. Clasament: Bremen 44 
p, Bayern 41 p, Monchenglad-

„bach 37 p... 17. Saarbriicken 18 
p, 18. Hanovra 15 p.

a Campionatul R.D. Germane 
(et. 19). Dynamo Berlin — Dy
namo Dresda 5—2, Brandenburg
— Lokomotive Leipzig 1—0, Riesa
— F.C. Karl Marx Stadt 1—1,
Jena — Union Berlin 0—0, Vor- 
Lvărts — Aue 2—1, Zwickau — 
Magdeburg 3—3, Erfurt — Ros
tock 4—0. Clasamentul : 1. Dy
namo Berlin 28 p, 2. Stahl Bran
denburg 21 p... 13. Hansa Ros
tock 13 p. 14. Sachsenring Zwic
kau 10 p (17 j),

© în derby-ul campionatului 
belgian, F. C. Bruges — Ander- 
lecht 3—3, partidă urmărită și de 
antrenorul Stelei, Emerich Jenei.
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