
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A EFECTUAT SÎMBĂTĂ 0 VIZITĂ DE LUCRU
iN Întreprinderi din capitala

Proletari din toate țările, untți-vă 1

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
-Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cn tovarășa Elena 
'Ceaușescu, a efectuat o virili 
Ae lucru la întreprinderea de 
mașini grele si la Întreprinde
rea „Vulcan** din Capitală, uni
tăți moderne, reprezentative, 
ale industriei noastre construc- 
toare de utilaj tehnologic.

Au participat tovarășii Con
stantin Dăscălcscu. Nicolae 
Constantin, Constantin Olteanu, 
Ștefan Birlea, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, Ion C. Petre, vice- 
prim-ministru al guvernului.

Vizita a avut loc in climatul 
de intensă activitate creatoare, 
in care oamenii muncii din în
treaga tară, puternic mobilizați 
de orientările, indicațiile și în
demnurile cuprinse în ampla 
cuvintare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la tribuna 
recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., acționează cu abnegație 
și înaltă responsabilitate pentru 
Înfăptuirea prevederilor de plan 
la un nivel superior de cali
tate și eficientă, pentru reali
zarea integrală a programului 
suplimentar, pentru dezvoltarea 
intensivă a economiei, pentru 
progresul multilateral al pa
triei, pentru a cinsti, cu noi și 
strălucite realizări, măreața ani
versare de la 8 Mai — împli
nirea a șase decenii și jumăta
te de glorioasă existentă a 
partidului nostru comunist.

Ferm integrate în această at
mosferă însuflețită, de muncă 
susținută și rodnică, colective
le unităților vizitate au rapor
tat secretarului general al 
partidului despre modul în care 
își îndeplinesc importantele sar
cini ce Ie revin din planul na
tional unic, din programele 
prioritare, din documentele 
Congresului al XIH-lea al 
P.C.R. în cadrul dialogului de 
lucru au fost examinate îndea
proape rezultatele obfinute pe 
primul trimestru, stabilindu-se, 
totodată, căile si direcțiile prin
cipale de acțiune pentru rea
lizarea și depășirea producției 
planificate pe anul 1986 și pe 
întregul cincinal, pentru execu
tarea si livrarea, la timp si în 
cele mai bune condiții, a mași
nilor, utilajelor si echipamente
lor solicitate de economia na
țională sau destinate exportului.

Cei ce muncesc în cele două 
mari întreprinderi bucureștene 
l-au intimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu flori și 
bucurie în inimi, cu cele mai 
calde sentimente de dragoste, 
prptuire și recunoștință, ală- 
turindu-se omagiului fierbinte 
adus. de întreaga națiune, cu 
prilejul scumpei aniversări de 
la 8 Mai, secretarului general 
al partidului, care și-a dedicat, 
din anii tinereții, eroica sa via
ță și activitate 
luptei împotriva 
asupririi, pentru 
dreptate socială, 
plinirea aspirațiilor supreme de 
pace, bunăstare și progres ale 
poporului nostru, pentru fău-

revoluționară 
exploatării și 
libertate si 
pentru îm-

rirea noului destin al Româ
niei, pentru triumful socialis
mului si comunismului pe pă- 
mintul patriei.

Sub semnul acestor vibrante 
sl înălțătoare simțăminte s-a 
desfășurat vizita la ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI 
GRELE BUCUREȘTI, unde 
numeroși muncitori și specia
liști au făcui o entuziastă pri
mire tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, ■ tovarășei Elena 
Ceaușescu, ovaționindu-i înde
lung. Ei au aclamai cu înflăcă
rare „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporal !“. „Sti
ma noastră și minaria, Ceaușescu
— România !“, ,,Ceaușescu —
Pace !**.

In cinstea sosirii conducăto
rului partidului si statului se 
afla aliniată o formațiune al
cătuită din membri ai gărzilor 
patriotice si ai detașamentelor 
militare ale tineretului pentru 
apărarea patriei, care a prezen
tat onorul.

In continuare s-a vizitat FA
BRICA DE PE PLATFORMA 
BERCENI A ÎNTREPRINDERII 
„VULCAN**, unitate specializată 
și profilată in producerea de 
echipamente energetice destina
te termocentralelor, una din 
importantele unități economice 
înălțate după Congresul al 
IX-Iea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați si aici cu puter
nice urale șl aplauze, muncito
rii și specialiștii dind expresie 
bucuriei de a-i primi din nou 
ca oaspeți, sentimentelor de 
dragoste și recunoștință fată 
de secretarul general al parti
dului pentru tot ce a făcut și 
face în vederea propășirii neîn
trerupte a patriei noastre so
cialiste, creșterii forței econo
mice a Capitalei. Cei pre
zenti au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti
ma noastră și mindria, Ceaușescu
— România !“, ,.Ceaușescu — 
Pace

Vizita de lucru efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în aceste mari în
treprinderi bucureștene se în
scrie in practica ce caracteri
zează activitatea secretarului 
general al partidului de a ana
liza la fata locului, impreună 
cu făuritorii de bunuri mate
riale, aspectele esențiale 
dezvoltării și 
ducțiel.

Colectivele 
întreprinderi 
dat expresie, 
comuniștilor, 
muncesc din patria noastră, ho- 
tăririi de a-și consacra toate 
forțele, toată priceperea înfăp
tuirii în cele mai bune condi
ții a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului, 
în vederea înfăptuirii Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te si înaintare a României 
spre comunism.

modernizării
ale 

pro-

mari
au

celor două 
bucureștene 

asemeni tuturor 
tuturor celor ce

Un frumos succes al handbalistelor noastre

STIINTA BACĂU, ÎN FINALA 
CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI!

Ieri, la Titograd, victorie cil 31-30 (13-19)

in returul cu Duduaiust

TITOGRAD. 6 (prin telefon), 
tn Sala Sporturilor din locali
tate. unde au fost prezent! a- 
proape. 6000 de spectatori, cam
pioana României, Știința Ba
cău. a întrecut — in manșa a 
doua a semifinalelor Cupei 
Campionilor Europeni — pe 
Buducnost Titograd, cu scorul 
de 31—30 (13—19). calificîn-
du-se in finala celei mai im
portante competiții continenta

le feminine de handbal! O 
splendidă victorie, care se a- 
daugă celei de la Bacău, cînd 
a învins cu 30—23, faci nd ca 
scorul general al calificării să 
fie 61—53. categoric, în fata 
deținătoarei trofeului Cupei 
Cupelor în ediția precedentă.

Elevele antrenorilor Alexan
dru Mengoni și Costel Felrea 
au făcut un joc excelent, mai 
ales în repriza secundă, cînd

și-au sufocat pur si simplu ad
versarele, marcînd 18 goluri! 
De remarcat că în min. 33 
scorul era 20—16 pentru gazde, 
care conduceau după începutul 
reprizei cu 20—13. In min. 59, 
la scorul 30—30 (calificarea era 
asigurată). Elena Nițoiu a înscris 
golul victoriei într-o partidă 
de-a dreptul extraordinară. Au 
marcat: Tîrcă 9, Nițoiu 1, Lun
ca, Popa, Danilof cite 4, But- 
nărașu 2 și Cervenciuc 1. res
pectiv, Sekulici 6, Sv. Mugosa 
6. Bulatovici 5, Bojovici 5, Ga- 
nici 4, 
viei 2.
Harald 
Heger,

L. Mugosa 2 și Djurko- 
Au arbitrat foarte bine 
Buhrmcster si Dieter 
ambii din R.F.G.

Start m proba masculină, din fata Complexului Expozițional Casa Scmteu
Foto : Aurel D. NEAGU

i, la Complexul Expozițional Casa Scinteii

CROSUL DE MASĂ „ALEARGĂ PENTRU SĂNĂTATEA TA

însorite

0 NOUĂ Șl CONVINGĂTOARE REUȘITĂ
Acțiunea de cros 

pentru toate vîrs
tele „Aleargă pen
tru sănătatea ta“ 
și-a înscris du
minică, pe alei- 
din jurul Com-

Expozitional Casa 
o nouă pagină — 
— dintr-o istorie

plexului
Scânteii,
a doua
care se anunță de pe acum bo-

în etapa de ieri a Diviziei A la fotbal

U

0 SINGURĂ VICTORIE ÎN DEPLASARE
® Dinamo s-a revanșat la Pitești @ Meci frumos, cu goluri multe, la Cluj-Napoca @ 
Steaua și Corvinul au realizat „scorurile zilei" ® Hagi a trecut în fruntea clasamen

tului golgeteriior

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Partida restanță (din etapa a 22-a).
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș 4-1 (2-1)

„U" Cluj-Napoca — Univ. Craiova 3-1 (1-1)
F.C. Argeș — Dinamo 0-1 (0-0)
Gloria Buzău — F.C. Bihor 2-0 (2-0)
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău 3-1 (1-0)
Corvinul Hunedoara - Victoria 3-1 (2-0)
Rapid - „Poli Timișoara 1-0 (1-0 )
Sportul Studențesc - Chimia Rm. Vîlcea 3-0 (2-0)

Meciul F.C. Olt - A.S.A. Tg. Mureș a fost amî- 
nat, iar Petrolul - Steaua (0-2) s-a disputat în 
ziua de 27 martie.

ETAPA VIITOARE (duminică 13 aprilie)
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" Timișoara 
S.C. Bacău
F.C. Argeș
Steaua
F.C. Bihor
Petrolul
Univ. Craiova
Victoria

- Chimia Rm. Vîlcea
- Sportul Studențesc
- ,.U“ Cluj-Napoca
- F.C.M. Brașov
- Rapid
- Corvinul
- F.C. Olt
- Gloria
- Dinamo

(1-3) 
(2-2) 
(1-2) 
(0-1) 
(2-1) 
(1-5) 
(0-0) 
(0-1)
(2-3)

1. STEAUA 22 18 3 1 45-10 39
2. Sportul Stud. 22 13 7 2 53-20 33
3. Dinamo 22 13 5 4 34-16 31
4. Univ. Craiova 23 12 5 6 32-22 29
5. Corvinul 23 11 2 10 56-29 24
6. „Poli* Tim. 23 11 1 11 41-39 23
7. F.C. Argeș 23 9 5 9 24-27 23
8. Petrolul 23 7 9 7 21-26 23
9. Gloria 23 9 4 10 33-32 22

-11. Chimia 23 9 3 11 28-32 21
„U“ Cluj-Nap. 23 9 3 11 28-32 21

12. F.C.M. Brașov 23 9 3 11 19-41 21
13. Rapid 23 8 4 11 26-37 20
14. S.C. Bacău 23 9 1 13 33-38 19
15. A.S.A. 22 6 5 11 18-30 17
16. Victoria 22 5 6 11 21-33 16
17. F.C. OK 22 5 5 12 20-38 15
18. F.C. Bihor 23 3 5 15 17-47 11

GOLGETERII
• 16 GOLURI : Hagi — 5 din 11 m.
• ÎS GOLURI : Petcu (Corvinul) — 6 din 11 tn.
• 14 GOLURI : Bleu — t din 11 m.
• 12 GOLURI : Coraș, Pițurcă — 1 din 11 m.

gată în file. O actiune-indemn 
la exercițiu 
destinată să ofere 
tilor (nădăjduim 
multi) bucuria mișcării în aer 
liber: o inițiativă lăudabilă a 
Consiliului Municipal pentru 
Educație Fizică si Sport, care 
s-a bucurat si de data aceasta 
de reușită. Etapa 
(cea din 16 martie) a 

ceva, din 
curenti 
fie din
Roxana
clasa I a Școlii 77, insolită de 
cea mai mică participantă. A- 
nișoara Suciu, din grupa mij
locie de grădiniță și. împreună 
cu ele. muncitoarea tricoteză 
Aurelia Buzatu. care, cu toate 
că nu mai este la prima tine
rețe. ne-a făcut o demonstra-

fizic organizat, 
parti cipan- 

mereu mai

inaugurală 
„spus“ 

moment ce unii con- 
au simțit nevoia să 
nou prezenti. Un caz. 
Dorina Boîohoi, din

par-

de 
pre- 

de la 
cu 
ei. 
de

tie de vigoare, alergînd cu 
mult aplomb, alături de sutele 
de. pioniere și eleve, un 
curs de 1200 de metri.

Startul băieților, la fel 
animat, a marcat și aici 
zente de toate vîrstele.
preșcolari și pină la oameni 
timplele încărunțite, printre 
pensionarul Gh. Badea (71 
ani) si lăcătușul mecanic Sto-
ian Crăciun (56 de ani). 1500 
de metri străbătuți în pas viol, 
într-o atmosferă antrenantă, 
specifică, de altfel, tuturor ac
țiunilor de masă înscrise sub 
genericul mobilizator al Dacia- 
dei. O acțiune primită cu

Ti beri u STAMA

(Continuare în pag 2—3)

S-a încheiat penultimul turneu al fruntașelor Diviziei A la polo

DINAMO Șl CRISUL - LA EGALITATE (11-11)
Șl CAMPIONATUL R AMINE... DESCHIS I
CLUJ-NAPOCA. 6 (prin te

lefon). Reuniunea finală a pe
nultimului turneu din întrece
rea fruntașelor poloului nostru 
a cuprins numai jocuri cu mi
ză. pentru una sau alta dintre 
pozițiile 1—6. De bună seamă, 
cea mai importantă partidă a 
zilei a fost noua manșă a ceea 
ce a început să. se cheme „e- 
ternul derb3>“ Dinamo — Cri- 
sul. cu numai un punct avans 
de partea celei dinții echipe la 
ora startului. Situație care a 
rămas neschimbat ;, meciul în- 
cheindu-se la egalitate : 11—11

(2—5, 2—2. 3—3. 4—1). A fost 
o intîlnire spectaculoasă, con
trolată clar de orădeni in pri
mele trei reprize, prin acțiuni 
calme. lucide si penetrante 
care le-au permis să conducă 
permanent pe tabelă. în cinci 
rînduri. chiar la trei goluri 
diferență Obligati la o adevă
rată „cursă de urmărire", 
bucureștenii au strîns rezulta
tul In sfertul al treilea Ct—8

Geo RAEȚCH1

(Continuare în pag. a 4-a)



Dl
„Cupa României4* Ia handbal masswlm

N-A FOSÎ AȘA DE SIMPLUSimbătă și duminică au con
tinuat întrecerile etapei a 
H-a a celei de-a VIII-a ediții 
a ..Cupei României** la handbal 
Țm). Relatări din cele patru 
scrii.

BISTRIȚA. In primul joc de 
sîmbătă, II.C. MINAUR BAIA 
MARE — A.S.A. BUZĂU 36—30 
(18—13). Golgeteri : 
8, de la 
de la
MÎRȘA - CONSTRUCTORUL 
ARAD 31—29 (17—12). Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de 
Cornea 7. Becicheri 6 (Car
pați), Vojtilă 8, Crivăț 6. Du
minică. in ultimele jocuri ale 
seriei A, 
rile ;
A.S.A. 32—28 (16—12) 
lache' 11, 
ritlon 11. Vărgălui 7. H.C. MI
NAUR —-------  -------
7). Cele
Covaciu 11, M. Voinea 10, 
(H.C.), Cojocaru 10, Cornea 3. 
CLASAMENTUL : 1. H.C. Mi
naur Baia Mare ; 2. Carpați 
Mirșa ; 3. Constructorul Arad ; 
4. A.S.A. Buzău. Primele două 
echipe s-au calificat pentru se
mifinale. (I. Toma — coresp.).

ODORHEIU SECUIESC. în 
seria B, sîmbătă s-au dispu
tat meciurile : STEAUA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
I’OCA 30—22 (17—11). Drăgă- 
ni(ă (St.) și Patone (U) au 
fost cei mai eficienți — cîte 8 
goluri ; CONSTRUCTORUL O- 
RADEA — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 26—23 (14—10). Crista- 
clie 9 (C), Condor 6 (R). Du
minică, UNIVERSITATEA — 
RELONUL 24-21 (11-10) și
STEAUA — CONSTRUCTORUL 
32—21 (13—11). CLASAMEN
TUL : 1. Steaua ; 2. Construc
torul Oradea ; 3. Universitatea 
Cluj-Napoca ; 4. Relonul Săvi- 
nești. Pentru semifinale s-au 
calificat Steaua si Constructo
rul Oradea. (A. Pialoga — co
resp.).

BUZĂU. în prima partidă a 
reuniunii de sîmbătă, DINAMO 
BUCUREȘTI — TRACTORUL 
BRAȘOV 40—26 (20—13). Gra- 
bovschi 11 ( Dinamo) și Hol- 
ghîesi 8 (Tractorul) — cei mai 
productivi ; DINAMO BRAȘOV 
— METALUL BISTRIȚA 25—20 
(Î2—9). Mintiei (Dinamo) și 
Giurgîucă (Metalul) au fost cei 
mai eficienți — cîte 6 goluri, 
în prmul meci de duminică, 

~ TRACTORUL 2® 23 (13—16). O replică peste 
așteptări a formației diviziona
re B, Tractorul. Remarcați : 
Marin 11, Irimieș 7 (M), Ho- 
ghiesi 8, Coman 6 (T). în cel 
mai disputat meci, DINAMO

Mironiuc
învingători, Stanciu 10, 
buzoieni ; CARPAȚI

s-au disputat meciu- 
CONSTRUCTORUL - 

Vasi- 
Andronic 9 (C), Spi-

CARP AȚI 31—18 (15— 
mai multe goluri : 

M. Voinea

BUCUREȘTI — DINAMO BRA
ȘOV 35—21 (16—9). S-au impus 
bucureștenii, cu o forță mai 
mare de aruncare la poartă. 
Grabovschi 8. Flangca 8, Be- 
divan 7, de la învingători. 
Roșea 9. Nicolescu 5, de la 
brașoveni. CLASAMENTUL : 1. 
Dinamo București ; 2. Dinamo 
Brașov ; 3. Tractorul Brașov ; 
4. Metalul Bistrița. Primele 
două echipe s-au calificat pen
tru etapa semifinală. (D. Soare 
— coresp.).

TG. JIU. Foarte echilibrate 
jocurile seriei D, în parti
dele de sîmbătă s-au Înregis
trat următoarele rezultate : PO
LITEHNICA TIMIȘOARA — 
ELECTROMUREȘ TG. MURES 
30—29 (13—14) si ȘTIINȚA BA
CAU - UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 22—22 (12—9) în
meciurile de duminică, de ase
menea, rezultate echilibrate :

UNIVERSITATEA — ELEC
TROMUREȘ 23—23 (14—14) și 
POLITEHNICA - ȘTIINȚA 26— 
26 (12—13). Golgeterii turneului 
au fost : 1. Al. Fdlker (Poli) 21 ; 
2. Dumitru (U) 20 ; 3—4. I. 
Moldovan (Electromureș) si Al. 
Matei (Poli) cite 19. CLASA
MENTUL : 1. Politehnica Timi
șoara ; 2. Știința Bacău ; 
Electromureș Tg. Mureș ;
Universitatea Craiova. Echipele 
subliniate s-au calificat pentru 
semifinale. (P. Cristea — co
resp.).

Semifinalele ,,Cupei Româ
niei** vor avea loc în zilele de 
7—8 iunie, după următorul pro
gram : seria I, la TG. MUREȘ 
— H.C. Minaur Baia Mare, Car- 
pati Mirșa, Politehnica Timișoa
ra și Știința Bacău ; seria a 
Il-a, la CONSTANTA — Steaua, 
Constructorul Oradea, Dinamo 
București și Dinamo Brașov.

I
I

Divizia A la handbal (f)

O ETAPA A GAZDELOR
Dumânică s-au desfășurat jocurile etapei a XV-a (a patra 

ml H) a Diviziei A de handbal feminin. A fost o etapă 
gazdele au câștigat pe linie, excepție făcind doar partida 
Rapid — știința, care a revenit studentelor, miercurea trecută.

Grupa valorică 1-4
RULMENTUL BRAȘOV — TE- 

ROM IAȘI 21—17 ----- 
20 brașovencele 
(9—6), cîștlgînd 
ieșencelor, care 
cui ta repriza 
toare : Tache (, Neică 4, Bori- 
eeanu 4, Beschl 3, Marian 2 (R), 
Covalluc 5, Horga 4, Nisipeanu 4, 
Cozma 4 (T). Arbitri : Th. Cu
rele» — L- Păunescu (București). 
C. GRUIA — coresp.

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— CHIMISTUL RM. V1LCEA 
25—18 (13—7). Joc frumos, domi
nat de gazde, care au condus cu 
10 goluri ptaă spre sfîrșltul me
ciului. Au înscris : Cazacu 14, 
Manea 4, Cămui 3, E. carapetru
2, Mihăllescu 2, pentru învingă
toare, Torok 7, Bloju 5, Romete
3, Pestrea 2, Pestrlțu 1. Au con
dus : P, Ctrligeanu — șt. șerban 
(București). C. POPA — coresp.

RAPID — ȘTIINȚA BACAU 
23—28 (12—15) — meci desfășurat 
miercuri.

(14—3). Din min. 
s-au desprins 

meritat în fata 
au echilibrat jo- 
secundă. Marca-

Grupa valorică 7-12
DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 

CONFECȚIA BUCUREȘTI 22—15 
(S—8). Doar ta prima repriză jo
cul a fost ceva mai echilibrat, 
după pauză gazdele lmpunlndu-se

3.
4. 1 

I
I

I
I
I
I
I

tu-din 
in oare 
de vans,

I 
I

caostri it hasA „aiubcA
(Urmare din pag. I)

bucurie de iubitorii de mișcare 
din Capitală, chiar dacă 
presupune 
tocmai de 
preconizind 
etape. Iar 
parte la cele mai multe dintre 
ele vor fi răsplătiți cu diplome 
si material de sport Succesul 
acțiunii rezidă și în faptul că 
ea nu presupune neapărat un 
cîștigâtor (noi ne facem, to
tuși. datoria de cronicari, amin- 
tindu-le numele: Elena Anca 
— Liceul industrial 22 și Gh. 
Rădan — Liceul industrial „23 
August**), victoria fiind a TU
TUROR celor care iau startul. 
Altfel spus, nimeni nu pără
sește concursul cu 
ment de întristare, 
bucură de a se fi 
printre entuziaștii ______ .____
la această frumoasă acțiune.

Ceea ce retine atenția este 
și faptul că alături de elevii 
unor profesori de educație fi
zică avînd specializarea atle-

ea
continuitate (sau 
aceea), inițiatorii 

un număr de 10 
cei care vor lua

un sentl- 
toți se 

numărat 
participant!

SPECTACOL EULTURAL-SPORTIV
ORGANIZAT DE C.S.S. TRIUMF

tism, care activează în cluburi 
sau scoli, cum ar fi Gh. Rugi
nă (care a venit însoțit 
ica sa. Ioana, clasa a 
Școala 88), Ion Chiran, 
Rățoi — GSS Triumf, 
Simion — CSS Viitorul, 
Lupu — Școala 143, la start 
au fost prezenti si copiii mul
tor cadre didactice de alte 
specialități — Ana Minialov 
(înot) — Școala 30, cu aproape 
50 de concurenti, Anica Ticu 
Cocis (gimnastică) — Școala 
11. M. Răducanu și Lenke Se- 
keli (baschet) — Liceul „Zoia 
Kosmodemianskaia* și, respec
tiv, Liceul „Spiru Haret**, an
trenorii de scrimă Nlcolae Po
pescu și Nicolae Marinescu etc. 
Denotă de aici receptivitatea 
deplină la ideea de mișcare 
prin atletism, dorința de a re
abilita crosul, cea mai accesi
bilă dintre ramurile atletice si 
— am sublinia noi — cea mai 
necesară pentru dezvoltarea 
armonioasă a unui copil sau 
tînăr si de menținere a sănă
tății pentru oamenii de toate 
vîrstele.

Salutînd această nouă reuși
tă a acțiunii „Aleargă pentru 
sănătatea ta“, felicitîndu-i pe 
inițiatori șl organizatori, aștep
tăm cu interes și viitoarele eî 
etape.

de fi- 
Vl-a, 

Ion 
Maria 

Ștefan

Clubul sportiv școlar Triumf 
București organizează marți 
8 aprilie, In sala de sport 
a Institutului Agronomic, în 
Intîmpinarea celei de a 65-a 
aniversări a Partidului Comu
nist Român, un spectacol cultu- 
rql-sportiv. Acesta va cuprinde 
montajele coregrafice „Partidu
lui. slavă !“, .Copiii lumii doresc 
pacea demonstrații de gim
nastică sportivă șl ritmică, dan
suri populare și moderne, un 
recital de poezii etc.

Organizat sub însemnele Dacla- 
del. cu sprijinul Consiliului Mu
nicipal București pentru Educa
ție Fizică și Sport șl al Inspec
toratului Școlar al Capitalei, 
spectacolul se va bucura de con
cursul celor mai buni sportivi al 
școlilor nr. 17 șl nr. 118 și ai 
Institutului Agronomic din Capitală.

Se părea că echipa lui Hagi V3 
realiza din nou un scor »fluviu, 
dar, cu cit timpul trecea, partida 
se echilibra, pentru ca, după pau
ză, Chimia să constituie o fru
moasă surpriză, prin replica 
dată, prin reușitele combinații și 
jocul ofensiv. In timp ce Sportul 
nu-și găsea deloc cadența. Sco
rul a fost deschis ta min. 5 : 
Munteanu II a forțat atacul, a 
căzut în contact cu un adversar 
șl arbitrul (păcălit) a acordat lo
vitură liberă. Șutul lui HAGI, de 
la 30 m., a vijilt pe lingă capul 
portarului, care a rămas fără 
replică, iar în minutul 13, tabela 
s-a schimbat din nou : fundașii 
vilcenl au greșit In lanț șl CO
RA ș a Înscris cu un șut puter
nic de la 16 m. In min. 25 putea 
Înscrie Chimia, clnd Speriatu a 
ieșit 
trimis 
afla...
Sandu
naiul primei reprize nu am mal 
consemnat nimic deosebit.

începutul reprizei secunde ars

greșit, dar Carabageac a 
peste poarta ta care se 
Cazan. A mal ratat M. 

în min. 27 și ptaă la fl-

tă o scădere serioasă in jocuj 
gazdelor, deși Pavel a scos un 
șut periculos al lui Terheș (min. 
S3), iar in min. 61 a deviat min
gea trimisă cu capul de Cris- 
tea, de la 3 m. Mai bine de 2C 
de minute, Chimia s-a lansat ln- 
tr-o curajoasă ofensivă, dar nu s 
Înscris datorită șuturilor Impre
cise. Scorul avea să se modifice 
dintr-o nouă greșeală de arbitraj: 
tn min. 83, Munteanu II (tot el) 
a Intrat in careu, s-a lovit de 
umărul lui Basno, a căzut șl ar
bitrul a acordat 11 m, pe care 
HAGI l-a transformat imparabil. 
tn min. 88. in compensația, eind 
Vergu „i-a luat picioarele” lui 
Hagi, arbitrul n-a mai acordat 
nimic, deși era un penalty clar 
ca lumina zilei. Chimia a aler
gat după golul de onoare, dar 
nu l-a obținut pentru că mingea 
șutată de Carabageac a Intîlnlt 
barele la vlnclu, In ultimul minut 
al partidei. Victorie meritată, dar 
Sportul a fost departe de valoa
rea sa 1

Constantin ALEXE

SPORTUL 
CHIMIA

Stadion 
le ren foai 
pentru io 
7.000. Șut 
10—3). Co 
cat : HAC 
tlmul din 
19).

SPORTU 
riatu — 
CAZAN, I 
(min. 80 
chel (min 
M. Sandu

CHIMIA 
CIREAȘĂ, 
BICA, ve 
Ancuța), 
nu, Tresei

A arbitr 
pentru e> 
(Oradea) ; 
(Sa! onto) 
— ambii

Cartonaș 
La sper

APLAUZE PENTRU AMBELE ECHII

elor. Au marcat : Barzu 7, Mo- 
canu 5, Curea 4, Anton 4, Raicu 
1, Bănică 1 (D), Grigoraș 5, Mă- 
lureanu 3, Nuțu 2, Amarandel 2, 
S. Arvatu 1. M. Arvatu 1, Petres
cu 1 (C). Arbitri : T. Apostol —
R. Mahler (Brașov). O. BAI.TEA- 
NU — coresp.

CSM INDEPENDENȚA SIBIU — 
TEXTILA IAS ZALĂU 23—18 
(12—10). Victorie lejeră a slblen- 
celor, de la care au înscris 
Pastiu 6, Rău 5, Hamza 5, Mo ha
rm 5, Coșulschi 4, Căpățlnă 3, OI- 
tețeanu 1, iar de la oaspete, Mo
rar 3, Suhai 3, Kerezsi 3, Bartas 
1, Petrar 1, Mlcan 1. Au arbitrat:
AI. Csonca — V. Ferenczl (Sf. 
Gheorgbe). I. IONESCU — coresp.

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — RELONUL SAVINEȘTI 
25—14 (15—7). Gazdele s-au Impus 
net. Marcatoare: Bărbat 6, Mozsi 
5, Laszlo 5, Strola 5. Biro 2, Bu- 
ciuman Z (M), lulișca 7, Chlrică 
5, Florea 2. Arbitri : Z. Mesaros 
— Tr. Ilieș (Baia Mare). A. 
SZABO — coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I

3 (1)
2 (1)
teren

„U* CLUJ-NAPOCA 
UNIV. CRAiOVA

Stadion „Municipal” ; 
bun ; timp frumos ; spectatori —
circa 30.000. Șuturi : 17—11 (pe 
poartă : 8—8). Cornete : 7—4. Au 
marcat : BUCUR (min. 18 din 
11 m. și mim. 55) șl CIMPEANU II 
(min. 67), respectiv BICU (mta. 
25 șl 63).

„U" CLUJ-NAPOCA : caval — 
Dobrotă, Ciocan, NEAMȚU, Mes
zaroș — Poplcu (mta. 46 L. Mol
dovan), Stoica (min. 60 FI. Pop), 
BUCUR — BIRO, CIMPEANU II, 
Boeru.

UNIVERSITATEA / CRAIOVA : 
Lung — Negrilă, Tllitiol, Cioro- 
lanu, UNGUREANU — A, Po
pescu (min. 73 Geolgău), SA-ndot, 
GH. POPESCU, BÎCU — Cămă
taru, Ctrțu. x

A arbitrat bine D. Petrescu ; 
ta linie : D. Manole șl J. Grama 
(toți din București).

Cartonașe galbene : CIOCAN și 
CIOROIANU.

La speranțe : 0—0.

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele
fon). Joc frumos, punctat de 
numeroase aplauze. Au fost două 
reprize complet diferite. In pri
ma, craiovenii au jucat la un 
nivel tehnic care lăsa prea puți
ne speranțe tribunei, dar scorul 
a fost deschis de clujeni in min. 
18, cînd BUCUR, a transformat 
un penalty acordat la un fault 
■1 lui Lung asupra lui Biro. Cra
iovenii au continuat să joace eu 
dezinvoltură, stîrnind admirația 
tribunelor, mai ales prin BICU, 
care, în min. 25 și-a încheiat de
monstrația tehnică printr-Un gol 
de mare frumusețe, după ce a 
driblat 4 apărători, țintuiți de 
fentele tînărului mijlocaș.

La reluare, craiovenii conti
nuă să domine, această domi
nare fiind sugerată de dublul 
atac al lui Cămătaru în min. 51 
(șut puternic, respins In corner 
și, imediat după aceea, un „cap**, 
la un pas de gol). Clujenii se 
regăsesc, ca prin farmec, după 
această fază și. după ce Meszaroș 
șutează puternic pe lîngâ bară,

BUCUR, 1 
după un , 
Studenții 
de a măr 
dar Bucui 
capul alăt 
ții egalea 
BICU, cai 
lui Cîrțu. 
jocul este 
care man 
în mir 
lui C
fata unei 
mai au — 
ciu'u’. — 
prin Biro 
prin Boer 
sprint spi 
este anih 
„in extrei 
eraiovean.

DINTF

Campionatele Naționale feminine de schi alpin

CURSA DE SLALOM SPECIAL A TRIAT SEVER COMPETITOARELE
Prlmăvara și-a Intrat In drep

turi depline și la munte. In Bu- 
cegi, locul de desfășurare a Cam
pionatelor Naționale de schi al
pin pentru fete, zăpada se mal 
menține tatr-un strat corespunză
tor doar prin unele locuri. Ast
fel, In Valea Pelișorului, organi
zatorii au creat condiții foarte 
bune de disputare a probei de 
slalom special. Cele două manșe, 
marcate de antrenorii Gheorgbe 
Roșculeț (47 de porțl) șl Llvlu 
Predeleanu (45), au supus pe 
concurente la un sever examen. 
Că este așa ne-o demonstrează șl 
faptul eă din totalul de 38 de 
Schioare înscrise pe lista de 
start, 14 au abandonat sau au 
fost descalificate ta prima manșă, 
iar Încă pe atltea ta manșa a 
doua.

Lupta pentru întîietate a fost 
aprigă șl a dat ciștig de cauză 
Lilianei Ichlm care, printr-o evo
luție sigură, la adevărata el va
loare, șl-a luat o binemeritată 
revanșă după proba de slalom 
uriaș. Pentru succesul Înregistrat 
de tînăra sportivă de la A.S.A. 
Brașov șl antrenorul ei L. Pre- 
delanu, un sincer bravo.

Prima a pornit ta cursă Ml- 
haela Fera, dar după numai pa
tru porțl, la o schimbare de pan
tă, s-a dezechilibrat șl._ a aban
donat. A urmat-o cu nr. 2 de 
start o altă favorită, Delia Parate, 
dar la aceeași poartă a ieșit șl ea 
din concurs. Claudia Postolache 
a parcurs mal mult de jumătate 
din traseu și cînd era foarte *- 
proape de final, cu un timp bun, 
a greșit șl altă favorită a pără
sit întrecerea. Aceeași soartă au 
mal împărtășit-o Adriana Macrea, 
Iudith GorOg, Cristtaa Radu șl

ttaăra speranță ștefana Palada. 
Dar, acesta este concursul... în 
această situație Uliana Ichlm a 
Înregistrat ta prima coborlre un 
timp foarte bun (43,67) fată de 
Anca Moraru — clasată ta final 
pe locul secund — ta 46,15.

In manșa a doua Liliana a fă
cut o cursă bine glndltă, fără 
riscuri Inutile (principalele con
tracandidate abandonaseră), șl cu 
o tehnică bine pusă la punct a 
Încheiat acest sfirșlt de sezon cu 
o frumoasă victorie șl cu titlul 
de campioană națională la slalom 
special pentru senioare. Destășu- 
rtndu-se concomitent, întrecerea 
Junioarelor a revenit Ancăl Mo-

raru, care a manifestat o con
stanță remarcabila șl frumoase 
posibilități. O vorbă bună pentru 
inimosul corp de arbitri care, 
pe vreme frumoasă sau rea, se 
află ta permanență la posturi.

REZULTATE TEHNICE: 1. Ulia
na Ichlm (ASA) 1:27,57 — cam
pioană națională de senioare, 2. 
Anca Moraru (Dinamo) 1:30,56 — 
campioană națională de Junioare,
3. Mariana Radu (Dinamo) 1:33.38,
4. Monica Solyom (CSȘ Bala 
Sprie) 1:37,07, 5. Liana 
(CSȘ Petroșani) 1:37,91, 
Unde Mihuț 
1:38,14.

Grosu 
. . 6. Ger- 

(CSȘ Petroșani)
Paul IOVAN

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 APRILIE 

1986
1. Ataianta — A veiling
2. Florentina — Juventus
3. Intemazlonale — Milan
4. Lecce — Pisa
5. Napoli — Bari
6. Roma — Sampdoria
7. Torino — Como
8. Verona — Udinese
9. Brescia — Erapol!

10. Perugia — Cremonese
11. Chimia Fălt. — Oțelul
12. Muscelul C. ___
13. înfrățirea — F.C. Maramureș 

Fond total de cîștlguri ; 1.377.062
lei.

Gl.
Prog. Buc.

1
1
1 .x
1
1
2

X
1
1
2

X
1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 6 
APRILIE 1986. Extragerea I : 
75 37 54 28 ; extragerea a II-a : 
16 43 6 25 ; extragerea a IlI-a : 
3 " * -5 21 11.

Fond de cîștiguri : 683.457 lei

ftBANI rSȘ

DEBUT PROMIȚĂTOR IN SEZONUL DE M0T0CR0S

RAPID 
„POLI" Tll

Stadion 
timp căldu 
ca 15 000. ș 
tă : 6—3).
marcat M2

RAPID ; 
cu, Rada, 
Aglu, DUM 
Cioacă (m: 
nea (min.

.POLI* : 
lonuț, ȘUI 
tear, (min 
VARGA, R 
cea (min. 6

A arbitra 
zut din < 
unicul gol) 
Tr. Severin 
(Craiova) 
ceava).

Cartonașe 
La sperai

Le este 
teri al Rape 
tru o vlctc 
chipe, „Pol 
ta toamnă,

BUZĂU, 6 (prin telefon). A 
M-a ediție a „Cupei primăve
rii**, * -
comuna Cîndești, la 20 km 
Buzău, a deschis sezonul 
motocros. Deși au lipsit de 
start (din motive pe care 
le cunoaștem) reprezentanții 
secțiilor moto Torpedo Zămeștl, 
Steagul Roșu Brașov gi Musce
lul Cîmpulung, care aveau un 
cuvînt greu de apus, la o căasă 
sau alta, întrecerile concursului 
inaugural au fost, totuși, ani
mate, producând celor peste 
5 000 de spectatori bucuria vi
zionării unul agreabil spectacol 
motociclist.

Traseul, a cărui duritate a 
fost accentuată de abundența 
prafului, i-a supus pe concu
renti la un serios examen. 
Constituind un test concludent 
în vederea campionatelor re
publicane, care vor înoepe du
minica viitoare, la Morenl, pri
mele curse ale sezonului au 
remarcat buna 
ului Florian 
Tompa, Paul 
clasa 125 cmc 
suferind rigorile unei pene de 
cauciuc. în această situație, 
pentru cea de-a treia poziție 
în clasament s-au angajat L. 
Rosonci, M. Butuza și D. Titi- 
lencu, departajați la rfteva se
cunde.

desfășurată pe traseul din 
de 
de 
la 

nu

evoluție 
Popa, 

Schmidt 
tineret.

a trio- 
Csaba 
— la 

dltimul

La 250 cmc seniori, dețină
torul titlului, Ernest Mulner, 
s-a detașat clar în prima manșă 
(la 1,40 min.), dar o defecțiune 
apărută la sistemul de aprin
dere, în manșa a Iî-a. l-a pri
vat de o victorie pe care ar 
fi meritat-o cu prisosință. Mai 
echilibrate au fost confruntă
rile celor mai tineri motocro- 
siști, juniorii de la clasele 80 
și 50 cmc, oare, disputîndu-și 
cu ardoarea specifică viratei 
titlurile, au avut ta Mihai Fe- 
raru și, respectiv, Peter Gagyl 
Învingători merituoși,

în general, participanții ta 
„Cupa primăverii* au dovedit 
că au făcut acumulări fîzioe 
In pauza din timpul iernii, dar 
comportarea lor poate și tre
buie să fie mult îmbunătățită 
la toate capitolele, inclusiv la 
pregătirea temeinică a motoci
cletelor pentru concurs.

CLASAMENTELE — 250 
seniori : 1. L. Tomoșvari 
iana Cîmpina), 2. Al. 
(Steaua), 3. Zs. Fulop (Electro 
St Gheorghe) ; 125 cmc, tine
ret : 1. FI. Pop (Steaua), 2. 
Cs. Tompa (Electro Sf. Gheor
ghe), 3. L. Roșonci (I.R.A. Tg. 
Mureș). învingători la clasele 
80 și 50 cmc — juniori au fost 
M. Feraru (Steaua) șl. respec
tiv, P. Gagyi (I.R.A, Tg. Mu
reș).

cmc, 
(Po- 
Ilieș

Traian IOANIȚESCU

BRAȘOV 
Aflux de 
de sub Tî: 
soveni vizi 
repete Ispi 
acel aplau 
nul. Form: 
Stefănescu 
pe deplin 
jocul. Fără 
dat pentru 
bene), fără 
tate In ata 
chipe cu 
gazdele au 
că pe tru c 
de r. ecesar 
repriză an< 
(min. 18 și 
cînd Popa 
Benta din 
decît în mi 
penalty. Lo 
just acorda 
lui Tismăn 
leibalist, a 
precis de

Repriza s 
bună, gazde 
în min. 53, 
NA. din 8 
a lui Cran 
.scoate** un 
min. 59 și 
si chiar îr 
prin BURL 
25 m, la .v



A CAMPIONILORVICTORIE LEJERA

Constantin F1RANESCU

NEREGULAMENTAR

Gheorghe NICOLAESCU

30 și 64), 
respectiv

6—2. Au 
12), IO- 
BALAN 
FANICI

începutul par- 
favorabil cam- 

care s-a văzut 
5 printr-un fru- 
de FANICI, cu

Ciolponea). 
bine A. Morolanu ; 

Cot (ambii din Plo- 
Stănescu (Iași).

6—1 (3-0).

Ducadam — IOVAN

Radu II (tncou de culoare închisă, cu nr. 11) aduce egalarea pentru 
Steaua in meatul de ieri cu A.S.A. Tg. Mureș. Foto : lorgu bANICA

Potrivit așteptărilor. In meciul 
restanță din etapa a 22-a, dispu
tat ieri, Steaua a avut o misiune 
relativ ușoară șl a obținut o vic
torie clară, la un scor care pu
tea ri chiar mal sever. Tn con
trast insă cu ceea ce avea să se 
intîmple ulterior, 
tidei nu i-a lost 
pioanel noastre, 
condusă din min.
mos gol înscris_ ________  _
capul, in urma perfectei centrări 
a fundașului Szabo. N-a fost, to
tuși, decit un „foc de pale”, de
oarece — deși tn continuare mu
reșenii au făcut un apreciat joc 
de clmp și au menținut un oare
care echilibru al disputei pină la 
sfîrșitul reprizei — echipa bucu- 
reșteană a reușit să Întoarcă re
zultatul In favoare! el. A egalat 
in min. 12 RADU n, care a fruc
tificat centrarea iul Bailnt, apoi, 
după două excelente intervenții 
ale portarului Varo (la pătrunde
rea lui Bălan din min. 20 șl șu
tul lui Plțurcă din min. 28), 
Steaua a preluat conducerea 
printr-un gol de mare spectacol: 
centrare a lui Belodedici, Bailnt 
„calcă” mingea și fuge împreu
nă cu adversarul care-1 talona, 
tașeltndu-1 astfel atit de subtil, 
iar IOVAN, care sesizase mane
vra coechipierului său, vine din 
urmă șl șutează Imparabil, la 
▼inelu.

Tn repriza secundă, jocul este 
dominat din ce in ce mai auto
ritar de formația campioană, care 
marchează încă două goluri gus
tate de public : in min. 84 prin 
IOVAN, din pasa lui Stoica, ,1

STEAUA 4 (2)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 20—7 (pe
poartă : 14—4). Cornere : 
marcat : RADU II (min. 
VAN (min. • -
(min. 80), 
(min. 5).

STEAUA :
(min. 81 Weisenbacher), Bumbes- 
cu, BELODEDICI, Bărbulescu — 
BĂLAN, Stoica, Majaru (min. 58 
Pistol), B ALINT — RADUn, Pi- 
țurcă.

A.S.A. : Varo — SZABO, Jenei, 
Isplr, Botezan — L. Popa, Du
mitrescu, c. Iile — ciorcerl 
(min. 46 Muntean), FANICI, Soa
re (min. 76

A arbitrat 
la linie : I. 
Iești) șl M.

La speranțe• —
ta min. 80 prin BALAN, In urma 
unei pase lungi, In diagonală, • 
lui Radu n. In contul gazdelor 
am mai trecut, de asemenea, două 
bare (min. 50 — Plțurcă șl min. 
88 — Radu II) și alte citeva O- 
cazll ratate (min. 47 — Bălan, 
min. 73 — Radu n și min. 741 — 
Bailnt), ta timp ce de partea 
oaspeților doar citeva contra
atacuri rămase fără efect

PITEȘTI, 6 (prin te.
'i care iub'se fotbalul și ur- 
ărasc atent, etapă de etapă, 

campionatul’ primei divizii, știu 
că, in tur. 1.1 București, piteș- 
tenii au câștigat cu 2—0 ! Așa 
stînd lucrurile, sigur că dina- 
moviștii si-au dorit foarte mult 
revanșa, dar in primele 45 de 
minute disputa a fost mai mult 
tactică, fiecare echipă aștep- 
tînd-o pe cealaltă să greșească. 
Apărările, grupate și sigure, nu 
au greșit însă, așa că ocaziile 
de gol au fost foarte rare, Mo
rarii și Cristian fiind feriți de 
emoții in această parte a jo
cului. Doar in min. 14 funda
șul central Ștefan, venit în ca
reul dinamovist, a reluat cu 
capul, dar... în brațele porta
rului bueureștean.

Cei peste 15 000 de specta-

REVAHSA DINAMOVISTILOR7 7
ton au aștvptat ridicarea șta
chetei spectacolului după pauză. 
Și cu cit a avansat spre final, 
partida a devenit tot mai in
teresantă. Tempo-ul a crescut, 
pătrunderile decisive s-au în
mulțit. Stancu a salvat în min. 
57, la o centrare periculoasă 
a lui Zare, D. Zamfir a întir- 
ziat șutul din careu în min. 
60. pentru ca în ultimul „sfert" 
să se joace cu toate motoarele 
în plin. în min. 79. REDNIC a 
deschis scorul la o greșeală co
lectivă a apărării gazdelor : 
0—1. în min. 81, de Ia numai 
3 m. Ignat a ratat egalarea, 
pentru ca în min. 88, Văidean. 
scăpat singur, să șuteze peste 
poartă. Astfel, Dinamo a reu
șit să-și recîștige punctele pier
dute în tur, la București.

Lnurentiu DUMITRESCU

'n

F.„. ARGEȘ 0
DiNAMO 1 (0)

Stadion „1 Mai“ ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 15.000. Șuturi: 7—8 (pe poar
tă : 3—2). Comere : 3—9. A mar
cat : REDNIC (min. 79).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Votau, 
ȘTEFAN Stancu, TANASE — 
Ionescu (min. 83 — eliminat), 
Toma, Ignat — D. Zamfir, Bo- 
baru (min. 46 PANA ; min. 74 
Togan), Jurcă.

DINAMO : Moraru — ZARE,
Nicolae, MOVILA, Varga — Drag- 
nea, Andone (min. 73 Ivan), 
REDNIC — VAIDEAN, Damaschin I 
(min. 61 Jercălău), O rac.

A arbitrat satisfăcător I. Igna; 
la linie : E. Seracin (ambii din 
Timișoara) și S. Rotăirăscu (Iași).

Cartonașe galbene : IONESCU, 
ANDONE.

Cartonașe roșii : IONESCU. 
La speranțe : 1—2 (0—1).

CONTURI ÎNCHEIATE ÎN PRIMA REPRIZĂ
GLORIA 
F.C. BIHOR

Stadion Gloria ; _ ___ .
timp fnmos ; spectatori — circa 
12.000. șuturi : 18—5 (pe poartă : 
8—1). Cornere ; 11—3. Au marcat: 
PROFIR (min. 3), DUDU GEOR
GESCU (min. 42).

GLORIA : Cristian n — Comă- 
nescu, FL. MARIN, Mircea, TUL
PAN — Șumulanschi, Tică (mim. 
72 STAN), BALAUR, Cramer 
(min. 60 Marcu) — PROFIR, 
DUDU GEORGESCU.

F.C. BIHOR : LILIAC — Dianu, 
Dumitrescu, BISZOK, N. Mure- 
șan — clgan (min. 68 Nemțeanu), 
Grosu (min. 54 Brumaru), Be, 
TAmaș — LAZAR, C. Georgescu.

A arbitrat bine D. Buciumau 
(Timișoara) ; la linie : N. Volnea 
(București) și R. Cîmpeanu 
(Arad).

Cartonașe galbene : CIGAN.
La speranțe : 4—2 (2—0).

2 (2) 
0

teren bun ;

BUZĂU, 8 (prin telefon). 
După ce au deschis foarte re
pede scorul (min. 3), PROFIR

reluind cu capul balonul ex
celent trimis din lovitură libe
ră de Șumulanschi, buzoienii 
si-au continuat asaltul la poar
ta lui Liliac, care a avut nu
meroase intervenții reușite. în 
această parte. Profir scapă sin
gur (min. 18) și șutează pu
ternic din interiorul careului, 
dar portarul orădean trimite în 
corner. în min. 20. 23. 28, Ba
laur, Tulpan 8i Tică sânt pe 
punctul de a Înscrie, dar apă
rătorii oaspeți intervin 
tremis". în 
bătut la o 
cutată de 
reușește să 
tlm efort. ___ ______ ________
în mod logic, Gloria îsi mă
rește avantajul ea trei minu
te înainte de sfîrșitul reprizei, 
cînd o impetuoasă cursă a Iui 
Balaur ii pune într-o excelentă 
poziție pe DUDU GEORGESCU 
și... 2—0.

,in ex- 
min. 34, Liliac pare 
lovitură liberă exe- 

Șumulanschi. dar 
respinsă, cu un ul- 
mingea in corner.

După pauză, in min. 50. Dia- 
nu salvează in fața lui Profir, 
după 7 minute Comănescu șu- 
tează senzațional de la 30 m, 
dar Liliac reține, tot așa cum 
o va face și in min. 61 la lo
vitura de cap a lui Balaur, 
cind va reuși să salveze in 
corner. Singurul moment de e- 
moții pentru Cristian II a fost 
In min. 62 : Georgescu, scăpat 
pe contraatac, îl obligă pe por
tarul gazdelor să blocheze la 
marginea interioară a propriu- 
luf careu. Pină la sfîrșitul in- 
tîlnirii, mai notăm intervențiile 
salutare ale 
orădean 
min. 83 (Profir) 
(Marcu). în concluzie, o victo
rie cu prisosință meritată a bu- 
2oienilor în fata unui adversar 
marcat evident de pasivul său 
din clasament.

Eftimie IONESCU

,goal-keeper"-ului 
din min. 75 (Stană, 

și min. 87

pe terenul
așa a glndlt, Ungă noi, cu glas 
tare, un suporter, după prima 
(mare) ocazie a feroviarilor bucu- 
reștenl (șut Țiră, din 6—7 m, ta 
(tllpul sting al porții — ta ze- 
cunda 20), așa aveau să se la
menteze tot mai mulțl ta tri
bune pe măsură ce timpul curgea 
adținînd pe carnetul nostru de în
semnări — ta repriza (I) de netă 
superioritate a Rapidului — des
tule situații risipite la poarta hil 
Moise. Cele mal clare ocazii de 
gol fuseseră acelea ale lui Țlră 
(tot... el), ta min. 13, si Goanță, 
ta min. 40 și 41. Presiunea arare
ori întreruptă avea să-l aducă 
Rapidului, in ultimul minut al 
reprizei, golul mult așteptat, un 
gol, insă, după opinia noastră, 
neregulamentar, intru cit mal îna
inte ca MANEA să trimită balo
nul ta plasă, din apropiere, tot 
el 11 faultase pe Molse (călcta- 
du-1 pe mină). Portarul lui „Poli” 
scăpase balonul din mină, la un 
șut al aceluiași Manea, dar In
tervenția, repetăm, neregulamen
tară a rapldlstulul l-a oprit pe 
Molse ta tentativa 
reveni la minge.

Un timp, după 
ttva a aparținut 
gazdă. Dumitru (ieri cel

Jucător al gluleștenUor) punctln- 
d-o, in min. 51, cu o minge ex
pediată tn bară. Apoi, treptat, 
simțind că Rapidul slăbește vi
zibil, „Poli” a ieșit ți ea la atac, 
ereîndu-șl eHeva situații favora
bile de a Înscrie : to min. 53. 
clnd Bolba, singur to mijlocul 
careului, a reluat „peste” ; In 
min. 73, clnd. printr-un șut de la 
drea 18 m, Varga l-n obligat pe 
Toader să salveze to extremis : 
ta sflrșit. ta mta 04. etad același 
Varga a șutat puternic, pericu
los, din afara suprafeței de pe
deapsă.

MAI PUȚIN
HUNEDOARA, 6 (prin telefon). 

Corvlnul a pornit anevoie la 
drum, chiar șl dacă la prima M 
acțiune la ’ ‘ - - -
I) Mateuț 
sttlpu: din 
Pentru că 
balonul de __ _ _________ _____
dta min. 20, eind COJOCARU a-a 
descurcat bine printre mai mulțl 
adversari in suprafața de pedeap
să și a șutat la colț, deschlzlnd 
scorul, hunedorenll au Început s* 
evolueze mal aproape de randa
mentul lor obișnuit pe teren pro
priu. A urmat o suită de acțiuni 
ofensive bine concepute, cu Kleta, 
Văetuș, Gabor și Cojocaru, pe 
rfnd, ta prtm-plan, și ta mta. 30 
scorul a devenit 2—0. Dar na a- 
vtnd protagonist pe anul din cel 
mal sus amintiți, el pe MATEUȚ. 
care a șutat de la aproximativ 
30 m, surprtaztad un pachet de 
jucători adverșl, taetastv pe por
tarul Zlotea. In mta. 42 COJO-

CONVINGĂTOR CA DE OBICEI

acestuia de a

pauză, Iniția- 
tot formațle! 

mal bun

t MERITAT...
F.C.M. BRAȘOV 
S.C. BACAU

Stadion Tineretului ; __  ____
timp frumos ; spectatori — cir
ca îT.ooo. șuturi: 16—8 (pe poar
tă : 7—4). Comerț : 7—7. Au mar
ea* : CRAMER (mta. 43 din 11 m 
și 81), PANA (min. S3), respec
tiv BURLEANU (mta. 64).

F.CJw. brașov : șanta — Bă
lan, NAGHI, Moldovan, Mandoca
— Țălnar (mtn. 77 Ompean),
PANA, bența (min. 74 Barbu), 
Mărgărit _ ~

S.C. BACAU : 
drieș, C. Solomon,
— Adolf, Tlsmănaru 
Șo?u), BURLEANU - 
Mangalagiu (mta. 
lancu.

A arbitrai bine Cr. 
ia linte : cu greșeli 
cu (ambii din Buzău) șl bine 
M. Salomir (CTuf-Napoca).

Cartonașe galbene : TISMA- 
NARU.

La speranțe : 1—3 (1—0).
e ■' ■! ■■■■—■ i

» (1>
1 (0) 

teren bun;

CADAJR, Cramer. 
popa — An- 
, Artemi, Elisel 

(min. 53 
■ Vlsoreanu, 
86 Uisică),
Teodorescu; 
N. Georges-

Șanta. Final cu emoții, dar în 
min. 81, dună ce Cîmpean nu 
este semnalizat de tușierul N. 
Georgescu in ofsaid, va veni 
o lovitură liberă indirectă pe 
16 m. Barbu va executa scurt 
Si CRAMER va înscrie plasat, 
consfințind o victorie prețioasă 
pentru localnici.

Mircea M. IONESCU

poarta adversă (min. 
a trimis balonul in 
dreapta tul Zlotea. 
hunedoreanul primise 
la un adversar. Abia

CARU ar fi putut să ridice sco
rul, dar a șutat cu boltă peste 
portar șl peste... poartă. Nu avea 
să o mai facă, insă, Imediat după 
pauză (mta. 46), clnd • trimis 
balonul in poartă, valorlficlnd o 
excelentă centrare a Iul Gabor. 
Cu acest scor asigurător, Corvl- 
DUl s-a declarat mulțumită (,.nor
ma” minimă de goluri pe teren 
propriu fusese îndeplinita I), ast
fel tacit Victoria (mal ales după 
schimbările efectuate In atac) • 
devenit mal periculoasă. lordache 
șl Nica au Început să amenințe 
buturile lui Doniță (acesta din 
urmă a intervenit salvator in 
mto. 78 la un put din unghi «- 
BcS al lui Nica). In min. *0, 
GLONȚ a marcat reluind din a- 
proplere mingea respinsă de lo- 
nlță, ia no put foarte puternic, 
din afara careului, expediat da 
P. Petre.

Paul SLAVESCU

CORVINUL 
VICTORIA

Stadion Corvlnul ; teren bun ; 
timp foarte călduros ; spectatori 
— circa 10.000. Șuturi : 14—7 (pe 
poartă 8—4). Cornere S 7—7. Au 
marcat : COJOCARU "(min. 20 și 
46), MATEUȚ (mtn. 30), respectiv 
GLONȚ (mtn. 80).

CORVINUL : Ionlță — Nicșa
(min. 85 Bardac), STROIA, MAr- 
ginean, Tirnoveanu — Petcu, Ma
teuț, KLEIN — GABOR, COJO
CARU, VAETUȘ (min. 80 Badea).

VICTORIA : Zlotea — Viad,
L Marin, Mirea, P. Petre — Au
gustin (mta. 55 GLONȚ), CAȚOI, 
MHnacu, Ursu — Iordache, Lela 
(min. 55 Nlca).

A arbitrat bine Ș. Necșulescu ; 
ta Unic : I. Tămase (ambii Ttr- 
govlște) ți I. Vetaa (Craiova).

Cartonașe galbene : I. MARIN, 
MIREA, NICA.

La speranțe : 3 —0 (1—0).

3 (2) 
1 (0)

REZULTATELE ETAPEI A 21-a A DIVIZIEI B
SERIA I

ți Ubta
— OȚE- 
: Vaișoo- 
(mtn. 47)

CEAHLAUL P. NtEAMȚ — O- 
L1MPIA BM. SABAT 2—0 0—0) : 
Roșea (min. 44) șl Amarghloalel 
(min. 88).

C.S.M. SUCEAVA — F.C. CON
STANȚA 0—0.

PRAHOVA C.S.U. PIX 
F.C. PROGRESUL BBJ 
(1-0) : Vlad (min. S3) 
(min. 69).

CHIMIA FĂLTICENI 
LUL GALAȚI 0—3 (0—2) 
viei (min. 40), Antohl 
șl Angbeltal (min. 80).

r.C-M. DELTA TU1.CEA — ME
TALUL PLOPENI 2—0 0—0) 4
Cucerencn (mta. 29) șl Grosu 
(min. 52).

DUNAREA C.S.U. GALAȚI — 
CJ.R. pașcani 0—2 (0—1); Ursa 
(min. 15) și Toma (mta. 64).

STEAUA MIZIL — MINERUL 
VATRA DORN El 4—0 (1—0) ț Ga
leș (min. 29), Grlgore (min. 52). 
Cojocaru (min. 69) șl Mlbalacbe 
(min. 79).

DUNAREA CĂLĂRAȘI — ARI
PILE BACAU 2—0 (0—0) : Farm
(min. 53 șl 79).

POLITEHNICA IAȘI — CLS. BO
TOȘANI 3—2 (1—0) : Munteann
(min. 14), Burdujan (min. 75 din 
11 m), Cloclrlan (min. 88), res
pectiv Dușmanu (min. 65, auto
gol), Sfrljan (min. 56).

(Relatări de la C. Rusu, L Mtn-

dreseu, I. Tănăsescu, D. Crăciun, 
P. Comșa, T, Slrtopol, B. Alexan- 
drescu, N. Constantinescu șl AL 
Nour).

ETAPA VIITOARE (duminică O 
aprilie) : Prahova C8.U. Ploiești
— Dunărea C.S.U. Galați 0—2), 
C.S. Botoșani — F.C. Constanța 
(1—2), F.C. Progresul Brăila — 
Dunărea Călărași (0—2), CJ'Jt. 
Pașcani — C.SJ4. Suceava 0—1), 
Oțelul Galați — F.CJ4. Delta Tul- 
eea (2—0), Minerul Vatra Dorinei
— Chimia Fălticeni (0—3), Aripile 
Bacău — Ceahlăul P. Neamț 
(0—1), Steaua Mlzll — Metalul 
Plopeni (2—4), Olimpia Rm. Sărat
— Politehnica iași (0—2).
L OȚELUL GL 
t. Pollt. Iași
3. F.C. C-ța
4. Steaua Mtzil 
L Dunărea CSU 
8. C.F.R. Pașc.
7. Ceahlăul
8. C.S.M. Sv.
9. Delta Tufcea

10. C.S. Botoșani
11. Dunărea Căi.
12. Prahova CSU
13. Met. Plopeni
14. FC Progr. Br.
15. Chimia
16. Olimpia R. S.
17. Aripile Bc.
18. Mta. V.D.

2 53-12 36
4 29-14 M
4 30-18 24
8 31-25 24
7 24-22 24
8 27-25 20

lini 
zi n «
ZI 8 8
ZI 11 z
ZI 10 8
ZI 7 8
ZI » 2 10 22-23 20
ZI 7 8 8 22-23 28
21 10 8 11 72-76 20
21 8 3 10 21-23 »
21 8 7 8 18-25 1921 8 3 10 20-28 19
21 8 2 U 31-30 18
21 7 4 10 24-24 18
21 8 2 11 21-35 18
21 8 5 10 18-28 17
21 5 « 10 25-38 18
21 7 2 12 19-34 18

SERIA A Iha
I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — AVIN- 

TUL REGHIN 1—0 (0—0) : lorda- 
che (min. 49).

CARPAȚI MIRȘA — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 2—0 0—0) :
S. Marcu (min. 23) și Silaghl 
(min. 78).

MUSCELUL C. LUNG — PRO
GRESUL VULCAN BUC. 
(1—0) : Haralambie (min. 
Pamfll (min. 46), respectiv 
Grlgore (min. 47 șl 54).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 
0—0) : Lovasz (min. 8), 
lescu (min. 70), respectiv Biță 
(min. 58).

2—2
28),
FL

2—1 
Rădu-

FINA STEAUA 
- TRACTORUL 

Dumitru 
Ad. Io-

ȘOI-

MECANICA 
BUCUREȘTI 
BRAȘOV 2—0 (1-0) : P. 
(min. 9 — din 11 m) șl 
nescu (min. 60).

GAZ METAN MEDIAȘ
HH I.P.A. SIBIU 0—0.

I.C.I.M. BRAȘOV — A.S. DUO- 
BETA TR. SEVERIN 3—1 (2—1) : 
Aronică (min. 28 șl min. 48 din 
11 m), Bălăceanu 
autogol), respectiv 
32 din 11 m).

C.S. TTRGOVIȘTE 
AUTOM. MORENI 
Ploaie (min. 6).

(min. 24 — 
Udrică (min.

- FLAC-VRA
1—0 0—0) :

»-0 (0-0) : Marton (mta. 50).
(Relatări de le N. costache, M. 

VerzeKu, P. Mateolu, S. Briotă, 
A. Soare, M. Țacăl, C. Gruia, M. 
Avanu șl B. Duean).

ETAPA VIITOARE (duminică 13 
aprilie) : Flacăra Autom. Morenl 
— Muscelul Cîmpulung 0—0), 
Progresul Vulcan București — 
I.CJ5.T.M. București 0—1), 13ec- 
troptrtere Craiova — LCJJ4. Bra
șov (0—1), A vin tul RegMn — A.S. 
Drobeta Tr. Severin (0—2), Auto
matica București — Mecanică 
Hnă Steaua București (t—4); Șoi
mii U-A. Stata — 08. Tfrgo- 
viște (0—3), LM.A.S.A. Si. Gheor- 
ghe — Chimica Ttenăvenl (0—0),

SERIA A lil a ---------- ---------

Gaz Metan Mediaș — Carpați 
Mirșa (0—2), Tractorul Brașov — 
Sportul Muncitoresc Slatina (0—0).
1. FLACARA M. 21 12 5 4 24-14 29
2. Progr. Vulcan 21 9 9 4 38-18 26
3. C.S. Tlrgov, 21 19 9 B 31-15 26
4. Carpați M. 21 11 2 3 31-26 24
ă. A.S. Dr. Tr. S. 21 19 3 3 28-26 23
6. Chimica 21 9 3 9 33-25 21
7, Tract. Bv. 21 9 5 2 26-22 21
8. DHASA 21 9 3 9 23-34 21
9. Mec. Fină 21 7 9 8 32-33 29

10. Av. Reghin 21 9 4 9 22-36 20
ÎL Electroputere 21 9 3 19 41-32 19
12. ICIM Bv. 21 9 1 U 31-30 19
13. Automatica 21 S 3 19 27-34 19
14. Muscelul 21 9 1 U 25-33 19
15, Sp. Muncit. 21 7 2 9 19-27 19
16. Gaz Metan 21 9 2 11 25-23 18
17. ȘotanU IP A 21 < 9 9 29-31 18
18. ICSIM Buc. 21 9 4 11 16-42 16

CJML REȘIȚA — CJ.L. SIGHET 
5—0 (2—0) : Jacotă (mta. 25),
Uțlu (mito. 39) și Setatele 
(min. O).

&S. U.T. ARAD — ARMATURA 
ZALAU 5-0 (2-0) 5 HEp (mta. 
M șl 87), Țirlea (mta. 43 șl 60) șl 
Cura (min. 68 din 11 m).

OLIMPIA SATU MARE — 
STRUNGUL ARAD 1—0 (1—0) 5 
Clohan (min. 6).

GLORIA BISTRIȚA — META
LUL BOCȘA 3—1 (3—0) 7 Moga 
(min. 4, 13 și 30). respectiv Măr- 
gineanțu (min. 83).

JIUL PETROȘANI — MUREȘUL 
DEVA 3—0 0—0) : Vancea (min. 
45 din 11 m), Băluță (min. 62) șl 
Merlă (min. 87).

UNIREA ALBA IULIA — MI
NERUL CAVNIC 3—0 (2—0) : Dea 
(min. 30), Rusu (min. 41) și Popa 
(min. 62).

CJ.R. TIMIȘOARA — MECANI
CA ORAȘTIE 1—1 0—1) : Stoișln 
(min. 15), respectiv Hațegan 
(min. 24).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — F.C. 
maramureș baia mare - - 
(2—0) : Bojtor (min. 14 șl 80, am
bele din 11 m), Stanuț (min. 32), 
respectiv Boca (min. 47), Lucaci 
(min. 50).

MINERUL LUPENI — AURUL 
BRAD 0—0.

3—2

(Relatări de la P. Fucha, O. 
Berbecaru, Z. Kovacs, L Toma, 
L Zamora, I. Anghellna, C. Cre
ta, V. Sere șl I. Cotescu).

ETAPA VIITOARE (duminică 13 
aprilie) : înfrățirea Oradea — Mi
nerul Lupenl (0—1), Strungul A- 
rad — Jiul Petroșani (0—2), Aurul 
Brad — Unirea Alba Iulla 0—2), 
CJ.L. Sighet — F.C. Maramureș 
0—3), Mecanica Orăștie — C.S. 
U.T. Arad (0—3), Metalul Bocșa 
— Mureșul Deva (1—1), Armătura 
Zalău — C.F.R. Timișoara (1—2), 
Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița 
(0—4), Olimpia Satu Mare — Mi
nerul Cavnic (1—1).
L JIUL -------- *-----------
2. F.C. Maram.
3. GI. Bistrița
4. Olimpia S.M.
5. C.S.M. Reșița

7.
8.
9.

10. 
ÎL12. Aurul Brad
13.
14.
15.
16.
17.
18.

C.S. U.T.A. 
Min. Cavnic 
Mec. Orăștie 
C.I.L. Sighet 
Mureșul Deva 
Strungul Ar.
Met. Bocșa 
înfrățirea 
Unirea A.I. 
Armătura 
C.F.R. Ttm. 
Min. Lupenl

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

2
6
3
3
6
0
1
5
3

41-13
34-13
48-17

3
4
6
8 38-27
7

10
10

8
9

34
28
27
23
22
22

25-19
30-27
30-30 21
30-31 21
21-31 21

10 19-25 19
9 24-39 19
9 17-23 18

12 29-40 17
11 17-35 17



Campionatele Europene de tenis de masă

SEMIFINALE ÎN COMPETIȚIILE
CONTINENTALE DE HANDBAL

FEMININ

SUCCESE ROMANEȘTI IN TURNEUL
ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ A OBȚINUT

DOUĂ VICTORII PREȚIOASE
PRAGA, 6 (prin telefon). în 

Sala Sporturilor din localitate, 
pe 16 mese, au înoeput — In 
fața unor tribune pline — În
trecerile celei de-a 15-a ediții 
a Campionatelor Europene de 
tenis de masă, la care sînt pre
zente 26 de țări. După cum 
se știe, reprezentativele Româ
niei fac parte din prima grupă 
valorică, unde nivelul forțelor 
este deosebit de ridicat, lată 
de ce. pentru tinerii noștri 
sportivi (reamintim că au cea 
mai mică medie de vîrstă) fie
care confruntare cu așii teni
sului de masă european con
stituie un examen dificil.

în „prim-plan“ se află, de
sigur, fetele, cotate la un nivel 
superior datorită rezultatelor 
obținute pînă în prezent. Pri
mele două adversare ale fete
lor noastre au fost reprezenta
tivele Suediei și Olandei, fie
care avînd in componență ju
cătoare foarte bine cotate, in 
frunte cu olandeza Bettine 
Vriesekoop, fosta campioană 
europeană. Spre satisfacția 
noastră. Maria Alboiu și Olilia 
Bădescu au jucat „ca la carte", 
obținînd două victorii mult a- 
plaudate și deosebit de pre
țioase în această dificilă cursă, 
ta care nu mai există cîștigă- 
tori și învinși dinainte cunos- 
cuți.

In partida cu Suedia, după 
un început sub semnul echili
brului și al emoțiilor — Alboiu 
— Viktorsson 2—1 (19, —19, 15) 
și Bădescu — Svensson 1—2 
(—18. 15, —14) — reprezentan
tele noastre s-au detașat cu 
ușurință : Alboiu, Bădescu — 
Viktorsson, Eliasson 2—0 (11,
16) și Bădescu — Viktorsson 
2—0 (17, 13). Această victorie 
le-a dat fetelor noastre un piua 
de curaj. Confruntarea cu pu
ternica echipă a Olandei a fost 
așteptată cu mult interes, fe
tele noastre cîștigînd grație li
nei evoluții cane a entuziasmat. 
După ce Maria Alboiu a cedat 
(a fost doar la cîteva mingi 
de victorie) în fața renumitei 
Bettine Vriesekoop cu 1—2 
(—18, 19, —16), Otilia Bădescu 
a restabilit egalitatea, invingind 
pe Kloppenburg cu 2—6 (15, 
U). în aceste condiții, mechd 
de dublu avea implicații deo-

TURUL MEDITERANEAN
LA CICLISM

sebite asupra soartei partidei. 
Alboiu și Bădescu sînt domi
nate ta primul set, sînt con
duse și ta setul al doilea, cu 
14—7 și 18—16, moment din 
care ele găsesc breșele din jo
cul cuplului olandez, recupe
rează punct după punct și ob
țin victoria, in extremis. Ia 20.

în ultimul set româncele con
dus șl ciștigă fără drept de 
apel : 2-1 (—18, 20, 19).

în fata jucătoarei Vriesekoop, 
cadeta noastră Otilia Bădescu 
avea, desigur, șansa a doua, 
dar ea a evoluat fără greșeală, 
realizind prima mare surpriză 
a acestei 
atît prin 
maniera . .
extrem de valoroasa adversară : 
2-0 (14, 
tinuare. 
așteaptă, 
alte trei .
cu Uniunea Sovietică, 
Germania și Bulgaria.

în fața a două dintre favo
ritele seriei masculine. Ceho
slovacia și Polonia, fiecare ta 
componentă cu campioni euro
peni și jucători situați pe pri
mele locuiri ta topuri, repre
zentanții noștri au făcut efor
turi neîncununate însă de suc
ces. România — Cehoslovacia 
1—5 : Fejer — Orlowsky 1—2 
(—18, 22, —20). Florea — V. 
Broda 2—1 (—17, 17, 12), Toma
— Pansky 0—2 (—8, —10), Flo
rea — Orlowsky 0—2 (—8,
—13), Fejer — Pansky 0—2 
(—12, —14), Toma — V. Broda 
0—2 (—21, —18) ; România — 
Polonia 0—5 : Fejer — Kuhar- 
sky 0—2 (—17, —13), Florea — 
Dryszel 0—2 (—10, —18). Ignat
— Grubha 0—2 (—12, —9), Flo
rea — Kuharsky 1—2 (—15, 16, 
—17), Fejer — Grubba 0—2 
(—16, —18). în continuare, e- 
chlpa noastră masculină va ln- 
tîtal formațiile Norvegiei, R.F. 
Germania și Iugoslaviei.

ALTE REZULTATE, feminin, 
grupa A : Cehoslovacia — Fin
landa 5—ș. Ungaria — Franța 
8—0, Anglia — Iugoslavia 8—8, 
Ungaria — Anglia 3—1, Iugoslavia
— Cehoslovacia 1—3, Franța — 
Finlanda 3—2 ; grupa B : U.R.S.S.
— Bulgaria 3—1, Olanda — R.F. 
Germania 3—3, Suedia — Bulga
ria 2—3, R.F. Germania — U.R.S.S. 
1—3 ; masculin, grupa A : Sue
dia — Austria 5—0, Ungaria — 
Bulgaria 5—1, U.R.S.S. — Franța 
5—4, Suedia — Bulgaria 5—1 ; 
grupa B : Norvegia — Iugoslavia 
1—8, Norvegia — Polonia 1—5, 
Iugoslavia — R.F. Germania 5—1.

Emanuel FANTÂNEANU

ediții a „europenelor", 
jocul său, cit și prin 
cu care și-a depășit

12) ! Firește, ta oon- 
pe fetele noastre le 
ta seria preliminară, 
partide foarte grele, 

- - - - R. F.

DE GIMNASTICA DE LA LENINGRAD
în cel de-al doilea turneu 

international în care au evo
luat In Uniunea Sovietică, cel 
de la Leningrad, gimnastele și 
gimnaștij români au repurtat 
frumoase si aplaudate succese. 
Astfel, la băieți Marius Tobă 
s-a situat pe primul loc Ia 
individual compus, cu 58.85, la 
egalitate cu suedezul Johan 
Johansson, sportivului nostru 
revenindu-i. de asemenea, lau-

rii la sol (la egalitate cu so
vieticul Serghei Miler) și la 
inele. La rîndul său. Marian 
SMoan a obținut victoria la 
sărituri. In concursul feminin. 
Gabriela Potorac s-a situat pe 
locul n Ia individual compus, 
după Olga Bicerova din U.R.S.S., 
QaH dastndu-se, de asemenea, 
pe locul H la bimă șl pe III 
la sărituri. August! na Badea a 
obținut locul II la sol și III 
la paralele.

ta cadrul Cupelor Europene fe
minine de handbal, în meciurile 
retur din semifinale, au fost în
registrate rezultatele : C.C.R. 1
la Budapesta : Vasas B-pesta — 
Spartak Kiev 18—15 (9—9). învin
gătoare In meciul tur cu 26—19» 
handbalistele sovietice s-au califii 
cat In finală.

în CUPA CUPELOR, la Engel
skirchen (R.F.G.), formația loca
lă V.f-L. a obținut calificarea ta 
urma victoriei cu 23—1» (12—8)
asupra echipei daneze Roedovr^ 
care câștigase medul tur CU 
1*—15.

In CUPA FEDERAȚIEI. La 
Leipzig : S.C. Leipzig a dispus 
de Druzstevnik Topolntky (Ceho
slovacia) cu ZI—13 (Îl1—7) obțt- 
nlnd calificarea. In tur. handba
listele cehoslovace tavtasesert 
cu 19—16.

TELEX • TELEX

ȘAHISTE ROMÂNE IN ÎNTRECERI
FARIS, 6 (Agerpres), — Du

pă 7 runde, in turneul interna
țional feminin de sah de la 
Hyăres (Franța) conduce Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) cu 5,5 
puncte, urmată de compatrioa
ta sa Nona Gaprindașvili — 5 
puncte (1), Elisabeta Polihro- 
niade (România) 4,5 puncte. în 
runda a șaptea, Gaprindașvili 
a clștigat la Polihroniade, Iar 
Semenova a învins-o pe Jack- 
son.
în runda a șasea, Elisabeta 

Polihroniade a învins-o pe

maestra olandeză Corry Vree- 
ken.

VARȘOVIA. 6 (Agerpres). — 
In runda a 3-a a turneului in
ternațional de șah de la Var
șovia, maestra română Dana 
Nuțu a remizat cu Elena Ah- 
milovskaia (U.R.S.S.), Brustman 
a clștigat la Forgo, Lazarevici 
a pierdut la Voiska, Wiesse a 
învins-o pe Erenska. și Levi
tina pe Szmacinska. în clasa
ment conduce poloneza Brust
man cu 3 puncte, urmată de 
sovietica Levitina — 2,5 puncte.

ACTUALITATEA LA VOLEI
ATENA. Turneul de califica

re pentru Campionatul Mon
dial masculin. Grupa A: Co
reea de Sud — Tunisia 3—0, 
Grecia — Bahrein 3—0, Cana
da — Australia 3—0, Coreea de 
Sud — Bahrein 3—0, Canada —

9 în ziua a doua a Campio
natului European de hochei, 
grupa A. pentru juniori (18 
ani), au foist consemnate re
zultatele : seria I (Ratingen) : 
Suedia — Norvegia 3—3, Fin
landa — România 18—1 ! ; se
ria a n-a (DQsseldorf șl Kre
feld) : Cehoslovacia — Elveția 
9—3, U.R.S.S, — R.F.G. 10—1.
• în cadrul ediției a 8-a 

a trofeului de dans pe gheață 
de la Morzine (Alpii francezi), 
victoria a revenit cuplului so
vietic Maia Usova și Aleksandr 
Zulin cu 2 p, urmați de ame
ricanii Renee Roca — Donald 
Adair (2,8 p) și italienii Isa
belle Michell — Roberto Peliz- 
zola (4,8).
• Turneul de hochei de la 

Leningrad : U.R.S.S. II — Fin
landa II 6—3.

Grecia 3—2, Tunisia — Austra
lia 3—1 ; grupa B : Suedia — 
Algeria 3—0, Italia — Noua 
Zeelandâ 3—0. Cuba — Algeria 
3-0, Italia — Suedia 3—1.

BUTTE. Meciul amical mas
culin : S.U.A. — Franța 3—0 
(15, 2, 4).

PRAGA. în cadrul competi
ției feminine care are loc în 
orașele Rakovnik și Kladno, 
au fost consemnate rezultatele: 
R. P. Chineză — Cehoslovacia 
3—0 (9. 9. 5), Peru — U.R.S.S. 
3-0 (12. 14, 3), Bulgaria — Un
garia 3—1 (12. —9, 11, 14),
Cuba — R.D.G. 3—1 (7, 13,
-15, 10).

ATLETISM • Concurs de ma
raton la Dakar : 1. Sid AII Bakri 
(Algeria) 2.29:12, 2. Martin Pla
cido (Columbia) 2.39:24 • Cam
pionatul britanic de 10 km (șo
sea), la Londra, a fost clștigat de 
Steve Harris In 27:58.

BOX • Gală la Latham 
(S.U.A.) greul James Smith l-a 
învins prin k.o. In rep. 1 pe Mike 
Weader.

CICLISM * Circuitul Ardenllor 
(amatori), etapa a treia a reve
nit cehoslovacului Roman Krev- 
zlger In 13 a.s,9 pe 5,65 km, iar 
etapa a patra a fost cîștigată de 
olandezul Veenstra in 4.15:03 pe 
157 km. Liderul cursei este Ro
man Krevzlger cu 12.48:47, urmat 
de Roman Stuck (R.D.G.) cu 
12.49:09.

HOCHEI PE IARBA • La Ka- 
racl : R.F.G. — Australia 3—3, 
Olanda — Marea Britanic 2—1,

ÎNOT • In cadrul campionate
lor universitare ale S.U.A., la 
Indianapolis, liber : 100 y : Matt 
BIontM 42,03, 200 y: Blond! 1:33,85; 
1650 y : Jeff Kostoff 14:37,87 — 
record național : bras : 100 y 9 
Giovanni Minervinl (Italia) 53,75 ; 
200 y : John Moffet 1:56,91 ; spa
te : 100 y : Mark Rhodenbaugh 
48,67 ; 200 y : Sean Murphy (Ca
nada) 1:45,90 ; fluture : 100 y 1
Pablo Morales 46,37 (In serii, cu 
46.26, a stabilit un nou record al 
S.U.A.) ; 200 y : Morales 1:43,05 ; 
mixt : 400 y : Ricardo Prado
(Brazilia) 3:46,71.

ȘAH • Turneul 
a fost clștigat de 
toll Karpov cu 9 . __ _  .__
bile, urmat de Vlktor Korclnol 
7,5 p, Tlmman, Miles șl Torre 
6,3 p, Romaniștii 6 p.

TENIS • Cupa Davis — zona 
Africană : la Harare : Zimbabwe
— Maroc 1—1, la Alger, Algeria
— Nigeria 2—3.

de la Bruxelles 
sovieticul Ana- 
p din 11 posl-

CAMPIONATE, CUPE ț

ANKARA 
competiția ____ _ .
„Turul Mediteranean1 
fășoară pe ț, 
Turciei, etapa Mersln 
a revenit rutierului ______
Umaras Guintautas, cronometrat 
pe 105 km in 2hl7:16. Pe locul 
doi, în același timp cu învingă
torul, a sosit ciclistul român Con
stantin Căruțașu.

(Agerpres). — In 
elcllstă internațională 

„a“, ce se des- 
șoselele din sudul 

Slllfke 
sovietic

„CUPA EUROPEI”
MtJNCHEN (Agerpres). — 

„Cupa Europei" la spadă s-a 
încheiat la Heindenheim (R. F. 
Germania) cu victoria echipei 
ȚJ5.K.A. Moscova, care a între
cut ta finală cu 7—5 formația

LA SPADĂ
vest-germană Taubbrbischofs- 
beim.

Echipa Steaua București a 
Învins ta sferturile de finală 
cu 8—5 pe Honved Budapesta, 
pierzînd ta semifinale cu 6—8 
meciul eu Tauberbischofsheim.

S-A ÎNCHEIAT penultimul turneu al fruntașelor diviziei a la polo
(Urmare din pag I)

min. 16,20), pentru a o lua de 
la capăt în cel decisiv. Aceas
tă ultimă repriză a fost de-a 
dreptul dramatică. După Cos- 
trăs. Crișul l-a pierdut și pe 
excelentul Gordan (care a cu
mulat în min. 24 trei eliminări 
„forțate" de adversarul său S. 
Popescu), ceea ce i-a redus vi
zibil forța de joc. Au inter
venit și duble eliminări defi
nitive. fără drept de înlocuire, 
pentru ca într-un final de 
mare tensiune. Dinamo să-si 
adune ulti.nele resurse, reușind 
ceea ce nimeni nu mai credea: 
mai erau două secunde de 
joc. cînd Răducanu a făcut o 
intrare inspirată. Kiss l-a faul
tat — 4 m. just acordat de ar
bitrul R. Timoc, transformat 
cu siguranță de Hagiu.

Astfel s-a scris istoria unui 
derby captivant. în care biho- 
renii s-au aflat foarte aproape 
de victorie. Un derby nelipsit 
de unele decizii controversate, 
mai ales ale lui V. Median.

Un derby după care campio
natul rămine... deschis. Au 
marcat: Hagiu 6, Moiceanu 3, 
Rus, S. Popescu (D), Gordan 
5. Fejer 2, Costrăș 2, Garofea- 
nu. Kiss.

RAPID — STEAUA 9—9 
(1-3, 4-2. 1-1, 3-3). Un joc 
viu disputat, cu rezultatul sub 
semnul incertitudinii pină in 
ultimele secunde, cînd stelistii 
au încheiat cu... o bară atacul, 
după ce feroviarii egalaseră ta 
min. 27,10. Realizatori: Jianu 
3, E. Ionescu 2, Arsene 2, Flo- 
rincescu 2 (R), Fruth 4, Gean
tă. Grancerof, Vamoș, Ghiță. 
B. Tufan. Au condus V. Bur- 
dea — R. Nichita.

PROGRESUL ------
5—4 (0—1. 2—0, 
Mobilizîndu-se ca pentru 
meci decisiv, bucureștenii 
evoluat cu aplomb, au 
strait mai mult si. chiar 
au si ratat mai mult, au 
grt de justete în fata 
formații locale crispate, de a- 
ceastă dată, preocupată mai 
degrabă de... discuții. Au În
scris: Neagoe 2, Mușat, I. lo-

- VOINȚA
2—1, 1—2).

un 
au 

con- 
dacă 
cîști- 
unei

nescu. Mădescu (P), Maroși 2, 
Mujnai, Farcaș. Au arbitrat: 
V. Goian și B. Băjenaru.

Sîmbătă: • RAPID — VO
INȚA 6—8 (0—2, 2—4, 2—1,
2—1). După cum se prezenta
seră clujenii in partidele an
terioare, acest rezultat aproape 
că n-a mal fost considerat o 
surpriză. Mai ales că Voința 
a dominat clar disputa: 3—0 
ta min. 8,57, apoi 6-—2, 7—3,
8—4. Au marcat: Pop 2, Col- 
cerin 2. Mujnai 2, Cosmațchi, 
Maroși (V), Jianu 2, Ragea, 
Angelescn, Stemate, E. Ioneș- 
en. Arbitri: V. Median — V. 
Goian • DINAMO — PRO
GRESUL 13—7 (5—2, 3—2. 4—0, 
1—3). Principalii realizatori: 
Moiceanu 5, Hagiu 4. Au con
dus: V. Burdea si R. Nichita 
• CRIȘUL — STEAUA 14—7 
(2—2, 2—0, 5—1, 5—4). Meci 
fără istoric. în care Gordan a 
reușit 6 goluri. Au arbitrat: 
B. Băjenaru — R. Timoc.

în clasament: 1. Dinamo 55 
p. 2. Crișul 54 p. 3. Rapid 35 
p, 4. Steaua 33 p, 5. Progresul 
22 p. 6. Voința 20 p.

ITALIA (et. 27). Atalanta — 
Avelllno 8—0, Napoli — Bari 1—0, 
Torino — Como 1—3 t. Florentina
— Juventus 3—0 !, Intemazlonale
— Milan 1—0, Lecce — Pisa 1—1, 
Roma — Sampdorla 1—0, Verona
— Udlnese 1—1. Pe primele 
locuri : Juventus 40 p. Roma 39 p, 
Napoll 33 p ; pe ultimele : 14. 
Udlnese 23 p, 15. Barl 19 p, 16. 
Lecce 14 p.

ANGLIA. Finala Cupei Angliei 
se va desfășura Intre două echi
pe din Liverpool : Everton șl
F.C. Liverpool. In semifinale 
(ambele jocuri au fost decise 
după prelungiri) : la Birmingh
am: Everton — Sheffield Wed
nesday 9—1 ; la Londra : F.C. Li
verpool — Southampton 2—0. tn 
etapa a 37-a a campionatului : 
Coventry — Manchester United
1— 3, Chrisea — Ipswich 1—1,
Manchester City — Arsenal 0—1, 
Oxford — Aston villa 1—1, Wat
ford — Newcastle 4—1, W.B. Al
bion — Nottingham 1—1, Leices
ter — Tottenham 1—4. Pe primele 
locuri : Liverpool 70 p (38 j),
Everton 70 p (35 j), Manchester 
United 68 p (30 j) ; pe ultimele: 
31. Birmingham 20 p (36 j), 32. 
W.B. Albion 22 p (37 j).

By. GERMANIA (et. 30). Bre
men — Leverkusen 5—0, KSln
— Uerdlngen 1—1, SaarbrUcken
— Ddsseldorf 1—1, Hamburg — 
NOmberg 2—1, M&nchengladbach 
Dortmund 3—1, Bayern Miinchen
— Kaiserslautern 5—0, Schalke — 
Bochum 4—2, Hanovra — Man
nheim 1—1, Stuttgart — Frankfurt
2— 1. Pe primele locuri : Bremen
47 p, Bayern MQnchen 43 p, 
MSnchengladbach 39 p (29 j) ; pe 
ultimele: 17. Saarbrtlcken 19 p,
18. Hanovra 16 p (29 j).

BULGARIA let. 29-a, penulti
ma). Cenno More — Trakla 1—2, 
Slavia — Spartak Pleven 0—1, 
Vltoșa — Beroe Stara Zagora

2—3, Plrin — Etăr 6—1, Sliven — 
Vrața 3—2, Lokomotiv Plovdiv — 
Sredeț 0—2, Akademik — Spar
tak Vama 1—1, Duna» — Loko
motiv Sofia z—1. Pe primele 
locuri : Beroe 41 p (golaveraj 
54—36), Trakia 39 p (77—36), Sla
via 36 p ; pe ultimele locuri: 14. 
Pirln 20 p, 15. Spartak Pleven 
19 p, 16. Dunav 18 p.

SCOTIA. In finala Cupei Sco
pel se vor întllnl Midlothian șl 
Aberdeen. In semifinale : Dundee 
United — Midlothian 0—1, Aber
deen — Hibernian 3—0. In etapa 
a 32-a a campionatului : Clyde
bank — Motherwell 1—1, St 
MUrren — Celtic 1—2, Pe primele 
locuri : Midlothian 45 p, ~
Dundee United 40 
tic 40 p (31 j) ; 
9. Motherwell 18 ,p 
debank 17 p. (32

R.D. GERMANA 
mo Dresda 
FC. Karl-Marx-Stadt — Dynamo 
Beilin 2—1, Lokomotive Leipzig 
— Erfurt 1—0, Rostock — Zwi
ckau 0—3, Magdeburg — Frank- 
furt/O. 3—2, Aue — Jena 1—L 
Pe primele locuri : Dynamo Ber
lin 28 p (20 j), Jena 23 p (19 j). 
Union Berlin șl Brandenburg 
ambele cu cite 23 p, din 20 de 
jocuri ; pe ultimele : 13. Rostock 
13 p (20 j) 14. Zwickau 12 p 
(19 j).

ELVEȚIA (et. 20). Sion — Aarau 
4—2, Lausanne — Granges 3—0, 
Wettangen — Grasshoppers 0—2, 
Lucerna — Servette 1—1, Basel — 
Neuchatel Xamax 1—1. Young 
Boys Bema — Vevey 3—0, F.C. 
Zttrich — Baden 8-0. Meciul 
La Chaux-de-Fonds — St. Gal
len a fost amînat. Pe primele 
locuri : Neuchatel Xamax șl 
Grasshoper» cu rite 29 p, Young 
Boys 28 p, Sion șl Lucerna cu 
dte ts p ; pe ultimele : 15. Gran
ges 9 p (19 1), 16. Baden 5 p.

p (30 j), Cef-
pe. ultimate s 

(30 j), 10. dy- 
1).(et. 20). Dyng- 

Brandenburg 0—1,

ÎN PROGRAMUL INTERNAȚIONAL...
...din această săptămtaă, echipele care se pregătesc pentru turneul 

final ai CJ4. susțin alte meciuri amicale. Miercuri, la Sofia, Bulgaria 
intîlnește reprezentativa Danemarcei, și tot miercuri echipa R.F. Ger
mania va susține, la Basel, o partidă cu Elveția (necalificată).
• La 24 mal se va desfășura jocul dintre Canada șl Anglia (la 

Burnaby).
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