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NOI VICTORII In cupele europene 

LA HANDBAL MASCULIN
Ieri, ta Buzău și Baia Mare, echipele noastre de handbal mascuila 

Steaua fl H, C. Minaur» prezente tn semifinalele cupelor europene, au 
obținut aucoese ta prima fiază a acestei etape. Iată relatări de la cele 
două partide :

In C. C. E.: STEAUA - METALOPLASTICA
SABAC 24-22 (11-10)
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La Campionatele Europene de tenis de masa

MEDALII DE BRONZ CUCERITE
DE OTILIA BĂDESCU Șl MARIA ALBOIU

FRAGA, U (prin telefon). Cea 
de a 15-a ediția a Campionatelor 
Europene de tenis de masă a 
luat Bfirslt, pe podiumul de o- 
noare urctad medailații probelor 
individuale. Intre aceștia s-au a- 
Hat și reprezentantele României. 
Otilla Bădescu — la slmpdu fe
minin »L ta dublu feminin, cu 
Marla Albolu, cflștlgînd medaliile 
de bronz, cea mal bună perfor
manță a noii generații la euro
penele de seniori din anul 1SM 
până tn prezent. Alături de tine
rele noastre sportive merită feU- 
dtăiri antrenorul lotului, Lauren- 
țlu Gheorghiu, șl colegii să! de la 
Spartan C.S.Ș. 1 București, res
pectiv Metalul C.S.Ș. Rimnieu 
Vâlcea.

Drumul spre medalia Otiliei 
Bădescu a fost extrem de dificil, 
între partidele evidențiate pentru 
nivelul spectacular s-a detașat 
cea In oare au evolua* Otilla Otilla Bădescu (stingă) ti Maria Albolu. Foto : Aurel D. NEAGU

nu s-a speriat de renumele ad
versarei, praotlcănd un joc pre
cis, eficient, „contrelor” ei Hra
chova făOndu-4e față cu greu. 
Primul set aparține româncei : 
21—18. Mari emoții In cel de al

Emanuel FĂNTĂNEANU

Bădescu și Marie Hrachova, in 
„lG'Mml. A fost o IntBnlre de o 
cară frumusețe, in care mica 
noastră sportivă, ca șl campioana 
Cehoslovaciei (a doua jucătoare 
In clasamentul european ai se
nioarelor) au practicat un tenta 
de masă de Înalt nivel, care a 
ținut cu răsuflarea tăiată miile 
de spectatori cane Ișl Încurajau 
frenetic favorita. Otilla Bădescu (Continuare tn pag. 2—3)

Campionatele Mondiale de judo (tineret)

Etapa a 24-a a Diviziei A la fotbal

SPORTUL STUDENȚESC ÎNVINGE ÎN MECIUL -DERBY
0 Scorul zilei, la Craiova £ F.C.M. Brașov obține un punct prețios ia Pitești 

© Corvinul n-a putut trece — în deplasare — nici de „lanterna roșie** ® Emoții pînă 
in final pentru băcăuani

BUZĂU. 13 (prin telefon). 
Med de mare tensiune, cu faze 
dramatice tn destule momente 
ale sale, marcat de miza de
osebită. de dorința ambelor e- 
chiDe de a-sl apropia cit mai 
mult posibil șansa calificării. 
Așadar, aici, in Sala sporturilor 
.Dacia", tn care am asistat 60 
de minute la eforturi deosebite 
— mal ales ale lui Stingă șl 
Munteanu — Steaua a întrecut eu 
24—23 (11—10) pe Metaloplastlca 
Sabae (Iugoslavia) in prima 
manșă a semifinalelor Cupei 
Campionilor Europeni.

Chiar din primul minut de joc 
(Începutul aparține Stelei) echl- 
Da noastră ratează atacul, ceea 
ce vor face șl handbaliștii din

in Cupa Cupelor:

TV GROSSWALLSTADT 28-22 (18-12)
BALA MARE, 13 (prin telefon). 

Sala sporturilor „Dacia* din lo
calitate a fost nelncăpătoare. In
teres firesc, datorat primei manșe 
a semifinalelor Cupei Cupelor la 
handbal masculin, tn care echipa 
favorită, H.C. Minaur Bala Mare, 
a primit replica cunoscutei for
mații vest-germane TV Gross
wallstadt. Șl inimosul public băl- 
mărean a purtat din nou spre 
triumf echipa antrenată de Las- 
căr Pană șl Petre Avramescu, 
!ncurajlnd-o frenetic. Bălmăreni! 
au repurta* o splendidă victorie — 
28—21 (18—12) — la capătul unei 
partide spectaculoase, ou goluri 
reușite in urma unor acțiuni teh
nice de bună oalltate.

Sabac. Dar in minutul 11 Steaua 
conducea cu 5—3 șl avea să 
albă chiar 3 goluri avans (7—« 
In min. 16). pe care insă nu l-a 
nutu* păstra. In min. 18 iu
goslavii egalează la 7. centru ca 
două minute mal ttrzlu el să ta 
pentru prima oară conducerea 
cu 8—7. Vom mal asista oină 
la sfirsltul meciului la 5 ocazii 
in care Steaua conducea cu cite 
două goluri, dar de flecare 
dată pentru bătăioșll, foarte 
tehnicii șl atietii desăvlrșltl care 
sin* handbaliștii de la Metalo-

lon GAVRILESCU

(Continuare In vaa a 4-a)

H. C. MINAUR -

Prima repriză a Început intr-o 
notă de evidentă circumspecție a 
ambelor formații. Scorul a fost 
deschis de oaspeți, după numai 
27 de secunde. Pînă in min. 7. 
ambele echipe merg cap la cap 
(soor 3—3), după care gazdele în
cep să se desprindă, Măricel Vol- 
nea șl Mihai Mlronluc anunțînd 
o bună dispoziție de joc. Pe fon
dul dominării din ce in ce mal 
accentuate, H.C. Minaur ișl mă
rește continuu avantajul pe ta
bela de marcaj (12—7 în min. 19).

Mihail VESA

(Continuare tn pag. a 4-a)

ADRIAN CLINCI-LOCUL III
ROMA, 13 (prin telefon). Slm- 

bătă și duminică, la „Palasport 
de l’Eur* din capitala italiei, au 
continua* Întrecerile Campiona
telor Mondiale de judo pentru 
tineret. Sâmbătă șl-au disputat 
intlletatea sportivii de la cate
goriile superușaară, semigrea șl 
grea. In rindtd tor s-au a Gat șl 
ceilalți doi reprezentanți al țării 
noastre, Dragoș Bolbose (superu- 
șoară) șl Adrian Clinei (semi
grea).

O comportare bună a avut se
migreul Adrian Clinei, care a 
reușit să cucerească medalia de 
bronz șt a lipsit extrem de puțin 
ca medalia liul să fie clin tr-un 
metal mal prețios. în primul tur, 
Cllnd l-a Învins prin lppon pe 
kuweltianul J. Awadtalal, Iar In

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș - Chimia Rm, Vilcea 3-0 (0-0)

0-1 (0-0)„Poli* Timișoara - Sportul Stud.
S.C. Bacău - „U* CJuj-Napoca 2-1 (1-1)
F.G Argeș - F.C.M. Brașov 1-1 (0-0)
Steaua - Rapid 3-1 (2-0)
F.G Bihor - Corvinul 2-2 (1-1)
Petrolul Ploiești - F.G Olt 1-0 (1-0)
Univ. Craiova — Gloria Buzău 7-0 (5—0)
Victoria - Dinamo 0-0

(Continuare In pag. 2—3)

ETAPA VIITOARE (simbătâ 19 aprilie)
Univ. Craiova — F.C. Argeș (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș - Sportul Stud. (0-4)
F.G Olt — F.C. Bihor (0-3)
„U“ C1u]-Napoca — Victoria (1-1)
Rapid - S.C. Bacău (2—4)
Corvinul — „Poli" Timișoara (2-3)
Chimia Rm. Vilcea - F.C.M. Brașov (3-1)
Steaua — Gloria Buzău > (1-0)
Dinamo - Petrolul (0-0)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 23 19 3 1 43-11 41
2. Sportul Studențesc 23 14 7 2 54-20 35
3. Dinamo 23 13 6 4 34-16 32
4. Univ. Craiova 24 13 5 6 39-22 31
5. Corvinul 24 11 3 10 58-31 25
6. Petrolul 24 8 9 7 22-26 25
7. F.C. Argeș 24 9 6 9 25-23 21
8. „Poli* Timișoara 24 11 1 12 41-40 23
9. Gloria 24 9 4 11 33-39 22

10. F.C.M. Brașov ■ 24 9 4 11 20-42 22
11. S.C. Bacău 24 10 1 13 35-39 21
12. „U* Cluj-Napoca 24 9 3 12 29-34 21
13. Chimia 24 9 3 12 28-35 21
14. Rapid 24 8 4 12 27-40 20
15. A.S.A. Tg. Mureș 23 7 5 11 21-30 19
16. Victoria 23 5 7 11 21-33 17
17. F.C. Olt 23 5 5 13 20-39 15
18. F.C. Bihor 24 3 6 15 19-49 12

(Cronicile meciurilor în pag. 2—3)

RUGBYUL POATE Șl TREBUIE SĂ IASĂ DIN ACTUALUL IMPAS!
—■ Se impun o analiza exigenta și masuri ferme, exemplare —

O nouă infrîngere a rugbyștilor I Chiar 
dacă nu la proporțiile anticipate de 
unii, chiar dacă echipa noastră a con
dus in două rlnduri, prin tot atitea 
eseuri (ceea ce se intimplă rar), rezul
tatul înregistrat sîmbătă, la Lille, nu 
poate, desigur, să mulțumească. El se 
adaugă unui șir de contraperformanțe 
care au surprins neplăcut, in ultima, 
vreme, opinia publică sportivă. După 
ce — grație sprijinului primit, a muncii 
și dăruirii date adesea drept pildă — 
rugbyul românesc și-a cuoerit un fru
mos prestigiu internațional, iată că re
marcabila victorie asupra Scoției, din 
mai 1984, a fost urmată de cinci suc
cese fără deosebită relevantă (în Spa
nia, apoi cu Italia, Tunisia, U.R.S.S. — 
pe teren propriu și in Portugalia), pen
tru a fi pierdute, în schimb, toate parti
dele, șase la număr, mai importante, cu 
un grad mai mare de dificultate. Cea 
mai severă înfrîngcre (3—18) pe teren 
propriu, cu Franța. Ratarea marii ocazii 
a deplinei afirmări : 15—22 cu Anglia, 
pe Twickenham. S-a pierdut, pentru 
prima dată, un meci cu echipa U.R.S.S., 
6—14 la Kiev. Italia a cîștigat, ta 
Aquila, Ia un scor, 19—3, nemaiîntâlnit 
tn ultimele patru decenii în întâlnirile 
directe (formația italiană ceda ta Bucu
rești, să ne reamintim, cu 69—0 în 1977 
și cu 44—0 în 1979, pentru ca, în pri
măvara trecută, abia să fie întrecută, 
tot în România, cu 7—6 !). La Bucu
rești, unde se pleca în fața superiori
tății tricolorilor noștri acum doi ani. 
Sooțta — și atunci, și acum venită In 

postură de cîștigătoare a „Turneului ce
lor 5 națiuni” — s-a impus, luna tre
cută, fără drept de apel, cu 33—18. 
Pentru ca, alaltăieri, ta Lille, să se 
piardă din nou, 13—25, in tradiționala 
întâlnire cu una dintre marile forțe ale 
spartului cu balonul oval.

Sigur, înfrângerile fac parte din sport, 
după cum anumite momente de coti
tură în viața oricărui colectiv sportiv 
sint posibile. Cînd, însă, înfrângerile se 
adună, tind impasul se prelungește, fe
nomenul îndeamnă la Îngrijorare și, deci, 
la o analiză responsabilă, critică, com
plexă. Este tocmai ceea ce s-a întîrziat, 
s-a amînat nepermis în rugbyul nostru, 
cauzele care au generat actuala situație 
nefiind nici noi, nici necunosoute. A 
întîrziat, de altfel, pregătirea inspirată, 
realistă, a firescului schimb de gene
rații. A dispărut din echipa națională, 
într-un interval scurt, un șir întreg de 
jucători ce și-au adus din plin contri
buția ta afirmarea rugbyului românesc : 
Dumitru, E. Stoica, Dărăban, I. Con
stantin, Alexandru, Aldea, Fuicu, M. 
Ionescu, Podărercu, Rădulescu, Borș 

, (la unii se mai putea apela.
așa cum s-a apelat la Aldea, cu puține 
ceasuri înaintea ultimului meat cu 
U.R.S.S. ; acesta a venit, a jucat și a- 
poL„. iar a dispărut din lot), tn locul 
lor, aveam să consemnăm, tn doar pa
tru partide, nu mai puțin de 17 debu
turi în reprezentativă (plus rechemă
rile), iar unii dintre acești jucători, așa 
cum au venit, au și... plecat I

E vorba, deci, de lipsă de competiti

vitate a unor rugbyști mai recent în
cercați, dar și de slabă pregătire la 
cluburi, nu in puține secții manifestîn- 
du-se superficialitate, acoeptîndu-se in
disciplina, un proces de instruire cu 
serioase carențe, dominantă fiind, de 
multe ori, lupta oarbă pentru puncte 
în' campionat Dar este vorba și de 
lipsă de inspirație, de realism a oelor 
însărcinați cu selecția. Trebuie să ară
tăm că nu s-a asigurat o activitate 
regulată, un calendar internațional a- 
decvat unei a doua selecționate, în ve
derea rodării elementelor tinere, talen
tate, într-un sport în care experiența 
nu joacă ultimul rol. Dapă tn întreaga 
lume a rugbyului selecția revine unei 
oomisii alcătuite din specialiști dintre 
cei mai autorizați. In sportul nostru cu 
balonul oval, după ce lotul lărgit este 
format de Colegiul de antrenori, de
semnarea echipei și a rezervelor — fapt 
deosebit de important, hotărîtor chiar 
— este făcută, practic, numai de antre
norul principal al naționalei, care în
deplinește și funcția -de antrenor fede
ral, împreună cu secundul său (schim
bat de cinci ori tn mai puțin de zece 
ani !). Se obține, oe-i drept, aprobarea 
Biroului federal, dar totul pare o simplă 
formalitate. Să dăm cel mal recent 
exemplu. După meciul cu Scoția, vice
președintele F.R.R. dedtana, printre al
tele : „S-ar fi putut alcătui o echipă 
mai aproape de cerințele unui joc cu 
o formație ca a SooțieL AM LĂSAT 
ÎNSĂ TOATA LIBERTATEA CELOR 
DOI ANTRENORI.»* (sublinierea noas

tră) ! Și atunci ne întrebăm și între
băm, care este rolul activ al Biroului 
federal ? Cine, dacă nu el, trebuie să 
intervină cu maximă promptitudine, să 
găsească de îndată cele mai nimerite 
soluții pentru preîntîmpinarea unei si
tuații ca aceasta la care s-a ajuns 7 
Apare limpede că în munca acestui or
gan cu atribuții atît de însemnate se 
manifestă serioase lipsuri, cu implicații 
deosebit de dăunătoare asupra întregii 
activități rugbystice. însăși componența 
Biroului federal stîrnește discuții, ne
dumeriri. în acest sens, este de neîn
țeles de ce, cu toate că s-a atras ade
sea atenția asupra acestei grave ca
rențe, nici un reprezentant al celor mai 
puternice centre din provincie nu este 
atras in această muncă obștească și nici 
alte personalități ale acestui snort. Unii 
foști mari jucători, oameni cu o bogată 
experiență, nu sînt consultați, nu li se 
cere părerea, deși o asemenea oărere 
ar fi extrem de autorizată. De o bună 
bucată de vreme, activitatea federației 
nu mai este, practic, condusă de un 
președinte, iar Comitetul federal, care 
ane atribuții dintre cele mai importante, 
nici măcar nu «-a mai întrunit în plen 
de foarte multă vreme ! Au apărut si
tuații anacronice, cum a fost cazul ju
decării. rejudecării șl— re-rejudecătil 
Incidentelor petrecute ta meciul Gloria 
P.T.T. Arad — Farul I

(Continuare ta pag. 2—3)



SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT ' 
„INTERNAȚIONALELE** DE JUDO
Campionatele internaționale de 

judo ale României, desfășura
te sîmbătă și duminică, in sala 
de atletism a Complexulol spor
tiv „23 August" din Capitală, s-au 
încheiat cu un frumos succes al 
sportivilor noștri, învingători la 
patru din cele șapte categorii de 
greutate : Gheorghe Dani (super- 
ușoară). Ștefan Nagy (ușoară), 
co ghin Lazăr (șemimijlocie) și 
Mihai Cioc (grea). Pe podiumul 
de premiere au mal urcat, situ- 
Mdu-se pe locurile 2 șl 3, alți 11 
reprezentanți al României. Nu 
este mai puțin adevărat că. In 
timp ce la unele categorii s-au 
aflat concurenți valoroși de pes
te hotare, la altele sportivii ro
mâni n-au prea avut probleme.

Tn prima zi, sîmbătă, s-au des
fășurat întrecerile la cinci cate
gorii. Reprezentanții tării noas
tre au fost prezent! în patru fi
nale. reușind să cîștige două. La 
„grea", Mihai Cioc s-a detașat 
fără dificultate, deoarece i-a fost 
„netezită calea" de alți sportivi 
români. Astfel. în seria sa, M. 
Cioc nu l-a mai întîlnit pe Attila 
Sârang (Ungaria) învins de Pe
tru Opriș. iar în cealaltă serie 
principalul său adversar. care

era de departe favorit, sovieticul 
Akaki Kiburdanidze (150 kg), a 
fost întrecut spectaculos de tînă- 
rul Arcadie Mariașl (20 de ani), 
mai ușor cu 35 de kg ! în acest 
context, Mihai Cioc a repetat 
performanța de la recentele fi
nale republicane, dispunînd net 
de toți adevrsarii. Clasamen
tul : 1. Mihai Cioc, 2. V. Bazon, 
3. A. Kiburdanldze (Dlnamo 
Minsk) și A. Mariașl. Cel de al 
doilea Învingător a fost rutinatul 
Loghin Lazăr (32 de ani), care 
s-a „descurcat* peste așteptări la 

șemimijlocie", favorizat însă și 
de șansa de a fl întîlnit un sin
gur sportiv oaspete și acela cva- 
sianonim — tînărul polonez Ja
nusz Wincenciak. Mal mult, La
zăr a beneficiat șl de absența 
campionului categoriei, Florin 
Lascău. aflat la „mondialele* de 
tineret. Clasamentul : 1. Loghin 
Lazăr, 2. L. Cîmpeanu, 3. L. Pop 
și N. Vega. O merituoasă com
portare a avut Mircca Frățică, la 
„mijlocie", nevoit să treacă de 
adversari redutabili pentru a se 
clasa primul tn seria sa. Deși 
urcat la o categorie, superioară. 
Frățică a concurat în maniera sa 
binecunoscută, învingîndu-i pe

c. M. DE JUDO (tineret)
(Urmare din pag. 1)

partida următoare a obținut o 
victorie asemănătoare în fata lui 
Robert Joorse (Olanda). In dis
puta cu sovieticul Evgheni Peșu- 
rov, cel care a devenit campion 
mondial, reprezentantul nostru a 
avut în permanență inițiativa și a 
condus la puncte pînă în ultime
le secunde ale meciului. Datorită 
unui moment de neatenție, el a 
fost „contrat", Peșurov a obținut 
waza-ari șl a cîștlgat la puncte, 
Adrian Clinei intrînd însă în re
calificări, Tn continuare, el s-a 
Impus cu autoritate în fața ce
lor doi adversari întîlniți, J. 
Czosz (Ungaria) și A. Martinez 
(Spania), învingîndu-i prin lppon. 
Si astfel reprezentantul țării 
noastre a Intrat în posesia meda
liei de bronz.

Dragoș Bolbose a Început con
cursul cu o victorie la puncte 
(waza-ari) tn fața iugoslavului 

D» Celici, dar a pierdut partida ur
mătoare prin lppon cu U. Dăpa- 
ridze (U.R.S.S.) și a părăsit în
trecerea.

Iată clasamentul celor trei ca
tegorii disputate sîmbătă-super- 
ușoară : 1. Hiroase Nogushi (Ja
ponia), 2. Kyang Hi (R.P.D. Co
reeană), 3. Yun Jin Hua (Coreea 
de Sud) ș! U. Daparidze 
(U.R.S.S.) ; semigrea : 1. Evgheni 
Peșurov (U.R.S.S.), 2. B. Saldago 
(Cuba), 3. Adrian Clinei (Româ
nia) și H. Geisler (R.D.G.) ; grea: 
1. Rafal Kubaski (Polonia), 2. 
Hon no Yung (Japonia) 3. T. 
MGller (R.D.G.) șl Fr. Rubens 
(Brazilia).

La ora convorbirii telefonice, 
întrecerile la categoriile semlușoa- 
ră și ușoară sînt în plină desfă
șurare.

Andraș Stanka (Ungaria), Adrian 
Bloju și pe Vladimir Timofeev 
(Dinamo Minsk). Vizibil marcat 
de efort, el n-a mai reușit să-1 
dea o replică pe măsură cam
pionului francez Pascal Tayot, de 
care a fost surprins In kansetzu 
șl a cedat prin lppon. Clasamen
tul : 1. Pascal Tayot, 2. M. Fră
țică, 3. R. Borawski (RJ3.G.) șl 
V. Timofeev. în finală a concurat, 
sîmbătă, și Dorin Drîmbe (semi- 
ușoară). înaintea unor amănunte 
trebuie să subliniem că favoritul 
nr. 1, campionul european al ca
tegoriei, Ilie Șerban, a fost oprit 
să concureze de Centrul de medi
cină sportivă. Astfel, misiunea Iul 
Drîmbe a devenit deosebit de di
ficilă, aflîndu-se în compania 
multor concurenți bine, cotați. 
Pînă în finală, Drîmbe și-a apă
rat șansele cu succes deși a în
tîlnit numai concurenți de pes
te hotare : b.p. Gabor Molnar 
(Ungaria), Frank Conrad (R.D.G.) 
șl bysel-gachl Jean Pierre Han
sen (Franța). Pentru primul loc 
l-a întîlnit pe fostul campion 
european (1984), Marc Alexander 
(Franța), în fața căruia a pierdut 
la puncte (yuko). Clasamentul :
1. Marc Alexander, 2. D. Drîmbe, 
3. D. Mureșân și N. Cipev (Bul
garia). Sovieticii Valeri Divisen- 
ko (de două ori campion euro-

. pean) și Serghei Maltev au do
minat categoria semigrea, cu 
toate că printre concurenți se 
afla și campionul mondial din 
1983, Andras Preschel (R.D.G.). 
Clasamentul : 1. Valeri Divisenko,
2. S. Maltev, 3. Tr. Codrea 
(România) și A. Agostini 
(Franța).

în cea de a doua zi, duminică, 
victorii finale ale sportivilor noș
tri Gheorghe Dani, Ia „super- 
ușoară", și Ștefan Nagy, la „u- 
șoară", care au confirmat buna 
comportare avută la „națio
nale". Reușitele lor sînt notabile 
deoarece au fost obținute după 
ce au înfruntat concurența unor 
adversari redutabili. Dani l-a în
vins în finală pe francezul Jean 
Marie Lesonn. Clasamentul î 1. 
Gheorghe Dani, 2. J.M. Lesonn,
3. S. Lazăr și C. Gaje. în ulti
ma finală. Nagv l-a întrecut prin 
lppon (min. 1,09) pe Sven Loll 
(R.D.G.) Clasamentul : 1. Ștefan 
Nagy, 2. S. Loll. 3. V. Marchiset 
(Franța) șl G. Ciuvăț.

Costîn CHIR'AC
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Divizia A, etapa a 24-a

SCOR MINIM, FOTBAL TOTAL...
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon). 

„Poli* a făcut — se spune aid
— un joc mai bun decît In par
tidele ciștlgate pe teren propriu, 
dar a întîlnit un adversar decis 
să joace cartea victoriei, impulsio
nat de situația inedită a nesigu
ranței locului patru tn cupele 
europene. Studenții bucureșteni 
au avut din nou In Hagl un mo
tor pe tot terenul, care a jucat 
In toate compartimentele, cu o 
dăruire pe care am dori-o me
reu prezentă In jocul să i de atl- 
tea ori strălucitor. El a fost, de 
altfel, Ia originea golului, după 
un dribling derutant pe partea 
stingă, încheiat cu o centrare de 
mare finețe spre M. SANDU, care 
a înscris, spectaculos, en capul 
(min. 66). De asemenea, Hagl a 
fost și autorul unei bare ta min. 
71. Acordînd studenților bucureș- 
teni meritele unei victorii greu 
contestabile, să subliniem șl ca
pacitatea de joc a timișorenilor, 
In contul cărora trebuie să tre
cem nu mal puțin de două .bare
— cea a lui Rotariu, ta min. 69, 
și cea a lui Sabou, în min. 82, 
două situații de gol rarisime, la 
scorul de 0—1. Sigur că ta an
samblu, bucureștenll au avut mult 
mal multe ocazii (să o notăm pe 
cea a lui Crlstea din min. 40, 
singur cu portarul, șl cea a lui 
Coraș, min. 56, șut la discreția 
întregului ecran al porții, după o 
centrare a aceluiași Hagi). Per 
total, așa cum se poate vedea și 
din casetă, bucureștenll au jucat 
mal direct pe poartă (raportul 
șuturilor o demonstrează). tn 
timp ce timișorenii au Insistat ta

„POLI- TIMIȘOARA 0
SPORTUL STUD. 1 (0)

Stadion „1 Mal* ; teren buh ; 
timp friguros ; spectatori — cir
ca 20 000. Șuturi : 11—15 (pe 
poartă : 3—6). Cornere : 9—3. A 
marcat : M. SANDU (min. 66).

„POLI" : Molse — Andreaș, 
Șunda, Șulea, PASCU — Sa
bou, Varga, Rotarlu, VLATANES- 
CU — OANCEA, Bolba (min. 75 
Trălstaru).

SPORTUL STUD. : Speria tu — 
M. MARIAN, M. Popa, Cazan, 
Munteanu n — Țicleanu. CRIS- 
TEA, TERHEȘ, HAGI — .Coraș, 
M. Sandu.

A arbitrat foarte bine M. Neșn ; 
la linie : T. Bone (ambii din 
Oradea) șl S. Necșulescu (Tlrgo- 
vlște).

Cartonașe galbene s ȘULEA, 
CORAȘ.

La speranțe : 2—0 (0—0).
•

atac, fără pr?a multă limpezime, 
dovadă șl faptul că raportul cor- 
nerelor, favorabil lor, dezvăluie 
mal curînd stereotipia centrărilor 
de pe partea stingă a celui mal 
bun om al lor — Vlătănescu.

Jocul de la Timișoara a avut 
un frumos crescendo în partea 
a doua a sa, cind „schimburile* 
la ambele porți au ținut tribune
le mereu In picioare, „tribune* 
care așteptau egalarea scorului, 
șl, pe care, poate, timișorenii ar 
fl meritat-o, pentru finalul In 
trombă, chiar dacă ansamblul 
partidei a demonstrat clasa de 
joc superioară a echipei Iul Hagl.

loan CHIRILA
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0 ANIMATA REPRIZA SECUNDA

CAMPIONATELE
(Urmare din pag I)

EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

doilea : 0—2, 4—8, 6—10, 10—14,
16—16, 19—20. 21—20, 21—21, 23—21 
și 2—0 la seturi ! Din nou un set 
terminat în prelungiri, Hrachova 
reducînd din handicap, după ce, 
totuși, a fost condusă pînă spre 
final. Hrachova a obținut apoi 
egalarea-*: 2—2. Ultimul set se 
desfășoară în același ritm infer
nal. Dar la cîrma jocului este 
Otiiia Bădescu, care se va impu
ne, după aproape două ore : 3—2 
(18, 21, —20. —19, 19). în „optimi", 
decisiv pentru intrarea în „care
ul medaliaților", Otilia Bădescu 
a întîlnit-o pe Edith Urban (Un
garia) (loc’il 12 în clasamentul 
european). Din nou o partidă di
ficilă, dar Otilia a fost la înălți
me, și a realizat o categorică 
victorie : 3—1 (19, —14, 17, 20). în 
cel de al cincilea joc susținut 
sîmbătă, Otilia Bădescu a întîl
nit-o pe sovietica Fliura Bulatova 
(locul 7 în Europa), o apărătoare 
dîrză, cu un serviciu greu de re- 
turnat. Deși a evoluat din nou 
bine și a fost deseori la condu
cerea jocului, sportiva noastră 
nu a putut cîștiga acest meci 
care i-ar fi adus calificarea în 
finala competiției. Bădescu — 
Bulatova 1—3 (—12, —23, 18, —19).

Otilia Bădescu obține astfel me
dalia de bronz, ca și Lisa Belin- 
ger (Anglia).

Maria Alboiu nu a putut face 
față „complexului" Vriesekoop, 
valoroasa jucătoare olandeză 
(campioană europeană în 1982, 
cîștigătoarea concursului „Europa 
Top 12“) lmpunîndu-se. Maria 
Alboiu a fost deșeori la înălți
mea adversarei, dar nu a știut 
să profite de momentele de de
rută ale acesteia. Astfel, în setul 
al treilea, ea a condus cu 19—13, 
dar a pierdut in prelungiri : 3—1 
(—14, 17, 22, 16) pentru Bettine 
Vriesekoop.

La dublu feminin, Otilia Bă
descu și Maria Alboiu au reali
zat o victorie muncită în fața 
cuplului francez Nadine Davi- 
aud, Brigit Thiriet, două apără
toare greu de trecut : 2—1 (20, 
—20, 14), pentru ca în „16“-imi 
să întîlnească pe Alke Schreiber, 
Susane Wencel (R. F. Germania), 
intr-un med fără Istoric : 2—0
(18, 15).

în „sferturile de finală* fetele 
noastre au învins cu 2—0 (16, 15) 
dublul Gyorgyi Fazekas, Kriszti- 
na Nagy (Ungaria), asigurîndu-și 
medalia de bronz. în semifinale, 
însă, ele au fost întrecute de 
Mărie Hrachova (Cehoslovacia),

Bettine Vriesekoop (Olanda) cu 
2—0 (8, 13).

In celelalte probe rezultatele
ne-au fost defavorabile. An
dras Fejer a fost depășit 
greu, într-un meci epuizant, 
de 5 seturi, de Tibor Klampar 
(Ungaria), fost campion mondial
și european : 2—3 (23, —21, 13,
—12, —15). La dublu masculin, 
după 2—0 (16, 8) cu finlandezii 
Pikko, Seiro, Călin Toma, Cris
tian Ignat — Secretin, Pirocheau 
(Franța) 0—2 (—13, —9) și cu a- 
celași scor 0—2 (—19, —19), ter- 
mlnlndu-se și meciul Vasile Flo- 
rea, Andras Fejer — Stefanov, 
Stoianov (Bulgaria). La dublu 
mixt, în tu rul 3, Vasile Fio rea, 
Otilia Bădescu — Kalinid (Iugo
slavia), Gergelceva (Bulgaria) 
0-2 (—9, —17).

REZULTATELE meciurilor fi
nale. simplu feminin : Csila Ba
to rfî (Ungaria) — Fliura Bula
tova (U.R.S.S.) 3—1 ; masculin : 
Jorgen Persson (Suedia) — Le- 
szek Kuharscky (Polonia) . 3—1 ; 
dublu feminin : Fliura Bulatova, 
Elena Kovtun (U.R.S.S.), Marie 
Hrachova (Cehoslovacia), Bettine 
Vriesekoop (Olanda) 2—1 ;
dublu bixt : Jiri Pansky, Marie 
Hrachova (Cehoslovacia) — Bja 
Lupulescu, Gordana Perkucin 
(Iugoslavia) 2—0.
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PITEȘTI, 13 (prin telefon). în 
general o partidă de uzură, 
tipică de campionat, în care 
brașovenii au venit cu o lecție 
bine pregătită a aglomerării de
fensive și a lansării contraatacu
lui. Prima repriză ne-a prezentat 
pe F.C. Argeș mal activă, dar 
insuficient de • penetrantă în 
atac. Vom remarca singurul 
moment interesant, înregistrat 
In min. 19, cînd Badea a ratat un 
penalty, acordat pentru faultul 
comis de Șanta asupra lui Jurcă.

Repriza secundă va fl mult 
mal interesantă și mai animată. 
Piteștenil au 20 de minute de 
fotbal mal rapid, Pană con
stituind fermentul revenirii 
firgeșene. In min. 60, el va 
avea o frumoasă acțiune, va 
centra și IGNAT înscrie din 
apropiere. Gazdele îșl puteau 
mări avantajul în min. 62 și 
67, prin D. Zamfir șl Ignat, care 
au ratat din situați! bune. Bra
șovenii ies mai curajos în ofen
sivă, Cadar (min. 70) ezită să 
intervină într-o poziție favo
rabilă. permițînd Iul Stancu să 
degajeze. în min. 75 și 76, 
argeșenii inițiază două atacuri, 
primul oprit prin fault de Naghi 
(asupra lui D. Zamfir), al 2-lea 
încheiat cu un $ut din voleu, 
mingea trecînd pe lîngă bară. în 
final, elevii lui Costică Ștefă- 
nescu (care șl-a teleghidat cu 
pricepere elevii) au două zvîcniri 
de mare spectacol : în min. 82 
ei obțin egalarea prin TALNAR, 
care a bătut, în duelul aerian, 
întreaga defensivă argeșeană trî-

F.C. ARGEȘ 1 (0)
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)

Stadion .,1 Mal* ; teren bun ; 
timp închis ; spectatori — circa 
9 900 ; Șuturi : 9—6 (pe poartă 
4—2). Cornere : 3—4. Au marcat : 
IGNAT (min. 60), TALNAR (min. 
82).

F.C. ARGEȘ : Cristian I — Vol- 
cu. Ștefan, STANCU, Tănase — 
BADEA. Toma, IGNAT, Stuparu 
(min. 46 C. Pană) — D. ZAMFIR, 
Jurcă.

F.CJW. BRAȘOV : Șanta — Bă
lan, Moldovan, NAGHI, P. Lucian 
— Șerbănică, C. PANA, Mărgărit 
(min. 77 Barbu), Bența (min. 43 
TALNAR) — CADAR, Cramer.

A arbitrat bine Gh. Constantin ; 
la linie : A. Mlțaru (ambii din 
Rm. Vîlcea) șl D. Buchanan (Ti
mișoara) .

Cartonase galbene : CRAMER, 
D. ZAMFIR. ȘTEFAN, NAGHI, 
TANASE.

La speranțe : 2—1 (1—6).
• ——————-

mitind balonul eu capul in 
plasă : 1—1. Iar in min. 89 
putea fl 1—2. Cramer șutind din 
apropiere. Cristian respingind, 
ta ultimul moment, cu piciorul. 
Așa că dacă la un moment dat 
F.C. Argeș putea fl nemulțumită 
de acest draw, plnă la urmă ea 
a trebuit să se declare sa
tisfăcută eu punctul obținut.

Eftîmle IONESCU
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RUGBYUL POATE Șl TREBUIE SĂ IASĂ DIN ACTUALUL IMPAS! -RIJODY

— Se impun
(Urmare din pag 1)

Nu încape îndoială, baza afirmării pe 
plan internațional trebuie să o consti
tuie activitatea internă, bine gîndită și 
organizată, un campionat puternic, sti
mulativ. Or, cu toate că la acest capi
tol au existat realizări Incontestabile, In 
locul unei întreceri de regularitate s-au 
căutat și s-au ales tot felul de formule 
(acceptate cu destulă larghețe de secția 
de specialitate a C.N.E.F.S.), cum e și 
aceasta în curs de desfășurare, ta care

o analiza exigenta
sînt angajate 20 de echipe ta Divizia 
A (un număr prea mare !). dar împăr
țite în două serii. Nu putem ști cine 
va cîștiga campionatul, însă e sigur că 
respectiva echipă o va face fără a se 
fl întîlnit cu toate celelalte participante 
(la aceeași competiție I), fără a fl evo
luat, spre pildă, ta Bîrlad sau IașL ta 
Timișoara sau Cluj-Napoca. în privința 
programărilor, spectatorii și-au expri
mat nu o dată nemulțumirea, reflectată 
șl ta ziarul nostru, pentru întreruperile 
prea mari ale camplanattduL, pentru e-

și măsuri ferme,
tapele programate la mijloc de săp- 
tămînă, 1a ore matinale, cu tribune 
(explicabil !) goale, pentru tot felul de 
«minări de meciuri, pentru evasilnexis- 
tența cuplajelor. O mare problemă • 
constituie numărul foarte redus al teh
nicienilor ; lipsurile din procesul to- 
structiv-educativ ta cluburi, ataba 
muncă de îndrumare șl control, starea 
necorespunzătoare a multor terenuri, 
calitatea unor arbitraje, altele Încă — 
toate laolaltă — au frlnat progresul ruit- 
byutal nostru.

exemplare —
E momentul unei dezbateri largi, a- 

profundate, urmate de măsuri ferme, 
exemplare, ta spiritul exigențelor so
cietății noastre, al sarcinilor puse de 
conducerea partidului si statului ta fata 
întregii mișcări sportive. Există In pa
tria noastră un inepuizabil izvor de ta
lente. Să 1 se asigure acestuia cadrul 
optim da afirmare, de împlinire. Astfel 
toeJt rugbyștil să ofere din nou, pen
tru că ta stă ta puteri, frumoase sstls- 
faețH tutu or tabttorflor sportului, țării I
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REZULTATE ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL
în etapa a V-a a turului II al 

Diviziei A feminine: Știința Ba
cău — Rulmentul Brașov 24—19 
(12—9). Chimistul Rm. Vîl
cea — Rapid București 25—20 
(13—8), TEROM Iași — Hidro
tehnica Constanta 17—17 (10— 
9) (grupa valorică 1—8), Con
fecția București — C.S.M. In
dependența Sibiu 25—19 (11— 
11), Relonul Săvinești — Doro
banțul Ploiești 18—18 (8—10),
Textila I.A.S. Zalău — Mure

șul IMATEX Tg. Mureș 28—27 
(15—11) (grupa valorică 7—12). 
In campionatul măscuita (e- 
tapa a IlI-a a turului secund), 
prima grupă valorică : Știința 
Bacău — Constructorul Oradea 
28—24 (14—9), tar In grupa va
lorică 7—12 : Dinamo Brașov — 
Universitatea Craiova 24—23 
(11—12). Carpați Mirșa — Me
talul Bistrița 21—15 (11—8),
Relonul Săvinești — Construc
torul Arad 23—23 (14—11).

CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI PE GHEAȚĂ ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRON
Pa patinoarul Augeut*

din Capitală s-au desfășurat 
sîmbătă si duminică, primele 
I partide din Cupa României 
la hochei. Iată reradtatele : 
Construcții Buc. — Progresai 
M. duc 2-14 (1—8. 1-8. 0-2), 
S.C. Miercurea duc — Dună
rea Galați 5—2 fl—2. 2—0,
2— 0), Dinamo Buc — IMASA 
Sf. Gheorghe 11—0 (3—0, 5—0,
3— 0), Steaua Buc. — Viitorul
Gheorghem 13—4 (4—0, 7—2,

5—2). S.C. Miercurea Ctuc — 
IMASA St Gheorghe 5—4 (1—1,
3— 1, 1—2), VIHortd Gbeorghend
— Progresul M. duc 3—8 
0—1, 0-2. 1—3). Dlnamo Buc
— Dunărea Galați 5—1 (1—0,
4— 1, 1—0) si Steaua Buc. — 
Construcții Buc. 18—1 (7—0,
5— 0. 4—1). Azi, de ta ora MO, 
stat programate alte patru 
partide dta grupele prelimi
nare.

UZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 13 APRILIE 1984
L Avelllno — Florentina 1 ; L 

Bari — Verona 1 ; 8. como — 
Lecce 1 ; 4. Milan — Napoli 1 ; I. 
Pisa — Roma 1; 8. Sampdoria — 
Juventus X ; 7. Torino — inter- 
nazionale 1 ; 8. Udlnese — Ata
canta 1 ; 9. Arezzo — AseoH X ; 
19. Sambenedettese — Brescia X; 
11. Olimpia Rm. Sărat — Poli. 
Iași 1 ; 13. Șoimii TPA sibiu — 
CJS. Tîrgoviște 1 ; 13. Strungul 
Arad — Jiul Petroșani 1.

FOND TOTAL DE Ci ȘTI GURI 3

1.799.514 
report :
NUMER 
CEREA
EXPRE
FAZA 

» 19 34 
13 6 44 
a m-a 
FAZA J 
9 19 18 
V-a : M 
a Vl-a

FOND 
1.579.115
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STEAUA 
RAPID

3 (2)
1 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun : timp noros ; spectatori — 
circa 30 000. Șuturi 21—9 (pe 
poartă : 8—4). Cornere : 11—3. 
Au marcat : PIȚURCA (mln. 44. 
45 șl 63), respectiv RADA (min. 
55 — din 11 m).

STEAUA : Ducadam — IOVAN, 
BUMBESCU, Belodedici, Bărbu- 
lescu — BĂLAN, STOICA, BO- 
LONi, Majaru (min. 86 Weisen- 
bacher) — Lăcătuș (mln. 51 
Radu H), PIȚURCA.

RAPID : Toader — Marinescu. 
Grlgore, Rada, Mlncu — GOAN- 
TA, șt. Popa, Aglu, DUMITRU 
— Damaschin n, cioacă (mln. 95 
Strlzu).

A arbitrat bine V. Antohi ; la 
linie V. Maxim (ambii din Iași) 
șl M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene: BUMBESCU. 
La speranțe s—o (3—m.

Șl LUNG A FOST SOLICITAT! JOC FARA GOLURI,

des- 
>are“. 
copl- 
două 
•arele 

să-1 
i su-

prafata de pedeapsă. Penaltyul 
a fost ratat de Rada, care trimite 
peste «transversală*. Arbitrul a 
renetat insă lovitura, apllctnd 
ad-literam regulamentul, pentru 
faptul că Bumbescn s-a aflat 
tn interiorul careului ctnd «-a 
executat și, a doua oară, RADA a 
înscris. Neîmpăcati cu glndul 
unei victorii la Urnită. steUștli 
au forțat șl, în min. 63, în urma 

_ - Înscris
meciul 
Imense 

(mln.

unul corner, PIȚURCA a 
cu capul a treia oară. Șl 
s-a Încheiat cu două 
ratări. Autori : Cioacă 
77) șl Radu H (mln. 80).

Gheorghe NERTEA

CRAIOVA, 13 (prin telefon).
După proporția scorului s-ar pă
rea că această partidă n-a avut 
istoric, că tn teren s-a aflat doar 
echipa craioveană. Paradoxal, 
după ce diferența de goluri a 
crescut, buzolenii au rlspostat și, 
mal ales in prima parte, au fost 
de citeva ori la un pas de a 
Înscrie, dar portarul Lung a avut 
intervenții excelente. Studenții 
craiovetni au apăsat pe accelera
tor din start. După ce au obținut 
o lovitură de colț tn primul mi
nut, două minute mal tlrzlu gaz
dele au deschis scorul : Săndoi 
tn preajma careului advers, a 
pasat Iul Irlmescu, care a șutat 
puternic, Cristian a respins si tot 
IRIMESCU ■ reluat in plasă : 
1—0. N-au trecut dectt patru mi
nute șl... 2—0, când, după execu
tarea unei lovituri de coif, CA- MAtaru, mai abil declt ceilalți 
jucători masați tn fața porții, a 
introdus balonul tn plasă. tn 
mta. 10 apărarea Gloriei a cedat 
din nou : Ctrțu, pe extrema stin
gă, l-a tentat pe adversarul 
direct, Năstase, a centrat tn ca
reu și SANDOT, cu o lovitură de 
cap, a ridicat scorul la 3—0. tn 
minutul următor, Cramer l-a În
jurat pe arbitru și, firesc, a fost 
eliminat. Surprinzător, jucătorii 
Gloriei nu acuză șocul scorului 
și al inferiorității numerice, el 
se văd mai mult tn atac ' Tlcă 
din careu, șuhază puternic Insă 
Lung este la post șl tn loc de 
3—I, tn mln. 19 a fost 4—0 : Un- 
gureanu, pe post de înaintaș cen
tral, tn fața careului oaspeților, 
a pasat Iul CAMATARU — șut 
n&praznic in plasă, tn minutele 
20 șl 28, Balaur a fost la un pas 
de a Înscrie ; dar prima oară s-a 
opus Lung, tar a doua oară — 
bara ! Prima parte a avut un fl-

UNiV CRAIOVA 
GLORIA BUZĂU

Stadion Central ; 
cos ; timp ploios ; 
circa 20.000. Șuturi . _ _ x>.^
poartă : 17—4). Cornere : 8—2. Au 
marcat : IRIMESCU (min. 3 și 
43), CAMATARU (min. 7 șl 19), 
SANDOI (min. 10), TILIHOI (mln. 
51) șl BICU (mln. 82).

UNIV. CRAIOVA : LUNG — 
Ad. Popescu, TILIHOI, Clorolanu, 
”------------- - ---- - - S5

7 (5) 
0

teren alune- 
spectatori — 
: 21—5 (pe

Ungureanu — Geolgău (min. 
Badea), SĂNDOI, Irlmescu 
Bleu, CAMATARU (min. 70 
Popescu). CÎRȚU.

gloria buzău
(min. 57 Lazăr) — 
(min. 57 Socaricl), 
Mircea, Năstase — r_______,
mulanschi, Tică, Cramer — Pro
fir, Marc,!

A arbitrat bine G. Ionescu 
linie : M. Lăzărescu șl E. 
trașcu (toți din București).

Cartonașe galbene : COMA- 
NESCU.

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

o.
Cristian 

Comănescu 
Fi. Marin, 

BALAUR, Șu-

nai fierbinte la poarta lui Cris
tian : Cămătaru (min. 41) a tri
mis balonul tn bară, iar, In mln. 
43, IRIMESCU. eu o „bombă" de 
la 25 m, după o lovitură liberă, 
a ridicat scorul la 5—0.

După pauză, In mln. 51, scorul 
s-a majorat : Cîrțu a centrat tn 
careu, TILIHOI, venit șl el tn 
careul oaspeților, a reluat cu ca
pul ți... 6—0. Apoi jocul s-a echi
librat și, după ratările lui Tlcă 
(min. 71) și Cîrțu (min. 78) 
BÎCU (mln. 82) a semnat ultimul 
gol al partidei.

Pompiliu VINTILĂ

TIRGOVIȘTE, 13 (prin telefon). 
Deși au Încheiat disputa lor cu 
un scor alb, nereușind să fruc
tifice nici una dintre numeroasele 
ocazii de gol pe care șl le-au 
creat, Victoria și Dinamo au ofe
rit publicului locăl un joc foar
te plăcut șl atractiv. Mal hotărîți 
șl mai Incisivi in prima jumătate 
de oră, clnd evoluția lor de an
samblu (cea mal bună de plnă 
acum din retur) a produs o fru
moasă impresie, elevii antrenori
lor Ion Nunweiller și Constantin 
Frățilă au trecut în trei rînduri 
pe lingă deschiderea scorului, e- 
vltată doar de excelentele reflexe 
ale portarului Moraru (în mln. 15 
— la senzaționalul șut al lui 
Augustin din voleu, din afara ca
reului, în mln. 18 — la pătrun
derea impetuoasă a lui Ursu și 
în mln. 29 — la penetranta ac
țiune a aceluiași Augustin). Sur
prinși, evident, la început de vi
guroasa replică a partenerilor, 
dlnamovlștil atacă mal Insistent 
spre finalul reprizei, dar Văldean 
(mln. 32), Zare (mln. 35) și Red- 
nic (min. 46) șutează 
din poziții favorabile.

După pauză, Dlnamo 
ține, de asemenea, mai 
ofensivă (impulsionată 
cursele iul Stănescu),
chiar autoritar în ultimul sfert 
de oră. insă nu va reuși să 
Înscrie, deși ocaziile nu l-au lip
sit. Cea mai 
tost aceea din 
ga, cu un șut

Imprecis

se men- 
mult în 
șl de 
domină

mare dintre ele a 
mln. 68, cînd Var- 
— „bombă*, a tri-

fon). 
I, pe

Olt, 
nată 
zenit 
îchi- 
ado- 
nute 
îște- 
nari

1 
0

SOARE IN VERVA DEOSEBITA
DE CUȚIT...
PETROLUL PLOIEȘTI 
F.C. OLT

Stadion Petrolul ; teren foarte 
bun ; timp excelent ; spectatori — 
circa 10.000. Șuturi : 9—0 (pe
poartă : 4—3). Cornere : 14—4. A 
marcat I. GUȘE (mln. 32).

P1ST ROLUL : JIPA — Pancu, 
BUTUFEI, Pitulice, Ștefan — 
Drăgan (mln. 63 CR. ENE), Cos- 
tln, O. Grlgore — Mocanu, NUȚA 
(min. 75 Iamandi). I. GUȘE.

F.C. olt : CIUREA — Lauren- 
țiu, Minea, M. Zamfir, MATEI — 
GEORGESCU, Leța (mln. 60 
Popescu), Eftlmle, BĂLĂCI 
Tureu, Pena.

A arbitrat foarte bine N. __
nescu ; la linie : V. Busuioceanu 
(ambii din Rm. vncea) și, eu 
greșeli, C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene : BUTUFEI, 
O. GRIGORE, IAMANDI, MATEI, 
LAURENȚIU.

” speranțe : 4—1 (1—1).
• .n.-in

ta

M.

Di

dată Jipa intervine exce- 
Petrollștii nu mal pot mări

care
lent. . .. . ___ ____
scorul cu toate că au avut bune 
situații de gol prin 'Costln (min. 
58 și 69) și o. Grlgore care, la 
o fază foarte frumoasă (min. 83), 
după o combinație cu Iamandi 
și Mocanu, ridică mingea peste 
transversală.

Mirceo TUDORAN

UTEAU CÎȘTIGA

TG. MUREȘ 13, (prin telefon). 
Obsedate de acel „minus 5” din 
clasamentul adevărului și cu ce
le 3 remize obținute de vUceni In 
cele 8 descinderi pe Mureș, gaz
dele vor juca crispat, oferind o 
primă repriză s’abă, fără sare și 
piper, cu un singur șut pe poar
tă (mln. 43 — Soare), In fața li
nei formații venită să se apere 
eu două linii de fundași. Tlrg- 
mureșenll vor avea șl două mari 
ocazii, In min. 24, prin Botezau, 
șl, in min. 40, prin Fanicl, insă 
tempoul din prima repriză pre
vestește nori grei pentru local
nici.

Imediat după pauză, o rafală de 
ploaie a trezit parcă „ll”-le mu- 
reșan, cînd Jenei a marcat în
mim. 47. CosteJ Ilie a executat o
lovitură liberă, de I» 20 m, late
ral stingă, șl JENEI a tnscris cu 
un șut săltat, care a traversat 
careul aglomerat de o sumedenie 
de apărători neatenți. Gazdele 
domină clar, cu Soare la timonă, 
cursele acestuia „tăind” defensiva 
echipei vîlcene care n-a mai 
contat in repriza secundă, ea a- 
vtnd o singură ocazie, ta mln. 72. 
prin Ancuța. In mln. 57, Soare 
scapă spre gol dar Basno mal 
reușește să-1 apuce de tricou ta 
18 m, ruplndu-i-1, iar ““ "
Dan Petrescu, corect, a 
lovitură liberă de unde s-a 
Infracțiunea și nu penalty 
doreau unii. După două 
ale lui Muntean, tn mln. 60 
la centrările lui Soare, _ 
este faultat in careu de Chică, tn
min. 70, și penalty-m, clar, este

A.S.A. TG. MUREȘ 
CHIMIA RM. VÎLCEA

Stadion „23 August” ; teren 
bun ; timp ploios ; spectatori — 
drea 6 000. Șuturi : 18—3 (pe poar
tă : 4—0). Cornere 7—2 ; Au 
marcat : JENEI (mln. 47), MUN
TEAN (mln. 70 — din 11 m) și 
SOARE (min. 90).

A.S.A. : varo — Szabo, JENEI. 
ISPIR, Fodor — Botezan, C. Hie 
(mln. 70 L. Popa), Both n (min. 
70 Clolponea) — MUNTEAN, Fa- 
nid, SOARE.

CHIMIA : Pavel — Lazăr, BAS
NO, Preda, Cincă — Bica, Cirea
șă, iovan (mln. 76 I. Gheorghe), 
Vergu (mln. 31 Ancuța) — Veri- 
geanu, Treschln.

A arbitrat foarte bine D. . Pe
trescu ; la linie : E. Mustață 
(ambii din București) șl L Tgna 
(Timișoara).

Cartonașe galbene : BASNO.
La speranțe : 1—0 (0—0).

• , ...

3
0

(0)

DAR PLĂCUT
VICTORIA o
DINAMO o

Stadion Municipal: teren foarte 
bun ; timp favorabil : spectatori— 
circa 8 000. Șuturi : 10—16 (pe
poartă : 4—8). Cornere : 7—9.

VICTORIA : ZLOTEA — Vlad, 
Săndoi, CĂȚOI. Mânu — Mitracu, 
AUGUSTIN. Ursu (min. 86 Că
lin) — Lata Iordache (mln. 65 
Tirchinecl). GLONȚ.

DINAMO : MORARU — ZARE, 
Ivan, Movilă. Varga — REDNTC, 
DRAGNEA, Suclu (mln. 46 Stă
nescu) — Văidean. Mihăeseu 
(min. 46 Jercălău), Orac.

A arbitrat foarte bine A. po- 
rumboiu (Vaslui) : la linie : T. 
Cruceanu (Tecuci) și V. Donțu 
(Galați).

Cartonașe galbene : VLAD.
La speranțe : 0—4 (0—1).

mls mingea In bara transversală 
a porții. Iui Zlotea. Portarul de 
la Victoria a avut. Ia rîndul iul, 
o intervenție de excepție în min. 
80, cînd a respins mingea, de la 
vlnclu. la șutul Iul Orac. In ce
lălalt careu, situația cea mal 
bună de gol din această repriză 
a aparținut lui Augustin. în 
min. 79. cînd a șutat prea slab 
pentru a-1 învinge pe Moraru.

Constantin F’RĂNESCU

CU EMOȚII, TOTUȘI, PENTRU GAZDE, 7 1 7

arbitrul 
dictat 
comis 

cum 
ratări 

ultinini

transformat de MUNTEAN: 2—0. 
Asaltul gazdelor va 
nă In final, Fanici 
mln. 82, Basno va 
Hnia porții, In 
iar In ultimul 
joc cel mal bun jucător al me
ciului, SOARE, reușește o cursă 
tn forță și un gol de spectacol, 
risipind „norii” și aducind soare 
sub ploaie In tribunele stadionu
lui mureșan.

Mircea M. IONESCU

continua pî-
va rata în
salva de pe

min 86,
minut de

BACĂU, 13 (prin telefon). Me
ciul s-a disputat pe un teren 
mustind de apă, ceea ce a îngre
unat controlul balonului și, mai 
ales, precizia paselor. Primul 
sfert de oră a fost dominat cu 
insistență de băcăuani, dar ofen
siva lor s-a lovit de o foarte 
bună defensivă clujeană, astfel 
că Iașko nu a prea avut proble
me. Partida s-a „aprins”, însă, 
în min. 17 : Boeru, lansat pe 
contraatac, a fost faultat la 17 m. 
lovitura liberă a 
pecabil BUCUR 
dus tn plasă pe 
defectuos făcut 
uluit. Tn același 
o centrare a Iui Bîscă șl VIS
CREANU cu o lovitură precisă 
de cap a egalat : 1—1. Apoi, în 
minutul următor, un blocaj ins
pirat al portarului Popa, la ac
țiunea foarte Inspirată a lui Cîm
peanu H. Partida a continuat cu 
un joc de uzură, clujenii fiind 
ceva mal lucizi și inventivi. De 
notat, totuși, marea ocazie a lui 
Șoșu (min. 38 — „cap” pe lingă 
poartă).

Repriza a doua a fost mal bo
gată în faze, cu' multe suspan- 

prta 
cu 

care 
de a 

ratat 
s-a 

Șoșu

executat-o im- 
$1 balonul s-a 
lingă un „zid" 

și un... portar 
minut a urmat

suri. Clujenii au trecut 
minute grele, apărîndu-se 
dinții în fața echipei locale, 
și-a creat numeroase ocazii 
înscrie, unele rarisime: a 
Viscreanu (min. 48), Iașko 
remarcat la „bomba" lui 
(mln. 53), Burleanu a ratat de 
la 8 m (mln. 56), Șoșu l-a imi
tat (min. 59). Golul victoriei a

Pe
5 

•tn 
u- 
n- 
«r. 
ta 
ÎS 
la 
1- 
L 
ni 
11 
i- 
».

dar a fost faultat la 17 m de 
poartă. Lovitura liberă a fost 
executată de GROSU șl lonlță a 
scos balonul din plasă : 1—L In 
continuare, partidă fără pretenții 
din partea Corvinulul, care reu
șește, totuși, o acțiune încheiată

REZULTATELE ETAPEI A 22-a A DIVIZIEI B
SERIA I

■ •
F.G BIHOR 2 (1)
CORVINUL HUNEDOARA 2 (1) 

Stadion F.C. Bihor; teren bun; 
ttmp Închis, ploios ; spectatori — 
circa 2 000. Șuturi: 11—9 (pe 
poartă: 6—4). Cornere : 9—5. Au 
marcat î GROSU (mln. 17 șl mta 

57 — din 11 m). respectiv MATEUȚ 
(min. 3) șl MĂRGINEAN {min. 78).

F.C. BIHOR : Liliac — DIANU, 
Dumitrescu, Blszok, N. Mureșan 
— Clgan (mln. 36 Brumani), 
Tămaș. GROSU, Georgescu (mln. 
» Nemțeanu) — IL'E, LAZAR.

CORVINUL : lonlțâ — NICȘA, 
Strola, MĂRGINEAN, Ttanovea- 
nn — MATEUȚ, Petcu, GABOR, 
Klein — Cojocaru (mln. 87 Bar- 
dac), Văetuș (mln. 73 Badea).

A arbitrat bine L Coț; la li
nie: A. Morolanu șl FL Popes
cu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : TAMAȘ. 
Ia speranțe t 3—9 (1—#).

OȚELUL GALATI — F.C.M. 
DELTA TULCEA 3—0 (0—0) S Po- 
pescu (mln. 46), Vaișcovici (mln. 
55), M. Stan (mln. 65).

OLIMPIA RM. SABAT 
LITEHNICA IAȘI 3—6 
Stoica (mln. 5), S. lones 
U șl 88 — din 11 m).

STEAUA MIZIL — M 
PLOPENI 3—0 (1—0) : 
(min. 21), Gola (mln. 13), Coza- 
rek (min.

eu o bară (Gabor — mta. 16) și 
un F. C, Bihor care atacă necon
tenit, dar fără să înscrie.

Repriza a doua s-a jucat mult 
la mijlocul terenului. Faze puține 
de poartă. S-au remarcat, din ce
le două echipe. Be de ta gazde 
(se pare că locul tal este pe H- 
nla de mijloc). Iar de ta oaspeți 
Gabor. Și ta această parte a jo- 
euhtl s-au înscris două goluri : 
ta mta. 97, Mărginean 0 faultea- 
să pe Lazăr, pătruns pe extre
mă, și lovitura de la îl m este 
transformată precis de GROSU ; 
9—L Deși F. C. Bihor desenează 
frumos ta cimp și atacă susținut 
forțlnd majorarea scorului, Corvl- 
nul reușește egalarea ta mta. 78: 
Gabor execută frumos o lovitură 
liberă de la 30 m și MĂRGI
NEAN, din careul mie reia tn 
plasă profitlnd de ezitarea porta
rului Liliac: 2—3. Med fără ve
leități tehnice, pe un teren greu, 
în care orădenll ar fi putut dștl- 
ga, dacă ar fl fost mal lnslstenți 
la poartă.

Modesto FERRARINI

_________ 60).
F.C. PROGRESUL BRĂILA — 

DUNĂREA CĂLĂRAȘI 1—0 (0—0) : 
Tltirișcă (mln. 51).

MINERUL VATRA DORNEI — 
CHIMIA FĂLTICENI 0—6.

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 4—3 
(2—1) : Vlad (mln. 3 șl 88 — din 
H m), Sotlr (min. 35 șl 00), res
pectiv Comșa (mln. 31), Chivu 
(mln. 58 și 66).

C.F.R. PAȘCANI — C.S.M. SU
CEAVA l—o (0—0) 1 Trata (mln. 
73).

C.S. BOTOȘANI — F.C. CON
STANȚA 1—0 (1—0) s Polifron
(mln. 2).

ARIPILE BACĂU — CEAHLĂ
UL PIATRA NEAMȚ 0—0 (3—0) 1 
Setatele (mln. 31 șl 50), Grlgoraș 
(mta. 32 șl 73), Bărbi eru (min. 
47 și 55).

Relatări de ta : T. Slriopol, Ț. 
Budescu, R. Alexandreseu, I. 
Baltag, M. Cozubaș, I. Tânăses- 
eu, C. Enea, Th. Ungureanu, E. 
Telrău.

1.
2. 
a. 
4. 
L
0.
7.
0.
0.

io.
n.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

OȚELUL GL. 
Polit. Iași 
Steaua Mlzil 
F. C. C-ța 
Dunărea CSU 
CFR Pașcani 
CS Botoșani 
Prahova CSU 
FC Progr. B. 
C.S.M. Sv. 
Delta Tulcea 
Ceahlăul 
Dunărea Căi. 
Olimpia R.S. 
Chimia 
Met. Plopemi 
Aripile Bc.

M. Min. V.D.

23 18 3 
32 13 4
23 H 2 
S
23
22
22

• 8
18 4
8 8

2 98-12 
I 29-19 
8 94-25
7 80-19
8 27-26
8 28-25

98
30
26
24
24
22

13» 22-23 21
21
20

10 24-îl
18 25-24

19-34 17

ETAPA VHTOARE (duminică 
20 aprilie) : Oțelul Galați — Du
nărea C.S.U. Galați (1—0), Poli
tehnica Iași — C.F.R. Pașcani 
(3—2), Chimia Fălticeni — Pra
hova C.S.U. Ploiești (0—1), CJS. 
Botoșani — Dunărea Călărași 
(0—0), Olimpia Rm. Sărat — 
FX!Jd. Delta Tulcea (0—3), C.S.M. 
Suceava — Minerul Vatra Domel 
(0—1), FX. Progresul Brăila — 
Ceahlăul P. Neamț (1—2), Metalul 
Plopenl — Aripile Bacău (1—2), 
F.C. Constanța — Steaua Mlzil 
(1—3).

SERIA A ll-a
AUTOMATICA BUCUREȘTI 

MECANICA--------------------- —
1—0 (0-0) : 
din 11 m).

FLACĂRA 
MO RENI — 
LUNG 2—0 
(mln. 50), <

LM.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
CHIMICA T1RNAVENI 2—0 (O—I) : 
Varga (mln. 85), Rădulescu (mln. 
90 — din 11 m).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — C.S. 
TIRGOVIȘTE 1—2 (1—2) 7 Mărgi
nean (mln. 15), respectiv Gtagu

FINA steaua buc. 
Zalupca (mln. 80 —

AUTOMECANICA
MUSCELUL CTMPU- 

I (0—0) : Ștefănescu 
Gîndac (mln. 74).

SF.

(mln. 40 șt 42).
TRACTORUL BRAȘOV — SPOR- 

TUL MUNCITORESC SLATINA 
1—0 (1—0) - Hlntea (min. 1 —din 
U m).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 
9—1 (1—1) : FL Grlgore (mln. 39) 
șl Beldie (mln. 84), respectiv lor- 
dache (mln. 10).

GAZ METAN MEDIAȘ — CAR
PAȚI MTRȘA 4—2 (2—0) : Gilgor 
(mln. 25, 35 șl 55), Ologtl (mln. 
75), respectiv Fățan (min. 58), 
Sălaghe (min. 83).

AVINTUL REGHIN — A.S. 
DROBETA TURNU SEVERIN 2—1 
(1—0) : Hajnal (mln. 33), Istrate 
(mln. 59), respectiv 
86).

ELECTROPUTERE 
I.C.I.M. BRAȘOV

CAIin (mln.

CRAIOVA —
3—0 (0—0) :

Biță (mln. 47), Flrănescu (min. 
73), Manciu (min. 76 — autogol).

Daniel, Gh.Relatări de la : D,
Ilinca, L. Brlotă, I. Boțocan, I. 
Stanca, N. Tokacek, M. “ "
Maior, Șt. Gurgui.

22
22 
n
22
22
22
22

1. FLACARA
2. Prog.-Vulcan
3. C. S. T-viște
4. Carpați Mîrșa
5. Tractorul
8.
7.
8.
t.

18.
îl.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A.S. Drobeta 
IM AS A 
Avlntul R.
Electroputere 
Chimica 
Automatica 
Gaz Metan 
Mec. Fină 
ICIM Bv. 
Sp. Munc. 
Muscelul 
Șoimii Sibiu 
I.C.SJ.M.

22
22
22
22
22
22
22
22
23
22

Tacăl, L.

5
8
6
2
5

4 26-14 31
4 40-19 28
5
9
8
9
9
9

10
10
10
11
9

13
10
12
10
12

33-16 28
33-30 24
27-22 23
29-28 23
25-34 23
24-37 22

21
21
21
20
20
19
19
19
18
16

44-32 
33-27
28- 34
29- 25
32-34
91-33
19-28 
25-35
30- 33
17-44

3
6
1
5
1 
(
4

(duminică 
Brașov — 
Electropu- 

Chimlca Ttrnă- 
Ttrgovlște —

13 
10 
11 
M 
9

10 3 
10 3
9 4
1 3 
9 3
2 3 
2 
7 
9 
7 
9 
9 
6

ETAPA VIITOARE 
20 aprilie) : LCXM. 
Avlntul Reghin (0—2), 
tere Craiova — 
veni (0—3), C.S, 
I.C.S.I.M. București (3—0), A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Mecanică 
Fină Steaua București (1—D, Car
pați Mîrșa — Flacăra Automeca- 
nica Morenl (1—3), Sportul Mun
citoresc Slatina — Muscelul Ctm- 
pulung (0—2), Progresul Vulcan 
București — I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe (0—0), Șoimii------ ---------
Tractorul Brașov 
matica București 
Mediaș (0—3).

SERIA A lll-a

I.PJk. Sibiu — 
(0—6), Auto- 

— Gaz lfetan

STRUNGUL ARAD — JIUL PE
TROȘANI 2—1 (1—0) t Blaj (mln. 
6), Iova (mln. 23), respectiv 
Mulțescu (min. 87).

C.IX. SIGHET — F.C. MARA
MUREȘ BAIA MARE 3—3 (1—2) : 
Negrea (min. 39 și 30), respectiv 
Tulba (mln. 3), Mureșan (min. 
43) șl Lucacl (min. 49).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 5—0 (2-rO) : Szi- 
laghi (mln. 23 — din îl m șl 63), 
Melnic (mta, 40) șl Roatlș (mln. 
67 și 85).

Înfrățirea oradea — mi
nerul LUPENI 4—0 (6—0) î V. 
Aidoslgan (min, 48 — autogol),

S.C. BACĂU
„U“ CLUJ-NAPOCA

Stadion „23 August' 
moale ; timp friguros , __ _ _
tori — circa 7 000. Șuturi î 18—4 
(pe poartă : 8—1). Cornere : 10—1. 
Au marcat : BUCUR (min. 17), 
VISCREANU (min. 17) ANDRTEȘ 
(mln. 65 — din 11 m).

S.C. BACA-U : Popa — Andrieș, 
C. SOLOMON. Artcni. ELISEI — 
Burleanu. ȘOȘU (min. 75 Iancu), 
Adolf (min. 46 Tismănaru) — 
VISCREANU. A VĂDANEI. Bîscă.

„U“ CLUJ-NAPOCA î IAȘKO — 
Dobrotă, POPICU. Neamțu, Me- 
saroș — L. MOLDOVAN. Fi. Pop, 
BUCUR. Biro I — Cîmpeanu II 
(min. 46 Mujnai). Boeru.

A arbitrat bine V. Curt (Medgi
dia) ; la linie : R. Nicoară (Tul
cea) și M. Niculescu (București).

Cartonase galbene : NEAMTU, 
DOBROTĂ ARTENI.

La speranțe : 4—1 (2—0).
-• | | ....... ....... .

2 (1)
1 (D
teren

specta-

venit dintr-o lovitură de la Li m, 
în min. 65: Șoșu a fost tras de 
trlccu de FI. Pop - și ANDIUEȘ 
a transform.it penaltyul: 2—1.
După care, în min. 79 Burleanu 
șutează în bară. Clujenii au o 
frumoasă revenire, au forțat e~ 
galarea, pe care nu o vor obține, 
deoarece L. Moldovan (min. 80) 
a trimis afară din poziție favo
rabilă.

Stelian TRANDAFIRESCU

Palii (min. 51 — din 11 m) șl 
Pușcaș (min. 70 și 82).

ARMĂTURA ZALĂU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (2—0) : Predea- 
nu (min. 19 — din 11 m), Terheș 
(mln. 28) și Naghi (min. 50).

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. » 
REȘIȚA 2—1 (1—0) : Moga (min. 
35 șl 89 — din 11 m), respectiv 
Ștefănescu (min. 67).

MECANICA ORĂȘTIE — C.S. 
U.T. ARAD 3—3 (1—1) : Hațicgan 
(mln. 37 șl 90 — ambele din 11 
m). Ureche (mln. 87), respectiv 
Țiriea (min. 44), Filip (mln. 59), 
Manea (min. 76).

AURUL BRAD — UNIREA ALBA 
IULIA 1—0 : Nan (mln. 76).

METALUL BOCȘA — MURE
ȘUL deva 6—1 (3—0) : Costeseu 
(mln. 15), «Otiman (min. 32), 
Sandu (mln. 36), Anghel (mln. 
61), Nucă (min. 69), Taipeș (mln. 
79), respectiv Vidican (mln. 52);

Relatări de la : N. Străjan, L 
MIhnea, Z. Kovacs, I. Ghișa, L 
Domuță, I. Toma, I. Simlnie, AI. 
Jurcă, T. Țăranu.

1. JIUL
Maram,

Gl. Bistrița 
Olimpia S.M. 
C.S. U.T.A.' 
CSM Reșița 
Mec. Orăștie 
Strungul 
Mîn. Cavnlc 
Aurul Brad 
Met. Bocșa 
CIL Sighet 
înfrățirea 
Mureșul D. 
Armătura ZI. 
Unirea A. I. 
CFR Tim. 
Mln. Lupeni 

ETAPA --------
30 aprilie) 
Metalul Bocșa (1—2), F.C. 
ramureș Baia Mare — C.S.M. Re
șița (0—0), Jiul Petroșani — Me
canica Orăștle (2—2), C.S. U.T. 
Arad — Olimpia Satu Mare (1—4), 
C.I.L. Sighet — Strungul Arad 
(0—0), Armătura Zalău — Glo
ria Bistrița (0—3), Minerul Cav- 
nlo — înfrățirea Oradea (0—0),' 
CJ.R. Timișoara — Minerul Lu
peni (0—1), Mureșul Deva — Au
rul Brad (2-3).

2. T.C.
3.
4.
I.
6.
7.
9.
9.

16.
11.
12.
13.
14.
ÎS.
16.
17.
16.

4 42-15 34
4 37-15 30
6 50-18
8 43-27

33-30
26-21
33-34
33-29
30-35

14
12
13
11
11

29
25
23
22
22
21
21
21
21
21
20

U.T.A. 10
8
8
9

11

2
6
3
3
1

8 6
I 6
3 5

Ml
9 3 10 20-25 
ISt 30-40
* 3 10 23-34
7 11 21-23

10 0 12 26-38 20
I 3 11 20-35 19
8 1 13 29-41 17
6 4 12 19-31 16
5 4 13 14-38 14

VIITOARE (duminică 
; Unirea Alba Iulia —

Ma-

transform.it


România — Cehoslovacia 4-0 la popice

FRUMOASE SUCCESE
ÎN FAȚA LAUREAȚILOR MONDIALI

Aflate în ultima etapă a pre
gătirilor în vederea C.M. de la 
Milnchen <8-23 mai), reprezenta
tivele de popice ale țării noastre 
au susținut o dublă întilnire cu 
puternicele selecționate ale Ce
hoslovaciei, pe care au cîștigat-o 
CU 4—0.

Oaspeții noștri, foarte bine co
tați în arena Internațională (e- 
chipa masculină — deținătoare a 
titlului mondial, iar cea femini
nă — medaliată cu bronz), au 
venit la București deciși să-și 
apere prestigiul, făclnd uz de 
întregul lor arsenal fizic șl teh
nic pentru evitarea oricăror sur
prize. In consecință, în primele 
meciuri, desfășurate sîmbătă pe 
arena Voința din Capitală, am a- 
slstat la întreceri viu disputate, 
marcate de realizări tehnice deo
sebite, echipele învingătoare des- 
prinzîndu-se atît Ia fete, cit și 
la băieți, abia în ultimele schim
buri. Pentru a reda o imagine 
asupra evoluției scorului și a 
raportului de forțte existent pe 
arenă, prezentăm rezultatele in
dividuale în ordinea intrării spor
tivilor pe piste: FEMININ: Elena 
Andreescu 437 — Sarka Hattne- 
rova 422, Doina Țăgean 392 — 
Alena Svozilova 439, Marla 
ZsizsiK 444 — Nadeja Do-
besova 419, Margareta Cătineanu 
423 — Rozena Smrekova 420 (scor 
genera! 1696—1700), Maria Todea 
43S — Vlastimila Cahova 433 
(2131—2133), Ibolya Mathe 437 — 
Dana Zdarkova 403 (scor final: 
2563—2536); MASCULIN: I. HOSU

NOI VICTORII IN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

in C. C. E.: STEAUA - METALOPLASTICA

SABAC 24-22 (11-10)
(Urmare din pag l)

Dlaslica, avantajul s-a dovedit 
ușor de recuperat. Dacă Steaua 
— care a trecut prin multe mo
mente dificile pînă la sfîrșitul 
meciului — a încheiat vic
torioasă. aceasta se datorește în 
orincipal lui Vasile Stingă si 
Nicolae Munteanu. Pe Stingă, 
cel mai bun jucător de pe teren, 
nu l-am văzut niciodată atît 
de dăruit echipei, în stare să 
ia si să ducă pînă la capăt ac
țiuni după acțiuni. Atacurile 
sale au produs panică în apăra
rea solidă, agresivă si avansată 
a echipei Metaloplastica și cu 
toate eforturile acesteia de a-i 
tăia elanul, nu a reușit decît 
în foarte puține momente. Por
tarul Nicolae Munteanu. într-o 
formă de zile mari, a scos cel 
puțin 10 goluri ca și marcate de 
oaspeți, derutîndu-i.

Steaua nu a putut cîștiga la 
o diferență mai mare, pe de o 
parte, pentru că de-a lungul 
meciului cîțiva dintre componeri- 
tii săi au comis greșeli copi
lărești, mai ales în atac, iar pe 
dc. altă parte pentru că oaspeții

la Lille, în Campionatul F.I.R.A.

017 — J. Barloș 872, V. Donos 
878 — J. Pesta 874, A. Szekely 
876 — I. Kriz 890, Gh. Silvestru 
874 — Z. Prochazka 908 (3515 — 
3544), S. Boariu 898 — I. Slabak 
932 (4443—4476), I. Tismănar 899
— V. Vitrovic 848 (scor final : 
5342—5324).

Așadar, echipele României au 
Obținut victorii muncite, pe de
plin meritate. Primele întîlnlrl cu 
valoroșii popicari din cehoslova
cia au constituit un test conclu
dent pentru cristalizarea forma
țiilor noastre reprezentative, cursă 
de titularizare în care sînt an
gajați toți membrii celor două 
loturi naționale. De altfel, în 
meclurlle-revanșă, specialiștii fe
derației au înlocuit jucătoarele 
șl jucătorii care nu au corespuns 
integral, dintre rezervele folosite 
remarcîndu-se tinerii Rodica Da
cia (413) șl Silviu Bellvacă (929). 
Cu un evident plus de. putere de 
luptă, popicarii noștri s-au im
pus categoric în confruntările de 
duminică: 2516—2433 la fete și 
5335—5186 la băieți, succese la 
care și-au mal adus un aport 
consistent Maria Todea — 447, 
Elena Andreescu — 441, Iile 
Hosu — 908 și Vasia Donos — 906. 
Dubla întilnire dintre echipele 
României șl Cehoslovaciei, În
cheiată cu scorul de 4—0, a fost 
condusă cu competență de arbi
trul principal B. Ffllop (Ungaria) 
bine ajutat de arbitrul interna
țional F. Popescu.

Traian IOANIȚESCU

s-au dovedit cu adevărat o e- 
chipă de super-clasă, cu Veselin 
Vujovici, cel mai bun jucător, 
ajutat foarte bine de Portner 
și Isacovici.

în Cupa Cupelor : H. C. MINAUR -

TV GROSSWALLSTADT 28-22 (18-12)
/Urmare din pag. li

în urma unor faze desfășurate in 
mare viteză. Duelul interesant 
dintre portarul Mircea Petran șl 
cel mai temut jucător al oaspeți
lor, Freisler, care înscrie primul 
său gol in mln. 30, este cîștigat 
net de primul. La terminarea pri
mei reprize, gazdele au condus 
confortabil, cu 6 goluri diferență, 
și se aștepta o detașare și mal 
categorică in repriza a doua. 
După pauză, oaspeții au aruncat 
în luptă ultimele resurse, jocul 
lor a devenit tot mal dur, evi
dent pentru intimidarea gazde
lor, șl numai intervențiile exce
lente ale arbitrilor au salvat 
spectacolul sportiv. Bălmărenll

polonia învinge 
CEHOSLOVACIA 

IN C. M. DE HOCHEI I
La Moscova a început, sîmbătă, 

cea de-a 5i-a ediție a C.M. de 
hochei pe gheață. grupa A. 
Chiar din prima zi a fost înre
gistrată o mare surpriză, formația 
Poloniei — promovată în acest 
an în această grupă valorică — 
obtlnînd o victorie răsunătoare 
asupra deținătoarei titlului, e- 
chlpa Cehoslovaciei, cu 2—1. 
Echipa U.R.S.S. a învins cu 
4—2 pe cea a Suediei, desprin- 
zlndu-se In ultimele 3 minute 
ale intUniril, pe fondul unei 
căderi a adversarilor. Un alt 
meci disputat a fost între for
mațiile Finlandei și S.U.A., 
Încheiat cu scorul de 5—4 în 
favoarea scandinavilor (după ce 
învinșii conduseseră cu 3—1 I). 
Alte rezultate de sîmbătă șl 
duminică : Canada — R.F.G. 
8—3; Suedia — Canada 4—1 ;
S.U.A, — Polonia 7—2.

Au înscris : Stingă 14. Du
mitru 6. Nicolae 2, Drăgănlță 1, 
Petre 1. respectiv Vujovici 8, 
Isa«ovlcl 3. Portner 5. Igniato- 
vici 2, Mrkonija 1 și Rajlci 1.

Au arbitrat foarte bine J-B. 
Lldvigsen șl P.E. Sjong (Norve
gia).
• in cealaltă semifinală : • At

letico Madrid — Wybrze Gdansk 
24—21 (12—12).

au slăbit ritmul după ce con
duceau cu 22—14, în min. 37. per- 
mlțlnd, astfel, handballștilor vest- 
germani să reducă din handicap. 
Intr-un final incandescent 
în care oaspeții nu evită 
să apeleze Ia... scene de 
teatru pentru fracționarea jocu
lui, Măricel Voinea, de două ori, 
șl Doru Porumb (cu numai 12 
secunde înaintea fluierului final) 
au refăcut diferența de 6 goluri, 
dătătoare de reale speranțe pen
tru partida retur, de duminica 
viitoare : 28—22. In general, hand- 
ballștil români și-au dominat mal 
clar -decît arată scorul partenerul 
de întrecere.

Au marcat : M. Voinea 12, Mlro- 
niut 6, Boroș 3, Covaciu 3, Po
rumb 3, Marta 1, respectiv 
Schwalb 6, Both 5, Mllde 3. Freis
ler 3, Damm 2, Gnau 1. Hermel 
1, Gaydoul 1.

Au arbitrat foarte bine Branis
lav Krsttcl șl Dragoslav Vuksano- 
vici (Iugoslavia).

Azi, in „sala Parc $1 Prietenie" din Atena

ÎNCEP CAMPIONATELE
în „Sala Pace și Prietenie- din 

Atena — Inaugurată anul trecut — 
vor începe azi Campionatele Eu
ropene de lupte. In primele trei 
zile se vor disputa întrecerile la 
„libere- și, în continuare, după o 
zi de pauză, cele de „greco-roma- 
ne“. Așadar, o săptămînă „plină” 
pentru cel mal valoroși luptători 
de pe continentul nostru. Repre
zentanții României, prezențl la 
ambele stiluri, au, firește, o mi
siune dificilă, dar el se vor stră
dui, sîntem siguri, să depună 
toate eforturile pentru a avea o 
comportare cit mal bună. Pen
tru această mare competiție, lup
tătorii noștri fruntași, de la am
bele stiluri, au făcut intense pre
gătiri și, totodată, au participat, 
cum se știe, la cîteva turnee in
ternaționale peste hotare. La fi
nele acestor turnee — criterii im
portante pentru verificare — și 
după o sultă de meciuri de selec
ției, au fost definitivate echi
pele care vor concura la „euro
penele” din capitala Greciei.

La „libere” au intervenit mul
te modificări față de ediția din 
’85. Doar trei luptători și-au men
ținut locul : Alin Păcuraru (ca
tegoria 48 kg), Aron CIndea (68 
kg) și Iulian Rlșnoveanu (90 kg). 
Iată-1 șl pe ceilalți luptători se-

ROMÂNIA - R. D.
LA BASCHET

ARID, 13 (prin telefon). Echi
pa de baschet junioare a țării 
noastre, care se pregătește în 
vederea participării la turneul 
de calificare pentru Campionatul 
European, a susținut, vineri șl 
duminică, două partide de veri
ficare in compania selecționate! 
similare a R.D. Germane.

în primul meci, sportivele am
belor formații au avut evoluții 
destul de modeste, iar scorul s-a 
menținut strtns in marea majo
ritate a timpului. Spre sfîrșitul 
partidei, Roxana Ștefan și Tun
de Enyedl și-au impulsionat co
legele șl echipa României a ob
ținut victoria CU 60—46 (35—M).

Duminică, in partlda-revanșă, 
tinerele noastre baschetbaliste au

SPORTIVI ROMÂNI
GIMNASTELE ROMÂNE — PRIN
TRE FRUNTAȘE LA LONDRA ȘI 

COTTBUS
a Sportiva română Camelia 

Voinea s-a situat pe locul al 
2-lea In concursul internațional 
de la Londra. Primul loc a fost 
ocupat de Tatiana Godenko 
(U.R.S.S.). La masculin, a ciști- 
gat Borislav Hutov (Bulgaria).

a In concursul internațional de 
la Cottbus (R.D.G.). Liliana 
Stanciu a terminat pe locul 8 
la Individual compus, cu 38,05 p. 
Ea a fost precedată de Astrid 
Heese (R.D.G.) 38,65 o și. res
pectiv, de Svetlana Makariceva 
38.15 p. A doua sportivă română, 
Cristina Bontaș, a ocupat locul
6. în concursul special. pe a- 
parate. Liliana Stanclu a termi
nat prima la sol, cu 19,35 p 
(la egalitate cu Heese) șl a 3-a 
la blrnă. cu 19 p, aparat cîștigat 
de C. Bontaș. cu 19.50 p. în 
concursul masculin, Marius 
Tobă s-a situat pe locul 3 la 
inele, cu 19.15 p.
ȘAHISTUL N. ILIJIN, I.IDER LA 

NOVI SAD
• în runda a 3-a a turneului 

internațional masculin de la

EUROPENE Dt LUPTE
lec,ionați : Nicu Hincu (52 kg), 
Claudiu Tăm&duianu (74 kg), 
Gheorghe Mițu (82 kg) șl Ciprian 
Radu (100 kg). Trebuie să subli
niem, însă, că debutant este nu
mai tlnărul Gh. Mițu. Nu pre
zentăm concurent! La categoriile 
57, 62 șl 130 kg. De sîmbătă sea
ra, luptătorii de la „libere”, În
soțiți de antrenorul principal al 
lotului, Nicolae Pavel, și de dr. 
Nicolae Lazăr, se află la Atena.

La „greco-romane”, antrenorul 
principal Ion Cernea șl colabora
torii săi au selecționat — cu o 
singură excepție — echipa stan
dard : Mihai Cișmaș (52 kg), Ni
colae Zamfir (57 kg), Gheorghe 
Savu 62 kg), Constantin Uță 
(68 kg), Ștefan Ruso (74 kg), So
rin Herțea (82 kg), Ilie Matei (9* 
kg), Vasile Andrei (100 kg) și Ion 
Grlgoraș (130 kg). După cum se 
vede, lipsește titularul categoriei 
68 kg. ștefan Negrișan (campio
nul mondial al ediției 1985), sanc
ționat de federația de speciali
tate pentru repetate acte de In
disciplină in cadrul pregătirilor 
pentru „europene". La prima ca
tegorie, 48 kg, nu prezentăm 
concurent. Echipa va pleca mîlne 
dimineață la Atena.

Costin CHIR'AC

GERMANĂ 2-0
- JUNIOARE

jucat mult mal bine, au mărfi 
viteza acțiunilor și au câștigat la 
un scor concludent: 90—59 (40—30). 
Antrenorii H. Pop șl Ad. loan au 
folosit următoarele sportive : Ro
xana Ștefan (22+20), Antoaneta 
Barbu (17+11), Gabriela Petre 
(16+8) — as fost cele mal efi
ciente. Tunde Enyedl, Iullana A- 
lloman. Ildlco Manasse, Anamarla 
Gera, Daniela Popa, Aurora Dra- 
goș șt Elena Vasile. (O. BERBE- 
CARU-coresp.)
• De marți plnă joi. in Sala 

Sporturilor din Constanța se va 
disputa un turneu la care parti
cipă lotul de juniori al țării 
noastre, precum șl divizionarele 
A Farul, CSU Galați șl PoRtoh- 
nlea Iași.

PESTE HOTARE
Novl Sad. maestrul român N. I- 
lijln a cîștigat la Tovici. Dezze 
la Todorovicl, Rovlcl la Rajlci. 
Dragovld la Dostan. In cla
sament conduc N. Ilijln (Româ
nia) șl A. Dezze (Iugoslavia) cu 
cite 3 p.
• In runda a 8-a a turneului 

international feminin de la 
Varșovia, maesrtra română Dana 
Nuțn a lnvlns-o in 32 de mutări 
pe Eva Forgo (Ungaria), Erenska 
a cîștigat la Hajkova. Lazarevid 
la Szmaclnska, Levitina la Ja- 
godlnska. Wiese a pierdut la 
Ahmllovskala. In clasament 
conduce Irina Levitina (U.R.S.S.) 
cu 6.5 p. Dana Nuțu ocupă 
locul 6. cu 4.5 p.
HALTEROFILUL GH. MAFTEI — 

LOCUL IH LA IIAVIRJOVE
• în prima zi a concursului 

Internațional .Cupa Dunării”, 
care se desfășoară in orașul 
cehoslovac Havlrjove. Gheorghe 
Maftel s-a situat pe locul 3 la 
cat. 60 kg. cu un total de 
262,5 kg (115 + 147,5 kg). Primul 
loc la această categorie a fost 
ocupat de bulgarul Grablev, 
235 kg.

FRANȚA - ROMÂNIA 25-13 (11-9)
Sîmbătă după-amiază a avut 

loc la Lille meciul de rugby 
dintre echipele Franței și Româ
niei. din cadrul Campionatului 
F.I.R.A. Formația gazdă a clș- 
tigat cu scorul de 25—13 (11—9), 
la capătul unul joc disputat in 
condiții dificile — timp foarte 
rece, teren cu zăpadă. Scored 
a fost deschis în mln. 2 de 
Bonneval, prin eseu. în min. 8, 
David a egalat. iar Ignat a 
transformat eseul, aduclnd echi
pa noastră în avantaj (6—4). 
Charvet a reușit să înscrie eseu 
in mln. 20, iar Laporte a trans
format o lovitură de pedeap
să în min. 24 : 11—6 pen
tru Franța. A redus han
dicapul, din l.p.. Ignat (min. 
35), pentru ca după pauză, în 
min. 48, Hodorcă să marcheze

AUTOMOBILISM a Marele 
Premiu al Spaniei, disputat pe 
circuitul de la Jerez (303,696 km): 
4. Ayrton Senna (Brazilia, Lotus- 
Renault) lh48:47,735, 2. Nigel
Mansell (Marea Britanie, Williams 
Honda) la 0,014, 3. Alain Prost 
(Franța, Marlboro McLaren-Tag) 
la 22,552.

BOX a Said Skoumă (Franța) 
și-a păstrat titlul de campion eu
ropean la cat. super-welter. In- 
vlngîndu-1 prin k.o. tehnic, în 
repriza a 8-a, pe italianul Ange
lo Loquori, în med disputat la 
Antibes * Terry Marsh (Anglia) 
Șl-a păstrat titlul de campion eu
ropean la cat. super-ușoară, tn- 
vingîndu-l la puncte, in 12 re

eseu, rugbyștii români luind pen
tru a doua oară conducerea : 
13—11. Finalul a aparținut for
mației franceze, care a mal re
alizat trei eseuri. prin Sella 
(mln. 54), Erbanl (min. 61) și 
Laglsquet (min. 80), primul
transformat de Laporte.

Arbitrul australian Waldron
a condus echipele : Franța :
Blanco — Lafond (min. 18 La- 
gisquet), Sella, Charvet. Bonne
val — Laporte, Berblzier — Er
banl. Joinel, Champ (mln. 55 
Picard) — Condom. Haget — 
Garuet. Dubroca, Marocco ; 
România : Hodorcă (min. 67 
Bucan) — Toader. Lungu, David, 
Vărzaru — Ignat. T. Coman — 
Giucăl. Șt. Constantin. Murarlu 
— Caragea, L. Constantin — 
Pascu, Moț, Opriș.

TELEX ® TELEX® TELEX® TELEX
prize, pe Francesco Prezîosl (Ita
lia).

CICLISM a Final în „Turul 
Țării Bascilor”: 1. Sean Kelly 
(Irlanda), 2. Maurizzio Rossl (Ita
lia), 3, Fede Etxabe (Spania).

POLO PE APA , în med aml- 
oal, la Sofia: Bulgaria — Polo
nia 8—7.

SCRIMA • în „Turneul celor 7 
națiuni” de la Tauberbischofsheim 
(R.F.G.), echipa masculină a 
Franței a terminat pe primul loc 
(pentru a 3-a oară din 1978) în 
proba de spadă. Clasament final:

CAMPIONATE

BELGIA (et. 33). Anderiecht a 
suferit, in deplasare,o In infrînge- 
re dară, 0—2, cu Beerschot. Alte 
rezultate : La Gantoise — Ware- 
gem 3—1 : Cercle Bruges—Malines 
1—1 ; RWDM — Antwerp 2—1 ; 
Courtrai — Lokeren 4—0 ; Char
leroi — Waterschel 1—0 ; Beve- 
ren — Seralng 0—0.

FRANȚA (et. 36). Paris S.Q. — 
Monaco 1—6 și parizienii au tă
cut un nou pas spre titlu, căd 
Nantes n-a reușit decît 0—0 la 
Rennes. în rest : Marseille — 
Bordeaux 4—0 ; Nice — Toulouse 
3—1 ; Lens — Strasbourg 0—0 ; 
Auxerre — Lille 2—0 ; Nancy — 
Metz 0—3 ; Le Hâvre — Lava! 
1—4 ; Brest — Bastia 7—0 : So- 
chaux — Toulon 1—0. Clasament: 
1. Paris S.G. 54 p, 2. Nantes 50

1. Franța 7 v, 2. U.R.S.S. 5 v„ 
3. R.F.G. „A” 5 V 4. Italia 4 V, 
5, Ungaria 4 v, 6. R.F.G. „B“ 2 v.
7. Polonia 1 v, 8. S.U.A 0 v.

ȘAH a După consumarea a 
patru runde, în turneul interna
țional de la Sarajevo conduce 
marele maestru Boris Spasski, cu 
2,5 p, urmat de Kampora și Ce- 
balo — cu cîte 2 p (1). în runda 
a patra, Spasski a remizat cu 
Psahls, egalitatea fiind consem
nată șl în partidele Pe -osian — 
Gligorlci. Cebalo - T ' nv 
Portisch — Velimirovlci

p., 19. Strasbourg 23 p, 20. Bastia 
19 p.

ANGLIA (et. 38). Liverpool — 
Coventry 5—0 șl Arsenal — Ever
ton 0—1, așa că lupta, „cap la 
cap” In fruntea clasamentului, 
continuă pasionant (1. Liverpool 
73 p, 2. Everton 73 p. dar a doua 
clasată are un meci mai puțin I). 
Alte rezultate : Aston Villa — 
Watford 4—1 ; Ipswich — Man
chester City 0—0 ; Luton — Tot
tenham 1—1 ; Newcastle — Bir
mingham 4—1 ; Nottingham Fo
rest — Chelsea 0—0 ; Queen’s 
Park Rangers — W.B. Albion 1—0; 
Southampton — Leicester 0—0 : 
West Ham — Oxford United 3—1.

R.F.G. (et. 31). Werder Bremen

TENIS • Semifinale la Dallas: 
Becker — Edberg 7—6, 7—6, 4—6, 
7—6; Jarryd — Wilander 6—4,7—5,
6— 3 « Finală la Ierusalim: Amos 
Mansdorf — Wally Masur 1—6,
7— 6, 6—2 • Semifinale la Hilton 
Head: Chris Evert-Lloyd — Step
hanie Rehe 6—2, 6—1: Steffi Graf 
— Hana Mandlikova 6—2, 6—4 , 
Rezultate din concursul (m) d- 
la Bari (Italia): Colombo — Me 
Namee 6—2, 6—3: Popp — Pecci 
3—6, 6—1, 6—3; Cane — Smld 
3—6. 6—3. 7—6.

VOLEI • Clasamentul final 
al „Cupei Bavtria” (f) • 1. Un
garia 7 p, 2. Cuba 7 p, 3. Ce
hoslovacia 6 p. 4. Coreea de Sud 
6 p, 5. Franța 4 p.

(0—1, la Uerdingen) a mai pier
dut două puncte față de urmâri- 
toarea sa. Bayern Milnchen (3—0, 
1» Dortmund) : 1. Werder 47 p, 1. 
Bayern 45 p, cu tre4 etape Înain
tea finalului I Celelalte meciuri: 
Kaiserslautern — Stuttgart 2—2 ; 
Bochum — Hanovra 3—2 ; Diissel- 
dorf — Hamburg 3—1 ; Mann
heim — Saarbrucken 1—0 : Nu
remberg — F.C. Koin 3—0 ; Ein
tracht Frankfurt — Schalke 3—0 ; 
Leverkusen — Monchengladbach 
3—1.

ITALIA (et. 28). A.S. Roma a 
devansat pe Juventus după o 
formidabilă cursă de urmărire, 
în fruntea clasamentului, gratie 
golaverajului mai bun : 1. Roma 
41 n (49—23); 2. Juventus 41 p 
(39—15) I Totuși, dacă și după 
ultimele două etape (care mal
sînt de jucat) cele două formații
rămln la egalitate de ouncte 1st 
vor disputa titlul în cadrul
unui meci direct. pe teren
neutru. Rezultate : Avellino —
Florentina 3—1 ; Bari — Verona 
3—1 : Como — Lecce 2—0 :
Milan — Napoli 1—2 : Pisa —
Roma 2—4 ; Samodoria — Tu- 
ventus 0—0 ; Torino — Inter 
1—o : Udlnese — Atalanta 1—0. 
Pe ultimele locuri : 15. Bari
21 p. 16. Lecce 14 p
• în cadrul pregătirilor nentru 

meciul cu C.F. Barcelona din se
mifinalele C.C.E.. I.F.K. Oatebo-g 
a susținut un joc de verificare 
în compania formației Oerffrvte. 
tn vervă deosebită, fotbaliștii de 
la IFK Goteborg au cîștigat cu 
categoricul scor de 6—"
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