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Sîmbătă, 14 martie, a luat 
Cfîrșit vizita oficială de priete
nie efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Populară Bangladesh, care 
a reliefat hotărîrea celor două 
țări de a extinde în continua
re colaborarea, de a adinei 
și ridica pe un plan superior 
cooperarea în diferite do
menii, în folosul ambelor po
poare, al progresului și bu
năstării lor.

La aeroportul internațional 
din Dhaka, împodobit cu dra
pelele de stat ale României și 
R. P. Bangladesh, solilor po
porului român le-au fost 
rezervate calde manifestări de 
prietenie din partea locuitori
lor capitalei, înalte onoruri de 
stat.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Hussain Mohammad 
Ershad și doamna Ershad, pri
mesc onorul gărzii militare. 
S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Bangladesh. Cei doi șefi de 
stat au trecut apoi în revistă 
garda de onoare.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la 
președintele Hussain Moha
mmad Ershad și de la doamna 
Ershad, cei doi șefi de stat 
exprimîndu-și satisfacția pen
tru rezultatele fructuoase ale 

■ acestei vizite.
★ 

★ *
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a început, sîmbătă, vizita ofi
cială de prietenie în Republi
ca Socialistă a Uniunii Bir
mane.

Ceremonia întîmpinării înal- 
ților soli s-a desfășurat în- 
tr-un cadru festiv. Drape
lele românești și birmaneze 
arborate pe aeroport, urarea 
„Bun venit Excelenței Sale 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și doamnei Elena 
Ceaușescu !“, onorurile de 
stat și salutul de bun venit a- 
dresat de gazde redau bucu
ria și prietenia de a primi 
oaspeți de mare prestigiu.

Ora 10,30. Aeronava prezi
dențială aterizează pe ae
roportul internațional Min- 
galadon din Rangoon.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășul Valentin Ceaușescu 
sînt salutați Ia scara avionu
lui cu deosebită căldură și 
cordialitate de președintele

Republicii Socialiste a Uniu
nii Birmane, San Yu, și de 
doamna San Yu.

Președintele României este 
invitat de președintele Birma- 
niei pe podiumul special ame
najat In timp ce se intonea
ză imnurile de stat ale celor 
două țări sînt trase în semn 
de salut 21 de salve de artile
rie.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
președintele San Yu, trece în 
revistă garda de onoare.

După ceremonia organizată 
în cinstea înalților soli ai 
României socialiste — ceremo
nie marcată și de Saluturile 
călduroase, spontane, emoțio
nante ale tinerilor aflați pe 
terasa aerogării și care scan
dau urări de bun venit — to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu celelalte per
soane oficiale române pără
sesc aeroportuL Coloana o- 
ficială străbate apoi străzile 
principale ale orașului Ran
goon, împodobit sărbătoreș
te, care trăiește intens clipele 
unui eveniment memorabil.

La reședința oficială, în sa
lonul de onoare, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Valentin Ceaușescu, 
se întrețin cordial cu președin
tele San Yu și doamna San 
Yu, într-o atmosferă mar
cată de satisfacția întîlnirii pe 
pămînt birmanez.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, s-au întîlnit cu San 
Yu, vicepreședintele Comite
tului Central al Partidului 
Programul Socialist Birman 
(P.P.S.B.), președintele Re
publicii Socialiste a Uniunii 
Birmane.

A participat tovarășul 
Valentin Ceaușescu.

Erau prezenți tovarășii loan 
Totu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, și Dimitrie An- 
cuța, viceprim-ministru al gu
vernului.

Au luat parte Aye Co, se
cretar general al C.C. al 
P.P.S.B., vicepreședinte al 
Republicii Socialiste a Uniu
nii Birmane, Sein Lwin, secre
tar general adjunct al C.C. al 
P.P.S.B., secretarul Consiliu
lui de Stat, Maung Maung 
Kha, membru al Comitetului 
Executiv Central al C.C. al 
P.P.S.B„ prim-mi nistru, Tun 
Tin și Kyaw Htin, membri ai

(Continuare in pag. a 4-a)

în cupele europene ia handbal feminin

REPREZENTANTELE ROMÂNIEI
S-AU CALIFICAT

g Duminică au
g Vîlcea, partidele
g de.finale din cupele europene la handbal feminin, 
g Știința Bacău și Chimistul Rm. Vîlcea au realizat 
I............................................................................

avut loc, la Bacău și Rîmnicu 
din manșa a doua a sferturilor

victorii și scoruri generale superioare adversare
lor, calificîndu-se în semifinalele prestigioaselor 
competiții.

ÎN SEMIFINALE
Aceleași 

acum două 
la ambele formații, de astă-dată cu deosebirea că 
fetele noastre au luptat exemplar, pentru a recu
pera și depăși diferențele de scor la care pierdu
seră. Și au reușit!

formații, aceiași... cronicari și, ca 
i săptămîni, comportare identică

în C.C.E.: ȘTIINȚA EACAU — A.S.K. VORWAERTS
24-16 (10-4)

I, 15 (prin telefon), 
suporteri ai echipei 
campioane. Știința, 

în

BACAU, 
Inimoșii 
noastre 
prezenți in număr mare 
Sala Sporturilor din localitate, 
au aplaudat călduros vic
toria categorică, cu 24—16 
(10—4), a formației lor favo
rite asupra campioanei R.D.G., 
A.S.K. Vorwaerts Frankfurt pe 
Oder, în manșa a doua a sfer
turilor de finală ale celei mai 
importante competiții con
tinentale intercluburi la hand
bal feminin, Cupa Campionilor

Europeni. Prin victoria obți
nută, studentele s-au calificat 
în semifinalele prestigioasei 
competiții europene, cu sco
rul general de 39—35, succes 
pentru care jucătoarele, antre
norii și conducerea clubului 
sportiv băcăuan merită cele 
mai călduroase felicitări și u- 
rări de succes în continuare.

Meciul a început cu emoții 
evidente în ambele tabere. 
Mai lucide, oaspetele, care vor 
face în continuare o partidă 
net superioară celei de pe

teren propriu, iau conducerea 
cu 2—0 (min. 4). Mariana Tîr- 
că, duminică dimineață ex
celentă, și Adriana Popa, foar
te utilă și inspirată, înscriu 
succesiv și... 2—2 (min. 8). A- 
poi 2—3 și 3—3 (min. 9). Din 
acest momentj inițiativa a 
trecut definitiv de partea 
campioanelor României, care 
se detașează continuu : 8—4 in 
min 22 (se egala astfel dife
rența de 4 goluri de la Frank
furt) și 10—4 In finalul repri
zei, rezultat dătător de spe
ranțe Îndreptățite pentru ca
lificare.

Repriza a doua a fost de

Mihail VESA

(Continuare in vag. a 4-a)

în Cupa cupelor: CHIMISTUL Rm. VÎLCEA
VOZDOVAC BELGRAD 33-25 (19-14)

RM. VÎLCEA, 15 (prin tele
fon). Ce extraordinară risipă 
de efort duminică dimineață, 
tn Sala Sporturilor de la Rîm
nicu Vîlcea, pentru ca echipa 
Chimistul să se califice în se
mifinalele Cupei Cupelor la 
handbal feminin 1 După o lup
tă epuizantă, fizic și nervos, 
în fața unei adversare aflate 
într-o formă deosebită, Chi
mistul a întrecut pe Vozdovac 
Belgrad cu 33—25 (19—14). A- 
vînd scorul general 59—57 (la 
1 martie, la Belgrad, 32—26 
pentru Vozdovac), formația 
vîlceană și-a deschis drum în 
penultima fază a competiției 
continentale intercluburi. A- 
dresăm felicitări întregii e- 
chipe, antrenorului Constan
tin Muscalu, Asociației Sporti
ve Chimistul.

Meciul a fost dramatic. Deși 
Chimistul a condus tot timpul, 
superioritatea sa fiind in
contestabilă de astă dată, pe 
toate planurile, cînd se a- 
jungea la egalarea handicapu
lui de 6 goluri, belgrădencele 
înscriau niatematic și redu
ceau la 5. Iar aceasta s-a pe
trecut de nu mai puțin de 12 
ori: 14—8 (min. 21), 15—9 (min. 

" 1 (min. 26), 20—14
I ori: 14—8 
g 23), 16—10

Etapa a 19-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA IȘI CONTINUĂ CURSA: 3-2 CU CORVINUL

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

• Și Dinamo - învingătoare la Buzău - S-a desprins de plutonul urmăritoarelor • Rapid, 
redivivus, 4—1 cu S.C. Bacău I • Universitatea Craiova și Petrolul, „remize" prețioase, cu șah 
etern, la Pitești și Galați • Flacăra Moreni (2-1 cu Victoria) nu renunță I • Echipele bucurește- 

ne, 8 puncte (din 10) și 11 goluri (din 20)

Gloria — Dinamo 0-1 (0-0) 1. STEAUA 18 16 2 0 43- 7 34
Rapid - S.C. Bacău 4-1 (1-0) 2. Dinamo 19 12 4 3 45-15 28
Jiul - „U“ Cluj-Napoca 2-0 (1-0) 3. F.C. Olt 19 9 5 5 18-14 23
F.C. Argeș — Univ. Craiova 0-0 4. F.C. Argeș 19 8 5 6 17-12 21
F.C.M. Brațov - F.C. Olt 1-0 (1-0) 5. Victoria 19 9 3 7 22-18 21
Sportul Studențesc — Chimia 2-1 (1-0) 6. Sportul Stud. 19 8 4 7 30-19 20
Flacăra - Victoria 2-1 (1-1) 7. Petrolul 19 5 10 4 13-11 20
Otelul — Petrolul 0-0 8. F.C.M. Brasov 19 9 2 8 19-23 20
Corvi nul - Steaua 2-3 (1-3) 9. „U“ Cluj-Napoca 19 7 '3 9 28-25 17

ETAPA VIITOARE (miercuri, 18 martie) 10.
11.

Univ. Craiova 
Rapid

18
19

4 9
7 3

5
9

12-13
23-30

17
17

Steaua - Oțelul (2-0) 12. S.C. Bacău 19 7 3 9 21-31 17
Univ. Craiova — Dinamo (1-1) 13. Corvinul 19 6 4 9 32-31 16
„U“ Cluj-Napoca - Rapid (2-1) 14. Oțelul 19 4 7 8 15-19 15
Victoria — Sportul Studențesc (1-1) 15. Chimia 19 6 3 10 23-36 15
F.C. Olt — Gloria (2-D 16. Jiul 19 6 2 11 16-24 14
Petrolul — Flacăra (2-0) 17. Gloria 19 6 2 11 17-41 14
F.C. Argeș — Corvi nul (2-0) 18. Flacăra 19 5 1 13 15-40 11
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov (0-1)
Chimia Wfc. - Jiul (1-3) (Citiți cronic'le meciurilor in pag. 8—3)

ce(min. 34) ș.a.m.d. Un prag 
nu putea fi depășit, deși — re
petăm — absolut toate hand
balistele vîlcene intrate pe 
teren au luptat cu o dăruire 
exemplară.

Tn sflrșit, S-a produs — am 
spune — ce era așteptat. In 
min. 47, Maria Verigeanu (din 
nou cea mai bună de pe te
ren) înscrie la capătul unei 
acțiuni luate pe cont propriu 
șl majorează la 27—20. Ga-

leria Chimistului, toți specta
torii sfnt fn picioare, aplau- 
dfnd frenetic. Acest minut 47 
poate fi considerat punctul 
de plecare spre... semifinalele 
Cupei Cupelor, 
ționează ca un 
na Rodeanu, în 
tot mai multă 
gelor. In timp 
greșește nimic, 
ttrziu, scorul urcă
Dar este mult prea devreme 
pentru ca iugoslavele să se

Apărarea func- 
ceasornic, Doi- 
poartă, conferă 
încredere cole- 
ce atacul nu 
Un minut mal 

la 28—20.

Ion GAVRILESCU

(Continuare In nao a 4-a)

UN REUȘIT ACT FINAL IN

„TROFEUL SPORTUL" LA BOB

Laureații primului concurs...
SINAIA, 15 (prin telefon).

Lansată cu cîteva luni în 
urmă, acțiunea ziarului nos
tru „Trofeul Sportul" la bob 
s-a concretizat ieri dimineață 
la Sinaia. Deși a fost vorba de 
concurenți începători, ca și 
de boburi fără pretenții com
petitive deosebite, create de 
mintea și mîna acestor „uce
nici" aspiranți la gloria lui 
Panțuru și Focșeneanu, actul 
final a purtat, totuși, de la 
cap la coadă, amprenta unui 
concurs de amploare ; _ pîrtia 
s-a prezentat ca la naționale, 
corpul de oficiali a fost de 
înaltă competență, iar crono
metrajul electronic. Spre sa
tisfacția celor peste 2 000 de 
spectatori, și întrecerile au 
fost spectaculoase, au avut 
culoare, o culoare înviorată șl 
de superba zi ce anunță, par-

F'oto: Iorgu BĂNICĂ
că. primăvara mult așteptată.

La reușita concursului a con
tribuit în mare măsură și e- 
voluția progresiv bună a tim
pilor înregistrați de concu- 
renți. în ordinea plecării din 
start. După ce echipajul Val- 
sangeanu — Enoaie conducea 
cu timpul de 28,35, Bîrlă — 
Ticu au reușit un 26,99. cu 
care au preluat conducerea 
Pentru puțină vreme Insă, de
oarece’ Bunges — Plumb au 
coborît în 25,15. pentru ca ul
timii trei porniți la categoria 
boburi metalice să reușească, 
consecutiv, doborîrea celor 
mai bune rezultate ale zilei : 
Voicu — Banu 24,99, frații 
Gheorghe și Ion Botoacă 24.40,

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2-3)



STEAUA - SCORUL ETAPEI LA RUGBY DIVIZIA A, ETAPA A 19-a

SERIA I

l'ETBO- 
Formațla 
favorită.

STEAUA — ȘTIINȚA 
ȘANI 59—3 (23—3) !
bucureșteană era, sigur, 
dar la o asemenea diferență nu 
se puteau gîndi nici cei mal pă
timași suporteri ai ei, de vreme 
ce Ortelecan și coechipierii ce
daseră, ani și ani, in „Ghencea" 
la scoruri evident mai strînse. 
Pentru ca ieri Știința să pri
mească, în ceea ce se anticipa 
a fi un derby (locurile 1 cu 3) 
cam jumătate din punctele pri
mite în 15 etape anterioare... Ce-i 
drept, Stteaua a jucat într-o ma
nieră realmente convingătoare, 
treci nd peste inconvenientele te
renului înghețat și izbutind o 
seamă de faze de toată frumuse
țea, cu balo-nul circulat prin 
multe mîini. La o bună evoluție 
de ansamblu, remarcările Indivi
duale nu sînfr ușor de făcut, dar 
vom reține, totuși, omniprezența 
lui L. Constantin, agilitatea lui 
Munteanu, travaliul lui C. Florea, 
inspirația lui Ignat, alături de 
semnele certe de creștere în va
loare vădite de „zvîrluga" Bolder 
șl de Moțoc. Cel mai eficace a 
fost însă ALEXANDRU — eseu, 
3 lovituri de* pedeapsă. 5 trans
formări, restul de nouă eseuri 
fiind semnate de HODORCA 2, 
MOȚOC 2, LEONTE. L. CON
STANTIN, FLOREA, MUNTEANU, 
BOLDOR. „Punctele de onoare" 
ale petroșenenilor. care au arătat 
doar arareori cîte ceva din qe ar 
putea (doar Catană a fost mai 
sigur), le-a marcat, din lovitură 
de pedeapsă, DRAGHICI. Meci 
fără probleme pentru arbitrul A. 
Briceag (mai multă „conectare" 
la joc nu l-ar strica însă).

Geo RAETCHî

5 m de butul advers ; Năstase 
ratează cu seninătate o transfor
mare ușoară ! A arbitrat în ge
neral bine E. Stoica.

Dimitrie CALLIMACHI

RULMENTUL BÎRLAD — C.S.M. 
SIBIU 9—3 (6—3). Intr-un joc 
frumos, au înscris IFRLM — eseu, 
ȘTEFANICA — l.p., transf. (R), 
ROȘU — l.p. (M. Paiu, coresp.).

T.C. IND. CONSTANȚA — R.C. 
GRJVIȚA ROȘIE 11—3 (11—0).
Gazdele s-au dăruit mult și âu 
cîștlgat prin punctele lui 
MIRCEA, MANEA — eseuri, M. 
DOREL — drop. Pentru oaspeți 
a marcat CARP — l.p. (L. Mi- 
hăilă, coresp).

„U" 16 FEBRUARIE CLUJ-NA
POCA — IAMT ORADEA 15—9 
(9—3). Conduce Steaua, cu 48 p, 
urmată de Grivița Roșie 40 
Știința, T.C. Ind. 33 p.

SERIA A ll-o

Gh.

p.

I
I
I
I
I
I

PRIMELE 40 DE MINUTE DECISIVE

SPORTUL STUDENȚESC PRE
FABRICATE BUC. — C.S.M. SU
CEAVA 10—10 (6—3). Cele două
echipe și-au apărat șansele cu 
multă convingere, deși nu Întot
deauna și cu mijloacele tehnico- 
tactice corespunzătoare. Mai fe- 
rlcit deznodământul pentru tabăra 
auceveană, care * “ 
egal — poate 
reștenii, cu o 
mai completă, 
tatii pe lîngă 
rînd" în final 
miză smulsă in extremis. ____
TASE a marcat din drop. 3—0, 
LIVADARU din l.p., 3—3 din
nou NASTASE, 1. p., 6—3. Avan
taj minim al studenților, după o 
dominare masivă în prima repri
ză. După pauză, jocul s-a schim
bat și înaintarea sucevenilor (o 
remarcă specială pentru Tuchlei), 
mal activă, a condus ostilitățile. 
LIVADARU a egalat 
după care CONACHI 
eseu la colț ; 6—10.

obținut un
— nesperat. Bucu- 
formație evident 
au trecut maî 

victorie, „transpl- 
pentru această re- 

NAS-

MAȘINI GRELE BUC — ȘTIIN
ȚA CEMIN BAIA MARE 4—8 
(0—4). Gazdele, cu un conducă
tor de joc tenace șl laborios (R. 
Mincea), au trecut pe lângă vie-, 
torle, înscriind un eseu prin 
TULPAN, dar ratînd 3 lovituri 
de pedeapsă (I. Constantin 2 și 
Tulpan) din poziții avantajoase 
în ,,22"-ul advers. Oaspeții cu o 
grămadă redutabili, s-au Impus 
în cîteva situații, concretizând 
două eseuri prin PUJINA 
DEMIAN. Arbitrajul lui S. Ma
nea (Sibiu) — competent, obiec
tiv, într-un meci de mare anga
jare și în condițiile unui teren 
desfundat spre sfîrșitul partidei. 
(T. St.).

FARUL — POLITEHNICA IAȘI 
26—3 (12—0). Joc dominat de
campioni, care au reușit patru 
eseuri : MARCU, PADUREANU, 
Șt. CONSTANTIN, POPESCU, 
două transformate de BICA, 
marcator și din 2 l.p. Pentru 
oaspeți a înscris DOROFTEI — 
drop. (C. Popa, coresp.)

GLORIA PTT ARAD — DINA
MO 0—40 (0—12). Victorie cate
gorică a oaspeților, prin eseurile 
iul LUNGU 2, Fl. ION, C. PO
PESCU, TUTUNEA, PAȘCU, PA- 
RASCHIV, șase transformate 
PODARESCU. 
coresp.)

CONTA CTO ARE 
UNIVERSITATEA 
15—9 (12—9)

(O.

șl

de
Berbecaru,

drop, 
marcat 
acțiune

din 
a
O _______

lungă e ratată incredibil de Mer- 
ca : ei a fost prins 
zece metri de butul advers, cu 
trei oameni liberi în dreapta sa. 
Sportul înscrie eseul egalizator în 
minutele de prelungire prin M. 
IONESCU — intrare în forță, 
după o suită de trei grămezi la

la nici

buzău — 
  TIMIȘOARA 
15—9 (12—9). Au marcat DUMI
TRA Ș — eseu, BEZUȘCU — 2 1. 
p., transf, GOMOESCU — drop, 
respectiv DOMOCOȘ — 3 l.p. (D. 
Soare, coresp.).

RAPID BUC. — GLORIA BUC. 
10—3 (7—0). Joc plăcut, dar cu 
multe ratări. Au punctat FAU- 
NESCU — eseu, BIDIREL, Gh. 
DUMITRU — l.p. (R), D. BUJOR 
— 1. p (N. Ștefan, coresp.).

In clasament : Dinamo 44 p. 
Fârul 41, Știința CEMTN 40 p ete.

drop,

Divizia A de baschet (f)
„l". VKIOmOlSA IA SCOR

CLUJ-NAPOCA, 15 (prin tele
fon). In singurul meci de bas
chet desfășurat în cadrul etapei 
a 17-a a Diviziei feminine A (ce
lelalte fiind amînate), echipa 
UNIVERSITATEA CSȘ VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA a repurtat o du
blă victorie asupra formației 
POLITEHNICA C.S.S. TIMIȘOA
RA : 86—59 (42—22) și 100—59 (62— 
40). Diferența indică în mod edifi
cator superioritatea campioane
lor al căror antrenori au folo
sit, în reprizele secunde ale fie
cărei partide, numai jucătoarele 
tinere, dintre care Ana Boyte 
(provine din Brașov și a fost 
selecționată șl instruită de fosta 
internațională Octavia Simon) a 
debutat cu acest prilej în prima 
divizie a țării. Au înscris : Măr
ginean 74-2, Misăilă 04-4. Enyedi 
124-13, Dragoste 44-4, Veres 34-7. 
Costanașiu 04-10, Dragoș 164-11, 
Boyte 04-6, Vigh 24-6, 
rebie 244-16, Manasses 
Kiss 114-5 („U"), respectiv 
Chepețan 04-2, Becea 14-5, 
gledi 84-11, G. Nagy 84-8,

Je-

R.
Cze-

___ __ , _ ____ , _, Podea
174-25, Bede 174-2, Jitaru 8-Î-6. Ar
bitri : R. Vaida și D. Roșea.

Mîrcea RADU-coresp.

© Azi (ora 16) și mîine (ora 10) 
se dispută, în Sala Floreasca, 
meciul Voința — Olimpia.

SEE

I
I
I

I
I

HUNEDOARA, 15 (prin telefon).
Inutil să mai vorbim despre in- 

. teresul stîrnit de evoluția super- 
campioanei Europei la Hunedoa
ra. Stadionul a fost arhiplin (re
cord), ou mulți alți iubitori al 
fotbalului rămași pe la porți, și 

| un timp admirabil. Să mai sub
liniem ambițiile mari cu care 
s-a abordat partida, Corvinul 
fiind animat de dorința de re
vanșă după 0—4 din tur, în timp 
ce steaua, cu „epoleții super- 
campioanei", ținea la orgoliul ei. 
Și meciul a fost viu disputat, 
așa cum se anticipa. Prima re
priză a aparținut echipei oaspe
te (superioară pe toate planu
rile, mai ales pe cel psihologic), 
care a luat jocul pe cont pro
priu și. fără replică, 
conducă în min. 40
După pauză profitînd și de scă
derea partenerei, Corvinul a 
apelat la toate resursele sale, a 
dominat perioade destul de lungi, 
însă doar cu două piese <‘ 
valoarea campionilor (Klein 
Gabor) nu a putut mal mult.

Startul a fost dominat de 
Steaua, care a amenințat deseori 
poarta adversă. Tabela de marcaj 
s-a schimbat pentru prima oară 
în min. 30 cînd, a început „se
rialul Hagi" : un dribling, două, 
pe partea dreaptă, centrare și 
BELODEDICI (mereu prezent în 
careul gazdelor) 
întoarcere și a

avea 
cu

Să
3—0.

de
Șl

a reluat din 
înscris în colțul.

lung. Se intercalează o fază 
min. 32, cînd Cojocaru reia 
capul și Stîngaciu scoate cu 
clorul, după care, in min. 
cursa lui Hagi pe stingă, < 
trare și PIȚURCA se Înalță 
Înscrie golul său numărul 
cu o frumoasă lovitură de cap. 
Peste patru minute tabela 
marcaj arată un scor neverosi
mil pentru gazde : 0—3. Din nou 
Hagi cursă pe dreapta, centrare, 
Pițurcă, ca un adevărat pivot, 
trimite cu capul inapoi și BA
LINT înscrie din întoarcere. Hu- 
nedorenii păreau „în corzi", dar 
au avut o tresărire șl în min. 
42, la ezitarea apărării steliste, 
în yrma unui corner, NICȘA a 
șutat de la 11 metri și a Înscris.

Repriza secundă începe destul 
de echilibrat și abia în min. 51 
consemnăm ocazia de. gol a lui 
Cojocaru, care a reluat pe lângă 
bară, din apropiere. In min. 55, 
același Cojocaru a înscris dintr- 
un ofsaid clar, M. Salomir a 
anulat golul, dar tușierul Tltorov 
a fugit spre centru șl greșeala 
lui a incitat publicul. Jocul s-a 
mal înăsprit, arbitrul a mai dat 
decizii în compensație, Steaua a 
slăbit ritmul, Corvinul a avut 
mai mult inițiativa șl în min. 87 
a obținut al doilea gol, cînd a 
șutat Bardac, în apărătorii ad- 
verși, Suciu a șutat din nou, 
Stîngaciu a resping și COJOCA
RU a înscris din apropiere, pro-

in 
cu 

I pi-
36, 

cen- 
Și 

100,

de

CORVINUL 
STEAUA

2 (1)
3 (3)

Stadion Corvinul; teren moale, 
desfundat; timp frumos; specta
tori — peste 20.000. Șuturi: 10—11 
(pe poartă: 5—6). Cornere: 12—4. 
Au marcat: NICȘA (min. 42), CO- 
JOCARU (min. 87), respectiv BE- 
LODEDICI (min. 30), PIȚURCA 
vmin. 36) și BALINT (min. 40).

CORVINUL: Ioniță — Stroia, 
Mărginean (min. 46 Bardac), Du- 
binciuc. Tîrnoveanu — NICȘA. 
KLEIN, petcu — GABOR, COJO- 
CARU, Văetuș (min. 52 Suciu).

STEAUA: Stîngaciu — iovan, 
Bumbescu, BELODEDICI, Weis- 
senbacher — BALINT, STOICA, 
BOLONI. HAGI (min. 82 Rotariu) 
— Lăcătuș (min. 80 Kramer), PI- 
ȚURCA.

A arbitrat în general bine M. 
Salo mir (Cluj-Napoca) ; la linie : 
N. Bițin (Salonta) și V. 
(Drobeta Turnu-Severin), 
eu greșeala din min. 55.

Cartonașe galbene: ___
VAETUȘ, HAGI, COJOCARU.

La speranțe: 0—0.

Titorov 
ultimul

PETCU,

ducind șl mai mult regretul gaz
delor de a nu fi putut obține o 
prețioasă remiză.

Constantin ALEXE

I
I
I
I
I
I
I
I

E PRIMAVARA IN
Cine n-a fost _  _______ __

acest meci are ce regreta. Foarte 
tânăra echipă a Rapidului a de
marat cu motoarele în plin, re
alizând faze electrizante, deosebit 
de frumoase — prin Pistol, șt. 
Popa (cei mai buni de pe teren). 
Drăghici (cel din... Roșiori) și 
Țîră — din care s-au marcat 
patru goluri, unui mal spectacu
los decît celălalt. Feroviarii au 
impus un tempou sufocant, cu 
manevre tehnico-tactice surprin
zătoare, în timp ce băcăuanii au 
răspuns cu un marcaj strict și 
o apărare aglomerată în zonă 
pentru închiderea tuturor culoa
relor spre poarta lui Barba, 
contrar cursului jocului, in 
20 tribunele împietresc : M. 
gore luftează la o minge, . 
man pleacă glonț și, din careu, 
trimite peste transversală (se 
afla doar cu Mânu în față !). 
în minutul următor gazdele „pe
depsesc** îndrăzneala băcăuană : 
Pistol intuiește un culoar pentru 
ȚÎRA. acesta vine la tntîlnirc cu
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In Giulești la

Dar, 
min. 
Grl- 
Șoi-

balonul, pA care îl ștrtează in 
colțul lung ; din bara laterală 
acesta ricoșează in plasă : 1—0. 
Jocul este plăcut. Rapidiștii 
zburdă, pasează șl construiesc 
cu ingeniozitate 
terenului,

la mijlocul 
. însă nu prea le lese 

jocul la finalizare. Oaspeții 11 
solicită mereu pe contraatac pe 
Soiman, dar curseie lu! s’nt 
stopate.

La reluare, notăm mal Intli 
două faze bune pentru Sport 
Club (min. «6 șl 55). In min. 56 
Tirban centrează de pe dreapta 

flancat de 
să Înscrie 

lung : 2—0.
dezlănțuie în 
debusolate șl, 

în min. 76. la „un-doi“-ul pistol 
— șt. Popa, primul Înscrie un 
gol de zile mari : 3—0. Mal Îna
inte. însă (min. 75), a fost o 
.transversală" a Iul Burleanu. în 
min. 78 
rapidlst 
Iul Tiră)

șl MANEA, deși 
Andrieș, reușește 
plasat, In colțul 
„Alb-vișinlii" se 
fața unei echipe

,cade“ al patrulea gol 
(MANEA, Ia centrarea 
pentru ca în min. 87

RAPID
S.C. BACĂU

Stadion Giulești; teren

4 (1) 
1 (0)

------- bun; 
timp frumos, dar friguros. Spec
tatori — Circa 20 000. Șuturi: 17—6 
(pe poartă: 8—2). Cornere: 6—3. 
Au marcat: ȚtRA (min. 21), MA
NEA (min. 56 șl 78). PISTOL 
(min. 76). respectiv BURLEANU 
(min. 87).

RAPID: Mânu — Marinescu, M. 
Grigore, I. MARIN, Cîrstea (min. 
85 Ivan) — PISTOL, ȘT. POPA, 
MANEA, DRAGHICI — ȚlRA, Țtr- 
ban (min. 78 Damaschin II).

S.C.: Barba — Andrieș, C. SO
LOMON, Artenie, Elisei — Ivanov 
(min. 66 Penoff), Viscreanu. Tis- 
mănaru, BURLEANU — ȘOIMAN, 
Andronle.

A arbitrat foarte bine Al. 
tățea; la linie: 
bil din Pitești) 
Mureș).

La speranțe:

A.- Nieolescu 
și I. Tărcan

3—1 (1—0).

Mus- 
(am- 
(Tg.

Sf. 
Con- 

locurile

Vîlcea 
loc

locavea

martie

DIVIZIA A LA HANDBAL

Rm.
avea 
; returul

„CUPA ROMÂNIEI

LA HANDBAL (f)
In mecluri-tjur ale semifinale

lor „Cupei României" la handbal 
pentru echipe feminine 8-au în
registrat rezultatele 
IMATEX Tg. Mureș 
Iași 25—17 (12—7) 
1—4 ; Textila Zalău 
tați 34—22 04—10), 
Gheorghe —

Mureșul 
TEROM 
locurile 

— Oțelul Ga- 
C.SJW. 

Hidrotehnica 
stanța 15—16 (6—8)
5—8.

Returul va 
22 martie a.c.

Partida Chimistul 
Știința Bacău va 
ziua de 19 
24 martie.

duminică

etapă a turuluiîn prima 
Divizia A ta handbal (Im) 
înregistrat următoarele rezultate:

SERIA I — LOCURILE 1—6
STEAUA — DINAMO BRAȘOV 

29—22 (14—14).
„POLI" TIMIȘOARA — H.C. MI- 

NAUR BAIA MARE 19—18 (10—10).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

DINAMO 
(9—13).

SERIA
7—12

ȘTIINȚA 
PITEȘTI 21—18 (11—10).

A.S.A. ELECTROMURES TG. 
MUREȘ — CONSTRUCTORUL 
C.S.U. ORADEA 28—19

INDEPENDENȚA 
MÎRȘA — METALUL 
21—19 (9—8).

n In 
s-au I

I
A

BUCUREȘTI 22—24

n-a

BACĂU

LOCURILE

DACIA

(15—6). 
CARPAȚI 

BISTRIȚA

„TROFEUL SPORTUL" LA BOB
(Urmare din pag 1)

iar — lovitură de teatru — R. 
Plumb și Gh. Ghibernicu 
24,15, rezultat cu care au câș
tigat întrecerea. La categoria 
boburi de lemn, pe primul 
loc s-a situat echipajul Savu 
—- Ragnea (30,18), urmat de 
Bereșoiu — Giauș (34,23).

Felicitări, desigur, în primul 
rînd câștigătorilor, adică 
cătusului Gh. Ghibernicu, 
la ROMCAMPT Comarnic, 
lui Romeo Plumb, lucrător 
mercial în aceași localitate, dar 
tn același timp felicitări se 
cuvin tuturor participanților,

lă- 
de 

co

tineri eu multă pasiune pentru 
bob și care au găsit răgatul 
să-și împletească activitatea 
profesională sau școlară cu 
cea sportivă.

Aminteam la început de do
rința tuturor acestor tineri 
de a păși pe urmele lui Pan- 
țuru și Focșeneanii. Ei bine, 
cel doi au fost prezenți la în
trecere, numărîndu-se prin
tre cei care au oferit premii 
învingătorilor, făcîndu-le, prin 
aceasta, cel mai nimerit în
demn la pregătire statornică 
în continuare, fiindcă, nădăj
duim, „Trofeul Sportul" a fost 
doar un prim pas...

BURLEANU (la gafa Iul Tvan, 
abia Intrat în joc) să realizeze 
punctul de onoare al oaspeților. 
Tribunele aplaudă în final 
torte echipei feroviare.

vie-
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- ■ ■ ' : JOC FRUMOS, VICTO

Așa a marcat Manea- cel de-al patrulea gol al Rapidului
Foto : Aurel D. NEAGU

CÎND LILIAC E ÎN POARTĂ.(•••
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GALAȚI, 15 (prin telefon). Era 
de așteptat că și în acest meci Pe
trolul își va aplica partitura cu
noscută, a blocării defensive, 
presărată de contraatacuri, cu 
care s-a întors de atîtea ori din 
deplasări cu puncte prețioase. 
Așa s-a întâmplat și acum, cînd 
aspectul jocului a fost caracte
rizat, aproape permanent, de o 
dominare teritorială insistentă a 
gălățenilor, căreia ploieștenii i-au 
opus un marcaj om la om și cu 
intervenții decisive în fazele cri
tice.

Fazele mai interesante s-au de
rulat în min. 12 — cînd Borali 
a șutat puternic și Liliac a res
pins ; min. 20 — o nouă interven
ție a lui Liliac, la un corner e- 
xecutat de Vaișcovici; min. 27 — 
combinație Vaișcovici-Hanghiuc, 
terminată cu lovitură puternică 
blocată de excelentul (pe toată 
durata meciului) portar al oas
peților. Petrolul a avut în această 
perioedă o singură situație clară, 
în' min. 34, cînd Ursea, de la 17 
m, a șutat peste transversală. Pînă 
la pauză, gălățenii au reluat ata
curile, dar Liliac a intervenit si
gur în minutele 38, 42 și 45.

După pauză, Mocanu a avut o 
acțiune inspirată, a pătruns în 
câreu, a șutat, însă Călugăru a 
intervenit și el cu succes. Apoi, 
apărarea oaspeților a fost pusă 
la grea încercare. In min. 62 s-a 
reclamat penalty la un henț al 
lui Pancu, dar mingea a fost șu
tată de la mică distanță. în min.

OȚELUL 
PETROLUL

0
0

Stadion Oțelul; teren bun; timp 
însorit, dar friguros ; spectatori — 
circa 17 000. Șuturi: 16—6 (pe 
poartă: 9—2). Cornere: 16—3.

OȚELUL: CALUGARU
Stan (min. 4 Ion), Anghellnei, 
BEJENARU, BORALI — M. Stan, 
BURCEA, Rotaru — Vaișcovici, 
Ralea (min. S0 Mihuț), HAN- 
GHIUC.

PETROLUL: LILIAC — PANCU, 
BUTUFEI, ȘTEFAN, P. Gușe — 
MOCANU, Pitulice, Hîncu, I. Gu- 
șe — O. Grigore, Ursea.

A arbitrat în general bine G. 
Ionescu; la linie: M.P. Dan (am
bii din București) și A. Porum- 
K>iu (Vaslui).

Cartonașe galbene: ROTARU, 
HANGHIUC, I. GUȘE, LILIAC.

La speranțe: 2—1 (1—0).

c.

\

68. Mocanu, singur în careu, a 
șutat puternic, dar Călugăru a in
tervenit fericit, evitînd un gol 
gata făcut. în min. 77, Butufei a 
acordat corner la atacul lui Han- 
ghiuc, iar în min. 79 Liliac s-a 
opus din nou inspirat la acțiu
nile lui Vaișcovici și Mihuț. Și 
iată minutul 89, cîn.d Oțelul putea 
să tranșeze disputa: Vaișcovici a 
fost faultat în careu, Anghellnei 
a șutat ’ ‘ “
Liliac a 
1 uit or.

puternic, Insă portarul 
respins cu un reflex u-

Eftimie IONESCU

A fost o partidă interesantă, în 
care favoriții, studenții bucureș- 
teni, au trebuit să lupte toate cele 
90 de minute pentru a obține o 
victorie la limită. Și aceasta, în 
primul rînd, datorită faptului' că 
vîicenii au opus o frumoasă re
zistență, renunțînd aproape com
plet la „scenariul" pe care și-1 
propun — în x general — echipele 
în deplasare, adică apărarea unei 
remize pe care tabela de marcaj 
o „anunță" o dată cu fluierul de 
începere.

în prima parte Șportul Studen
țesc • - • -
avut 
fiind 
aflat 
ratat 
alții, 
și frumoasa ocazie a lui Crișan, 
cu puțin înainte de deschiderea 
scorului, care s-a produs în min. 
39, după o fază de atac prelungi
tă... sprint M. Marian, centrare 
pe jos și reluare CORAȘ. de a- 
proape. Acest gol, „căzut" spre 
finalul reprizei, ar fi putut tăia 
aripile echipei vâlcene, dar ea nu 
a renunțat Ia luptă, producînd 
surpriza egalării în minutul 57, 
cînd la o „învăluire** a lui Teieș-
an, C. GHEORGHE a reluat 

spectaculos cu capul. Jocul a con
tinuat în aceiași tempou, Sportul 
Studențesc continuînd să combine 
șl cu aportul tînărului 
care a intrat în locul lui 
Meciul a continuat sub 
echilibrului, anunțînd o 
ză dar, spre final, studenții bucu- 
reștenl au accelerat decisiv, reu
șind golul victoriei, in minutul 
80, cînd BOZEȘAN a reluat cu 
capul la o centrare precisă a lui 
Munteanu II, de pe partea stingă.

A fost o victorie ' muncită și 
meritată în fața unei echipe cu
rajoase, ia care se simte hotărî- 
rea de a-și juca șansa cu spor
tivitate, ea renunțînd la tactica 
„ariciului", care aduce uneori un 
punct dar care afectează de cele 
mai multe ori creșterea valorică. 
Spartul Studențesc se află într-un 
moment de omogenizare tactică, 
în care se pun mari speranțe.

a dominat mai mult, a șl 
mari ocazii, cea mai mare 
aceea a lui Terbeș (min. 10). 
singur cu portarul. A mal 
și Coraș au mai râtat și 
dar trebuie să menționăm

stânicl, 
Terheș. 
semnul 
surpri-
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J UL 2 (1)
„U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Jiul; teren acceptabil; 
timp frumos, dar rece; spectatori 
— circa 10 000. Șuturi: 17—6 (pe 
poartă: 6—3). Cornere: 13—3. Au 
marcat : LASCONI (min. 5) și 
MULȚESCU (min. 62).

JIUL: Gîrjoabă — DIANU. V. 
Popa, Neagu, Szekely — MUL- 
ȚESCU, CRISTEA, Timofte (min. 
66 Dosan) — Băluță, VANCEA 
(min. 79 Henzel), LASCONI.

„U“: iașko — Dobrotă, Neamțu, 
Ciocan, POPICU — Stoica (min. 
62 Feșnic). MUJNAT, Sabău, 
Bucur (min. 62 Boeru) — Cîm- 
peanu II, Biro.

A arbitrat bine V. Antohi; la 
linie: M. Stănescu (ambii din 
Iași) și D. Petrescu (București).

Cartonașe galbene: MULȚESCU. 
La speranțe: 6—0 (3—0).

• un. ' ........ . ................

nai — cel mai bun echipier al 
clujenilor — să vină mereu în 
propriul careu, în sprijinul fun
dașilor. După ce, %iai ales, Nea
gu, în min. 52 (a trimis mingea 
cu capul, din careul mic, drept 
în brațele lui Iașko) și Vancea, 
în min. 55 (șut pe lîngă poartă 
din poziție excelentă) au ratat 
mari ocazii, scorul s-a majorat, 
în min. 62, cînd MULȚESCU a 
transformat impecabil, Ia „păian
jen", o lovitură liberă de la a- 
proximativ 18 m. O victorie cla
ră deci, după un joc bun, care
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F.C.M. BRASOV 1 (1)
F.C. OLT 0

Stadion Municipal; teren greu; 
timp cu soare, frig; spectatori — 
circa 10.000. Șuturi: 14—8 (pe 
poartă: 6—3). Cornere: 6—5. A 
marcat BARBU (min. 17).

F.C.M. BRAȘOV: Polgar — Bă
lan, Șulea, NAGHI, V. Ștefan — 
Drăgan, A VĂDANEI, MĂRGĂRIT 
(min. 87 P. Lucian) — CADAR, 
S. Răducanu (min. 67 Ficu), 
BARBU.

F.C. OLT; Ciurea — Laurențiu, 
Mihali, MINEA, D. Petrescu — 
M. POPESCU, ZAMFIR, EFTIMIE 
— Dudan (min. 64 Pena), Turcu 
(min. 77 Argeșanu), Georgescu.

A arbitrat în general bine A. 
Gheorghe (P. Neamț); la linie: 
V. Curt (Medgidia) și, cu erori, 
M. Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene: V. ȘTEFAN, 
MINEA.

La speranțe: 4—0 (2—0).

BUZĂU, 15 (prin telefon). Cele 
două echipe s-au angajat încă 
din primele minute într-un joo 
de mare angajament. Atacurile, 
purtate cu multă vigoare, au al
ternat, dar localnicii au avut un 
plus de inițiativă în acțiunile o- 
fensive, pe care le-au desfășurat 
cu precădere pe aripi, unde Pro
fir și Timiș — jucători rapizi — 
i-au solicitat mult pe apărătorii 
adverși. Prima mare ocazie de 
gol o au gazdele, în min. 7: Ti
miș face o cursă pe stînga, cen
trează la Profir, acesta șutează 
pe jos la colț, dar Moraru re
ține lîngă bară. După 6 minute, 
din nou ocazie de gol la poarta 
dinamoviștilor, dar balonul trece 
prin fața porții fără ca vreunul 
din atacanții echipei locale să 
reușească să-1 împingă în poartă. 
După acest început furtunos al 
Gloriei, Dlnamo, grație plusului 
său de tehnicitate, începe să con
troleze jocul și termină mai bine.

După pauză, întrecerea se des
fășoară în favoarea bucureșteni- 
lor, care pasează bine la mijlo
cul terenului. în min. 62 — dublă 
ratare Cămătaru-Mihăescu, dar 
în minutul următor acesta din 
urmă avea să se reabiliteze. 
Sabou întreprinde o acțiune pe 
aripa stingă, centrează in mijlo
cul careului și MIHĂESCU pla
sează, calm, balonul fn stingă 
portarului; 0—1. Neîmpăcîndu-se 
cu ideea înfrîngerii, gazdele for
țează egalarea șl, în min. 71, o 
puteau realiza, dar Drăgan, în 
poziție centrală, se împiedică în 
careu. Două minute mai tîrziu, 
Timiș pătrunde pînă în colțul ca
reului mic, încearcă să plaseze 
mingea peste Moraru, dar porta-

GLORIA 0
DiNAMO 1 (0)

Stadion Gloria; teren bun; timp 
frumos, dar rece; spectatori — 
circa 25.000. Șuturi: 6—12 (pe 
poartă: 3—4). Cornere: 4—4. A 
marcat MIHĂESCU (min. 63).

GLORIA: M. Vasile — MIRCEA, 
Marcu II, Drăgan (min. 75 Stan), 
Stoica (min. 84 Alexandrescu) — 
Păun, TEODORESCU, TULPAN, 
Stoichiță — PROFIR, TIMIȘ.

DINAMO: MORARU — VARGA, 
Movilă (min. 64 Bălăci), Andone, 
Orac — LUPU, REDNIC, Mateuț, 
SABOU — Rădueioiu (min. 30 MI- 
HAESCU), Cămătaru.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu; la linie: I. Dogaru (am
bii din Rm. Vîlcea) șl C. Gheor
ghe (Suceava).

Cartonașe galbene: REDNIC, 
DRAGAN, LUPU.

La speranțe: 0—0.
• I. 1.1 I ! .......... ....

rul dinamovist, cu un salt ma
gistral, respinge în corner. Jocul 
este foarte dinamic, spectaculos, 
cu acțiuni periculoase la ambele 
porțl. în min. 74, Andone, venit 
în atac, trimite cu capul pe lîngă 
poartă. în min. 87, ratează Că
mătaru din colțul careului mic. 
în min. 89, buzoienil puteau e- 
gala, dar un șut puternic al lui 
Profir este respins în corner de 
Moraru. în ansamblu, un joc pe 
care Dinamo l-a încheiat cu o 
victorie meritată.

Radu URZICEANU

SEF'A I ----------------------------
CEAHLĂUL p.' neamț — 

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
2—0 (2—0): Vasilache (min. 11)
și Amarghioalei (min. 25).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
UNIREA FOCȘANI 1—0 (1—0):
Vlad (min. 28).

DUNĂREA C.S.U. GALATI — 
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (1—0) :
Teohari (min. 27).

F. C. CONSTANTA — POIANA 
CIMPINA 6—0 (1—0) : Popovlci
(min. 29), Petcu (min. 56, 57 șl 
62. toate din 11 m), Ciucă (min. 
76) șl Zahiu (min. 80).

OLIMPIA RM. SARAT — POLI
TEHNICA IAȘI 0—0.

F.C.M. DELTA TULCEA — 
FEPA '74 BtRLAD 2—0 (1—0) :
Grosu (min. 2) șl Șacu (min. 49).

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
C. S. BOTOȘANI 2—0 (2—0) : Ciu- 
din (min. 25) și G. Ursică 
(min. 42).
C.F.R. PAȘCAN” — MINERUL 

GURA HUMORULUI 2—1 (1—0) : 
Marinov (min. 14), Irlmla (min. 
52), respectiv Căinări (min. 87).

STEAUA MIZIL — UNIREA 
SLOBOZIA 1—0 (0—0): L. Stanciu 
(min. 84).

Relatări de la: C. Rusu, I. Tă- 
năsescu, T. Sirlopol, S. Nace, T. 
Budescu, I. Diaconu, Fl. Filorea-

SERIA A ll-o-----------------------

r.u, V. Apostol și R. Alexan
drescu.

1. FC C-ȚA ÎS 11 1 6 39-11 23
2. Progr. Brăila 18 11 1 6 33-20 23
3. „Poli" Iași 18 9 4 5 26-11 22
4. CSM Suceava 18 9 4 5 20-11 22

«5. Steaua Mizil 18 9 4 5 29-23 22
6. CFR Pașcani 18 9 2 7 27-17 20
7. Prahova PI. 18 9 2 7 21-19 20
8. Unirea Focș. 18 9 2 7 19-21 20
9. Ceahlăul 18 7 5 6 28-26 19

10. Ol. Rm. S. 18 8 3 7 21-24 19
11. FEPA ’74 18 9 1 8 17-25 19
12. Aripile Bc.. 18 8 1 9 27-24 17
13. Delta Tulcea 18 8 1 9 26-30 17
14. Dunărea Gl. 18 7 1 10 25-21 15
15. CS Botoșani 18 5 4 9 14-32 14
16. Unirea Slob. 18 R 3 10 11-24 13
17. Minerul G.H. 18 5 1 12 21-32 11
18. Poiana 18 3 2 13 9-42 8

ETAPA VIITOARE (duminică 
22 martie): C.S. Botoșani — F.C. 
Constanța (0—2), Minerul Gura 
Humorului — Aripile Victoria 
Bacău (1—6). Politehnica Iași — 
C.F.R. Pașcani (1—0), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Olimpia Rm. 
Sărat (1—3). FEPA ’74 Bîrlad — 
Ceahlăul P. Neamț (2—1). Unirea 
Focșani — F.C.M. Delta Tulcea 
(0—4), Unirea Slobozia — Pra
hova C.S.U. Ploiești (0—1), C.S.M. 
Suceava — Steaua Mizil (1—2). 
Poiana Cimpina — Dunărea 
C.S.U. Galați (0—2).
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Repriza secundă a debutat 
(min. 49) cu o ocazie uriașă, 
creată de Barbu (plecat însă din 
ofsa:d !) si ratată, cu o neper- 
misă seninătate, de S.Răducanu! 
impulsionați de o linie de 
mijloc activă, oaspeții au preluat, 
pe nesimțite, inițiativa, lansînd 
atacuri primejdioase către poarta 
lui Polgar. Intuind pericolul, 
gazdele au răspuns și ele prin 
cîteva contraatacuri tăioase, dar 
Avădanei n-a mai găsit forța să 
finalizeze nașele bune primite 
de la Barbu (min. 58) și, res- 
oectiv, S. Răducanu (min. 59). 
în min. 62, F.C. Olt a „marcat", 
prin M. Popescu, un gol pe care 
arbitrul l-a anulat pe motiv de 
ofsaid, la semnalizarea tușierului 
V. Curt, apreciind că jucătorul 
în cauză (care primise balonul 
de la Eftimie) s-ar fi aflat cu 
un singur apărător brașovean în 
față. După părerea noastră, a 
procedat regulamentar, neacor- 
dînd golul, punct de vedere îm
părtășit și de observatorul fe
deral Alexandru Țîrlea. Finalul 
a aparținut.' cu autoritate, oaspe
ților. care au trimis contraatacuri 
în- valuri, numai că .același M. 
Popescu a ezitat, din situații ex
celente, în min. 76 și 82. în re
zumat. o victorie muncită, da
torată insistenței din prima 
repriză, greșelii lui Ciurea și, 
evident, vitezei de reacție a 
..micuțului" Barbu.

Ovidiu IOANIȚOAIA

MORENI, 15 (prin telefon). In 
cel de-al doilea meci al returu
lui, Flacăra — în drumul său 
greu pentru supraviețuire în Di
vizia A — a apărut pe teren cu 
o formație în care mai erau doar 
5 jucători dintre cei ce evolua
seră în tur (Preda, Ni stor, D. 
Sava, Stoiciu și C. Pană). O for
mație hotărîtă, care a început jo
cul alert, sufocant, am spune, 
pentru adversari. Numai că Vic
toria, mai tehnică, a știut să con
tracareze avalanșa de atacuri 
prin multe pase, plimbînd min
gea pe toată suprafața terenului. 
Gazdele muncesc mult pentru 
un rezultat favorabil, ajung și în 
multe situații excelente de a în
scrie, dar golul nu vine. Chiar 
dacă Beldie (min. 23) și Stoiciu 
(min. 25) aruncă mingea afară 
de la 6 m (!), din fața unei porțl 
goale, cei care vor marca sînt 
bucureștenii. în min. 27, Țălnar 
execută excelent o lovitură Libe
ră la AUGUSTIN care, cu o să
ritură frumoasă, expediază ba
lonul cu capul în plasă. Este 
0—1. Spectatorii îșl mai pierd din 
entuziasm, dar nu și jucătorii 
Flacărei, care continuă să insis
te, creînd numeroase ocazii. Edi
ficator e și raportul de cornere 
din această repriză : 7—1. Cei 
din Moreni renasc în min. 39. O 
minge planează în careul bucu- 
reștenilor, mai mulți jucători In
tervin, dar cîștigă DRAGNEA. 
care, îngenunchează, primește 
mingea pe cap și o trimite în 
poarta lui Paraschiv : 1—1. Și 
astfel se termină o repriză fru
moasă.

în cea de a doua repriză, am
bele echipe pornesc decise să se 
desprindă de scorul egal. Se joa
că iute, ambițios, însă nu în
deajuns de periculos pentru cei

FLACĂRA 2 (1)
VICTOR A 1 (1)

Stadion Flacăra; teren bun; 
timp frumos, soare; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi: 16—7 (pe 
poartă: 8—4). Cornere: 11—1. Au 
marcat: AUGUSTIN (min. 27), res
pectiv DRAGNEA (min. 39) si 
CALIN (min. 62).

FLACARA: Zlotea — Mânu
(min. 56 CALIN), ENE, Preda, 
NIstor — Beldie, DRAGNEA, D. 
Sava, Stoiciu (min. 46 M. Pană) 
— C. PANA, Tirchinecl.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CHIMICA TIRNAVENI 
5—0 (2—0): Zamfir (min. 14),
Dună (min. 20 și 47), Ene (min. 
61) și Szalteleki (min. 85, autogol).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
INTER SIBIU 6—1 (4—0): Firă-
nescu (min. 6 și min. 88 din 11 
m), Cirțu (min. 13, 22 și 60)
Ciurea (min. 31), respectiv Col- 
dea (min. 83).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — GAZ METAN 
MEDIAȘ 3—0 (2—0): Petre (min. 
15 din 11 m), Dragne (min. 45) șl 
Guda (min. 88).

CARPATI MIRȘA — PANDURII 
TG. JIU 3—0 (3—0): Terteci (min. 
5). Fățan (min. 16) și Florescu 
(min. 18).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — ROVA ROȘIORI 2—0 
(1—0): Asaftei (min. 39 din 11 m) 
și Răduț (min. 78).

I.C.I.M. BRAȘOV — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 2—1 (1—0):
Berteanu (min. 21), Chloreanu 
(min. 80), respectiv Ursu (min. 50).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— AUTOMATICA BUCUREȘTI 
5—1 (4—1): Palea (min. 13 și 24), 
Pavel (min. 37), Udrea (min. 42), 
Adil (min. 75), respectiv Grosu 
(min. 40 din 11 m).

A.S.A. TG. MUREȘ — TRACTO
RUL BRAȘOV 8—1 (3—0): Soare 
(min. 6 și 65), I. Costel (min. 15), 
Muntean (min. 43, ‘ 47 șl 83), L. 
Popa (min. 78), Ciorcerl (min. 
87), respectiv Bența (min. 81).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
C. S. TlRGOVIȘTE 1—1 (0—1) :

Deneș (min. 83) — pentru
I.M.A.S.A., Jere (min. 18, autogol) 
— pentru C. S. Tîrgoviște.

Relatări de la O. Guțu, T. Cos- 
tin, A. Soare, I. Verzescu, Cr. 
Bughea, C. Gruia, M. Focșan, C. 
Albu șl L. Briotă.
4. A.S.A. 18 12 5 1 42-10 29
2. Progr. Vulcan 18 11 4 3 28-12 26
3. Electroputere 18 9 3 6 33-17 21
4 Sp. Muncit. 18 8 3 7 26-20 19
5. AS Drobeta 18 8 3 7 29-23 19
6. Mec. Fină 18 7 5 6 23-19 19
7. ICIM Bv. 18 7 5 6 20-19 19
8. Gaz Metan 18 8 3 7 16-16 19
9. Inter Sibiu 18 9 1 8 19-21 19

10. CS T-viște 18 8 1 9 26-28 17
IU. Chimica 18 8 1 9 26-29 17
12. IMASA 18 7 3 8 22-31 17
13. Carpați Mîrșa 18 6 4 8 24-23 16
14. ROVA 18 6 3 9 16-29 15
15. Pandurii 18 7 1 10 15-33 15
16. Tractorul 18 5 4 9 15-24 14
17. Automatica 18 5 2 11 16-33 12
18. Autobuzul 18 3 5 10 15-24 11

ETAPA VIITOARE (duminică
22 martie): Automatica București
u. I.C.I.M. Brașov (1—:3), Gloria
Pandurii Tg. Jiu — A. S. Drobeta
Tr. Severin (1—2), ROVA Roșiori
— Carpați Mirșa (0—3), C. S. Tir- 
goviște — Sportul Muncitoresc 
Slatina (1—2), Inter Sibiu — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe (0—2), 
Chimica Tîrnăvenl — Electropu- 
tere Craiova (0—2). Gaz Metan 
Mediaș — Progresul Vulcan Bucu
rești (0—1), Tractorul Brașov — 
Mecanică Fină Steaua București 
(0—2), Autobuzul București — 
A.S.A. Tg. Mureș (0—3).

AU RECUCERIT PUNCTUL PIERDUT
. U- terenului (Ungureanu îl faultase 
jocul în careu pe D. Zamfir). De aici 
cla- încolo ofensiva lui F. C. Argeș 

netul îșl pierde tot mal mult din cla- 
î te- ritate, Universitatea știind să
înce- „taie" atacurile piteștenilor. De
îdifl- remarcat că în primele 45 de 
•loria minute, în afara penaltyului, am 
lebu- notat doar două șuturi pe poartă.
sta- După pauză Jocul are cam acc- 
care iași aspect și, cu toate eforturile

raio- mi șt. Badea, care a acoperit o
e a mare suprafață de ^eren, și ale 
for- lui D. Zamfir, insistent, lipsa de 

F.C. claritate a fost preponderentă în 
a se acțiunile formației argeșene. în 
nică, această perioadă remarcăm faza

pu- din min. 47, cînd Gică Popescu 
ricu- „întoarce" bine cu capul o
gîn- minge prinsă de Speriatu pe 11- 

J II. nia porții. Urmează două din ac- 
naș- țiunile lui Radu n (min. 52 și 

1 de 55). De remarcat, de asemenea,
entul faza din min. 75, cînd Mănăilă,
rulat din poziție excelentă, în urma u- 
cecu- nul corner, șutează puternic, dar 
1 ni, Speriatu prinde. A fost un joc 
> cu încîlclt, anost, în care piteștenii 
yntrul au terminat printr-o acțiune

F.C. ARGEȘ 0
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion „1 Mai"; teren bun; 
timp însorit, rece; spectatori — 
circa 20.000. Șuturi : 10—3 (pe 
poartă: 8—3). Cornere: 2—5.

F.C. ARGEȘ: SPERIATU — Vol- 
cu, Ștefan, Stancu, Eduard — Ba
laur II, ȘT. BADEA, Șerban (min. 
46 Grigoriu) — D. ZAMFIR, Radu 
n, Jurcă (min. 59 Achim).

UNIV.: LUNG — Negrilă. Săr.dol. 
GICA POPESCU, UNGUREANU 
— Mănăilă, Rac’a, P. BADEA — 
Geolgău, Bîcu (min. 88 Irimescu), 
Doru Nicolae (min. 84 Ad. Popes
cu).

A arbitrat bine Ad. Moroianu 
(Ploiești); la linie: J. Grama
(București) și M. Dărăban (Cdsnă- 
die).

Cartonașe galbene: BALAUR II. 
La speranțe: 1—2 (1—2).

(min. 90 combinație Șt. Badea — 
D. Zamfir) ce Ie putea aduce 
golul mult visat.

Mircea TUDORAN

VICTORIA: PARASCHIV
Vlad, ZARE, Mlrea, Topollnschl
(min. 60 Purdea) — Comănescu,
Ursu, Petre Petre, AUGUSTIN
(min. 46 Iordache) — Țălnar,
Nica.

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu (Brașov); la linie: D. Io- 
nescu (Ploiești) șl șt. Rotărăscu 
<Iași).

La speranțe: 0—2 (0—1).

doi portari, care reușesc să o- 
prească „din fașă“ toate fazele 
de poartă. In min. 62, gazdele 
beneficiază de o lovitură liberă 
de la 16 m. Execută puternic D. 
Sava, portarul bucureștean Pa
raschiv respinge, dar la tntîl- 
nirea cu mingea apare CALIN 
(care- Intrase cu patru minute 
Înainte). Un șut precis, in dia
gonală, de la 16 m, șl... 2—1 
pentru Flacăra.
Un meci frumos, la reușita 

căruia au meritul de a fl contri
buit ambele echipe.

Modesto FERRARINI

SERIA A lll-o ------------------
OLIMPIA SATU MARE — F. C. 

MARAMUREȘ BAIA MARE 1—1 
(0—0): Silaghl (min. 76 din 11 m)
— pentru Olimpia, Buzgău (min. 
89> — pentru F. C. Maramureș.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. REȘIȚA 2—1 0—1): Bolba 
(min. 9), Oaneea (min. 51), res
pectiv Hodină (min. 40 din 11 m).

F. C. BIHOR ORADEA — CJX. 
SIGHET 2—0 (1—0): O. Lazăr
(min. 38 șl 49).

AURUL BRAD — UNI O SATU 
MARE 1—0 (1—0): Dumltreasa
(min. 5).

METALUL BOCȘA — GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (0—0): Roșea
(min. 86).

C. S. U. T. ARAD — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (1—0) : Vărșăndean 
(min. 38).

DACIA MECANICA ORAȘTIE—
— STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO-
CA 4—0 (2—0): Vătafu (min. 16), 
Mitu (min. 32), Vesa (min. 72 
?i 77)- ,

MUREȘUL DEVA — STRUN
GUL ARAD 1—0 (0—0): Colesnluc 
(min. 59).

ARMATURA ZALAU — MINE
RUL PAROȘENI 0—0.

Relatări de la Z. Kovacs, C. 
Crețu, I. Ghlșa, Al. Jurcă, T. 
Țăranu, O. Berbecaru, I. Siml- 
nle, I. Jura șl I. Danclu.

♦ Echipă penalizată cu 3 puncte

1. „POLI“ TIM. 18 10 5 3 41-24 25
2. FC Blbor* 18 10 6 2 30- 7 23
3. FC Maram. 18 8 5 5 31-13 21
4. Gl. Bistrița 18 9 3 6 25-16 21
5. UT Arad 18 10 1 7 26-25 21
6. CSM Reșița 18 8 2 8 23-21 18
7. Min. Paroșeni 18 7 4 7 22-20 18
8. Met. Bocșa - 18 8 2 8 22-23 18
9. Armătura 18 7 4 7 27-28 18

10. Strungul 18 7 4 7 21-23 18
11. Olimpia S.M. 18 7 4 7 21-29 18
12. Aurul Brad 18 7 3 8 22-23 17
13. Dacia Orăștie 18 8 1 9 28-32 17
14. Unio S.M. 18 6 3 9 18-23 15
16. CIL Sighet 18 6 3 9 26-36 15
16. Min. Cavnic 18 6 1 11 26-28 13
17. Steaua CFR 18 4 5 9 13-29 13
18. Mureșul Deva 18 5 2 11 14-36 12

ETAPA VIITOARE (duminică 
22 martie): Gloria Bistrița — Mu
reșul Deva (2—0), Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Aurul Brad (0—2). 
Unio Satu Mare — Armătura Za
lău (1—3), C.I.L. Sighet — Meta
lul Bocșa (1—2), Strungul Arai 
— Dacia Mecanica Orăștie (1—3), 
Minerul Paroșeni — Politehnica 
Timișoara (1—1), C.S.M. Reșița — 
Olimpia Satu Mare (0—1), F. C. 
Maramureș Baia Mare — C. S. 
U. T. Arad (0—2), Minerul Cav- 
nlc — F. C. Bihor (0—2).

ADMINISTRAȚIA DE
O NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 15 MARTIE 1987

FAZA I. Extragerea I : 36 18 
48 64 28 55 42 37 47 77 76 89. 
Extragerea a II-a : 4 67 1 44 
88 85 62 50 70 82 90 78. Ex
tragerea a Iii-a : 23 3 30 10 63 
53 8 31 33 62 49 27. Extragerea 
a IV-a : 11 70 66 55 82 32 76 72 
84 71 85 39. .

FAZA a II-a. Extragerea a 
V-a : 35 36 83 56 45 67. Extra
gerea a VI-a : 87 31 84 25 6 19. 
Extragerea a Vil-a : 78 22 80
52 82 58.

Fond total de cîștiguri (pro
vizoriu) : 2 815 998 lei.
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 15 MAR
TIE 1987 : 1. Gloria Buzău —

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Dlnamo 2; 2. F.C. Argeș — Univ. 
Craiova X; 3. F.C.M. Brașov — 
F.C. Olt 1; 4. Flacăra Moreni — 
Victoria Buc. 1; 5. Corvtnul —
Steaua 2; 6. Brescia — Milan 1; 
7. Come — Ascoll X; 8. Empoll — 
Sampdoria X; 9. Internazionale — 
Juventus 1: 10. Napoli — Roma 
X; 11. Torino — Atalanta X; 12. 
Udinese — Avellino 2; 13. Verona
— Florentine X. FOND TOTAL 
DE CISTIGURI: 3.252.004 lei, din 
care 272.975 lei, report la catego
ria 1 și 76.962 ld, report la cate
goria 2.

9 C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE LOTO A MĂR
ȚIȘORULUI DIN 1 MARTIE. FA
ZA I — Cat A: 2 variante 25%
— autoturisme Dacia 1300; cate
goria B; 2 variante 100% a 38.186 
lei șl 12 variante 25% a 9.547 lei; 
cat. C: 24,50 variante a 6.754 lei; 
cat. D: 178 variante a 930 Id; cat. 
E: 367,25 variante a 300 ld; cat. 
F: 734 variante a 200 ld; cat. G:

3.480,56 variante a 100 ld. FAZA 
a II-a — Cat. 1: 1 variantă 100% 
— autoturism Dacia 1300 și 12 va
riante 25% a 17.500 ld; cat. 2: 7 
variante 100% a 34.334 ld șl 53 va
riante 25% a 8.583’ iei; cat. 3: 86.25 
variante a 8.061 ld; cat. 4; 465,25 
variante a 1.494 ld; cat. 5: 1.511,25 
variante a 300 lei; cat. 6: 2.261 va
riante a 200 lei-; cat. 7: 12.423,50 
variante a 100 ld. FAZA a ȚH-a — 
cat. H: 1 variantă 25% a 17.500 
Id; cat. I: 6 variante 100% a 5.000 
ld, in cadrul cărora o excursie 
de un loc in U.R.S.S. și 9 varian
te 25% a .250 ld; cat. J: 29,25 va
riante a 1.000 lei; cat. K: 146 va
riante a 400 lei; cat. L: 283 va
riante a 300 Id; cat. M: 638,25 va
riante a 2C0 lei; cat. N: 3.119,75 
variante a 100 ld. Autoturismele 
„Dada 1300“ au revenit partici- 
panților: Dragu Gheorghe din 
Constanța, Geamănu Marian din 
București (la categoria A) și Po
pescu Viorel din oom. Turdneșii 
Județul GorJ (la categoria 1).



VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN BANGLADESH $1 BIRMANIA
(Urmare din pag. 1)

Comitetului Executiv Central 
al C.C. al P.P.S.B., viceprim- 
miniștri, Ye Gaung, membru al 
Comitetului Executiv ~ 
al C.C. al P.P.S.B., 
afacerilor externe.

Intr-o atmosferă de -----
tate, de prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă, San Yu _ și-a 
exprimat deosebita satisfac
ție pentru vizita oficială pe 
care înalții soli ai poporului 
român o efectuează în Birma
nia, convingerea că întîlnirile 
și convorbirile ce vor avea loc 
in aceste zile vor deschide, 
prin rezultatele lor, posi
bilități multiple de dezvoltare 
a raporturilor româno-birma- 
neze, atît pe plan bilateral, 
cit și pe arena internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros în nume
le său și al tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru invitația 
de a vizita Birmania, pentru 
primirea prietenească și os
pitalieră, manifestîndu-și în
crederea că înțelegerile la 
care se va ajunge în timpul 
convorbirilor cu oficialitățile 
birmaneze vor da un impuls 
determinant relațiilor bila
terale pe cele mai diverse 
planuri, corespunzător dorin
ței și aspirațiilor țărilor și po
poarelor noastre.

In cadrul convorbirii a avut 
loc un prim schimb do opinii 
privind raporturile româno- 
birmaneze și promovarea lor 
pe mai departe, precum și în 
probleme ale vieții internațio
nale.

centrai 
ministrul

cordiali-

9

Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a întîlnit 
cu Ne Win, președintele Co
mitetului Central al Partidu
lui Programul Socialist Bir
man (PP.S.B.).

Salutind cu căldură vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
și exprimînd bucuria de a se 
reîntîlni cu președintele Re
publicii Socialiste România, 
Ne Win a evocat, în acest ca
dru, convorbirile pe care le-a 
avut în România cu conducă
torul partidului și statului nos
tru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat, la rîndul său, sa
tisfacția pentru vizita pe care 
o efectuează în Birmania, pen
tru prilejul de a avea convor
biri cu președintele Ne Win, 
și alți conducători birmani.

In cadrul convorbirii care a 
avut Ioc cu acest prilej 
procedat la un schimb de 
deri cu privire la stadiul 
perspectivele de dezvoltare 
relațiilor dintre România 
Birmania.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre- g 
ședințele Republicii Socialiste g 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Co- g 
mitetului Central ăl Partidului g 
Programul Socialist Birman au g 
făcut, de asemenea, un schimb 
de vederi în legătură cu une- g 
le probleme actuale ale vieții g 
internaționale, cu deosebire la g 
necesitatea opririi cursei înar- g 
mărilor și trecerii la măsuri g 
hotărîte de dezarmare, în pri- g 
mul rînd de dezarmare nu- g 
cleară, la imperativul lichidă- g 
rii subdezvoltării și instaura- g 
rii unei noi ordini economice g

SPORTIVI ROMANI 
PESTE HOTARE

BELGRAD, 15 (Agerpres) — 
Proba feminină de floretă din 
cadrul Campionatelor Balcanice 
de scrimă pentru juniori, de la 
zagreb, a fost cîștlgată de spor
tiva română Alina Moțea, ur
mată de coechipierele sale Mioa
ra David și Laura Badea. In pro
ba de spadă pe primul loc s-a 
clasat concurentul român Adrian 
Pop, urmat de Dragoș pătrașcu 
și Petros Tsokas.

VARȘOVIA, 15 (Agerpres). — 
Proba feminină de 10 km din 
cadrul concursului internațional 
de schi-fond de la Zakopane a 
fost cîștlgată de Mihalina Matu- 
șek (Polonia), cu timpul de 
30:49,2, urmată de Sofia Topur 
(Polonia) — 30:57, Olga Danilova 
(U.R.S.S.) — 31:11,2, Elena Reit 
(România) — 31:15,8. Ileana Han- 
gan s-a situat pe locul 7 cu 
timpul de 31:32,3. In cursa mas- 
culină de 30 km, pe primul loc 

g s-a situat sportivul sovietic Ser- 
g ghel Imbaciov — 1.23:25,8, secun- 
g dat de polonezul Zbigniew Lys — 
g 1.24:00.

l
g

g

g

• PE SCURT ®

FlOREIISIflf NOASTRE AU DOMINAT NET

s-a 
ve- 

și 
ale

Și

g
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In onoarea președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, San 
Yu, și doamna San Yu au o- 
ferit un dineu oficial la Pala
tul Prezidențial din Rangoon.

A participat tovarășul 
Valentin Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii 
Dimitrie Ancuța, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, loan 
Totu, ministrul afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale 
române.

Din partea birmană au parti
cipat vicepreședintele Repu
blicii, Aye Ko, secretarul Con
siliului de Stat, Sein Lwin, 
primul ministru, Maung Maung 
Kha, viceprim-miniștri, mi
niștri, alte persoane oficiale

In timpul dineului, desfășu
rat într-o ambianță de stimă 
reciprocă, de cordialitate și 
prietenie, președintele San 
Yu și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi 
care au fost urmărite cu deo
sebit interes de cei prezenți și 
subliniate cu vii aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane.
. In încheierea dineului, în 

cinstea înalților oaspeți români 
Ministerul Culturii a oferit un 
spectacol artistic.

internaționale.
Convorbirile s-au desfășu

rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

CICLISM > Prima etapă a 
cursei pelor două mări, Tirenia- 
nă — Adria tică (Latina — Arpi- 
no, 213 km), a revenit olandezu
lui Theum Van Vliet cu 5.38:18 
• Etapa a 5-a a cursei Paris — 
Nisa, desfășurată pe traseul Tou
lon — St. Tropez, a revenit ru
tierului francez Laurent Fignon, 
înregistrat pe distanța de 208 km 
cu timpul de 5.03:54.

BOX • Meci amical, la Copen
haga : Danemarca — Polonia 6—16.

PATINAJ ARTISTIC • Cam
pionatele Mondiale de la Cinci
nnati au consacrat campioni pe 
Brian Orser (Canada) la bărbați, 
Natalia Bestemianova, Andrei 
Bukin (U.R.S.S.) la dans, Eka
terina Gordeeva, Serghei Grinkov 
(U.R.S.S.) la perechi.

SĂRITURI • Cu prilejul antre
namentelor efectuate în vederea 
concursului internațional de să
rituri cu schiurile de la Stara 
Planica (Iugoslavia), austriacul 
Andreas Felder a realizat cea 
mai lungă săritură — 102 m — 
din istoria acestei discipline 
sportive. Performanța lui Felder 
nu va fi însă omologată, deoare
ce la aterizare campionul austriac 
a atins pămîntul cu mîinile.

ȘAH • Partida a opta a me
ciului Karpov — Sokolov, la Li
nares, a fost a minată Ja cererea 
ultimului. Scorul este favorabil 
lui Karpov cu 4,5—2,5 p.

TENIS • Meciuri in cadrul 
grupei mondiale a Cupei Davis : 
Spania — R.F.G. 1—1, Australia— 
Iugo-slavia 2—1, Cehoslovacia — 
Israel 0-4., Italia — Suedia 1—1, 
India — Argentina 1—0.

La startul ediției 1987 a Cam
pionatelor Internaționale femi
nine de floretă ale României, 
tradițională' întrecere la care 
participă sportive de renume 
pe planșele continentale și 
mondiale, s-au aliniat vineri 
dimineață 80 de floretiste din 
6 țări: Bulgaria, Cuba, R. D. 
Germană, Polonia, Uniunea So
vietică și România. Șl după 
disputarea a patru tururi preli
minarii (în care am consemnat, 
sub semnul surprizei, ratarea 
calificării a două floretiste din 
lotul nostru reprezentativ, Ro
xana Dumitrescu și Iudith 
Gyurkan) au început, sîmbătă, 
eliminările directe și recalifică
rile, repartiția celor 16 spor
tive calificate în această fază 
reflectînd fidel valoarea lotu
rilor intrate în competiție; 7 
reprezentante ale României, 3 
ale Cubei, cite două din Uniu
nea Sovietică și R. D. Germană 
și cite una din Polonia și Bul
garia. Deci, toate țările parti
cipante la actuala ediție au 
fost prezente și pe tabloul eli
minărilor directe.

Primele patru floretiste cali
ficate (direct) pentru finala de 
opt au fost româncele Claudia 
Grigorescu (după victorii la 
Dimitrova — Bulgaria: 8—7 și 
Rodriguez — Cuba: 8—7) și 
Elisabeta Tufan (8—5 cu Wag
ner — R.D.G. și 8—0! cu Țaga
raeva, medaliată la C.M. și 
J.O. cu echipa U.R.S.S.), so
vietica Karaeva (8—1 cu Helfer
— R.D.G. și 8—7 cu Tamawska
— Polonia), cubaneza Estrada 
(8—0 cu Georgescu și 8—6! cu 
Lazăr). Prin recalificări și-au 
croit drum, mai greu, Wagner 
(8—7 cu Echevaria și 8—6 cu 
Rodriguez, ambele Cuba) și, 
mai lesne, Țagaraeva (8—2 cu 
Mihăilă), Helfer (8—3 cu Tar- 
nawska) și Lazăr (8—3 cu Di
mitrova).

Așadar, în finala de opt a 
Campionatelor Internaționale 
ale României, trei floretiste din 
tara noastră, cite două din 
U.R.S.S. și R.D.G. și o cubane
ză. Și dacă din cel mai puter
nic grup reprezentat, cel al 
tării gazdă, a ajuns, firesc, o 
sportivă în asaltul final 
pentru desemnarea cîștigătoa- 
rei trofeului — Reka Lazăr —, 
adversară i-a fost solitara cu
baneză, Estrada, floretistelor 
din R.D.G. rămînîndu-le asal
tul pentru locurile III—IV. Vă-

zînd, Înaintea 
partea a doua 
aflau primele 
române, Lazăr 
gretam că ele 
să se întilnească într-una din 
semifinale. Calcul al hîrtiei In
firmat, însă, de Tufan, care n-a 
putut trece de Helfer, Lazăr 
fiind obligată, deci, s-o învingă 
pe floretista din R.D.G. nu nu
mai pentru a se califica în a- 
saltul decisiv, dar și pentru a 
o revanșa, indirect, pe coechi
piera de echipă reprezentativă. 
Și sportiva brașoveană, campi
oana mondială de tineret, și-a 
făcut datoria, calificindu-se in 
asaltul final, unde a întrecut-o 
pe cubaneza Estrada după o 
dispută deosebit de echilibrată 
și spectaculoasă, mărturie stînd 
evoluția scorului: 2—1, 4—2,
4—4, 6—5, 7-*6, 8—7, 9—8 și 
10—9!

Iată rezultatele înregistrate 
în finala de opt: Utte Wagner 
(R.D.G.) — Claudia Grigorescu 
(România) * ” ~ - - - — .
da (Cuba) 
(U.R.S.S.) 
(România) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(România)
Wagner 10—8, Lazăr
8—6; pentru locurile 3—4: Hel
fer — 
locurile
10—9.

Proba
duminică, s-a încheiat cu vic
toria primei reprezentative a 
României. întrecerea s-a dis
putat inițial în două grupe, 
unde s-au înregistrat următoa
rele rezultate și clasamente : 
GR. A — 1. România I (9—2 
cu U.R.S.S., 9—1 cu România 
II și Ț.S.K.A. Sofia), 2. Româ
nia II (9—1 cu Ț.S.K.A. Sofia, 
8—8, 63—61 t.d.), 3. U.R.S.S. 
(9—0 Ț.S.K.A. Sofia), 4. 
Ț.S.K.A. Sofia; GR. B — 1. 
R.D.G. (9—3 Polonia, 9—2 Bul
garia, 8—7 Cuba), 2. Cuba (9—2 
Polonia, 9—1 Bulgaria), 3. Po
lonia (9—7 Bulgaria), 4. Bul
garia. Primele două clasate 
s-au calificat pentru turneul 
final, rezultatele din grupe con- 
tînd. Prima reprezentativă a 
României (Lazăr, Tufan, Beca, 
Husti) a întrecut formația 
Cubei cu 9—5 și, în meciul 
pentru desemnarea cîștigătoa- 
rei competiției, formația R.D.G.

. cu 9—2! Pentru locurile 3—4: 
Cuba — România n 9—7.

finalei, că în 
a tabloului se 
două floretista 
și Tufan, re- 
vor fi nevoite

8—3, Caridad Estra- 
— Larisa Țagaraeva

8—6, Reka Lazăr 
— Irina Karaeva 

8—3, Annette Helfer 
— Elisabeta Tufan

8—5; Estrada — 
Helfer

Wagner 8—4; pentru
1—2: Lazăr — Estrada

pe echipe, desfășurată

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu ău vizitat 
duminică dimineața Muzeu! 
Național din Rangoon.

La încheierea vizitei pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat 
în Cartea de onoare a muzeu
lui.

In continuare, înalții soli ai 
poporului român, însoțiți de 
membri ai guvernului birma- 
nez au parcurs un itinerar prin 

Socialiste a 
străvechiul

capitala Republicii 
Urîunii Birmane. 
oraș Rangoon

★

Duminică, 15 martie, au a- 
vut loc, la Palatul prezidențial 
din Rangoon, convorbiri ofi
ciale între președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, 
San Yu.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, precum 
și tovarășul Dimitrie Ancuța, 
viceprim-ministru al guver
nului, loan Totu, ministrul a- 
facerilor externe, Constantin 
Mitea, consilier al președinte
lui Republicii, Iulian Bitulea- 
nu, adjunct al ministrului Co
merțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, 
alte persoane oficiale.

Din partea birmană — Aye 
Ko, vicepreședinte al Republi
cii, Sein Lwin, secretarul Con
siliului de Stat, Maung Maung 
Kha, primul ministru, Tun Tin 
și Kyaw Htin, viceprim-miniș
tri, Ye Gaung, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Președintele San Yu a salu
tat și în acest cadru, cu deo
sebită căldură, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, exprimîn- 
d.u-și satisfacția pentru vi
zita pe care înalții oașpeți 
români o efectuează în Bir
mania, vizită ce marchează un 
moment de seamă în 
relațiilor dintre țările 
poarele noastre.
Președintele 

Ceaușescu a mulțumit . 
invitația de a vizita Birmania, 
pentru ospitalitatea de care 
se bucură în această țară și a 
exprimat convingerea că, prin 
eforturi comune, relațiile de 
colaborare dintre România 
și Birmania vor cunoaște o 

în intere- 
și popoare, 
înțelegerii

istoria 
și P°-

Nicolae 
pentru

g MECIURI INTERNAȚIONALE DE HOCHEI
g Sîmbătă șl duminică, pe pa- 
g tlnoarul .23 August" din Capitală 
g reprezentativa de seniori la 
g hochei a susținut două meciuri 

de verificare cu selecționata 
secundă a Poloniei, înaintea 

f___________________________________

plecării la CAI. din Danemarca.
Au fost două partide reușite — 

cu goluri multe și frumoase — 
clștlgate de hociieiștii români eu 

12—3 (3—0. 5—1. 4—2) șl 8—1 (3—1, 
4—0, 1—0).

In C.C.E.: ȘTIINȚA BACĂU-A.S.K. VORWAERTS

24-16
(Urmare din pag. 1)

fapt continuarea drumului 
spre victoria categorică, scon
tată și așteptată. Aportul Ioa
nei Vasilca în poarta campi
oanelor noastre iese din nou în 
evidență, Mariana Tîrcă este 
irezistibilă șl tabela de scor 
consemnează 18—8 (min. 45), 
19—9 (min. 47). Meciul este ca 
și jucat. Apărarea foarte bună 
a oaspetelor cedează, astfel că 
Știința se îndreaptă cu calm 
spre mult doritul succes, me
ritat pe deplin, mai ales prin 
maniera de maximă seriozita-

(10-4)
te cu care a fost abordată a- 
ceastă partidă. Merită sub
liniat aportul decisiv al celor 
șapte jucătoare la califica
rea echipei Știința Bacău^ in 
semifinalele C.C.E. 
silea — Elena < 
Mariana Tîrcă 14, 
nilof 1, Georgeta 
Lidia Butnărașu 
Popa 2s Golurile < 
fost marcate de :
Hubscher 4, Lehmann 1, Thiel 
1, Schultz 1.

Au arbitrat bine : L. Kos
tov și E. Kadabalov (ambii din 
Bulgaria).

. : Ioana Va- 
Ciobotaru 3. 
Filofteia Da- 
Cervenciuc 3,

1, Adriana 
oaspetelor au 
Urbanke 9,

g
In Cupa Cupelor: CHIMISTUL Rm. VÎLCEA

VOZDOVAC BELGRAD 33-25 (19-14)
(Urmare din pag. 1)

Paul SLĂVESCU

CHBAL 
mencUMoe

ÎN CUPELE EUROPENE...

..Jn sferturile de finală 
duri tur. amînate din 
timpului nefavorabil) s-au 
fășurat două partide. în C.C.E., 
la Izmir, Dinamo Kiev a surcla
sat pe BeșiKtas Istanbul cu 5—0 
(2—0), prin golurile marcate de 
Blohin (2), Evtușenko (2) și 
Belanov. în Cupa Cupelor, la 
MalmS, formația locală a dispus 
cu 1—0 (1—0) de Ajax Amster
dam, prin golul 
Persson (min. 43) 
Meciurile retur vor 
18 martie.

CAMPIONAT^

(me- 
cauza 

des

înscris de 
din penalty, 
avea loc la

CUPE

Marseille

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al ________
Comunist Român, președintele

Ceausescu
Partidului

dezvoltare continuă 
sul celor două țări 
al cauzei păcii și 
între națiuni.

Convorbirile s-au 
sub semnul stimei.

desfășurat 
, respectului 

și înțelegerii reciproce, într-o 
atmosferă prietenească.

g

g

considere eliminate. Ele ini
țiază o ofensivă furibundă (la 
Rm. Vîlcea evoluția lor a fost 
cu o clasă superioară celei de 
la Belgrad) și în min. 50 reu
șesc să revină la diferența de 
6 goluri : 22—28. Maria Veri- 
geanu se ridică din nou, ca 
valoare, peste cota coechi
pierelor, înscriind al 33-lea 
gol al formației sale, după ce 
pe tot parcursul meciului ea a 
constituit pericolul numărul 
1 pentru formația iugoslavă. 
Să mai notăm evoluția de ex
cepție a lui Edith Torok și

vom avea imaginea fidelă a u- 
nel partide ce poate să râmi-’ 
nă de referință 
balul vîlcean.

Iată formația
Doina Rodeanu,
— Gabriela

pentru hand-

Chimistului : 
Cristina Rouă 

Ivănoiu, Denisa 
Romete 4, Mihaela Grădinaru, 
Adriana Călin, Maria Petre 1, 
Edith Torok 11, Rodica Pestrea 
2, Elena Ionescu 3, Maria Ve- 
rigeanu 12, Elena Prunei. Pen
tru Vozdovac au înscris : S. 
Vujcici 9, T. Vujcici 6, Stoja- 
novici 4, Obucinski 2, Aleksici 
4. Au arbitrat bine : S. Pobis 
și J. Wroblewski (ambii din 
Polonia).

franța (et. 26) :
Metz 3—2. Lens — Bordeaux 0—0,
St. Germain — Toulon 1—1, Le 

Havre — Nantes 1—0, Monaco — 
R.C. Paris 0—0, Sochaux — 
Rennes 1—1. Laval — St. Etienne 
2—1, Toulouse — Lille 0—0,
Auxerre — Brest 1—0, Nancy — 
Nice 1—0. In clasament : Bor
deaux 37 n. Marseille 37 p, Tou
louse 31 p. • Meci restant în 
SCOTIA : F.C. Dundee 
dee United 1—1 • In cursul săp- 
tămînîi s-au r 
pentru Cupele 
OLANDA : s-au calificat 
pentru „sferturi" Vitesse, 
Eindhoven; meciul Ajax — Sparta 
Rotterdam (0—0 duoă prelungiri) 
se va rejuca • SPANIA : în 
semifinale — Real Madrid, Atle
tico Madrid, Real Socledad, 
șl Bilbao • BELGIA : pentru 
„sferturi" s-au calificat pînă 
acum F.C. Lifcge, F.C. Malines, 
Waterschei : partida dintre An- 
derlecht și Standard Lîâșe (de 
două ori 0—0) se va rejuca. • 
Ieri, In etapa a 22-a a campio
natului ITALIEI : Brescia — Mi
lan 1—0, Como — A scoli 0—0, 
F.mpoii — Sampdoria 0—0, Inter— 
■Tuventus 2—1, Nanoll — Roma 
0—0. Torino — Atalanta 0—0, 
Udinese — Avelltno 2—6. Vero
na — Fiorentina 2—2. în clasa
ment : Napoli 34 p, Roma 29 p, 
Milan, Juventus șl Inter cite 28 p.

Dun-

desfășurat jocuri 
naționale • 

deja 
sferturi" Vitesse, slttard.


