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Finale ale „Daciadei" fi ale Campionatelor Naționale

DINAMOVIȘTII BRAȘOVENI-TOATE TITLURILE LA BIATLON
Ultimele două zile ale fina

lelor „Daciadei" și Campiona
telor Naționale de biatlon 
pentru seniori au beneficiat 
de condiții bune de Întrecere: 
soare primăvăratic, zăpadă În
ghețată in prima parte a 
curselor și o organizare fără 
reproș. •

Sîmbătă am urmărit cursa de 
sprint pe 10 km, la care au 
participat 24 dintre cei mai 
buni specialiști ai genului. în
trecerea a fost pasionantă, 
plină de neprevăzut și decisă 
pe ultimele... sute de metri. La 
prima trecere prin poligon, 
Marius Vornicu, Claudiu Mag- 
do, Vincențiu Pelin și Nicolae 
Șerban trag foarte bine și 
pornesc avîndu-1 in frunte pe

NUME NOI PE LISTA CAMPIONILOR 

LA PATINAJ ARTISTIC
In timp ce In orașul polonez 

Lodz echipa reprezentativă de 
juniori evolua in compania se
lecționatelor similare ale țări
lor participante la „Cupa Prie
tenia" la patinaj artistic, co
chetul patinoar artificial aco
perit din Gheorgheni a găzduit 
finalele Daciadei și ale Campio
natelor Naționale de seniori. 
Această ultimă competiție inter
nă a sezonului a reunit un nu
măr restrîns de concurenți. 
Puțini, dar buni, mai ales la 
programul scurt și exercițiile 
liber alese, finaliștii fiind In 
majoritate reprezentanți ai ge
nerației tinere.

în disputele fetelor, cele mal 
multe aplauze au fost adresate 
dublei campioane de junioare 
și senioare, clujeanca Grety 
Marton, și bucureștencei Anca 
Cristescu, angajate din start 
într-un țrasionant duel pentru 
nrimul loc. ' Dacă clujeanca a 

Serban, cu un avans de a- 
proape 30 de secunde. Princi
palii candidați la supremație. 
Sorin Popa, Imre Lestyan, Mi
hai Radulescu, Vladimir To- 
dașcă ți Vasile Băjenaru, fac 
toti cite o tură de penalizare, 
pierzînd astfel secunde pre
țioase. în față, Nicolae Șerban 
aleargă foarte bine și se pă
rea că va produce marea sur
priză. Dar, la începutul unui 
urcuș dificil, i se rupe un 
băț (unde or fi fost antreno
rii?!?) și timpul zboară. El in
tră în poligon, este nervos, 
ratează două focuri, execută 
două ture de penalizare și ti
tlul, care era foarte aproape, 
este, de-acum... departe. Favo- 
rițil află „pățania" liderului și

„caligrafiat" mai exact cele trei 
figuri impuse, în schimb 
principala ei adversară s-a 
prezentat în evident progres la 
programul scurt și „libere". 
Executînd cu mai multă acu
ratețe toată gama de sărituri 
duble, combinate cu piruete și 
pași de legătură în ritm alert 
de la început și pînă la sflrșit. 
Anca Cristescu a întrunit su
fragiile pretențioșilor examina
tori. conduși cu multă compe
tență de arbitrul internațional 
Vera Kurceag, dobîndind o me
ritată victorie ți devenind, la 
18 ani, noua campioană a se
nioarelor. Alături de Grety 
Marton au mai arătat veritabi
le aptitudini Eva Gegă și pa- 
tinatoarea de 12 ani Raluca 
Duda.

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In pag 2-3) 

aleargă în forță. Mihai Radu
lescu, care avea de făcut o 
tură de penalizare la prima 
treegre, nu a făcut-o și, greșit 
îndrumat de antrenori, a exe
cutat-o la a doua apariție, dar 
regulamentul este clar — 2:30 
penalizare pentru fiecare tură 
neexecutată, așa că, și alt re
prezentant al A.S.A. Brașov, 
aflat de asemenea printre pro
tagoniști, a ieșit din cursă. Au 
rămas în luptă directă Vladi
mir Todașcă, care, surprinză
tor, mai face 3 ture de penali
zare, Sorin Popa și Imre 
Lestyan cu cite 2 și Vasile 
Băjenaru cu una. Ultima bu
clă este urmărită cu sufletul 
la gură de spectatori, antre
nori și oficiali, iar titlul se 
decide la secunde în favoarea 
Iul Vladimir Todașcă (Dinamo 
Brașov), care a demonstrat că 
poate fi și un fondist reduta
bil atunci cînd vrea. L-a ur
mat, la 2 secunde diferență, 
„bătrînul" Vasile Băjenaru, ale 
cărui calități de alergător le 
cunoaștem, dar, iată, la aceas
tă cursă a tras bine și în po
ligon... A fost o întrecere cap
tivantă, așa cum am dori cit 
mai multe în disputele biatlo- 
niștilor care, acum la înche
ierea sezonului, fac dovada 
adevăratelor lor -calități.

Proba de ștafetă a avut a- 
eeeași desfășurare interesantă, 
în care sportivii de la A.S.A. 
Brașov porneau favoriți prin 
prisma omogenității echipei. 
Dar dinamoviștii brașoveni au 
infirmat din nou pronosticuri-

Paul IOVAN

(Continuare In pap 2-3)

Etapa a 22-a a Diviziei A la fotbal

STEAUA iȘI MAJOREAZĂ AVANSUL
9 Universitatea Craiova — la primul succes în retur • F.C.M. Brașov — victorie 
la Rm. Vilcea I ® Jiul și Flacăra Moreni — „puncte mari** la Ploiești și Pitești O Dina
mo — întrecută la Bacău, în minutul 89 j $ Victoria, Corvinul și „U" Cluj-Napoca — 

învingătoare așteptate pe teren propriu

Campionatul European flc Hochei - juniori (grupa D)

ROMÂNIA-MAREA BRITANIE lî 2
• Azi : Iugoslavia — Austria (ora 9), 
Italia — Marea Britanie (ora 12), Dane
marca — Franța (ora 15), ROMÂNIA — 
Bulgaria (ora. 18) • in clasamentele 
celor două serii conduc România și 
Franța Q) Pe primul loc în Cupa Fair
play — „Trofeul SEIKO", echipa Marii 

Britanii

Pe patinoarul „23 August" 
din Capitală s-au desfășurat 
slmbătă alte patru partide din 
cadrul Campionatului Euro
pean de hocbei pentru juniori 
(grupa B,)

ROMANIA — MAREA BRI
TANIE 13—2 (S—0, 5—2, 2-0). 
La numai 12 ore după meciul 
cu Italia, care s-a desfășurat 
într-un ritm rapid de la în
ceput și pînă la sfirșit, ne-am 
fl așteptat ca juniorii noștri 
să, fie marcați de oboseală, 
mai ales că jucau la o oră 
puțin obișnuită. Dar, plăcută 
surpriză, nu a fost așa. Ei au 
început în forță, dominînd net 
formația Marii Britanii, pe

Geru șutează în poarta apărată 
România — Marea Britanie)

care partida acesteia cu Bul
garia ne-a arătat-o ca fiind 
de factură modestă. Așadar, 
în vervă de joc, juniorii noștri 
au pus stăpînire pe puc și, 
începînd din min. 3, cînd au 
deschis scorul prin Z. Nagy, 
au realizat U goluri în prima 
repriză, anunțînd un scor-flu- 
viu. Acțiuni colective, contra
atacuri în trei și patru îna
intași, ba chiar și un gol în 
inferioritate numerică, al jAn- 

cilea (Geru), au stîrnit aplau
zele spectatorilor. Portarul Ga- 
nea, care a apărat primele 
două reprize, s-a arătat 
prompt la rarele, dar destul 
de periculoasele atacuri adver
se. Dominarea juniorilor ro
mâni a continuat și în partea 
a doua a meciului, începînd 
din secunda 46 (Mohorea, din 
pasa lui Șomfăleanu) și pînă 
în min. 27, cînd conduceau cu 
9—O.- Din acest moment, jocul 
nu a mai avut cursivitate, au 
început să abunde greșelile, 
inclusiv cele cu minute de! pe
nalizare și juniorii din Marea 
Britanie au îndrăznit mai des, 
în atac și chiar au înscris

de O’Conner. (Fază din meciul 
Foto : Aurel D. NEAGU

două goluri, tot cîte au înscria 
și ai noștri în această perioa
dă. Situația s-a menținut și în 
ultima repriză, cînd sportivii 
noștri au mai marcat doar de 
două ori, unii stînd mai mult 
pe banca de pedepse. Au mar
cat: Z. Antal 5, Mohorea t,

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. a 4-«)

Alte 14 victorii peste hotare

CONTINUĂ ASCENSIUNEA

ÎNOTULUI
14 victorii românești la Za

greb și Budapesta — în două 
recente concursuri, unde au 
mai fost prezenți sportivi din 
Anglia, Austria. Bulgaria, Iu
goslavia, R.D.G., R.F.G., Unga
ria, U.R.S.S. ș.a. — înseamnă 
un bilanț care nu mai poate 
surprinde De nimeni. Ascensiu
nea înotului românesc e o re
alitate confirmată cu fiecare 
nou prilej, cum a fost și zile
le trecute. Antrenorul emerit 
Gheorghe Dimeca ne-a prezen
tat, la reîntoarcerea acasă, se
tul de rezultate din care am 
desprins și cîteva performanțe 
de nivel foarte ridicat, în pri
mul rînd cele ale băimărenceî 
Noemi Lung, ce-și consolidea
ză tot mal convingător poziția 
de cea mai bună înotătoare 
de mixt a lumii, dar și „du
ble" sau chiar „triple" româ
nești: 1. Stela Pura 4:12.43 și 
2. Noemi Lung 4:12,74, timpi 
pentru topurile internaționale, 
Intr-o pasionantă cursă de 400 
liber, la Zagreb, sau — alt 
exemplu — 1. Pura 2:01,81, 2. 
Ramona Terșanschi 2:05,42, 3.
Enlko Palencsar 2:05.74 la 200 
liber, la Budapesta. Iar aces
tea nu sint singulare, din mo
ment ce Stela a cîștigat și 200 
m fluture în capitala Ungari
ei. cu 2:13,57. urmată de(și) 
mai tînăra Corina Dumitru, 
care, prin înregistrarea de 
2:16,50, și-a pus, practic, can
didatura chiar pentru cea mai 
prețioasă medalie a europene
lor de juniori, din vară.

NOSTRU
Judecind, ca de fiecare dată, 

valoarea rezultatelor în con- 
textuL internațional, evi
denția excepționalul 
care se menține Noemi Lung. 
Ea a coborît, în premieră, sub 
2 minute și 15 secunde la 200 
mixt, devenind prin acel re
cord național de 2:14,72 de 
acum, de la Budapesta, nu 
doar lidera topului probei în

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Stoica va trimite mingea in plană, înscriind cel de al 4-lea gol 
at Stelei in partida cu Sportul Studențesc Foto: I. BĂNICĂ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Steaua - Sp. Studențesc 4-0 d-o.
Petrolul - Jiul 0-0
Victoria — Rapid 2-1 (l-l)
Chimia — F.C.M. Brașov 0-1 (0-1)
„U“ Cluj-Napoca - Gloria 1-0 (0-0)
o.C. Bacău — Dinamo 2-1 (0-0)
Corvinul - Oțelul 2-1 (1-0)
F.C. Argeș - Flacăra 1-1 (i-i)
Univ. Craiova - F.C. Olt 2-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 12 aprilie)
Jiul — Steaua (0-3)
F.C.M. Brașov — Victoria (0-2)
Flacăra — Corvinul (1-5)
Gloria — Chimia (1-6)
F.C. Olt - S.C. Bacău (0-1)
Rapid — Petrolul (0-3)
Oțelul — Univ. Craiova (1-1)
Sp. Studențesc — F.C. Argeș (0-1)
Dinamo , — „U" Cluj-Napoca (0-0)

1. STEAUA 21 18 3 0 49- 7 39
2. Dinamo 22 13 5 4 48-18 31
3. Victoria 22 11 4 7 26-19 26
4. F.C. Argeș 22 9 6 7 19-15 24
5. F.C.M. Brasov 22 11 2 9 21-26 24
6. Petrolul 22 6 11 5 14‘13 23
7. F;.C. Olt 22 9 5 8 18-19 23
8. Sportul Stud. 22 9 4 9 32-25 22
9. „U" Cluj-Napoca 22 9 3 10 34-26 21

10. S.C. Bacău 22 9 3 10 26-33 21
11. Corvinul 22 8 4 10 36-34 20
12. Univ. Craiova 21 5 10 6 16-16 20
13. Chimia 22 7 4 11 26-39 18
14. Gloria 22 8 2 12 20-42 18
15. Oțelul 22 5 7 10 18-23 17
16. Jiul 22 6 5 11 17-25 17
17. Rapid 22 7 3 12 25-39 17
18. Flacăra 22 5 3 14 16-42 13

(Citiți cronicile meciurilor in pag. 2—3)

Miercuri, la Brașov meciul internațional

ROMANIA - ISRAEL
• Lotul a sosit de ieri dimineață la Brașov și se pregătește 

intens • Boloni - la al 98-lea tricou in echipa națională

Miercuri va avea loc la 
Brașov meciul România — 
Israel. Partida - este așteptată 
cu mare interes, ea fiind pri
ma în dificilul program in
ternațional al lunii aprilie, 
care mai cuprinde întîlnirea 
România — R.F. Germania 
(„olimpici"), care se va juca 
la Cluj-Napoca, la 18 aprilie, 
și derby-ul grupei I „euro

pene" România — Spania, 
care se va desfășura la Bucu
rești, la 29 aprilie.

In vederea meciului de 
miercuri, „tricolorii" s-au de
plasat încă de ieri dimineață la 
Brașov unde se pregătesc in
tens. Printre cei țâre apasă pe 
accelerator se află ș.i Boloni, 
care va îmbrăca pentru a 98-a 
oară tricoul echipei naționale.



U" CLUJ-NAPOCA, VIRTUALĂ CAMPIOANA LA BASCHET (f) |
In etapa a 20-a a Diviziei A de 

baschet feminin (ultima dinaintea 
turneelor finale) au fost înregis
trate următoarele rezultate :

GRUPA 1-6
UNIVERSITATEA CSȘ VIITO

RUL CLUJ-NAPOCA — VOINȚA 
CSȘ 2 BUCUREȘTI 2—0: 79—72 
(40—36) și 81—59 (41—38). Doar re
priza I a meciului de sîmbătă s-a 
ridicat la nivelul tehnic și spec
tacular impus fruntașelor clasa
mentului. Ele au creat un frumos 
spectacol sportiv, în special da
torită bunei evoluții a jucătoare
lor Enyedi, Misăilă, Jerebie, Kiss 
(în zi excepțională) Sandor, Borș, 
Filip și ștefan. în repriza secun
dă, tensiunea nervoasă și-a^ pus 
amprenta asupra calității între
cerii. , U“ a cîștigat pe merit, da
torită în mare măsură eficien
tei deosebite manifestate de San
dor, în final. Ieri, ambele forma
ții au oferit o luptă oarbă, cu 
multe greșeli de tehnică și ra
tări. Prestația Magdalenei Jerebie 
a fost decisivă în realizarea vic
toriei -categorice a campioanelor 
țării. Au marcat : Jerebie 14+37, 
Kiss 31+14, Dragoș 5+4, Misăilă 
2+5, Enyedi 6+0. Costanașiu 0+6, 
Sandor 14+12, Manasses 7+13, 
pentru ,U*t respectiv : Ștefan
13+13, Filip 16+20, Borș 16+3. Ju’ 
gănaru 12+0, Vasile 9+4, Gera 
4+5, Urogdi 2+6, Apostol 0+2, 
Pană 0+2. Arbitrilor C. Comăniță 
și P Bara le reproșăm lipsa de 
autoritate. (M. RADtl — coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — CHI
MISTUL C.S.Ș. RM. VÎLCEA 2—0: 
63—53 (28—29) și 68—66 (31—38).
Bucureștencele și-au atins țelul, 
calificarea în grupa 
la capătul a două 
mare luptă, în care 
fiecare dată de recuperat avan
tajul luat de vîlcenoe (acestea au 
condus cu 29—21 în prima zi și 
cu 11—0 în cea de a doua). Jo
cului strict pozițional bine apli
cat (în mod regretabil. însă, lip
sit aproape în totalitate de con
traatacuri), apărării surprinzător 
de agresive și plusului de expe
riență competițională ale gazde
lor (care nu au beneficiat de a- 
portul jucătoarei Stingă, acciden-

tată), oaspetele au opus tenaci
tatea lor caracteristică, necom
pletată însă de obișnuita eficien
ță a aruncărilor la coș, în specia] 
de la distanță. Au marcat : Mari- 
nache 24+15, Cristea 10+12, Bîră 
9+14, Simioană 6+14, Sipoș 8+0, 
D. Popa 6+13 pentru Olimpia, 
respectiv : Petre 16+23, Alioman 
12+13, Nițulescu 1+0, Manea 8+7, 
Ionescu 2+6, Barbu 14+17. Au ar
bitrat G. Dutka — I. Antonescu 
(bine) și G. Dutka — I. Olaru 
(cu greșeli). (D. STĂNCULESCU).

POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
0—2 : 65—74 (28—38) și 60—66
(32—39). Bucureștencele au con
dus permanent o echipă care a 
manifestat din nou o mare inefi
cacitate (timișorencele au ratat 
ieri 32 de aruncări de sub 
nou !). Au marcat : Grădinaru 
10+23. Bodea 20+0, Bede 6+16, 
Czegledî 14+4, R. Chepețan 6+10, 
G. Nagy 6+2, Jitaru 14-2. Becea 
2+0, Rusu 0+3 pentru gazde, res
pectiv : Prăzaru-Mate 25+21,
Făgărășanu 0+9, Roșianu 7+24. 
Zidaru 14+2, Moldoveanu 4+8, Ne- 
tolițchi 20+0, Pandrea 0+2, Dăian 
4+0. Arbitri : C. Pop și Al. 
lumban.

pa-

Co-
(C. CREȚU — coresp.)*

GRUPA 7-12
BUCUREȘTI — VOINȚA
1—1 : 86—76 (43—26) și

RAPID
BRAȘOV 
76—81 (31—45). Două partide ase-

finală 1—4, 
partide de 
au avut de

NUME NOI
(Urmare Jw pag I)

La băieți, în absența (din mo
tive pe care nu le cunoaștem 
încă) campionului pe anul 1986, 
bucureșteanul Adrian Vasile, și 
a vicecampionului țării, brașo
veanul Bogdan Krutii (sancțio
nat de club), a existat doar un 
solist. — Cornel Gheorghe. El 
s-a impus, pe temeiul, ascensiu
nii valorice, în toate cele trei 
probe, la exercițiile liber alese 
reușind, cu o singură aterizare 
incompletă, cinci triple. Cu
noscutul patinator brașovean 
Marius Negrea a fost, pînă la 
un moment dat, condus de un 
alt junior, Marian Prisăcaru, în 
final locul secund fiind ocupat 
de primul sportiv datorită fap
tului că a îndrăznit mai multe 
sărituri triple.

Așadar, pe tabloul de onoare 
al campionilor au fost înscri
se anul acesta noi nume, Anca 
Cristescu și Cornel Gheorghe, 
selecționați în Centrul de pre
gătire olimpică Mecanică fină, 
unde sînt instruiți de soții 
Gabriela și Cornel Munteanu.

CLASAMENTE GENERALE : (f)
— 1. ANCA CRISTESCU 
(ICEMENERG-CO M-c. fină) 2,6 p, 
2. Grety Marton (CSM Cluj-Na- 
poca) 3,4 p, 3. Eva Geg6 (CSȘ 
M. Cîue) 7.2 p : (m) — 1. COR
NEL GHEORGHE (C.S.Ș. 2 Galați
— CO Mec. fină) 2,0 p, 2. Marius 
Negrea (Voința Brașov) 4,6 p. 3. 
Marian Prisăcaru (C.S.Ș. 2 Ga
lați — CO Mec. fină) 5,4 p.

mănătoare ca desfășurare (dar cu 
protagoniste diferite), cu multe 
faze, spectaculoase. Coșgetere : 
Popa 19+5, Lefter 12+12, Cîrstoiu 
30+14, Alixandru 16+28 de la Ra
pid, respectiv : Hînda 19+33, Gre- 
cu 10+12. (N.A.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 
2—0 : 84—66 (38—34) și 74—64 (39— 
28). Coșgetere : Așteleanu 13+15, 
Szocs 28+8, Bura 15+21 d-e la Mo
bila, respectiv : M. — . -.
Olasz 8+21. (Z.
coresp.).

ROBOTUL C.S.Ș.
CRIȘUL C.S.Ș. 2 ORADEA 1—1 : 
66—67 (30—26) și 62—59 (28—28).
Coșgetere : Rusu 35+20, Lionte 
8+15 de la Robotul. respectiv : 
Balogh 24+22, Gall *1'5+8. ~
TEIRĂU — coresp.).

în urma rezultatelor, de 
acum, echipa Universitatea Cluj- 
Napoca și-a asigurat titlul 
campioană.

CLASAMENT
31
23
21
20
20

1. „U“ Cj.-N.
2. Voința Buc.
3. Chimistul
4. Olimpia
5. Polit. Buc.

6. Poli. Tim.
7. Rapid
8. Voința Bv.
9. Comerțul

10. Mobila S.M.
11. Crișul Or.
12. Robotul Bc.

TG.

Nagy 254-14, 
KOVACS —

BACĂU

(E.

pînă

de

40
40
40
40
40

40
40 30 10 2'913:2492 70
40
40
40
40
40

9 3454:2769
17 3014:2953
1® 2925:2960
20 2673:2736
20 2728 :2798 60

5 35 2636:321/ 45

71
63
61
60

25 15 3002:2726 65
60
59
53
53

20 20 2788:2805
19 21 2880:2906
13 27 2777:3080
13 27 2671 :3027

I
I
I
I
I
I
I
I

(1) 
(0)

cu -un genunchi
Steaua a exercitat o

ȘARJELE44 FARA REPLICA ALE
9

STEAUA 4
SPORTUL STUD. 0

Stadion Steaua; teren foarte 
bun; timp însorit; spectatori — 
circa 25.000. Șuturi 17—6 (pe poar
tă: 10—1). Cornere: 11—2. Au mar
cat: PITURCĂ (min. 37), IO VAN 
(min. 67), LĂCĂTUȘ (min. 82) și 
T. STOICA (min. 85).

STEAUA: stîngaciu — IOVAN. 
Bumbescu, BELODEDICI, Weissen- 
bacher (min 81 Bălan) — BA- 
LINT, T. STOICA, BOLONi, Ma
jaru (min. 63 Rotariu) — LĂCĂ
TUȘ, PIȚURCĂ.

SPORTUL STUDENȚESC: Cris
tian — M Popa, cazan, M. Ma
rian — Țicleanu, CRISTEA (min. 
52 PANĂ), Șerbănică. Burchel 
(min. 67 D. Popescu), Bozeșan — 
Terheș. Coraș.

A arbitrat bine I. Igna (Timi
soara) ; la linie : A. Moroianu și 
Gr. Ionescu (ambii din Ploiești).

Cartonase galbene : CRISTIAN. 
LĂCĂTUȘ.

La speranțe: 3—0 (0—0).

in Divizia A la handbal masculin I
LIDERA SE DISTANTEAZAu

I

Au fost suficiente cîteva raze 
de soare, la ora amiezii, pentru 
ca aproximativ 25.000 de iubitor’ 
ai fotbalului din Capitală să ia 
drumul 
cui de 
Steaua 
altădată

stadionului Ghencea. lo- 
desfâșurare a
— Sportul

meciului 
Studențesc 

un... derby. Acum însă.

iar puțin timp de la primul fluier 
al arbitrului, liderul clasamentu
lui conducea lejer ostilitățile și 
în cîmpul de joc, alternînd o* 
fensiva cînd pe partea lui Lăcă
tuș, cînd pe flancul sting al 
atacului, scăpat de sub supra
vegherea unei defensive lipsită, 
sîmbătă, de liderul ei. Iorgulescu. 
și de Munteanu II. In aceste con
diții, Cristian, suprasolicitat, a 
primit, în min. 11. un cartonaș 
galben (pentru tragere de timp), 
apoi, într-un interval relativ scurt 
(perioada minutelor 12—27). por
tarul Sportului Studențesc avea 
să treacă deseori prin 
„ocrotit* fiind doar de... 
rile imprecise ale 
Balint, T. Stoica și 
ca și în alte dăți. 
ocaziile. Atunci. în 
pildă. Majaru. cu ____ _____
în față, de la 7 m, a trimis slab 
permițîndu-i lui Cristea să res
pingă de pe linia porții. Deloc 
incomodată de vîrfurile „alb-ne- 
grilor“, Terheș și Coras (acesta 
intrat în * teren 
umflat),
presiune continuă la poarta lui 
Cristian și. în min. 37. inevita
bilul s-a produs : T. Stoica i-a 
văzut pe Boloni bine plasat, 
cesta a lobat mingea, de Ia cir
ca 12—13 m, puțin lateral dreap
ta, și PIȚURCĂ, venit din urmă, 
a trimis-o în plasă, din apropiere

emoții- 
șutu

lui Lăcătuș. 
Majaru, care, 
se jucau cu 
min. 27. de 

toată poarta

a-
ațac 
voit 
în 
mer 
loac

Cea de-a V-a etapă a turului 
secund al Diviziei A — seria I
— de handbal masculin a fost 
dominată de partidele Steaua — 
H.C. Minaur Baia Mare și Poli
tehnica Timișoara — Dinamo 
București, cu implicații asupra 
desemnării campioanei și a ce
lorlalte ocupante ale podiumului 
campionatului. Iată „diagrama* 
unei etape care a consemnat, și 
prin jocul rezultatelor, detașarea 
Stelei, lideră autoritară.

SERIA I
STEAUA — H.C. MINAUR BAIA 

MARE 23—13 (10—8). Spectatorii
prezenți duminică dimineața în 
sala Floreasca au urmărit o par
tidă de factură tehnică în gene
ral modestă, presărată totuși, cu 
faze interesante, ou atacuri și 
contraatacuri rapide de la o poar
tă la - - -
goluri 
rioade 
uneori 
și de 
oaspeții, 
2. cu o 
Egalează 
semenea 
Berbece ...___,
liștii se încălzesc greu și oaspeții 
profită pe atac, cînd forțele le 
sînt încă proaspete. Minaur con
duce la un gol — și chiar două
— diferență, avînd ca principal 
realizator pe Stamate. care trece 
parcă prea ușor prin apărarea 
bucurestenilor. pînă în min. 18 
cînd Marc (Steaua) aduce egala- 
rea : 5—5. La 3—5. în min. 10. 
Munteanu — slab Ieri — e în
locuit în poarta Stelei cu Vasile 
Tudor, care se va afirma 
în final.

Din nou avantaj pentru 
peți (5—6). apoi egal la 6. 
care Steaua ia conducerea. _ _ 
dar sigur, mărind puțin ritmul, 
în timp ce băimărenii slăbesc 
vizibil, piesele de bază în teren 
rămînînd... neexperimentații Po- 
povici și Cuc. astfel că portarul 
Petran. care a apărat și ieri 
foarte bine, nu poate stăvili a- 
valanșa suturilor steliste.

Au marcat : Stingă 7 (2 din

7 m). Berbece 5 (1 din 7 m), 
Dumitru 4, Marc 3, Stot 2, Ghi- 
meș 1, Nicolae 1 — pentru Ste t- 
ua, Stamate 5 (2 din 7 m), Co- 
vaciu 3, Marta 2, Halmagyi 1. 
Porumb 1. Cuc 1 — pentru Mi
naur.

Au arbitrat confuz un meci 
desfășurat în deplină sportivitate, 
C. Drăgian si D. Gherghișan, din 
Iași.

Mircea COSTEA

I
I
I
I

A CENTRAT PÎNĂ SI
9

alta, încheiate cu faze și 
frumoase, dar și cu pe- 
îndelungi în care s-a ratat, 
inadmisibil, și de o parte, 
alta. Scorul l-au deschis 

prin Stamate. în min 
aruncare de la 7 metri.
Steaua, tot printr-o a- 
lovitură, executată de 

(min. 4). Este clar, ste-

pînă

oas- 
după 
greu

DINAMOVISTII BRAȘOVENI
(Urmare din pag 1)

le și au cucerit locul I și în 
această cursă! Antrenorii Gh. 
Gîrniță și Gh. Vilmoș au a- 
cordat credit tinerilor Marius 
Vornicu și Iancu Diaconescu, 
introducîndu-i în formație, iar 
previziunile lor s-au adeverit. 
Ambii au alergat și au tras 
foarte bine, s-au instalat la 
conducere încă din primul 
schimb, iar Sorin Popa și Vla
dimir Todașcă au avut de în-

deplinit o simplă formalitate 
în a-și duce echipa la cîștig.

REZULTATE TEHNICE : 10 km: 
1. VLADIMIR TODAȘCA (Dinamo 
Brașov) •*•**-- -
re) ; 2. 
Brașov) 
Lestyan
Sorin Popa (Dinamo) 35:11,4,' (3) ; 
5. Nicolae Șerban (A.S.A.) 35:14,8 
(2) ; 6. " 
35:42,9 
Brașov 
Popa, 
A.S.A.
Ih51:42,2.

34:36,7 (4 ture penaliza- 
Vaslle Băjenaru (A.S.A.
34:38,7 (2) ; 3. Imre
(A.S.A.) 34:42,2 (3) ; 4.

Marius Vornicu (Dinamo) 
(1) ; 4X7,5 km : 1. Dinamo 

(Vornicu, Diaconescu, 
Todașcă) 11144:39,4 ; 2.

Ih46:14,2; 3. A.S.A. II

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 26—22 (15— 
12). în Sala sporturilor Olimpia. 
2000 de spectatori au aplaudat 
victoria meritată a echipei lo
cale, într-o partidă foarte dispu
tată. în primele 20 de minute 
formațiile au mers „cap la cap*, 
după care timișorenii au trecut 
la cîrma jocului.

Au marcat : Matei 8, Folker 7 
Gali 5, Giurgea 3, Ianto, Petra 
și Dobrescu — cîte l,_respectiv, 
Durău 4, Mocanu 
Bedivan 3, Licu 2, 
gănescu 2. Jianu 1 
coresp.).

UNIVERSITATEA 
DINAMO BRAȘOV 
Victorie meritată a craiovenilor. 
care au condus în permanentă. 
Au marcat : Neagu 8. Marian 7, 
Gh. Dumitru 4. Lestaru 4. Rădu- 
ță 3, Giurgiu 3, Olteanu 2, Ioni
că 1, Borcan 1 pentru învingă
tori. respectiv. Nicolescu 12, Roș
ea 7. Moldovan 4. Fielk 2, Donca
1, Miele 1.

SERIA A ll-o
ȘTIINTA BACĂU — CON

STRUCTORUL CSU ORADEA 
21—18 (11—10). Joc de mare an
gajament fizic, spectaculos, în 
care gazdele au fost „vioara 
întîi*. Au marcat : Bonda 7,
Zamfir 5. Chirilă 5. Vasilca 2 
Gîrlescu 2. respectiv Mîrza 6. Tu
dor 4. Vranău 2, Vasadi 2, Rusz
2, Kapornayi 2. (S. NENIȚĂ —
coresp.).

ASA ELECTROMURES TG. MU
RES — METALUL BISTRIȚA 24— 
19 (12—9). Victorie muncită a
gazdelor, care au condus perma
nent. Marcatori : Furnea 9, I. 
Moldovan 4. Ciobanu 3. Bădău
3, R. Moldovan 3, Vaida 2, pen
tru localnici, respectiv Țermure 
10, Dan 3. Cojocaru ■ 2. ^Lochner 
2, V. Moldovan 1 "
coresp.).

INDEPENDENT A 
MTRȘA — DACIA 
21 (11—12). Victorie în deplasare 
a piteștenllor, care au jucat la 
cîștig. Marcatori : Akacsos 11» 
Becicheri 3. Tătar 3, Cornea, Co
jocaru și Vătafu — cîte 1. pen
tru^ gazde, respectiv Mihăilă 6. 
Bogdănescu 6 Cosma 4, Neagu 
2. Costache. Mihai si Barbu — 
cîte 1. (M. VFRZESCU — coresp.).

4. Flangea 4.
Oprea 2, Dră- 
(C. CREȚU —

CRAIOVA —
33—27 (18—12).

(A. SZABO

CARPAȚI 
PITEȘTI 19—

3. LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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I.D.M.S. ANUNȚĂ
In ziua de 10 aprilie 1987, orele 10, vinde prin licitație publică 

autoturisme pe benzină, diferite .mărci, dlsponibilizate prin De
cret 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, Bd. Magheru 
nr. 6—8, etaj V, camera 17, sect. 1.

La licitație poate participa orice persoană care consemnează 
la C.E.C. o garanție de 10% din prețui de începere a licitației 
autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata Integrală.
Dosarele de stane tehnică a autoturismelor pot fi consultate la 

Întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației pre

cum și adresele unde pot fi văzute autoturismele slnt afișate la 
următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale I.D.M.S. din:

Șos. Mihai Bravu 47—49, Bl. P 16, sector 2:
Șos. Pantelimon ar. 312, sector 2;
Șos. Colentlna, Bl. 64, sector 2;
Bd. Magheru nr. 22, sector 1;
Mag. Sport-Turism, str. Socului nr. 53, Sector 2;
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1;
Magazinul auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sect. 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 193.
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I
EXTRASE 

,LOTO 
APRILIE 
59 55 28 
: 9 51

56 73 51 19. 
CIȘTIGURI:
11 747

LA
2“

1 ; ex- 
CG 22 ;

iei,

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 5
Extragerea I : 

tragerea a Il-a
extragerea a Ill-a :

FOND TOTAL DE 
888 169 lei, din care 
report la categoria 1.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 APRILIE 

1987
1. Ascoli — Verona 2 ; 2. A- 

talanta — Juventus x ; 3. Avel- 
lino — Milan 1 ; 4. Empoli — 
Napoli x ; 5. Internazionale — 
Como 1; 6. Roma — Fiorentina x: 
7. Sampdoria — Udinese x; 8. To
rino — Brescia x ; 9. Arezzo — 
Bologna 1 ; 10. Bari — Lazio x ; 
11. Catania — Pescara 1 ; 12.
Cremonese — Messina 
Parma — Pisa 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIG URI : 
3 060 911 lei, din care 296 189 
lei. report la categoria 1.

2.

1 :

X. >
12.
13.

I
I
I
I
I
I
I

PETROLUL 0
JIUL 0

Stadion Petrolul; teren bun: 
timp excelent pentru fotbal; spec
tatori — circa 12 000. Șuturi: 
14—4 (pe poartă; 3—1). Cornere: 
6—1.

PETROLUL: LILIAC — Pancu. 
Butufei Pitulice, P. Gușă — Mo 
canu (min. 68 Bălan), Hîncu (min. 
73 I. Solomon), I. Gușă — ȘTE- 
FĂNESCU, O. Grigore, Maneș.

JIUL: BOITOR — Dianu, Nea- 
gu, V. Popa, Stana — SZEKELI. 
B. Popescu Cristea, Timofte — 
Vancea (min. 62 Mulțescu ), Hen- 
zel (min. 87 Sedecaru).

A arbitrat foarte bine C. Coro- 
can; la linie: A. Cuzmanovici
(amb’i din Reșița) și M. Constan- 
tinescu (București).

Cartonase galbene: STANA
ȘTEFĂNESCU.

La speranțe: 0—2 (0—1).

Așadar, un nou scor alb 
Ploiești. Suporterii Petrolului 
erau însă supărat! de acest 
11-lea rezultat de egalitate, 
de slabul nivel al partidei și 
evoluția total necorespunzătoare 
a formației locale. A "fost un 
meci de nota 4, nepermis de slab 
pentru două divizionare A, un 
joc fără nici un orizont, o luptă 
surdă, cu elementare erori teh-

la 
nu 
al 
ci 

de

nico-tactice și de transmitere a 
balonului, ca să nu mai vorbim 
de șutul la poartă. Petrolul n-a 
construit msi nimic, și preten
ția de a fi cîștigat acest joc nu 
a avut acoperire : doar Ștefă
nescu poate invoca neșansa la 
voleul său pe lîngă vinclu (min. 
6) și la șutul violent, de la 25 
m., care a trecut pe lîngă bară ! 
în schimb Manea (min. 28. de la 
8 m), I. Gușă (min. 36) și Mj- 
canu (de nerecunoscut acest ju
cător, atît de lăudat în toamnă), 
în min. 41. au risipit ou o se
ninătate inadmisibilă mari ocazii 
de gol. Jiul s-a apărat cu dîr- 
zenie (Boitor a avut și el cîteva 
intervenții sigure) și a făcut to
tul (inclusiv tragerile de timp și 
gesturile teatrale ale lui Henzel) 
pentru acest 0—0, pe care l-a 
și realizat, dar și cu concursul 
ploleștenilor, din rîndul cărora 
greu am remarcat doi jucători ! 
Mai mult, în min. 31, la mingea 
expediată cu capul de B Popes
cu, de la 7 m., Liliac a respins 
ca prin minune, evitînd un gol 
ca și sigur, după ce același Po- 
peseu mai ratase o intercepție 
în fața porții (min. 22)

După pauză, același joc încîl- 
ciț, cu dominarea gazdelor, o do
minare fără orizont. doar 
două-trei faze mai periculoase 
dar Mocanu a șutat aiurea (min. 
46), Ștefănescu a greșit o centra-

re 
a ir 
tor 
lină 
nu 
min 
colt 
lont 
aces 
ca ] 
84). 
tar. 
berc 
doui 
nim-

13

cu

UNIV. CRAIOVA 
F.C. OLT

2
0

(1)
(0)

de-

Stadion Central; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
18.000. Șuturi: 15—7 (pe poartă: 
10—4). Cornere: 6—3. Au marcat: 
RADA (min. 44) și IRIMESCU 
(min. 90).

UNIV. CRAIOVA: Lung — Ad. 
Popescu, E. Săndoi, Gh. Popzscu. 
UNGUREANU — Dumltrașcu (min. 
69 Bîcu), RADA, Bica (min. 46 
IRIMESCU) — Geolgău, BIȚĂ. 
Badea.

F.C. OLT: Ciurea — Laurențiu, 
Mihali, RADULESCU, D. PETRES
CU — M POPESCU, Leța (min. 
80 Otiman), EFTIMIE — Dudan 
(min. 69 Turcu), Pena, Georgescu.

A arbitrat bine — exceptînd ga
fa din min. 40 — I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea); la linie: C. Gheor- 
ghe (Suceava) și A. Nicolescu (Pi
tești) .

Cartonașe galbene : RADA,
GEOLGĂU, MIHALI.

La

dar arbitrul revine asupra__
ciziei și jocul se reia. în min. 
44 craiovenii reușesc desprinde
rea : Geolgău 
partea dreaptă, 
pe stingă, Biță 
capul și RADA, 
îi „suflă* mingea 
rea : 1—0.

La reluare, studenții forțează 
majorarea scorului, jocul lor se 
leagă mult mai bine, dar, pe 
rînd. Badea (min. 61). Irimescu 
(min. 67) și Biță (min. 69 și 70) 
ratează copilărește. Scorul va fi 
pecetluit în ultimul minut de joc: 
Mihali îl stopează prin fault pe 
Geolgău, scăpat singur spre poar
tă, lovitura liberă de Ia aproxi
mativ 25 m 
ternic - de 
este învins 
2—0. Astfel 
mei victorii 
retur.

centrează de pe 
balonul ajunge 
recentrcază cu 
urcat oportun, 
portarului Ciu-

este executată pu- 
IRTMESCU si Citirea 
pentru a doua oară: 
s-a scris istoria pri- 
a studenților în acest

speranțe: 5—1 (3—0).
Mihai CIUCA

Jo 
disp 
sion. 
cînd 
și a 
Ui i 
teste 
firm 
etap 
cu 
din 
gurc 
mira 
mini 
rezu 
pînă 
de 
Oasj 
dese 
5. p) 
tind 
poi 
tar, 
ta d 
din 
pe d 
26. . 
să-1 
pe I 
spre 
în c 
oasp 
doilt 
bere 
l-a ■ 

. șieru 
ofsai 
Dacă 
însă 
o su 
teste 
bine 
FAN 
scris 
ratat 
tele 
laur)

Dui 
mat

Pe 
aflat 
ții care au pornit cu stîngul în 
această stagiune de primăvară. 
Ba, mai mult, „unsprezecele* 
craiovean se găsește acum într-o 
situație inedită — și neplăcută, 
în același timp —, cum n-a mai 
fost de ani 
la acest —2 de la 

în speranța i
cît mai rapide, Universitatea a 
urcat toate liniile spre buturile 
lui Ciurea, dar, la fel de rapid, 
și le-a și retras.
care 
spre 
peti. 
flat 
este ... _ ______
gureanu intervine salvator la pă
trunderea lui Dudan și acordă 
corner. Apoi, jocul se încîlcește, 
precipitarea făcîndu-și evident loc 
în faza. de construcție. Prima si
tuație mai limpede de partea 
gazdelor o consemnăm în min. 
31, cînd Geolgău preferă o pasă 
laterală, inoportună. în locul șu
tului. Intr-un moment de uluia
lă, în min. 40, I. Crăciunescu 
fluieră sfîrșitul primei reprize, 
jucătorii se îndreptă spre cabine,

„Centralul* din Bănie s-au 
față în fată două forma- UN GOL SI MUL»

buni.

unei
gîndindu-ne 
„adevăr*.
desprinderi

i, pentru că cei 
au găsit mai ușor drumul 
poartă au fost jucătorii oas- 
Astfel. în min. 3. Leța, a- 

la 14 m, șutează, dar Lung 
la post, iar în min. 17. Un-

Greu, foarte greu 
studenții. Adversarii 
schimbați în bine în 
au ripostat permanent cu argu
mente regulamentare, în speranța 
că vor pleca din Cluj-Napoca cu 
un rezultat favorabil, dar în a- 
celași timp cu hotărîrea de a 
oferi spectatorilor faze frumoase. 
Ei n-au renunțat la luptă nici 
un moment și s-au bătut cu ar
doare pentru fiecare balon. Stu
denții au dominat perioade înde
lungate, au combinat frumos la 
mijlocul terenului. au acționat 
pe spații largi, la unele acțiuni 
ofensive participînd și fundașii 
laterali, însă Cîmpeanu TI, mai 
ales, și Biro. deși au șutat mult 
la poarta lui V. Marcel, nu au 
avut și precizia necesară, 
prima repriză clujenii s-au 
propiat deseori de poarta oaspe
ților și am consemnat 
țări. Âșa s-a întîmplat 
tele 8 (Cîmpeanu II 
pierea porții, a trimis 
(același Cîmpeanu II.

au 
lor, 
acest retur.

cîștigat 
mult

în 
a-

cîteva ra- 
în minu- 

din apro- 
afară) 33 
de la 7

m» a 
fă, c 
tabil 
pins 
porții 
frum< 
ner). 
traats 
culos 
minut 
alergs 
în ca 
loviți

Dup 
minut 
cui g< 
cea ș: 
gajeze 
de 16 
rat și 
a șuti 
jonul 
re, cl 
joc. 1 
lungal 
țiuni.
TI, ca 
șit d(



APLAUZE PENTRU ÎNVINGĂTORI Șl ÎNVINȘI VICTORIE CU DESTULE EMOȚII• »

liiii 
iportul
leosebi 
a joc, 
Dărare. 

largi, 
1, prin 
i sete, 
e res- 
i ratat 
ur, în 
Istlan)
Cazan 

îspinsă 
iui șut 
i-a lă- 
iar în 
-o po
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pasat 
acesta 

ei mi- 
mingea 
dul Iui 

prîn- 
i circa 
onform 
. Stea- 
tribu- 

rje" de 
esc. ne- 
ovizații 
revine 

la mij-

Angajarxtă. cu multe momente 
de suspans și faze de fotbal au
tentic, într-un cuvînt de bună 
calitate, partida Victoria — Ra
pid. Neașteptat. de laborioasă re
plica feroviarilor care, mai ales 
în partea a Il-a a întâlnirii, au 
reușit să echilibreze jocul, acțiu

nile lor, purtate în viteză, dezmem- 
brînd în cîteva rînduri apărarea 
gazdelor, care a resimțit din plin 
absența lui Zare (accidentat) și 
Comănescu (două cartonașe gal
bene).

Din start, Victoria accelerează 
și, în min. 7, o reușită combina
ție Țălnar — Iordache (ultimul 
aoționînd pe un front larg) a fost 
stopată la timp de contra" lui 
Grigore, stîlpul apărării rapi- 
diste. In minutul 12, insistența în 
atao a Victoriei s-a soldat cu 
deschiderea scorului r~ un „un — 
doi" între Mirea și AUGUSTIN
i-a  oferit ultimului pătrunderea și, 
din blocajul lui Toader mingea

=scu

min. 62 
ul-jucă- 
ă mai 
tea, dar 
dmb în 
•eră din 
imis ba-
’e unde 
ut mai 

’e (min.
în por- 
de... 11- 
ntrat de 
rs, dar 
bat.
ALEXE

FINAL INCANDESCENT
S.C. BACĂU 2 (0}
DINAMO 1 (0)

Stadion „23 August" teren bun; 
timp plăcut; spectatori — circa 
30.000. Șuturi: 9—10 (pe poartă: 
5—7). Cornere: 5—2. Au marcat: 
BURLEANU (min. 82), ȘOIMAN 
(min. 89), respectiv ORAC (min. 
79 — din penalty).

S. C. BACAU: ARVINTE — Vis- 
creanu, Borcea, ARTENIE, Elisei 
— C. Solomon. BURLEANU, Tis- 
mănaru — ȘOIMAN, Andronic 
(min. 89 Penoff), FULGA.

DINAMO: Moraru — MIHAES- 
CU, Nicolae, Movilă, Varga — 
LUPU REDNIC, Mateuț (min. 60 
Sabou) ORAC — CAMATARU, 
Răducioiu (min. 85 Bălăci).

A arbitrat bine I. Velea (Cra
iova); ia linie: G.'Macavei (Deva) 
șl M. Ionescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene: TISMANA- 
RU, BORCEA.

La speranțe: 0—5 (0—2).
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ură liberă 
ard. ȘTE- 
j și a în- 
e au mai 
în minu- 

i 45 (Ba-

s-au cal- 
iar a scă-

Meci aspru, dinamic și tensio
nat la Bacău, acolo unde gazdele 
— fapt mărturisit — se tem, de 
regulă, de replica dinamoviști- 
lor. Și cu atît mai mult de a- 
ceastă dată, cîrjd noua formulă 
de echipă lansată de Mircea Lu- 

ÎN DEPLASARE
F. C. ARGEȘ 1 (1)
FLACĂRA 1 (1)

Stadion „1 Mai“; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
6 000. Șuturi: 12—7 (pe poartă: 
4—2). Cornere: 11—1. Au marcat: 
ȘTEFAN (min. 38), respectiv C. 
PANA (min. 5,.

F.C. ARGEȘ: Hristea — VOICU, 
Stancu, ȘTEFAN, Eduard — Ba
laur, Achim C. Pană (min. 79 O- 
BREAȘCU), Badea — D. Zamfir, 
Jurcă (min. 75 Grigoriu).

FLACARA: TOMA — Preda. 
Pîrvu, Ene, Nisfbr — C. PANA, 
BELDIE, DRAGNEA. B. Sava — 
LALA (min. 75 Stoiciu). Tirchl- 
neci (min. 53 Andrei).

A arbitrat corect și autoritar
G. Ionescu; la linie: V. Iile (ambii 
din București) și A. Gheorghe (P. 
Neamț).

Cartonase galbene: PÎRVU, E- 
NE. VOICU. ACHIM, BELDIE. 
DRAGNEA.

La speranțe: 2—0 (1—0).
- 

zut o vreme și ritmul jocului, 
iar fazele de poartă au devenit 
ceva mai rare, singura demnă de 
remarcat fiind aceea din min. 
52, cînd D. Zamfir a trimis min
gea, cu capul., în ..transversală". 
Spre finalul partidei argeșenii 
au forțat victoria, au atacat in
sistent, însă morenarii s-au a- 
părat cu multă dîrzenie și si
guranță. Se părea că ei vor fi, 
totuși, învinși atunci (min. 80) 
cînd Beldie l-a faultat în careu 
pe proaspătul intrat în joc O- 
breașcu, dar Toma și-a salvat 
echipa de la înfrîngere. apărînd 
lovitura de la 11 metri executată 

Badea.
Constantin FIRÂNESCU

..4

spre poar- 
un veri- 
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cordă dor- 
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„U“ CLUJ-NAPOCA 1 (0)
GLORIA 0 (0)

Stadion Municipal; teren bun; 
timp noros; spectatori — circa 
10 000 Șuturi: 19—4 (pe poartă: 
6—3). Cornere: 16—3. A marcat 
BIRO (min. 46).

„U“: Caval —. Meszaros, NEAM- 
ȚU. Ciocan. Dobrotă — MUJNAI, 
SABAU (min. 84 L. Moldovan), 
Bucur (min. 67 popicu), BIRO — 
Cîmpeanu II. BOERU.

GLORIA: V. MARCEL — Mir
cea, MARCU n, Drăgan, Stoica 
(min. 59 FI. Grigore) — TULPAN. 
Stan. Păun (min. 76 Trandafir). 
STOICHIȚA — Profir. Ursa.

A arbitrat foarte bine M. 
Axente (Arad); la linie: A. Mus- 
tățea (Pitești) și Gh. To th (Aiud).

Cartonașe galbene: STOICA. 
DRAGAN. BIRO. URSA.

a La speranțe: 4—2 (2—0).
-

în minutele 77 (șut din apropie
re afară) și 90. cînd nu a ajuns 
mingea centrată excelent de Cîm
peanu II la numai 6 m de poar
ta lui V. Marcel.

Pompiliu VINTILĂ 

s-a ... scurs în poartă* în minu
tul următor, replică tăioasă a 
giuleștenilor, cînd, la capătul 
unei combinații „fulger", cu 
Pistol în prim-plan (excelent pe 
întreaga durată a partidei), au 
obținut, doar un corner. Meciul 
este animat, fazele alternează la 
ambele porți și, în min. 15, balo
nul centrat de Iordache este re
luat, din plonjon, cu capul de 
Augustin, în stîlpul din stînga 
porții lui Toader. Peste trei mi
nute tabela va arăta 1—1: ȚÎRBAN 
a reluat balonul din voleu, Nițu 
l-a respins In rădăcina barei, 
după ce, în prealabil acesta de
pășise linia porții („a fost gol 
valabil" — ne-a mărturisit cu 
sportivitate, portarul Victoriei, la 
sfîrșitul meciului). în min. 20, 
Pistol, singur cu Nițu, a tri
mis cu boltă peste poarta goală. 
După ce Balaur (min. 22) a re
luat cu capul peste „transversa
lă". în min. 28 Iordache șutează

cescu este tn plin prooes de a- 
tirmare, cu eficiență sporită, în 
timp ce formația băcăuană în
cearcă o Ieșire în timp util din- 
tr-o sincopă de randament, re
flectată în clasamentul adevărului.

Au început dezinvolt dinamo- 
viștii. cu atacuri purtate, pe 
rînd. de toate liniile. întîi prin
cei din față — Cămătaru șl Ră
ducioiu, primul fiind blocat o- 
portun în min. 3. în suprafața 
de pedeapsă. de_ portarul Arvin- 
te. Apoi, 
din linia 
Mihăescu 
Atacuri la 
puns prin 
loasele incursiuni ale extremelor

prin Rednic și Lupu, 
mediană, susținuți de 
și chiar de Nicolae 
care gazdele au răs- 
rapidele și spectacu-

Șoiman și Fulga. ultimul fiind 
foarte aproape de deschiderea 
scorului tn min. 20. cînd șutul 
său n-a putut fi reținut de Mo
raru. dar a fost parat pe linia 
porții de Mihăescu. în min. 29 
Orac n-a găsit ținta dintr-o ex
celentă poziție, mingea trimisă 
cu capul ieșind afară.

Jocul s-a mal domolit după 
pauză, dar s-a reaprins în ultima 
Jumătate de oră. ajungînd pe 
alocuri să ..frigă" (Mateut a fost 
obligat să părăsească acidentat 
terenul, iar Lupu a fost faultat 
violent de la spate, astfel încît 
arbitrul Velea a scos cartonașul 
galben pentru Tismănaru șl Bor
cea). In min. 79 scorul se des
chide neașteptat : Cămătaru a- 
flat în urmărirea mingii (care 
era oe cale să poposească în 
brațele lui Arvinte) este agățat 
de Elisei si arbitru! dictează lo
vitură de la 11 m. Transformă 
ORAC si 0—1. După numai trei 
minute. la fel de neașteptat. 
BURLEANU. înscrie cu capul, 
Nicolae sl Movilă fiind specta
tori: 1—1. Băcăuanii renasc si 
in min. 89 Fulga. pătruns în ca
reu. il evită pe Moraru si trimi
te balonul în bară, de unde ri
coșează. sub privirile Iul Varga 
șl Nicolae. aflat! pe linia porții, 
la ȘOIMAN, eare-1 Împinge ta 
poartă : 2—1 ! Final, incandescent, 
neprevăzut și nedrept pentru Di
namo. care merita oricum, un 
egail. *

Paul SLĂVESCU

IERI, ÎN DIVIZIA B
SEF’A I ------------------------------------------------------------ -—
POLITEHNICA IAȘI — F.C. 

CONSTANȚA 1—0 (1—0): Florean 
(min. 30)

C.S.M. SUCEAVA — DELTA 
TULCEA 2—0 (2—0): Sfrijan (min. 
21) și Mucilean (min. 23).

UNIREA SLOBOZIA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 4—0 (3—0) :
Constantin (min. 5 și 39), Gache 
min. 28) Bătrîneanu (min. 52).

C.S. BOTOȘANI — DUNAREA 
C.S.U GALAȚI 1—0 (0—0): iepure 
(min. 80).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
ARIPILE VICTORIA BACAU 4—0 
(1—0): Petrache (min. 18 — din 
11 m șl 71) Drăgoi (min. M) și 
Titirișcă (min. 59)

F.E.P.A. ’74 BIRLAD — CJ.R. 
PAȘCANI 3—0 (2—0): Clucă (min. 
7) și Asandei (min. 42 și 67).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— POIANA CIMPINA 2—0 (1—0) : 
Gafița (min. 13) și Armeanca 
(min. 62 — din 11 m).

STEAUA MIZIL — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 2—1 (0—1): Grea
ca (min. 55 — din 11 m), Tudose 
(min 87 — autogol), respectiv Gă- 
lăteanu (min. 28).

UNIREA FOCȘANI — OLIMPIA 
RM. SABAT 1—0 (0—0): Chiriță 
(min. 67).

Relatări de la: A. Nour, I. Mîn- 
drescu, I. Matei, Th. Ungureanu,

SERIA A ll-o--------------------------------------------------------------------
MECANICA FINA STEAUA 

BUCUREȘTI — PROGRESUL VUL
CAN BUCUREȘTI 1—2 (1—0) :
Dragne (min. 18). respectiv Boi- 
borea (min. 65 — din 11 m) și 
Zamfir (min. 76).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
A.S.A. TG. MUREȘ 2—2 (0—0) :
Grosu (min. 58) și Ion Ion (min. 
88), respectiv Soare (min. 54) și 
Ciorceri (min. 70).

C.S. TÎRGOVIȘTE — A.S. DRO
BETA TR. SEVERIN 1—0 (0—0) :
Barbu (min. 62).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 3—0

VICTORIA 2 (1)
RAPID 1 (1)

Stadion Victoria; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi: 13—11 (pe 
poartă: 6—5). Cornere: .5—8. Au 
marcat: AUGUSTIN (min. 12) și 
IORDACHE (min. 53 — din 11 m) 
respectiv ȚÎRBAN (min. 18).

VICTORIA: Nițu — VLAD, Pur- 
dea, Mirea Topolinschi — A- 
DOLF (min 58 Ursu), BALAUR I 
Dican (min. 85 Caciureac) — Țăl- 
nar, AUGUSTIN, IORDACHE.

RAPID: Toader — Marinescu. M. 
GRIGORE, Cirstea (min.. 85 Ma
tei), Bacoș — I. Marin (min. 55 
Drăghici). PISTOL. Tănase, ȘT. 
POPA — Damaschin n, ȚÎRBAN.

A arbitrat foarte bine V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin) fia linie: D. 
Buci uman (Timișoara) și N. Geor
gescu (Buzău).

La speranțe : 1—0 (0—0).

defectuos, pe lîngă poarta pără
sită de Toader. Ultima mare oca
zie a reprizei este irosită de Ba
laur (min. 42), cu un șut impre
cis de la numai 6 m !

De-a dreptul pasionantă partea 
a n-a a meciului. Ratează Da
maschin II (min. 52). după care, 
în minutul următor, la o pătrun
dere a iul Balaur, Tănase 11 cose
ște în suprafața de pedeapsă și 
penalty-ul acordat logic este 
transformat cu siguranță de IOR
DACHE. Rapldiștii încep... goana 
după egalare, Țîrban șutează în 
„transversală" (min. 75), Pistol 
greșește ținta (min. 88) și meciul 
se încheie cu victoria la limită a 
echipei gazdă, obținută greu, dar 
meritat, tn fața unui adversar 
extrem de tenace.

GheorflheNERTEA

MAI BUNI,
CHIMIA 0 (0)
F.C.M. BRAȘOV 1 (1)

Stadion „1 Mai"; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 7 000 Șuturi: 18—9 (pe poar
tă: 9—2). Cornere: 8—6. A mar
cat: S. RADUCANU (min. 8).

CHIMIA: pavel — Soro han (min. 
72 Treschin),. M. Preda, LAZĂR, 
Gaiță — Toma, VOICILA, C. 
Gheorghe, Tudorache — Crlșan 
(min. 46 VERIGEANU), M. Ni
colae).

F.C.M.: POLGAR — Bălan, ȘTE- 
FANBSCU, Moldovan, MANDOCA 
— Avădanel (min. 60 Șulea), V. 
Ștefan Drăgan — CADAR, S. 
RADUCANU (min. 75 Mărgărit). 
BARBU.

A arbitrat foarte bine Șt. Rotă- 
răscu (Iași): la linie: J. Grama 
(București) și E. Munteanu (Deva).

Cartonașe galbene: S. RADU
CANU.

La speranțe: 2—1 (0—1).

Cu o formație echilibrată, bine 
„așezată" în teren și dirijată cu 
pricepere de Ștefănescu, avînd 
în Cadar șl Barbu două vîrfuri 
ingenioase, cu o mare forță de 
pătrundere luptînd tn apărare

Tr. Enache, C. Burghelea, I. Bo- 
lohan, R, Alexandrescu și FI. Je- 
cheanu.

ETAPA VIITOARE (duminică 12 
aprilie): C.S. Botoșani — Minerul 
Gura Humorului (1—1); Poiana 
Cîmpina — Politehnica Iași (0—6); 
F.C. Constanța — FCM Progresul 
Brăila (1—2); Aripile Victoria 
Bacău — F.E.P.A. ’74 Bîrlad (0—1); 
C.F.R. Pașcani — Unirea Focșani 
(1—3) ; Olimpia Rm. Sărat — Uni
rea Slobozia (1—1); Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Suceava (1—1); 
FCM Delta Tulcea — Steaua Mi- 
zil (2—5); Dunărea CSU Galați — 
Prahova CSU Ploiești (1—3).
1. Prog. Brăila 21 14 1 6 40-20 29
2. Polit. Iași 21 12 4 5 29-11 28
3. CSM Suceava 21 12 4 5 25-11 28
4. F.C. C-ța 21 12 2 7 43-13 26
5. Steaua Mizil 21 11 4 6 32-26 26
6. Unirea Fcș. 21 11 2 8 21-23 24
7. F.E.P.A. ’74 21 11 1 9 23-28 23
8. Ceahlăul P.N. 21 8 5 8 31-33 21
9. Olimpia Rm.S. 21 9 3 9 23-26 21

10. CFR Pașcani 21 9 2 10 27-23 20
11. Prahova PI. 21 9 2 10 22-23 20
12. Aripile Bc. 21 8 2 11 28-30 18
13. Delta Tulcea 21 8 2 11 27-34 18
14. Unirea Slbz. 21 7 4 10 17-25 18
15. C.S. Botoșani 21 6 6 9 16-33-18

.16. Dunărea Gl. 21 7 1 13 27-26 15
17. Minerul G.H. 21 6 2 13 24-36 14
18. Poiana C-pina 21 4 3 14 12-46 11

(0—0): Harbădă (min. 51), Potor 
(min. 59) șl Kuch (min. 88).

CHIMICA TARNAVENI — SPOR
TUL MUNCITORESC SLATINA 
3—0 (3—0): Ogrean (min. 7), Cenan 
(min. 16 — din 11 m) și Negulescu 
(min. 41 — autogol).

TRACTORUL BRASOV — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 1—1 (1—1) î 
Hintea (min 7 — din 11 m). res
pectiv Ghită (min. 28).

INTER SIBIU — CARPAȚI 
MÎRȘA 0—1 (0—0): stîngaciu 
(min. 65).

PANDURII TG. JIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—2 (1—2) î
Gugu (min. 14) și Gavrilă (min.

Cu oarecare teamă au așteptat 
suporterii Corvlnulul meciul eu 
echipa gălățeană. Totul pornea 
de la victoria destul de chinuită 
obținută, cu o etapă înainte, în 
fața Universității Craiova, ca și 
de ia constatarea că oaspeții au 
arătat in acest campionat că știu 
să joace destul de bine tn de
plasare. Din start, localnicii s-au 
Instalat -.a cîrma jocului, obișnui
tele lor învăluiri pe flancul sting 

declanșate de Klein, sprinturile 
ofensive reușite de „fundașul-spi- 
riduș" Bardac. dar mal ales buna 
dispoziția de joc a lui Gabor 
(prezent peste tot) și a lui Suciu 
au adus oarecare liniște' în tri
bune La prima acțiune mal con
sistentă (min. 13), oțelarii de la 
Dunăre vor ceda, SUCIU, În
scriind. de la 17 m, dintr-un un
ghi destul de greu, la pasa Iui 
Bardac : 1—0. (Dar șl cu con
cursul lui Călugăru). Cinci minu
te mal tîrziu, același Suciu (la 
pasa lui Gabor) nu va reuși ma
jorarea scorului. Replica gălățea
nă va veni destul de tîrziu (min. 
35... ce minge a apărat Ioniță la 
șutul lui Vaișcovici !), după ce 
se consumaseră, ce-1 drept, ma
rile ratări ale lui Cojocaru (min. 
20) și I Petou fmin. 31). A urmat 
o scurtă perioadă de liniște și 
apoi, alte posibilități de gol al» 
gazdelor, nefructificate, însă, din 
vina lui Gabor (ratare tn min. 50. 
de la numai 6 m !) sau a... por-, 
tarului Călugăru (min. 49 și 57). 
Ieșind „basma curată" din acele 
minute de foc, oaspeții își vor 
arăta iar colții" în min. 60, cînd 
la o prelungită fază de atac con
struită cu Inteligență de Vaișco
vici (sîmbătă singura „floare" a 
echipei gălățene), nici Stan și 

OASPEȚII CISTIGA PE MERIT» >
cu o dăruire de admirat, cu lu
ciditate și calm, F.C.M. a răs
turnat pronosticurile, repurtînd 
o victorie — deasupra oricărei 
discuții — asupra performerei e- 
tapei precedente. Chimia a do
minat teritorial, brașoveni} au 
dominat tehnico-tactio ; și. pînă 
la urmă, oaspeții au avut cîștig 
de cauză. Mal mult chiar, tn a 
doua parte a jocului cînd pre
cipitarea ta atac a vîloenllor lă
sa mari spatii libere ta jumăta
tea lor de teren, brașovenii au 
avut ocazii de gol care puteau 
duce la un scor mai mare.

Chimia atacă din start. dar 
foarte repede, în min. 8, primește 
golul care avea să devină un 
handicap Irecuperabil : o mane
vră abilă a lui Cadar ti pune In 
cursă, pe aripă, pe fundașul Bă
lan, acesta centrează și S. RA
DUCANU, marcat superficial de 
Preda, deviază mingea cu capul, 
lingă bară, ta dreapta lui Pa
vel : 0—1. Vîlcenii. descumpăniți 
evoluează confuz, atacurile lo 
n-au vigoare. Văzînd că nu pot 
străpunge apărarea, gazdele în
cearcă poarta de, la distanță, 
dar Polgar este Imbatabil, re- 
marcîndu-se mai ales la lovitu
rile libere executate puternic de 
Volcilă.

83), respectiv Pîrv (min. 18) și 
Iancu (min. 21).

ROVA ROȘIORI — I.C.I.M. BRA
ȘOV 3—1 (3—1): Ștefan (min. 1 și 
19) și Covaci (min. 38). respectiv 
Brașoveanu (min. 35).

Relatări de la: C. Bartales, G. 
Octavian, M. Avanu, M. Țacăl, I. 
Ducan, C. Gruia, I. Boțocan, P. 
Cristea șl T. Negulescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 12 
aprilie): Automatica București — 
Pandurii Tg. Jiu (0—1); Autobu
zul București — ROVA Roșiori 
(0—3); I.C.I.M. Brașov — C.S. 
Tîrgoviște (2—3); A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Inter Sibiu (1—2); Car- 
pați Mîrșa — Chimica Tîrnăveni 
(1—2); Sportul Muncitoresc Sla
tina — Gaz Metan Mediaș (0—1); 
I.M.A.S.A. Sf; Gheorghe — Trac
torul Brașov (0—1); Elactroputere

SERIA A lll-o ------------------
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA

— POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—2 
(0—0): Estirtca (min. 78), respectiv 
Ionut (min. 83) și Pascu (min. 89).

MINERUL PAROȘENI — C.S. 
U.T. ARAD 2—0 (1—0): Lixandru 
(min. 41 și 77).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE
— C.I.L. SIGHET 2—0 (2—0): Laiș 
(min. 33) și Tulba (min. 40 — din 
11 m).

UNIO SATU MARE — OLIM
PIA SATU- MARE 2—1 (1—0) : BOr- 
hldan (min. 43), Varga (min. 52). 
respectiv Szilaghi (min. 77 — din 
11 m).

MUREȘUL DEVA — DACIA ME
CANICA ORAȘTIE 3—1 (1—1): S. 
Popa (min. 22 șl 60) șl Cîrstoiu 
(min. 81) respectiv Vesa (min. 20).

GLORIA BISTRIȚA — AURUL 
BRAD 3—1 (3—0): Cervenschl (min. 
13) și Florea (min. 31 și 37), res
pectiv Dumitreasa (min. 52).

C.S.M REȘIȚA — F.C. BIHOR 
o—o.

STRUNGUL ARAD — ARMA
TURA ZALAU 0—1 (0—1): pre- 
deanu (m'n 43).

MINERUL CAVNIC — META
LUL BOCȘA 5—2 (2—1). *

Relatări de la: I. Lespuc, V. Pu
rice. O. Nemeș, Z. Kovacs, I. si- 
minn, I. Toma, P, Fucs, Gh. Mor- 
năilă.

CORVINUL 2 (1)
OȚELUL 1 (0)

Stadion Corvinul; teren foarte 
bun; timp primăvăratic; specta
tori — circa 8 000. Șuturi: 14—3 
(pe poartă: 5—3). Cornere: 8—4. 
Au marcat: SUCIU (min. 13), I. 
PETCU (min. 77), respeotiv AN- 
TOHI (min. 79).

CORVINUL: Ioniță - BARDAC, 
Mărginean, Dubinciuc, Badea — 
Nicșa (min. 52 Stroia), I. PETCU, 
Klein — GABOR, Cojocaru (mim. 
46 Văetuș), SUCIU.

OȚELUL: Călugăru — Borall, 
Anghelinel, Agiu. Popescu — M. 
STAN, Burcea (min. 64 Gh Radu), 
Bejenaru (min 64 Miuț). Han- 
ghluc — VAIȘCOVICI, ANTOHI.

A arbitrat ta general bine V. 
Alexandru (București); la linie: 
O. Ștreng (Oradea) și M. Ștefă- 
noiu (Tg. Jiu).

cartonașe galbene: ANGHELI- 
NEI.

La speranțe: 0—1 (0—0).
“■

nici Antohi n-au reușit — rețineți 
cu poarta ... goală I — mult do
rita egalare. Cîte emoții ta tri
bune 1 tn min. 77, insă, Ia un aut 
executat greșit de Popescu la... 
Klein (In treimea oaspeților), L 
PETCU, servit de coechipierul 
său. va înscrie cu... lejer’tate 1
2—0. După două minute, înregis
trăm greșeala Iul Mărginean. ta 
fața lui Vaișcovici, acțiunea fiind 
finalizată de ANTOHI : 2—1. Apoi 
nu se mai întîmplă nimic deose
bit. doar întrebarea unui spec
tator — „Unde stat ... normele 
hunedorene 7", — a rămas în me
moria cronicarului.

Stelian TRANDAF1RESCU

La reluare, introducerea iul Ve- 
rigeanu aduce un pluș de vigoa
re atacului Chimiei. In min. Sl 
și 55, Tudorache are două oca
zii bune, dar prima oară reia cu 
capul peste bară, apoi apără Pol
gar. In min. 70 putea fi 0—2, 
dar Mandoca. singur șutează a- 
fară. în ultimele 20 de minute, 
o suită de ocazii la ambele 
porți. Chimia putea înscrie (a 
avut șl două ..bare") dacă în 
min. 78 și 83 Treschin era mai 
puțin ezitant, tn min. 85 și 89. 
alte mari ocazii pentru gazde, 
create de Verigeanu. Dar nici 
brașovenii n-au stat., spectatori 
Ia cursa spre egalare a gazdelor: 
în min. 80. Cadar — scăpat sin
gur spre gol — a șutat afară, 
iar ta min. 87 Pavel a salvat 
„in extremis" în piciorul ace
luiași Cadar.

în ansamblu, un joc plăcut 
(meritul principal revine oas. 
ților), pe care Chimia deși a 
dominat. îl pierde fără drept de 
apel, trecînd. în interval de o 
săptămînă. de la entuziasmul vic
toriei tn Giulesti la amărăciunea 
unui apăsător minus 6 în „cla
samentul adevărului"

Radu URZ'CEANU

Craiova — Mecanică Fină Steaua 
București (0—1); A.S.A. Tg. Mureș 
— Progresul Vulcan București 
(1-1).
1. A.S.A. Tg. M. 21 13 6 2 46-14 32
2. Prog. Vulcan 21 13 4 4 33-16 30
3. Electroputere 21 10 5 6 35-18 25
4. Gaz Metan 21 10 3 8 22-17 23
5. C.S. T-vlște 21 10 2 9 29-29 22
6. A.S. Drobeta 21 9 3 9 32-25 21
7. Sp. Muncit. 21 9 3 .9 28-25 21
8. Inter Sibiu 21 10 1 10 24-24 21
9. ICIM Bv. 21 8 5 8 23-24 21

10. Chimica 21 9 2 10 29-32 20
11. Carpați Mîrșa 21 7 5 9 26-25 19
12. Mec. Fină 21 7 5 9 26-28 19
13. IMASA 21 8 3 10 25-38 19
14. ROVA Roșiori 21 8 3 10 20-33 19
15. Pandurii Tg.J. 21 8 2 11 18-37 18
16. Tractorul Bv. 21 6 5 10 21-29 17
17. Automatica 21 6 4 11 Î9-35 16
18. Autobuzul 21 4 7 10 18-26 15

ETAPA VIITOARE (duminică 12 
aprilie): F.C. Bihor — Minerul 
Paroșenl (0—2); C.S. U.T. Arad — 
UNIO satu Mare (0—3); Olimpia 
Șatu Mare — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca (1—1); Politehnica Timi
șoara — Strungul Arad (2—2); Ar
mătura Zalău — Gloria Bistrița 
(0—2); Aurul Brad — Mureșul De
va (1—2); M'nerul Cavnic — F.C. 
Maramureș Baia Mare (1—3); 
C.I.L. Slghet — C.S.M. Reșița 
(1—3); Metalul Bocșa — Dacia 
Mecanica Orăștie (1—5).

puncte.

%1. „Poli" Tim. 21 13 5 3 48-25 31
2. F.C. Bihor*) 20 11 7 2 31- 7 26
3. F.C Maram. 21 10 5 6 40-15 25
4. Gloria B-ța 21 11 3 7 33-19 25
5. U.TJk. 21 11 1 9 28-34 23
6. Armătura ZI. 21 9 4 8 32-34 22
7. CSM Reșița 21 9 3 9 27-22 21
8. Min. Paroșeni 21 8 5 8 25-23 21
9. Meț. Bocșa 21 9 2 10 26-30 20

10. Strungul Ar. 21 8 4 9 22-28 20
11. UNIO S.M. 21 8 3 10 24-28 19
12. Auru1 Brad 21 8 3 10 27-31 19
13. Dacia Orăștie 21 9 1 11 30-36 19
14. C.I.L. Sighet 31 8 3 10 33-39 19
15 Olimpia S.M 21 7 5 9 23-36 19
16. Min. Cavnic 20 7 1 12 31-35 15
17. Steaua C.F.R. 21 5 5 11 21-34 15
18. Mureșul Deva 21 6 2 13 18-43 14

•) Echipă pen;alizată c u trei



în cupele europene la handbal feminin

VÎLCENCELE PĂSTREAZĂ TOTUȘI 
SANSA CALIFICĂRII

Ieri, Știința Bacău și Chimistul Rm. Vîlcea au susținut prime
le partide din semifinalele cupelor europene la handbal feminin.

Iată cronicile trimișilor noștri:

C.C.E.:’ ȘlIINțĂ BACĂU-SPARTAK KIEV 17-28
BACAU, 5 (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate 
s-a disputat duminică prima 
manșă a semifinalei C.C.E. la 
handbal feminin : Știința Ba
cău — Spartak Kiev 17—20 
(11—8). Partida a început în 
nota de superioritate a handba
listelor sovietice, care condu
ceau cu 3—1 in min. ’7. Apoi, 
Filofteia Danilof, ieri cea mai 
bună dintre handbalistele noas
tre, și Lidia Butnărașu au în
scris, tabela de scor indlcînd
3—3 în min. 8. și din nou e- 
galitate, 4—4, în min. 11. Din 
acesț moment, româncele joacă 
din ce în ce mai bine în apă
rare. Ioana Vasilca, în poartă, 
anunță din nou o evoluție foar
te bună, furnizînd multe mingi 
atacului, și rezultatele sff văd 
imediat: 8—5 min. 20, diferența 
de trei goluri menținîndu-se 
ptnă la sfîrșitul primei reprize. 
La reluare, posibilitățile de mă
rire a avantajului cresc, Va- 
silca apărînd o aruncare de la 
7 m (min. 31), așa cum o va

Clipa Cupelor: T.S.C. BERLIN-CHIMISTUL RM, VllCEA 15-11
BERLIN, 5 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). în -prima 
manșă a semifinalelor Cupei 
Cupelor la handbal feminin,
T.S.C. Berlin — Chimistul Rm. 
Vîlcea 15—11 (8—4). Apărarea 
ca betonată a handbalistelor 
localnice nu a putut fi stră
punsă zoc’ de minute, de atacul 
insistent al vilcencelor. Avtnd 
avantajul deloc de neglijat de 
a le fi cunoscut pe hanbaliste- 
le de la Chimistul prin înre
gistrarea video făcută eu 
numai două săptămlni In urmă, 
în meciul din Cuna României, 
de la Bacău, oomponentele pu
ternicei formații berlineze au 
reușit să le anihileze pe Maria 
Verigeanu (deși în ultimele 
nouă minute ea a găsit an
tidotul), Edit Torok și Denisa 
Romete. Așa se explică de ce 
— situație rarisimă — Chimis
tul a marcat doar 4 goluri în 
primele 30 de minute ale Par
tidei. Este si una din explica
țiile faptului că fetele noastre 
au intrat în degringoladă, pu
ternicele Heiko Dekarz și 
Cordula David înscriind gol 
după gol (15—6 în min. 51. 
ceea ce ar fi putut să le aducă 
un avantaj substanțial), timp 
în care Chimistul căuta febril 
modalitatea desfacerii apărării

CAMPIONATUL EUROPEAN DE HOCHEI-JUNIORI (grupa B)
(Urmare din pag. 1)

Geru 2, Z. Nagy, Spiridon, 
Stoica și Csiki — cîte 1, res
pectiv. Johnson și Elliott — 
cîte 1. A arbitrat bine Kluge 
(R.D. Germană) la centru, a- 
sistat de Teyfalussy (Ungaria) 
și Wilsens (Belgia).

BULGARIA — ITALIA 2—4 
(0—2, 1—2, 1—0). Juniorii bul
gari au atacat mult, dar fără 
orizont, dovedind lipsă de o- 
mogenitate. Echipa Italiei a 
prezentat' o apărare ermetică, 
cu acțiuni periculoase pe con
traatac, situație în care a 
înscris trei dintre goluri. Mar
catori: Meneghelti 2, Linder și 
Brugnoli — cîte 1, pentru în
vingători, respectiv Eftimov 2. 
Bun arbitrajul prestat de Jua- 
nin (Spania) — la centru, a- 
jutat de Micu și Trandafir 
(România).

DANEMARCA — AUSTRIA 
6—0 (3—0, 2—0, 1—0). Scor ne
așteptat de sever. Formația 
învingătoare s-a arătat supe
rioară ca tehnică și s-a apă
rat fără greșeală, în timp ce 
austriecii au fost marcați și 
de înfrîngerea din ajun, în fa
ța echipei Franței. Au marcat: 
Hansen (min. 1), Nielsen (min. 
9. 27. 42). B.jerrum (min. 19) 
și Asperup (min. 28). Recordul 
meciului a fost cel al minute
lor de penalizare: 79 (37—42)!

Au arbitrat bine: McWillișm 
(Marea Britanie) — Munoza 
(Spania). Gustavsson (Suedia).

FRANȚA — IUGOSLAVIA 
8—4 (3—1, 2—1, 3_2). Victoria 
formației franceze poate , sur

face și în min. 45. Dar în jocul 
băcâuancelor apar tot mai_ frec
vent nesincronizări, apărarea 
este departe de ceea ce a fost 
în prima repfiză. iar atacul i- 
rosește situații ideale (Mariana 
Tîrcă a fost total neinspirată). 
Desele schimbări operate în 
formație de antrenorii Alexan
dru Mengoni șl Costel Petrea 
nu au darul să redreseze si
tuația, unele dintre ele fiind 
chiar nepotrivite și handbalis
tele sovietice egalează în min. 
37 : 11—11. După 12—12, în min. 
38, inițiativa va trece definitiv 
de partea oaspetelor.

Marcatoare : Danilof 5, Tîrcă 
3r Butnărașu 3, Popa 2, Lunca 
2, Ciubotarii 2 — pentru gazde, 
respectiv Semenova 6, Aleksiuk 
4, Karlova 3, Mankova 2, Zi
naida Turcina 2, Bazanova 1, 
Tovstogan 1, Sevcenko 1.

Au arbitrat bine bulgarii Ki- 
rll Sotirov și Bojidar Georgiev.

Mihail VESA

adverse. Și. moment de refe
rință al partidei, cheia a gă- 
șlt-o tocmai Maria Verigeanu, 
cea mai strașnic păzită : etnd 
totul părea iremediabil compro
mis. ea a început să înscrie 
SÎ să-și pună coechipierele în 
situații dare de gol. Si astfel, 
din min. M. printr-o voință 
demnă de laudă, handbalistele 
românce refac din handicap, 
înscriind 5 goluri (de Ia 6—15 
la 11—13. rezultat final) fără 
ca partenerele să mai realizeze 
oeva I

La stabilirea diferenței de 
numai patru goluri o contri
buție decisivă a avut-o porta
rul Doina Rodeanu, eu multe 
intervenții salutare.

Au marcat i Varigeanu 6 (2 
din 7 m). Petre 2. T6r6k, Ro
mete și Bloju — rfte 1, res
pectiv Dekarz T, Unger 3, 
David 2. Fetzold 2 fi din 7 m). 
Kalbow 1.

Arbitrii olandezi Jan Daems 
și Mathias Helwegen au condus 
corect. eu excepția ultimelor 
trei minute ale primei reprize, 
cfnd au dezavantajat pe Chi
mistul. anulîndu-t un gol și 
dîcttnd două eliminări gratuite.

Ion GAVRILESCU

prinde doar pe cei care nu au 
văzut meciul. Prezentîndu-se 
în mare progres față de luna 
ianuarie, cînd au evoluat (și 
au pierdut) la București în 
fața juniorilor români, tinerii 
reprezentanți ai „cocoșului ga
lic" au jucat în viteză, au 
combinat spectaculos și (mai 
ales) eficient. începutul parti
dei a aparținut hocheiștilor 
iugoslavi, care au înscris prin 
Brodnik (min. 5). După trei 
minute, Kozici (Iugoslavia) 
este eliminat pe 5+10 minu
te. Francezii profită și, ega
lează prin Fleutot. în continu
are, elevii antrenorului J. C. 
Sozzi încep să ia avans prin 
golurile marcate de Marck 
(min, 19), Babin (19, 44). Zarka 
(25, 39), Bataille (48). Depani-

ASCENSIUNEA ÎNOTULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

ultimii doi ani și jumătate(!), 
dar si una dintre cele mai mari 
specialiste din toate timpurile, 
în treacăt fie spus, Otto a 
cîștigat aurul mondialelor ’86 
cu 2:15.56... Iar la 400 mixt. 
Noemi a înotat 4:41,79 — încă 
o dată, a șasea oară din de
cembrie încoace!, mai bine de- 
cît campioana lumii de la Ma
drid. Ca o curiozitate, să no
tăm că a doua clasată Ia Bu
dapesta. Franciska Gal (Unga
ria). a fost cronometrată în 
4:57,95. O diferență grăitoare.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

4 MEDALII DE AUR 
LA BALCANIADA 

DE JUDO TINERET
Duminică seara, târziu, 

Campionatele Balcanice de 
judo pentru tineret s-au în
cheiat. la Trebinje (Iu* 
goslavia), cu un frumos 
succes al sportivilor noștri’ 
care au cucerit 4 medalii de 
aur : Dragoș Bolbose, Dan 
Mureșan. Florin Lascău, 
Petre Anițoaie. Amănunte, 
în t ziarul de mîine.

în sferturile de finală ale 
turneului de box de la Usti nad 
.Labem (Cehoslovacia) trei pu- 
gilisti români au obținut vic
torii. La categoria muscă A- 
drian Amzăr l-a întrecut pe

TURNEUL CELOR
5 NAȚIUNI

LONDRA, 5 (Agerpres) — In 
Turneul celor 5 națiuni la rugby 
echipa Angliei a învins cu scorul 
de 21*—12 (9—3) formația Scoției 
tn meciul disputat la Londra în 
prezența a 60 000 de speotatorl. 
Jucind In deplasare, la Cardiff, 
selecționata Irlandei a întrecut 
cu scorul de 15—11 (6—8) repre
zentativa Tării Galilor.

Competiția a fost cîștigată a- 
nul acesta de echipa Franței, 
care totalizează 8 puncte, fiind 
urmată tn clasament de Irlanda șl 
Sooția — cite 4 puncte. Anglia 
șl Tara Galilor — citte 2 puncte.

• Dinamo Kiev, învinsă acasă I # Everton continua sâ 
conducă • Celtic, cîștigătoare în derby-ul cu Rangers

# Napoli și Maradona au mai trecut un »hop“
UJl.S.S. tn etapa a 5-a a cam

pionatului unional, lidera clasa
mentului, echipa Spartak Mosco
va, a terminat la egalitate, 1—1, 
meciul susținut in deplasare cu 
Sahtior Donețk. Dinamo Kiev a 
pierdut cu *1*—2, pe teren pro
priu, tn fata formației Dnepr 
Dnepropetrovsk I Alte rezultate : 
TSKA Moscova — Metallist Har
kov 2—0 ; Neftci Baku — Dina
mo Minsk 0—0 ; Ararat Erevan 
— Jalghirls Vilnius 1—2 ; Dinamo 
Tbilisi — Zenit Leningrad 0—0; 
Torpedo Moscova — Dinamo Mos
cova 2—0.

an (55), respectiv Kozici (29, 
59) și Lazarevici (56).

Au arbirtat bine : Hacsaert 
(Belgia) — Gubernii, Both 
(România).

CLASAMENTE 
SERIA A

1. ROMANIA 2 2 0 0 19— 5 4
2. Italia 2 10 1 7—8 2
3. Bulgaria 2 10 1 11— 6 2
4. M. Britanie 2 0 0 2 4—11 0

SERIA B
1. FRANȚA 2 2 0 0 111— 6 4
2. Iugoslavia 2 10 1 14)—112 2
3. Danemarca 2 10 1 10— 6 2
4. Austria 2 0 0 2 2—9 0

tn „CUPA FAIR-PLAY", dotată 
cu „Trofeul Seiko”, conduce Ma
rea Britanie cu 26 minute de 
penalizare, urmată de Italia (28), 
Tugoslavia (31), Franța (36), Ro
mânia (44), Bulgaria (46), Dane
marca (49) și Austria (52).

Stela Pura a mai terminat 
învingătoare la 100 liber — 
58,54, 200 fluture — 2:13,56 (la 
Zagreb), 400 liber — 4:13,21 
(Budapesta), Noemi Lung la 
200 mixt — 2:18.26. 200 bras — 
2:38,20, record național, 200 
spate — 2:18.95 (Zagreb), 800 
liber — 8:41,80 (Budapesta,
unde a doua a fost Eniko Pa- 
lencsar — 8:48.80). Cîte o pro
bă au cîștigat, la Zagreb, Ro
bert Pinter, cu 2:05,98 la 200 
fluture, el sosind al doilea la 
400 liber — 3:59,93 la cinci ze
cimi de iugoslavul D. Petricl, 
și Ionuț Mușat, cronometrat în 
23,63 pe 50 m liber.

Kin Chan Rim (R.P.D. Co
reeană), la pană", Daniel Du
mitrescu a cîștigat în fața lui 
Namzhilin (R.P. Mongolă), iar 
la „ușoară” Florian Țîrcomnicu 
a terminat învingător în me
ciul cu cehoslovacul Kucera,

A. MARCU IN FINALA
Finala turneului internațional 

de tenis de la Porec (Iu
goslavia) se va disputa 
între Adrian Marcu și ar
gentinianul Gustavo Garetto. 
în semifinale, Garetto l-a e- 
liminat cu 7—6, 3—6. 7—6 pe 
olandezul Feenstra, iar Marcu 
l-a învins cu 6—3, 6—2 pe ita
lianul Devideo, după oe în 
„sferturi" dștigase cu 6—1, 
6—3 la Vasudevan (India), în
vingător In „optimi" în meciul 
cu Comănescu (România), 
6—2, 6—2. în semifina
lele probei de dublu: 
Oliviera (Brazilia) și Vekema 
(Olanda) au întrecut eu 6—1. 
6—1 cuplul român Mihai Vanță, 
Marius Comănescu. Alte rezul
tate consemnate: Cihak (Ceho
slovacia — Horvath (Iu
goslavia) 7—5, 7—6 ; Garetto 
(Argentina) — Minutela (Ar
gentina) 4—6, 7—6. 1—5 ; 
Feenstra (Olanda) — Arraya 
(Argentina) 7—6, 6—3 ; Lampe 
(R.F.G.) — CseDai (Ungaria) 
6—2, 6—0 ; Devideo (Italia) — 
Bulievici (Iugoslavia) 6—3, 6—2.

In proba de dublu din 
cadrul turneului de tenis 
de la Viena. perechea Fiorin 
Segăreeanu (România), Jaro 
Navratil (Cehoslovacia) a în
vins cu 6—4, 6—4 cuplul Anto- 
nîtsch (Austria), Levine (S.U.A.).

Clasament : 1. Spartak Mosco
va — 9 P ; 2. ȚSKA Moscova 
7 p ; 1. Torpedo Moscova — 7 p.

ALBANIA. După 19 etape, în 
campionat conduc echipele Par
tizan Tirana șl Flamurtarl, cu 
cita 24 p, urmate de Vllaznia — 
23 p. Rezultate înregistrate în 
etapa a 19-a : Dinamc — Tomorri 
1—0 ; Lablnoil — 47 Nentori" 
1—0 ; Skanderbeg — Lokomoti- 
va 0—0; Traktori — Partizan 0—0; 
Naftetari — Vllaznia 1—0 : Apo- 
lonia — Flamurtarl 0—0.

ANGLIA. în etapa de sîmbătă 
a campionatului engleS Everton 
a învins, în deplasare cu 2—1 
pe Chelsea, iar Charlton a în
trecut cu 4—3 pe Watford. Alte 
rezultate : Tottenham — Nor
wich 3—0 ; Aston Villa — Man
chester City 0—0 : Nottingham —

• PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT ©
BASCHET • Tracer Milano a 

cucerit C.C.E. m., învlngînd ta 
finală, la Lausanne, pe Maccabl 
Tel Aviv, CU 71—69 (33—36) •
Senegalul s-a calificat pentru fa
za finală a Canwionatului Afri
cii (august, la Nairobi), cîștlgînd 
turneul de la Dakar în care a 
întrecut Mali cu 91—56. Guineea 
107—48 șl Gambia cu 92—58.

CICLISM • tn concursul de ta 
Shanghai, echipa orașului Beijing 
a învins pe 100 km cu 2.24:17.07. 
urmată de Japonia eu 2.26:19,58 
• Cursa de trei etape desfășu
rată în Belgia a fost adjude
cată de rutierul belgian Erie Van- 
deraerden, urmat la 38 s de ir
landezul Sean Kelly.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
C.M. grupa B. la Canazel. Fran
ța — R.D.G. 5—2 (0—2 2—0. 3—0), 
Norvegia — Olanda 7—4 (4—0,
2—4, 1—3). Norvegia — Italia 5—4 
(1—1, 3—1. 2—2), Polonia — Aus
tria 6—4 (1—4. 1—0. 4—0) • Tur
neu la Leningrad, cu participa
rea echipelor secunde ale țărilor 
respective : URSS — SUA 3—2. 
Suedia — RFG 4—3, Cehoslovacia 
— SUA 2—8, Suedia — Finlanda 
6—3. • într-un joo amical, la 
Plsen : Cehoslovacia — Finlanda 
5—2 (2—0, 1—1, 2—1). • Selecțio
nata foștilor internaționali ai 
URSS a jucat Ia Thunder Bay 
cu echipa olimpică a Canadei. 
Gazdele au învins cu 4—3 (2—0 
1—2, 1—1). • Dynamo Weisswas- 
ser, aflată tn turneu în Polonia, 
a evoluat la Katowice. Hocheiștii 
din R.D.G. au învins cu 6—3 
o selecționată locală.

LUPTE. • Echipa de lupte li
bere a URSS șl-a început tur
neul fn SUA tntîlnlnd la lows 
City selecționata americană.

AUSTRALIA. Cea mal lungă 
cursă de alergare din lume se 
desfășoară de la Westfield la 
Melbourne (prin Sydney) șl 
măsoară 1060 km. Ediția din 
acest an a revenit alergătoru
lui grec Ianis Kouros,, care a 
parcurs distanța în cinci zile 
și jumătate, timp în care a 
trebuit să schimbe cîteva pe
rechi de pantofi pe care i-® 
uzat !

FINLANDA. In „Țara cdtor 
1000 de lacuri”, unde schiul 
de fond., mai ales, se bucură 
de o foarte mare popularitate,

au loc an de an întrecerile 
unul tradițional Festival al 
sporturilor de iarnă, în loca
litatea Rovaniemi, situată din
colo de Cercul polar de nord. 
Proba masculină de 30 km a 
fost ciștigată de schiorul nor
vegian Vegard Ulvang (1.23:30) 
care l-a întrecut doar cu 27 s 
pe marele favorit, italiamfl 
Maurilio de Zolt.

U.R.S.S. Kievul, capitala 
R.S.S. Ucrainiene, deși este 
practic un oraș de ctaipie, are 
nenumărațl iubitori al schiu
lui, dar nu de fond, ci alpin, 
pentru a cărui practicare stat 
nevoiți să se deplaseze cale 
destul de lungă, pină în 
munți. Dar lată că municipa
litatea a luat măsura de a 
amenaja în parcul Goloseev- 
skl, din apropierea centrului 
marelui oraș de pe Nipru, o 
pîrtle artificială pentru schiul 
alpin, care va putea fi utili
zată cu același randament. în 
lungile luni ale iernii, dar șl 
In cele de vară.

 I

Coventry 0—0 ; Newcastle — Lei
cester 2—0. Conduce Everton cu 
67 p.

SCOȚIA. La Glasgow, In eter
nul derby. Celtic a învins cu 
3—1 pe Rangers. Alte rezultate < 
st. Mirren — Dundee 2—1 ; He
arts — Hibernian 2—1 ; Mo
therwell — Hamilton 3—0. Condu
ce în clasament Rangers cu 60 
p, urmată de Celtic — 58 p.

ITALIA, etapa a 25-a : Ascoli
— Verona 0—1, Atalanta — Ju
ventus 0—0, Avellino — Milan 
2—1, Empoli — Napoli 0—0, Inter
— Como 1—0, Roma — Fiorentina
1— 4, Sampdoria — Udinese 0—0, 
Torino — Brescia 2—2. Pe pri
mele locuri : Napoli 37 p. Inter 
>3 p, Roma 32 p, Juventus 31 p.
• Intr-un meci internațional 

amical disputat Ia Montevideo, 
echipa olimpică a Uruguayului 
a învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
selecționata similară din Chile. 
Au marcat Silvera (2) ș! Peleiti.
• La Asuncion (Paraguay), în 

med contînd pentru ..Cupa Liber- 
tadores” la fotbal, echipa locală 
Olimpia a învins cu scorul de
2— 0 (1—0) campioana Ecuadoru
lui, formația Nacional Quito,

Luptătorii sovietici au obținut vic
toria eu 7—3.

PATINAJ VITEZA • tn prima 
zi a Campionatelor Mondiale pe 
teren acoperit, ce se desfășoară 
la Montreal, sportivul canadian 
Guy Daignault a cîștigat proba 
de 1 500 m cu timpul de 2:27,72. 
fiind urmat de olandezul Charles 
Veldhoven — 2:27,92. Proba simi
lară feminină a revenit concuren
tei japoneze Eiko Shishii — 2: 
36,92.

SCRIMA • Concursul interna
țional de sabie de la Katowice 
s-a încheiat cu victoria scrime- 
rulul polonez Andrzej Kosztewa, 
care l-a întrecut în finală cu 
10—8 pe coechipierul său Dariusz 
Wudke.

ȘAH • După 7 runde, în tur
neul zonal de la Bayamo (Cuba), 
în fruntea clasamentului se află 
trei jucători : columbianul G1I- 
dardo și cubanezii Rodriguez sl 
Nogueira eu cîte 5 p. în runda 
a 7-a. Rodriguez a remizat cu 
ecuadorlanul Moran. • Turneul 
de la Malaga (Spania) a fost, 
cîștigat de maestrul englez Mark 
Hebden — cu 6.5 p din lil pasibi
le, urmat de iugoslavul Todor- 
cevlci șl suedezul Dan Cramllng 
— eu cîte 6 p. • tn runda a 
10-a a turneului de la Sarajevo, 
Miles a cîștigat la Vaganian, Sei- 
rawan la Dizdar. iar partidele 
Nikollci — Polugaevski și Kura- 
jița — Popovici s-au încheiat 
remiză. în clasament : 1. Niko
llci 7,5 p. 2. Vaganian 6.5 p.

TENIS DE MASA • tn conti
nuarea turneului pe care-1 între
prinde în Franța, echipa masculi
nă a R.P. Chineze a evoluat la 
Roubaix, în compania selecțio
natei țării gazdă. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 5—0.


