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în urma meciurilor de ieri din competițiile europene la handbal

Campionatele Naționale de schi fond

LA ȘTAFETĂ S-AU IMPUS

SENIORII DE LA DINAMO BRAȘOV

Șl JUNIORII DE LA A. S.A. BRAȘOV

H.C. MINAUR S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE CUPEI I.H.F.
Ieri, în cupele europene la handbal, toate cele trei echipe 

românești care au ajuns în sferturile de finală au susținut acasă 
meciurile retur.

Dintre acestea, doar H.C. Minaur Baia Mare a reușit să se 
califice în faza semifinală a Cupei I.H.F., marți urmînd să cu
noaștem pe viitoarea sa adversară, în urma tragerii la sorți.

In Cupa Campionilor Europeni, Steaua nu a obținut la Bucu
rești decît un rezultat de egalitate, iar Rulmentul Brașov, în 
competiția feminină a Cupei I.H.F., a pierdut și pe teren propriu.

Iată relatările redactorilor noștri care aii urmărit aceste 
partide.

VICTORIE NETĂ LA
CU HELLERUP

BAIA MARE. 28 (prin tele
fon). „H.C. Minaur s-a calificat 
în semifinalele Cupei I.H.F. 
Scorul în meciul retur : 24—16 
(10—6)“. Acesta a fost textul 
telegramei trimise, la sfîrșitul 
meciului, forului internațional, 
în vederea tragerii la sorți care 
va avea loc marți, 1 martie, la 
Basel. Victoria în partida din 
Sala sporturilor „Dacia", pe 
care echipa locală a obținut-o 
în fața echipei daneze Hellerup, 
a prilejui t o mare satisfacție iu
bitorilor handbalului din Baia 
Mare, care și-au susținut și a-

BAIA MARE: 24-16
COPENHAGA

plaudat călduros favoriții. Ceea 
ce face și mai prețios rezulta
tul din meciul-retur este efor
tul deosebit necesitat de obți
nerea lui, jucătorii din Dane
marca evoluînd mai bine chiar 
decît în partida de pe terenul 
propriu. Băimărenii au reușit 
abia în min. 32 să refacă han
dicapul de 5 goluri (11—6) din 
primul meci, pentru ca din a- 
cest moment să depună eforturi 
pentru a realiza și menține di
ferența de goluri necesară ca
lificării. A fost o cursă palpi
tantă în care danezii forțau, 

atacînd vijelios, se repliau ra
pid în apărare, reușind, nu o da
tă, să reducă diferența pînă la 
limitele... descurajării!

Minaur, cu o apărare foarte 
bună (în poartă — Petran, pînă 
în min. 41, apoi Neșovici, sen
zațional pînă în final), cu Mă
ricel Volnea în formă, cu Co- 
vaciu, Porumb, Stamate și 
Marta desprinzîndu-se din strîn- 
soarea „om Ia om“ și înscriind 
goluri fulgerătoare, derutînd a- 
părarea daneză prin pase iuți, 
a dovedit, o dată în plus, că 
în zilele sale bune este una din 
echipele de club cu faimă în 
Europa.

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag a 4-a)

După ,,16"-imile Cupei României la fotbal

5 DIVIZIONARE B MERG MAI DEPARTE!

Sîmbătă a fost o zi de feerie 
la Predeal. A nins ca în plină 
iarnă și zăpada s-a așternut în- 
tr-un strat de aproape un me
tru, spre bucuria miilor de tu
riști care au invadat' pur și 
simplu frumoasa noastră sta
țiune, îmbrăcată acum în hla
mida albă a zăpezii.

Pe Val_ea Rîșnoavei, la baza 
A.S.A., acolo unde se desfășoa
ră Campionatele Naționale de 
schi fond, organizatorii au avut 
multă bătaie de cap pentru a- 
menajarea traseelor în vederea 
bunei desfășurări a probei de 
ștafetă 4X10 km pentru seniori 
și juniori mari. Startul, amînat 
cu o jumătate de oră, i-a găsit 
pe concurenți sub o perdea de 
fulgi mari de nea, dar ei s-au 
avîntat în cursă cu ardoarea 
specifică tinereții și dorinței de 
victorie Evident favorite erau 
echipele secțiilor de la Dinamo 
Brașov și A.S.A. Brașov.

Primele schimburi au fost 
Florentin Burcă pentru dina- 
moviști și Constantin Dobre 
pentru A.S.A. După prima bu
clă de 5 km, primul se află, 
surprinzător, Valentin Cacina 
din ștafeta juniorilor de la 
A.S.Ă., (care au alergat îm
preună cu seniorii), secondat 
de colegul său din formația se
niorilor și FI. Burcă. Situația 
s-a menținut neschimbată și pe 

următorii 5 km, astfel că. în 
schimbul doi, juniorul Marin 
Turja s-a mai aflat doar puți
nă vreme în față, în timp ce 
în echipa A.S.A. Anton Bulbuc 
a preluat conducerea. Dar, pen
tru dinamoviști, Elemer Tanco 
a făcut o cursă foarte bună și 
și-a adus echipa în avantaj. 
Schimbul trei avea să hotăras
că, deja, formația campioană. 
Dinamovistul Ion Lungociu a 
alergat foarte bine, în timp ce 
sportivul de la A.S.A., Grigore 
Bodașcă, nu a avut o replică 
pe măsură și astfel diferența 
de timp dintre cele două ștafe
te avea să crească văzînd cu 
ochii. în ultimul schimb, Ca
rol Kope (Dinamo) a mai smuls 
un minut și jumătate lui Ga- 
vril Boitiș (A.S.A.) astfel că, 
pînă la sfîrșit, diferența dintre 
cele două echipe —a fost de 
peste 6 minute '

La juniori, antrenorii de la 
A.S.A. au alcătuit o formație 
redutabilă, deoarece sportivii 
respectivi nu au avut probleme 
în cîștigarea locului întîi și a 
titlului de campioni, ei reu
șind să depășească toate forma
țiile de seniori, cu excepția e-

Paul IOVAN

(Continuare In pao a 4-a)

în C.C.E., STEAUA NU A REUȘIT DECÎT
UN REZULTAT EGAL: 24-24 CU TUSEM ESSEN

Palatul Sporturilor și Cultu
rii din Capitală a găzduit du
minică după-amiază partida re
tur din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei Campionilor 
Europeni la handbal masculin 
dintre formațiile Steaua și Tu- 
sem Essen. Jocul s-a terminat 
cu rezultatul de 24—24 (13—11), 
care favorizează echipa vest- 
germană (învingătoare în tur 
cu 16—11), calificată astfel în 
semifinalele competiției. Din 
capul locului trebuie să facem 
precizarea că elevii antrenori
lor Radu Voina și Ștefan Bir- 
talan au avut o prestație mai 
bună decît în meciul de la (Continuare in pag. a 4-a)

tn acțiune, Vasile Stingă, cel mai eficace' jucător din partida 
Steaua — Tusem Essen. Foto : Aurel D. NEAGU

SÎMBÂTĂ :

VOINȚA BUCUREȘTI
F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE

- STEAUA
- POLITEHNICA TIMIȘOARA

0-3 (0-1)
3-0 (1-0)

DUMINICĂ :
PARTIZANUL BACĂU - F.C. OLT 1-2 (0-1)
OLIMPIA I.U.M. SATU MARE - „U" CLUJ-NAPOCA 2-0 (1-0)
F.C.M. PROGRESUL BRĂILA - C.S.M. SUCEAVA 5-1 (1-0)
GRANITUL BABADAG - F.C. ARGEȘ 1-2 (1-2)
RAPID BUCUREȘTI - A.S.A. TG. MUREȘ 1-0 (1-0)
OȚELUL ORAȘ DR. PETRU GROZA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-2 (0-1)
GLORIA PANDURII TG. JIU - S.C. BACĂU 0-1 (0-1)
PETROLUL PLOIEȘTI - OȚELUL GALAȚI 5-3 (0-0, 0-0, 1-1)
MONTANA SINAIA - DINAMO BUCUREȘTI 1-2 (1-2)
C.S.M. REȘIȚA - F.C.M. BRAȘOV 3-1 (2-0)
GLORIA BISTRIȚA - VICTORIA BUCUREȘTI 2-3 (0-1)
C.F.R. PAȘCANI - FLACĂRA MORENI 5-4 (1-1, 2-2, 2-2)
UNIREA URZICENI - CORVINUL HUNEDOARA 1-3 (0-0)

Meciul CARPAȚI AGNITA - SPORTUt STUDENȚESC a fost amînat. 

(Citiți cronicile meciurilor în pog. 2-3)

Essen, dar departe de a fi 
ceea ce o sală arhiplină aștep
ta, ceea ce iubitorii handba
lului doreau de la multipla 
npastră campioană. Jucătorii de 
la Steaua au furnizat pe par
cursul partidei și momente de 
handbal autentic, dar din pă
cate cele de... apatie au fost 
mai numeroase, ratările în fa
zele de atac s-au succedat ne- 
permis de mult. Cel mai edi
ficator în acest sens sînt cele 
5 (!) Aruncări de la .7 m ra-

Mihail VESA

• Granitul Babadag 
(din campionatul jude
țean), Partizanul Bacău, 
Oțelul Oraș Dr. Petru 
Groza și Montana Sinaia 
(divizionare C) întrecute la 
limită de F. C. Argeș, F. C. 
Olt, Universitatea Craiova 
și, respectiv, Dinamo 
București • Oțelul Galați 
și Flacăra Moreni, elimi
nate la loviturile de la 
11 metri • Următoarea 
etapă — optimile de finală 
- se va disputa la 4 mai

Balint (tricou de culoare închisă) înscrie spectaculos cel ie al 
treilea gol al echipei Steaua in meciul de sîmbătă c,i Voința 
București Foto : Aurel D NEAGU

CI. <1<: tir de Iii 10 metri

ANIȘOARA MATEI
PE LOCUL 4

LA PISTOL
OSLO, 28 (Agerpres). Proba 

de pistol cu aer comprimat din 
cadrul Campionatelor Europene 
de tir de la Stavanger (Norve
gia) a revenit concurentei Li- 
selotte Breker (R.F.G.) — CU 
486,2 puncte, urmată de Marina 
Dobranceva (U.R.S.S.) — 484.91 
puncte, Svetlana Smirnova 
(U.R.S.S.) — 482 puncte, Ani- 
șoara Matei (România) — 
480,80 puncte, Jasna Brajkovic 
(Iugoslavia) — 479,8 puncte,
Anke Volker (R.D. Germană) — 
♦78,61 puncte etc.

Turneul final al Diviziei A de baschet feminin

DERBYUL VOINȚA-
SATU MARE, 28 (prin tele

fon). Turneul final al celei de a 
39-a ediții a Campionatului Na
țional de baschet feminin a 
debutat sîmbătă în sala C.S.Ș. 
din localitate, într-o atmosferă 
specifică unei competiții de 
amploare, prezența unui public 
numeros contribuind efectiv la 
sporirea angajamentului jucă
toarelor.

în partida inaugurală, echipa 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCĂ s-a im
pus cu autoritate în fața for
mației OLIMPIA BUCUREȘTI, 
pe care a întrecut-o cu 103—71 
(62—38). Apărarea agresivă, in
tercepțiile, contraatacurile, de
sele aruncări de la semidistanță

„U" VA STABILI ECHIPA CAMPIOANĂ
și distanță au determinat deta
șarea actualei deținătoare a 
titlului chiar de la început 
(33—14, min. 10), aceasta obți- 
nînd o victorie aplaudată de 
cei prezenți, printre care mul
ti clujeni veniți să-și încurajeze 
echipa favorită, Olimpia a părut 
o formație resemnată, iar ab
sența a două jucătoare de bază 
(Mălina Marinache și Ecaterina 
Stingă) s-a făcut simțită din 
plin. Au marcat : Costanașiu 19, 
Kiss 19. Manases 13, Vereș 11, 
Dragoș 11, Mărgineanu 2, Enye- 
di 8, Dragoste 7, Boyte 2, Vigh 
4, Morar 7, respectiv Țintea (o 
surpriză plăcută) 16, Cristea 13, 
Gavriliuc 4, Bîră 3, G. Szoke 9, 
Bădinici 12, Simioană 3, Stoi- 

chiță 8, E. Szoke 4. Arbitri : FI. 
Baloșescu și R. Stănciulescu.

Mult mai interesantă a fost 
disputa dintre VOINȚA C.S.S. 
2 BUCUREȘTI si CHIMISTUL 
C.S.Ș. RM. VÎLCEA, cîștigată 
de prima formație cu 87—69 
(47—36). Cele 18 puncte dife
rență nu reflectă însă echili
brul desfășurării întîlnirii, în 
care baschetbalistele de la 
Voința au fost nevoite să depu
nă mari eforturi pentru a de
păși o adversară deosebit de 
tenace, care și-a apărat șansa 
cu multă ambiție, chiar în con
dițiile absenței Gabrielei Petre 
și a antrenorului Alexandru 
Moise. De altfel, în min. 34, 
♦corul era doar 68—65 în fa

voarea bueureștencelor și nu
mai o suită de trei aruncări de 
3 puncte a decis desprinderea 
echipei Voința, după care vîl- 
cencele au cedat pasul. Au în
scris : Borș 26, Ciocan 21, Ște
fan 20. Caloianu 8, Jugănaru 6, 
Filip 6, respectiv Manca 22, 
Barbu 18. Nițulescu 17, Predu- 
țoiu 3, Telițoiu 4, Stocheci 2, 
Ionescu 3. Competent și autori
tar arbitrajul cuplului C. Du- 
mitrache — Z. Raduly.

tn meciurile disputate dumi
nică : VOINȚA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 61—56 
(35—20), UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — CHIMISTUL 
RM. VÎLCEA 74—61 (40—31).

Luni au loc ultimele două 
partide: Olimpia — Chimistul 
și Voința — Universitatea, der- 
byul campionatului, decisiv în 
stabilirea echipei campioane.

Dumitru STANCULESC*



Campionatele Naționale de volei I VOINJA BUCUREȘTI - STEAUA 0-3 (0-1)

DEPLASARE, DAR NICI O MARE SURPRIZA I
Cea de a 15-a etapă a Campio

natelor 
dat loc 
deșj au 
țin de 
(din 11 
pe teren propriu, 
chipe amenințate. 
Vîlcea (2, _.2
(m) șl unul în deplasare. A.S.A. 
Eleclromureș Tg. Mureș <m) 
constituie adevărate baloane de 
oxigen pentru echipele respec
tive. tn rest, favoritele n-au fă
cut concesii. Tn totalitatea lor. 
rezultatele reflectă fidel nivelul 
de pregătire arătat de_ Șlvlzio- 
narele A 
iwnte de 
gramate *

Naționale de volei nu a 
la nici o mare surpriză, 
fost obținute nu mal pu- 
8 victorii în deplasare 
meciuri . Două succese 

ale unor e- 
_____ t_ . Chimia Rm. 
(f) și' C.S.M.U. Suceava

Iată amă-
a cele 11 meciuri pro-
în retur.

FEMININ r
RAPID BUCUREȘTI — FLACA- 

RA ROȘIE BUCUREȘTI 0—3 
(—10. —13 —4). învinsă surprin
zător în sala sa, în turul cam
pionatului Flacăra Roșie și-a 
luat cu brio revanșa în „fief“-ul 
rapidist Elevele lui Costinel 
Stan ..legate" într-un sextet 
angajat și sprinten — Niculina 
Bujor. Viorica Bîrsășteanu, Co- 
Nicolela Stanciu, Cornelia Colda 
— au făcut o partidă reușită 
sub toate aspectele. Ne-au plă
cut la învingătoare : calitatea 
execuțiilor de bază, forța în atac 
(susținută de c bună pregătire 
atletică) mobilitatea tn apărare 
(inclusiv autodublajul) și. 
ales o bine însușită idee tactică 
de Joc în atac, servită aproape 
fără reproș de coordonatoarea 
Corina Olteanu. cea ma.i bună 
din teren fiind totuși Nina Bu
jor. In această situație, era 
greu pentru rapidlste să repete 
surpriza din toamnă. Si cu atît 
mal mult în condițiile în care 
ele vădeau destulă nesiguranță 
în execuțiile inițiale fazelor — 
lipsă de concentrare la serviciu 
(greșit adesea sau cu grad scă 
znt de dificultate) și la preluare 
(care a obligat-o pe coordona
toarea Gabriela Dumitrescu la 
deplasări mari după minge $1, 
firește. la joc preponderent 
simplu în atac), pe de altă parte, 
chiar și în poziții favorabile, a- 
tacul . *" * *“
mingi șl... runcte. Daniela Bum- 
băcllă. Dandeln Țaga si Cristina 
Anton altemînd reușitele cu 
greșelile și epuizîndu-se spre fi
nalul meciului, care a durat mal 
puțin de o oră ! Bun arbitrajul 
brigăzii 
Vrăiescu

C.S.M.

rapiddst a irosit munte

V.D Rădutescu — 
(A. B.).

_____ LIBERTATEA SIBIU 
DACIA PITEȘTI 2—3 (8, 5, —12, 
—11, 13). Echipa sibiană. care a 
jucat în formula Mirela Nistor, 
Carmen Nicolae (Ren-ate Mai - 
kus). Ottilia 
Mocanu, Anca 
Șerb an (Liliana 
fost la un oas 
netă. Din setul al treilea. însă, 
resursele sale fizice au scăzut, 
ceea ce s-a văzut în finaiurile 
următoarelor seturi. De reținut 
că, în cel decisiv, dramatic, lo-

Szentkovics, Anca 
Nistor, Liliana 
Basarabă). a 
de o victorie

6—3 șl 
folosit

calnicele au condus cu 
11—9 ! Piteștencele au 
formația : Mihaela Marian. Da
na Marinescu. Corina Holban, 
Cristina Buznosu. Felicia Po
pescu (Camelia Deieă). Claudia 
Tătucu (Anca Gheorghe). Arbi
tri : V. Dumitru și Gh. Stan. 
(Hie IONESCU. coresn.).

ȘTIINȚA BACĂU — C.S.U. 
RAPID GALAȚI 0—3 (—13, —14, 
—1). Tn primele două seturi Jo
cul a fost echilibrat, țlnînd în
cordată atenția publicului spec
tator. Gazdele au avut chiar a- 
vantaje de cîteva puncte. în am
bele t 11—8 (s. D șl 13—8 (s. II). 
Tn ultima parte, studentele gă- 
lățene s-au detașat însă net, 
profitînd de scăderea concentră- 
rid în terenul băcăuan. Cele mai 
bune : Speranța Găman și Ilea
na Berdilă, de la învingătoare. 
Arbitri : D. Solea și I. Martin. 
(Fiorin FILIOREANU, roresp.).

CHIMIA RM. VÎI.CEA 
crr craiova 3—2 (7, 
—5, 2). Amenințate cu 
darea, vîlcencele s-au 
puternic în acest meci,
în final cînd au dominat copios. 
De remarcat că. pentru Chimia, 
trăgătoarea Camelia Iliescu a 
reușit 12 puncte consecutive clin 
serviciu ! întreaga echipă gazdă 
a jucat în general bine. Iar d-o 
la oaspete s-au detașat. Lucrcția 
Mirca și “ 
Arbitri : 
Drăgan. 
resp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — PENICILINA IAȘI 3—0 
(3, 7, 4). Joc dezinvolt practicat 
de campioane, care au folosit 
sextetul : Toana Cotoranu. Mircla 
Zanfir, Tanța Drăgoi. Eugenia 
Cotescu, Monica Șușman, Mircla 
Cazangiu. Ieșencele au dat o 
replică palidă, jocul încheindu-se 
în numai 50 de minute. Arbitri : 
Fr. Silaghi — N. Găleșeanu. (Șt. 
GURGUI, coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI - 
RUL CONSTANȚA, amînat 
tru 12 aprilie.

In clasament, conduce 
vinsă Universitatea C.F.R. 
(un joc mai puțin). 
Dacia 
C.S.U.
(două 
namo 
cîte 22

75 de minute de 
campionii au cîștigat fără 

probleme. Gazdele le-au 
replică anemică, prac- 

un joc lent, simplist șl cu 
breșe în apărarea din 

linii. Nici învingăto- 
strălucit, corni țin-d u- 

jucînd

— OLT- 
—13. 11, 

retrogra- 
mobiliza* 
mal ales

Liliana Hermencann.
,V. Chloreanu si L 

(Pavel GEOENOIU, co-

După numai 
joc, 
multe 
dat o 
ticînd 
multe 
ambele 
ril n-au 
nele greșeli la Dreluare. 
prea relaxați. S-au evidențiat : 
Dumitru de la gazde. Spînu, Io- 
nescu, Dascălu și Șoica* Au ar
bitrat : D. Negro iu și M. Her- 
ța. (Andrei CRIȘAN, coresp.)

C.S.U. SĂNĂTATEA ORADEA 
— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 0—3 (—14, —13, —5). Deși 
orădenii au condus în primele 
două seturi (5—0 și, respectiv, 
10—4). partida a fost, totuși, la 
discreția oaspeților. Infrîngerea 
orădenilor s-a datorat în special 
greșel'ilor de servicii (între care 
o serie de opt !) sau de preluare, 
precum și defecțiunilor blocaju
lui. Oaspeții au avut în Mășcă- 
șan un coordonator inspirat, iar 
în Baidoc și Țerbea trăgători 
deosebit de eficienți. Ei au me
ritat pe deplin victoria. Au arbi
trat : E. Mendel și V. Dușa (Die 
GIIIȘA, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — DINAMO zalau 2—3
8. —9, 7). Studenții, de
al ..lanternei", cu slabe 
de salvare, au condus 
ori, la seturi pe mal 
lor adversari. Nume» 

greșeli la serviciu pe 
parte, atacuri?.e puternice

I
I
I
I
I

FA- 
pen-

neîn- 
____  26 p 
urmată âe 

Flacăra Roșie și 
Rapid — cîte 24 p, Farul 
jocuri mad puțin) și 
(un joo mai puțin) 
p etc.

MASCULIN
VIITORUL DINAMO BACAU 

— DINAMO BUCUREȘTI 2—3 
(—11, —8, 11, 8. —4). Lidera cla
samentului a cîștiga.t mai greu 
decît se prevedea. Și dacă gaz
dele nu făceau o sumedenie de 
greșeli la serviciu 
rezultatul putea fi 
dată, băcăuanii au 
dibil multe mingi, 
cisdv el au căzut 
mai buni n-i s-au 
restenil Pop și Căta-Chițiga. Au 
arbitrat I. Martin și D. Solea. 
(Florin FITIOREANU. coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.S. 
2 BAIA MARE — STEAUA 
BUCUREȘTI 0—3 (—10, —12, —5).

26 P,

Dl-

șl preluare, 
altul... Toto- 
irosit inc.re- 
tn setul de- 
definltlv. Ce! 
părut buou-

ELCOND 
(12. -3. 
ținâtori 
speranțe 
de două 
rutin ații 
roa-ele 
de o - _______
ale sălăjenilor pe de alta a.u în
lesnit victo-ria oaspeților șl nu 
stăvilit elanul echiped locale. 
Remarcări : Grora de la timișo
reni. ștreang și Tu ovan de la 
oaspeți. Arbitri : V. Vobcu și 
I. Pin tea. (Constantin CRETU, 
coresp.).

RELONUL 
TRACTORUL 
8, —12. —3). 
făcut un joc _____ _____ ____ T_
tiva a aparținut. în majoritatea 
timpului, brașovenilor. Localni
cii au făcut mad multe greșeîl 
decît adversarii în cele mal e- 
chiilibrate două seturi ale întîl- 
nirH. Arbitri : S. Popescu și 
E. Udiudec. (Nicola e MARCU, 
coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
3—2 (13. —12, 10, —10, 12). Me-
ciu'I a stat tot timpul sub sem
itul echilibrului pronunțat, ofe
rind o dispută acerbă și intere
santă pe parcursul a două ore 
și 15 minute. Tn cele din urmă, 
gazdele au cîștigat pe merit 
două puncte prețioase în încer
carea de a se îndepărta de 
.,zona fierbinte" a clasamentu
lui. De la învingători, cei mai 
buni au fost Mărginean, Bucur 
și Mîndru, iar de la învinși Sto- 
ian și Pascu. Arbitri : FI. Scor- 
țaru și N. Marin. (Ion M1N- 
DR.ESCU, coresp.).

Tn clasament conduce Dinamo 
29 p, urmată de Steaua 28 p, 
El’cond Dinamo și Viitorul Di
namo — cîte 25 p.

SAVINEȘTI — 
BRAȘOV 1—3 (—12, 
Ambele echipe au 
frumos, dar iniția-

Divizia A la handbal IN COMPETIȚIA MASCULINA,
METALUL BISTRIȚA POLITEHNICA TIMIȘOARA 24-22

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.U.G. CLUJ-NA- 
POCa 32—20 (15—11). După cum 
începuse partida din Sala Flo- 
reasca, se părea că vom asista 
la un joc spectaculos. A fost nu
mai parțial așa, întruclt pe timp 
ce se scurgeau minutele, apă
rarea studenților clujeni făcea 
față tot mai greu atacurilor di- 
namoviste. lăsînd greul pe sea
ma tînărului portar Radu Marc. 
El a fost totuși bun în această 
partidă, în ciuda numărului mare 
de goluri primite, în cea mai 
mare măsură datorită, cum men
ționam, greșelilor din apărare 
ale colegilor. De partea cealaltă, 
apărarea dinamovistă s-a impus 
printr-un joc destul de exact, cu 
trecere rapidă în faza de atac, 
unde forța de aruncare de care 
dispune formația pregătită de 
Ghiță Llcu șl Valentin Samungi 
s-a detașat. Ar fl nedrept dacă 
printre cel evidențiați nu i-am 
numi șl pe portarii dînamoviști 
Vasile Cocuz și Claudlu Tones- 
cu, care și-au împărțit frățește 
reprizele de joc. Au înscris : Mo- 
canu 7. Llcu 7i Ștefan 5, Zaha
ria 3, Dur&u 3, Antonescu 3, 
Chlriac 2, Jianu 1 și Dog&rescu 1 
pentru învingători, respectiv S. 
Pop 7, Căldare 3, Petruș 3, 
Klss 3. SImboan 2 șl Botorce 2. 
Au arbitrat, inegal, Al. Boier șl 
E. Iavorschi (Timișoara).

V. MIHAIL
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

RELONUL SAVINEȘTI 28—22

(11—12). După o primă repriză 
în care oaspeții au avut inițiati
va, craiovenii își revin și, după 
ce egalează, trec la cîrma jo
cului, în special pe contraatacuri 
tăioase, care în final aveau să 
le aducă victoria. Marcatori : 
Neagu 7, G. Marian f, Răduță 5, 
Agapie 4, Dumitru 2, Barcan 2, 
Leștaru 2 pentru studenți, res
pectiv Zaharia 6, St. Bursuc 6, 
Cr. Bursuc 4, Zamfir 4, Muceni
ca 1 și Jurea 1. Au arbitrat : M. 
Stăncilă (București) și I. Nico- 
lae (Ploiești). (V. POPOVICI — 
coresp.)

METALUL 
TEHNICA 
(12—12). O 
plaudat în final victoria mai pu
țin previzibilă, dar pe deplin me
ritată, a gazdelor. Bistrițenii au 
debutat timid, studenții (fără 
două piese de bază, portarul A- 
lexandru Buligan și Dan Petru) 
reușind să domine prima parte 
a meciului. Puțin înainte de 
pauză, gazdele au reușit egala- 
rea *“ ~
luare, bistrițenii încep în forță 
și iau conducerea (15—14, min. 
37). într-un final incandescent, 
handbaliștil localnici reușesc să 
se desprindă la trei puncte, 
24—21 (studenții mai înscriind și 
el o dată), obținînd o victorie 
meritată și muncită. Marcatori : 
Irimieș 6, Cojocaru 5, Termure 5, 
Bejan 3, Lochner 2, nan Marin 3 
pentru învingători, respectiv Do- 
brescu 9. Gal 3, D. Nagy 3, Ma
tei 3, Săftescu și Popescu cite 
2. Arbitri ; Tr. Popescu și St. 
Marghescu, ambii din București. 
(FL. toma — coresp.)

BISTRI'PA — POLI- 
TIMIȘOARA 24—22 
sală arhiplină a a-

12—12, min. 29. După re-

ADP1INISTRATIA DE STAT LOTO-PDONOSPORT IWOP'IFVA
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 28 
FEBRUARIE 1988. 1. Como —
Pisa X ; 2. Em.poil — Ascolî 1 ; 
3. Torino — Cesena X ; 4. Avel- 
Mno — nwentdna (pauză) X ; 5. 
Avelllno — Fiorentino (final) 
X ; 8. Milan — Sampdoria (pau- 
Bfi) X j 7. Milan — Sampdoria

(flnail) 1 : 8. Pescara — Napoli 
(pauză) 2 ; 9. Pes>cara — Napoli 
(final) 2 ; 10. Roma — Juventus 
(pauză) X ; 11. Roma — Juven
tus (final) 1 ; 12. Verona — In
ternaționale (pauză) X ; 13. Ve
rona— Imtemazionale (final) X. 
FOND TOTAL DE ClȘTlGURI i 
2.263.962 LEL

I

tn pofida frigului pătrunzător, 
peste 15.000 de spectatori au ve
nit sîmbătă la stadionul „23 
August" din Capitală pentru a 
urmări partida dintre Voința 
București, una dintre revelațiile 
actualei ediții a competiției, șl 
campioana țării. Steaua. Pe un 
teren moale, 
două echipe au oferit publicu
lui un joc alert și plăcut, cu 
multe faze frumoase, cu goluri, 
dar și cu mari ratări (de par
tea divizionarei A). Merituoasa 
echipă din campionatul munici
piului București (categoria „O- 
noare") a confirmat și de aceas
tă dată, tn etapa ,.16"-imllor 
Cupei, dînd o replică plină de 
curaj și viguroasă liderei pri
mului 
reușit, de altfel, să mențină sco
rul alb mai mult de o jumătate 
de oră de joc șl a acționat des
tul de bine în eîmp, dar nu șl 
In preajma porții adverse, 
atacurile sale au fost ușor 
trămate de experimentata 
rare stelistă.

De cealaltă parte, Steaua, 
a se prezenta la nivelul optim 
al posibilităților sale șl fără a 
forța prea mult (a și avut cîțiva 
titulari absenți : Bumbescu și 
Botariu — ușor accidentați, Hagi 
— suspendat pentru cumul de 
cartonașe) a cîștigat lejer, reali- 
zînd o ultimă și utilă verificare 
publică înaintea dKicMei partide 
de miercuri cu Glasgow Ran
gers.

alunecos, cele

eșalon valoric. Ea

| F.C MARAMUREȘ

I

I
I
I
I
I
I

I

unde 
des- 
apă-

fără

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — DINAMO BRAȘOV 
30—23 (ÎS—9). Un joc aspru, cu 
multe eliminări (14 — gazdele, 
9 — brașovenii), In care mureșe
nii au fost „vioara Intîi" șl au 
cîștigat pe merit în fața unor 
adversari redutabili. Marcatori : 
Bădău 6, I. Moldovan 6, R. 
Moldovan 5, Vajda 4, Ciobanii 3, 
Mureșan 3, Furnea 2 șl David 1 
pentru învingători, respectiv Ni- 
colescu 7, Strelnu 6, ~
Hossu 3, Donca, Donosa și Micle

— cite 1 gol. Au arbitrat : Al. 
Vîrtopeanu — St. Georgescu, din 
București. (C. ALBu — coresp.)

FEMININ

Roșea 4,

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANTA 
22—15 (10—8). In prima parte a 
meciului, handbalistele constân- 
țence au fost permanent la cîr
ma jocului, pentru ca în finalul 
primei reprize bucureșteneele să 
egaleze (8—8, min. 28) și să pre
ia inițiativa, care în repriza se
cundă avea să le aducă un a- 
vantaj substanțial. A fost un 
meci plăcut, cu multe faze spec
taculoase. în viteză, ambele for
mații arăt.îndu-se dispuse la e- 
fort. Confecția șl-a valorificat în 
final plusul de experiență șl for
ța mal mare de aruncare la 
poartă, obținînd o victorie con
fortabilă. Au înscris : Grigoraș 
11, Preoțcscu 4, Nuțu 2, Hftvîr- 
neanti 2, Sorina Arvatu, Croitoru 
și Mincu cîte 1 gol, pentru Con
fecția, respectiv Mihăilescu 7, 
Roșea 4, Cămul 2, Matarangă și 
Pîrîiaru cîte 1 gol. Au condus 
bine * Aî. Isop (Pitești) și Gh. 
Mihalașcu (Buzău). (M. V.)

ȘTIINȚA BACAU 
GALAȚI ‘ " —
discreția 
ținut să 
tul 
lui
De 
țean Constantin Cojocaru a fost 
eliminat din sală, în min. 34, 
pentru că... a lovit un spectator 1 
Marcatoare : Tîrcâ 9, Lunca 6,

OTELUL 
34—18 (17—7). Meci la
campioanelor, care au 
demonstreze că rezulta- 
din turul campionatu-egal

a fost un simplu accident, 
remarcat că antrenorul gălă-

După o- su’tă de mari ratări, 
în faze clare de gol în care Pi- 
țurcă (min. 4), Majaru (min. 44), 
Lăcătuș (min. 12) și din nou 
Pițurcă (min. 30) nu l-au putut 
învinge pe portarul Helmds, ex
celent uneori în intervenții, sco
rul a fost deschis în min. 32 la 
una din . .
goal-keeper-ului 
reașă a 
trimis-o 
ȚURCA 
tun, cu 
care nu - -------.
atac stelist a înscris în poarta 
goală. Au urmat, pînă la pauză, 
alte ratări, ale lud Ungureanu 
(mi-n. 37 șl 43) și Belodedici 
(min. 44).

puținele greșeli ale 
' ' Voinței : Ci- 

recuperat o minge, a 
în adîncime spre PI- 
Ilelmis a ieșit inopor- 
intenția intercepției, pe 
a reușit-o, și vîrful de

După pauză. STOICA a majo
rat avantajul (min. 52), Bălan 
a trimis mingea în bară (min. 
60) iar BALINT, Ia o bllbiială a 
apărării adverse, a pecetluit 
(min. 73) scorul final.

Arbitrul D. Petrescu (Bucu
rești) a condus foarte bine.

VOINȚA : HELMIS — Vo4.cn- 
lescu, Tănasc, Mihale, MARIN 
— Vlaicu. DAMIAN, Dlaconu. 
Pavel (min. 46 Petre) — Ci-ocă- 
nete. Buștean (min. 70 Vilcu).

STEAUA : stîngaclu — Iovan 
(min. 72 D. Petrescu). BELODE
DICI cireașă, UNGUREANU — 
STOICA. BALAN. Balint Ma
jaru — Lăcătuș, PIȚURCA.

rat avantajul (min. 52)

Constantin FIRĂNESCU

„PGLI" TIMIȘOARA 3-0 (1-0)
echipe au apărut 

destule absențe <2 
F. C. Maramureș 
de suspendare, 6 

— accidentați, 1

în 
ti-

Ambele 
teren cu 
tulari la 
în stare 
oaspeți 
vechi sau mai noi !). în astfel 
de condiții, formația băimărea- 
nă s-a dovedit mai omogenă, 
mai combativă în atac, obligîn- 
d-o pe „Poli" să se încline ca 
și în anul promovării ei în 
prima divizie. Tabela de scor 
s-a modificat destul de repede: 
in min. 4, Pinter a .urcat" 
pînă aproape do linia de poar
tă, a centrat impecabil și 
IVAN a înscris spectaculos: 
1—0. Au urmat alte cîteva mo
mente fierbinți la poarta lui 
Moise (min. 6, 7 și 19), rezol
vate cu bine de acesta. „Poli" 
are o perioadă de echilibrare 
a jocului, cea mai periculoasă 
fază fiind aceea creată de Vlă- 
tănescu (min. 26).

în repriza secundă, maramu
reșenii forțează majorarea sco
rului. După ce ratează D. Mol
dovan („cap" pe „lingă", în 
min. 50), partida se... limpe
zește în min. 54 : Ia centrarea 
Iui Roatiș, IONUȚ trimite cu 
capul în propria poartă : 2—0. 
Tempoul partidei scade, dar 
băimărenii Insistă, mai creea
ză cîteva faze-spectacol, ca a- 
ceea din min. 87, cînd Ia „un- 
doî“-ul dintre DOROI3ANȚU și 
Vase primul liftează mingea în

> la 
mai

plasă, peste Moisc, ieșit Ia blo
caj : 3—0 și... o calificare ab
solut meritată a gazdelor, a- 
plaudaiă de cei 8000 de spec
tatori.

Arbitrul O. Ștreng (Oradea) 
a condus foarte bine.

F. C. MARAMUREȘ : Feher 
— PINTER, Buzgău. Ignat, Nă- 
prădean (min. 85 Trocea) — 
MUREȘAN, SABAU, IVAN — 
ROATIS, D. Moldovan (min. 73 
DOROBANȚU), Vase.

„POLI": Moise — Andreaș 
(min. 77 Tanasoglu), Ionuț, 
CRĂCIUN. Stoicov — Pascu. 
MANEA, Vlâtănescu, CHINA — 
Dudas (min. 46 Bobaru). Banu.

Stelian TRANDAFIRESCU

Ciubotaru 6, Cervencluc 4, Luca 
4, Petrea 2, Popa 2 și Butnărașu 1 
pentru studente, respectiv Anto- 
neanu 7, Oprea 4, Ursache 3, 
Stoica 2 și Stan 2. Au arbitrat : 
II. Marzavan (București) și M. 
Tănăsescu (Pitești). (S. NEN1ȚA 
— coresp.)

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
rapid 37—26 (18—13). Handba
listele de la Chimistul au reali
zat contraatacuri spectaculoase, 
lansate foarte bine de Doina Ro- 
dean șl finalizate de Denisa Ro- 
mete. De asemenea, Maria Ve- 
rigeanu, Edit Tordk și Liliana 
Bloju s-au impus prin aruncări 
sigure. Au înscris : Verigeanu 
11, Romete 10, Bloju 5, Lazăr 5, 
TuroK 3, Nedelcu 3 pentru gaz
de, respectiv Dobre 10, Oanea 4, 
Ivan 4, Doiciu 2, Ignat 2, Oprea, 
Stanciu, Vasile și lagăru — cite 
un gol. Arbitri : R. Antochi — 
I. Boscbner (Brașov). (P. GIOR- 
NOIU coresp.)

IAȘI - 
TIMIȘOARA

Gazdele au 
foarte bine, reușind să 
in min. 10 cu 8—1. După 
handbalistele tlmișoren- 

i revenit, au echilibrat

CONSTRUC- 
35—26 

început

TEROM
TORUL 
(18—11). 
partida 1 
conducă 
reluare, 
ce și-au 
meciul, dar nu au putut întoar
ce rezultatul, victoria leșenceior 
fiind pe deplin meritată. De 
menționat că in această partidă 
au fost dictate numai două eli
minări (de două minute). Mar
catoare : Cozma 7, Duca 6, Co- 
valluc 6, Aîexescu 5, Nisipeanu 
5. Anton 2, Crețan 2, Chelaru 1 
și Prundeanu 1 pentru TEROM, 
respectiv Stanc-Pălici 9._ Stancov 
7, Trucă 3, Torjoc 
Căuș 1 și lonescu 1. 
M. Dumitrescu și E. 
reștl). (AL NOUR —

MUREȘUL TG.
C.S.M. --------------

3, Gurgu 2, 
Au condus : 
Nlță (Bucu- 
coresp.)

MUREȘ — 
_____ INDEPENDENȚA SIBIU 
33—21 (17—14). Joc echilibrat pînă 
în min. 21 (4—4 în min. 7, 11—10 
în min. 21), după care mureșen- 
cele înscriu consecutiv de pa
tru ori ; 15—10 în mia. 28. In 
repriza secundă, localnicele rea
lizează goluri spectaculoase, mai 
ales prin neobosita Esztera Ma- 
tefi și obțin o victorie clară. Au 
înscris : Matefi 15, Mozsi 6, 
Bărbat 5, Z. Biro 4, Avram 2 și 
Mușat 1 pentru Mureșul, respec
tiv Paștiu 8, Rău 6, Enescu 4, 
Livia Stroia 3. Au condus : V. 
Dan — I. Mariș (Cluj-Napoca). 
(A. SZABO — coresp.).

6,

sinaK. 
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Univ 
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40. da

UNIREA URZKENI-
URZICENI, 28 (prin telefon). 

Așteptat aici ea un mare eve
niment, meciul dintre Divizio
nara C Unirea și reputata Cor- 
vinul Hunedoara a justificat 
întru totul așteptările spectato
rilor la capitolul luptei sporti
ve, dar nu și, din păcate pentru 
ei și pentru inimoasa formație 
locală, din punct de vedere al 
rezultatului final. Deși acuzînd 
oboseala drumului de intoarce-

re dii 
ria, c 
cîteva 
Cupă, 
rios i 
maxir 
de <x 
zionai 
de 20 
tentă 
egal 
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REȘIȚA, 28 (prin telefon). 
Vreme mohorită, teren alune
cos. circa 12.000 de spectatori în 
tribunele stadionului Valea 
Domanului — iată decorul în 
cans C.S.M. Reșița a eliminat 
din Cupă pe divizionara A 
F.C.M. Brașov. Localnicii au 
controlat jocul în majoritatea 
timpului, au combinat frumos 
la mijlocul terenului, s-au „bă
tut" pentru fiecare balon, obți- 
nînd astfel o victorie pe de
plin meritată. Echipa brasovea- 
nă. surprinsă de vigoarea ac
țiunilor divizionarilor B, a în
cercat să echilibreze jocul 
printr-o țesătură de pase, reu
șind aceasta doar în scurte pe
rioade de timp. Tn primele mi
nute ale reprizei secunde, bra
șovenii au construit cîteva faze 
periculoase, au redus din han
dicap. dar în continuare apăra
rea gazdelor a rezolvat situa
țiile mai dificile.

Iată cum s-au marcat goluri
le: în min. 13. Alexandru, din- 
tr-o lovitură de colț, a trimis

PARTIZANUL BACAU - F. C
BACAU, 28 (prin 

Cei 4000 de spectatori 
în priză, pentru că 
echipă a fost învinsă 
limită, jucînd 56 de minute în 
10 oameni (prin eliminarea lui 
Filat datorită a două placaje), 
apoi, din min. 87, în 9, deoare
ce celălalt fundaș central al 
băcăuanilor, Munteanu, a pățit 
la fel. F.C. Olt nu s-a ridicat 
la nivelul diviziei pe care o 
reprezintă și a trebuit să se 
zbată, să obțină o calificare atît 
de dificilă. Tn prima repriză, 
divizionarii C, parcă prea ti
morați, au atacat sporadic, mai 
ales că oaspeții au deschis sco
rni în min. 14, cînd PENA a 
șutat Ia rădăcina barei, mingea 
i-a sărit în piept Iui Mangeac și 
a intrat în gol. Deci, un gol 
norocos I

După pauză, în min. 48, sur
priză : gazdele, cum spuneam, 
în 10 oameni, izbutesc să ega
leze în urma unei frumoase 
combinații Chitic — DAVID, 
ultimul trecînd printre 3 ad
versari (Dumitrescu, A. Popes
cu, Mînca) și înscriind dezinvolt 
în colțul lung. Meciul avea să

telefon), 
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■ f/',- • telefon). 
■'«'•Ț veritabilă, 
■plina, sute de 

ilului rămași pe 
i fost ambianța 
?sfășurat parti- 
ecific de cupă, 
putat. Cum era
namo a fortat 
nd susținut, cu 
upu, Mateuț și 
tat. ultimul ști- 

dreapta al 
ara (min. 10). 
contraatac al

at cu un sut 
lașoltean (min. 
avertizeze pe 
atît mai mult 
26, Montana a 
prin CO.MAN, 
formidabil, în 

iri libere de la 
de metri, Ste- 
plică. Bucuria 
icilor n-a du- 
ult, pentru că, 
EUȚ. bine pla- 
capul, în pla-

TRU GROZA. 
Peste 8000 de 

dat cu emoții 
dbalistic al a- 

localitate — 
Cupei Româ- 

mara C Oțe- 
?a Craiova, 
frumos, curat, 
are. pentru a 
i A a trebuit 
e serios. To- 

at jo- 
rani - 

ibuție
a speetacolu- 

și jucătorii 
ătat lucruri 
î lauda lor — 
iv șansele, 
nscris relativ 

în min. 10. 
ntrare de pe 
ii. Ar mai fi 
in. 26, 27, 34, 
grilă, îndeo

BUCURE5T1-2 (1-2)
-centrarea luîMihăesctl. Iar 

după alte șapl minute Dina
mo va prelua /onducerea : șut 
al Iui Andonem „transversală" 
și reluare, u capul, a lui 
VAIȘCOV1CJ

Repriza seur'dă ia aflat tot 
pe dinamotȘti mai mult în 
atac (raptul de \ cocnere : 
15—1), dar Mihăescu (min. 54), 
Andone (nin. 73) și Orac (min. 
82) au răat bune ocazii de 
gol.

Arbitru V. Curt (Constanța) 
a condur bine.

MONTANA : PESCARU — 
Căiță, BENȚA, Munteanu, 
Ologu — Vasilescu, Pavel. Vo- 
chin (nin. 70 Tone), Scripcaru 
(min. (6 Andronache) — CO- 
MAN, CAȘOLTEAN.

DINAMO : Stelea — Varga, 
Movilă. ANDONE, Sabou — 
REDNIC, Lupu (min. 67 RA- 
DUCIOIU), Mateuț (min. 46 
BĂLĂCI) — VAIȘCOVICI, Mi
hăescu. Orac.

Laurențiu DUMITRESCU

. GROZA-UNIV. CRAIOVA 1-2 (0-1)
sebi el, au ratat. Gazdele au 
avut și ele două bune ocazii, 
prin Jurcă II și Toc, în minu
tele 30 și 33.

La reluare. Universitatea a 
controlat mai mult jocul, reu
șind să-și mărească avantajul 
în min. 52, prin BÎCU. în min. 
74, gazdele insistă și reduc din 
handicap prin TOC, pe fondul 
unui joc in care oaspeții s-au 
jucat cu ocaziile, dintre care 
bara lui Geolgău. din min. 60.

A arbitrat foarte bine I. Igna 
(Timisoara).

OTELUL: CRIȘAN — Herlea, 
MINZ. DAMOC. Micle — Fe- 
nesi. Baruta, JURCA II (min. 
70 Taichiș), Marta (min. 60 Si
me) — Jurcă I, TOC.

UNIVERSITATEA : LUNG — 
Negrilă, Ad. POPESCU. Cioro- 
ianu, Mănăilă — CIUREA, Stoi
ca (min. 63 Ghiță). GEOLGAU, 
Badea — BÎCU. Biță.

Miron MOGA

HUNEDOARA 1-3 (0-0)
ctuat în Si- 
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3PESCU, 
T Mora- 
— Lau-

LEXE

în pofida unui teren foarte 
greu, pe, care eforturile organi
zatorilor nu l-au „salvat" decît 
în parte, cele două garnituri 
s-au angajat într-o luptă pe 
muchie de cuțit, experiența și 
condiția fizică a oaspeților de- 
termmînd pînă la urmă rezul
tatul. Și poate chiar că ar fi 
fost altfel. Unirea arătîndu-și 
adesea „colții",' dacă unul din
tre fundașii centrali ai gazde
lor, Tudorache, nu ar fi comis 
(e drept și „ajutat" de gazon) 
două gafe uriașe, permițîndu-i 
lui NICȘA să înscrie, în min. 
62 și 72, primele goluri 
ale hunedorenilor. între ele. in 
min. 64, DĂNILA restabilise 
egalitatea, transforming impe
cabil lovitura de la 11 metri a- 
cordată la un fault clar și inu
til comis de portarul Ioniță a- 
supra Iui Andrei. La 2—1 pen
tru Corvinul, Unirea a resim
țit șocul psihic, permițînd vizi
tatorilor să se desprindă în cîs- 
tigători pe merit, dar cu greu, 
grafie golului realizat de PET- 
CU (min. 77).

Arbitrul Ad. Porumboiu 
(Vaslui) a condus foarte bine.

UNIREA: Șoltuz — Stoian,
IVAN. Tudorache. Buzatu — 
DĂNILA (min. 78 Miholcea), 
Andrei, AELENEI — Strizu. 
Dudu Georgescu. Cîrlan.

CORVINUL : Ioniță — Bar- 
dac, Mărginean, DUBINCIUC. 
Tirnoveanu — PETCU, Burlan 
(min. 83 Stroia), Klein — Ga
bor, NICȘA, Văetuș (min. 46 
Hanganu).

O vi di u IOANIȚOAIA

C.F.R. PAȘCANI - 
5-4 (1-1,

PAȘCANI, 28 (prin telefon).
Meci disputat în decor de iar
nă autentică. Organizatorii au 
făcut eforturi curățind terenul 
de trei ori pentru a-1 face apt 
de joc. Astfel, cele două com
batante au putut evolua bine 
în fața a circa 8000 de spec
tatori. Golurile din prima re
priză s-au datorat greșelilor 
celor doi portari. Mai întîi 
(min. 13), a greșit portarul 
gazdelor, Mihăilă : Văidean a 
executat un corner, vîrful 
CHIRIȚA a pus capul înainte 
ca Mihăilă să pună mîinile (!) 
șî 0—1. în min. 43, a greșit 
Dohot, care, prost plasat, a 
intervenit tîrziu Ia șutul pu
ternic, de la 30 de metri, al 
fundașului FARCAȘ.

în repriza secundă, două lo
vituri de cap soldate cu go
luri : IRIMIA (mîn. 50) pen
tru gazde (2—1) și VAIDEAN 
(min. 53) pentru oaspeți (2—2). 
O repriză în care mai incisivi 
au fost jucătorii echipei gaz-

GLORIA BISTRIȚA - VICTORIA BUCUREȘTI 2-3 (0-1)
BISTRIȚA, 23 (plin telefon). 

Aproximativ 10.000 de specta
tori au înfruntat vremea ne
prielnică (a nins continuu, 
cimpul de joc fiind acoperit cu 
un strat gros de zăpadă) pentru 
a urmări această partidă de 
un rar dramatism.

Primul sfert de oră a aparți
nut Gloriei, care, cu o linie de 
mijloc laborioasă, s-a instalat 
în jumătatea de teren adversă. 
Dar prima mare situație de 
gol s-a derulat în min. 14: în 
urma primului corner al me
ciului. mingea a ajuns la Soa
re. care a șutat violent de la 
16 m. dar Nițu. cu un reflex 
uimitor, a respins balonul de 
la vinclu. De acum încolo, jo
cul începe să se echilibreze si 
în min. 17 Dican este benefi
ciarul unei bune situații, dar 
balonul expediat de el trece 
razant cu „transversala". în 
min. 21. o acțiune personală a 
Iui Soare se încheie cu un șut 
din apropiere, dar balonul iz
bește rădăcina stîlpului din 
dreapta lui Nițu. în min. 29, 
Moga este la un pas de des
chiderea scorului, dar ratează. 
Vine însă minutul 31 și omni- 
nrezentul Uleșan centrează, 
Nalați ratează intercepția, min
gea se oprește în zăpadă și

PETROLUL PLOIEȘTI - OTELUL GALAȚI
5-3 (0-0,

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). 
Meci disputat cu multă îndîr- 
jire de ambele echipe, victoria 
surîzînd, în ultimă instanță, 
gazdelor, care, deși și-ar fi pu
tut asigura calificarea încă din 
cele 90 de minute regulamen
tare, au trebuit să aștepte lovi
turile de la 11 m. Prima re
priză a fost echilibrată, cu pu
ține ocazii de gol. în min. 12, 
Jipa s-a remarcat Ia o lovitură 
liberă executată de Hanghiuc, 
iar în min. 20 Iordache a ra
tat din apropierea porții. în 
min. 25, Călugăru apără șutul 
bombă al tînărului Ursea, unul 
din cei mai buni jucători de 
pe teren.

Următoarele 45 de minute a- 
parțin gazdelor, dar apărarea 
Oțelului se opune cu succes 
atacurilor repetate ale ploieș- 
tenilor. în min. 62, ocazie Măs- 
tăcan, iar în min. 65 — bară a 
lui Mocanu In min.80, ratează Ca- 
ciureac, după un minut urmea
ză trei ratări petroliste la a- 
ceeași fază, dar în min. 85 Nl- 
coară a fost pe punctul de a 
decide meciul în favoarea Oțe
lului. balonul trimis de el, cu 
capul, trecînd puțin peste poar
tă. Se ajunge astfel la prelun
giri. în min. 96, fundașul Ruse 
centrează, extremul sting Ma-

PANDURII Tg. JIU - S. C. BACĂU 0-1 (0-1)
TG. JIU, 28 (prin telefon).

Nici un complex de inferiori
tate în tabăra gazdelor. „Pan
durii" au atacat continuu, do- 
minînd copios, concretizîndu-și 
superioritatea teritorială în ra
portul șuturilor (23—8, pe poar
tă -10— 5) și al cornerelor (12—4). 
în ciuda cîtorva mari ocazii de 
gol (min. 20 Ionel, min. 31, Gaș- 
par — șut în bară, min. 62 Gu- 
gu, min. 78 Paraschiv, min. 81 
Tunaru și min. 90 Gheorghe), 
gazdele n-au putut marca nici
odată, șuturile expediate din a- 
propiere fiind parațe cu aplomb 
de portarul Cîmpeanu, aflat în
tr-o zi de excepție. Atacul gaz
delor a resimțit, de altfel, vădit, 
absenta abilului Mihuț, retras 
deliberat în postura de „libero". 
Manevra s-a dovedit total ne
inspirată, dezavantajul fiind du
blu : frustrarea atacului de un

FLACĂRA MORENI
2-2, 2-2)
dă, care au acționat cu curaj 
și ambiție de-a lungul întregii 
partide.

în prelungiri nu ș-a mai în
scris, deși Marcu și Andrei au 
ratat situații bune, în min. 105 
și 117, așa că au urmat lovi
turile de la 11 metri și — sur
priză — victoria echipei gazdă 
cu 5—4. Au înscris : NEGRI, 
TOMA și URSU pentru gazde, 
LALA și VAIDEAN pentru 
oaspeți.

A arbitrat bine J. Grama 
(București).

C.F.R. PAȘCANI: Mihăilă — 
FARCAȘ, OPREA, URSU, Ne
gri — Marinov (min. 65 Toma), 
D. ANTOHI, IRIMIA, D. Ro
taru — Andrei, I. Rotaru (min. 
65 Luca).

FLACARA MORENI : Dohot 
— G. Radu, Ene, Butufei, STA- 
NESCU — Viscreanu. Beldie 
(min. 105 Lala), Sava, M. Pană 
(min. 67 Marcu) — VAIDEAN, 
CHIRIȚA.

Modesto FERRARINI

DAMASCHIN I o trimite, din 
apropiere, în poarta goală: 0—1. 

în repriza secundă, bistrițe- 
nn atacă in trombă și după ce 
Soare (min. 65) irosește o bună 
ocazie, tot el, în min. 69, lan
sat in adincime, îl obligă pc 
Nițu să-l stopeze prin fault. 
TRÎMBIȚAȘ transformind im- 
parabil penaltyul : 1—1. Fina
lul partidei va aduce alte trei 
goluri avîndu-i ca autori pe 
DAMASCHIN I (mini 80 — re
luare eu capul). ȘUVAGĂU 
(min. 81 — cu un șut din apro
piere, balonul ricoșind în plasă 
<lin bară) și din nou DAMAS
CHIN I (inin. 87 — cînd a
transformat o lovitură de la 11 
m, la un fault comis in careu 
asupra lui Uleșan).

Arbitrul Ad. Moroianu (Plo
iești) a condus bine,

GLORIA: Nalati — ROMAN, 
Cervenschi, TĂTÂRAN. Bagiu 
— Voica (min. 81 Costin), Ni- 
colae, Trîmbiițaș. Moga (min. 46 
ȘUVAGAU) — SOARE. Manea.

VICTORIA: NIȚU — Cojoca- 
ru. Zare, Mirea, BALAUR — 
AUGUSTIN (min. 77 Urau). C. 
Solomon. Dican — ULEȘAN, 
DAMASCHIN I, Henzel.

Gheorghe NERTEA

0-0, 1-1)
nea trimite în careul mic, Că
lugăru respinge și IORDACHE 
reia în plasă : 1—0. După nu
mai două minute, Hanghiuc e- 
xecută o lovitură liberă și NI- 
COARA reia splendid, cu capul, 
sub bară, readucînd egalitatea. 
Cu un minut înaintea termină
rii prelungirilor, Jipa (care a- 
vea să devină apoi „eroul" me
ciului) intervine excepțional la 
un șut al lui Maleș. Se recurge 
la penaltyuri. Pentru Petrolul 
înscriu : MOCANU, CACIU- 
REAC, MANEA și ȘTEFAN, 
după ce prima lovitură fusese 
ratată de Iordache. Gălățenii au 
marcat prin : HANGHIUC șl 
BORALI, ratînd însă prin An- 
tohi și M. Stan, la ambele opu- 
nîndu-se excelent Jipa.

A. arbitrat bine M. Salomir 
(Clui-Napoca).

PETROLUL: JIPA — Ruse, 
Panait, ȘTEFAN, P. Gușe — 
MOCANU. Grigore (min. 62 Ca- 
ciureac), URSEA — Țălnar, 
IORDACHE, I. Gușe (min. 92 
Manea).

OȚELUL : Călugăru — Borali, 
ANGHELINEI, C. STAN, NI- 
COARA — M. Stan, Burcea, 
Măstăcan (min. 72 MALEȘ) — 
Hanghiuc, Antohi, O. PO
PESCU (min. 46 Chivu).

Radu URZICEANU

om'-de gol și implantarea în de
fensivă a unui jucător neadap
tat cu noul post, predispus la 
greșeală. De altfel, golul băcă
uan, marcat în min. 22, a sur
venit după o gafă a proaspătu
lui „libero", care a... pasat lui 
Șoiman, acesta a șutat Ia poar
tă, Titirică a respins pînă Ia 
FULGA, care a reluat, la rîn- 
du-i, în poarta goală.

S.C, Bacău, bine grupată In 
apărare, a contat pe contra
atacuri energice, în care se an
gajau Șoiman și Fulga. în două 
rînduri (min. 37 și 78), ele s-ar 
fl putut converti în goluri, dacă 
portarul Titirică n-ar fi Inter
venit salutar.

Arbitrul G. Ionescu (Bucu
rești) a condus bine.

PANDURII : TITIRICĂ — 
Burunția, Gaspar, Mihuț, Șolea
— Tunaru, BĂNICA, PARAS
CHIV — Ionel (min. 65 Andro
nache), Gheorghe, GUGU.

S.C. BACAU : CÎMPEANU — 
Penoff, AGACHI, Vasilache, Ar- 
teni — Ciudîn (eliminat în min. 
87 pentru faulturi), Cr. Sava 
(min. 84 Borcea), TISMANARU
— ȘOIMAN, Scînteie, FULGA.

Ion CUPEN

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE - „U" CLUJ-NAPOCA 2-0 (1-0)
SATU MARE, 28 (prin tele

fon). Luptînd cu multă ardoa
re pentru balon, pe un teren 
greu practicabil, prezentînd o 
linie de mijloc foarte mobilă și 
care s-a adaptat mult mai bine 
condițiilor de joc decît adver
sara ei. Olimpia I.U.M. a 
dominat teritorial în marea 
majoritate a timpului, șl-a 
creat dare situații de gol la 
poarta veteranului Caval (ra
portul de șuturi: 17—8) șl a 
reușit să deschidă scorul in ur
ma insistentelor atacuri din 
prima repriză, in min. 43, cînd 
Bencze a centrat și PALCSA a 
reluat în plasa porții oaspeți
lor: 1—0. Pină atunci am notat 
situațiile diii minutele 10 (Bor-

RAPID - A. S. A. TG.
Lume multă, ieri, in Ciulești, 

la unul din derbyurile „16“-imi- 
lor. suporterii Rapidului sfidind 
timpul rece în dorința de a fi 
trup și suflet lingă echipa lor 
favorită încă din startul sezo
nului. Sub încurajările unui a- 
semenea public a început for
mația gazdă jocul, creîndu-și 
breșe pe flancul drept, de un
de Țiră (min. 3) și M. Stoica 
(min. 4) au centrat mingi de 
gol, irosite, însă, de Nica. din 
careul mic. Apoi, prin efectua
rea sistematică a pasului îna
inte. la ofsaid, ca și printr-o 
inteligentă utilizare a lui Jenei 
(cînd la marcaj, cînd la acope
rire. între Dorobanțu și Bote- 
zan). A.S.A. a încercat și, nu 
o dată, a reușit să dejoace o- 
fensiva Rapidului, iar în mo
mentele de posesie a mingii să 
le pună gazdelor serioase pro
bleme; prima oară. în min. 16, 
cînd Lucian Moldovan a ratat 
din apropiere. Punctînd supe
rioritatea teritorială manifesta
tă de gazde. în prima jumătate 
de oră. golul va cădea, totuși, 
în min. 27. în poarta formației 
oaspete: servit cu o minge, în 
adincime, BOZEȘAN I a șutat 
pe jos, de Ia circa li m, și ba
lonul (atins de Dorobanțul se

PROGRESUL BRĂILA-C.S.M. SUCEAVA
BRAILA, 28 (prin telefon). 

Brăila a văzut astăzi un meci 
de zile mari. Localnicii afir
mă că meciul cu C.S.M. Sucea
va, urmărit de aproximativ 
18 000 de spectatori, poate 
fi considerat — de de
parte — cel mal bun din ul
timii doi ani. într-adevăr, Pro
gresul a jucat un fotbal mo
dern, cu devieri rapide, cu o 
circulație permanentă, acțlo- 
nînd pe culoarele libere, în 
pofida terenului greu. Brăile- 
nii au ciștigat net duelul de 
Ia mijlocul terenului animați 
de Cațaroș, Ia care s-a adău
gat clarviziunea unui tînăr a- 
proape junior, Rădulescu. Dacă 
mai adăugăm mobilitatea re
marcabilă a liberoului Darie și 
realizările tehnice ale celor 
două vîrfuri. V. Radu și Glonț, 
care au dat ofensivei locale o 
tentă de Divizia A din prima 
jumătate a clasamentului sco
rul nu mai este chiar o sur
priză, sucevenii fiind realmen
te surprinși de vigoarea și 
simplitatea echipei condusă de 
Robert Cosmoc. Golurile au 
fost marcate astfel t în min. 
19, Glonț ia o acțiune pe cont 
propriu, se intercalează Titi- 
riscă, deviere în careu și V.

GRANITUL BABADAG-
BABADAG, 28 (prin telefon). 

Adevărată sărbătoare sportivă 
în localitate prilejuită de , a- 
cest... meci mare, pentru „mi
ca" echipă din Babadag, ajun
să — premieră a fotbalului tul- 
cean — în „16"-im]Te Cupei. Și 
se poate spune că Granitul a 
ieșit cu fruntea sus de pe sce
na competiției, evoluînd cu 
ambiție și în fața unei divi
zionare A.

Cei peste 5.000 de spectatori 
(record al stadionului) au asis
tat la o partidă cursivă, cu cî- 
teva momente de suspans, în
tre care și patru lovituri de 
la 11 m (toate în prima repri
ză), cîte două în favoarea fie
cărei echipe 1 În min. 4, D. 
Zamfir, la o trecere pe lîngă 
unul din „centralii" gazdelor, 
este faultat chiar In punctul 
de pedeapsă. Penaltyul acor
dat este executat de Eduard, 
Pantelie respinge șî tot 
EDUARD trimite apoi în celă
lalt colț: 0—1. în min. 21, V. 
Paraschiv „plonjează" In ca
reul mare Șl arbitrul „vede" 
penalty, dar Gavrilă trage a- 
fară. Peste 5 minute, la o „că
dere elegantă" a lui Obreașcu, 

hidan), 27 (Bolba) și 30 (Erdel 
— lovitură liberă de la 17 m, res
pinsă In corner de Caval). Stu
denții au apărut periculos pe 
contraatac tn minutele 8 șl 38, 
prin rapidul Cadar.

Partea a doua a Întrecerii 
ni-i arată la fel de activi pe 
sătmăreni (ocazii bune In mîn. 
48 șl 49 — Bolba: min. 52 — 
Palcsa). în vreme ce „U“ a 
declanșat un atac mai consis
tent în min. 50 (combinație 
Cadar — Cîmpeanu II). Golul 
al doilea, foarte important in 
stabilirea invingătoarei. a „că
zut" în min. 55, cînd, Ia capă
tul unei combinații Palcsa — 
Patkos, fundașul PUȚ a reluat 
balonul, cu capul, în plasă.

MUREȘ 1-0 (1-0)
va strecura, in plasă, pe lingă 
slîlpul drept. Pină la pauză, 
doar două faze notabile: o ra
tare a lui Dorobanțu (min. 30) 
și una — mai clară — a lui 
Țiră, în min. 43.

Ratînd desprinderea pe tabe
la de scor in prima parte a 
meciului. Rapid va produce su
porterilor săi — după reluare
— destule emoții. Cu mai mul
te resurse fizice și. in conse
cință, mai mobilă (intr-un spa
țiu de joc dificil, noroios), 
A.S.A. a forțat, deseori, golul 
egalizator si. nu o dată. s-a 
aflat aproape de el. Vor rata, 
însă, rînd pe rind, L. Moldovan 
(min. 51), Fanici (min. 56), 
Craiu (min. 60) și din nou. în 
min. 80, L. Moldovan, care, li
ber la 6 m. a reluat imprecis.

Arbitrul Ion Crăciuncscu
(Rm. Vîlcea) a condus bine.

RAPID : Toader — VLAD, 
Mustețea (min. 69 Marinescu), 
Rada. Bacoș — Drăghici. M. 
STOICA, Goanță — Tîră (min.
69 St. Popa). BOZEȘAN I, Nica.

A.S.A.: Vodă — Szabo. DO- 
ROBANTU. BOTEZAN, Fodor
— SABAU. JENEI, I. Costel. L. 
MOLDOVAN — Fanici (min.
70 Ciorceri), Craiu.

Gheorghe NICOLAESCU

5-1 (1-0)
RADU marchează imparabiL 
In min. 47, centrare de maro 
precizie Glonț și gol, cu capul, 
realizat de... corespondentul 
său, V. RADU. în min. 49, a- 
celași V. RADU la o acțiune 
pe cont propriu șl înscrie cu 
concursul lui Ciobanu. în min. 
53, la o lovitură liberă, por
tarul Dinu ratează o interven
ție simplă ți mingea trimisă de 
CAȘUBA îl depășește: 3—1.
Scorul se majorează în min. 62, 
cînd DARIE marchează din lo
vitură liberă. Al 5-lea gol brăi- 
lean este opera Iul GLONȚ, 
care transformă impecabil o lo
vitură de la 11 m.

A condus foarte bine arbi
trul Gh. Constantin (Rm. Vîl
cea).

F.C.M. PROGRESUL : Dinu 
(min. 85 Brătianu) — OPREA, 
lonascu, DARIE, Chirită — 
RADULESCU, Pascu. Titirișcâ 
(min. 68 Coman), CAȚAROS— 
V. RADU, Glonț.

C.S.M. SUCEAVA : Bucu II
— dăluscă, Ghencean, CRIS- 
TF.SCU, Ciobanu (min. 55 Sta
te) — Gafencu, Golan, BULI- 
GA, Buțerchi (min. 35 Sfrijan)
— Susanu, Cașuba.

loan CHIRILA

F.C. ARGEȘ 1-2 (1-2)
se dictează din nou 11 m și 
EDUARD majorează scorul : 
0—2. Pe fondul dominării ar- 
geșene, Anfon îl angajează pe 
V. PARASCHIV, de această dată 
faultat clar în careu, și tot el 
execută lovitura de pedeapsă : 
1—2 (min. 41).

După pauză, partida a cres
cut în intensitate, argeșenii do- 
minînd, însă Granitul arătîn- 
du-se mai periculoasă pe con
traatac (min. 51 — D. Ștefan 
salvează in extremis o minge 
de... egalare).

A arbitrat In general bine 
I. Coț (Ploiești).

GRANITUL: PANTELIE — 
IVANCESCU, Bogatu, Gura- 
liuc, CIOBANU — ANTON 
(min. 87 Pătrascu), Uzum, Ga
vrilă — V. PÂRASCHIV, Mo- 
dreanu, Tamu (min. 65 Coca- 
lea).

F. C. ARGEȘ : Speriatu — 
Bărbulescu, Simion, D. ȘTE
FAN, EDUARD — C. PANA, 
Șt. Badea, BANUȚA — D. 
ZAMFIR (min. 46 Gheoacă), 
Obreașcu, Guda (min. 66 Ig
nat).

George ROTARU ]

Clujenii încearcă înscrierea go-J 
lului de onoare, dar nu reu
șesc în tentativele lor și parti
da se încheie cu o victorie lo
gică fată de Întreaga fiziono
mie a întîlniril

A arbitrat bine V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin).

OLIMPIA I.U.M.. Pteancu — 
Scheuerij. Gnandt. BORHIDAN, 
Put — PATKOS (min. 86 
Czirbusz), Szilaghi, ERDEI, 
PALCSA — Bencze. BOLBA.

„U“ : Caval — Dobrotă, Neam- 
țu. DOBOȘ, Mieszaroș — FI. 
Pop. Mujnal. Biro I, Cîmpeanu 
II — CADAR, Muntean (min 
80 L Moldovan).

Eftimie IONESCU



LA BUDAPESTA, SORIN MATEI ÎNVINGĂTOR Olimpiada de iarnă de la ~algary

LA ÎNĂLȚIME-
BUDAPESTA. 28 (Agerpres). 

în concursul International 
atletic de sală de la Buda
pesta. proba de săritură tn 
înălțime a fost cîstieată de 
atletul român Sorin Matei, cu

LA NEW YORK, DOINA MELINTE Șl MITICA MJNGHIATU-CONSTANTIN

PE PRIMUL LOC LA 0 MILA Șl, RESPECTIV, 800 METRI
NEW YORK, 27 (Agerpres). 

în cadrul campionatelor In
ternationale de atletism pe 
teren acoperit ale S.U.A.. des
fășurate la ..Madison Square 
Garden" din New York. în 
prezenta a circa 20 000 de 
spectatori, sportivele române 
Doina Melinte si Mitica Jun- 
ghiatu-Constantin s-au numă
rat printre învingătoare.

Proba de o milă a fost c?s- 
tigată de Doina Melinte, cu 
timpul de 4:36,68. pe locul se
cund clasîndu-se sportiva 
americană Alisa Harvey — 4: 
39.61. Mitica Junghiatu-Con- 
stantin a trecut prima linia 
de sosire în cursa de 800 m. 
cu 2:03.27 fiind urmată de 
concurentele americane Joetta

cupa RULMENTUL BRAȘOV - EGLE VILNIUS 17-21
BRAȘOV, 28 (prin telefon). 

Așteptat cu deosebit interes de 
iubitorii handbalului din loca
litate, meciul dintre Rulmentul 
și Eglc Vilnius a purtat am
prenta unei dispute ex
trem de îndîrjite, încheiate în 
cele din urmă cu victoria for
mației sovietice, la scorul 21—17 
(10—7), care s-a calificat astfel 
în semifinalele „Cupei I.H.F.". 
Așadar, brașovencele nu numai 
că nu au reușit să recupereze 
handicapul de cinci goluri de la- 
Vilnius, dar au pierdut și pe 
teren propriu o confruntare în 
care au fost dominate, cu deo
sebire, pe plan fiziv, pe întrea
ga durată a jocului. Atuurile 
„7“-lui învingător s-au numit, 
în primul rînd, gabarit și talie 
deosebite, forță extraordinară 
în aruncările la poartă, mobili
tate și luciditate în acțiunile de 
atac și o apărare cvasi-im- 
batabilă De partea cealaltă, 
componentele formației brașo
vene s -au străduit să desfacă 
blocajul advers, dar au reușit 
prea puțin. Ele au aruncat ra
reori cu eficiență la poartă (ne
reușind să treacă peste blocajul 
foarte înalt și atent), au ratat 
contraatacuri în poziții clare, 
datorită paselor greșite, multe 
interceptate de adversare, iar 
jocul pozițional adoptat în 
scopul de a le scoate din dispo
zitiv pe handbalistele "sovietice" 
n-a avut rezultatul scontat, ast
fel că în final brașovencele au 
părăsit terenul învinse, fiind

VICTORIE NETĂ
(Urmare din pag. 1)

2,36 m, NOU RECORD NAȚIONAL
performanta de 2.36 m. nou 
record national. Pe locul al 
doilea s-a clasat Dakov (Bul
garia) — 2.30 m. Sportiva ro
mână Victoria Oprea s-a cla
sat pe locul doi în proba de

Clark — 2:03,31 si Debbie
Grant — 2:05,83.

Alte rezultate : feminin :
200 m : Grace Jackson (Ja
maica) — 23,07 ; 55 m garduri: 
Judith Rocheleau (Canada) — 
7,40 ; 400 m : Diane Dixon 
(S.U.A.) — 52,51 ; masculin :

• BERLINUL OCCIDEN
TAL. 28 (Agerpres). Cu pri- 
leiul unui concurs internațio
nal desfășurat în Berlinul 
Occidental, atletul vest-ger- 
man Carlo Traendhardt a stabi
lit un nou record mondial pe 
teren acoperit în proba de 
săritură în înălțime, cu 2,42 m. 
La feminin." în aceeași probă. 
Larisa Kosizina (U.R.S.S.) s-a

„ajutate" și de... maniera de a 
conduce a arbitrilor iugoslavi. 
Eniko Demeter (cea mai bună 
jucătoare a meciului), Rodica 
Marian, Manuela Hie, Nicoleta 
Borioeanu, Irina Murcșan n-au 
avut eficienta necesară și pe 
tabela de marcaj. Vom remar
ca în repriza a doua prestația 
portarului Ileana Maiorescu, 
care s-a opus la cîteva goluri 
ce se anunțau ca sigure, apă- 
rînd și o aruncare de la 7 m, 
ca și colega Anca Balea. în 
prima repriză, dar care a fost 
totuși mai nesigură ca în me
ci ul-tur.

în acesbe condiții, formația 
din Vilnius, după ce a egalat, 
la golul înscris de Rodica Ma-

SRAliA Nil A T!fl$II
(Urmare din pag l)

taie (Stingă 3, Mirică și Iones- 
cu, toate în repriza secundă), 
precum și celelalte cinci arun
cări care au întîlnit barele. Or, 
dacă am amintit numai aceste 
situații ideale, 10 (!) la număr, 
avem o imagine cit de cît e- 
xactă de ceea ce s-a petrecut 
pe teren. Oricum, Steaua avea 
toate șansele să se califice, si
tuațiile create șl nefructificate, 
din păcate, au fost suficiente, 
nu există nici o scuză pentru, 
să-i zicem, contraperformanța 
înregistrată.

Echipa bucureșteană s-a a- 
flat tot timpul la cîrma jo
cului, cu excepția minutului 13, 
cînd oaspeții au luat condu
cerea cu 5—4. Explozii de 
bucurie în teren în min. 20, 
cînd scorul devenise 9—5 pen
tru Steaua, la un singur gol 
de anularea handicapului de la 
Essen. Ar fi fost prea frumos 
să se mențină ritmul impus de 
handbaliștii noștri, cu Vasile 
Stingă în vervă (din păcate, 

1 din nou din păcate, și el a ju
cat practic o singură repriză). 
La reluare, cum scriam la în-

DIVIZIA A DE BASCHET (m)
Sîmbătă și ..duminiiică s-au dis

putat partidăTe etapei a 13-a a 
Diviziei A de baschet masculin. 
Iată rezultatele Înregistrate :

GRUPA 1—6
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București — 

Dinamo București 0—2 : 94—104 
(41—59) și 91—105 (44—55).

Rapid C.S.Ș. 5 București — 
Academia Militară Mecanică 
Fină București 2—0 : 91—37 (43— 
43)) și 91—88 (47—40).

Meciul Dinamo I.M.P.S. Oradea
— Steaua are loc în zi'Iele de 2 
șl 3 martie.

GRUPA 7—12
Politehnica C.S.S. Unirea Iași

— Balanța C.S.U. Sibiu 1—1 :
85—95 (31—54) și 96—90 (43—43).

RAMIRA Baia Mare — Farul 
C.S.Ș. 1 Constanța 1—1 1 73—74 
(44—40) șl 80—67 (41—24).

C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brașov — 
ELBA Timișoara 1—1 : 95—76
(44—40) și 80—67 ) 41—24).

3 km mars cu timpul de 
12:58,86 — de asemenea, nou re
cord national oe teren acope
rit. Pe locul secund s-a situat 
Si Petre Drăgoescu. la 800 m 
cu un timp bun — 1:47,91.

săritura cu prăjina : Rodion 
Gataulin (U.R.S.S) — 5,64 m ; 
o milă — Marcus O’Sullivan 
(Irlanda) — 3:59,85 ; săritura 
în înălțime : Igor Paklin
(U.R.S.S.) — 2.29 m ; săritura 
în lungime : Larry Myricks 
(S.U.A.) — 8,24 m.

situat pe primul loc cu rezul
tatul de 2,00 m.
• MADRID. 28 (Agerpres). 

în concursul desfășurat în 
orașul spaniol Zaragoza, sprin. 
terui american James Butler 
a trecut primul linia de so
sire în cursa de 60 m. cu 
timpul de 6,55. iar marocanul 
Brahim Boutaib s-a situat pe 
locul întîi în proba de 3 000 m 
cu 7:51.37

rian în primul minut de joc, a 
avut avantaj permanent pe ta
bela de scor, uneori chiar la di
ferență de 5—6 goluri. Brașo
vencele au reușit doar de patru 
ori să se apropie (1—2 în min. 
5, 2—3 în mjn. 8, 3—4, în min. 
14, 17—18 în min. 57), neputînd 
să treacă însă la cîrma jocului, 
mai ales în finalul partidei, 
cînd puțin le-a lipsit să obți
nă măcar un rezultat de pal
mares. Marcatoare: Demeter 7, 
Ilic 4, Ion 2, Marian 2, Mure
șan 1 și Boriceanu 1 pentru 
Rulmentul, respectiv Gudaus- 
kytc 6. Strccen 4, Berciuniene 
3, Trainovskaja 3, Sulskytc 2, 
Seleianikaite 2 și Kujimova 1. 
Au arbitrat foarte slab Milan 
Mitrovici și Andrja Benjamin 
(Iugoslavia).

Emanuel FANTÂNEANU

DECîr IN IfiAL
ceputul cronicii, handbaliștii 
noștri „îl fac mare" pe por
tarul Hecker (este drept, inspi
rat, cu reflexe excelente), în 
primul rînd prin aruncările de 
la 7 m. Treptat, plumbul din 
picioarele handbaliștilor de la 
Steaua apasă tot mai greu, pre
supusa și dorita detașare nu 
se produce, Marian Dumitru 
este practic în afara jocului, 
extremele — Drăgăniță, Mirică 
și Petre — „se ascund" după 
apărători, pivotul, tînărul Cicu, 
se zbate, mai scapă mingea și 
minutele trec spre dezolarea 
generală. Lipsa conducătorului 
de joc lucid se simte tot mai 
mult (Adrian Ghimeș este ac
cidentat, Dumitru Berbece, de 
asemenea), iar tabela de mar
caj arată în finalul meciului 
egalitatea, nici măcar victoria 
de palmares (!) și Steaua este 
eliminată. Marcatori : Stingă 15, 
Mirică 3, Cicu 2, Dumitru 2, 
Drăgăniță șl Ionescu cîte 1 ; 
pentru Tusem au punctat 
Fraatz 11, Kubitzki 6, Gislas- 
son 5, Happe și Krebs cîte 1 
gol. Au arbitrat corect suede
zii Krister Borman și Kjicl 
Eliasson.

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

chipei campioane, cea a clubu
lui Dinamo Brașov. Și, prin 
timpii realizați, juniorii mari de 
la A.S.A. au demonstrat că 
fondul nostru are destule re
surse, dar care nu sînt bine ex
ploatate. Poate că după aces
te campionate... Oricum, felici
tări tinerilor Valentin Cacina, 
Marin Turja, loan Păvălean și 
Viorel Șotropa (în ordinea 
schimburilor).

Duminică, pe o vreme splen
didă, cu mult soare și zăpadă 
foarte bună, s-a desfășurat 
cursa-maraton pe 50 km.

Disputa a fost mai echilibrată 
doar pe primii 7 km. cînd di- 
namovistuî Carol Kope s-a a- 
flat la conducere, apoi, colegul 
său de club Ion Lungociu a tre-

II0CHLIȘT1I SOVIETICI,
Vrcni sclinciflcr și Alberto

CALGARY (Agerpres) — în 
competiția de HOCHEI PE 
GHEAȚA din cadrul Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Cal
gary s-au disputat sîmbătă 
alte trei meciuri contind pen
tru turneul final. Selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 7—1 (4—1, 1—0, 2—0)
formația Suediei, golurile fi
ind înscrise do Larionov (2). 
Semenov (2). Fetisov. Iașin. 
Kamenski. respectiv Sand
strom. Alte rezultate : Canada 
— R.F. Germania 8—1 (1—0,
4—1 3—0) ; Cehoslovacia —
Finlanda 5—2 (1—0. 2—1. 2—1). 
în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. — 8 p (virtuală cam
pioană olimpică), urmată de 
formațiile Finlandei —. 5 p, 
Suediei — 4 p. Canadei —
3 o. Cehoslovaciei si R.F. Gcr> 
mania — cu cîte 2 p.

Proba feminină de SLALOM 
SPECIAL a revenit schloarei 
elvețiene Vreni Schneider, cea 
care cîstigase si slalomul 
uriaș. învingătoarea a reali
zat în două manse timpul de 
1:36,60, fiind urmată de 
Mateja Svet (Iugoslavia) — 
1:38,37 și Christa Kinshofer 
(R. F. Germania) — 1:38,40.
Pîrtia de concurs a fost pi
chetată în prima manșă cu 
63 de porti. iar în cea se
cundă cu 52 de porti.

La PATINAJ 'VITEZA, pro
ba feminină de 1 000 m . s-a 
încheiat cu victoria Christei 
Rothenburgcr (R.D. Germană), 
cronometrată în 1:17,65 — re
zultat ce constituie un nou 
record mondial. Pe locurile 
următoare s-au situat coechi
piera sa Karin Kania — 

1:17,70 și sportiva americana 
Bonnie Blair — 1:18,31.

în proba de ștafetă 4X7,5 km 
din cadrul concursului de 
BIATLON. pe primtîl loc s-a 
clasat echipa U.R.S.S. (Dmi-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
CICLISM • Etapa a 11-a a 

Turului Cubei, disputată între 
Martmiisa și Pinar del Rio, a 
fosit cîșUgată de rutierul sovie- 
tiio' Dlmilitri Konișev, cronometrat 
pe 180 km în 4h 20:17. Lider al 
clas ament uliul general se menți
ne cubanezul Eduardo Cruz, ur
mat de compatriotul său Eduar
do Alonso, la 4 s, și de olaf 
Jentzsch (R. D. Germană), la 
38 s.

NATAȚIE • în cadrul Cam
pionatelor U.R.S.S. la Moscova, 
Elena Dendeberova a oîștigait 
proba de 100 m spate, în i:04,66, 
iar Natailda Trefliova s-a situat 
pe primul Ioc la 400 m liber, în 
4:14,41. în proba masculină de 
290 m spate, victoria a revenit 
lui Serghei Zalbolotnov — 2:02,14.

ȘAH • Turneul candidatelor la 
titlul mondial feminin, desfășu
rat în localitatea gruzină Thal- 
tubo, s-a încheiat cu victoria 
marei maestre sovietice Nana 
Ioseliani, care a întrecut-o în 
meciul de baraj cu 3—2 pe Elena 
Ahmîlovskaia. Astfel, Nona Io
seliani devine șalangeră a actua
lei campioane mondiale. Maia 
Ciburdanldize (U.R.S.S.). * * Cam

Din mln. 48. Minaur a înscris 
de. 4 ori consecutiv (de la 
17—13 la 21—13), obținînd cali
ficarea la o .diferență de 3 go
luri la activ. Rezultat general : 
44—41 pentru Minaur. „Șînt fe
ricit că ne-am calificat în se
mifinale — ne spunea la sfîrși- 
tul meciului antrenorul emerit 
Lascăr Pană — prin aceasta 
rcafirmîndu-se handbalul româ
nesc de club. Față de compor
tarea de la Copenhaga, echipa 
a respectat indicațiile privind 
apărarea A fost un joc dur și 
de aceea nu am reușit să în
scriem mai multe goluri".

Marcatori : Voinea 8 (3 din 7 
m), Covaciu 4 (2), Porumb 4, 
Stamate 4, Marta 3, Andronic 
1, respectiv Hansen 5, Fenger 4, 
Henrichsen 3, Morgensen 2, 
Andersen 1, Lundbye 1.

Au arbitrat foarte bine P. 
Szendrey și Z. Ambrus (Unga
ria).

• Berlin, 2» (Agerpres). — 
In meci retur pentru competi
ția internațională masculină de 
handbal ..Cupa Federației", e- 
ohipa F.C. Barcelona a întrecut 
în deplasare cu 21—15 (8—4) for
mația A.S.K. Vorwărts (R. D. 
Germană). Cîștigătoare șl tn pri
mul joo (26—21). echloa spaniolă 
s-a calificat în semifinale.

pionul mondial Garri Kasparov 
(U.R.S.S.) și-a încheiat vizita la 
New York, susținînd, la clubul 
Manhattan, un meci-simultan la 
6 mese, cu selecționata de tine
ret a S.U.A. (un maestru inter
național și cinci maeștri F.I.D.E.). 
Victoria a revenit lui Kasparov, 
la scorul de 4—2.

TENIS • In turneul de la Phi
ladelphia, australianul John Fitz
gerald a furnizat o mare surpri
ză, reușind să-1 elimine cu 7—6,

DE SCHI FOND
cut în frunte și cu un ritm a- 
decvat, dar dozîndu-și foarte 
bine efortul, s-a distanțat cu 
fiecare kilometru, reușind ca, 
în final, să devină campion cu 
un avans substanțial, dovedin- 
du-si valoarea și constanța.

REZULTATE TEHNICE, șta
feta 4X10 km, seniori: 1. Di
namo Brașov 1 h 57:10, 2. A.S.A. 
Brașov 2 h 03:05, 3. C.S.Ș. Ra- 
mira Baia Sprie 2 h 07:32 ; 
juniori; 1. A.S.A. Brașov 2 h 
01:57, 2. C.S.Ș. Gheorgh'eni 2 h 
11:11, 3. C.S.Ș. Ramira Baia 
Sprie 2 h 13:24 ; 50 km : 1. Ion 
Lungociu (Dinamo) 2h 31:28, 2, 
Carol Kdpe (Dinamo)) 2h 40:20, 
3. Gavril BoitLș (A.S.A.) 2 h 
40:27, 4. Basarab Abriham (C.S.Ș. 
Ramira Baia Sprie) 2 h 44:05, 5. 
Constantin Dobre IA.S.A.) 2 h 
49:13, 6. Florentin Burcă (Di
namo) 2 h 49:42.

VIRTUALI CAMPIONI
Tomba-la al doika titlul

tri Vasiliev. Serghei Cepikov, 
Alexandr Popov. Vahri Med- 
vedțev), cu timpul de lh 22:30, 
urmată de formațiile R. F. 
Germania — lh 23:37,4 si Ita
liei — lh 23:51,5.

Desfășurată duminică. PRO
BA DE 50 km, „MaratonU zăpe
zii". a fost cîstigată de schiorul 
suedez Gunde Svan. cronome
trat cu timpul de "2h 01:30.09. 
urmat de italianul Maurillio 
de Zolt — 2h 05:36,04. Andy 
Grunenfelder (Elveția) — 2h 
06:01,09.

La SLALOM SPECIAL. ti
tlul de campion dimple a re
venit schiorului italian Alber
to Tomba, cel care fusese în
vingător si la slalom u- 
riaș. în cele două manse ale 
probei, pichetată cu 64. res
pectiv 61 porți, Tomba a rea
lizat timpul de 1:39,47. Pe locu
rile următoare s-au clasat 

Frank Worndl (R.F. Germania) — 
1:39,53 și Paul Frommelt (Liech
tenstein) — 1:39.84.

Proba feminină de PATI
NAJ ARTISTIC s-a încheiat 
cu succesul sportivei Katarina 
Witt (R.D. Germană), urmată 
de Elizabeth Manley (Canada) 
și Debbie Thomas (S.U.A.).

Concursul feminin de PATI
NAJ VITEZA a programat 
oursa de 1 500 m. adjudecată 
de olandeza Yvonne van Gen- 
nin. cu un nou record olim
pic. 2:00,68. Karin Kania 
(R.D.G.) s-a situat pe locul al 
doilea cu 2:00,82. iar coechi
piera sa Andrea Ehrig a ocu
pat locul trei cu 2:01,49.

în turneul de HOCHEI I’E 
GHEAȚA, echipa Canadei a 
întrecut cu scorul de 6—3 
(3—1. 1—2. 2—0) selecționata 
Cehoslovaciei.

La BOB 4 PERSOANE, după 
primele două manse, conduce 
echipajul R.D. Germane.

6—4, pe cehoslovacul Ivan Lendl, 
principalul favorit al concursului. 
Alte rezultate : Sammy Giammal- 
va (S.U.A.) — Peter Lundgren 
(Suedia) 6—3, 6—3 ; Jorge Lozano 
(Mexic) — Jim Pugh (S.U.A.) 
6—3, 6—7, 6—4 ; Dan Goldie
(S.U.A.) — Joey Rive (S.U.A.)
3—g. 6—3, 6—2. • Turneul femi
nin’ de la Fairfax (Virginia) a 
continuat cu partidele din sfer
turile de finală : Martina Navra
tilova — Zina Garrison 6—1. 6—3; 
Gabriela Sabatini — Barbara Pot
ter 6—3, 6—2: Pam Shriver —
Helena Sukova 6—2, 7—5 ; Hana 
Mandlikova — Natalia Zvereva 
5—7, 6—3, 6—3.

• In etapa de sîmbătă, din
SCOȚIA, Glasgow Rangers a ju
cat cu Dundee United, în depla
sare. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat egal : 1—1. (Patlllalnen, 
respectiv Walters). Alte rezul
tate : Aberdeen — F.C. Dundee 
1—0, Celtic — Morton 1—6 (Ait
ken), Falkirk — Hearts 2—0, Hi
bernian — Dunfermline 2—0, St. 
Mirren — Motherwell 0—0. In 
clasament conduce Celtic cu 53 
p (33 j), urmată de Glasgow
Rangers cu 49 p (34 p).
• Rezultatele din etapa de 

sîmbătă din ANGLIA, : Arsenal
— Charlton 4—0 (Merson 2, M.
Thomas, A. Smith), Derby — West 
Ham 1—0, Everton — Southamp
ton 1—0, Newcastle — Chelsea 
3—1, Portsmouth — Liverpool 
0—2 (J. Barnes — 2), Q.
P Rangers — Wimbledon 
1—0, Sheffield Wednesday — Tot
tenham 0-3, Watford - Coven
try 0—i. In clasament : Liverpool 
09 p (27 j), Manchester United 
55 p (29), Nottingham Forest 49 
p (26 j), Everton 49 P (27 J)-
• în etapa a 21-a a campiona

tului din R. F. GERMANIA s-au 
desfășurat doar 4 meciuri : Kai
serslautern — Schalke 5—2, 
Uerdtagen — F. — ^oln 
1—1 Bayern Miinchen — Hom
burg 6-0, Bochum — Wer
der Bremen 0—1 (Ordenewit^ In 
clasament conduce Werder Bremen cu 35 p, urmată de Bayern 
Miinchen cu 31 P ?> F.C. Kbln 
30 p (toate cu cite 21 j).
• ITALIA (et. 20) : Como 

Pisa 0—0, Empoll — Asc°”euino 
Torino — Cesena 2-2, AyeUino
— Fiorentina 1—1. Milan 
^lF^-L aRo2ma'-^^uyentuT^2^A 

S? N^poli’^ P. Milan 30 p. 
Roma 27 p.
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