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Sîmbălă, 12 martie, s-au în
cheiat convorbirile oficiale din
tre președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președin
tele Comitetului Militar de 
Redresare Națională, președin
tele Republicii Guineea, gene
ral Lansana Conte.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri au fost abordate 
probleme actuale ale vieții In
ternationale și ale ridicării pe 
un plan superior a colaborării 
româno-guineeze.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și general Lansana 
Conte, președintele Comitetului 
Militar de Redresare Naționa
lă, președintele Republicii Gui
neea, au semnat, simbătă sea
ra. in cadrul unei ceremonii, 
Comunicatul comun romăno- 
guineez.

A participat tovarășa Elena 
Ceaușescu.

După semnare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și general 
Lansana Conte și-au strins 
miinile cu deosebită cordiali
tate. s-au îmbrățișat, felici- 
tindu-se reciproc pentru rezul
tatele la care s-a ajuns cu 
prilejul intilnirii la nivel inalt 
de la Conakry.

★
Duminică, 13 martie, s-a în

cheiat vizita oficială de prie
tenie întreprinsă in Republica 
Guineea de președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. la invitația pre
ședintelui Comitetului Militar 
de Redresare Națională, pre
ședintele Republicii Guineea, 
general Lansana Conte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu președintele Lan
sana Conte și doamna Henriette 
Conte au sosit împreună la 
aeroport, unde distinșii soli ai 
poporului român au fost con
duși cu înalte onoruri militare.

în continuarea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat rămas bun de la membrii 
Comitetului Militar de Redresa
re Națională, de la miniștri și 
alte persoane oficiale guineeze.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat apoi un călduros ră
mas bun de fa președintele 
Lansana Conte și de la doamna 
Henriette Conte,

★
Duminică, 13 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Islamică Mauritania, unde. la 
invitația președintelui Comite
tului Militar de Salvare Națio
nală. șef ai statului. colonel 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya, 
efectuează o vizită 
prietenie.

Ceremonia sosirii 
șurat ne aeroportul 
nai Nouakchott, unde erau ar
borate drapelele de stat 
României și Mauritaniei.

La coborirea din avion, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, cu deosebită sti
mă și prietenie, de președintele 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya 
si de doamna Taya. care le-au 
urat bun venit t>e păminh I

Mauritaniei. Cei doi președinți 
și-au strins miinile cu căldură.

De la aeroport. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Maaouya 
Ould Sid’Ahmed Taya, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Taya au luat loc in mașini es
cortate de motocicliști, indrep- 
tindu-se spre reședința rezerva
tă inaltilor oaspeți.

La reședința oficială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
Elena Ceaușescu s-au întreținut 
într-o atmosferă 
prietenească cu președintele 
Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya 
și doamna Taya.

★
La Nouakchott au Început, 

duminică, convorbirile oficiale 
intre președintele 
Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu.
Elena Ceaușescu și președintele 
Comitetului Militar de Salvare 
Națională, șef al statului Re
publica Islamică Mauritania, 
colonel Maaouya Ould Sid’Ah
med Taya.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Maaouya Ould 
Sid’Ahmed Taya au efectuat 
un schimb de păreri privind 
evoluția relațiilor româno-mau- 
ritaniene.

în acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Maaouya Ould Sic'Ahmed 
Taya s-au informat reciproc cu 
privire la preocupările și pers
pectivele de dezvoltare social- 
economică din cele două tari. 
S-a apreciat că potențialul ac
tual al economiilor Hdmâniei 
și Mauritaniei oferă condiții 
pentru intensificarea relațiilor 
economice fiind relevate posi
bilitățile de extindere a cola
borării și cooperării reciproe- 
avanta,joase in domeniile pes
cuitului, construcțiilor de ma
șini, mineritului. agriculturii, 
industriei alimentare si in alte 
sectoare. în acest sens, cei doi 
șefi de stat au hotărit ca. in 
timpul vizitei, membrii delega
țiilor să examineze si să pro
pună căi $1 
tensifieare 
cooperării in 
res comun.

în cursul ___________
fost abordate, totodată, o serie 
de aspecte importante ale vie
ții .actuale internaționale. Sut- 
liniindu-se că situația interna
țională este in continuare gra
vă și complexă s-a relevat ne
cesitatea ca problemele con- 
flictualc să-și găsească rezol
varea numai pe cale politică, 
prin tratative, ca unică și ra
țională soluție ce poate asigura 
concentrarea eforturilor po
poarelor in slujba progresu
lui, a dezvoltării lor libere, in
dependente, fără nici un ames
tec din afară.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă cordială, de 
prietenie și înțelegere recipro
că.

tovarășa

cordială,

Republicii 
tovarășul 
tovarășa

modalități de tn- 
a colaborării $1 
domenii de inte-

convorbirilor au

oficială de

s-a desfă- 
internațlo-

ale

★
Duminică seara. în onoarea 

președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit un di
neu oficial de către președin
tele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al sta
tului Republicii Islamice Mau
ritania. colonel Maaouya Oul 
Sid’Ahmed Tava și doamna 
Tava.

în cadrul dineului, cel doi 
șefi de stat au continuat dia
logul la nivel 
mauritanian. 
cordial.

inalt româno- 
întreținîndu-

Campionatele Balcanice de schi

BILANȚ REMARCABIL 
AL SPORTIVILOR NO$TR1

g PREDEAL, 13 (prin telefon), 
g Cea de-a 18-a ediție a Balea- 
ft niadei de schi s-a încheiat du- 
g minică, după două zile do intre- 
g ceri de bun nivel tehnic șl spec- 
g tacular, încheiate, spre satisfac- 
ț. țla iubitorilor sporturilor de iar- 
g nă. cu un bilanț remarcabil rea- 
g lizat de reprezentanții noștri, 
g pentru care ei și antrenorii lor 
g merită felicitări; 3 medalii de 
g aur, 4 de argint și 2 de bronz. 
■< Sîmbătă. pe o vreme frumoasă, 
& pe o zăpadă înghețată, la baza 
ț de pe Valea Rîșnoavei au avut 
g loc cursele individuale de fond, 
g Prima probă, cea de 5 km per.- 
g tru senioare, ne-a adus si prl- 
g ma
g au aruncat te luptă toate forțele 
g lor și au realizat un frumos suc- 
g ces pentru schiul nostru. Rodica 
r

senioare, ne-a adus șl prl- 
victorie. Schioarele noastre

Drăguș-Hoha a cucerit titlul bal
canic după o cursă inteligentă, 
pe care a controlat-o încă după 
primul kilometru șl, cu u i ritm 
alert, susținut pe Întreaga dis
tanță, a rezistat cu bine atacu
rilor permanente ale bulgăroalcei 
Renata Ban ceva și a colegelor 
ei de echipă Ileana Hangan și 

g Elena Reit. Ileana Hangan a de
ft pus multe eforturi și a ocupat 
g un merituos loc 3. iar Elena Reit, 
g care nu s-a pregătit în cadrul 
g lotului, s-a clasat a patra. Titlul

I

g

balcanic al senioarelor a rămas 
astfel în posesia sportivelor noas
tre. deoarece la ediția 
de la Bansko (Bulgaria), 
ma treaptă a podiumului 
miere urcase Elena Reit

Disputa juniorilor pe 10 kilo
metri a fost pasionantă. Iugo
slavii și bulgarii aveau sportivi 
bine cotați, cu performanțe re
marcabile la ultimele competiții 
Internaționale, Iar noi ne legam 
speranțele de evoluțiile lui Ele- 
mer Tanko, Viorel Sotropa și 
Valentin Cacina. Iugoslavul Joze 
Kavalar a plecat în cursă In
tr-un ritm ca pentru cîteva sute 
de metri. El nu s-a speriat de 
cei 10 kilometri ai traseului, a 
alergat în forță, și bun cunoscă
tor al stilului liber (patinaj) a 
terminat învingător. O replică 
bună a primit din partea tînărit- 
lul nostru schior Elcmer Tanko. 
care, bine îndrumat de pe mar
gine, a menținut o cadență sus
ținută, ca șl învingătorul, reu
șind să se claseze pe locul se
cund, confirmînd în acest fel 
speranțele ce se pun în el si în

- talentul incontestabil pe care H 
are. Clasări mai modeste, locu
rile 7 șl 8, pentru V. Sotropa si 
V. Cacîna.

Proba seniorilor pe 15 kilo
metri a fost la discreția fondiș-

trecută 
pe pri
de pre-

Luni 14 martie 1988

Drăguș-Hoha. compo-Rodica
nentă de bază a lotului nostru 
de fond, in drum sure victorie
tilor din Bulgaria, clasați pe pri
mele 3 locuri (cu toții prezențt 
la recentele J.O. de la Calgary). 
Singurul dintre reprezentanții 
noștri care a Încercat să se men
țină în apropierea fondlștilor din

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

Etapa a 19-a a Diviziei A de fotbal

tCORVlNUL, SINGURA VICTORIE ÎN DEPLASARE
| • Cele doua fruntașe — 11 

C.S.M. Suceava a trecut de

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș 

g Univ. Craiova 
g C.S.M. Suceava

Pnnirl
f ..I

Rapid 
jPoli" Timișoara 

S.C. Bacău 
Dinamo 
„U" Cluj-Naooca 

Meciul STEAUA 
disputat miercuri.

- Victoria
- Flacăra Moreni
- Sportul Stud.
- F.C. Olt
- Corvinul
- F.C. Argeș
- F.C.M. Brașov
- Petrolul
- OȚELUL GALAȚI

g

puncte avans I • O „rundâ“ cu 25 de goluri • 
% Dinamo — scorul etapeiSportul Studențesc •

CLASAMENT
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-1)
(1-D 
(2-0)
(1-0)

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

ETAPA VIITOARE (sîmbătă, 19
F.C. Olt
A.S.A. Tg. Mureș
Flacăra
F.C.M.
Sportul
Victoria
Petrolul
Oțelul Galați
F.C. Argeș

- Steaua
— „Poli" Timișoara
— C.S.M. Suceava
- „U“ Cluj-Napoca

Moreni
Brașov 
Studențesc — Dinamo

- S.C. Bacău 
Rapid 
Corvinul 
Univ. Craiova

Ploiești

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

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria
4. Oțelul Galați
5. Corvinul
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Flacăra 
Univ. Craiova 
F.C. Olt 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. 
„Poli” Tim. 
F.C. Argeș 
„U” Cluj-N. 
Sportul Stud. 
S.C. Bacău 
C.S.M. Suceava

17. Rapid
18. Petrolul

Cronicile etapei tn

18
19
19
19
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19

16
16
11
10

9
8
8
8
6
8
6
6
5
5
4
5
4
3

2
2 
1
2
2
4
4
2
5
1
4
4
5
4 10
6
4
5
5

0
1
7
7
7
6
7
9
8

10
9
9
9

8 
10 
10 
11

69-10
46-13
31- 22
28-23
34-28
20-20
28-20
25-35
30-26
32- 36
22-26
20- 27
19-29
21- 30
18- 33
19- 38
14-30
12-33

34
34
■’S
22
20
20
20
18
’7
17
16
16
15
14
14
14
13
11

oao 2-3

In derbyul baschetului masculin DINAMO-STEAUA 99-85
ȘI 89-101, DUPĂ MECIURI ATRACTIVE

Nici meciurile desfășurate, 
sîmbătă și duminică, tn sala 
Dinamo, nu au departajat echipele 
masculine de baschet Steaua și 
Dinamo, „remiza* înregistrată 
î’ăcînd ca aceste formații să tota
lizeze același număr de puncte

(57). steliștii avînd Insă avanta
jul coșaverajulul direct mai bun 
(548—545) șl menținîndu-so In te
lul acesta pe locul I în clasa
mentul Diviziei A. Rezultatele e- 
tapei a 15-a și unele amănunte

GRUPA 1-6

Campionatele individuale de lupte grecoromane

SPORTIVII DINAMOVIȘTI - ÎNVINGĂTORI LA ȘASE CATEGORII
BRAȘOV, 13 (prin telefon) 

După dispute aprige th Sala 
Sporturilor din localitate s-au 
încheiat întrecerile Campionate
lor Naționale individuale de se. 
niori la lupte greco-romane. 
Concursul a fost dominat de re
prezentanții clubului 
care au cucerit sase 
zece titluri de campioni 
Nicolae Zamfir (57 kg) 
tin Uță (62 kg). Petre 
(68 kg), Iulian Mavlea ..........
Sorin Ilerțea (82 kg) șl Ion Grigo. 
raș (130 kg). Sportivii de la Steaua 
au îmbrăcat două tricouri de 
campioni, prin Mlhai Cismaș (52

Dinamo 
din cele 
al tării- 

Constan-
Cărarr 

(74 kg)

kg) și Vasile Andrei (100 kg), iar 
celelalte două titluri au fost cîș. 
tigate de Ilie Matei (Rulmentul 
Suceava) - la «o kg si juniorul 
niteștean Valentin Rebegea, la 
48 kg.

După evoluții remarcabile. V. 
Rebegea (Dada Pitești) a ajuns 
să.șl dispute șansa de a ocupa 

-------  - D.
cu 
să 
la

primul loc tn comnanla Iul 
Vecliiu (Rapid). El a luptat 
multă ambiție și a reușit 
obțină o prețioasă victorie 
puncte (4—2) si implicit, titlul 
de campion la seniori, la virsta 
de numai 17 ani. Mlhai Cismaș 
(52 kg) l-a întrecut în finală pe

C. Chiriță (Dinamo), dovedln- 
du-se din nou cel mai valoros 
sportiv la această categorie, 
a avut, totuși, emoții în 
meci, fiind condus la 
(1—2). Din acel moment, 
s-a mobilizat mal mult, 
conducerea cu 4—2 și a 
la puncte (6—2). Nicolae 
rămîne, In continuare, i__ __
bun luptător la cat. 57 kg. Dună

El 
ultlmu 
început 

. Cismaș 
a luat 
ciștlgat 

: Zamfir 
cel mal

Mihai TRANCÂ

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
UA 1—1: 99—85 (53—55) șl 89—101 
(44—54). Aprig disputate, cu nu
meroase și captivante răsturnări 
de scor au fost ambele partide, 
al căror nivel tehnic a lăsat 
însă de dorit, greșelile de tehnică 
și ratările abundînd mai cu sea
mă în întîlnirea de ieri, tn me 
ciul de sîmbătă. dinamoviș’li au 
început furtunos și. datorită com
portării foarte bune a lui D. 
Mculescu și M. Sinevici, s-au 
desprins, conducted cu 22—12 te 
min. 7. A fost rindul formației 
Steaua să aibă inițiativa să re
ducă din handicap și chia- să 
la conducerea. După pauză se 
părea că întrecerea va oferi un 
fina! echilibrat. Nu s-a petrecut 
însă așa. deoarece, pe de o par
te, același Dan Niculesm s-a în
trecut pe sine însuși. înscriind 
coș după cos și impulsiontedu-ȘÎ 
echipierii, iar pe de alta juc&>

torii de la Steaua au ratat in 
serie. Concret, intre minutele 28 
șl 35 Dinamo a înscris 21 de 
puncte, față de numai 7 ale for
mației steaua i Procentajele arun
cărilor din acțiune slot ș’ ele e- 
locvente pentru această repriză 
secundă — Dinamo: 81.78% (21

- de reușite din 39 de încercări).
Steaua: 32,80% (10 din 311). tn
plus, Al. Vinereanu a dominat 
autoritar lupta sub panouri de- 
pășindu-șl adversarii dlr-ctl.

Ieri s-a văzut poate mai mult 
decît orlcind. cit de Important 
este aportul Iul D Nlculescu In 
evoluția generală a echipe! Di- 
panoo. Mult mal bine păzit da 
stellștl. căpitanul formației dina- 
moviste nu și-a puiuț desfășura 
obișnuitul joc eficace iar dintre 
colegi doar V. David a reușit 
să-l suplinească, insuficient însă 
pentru a face față atacurilor tot 
mal insistente ale steilstilor. care 
an și 
prin 
ehler 
Ioan,

dominat htnta sub nanourî 
S. Ardelean. R. R^isenbtl- 
și. In ultima n>*rloadă. V. 
C. Cernat, Fi. Ermurache

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare ta pag. 8*3)



Campionatele Naf ionale de volei

DINAMOVISTELE -ÎNVINGĂTOARE LA GALAȚI
SUPERIORITATE KETA

Campionatele Diviziei A au 
programat, ieri, cea de-a 18-a 
etapă, despre care se poate spu
ne că a fost una a gazdelor, în
vingătoare în toate jocurile la 
masculin și in patru din cele 
șase la feminin. De notat, totuși 
două surprize : infrlngerea băcă
uanilor la Timișoara (prilej cu 
care studenții de pe Bega au 
scăpat de .lanternă") și victoria 
dinamovisteloT bucureștene la 
Galați. Amănunte :

FEMININ
FLACAKA ROȘIE BUCUREȘTI 

— UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 0—3 (—11, —5, —7). Se
aștepta mai mult de la această 
partidă presuounîndu-se că Fla
căra Roșie ar fi putut stopa, 
prin obișnuitul el joc combinativ, 
șirul neîntrerupt de victorii ale 
campioanei. Dar n-a fost așa, 
mal întîi deoarece bucureșten- 
cele au apărut mal tot timpul 
timorate și n-au găsit soluții de 
depășire a activului blocaj cra- 
iovean. Corina Olteanu a diri
jat mal puțin inspirat atacul, 
dar nici preluarea nu a excelat, 
în timp ce trăgătoarele gazdelor 
au fost rînd pe rînd anihilate 
pierzindu-șl curajul și forța 
(doar Cornelia Colda avînd mai 
multe reușite). De cealaltă par
te. studentele s-au mobilizat din 
ce în ce mai bine pe parcursul 
jocului, distingindu-se Prin 
atacuri iuți și puternice, prlntr-o 
organizare mal bună atît la con
strucția fazei ofensive, cit și în 
apărarea din linia a doua. Sex
tetul Eugenia Cotescu, Mireia 
Zamfir. Ioana Cotoranu, Mireia 
Cazangiu, Monica Șușman, Tanța 
Drăgol (același în toată partida) 
a fost pus în dificultate doar în 
primul set. pînă la jumătatea lui 
(7—7. 9—9). în celelalte două cra- 
iovencele conducînd la diferențe 
nescontate : 11—0 în setul secund 
șl 13—1 în setul ultim. Prompt, 
corect arbitrajul brigăzii FI. 
Scorțaru — M. Stamate. (M. FER- 
RARI'"'.

RAPID BUCUREȘTI — C.SJW. 
LIBERTATEA SIBIU 3—1 (—11,
7, 10, ly. Victorie prețioasă a 
giuleștencelor în lupta pentru 
„prinderea" primei grupe valo
rice, dar intr-unui dintre cele 
mal slabe meciuri din acest 
campionat. Se poate spune că, 
în general serrviciul a fost cel 
care a decis victoria în seturi. 
La început. sibiencele au stat 
mai bine la acest capitol, anoi 
rapidlstele au marcat numeroase 

ÎN DERBYUL BASCHETULUI MASCULIN
(Urmare din wo 1)

și P. Brănlșteanu au punctat de 
la distanță și în urma uno- con
traatacuri, Iar V. Căpușan a avut 
un aport deosebit în defensivă. 
Drept urmare, tabela de scor 
Indica 66—52 în min. 25, după 
care Dinamo a avut o ușoară 
revenire, dar steliștli au sprlntat 
în final datorită și unui plus de 
rezistență fizică.

Au Înscris: Nlculescu 42+18, 
Vinereanu 19+14, Sinevîci 15+11, 
lonescu 2+-0, lacob 6+1, Ugîal 
6+îil. David 7+24, V. Constantin 
2+10 pentru Dinamo, respectiv 
Ermurache 11+20, Ardelean 18+18, 
Cernat 17+16, ReisenbOcbîer 
21+14, Căpușan 0+11. Cristescu 
1+0. Netolițchl 2+0. Brănlșteanu 
11+8, V. Ioan 4+14. Au arbitrat 
cuplurile Al. Guță (Craiova) — 
R. Stănciulescu (Tîrgoviște) — 
foarte bine și respectiv C, Du- 
mitrache — M. Oprea (ambii din 
București) — bine, aceștia din 
urmă avînd dezavantajul unul 
joe nervos, cu dese reproșuri Ia 
decizii, marcat de obstrucții, la 
una din faze lscîndu-se chiar o 
busculadă Intre Al. Vinerean 1 șl 
R. ReisenbUchler. motiv Dentru 
oare ambii au fost sancționați cu 
fault tehnic.

I.C.E.D.  C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 
ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 2—0 ! 
106—98 (51—52) ș! 123—120 (54—59, 
109—109». „uvertura" meciului 
derby Dinamo — Steaua a oferit 
două partide interesante prin e- 
volutla scorului (care a alternat 
permanent), ele plăcînd publicu
lui si primind aplauze meritata. 
Amhoie jocuri au revenit echinei 
7.C.F.D.. dar nu fără emoții, dur 
m’nteă fiind nevoie de prelun
giri pentru stabilirea elștigătoa- 
rei. cu toate că militarii au evO

CAMPIONATELE DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag 1)

ce și-a depășit clar toți adversa, 
rii întîlniți. in finală l.a întrecut 
categoric si pe N, Nițoiu 
(Steaua). In urma unor repetate 
tururi de braț și „supleuri". 
scorul final fMndu-i favorabil cu 
15—4.

Meciurile pentru titlul catego 
rlei 62 kg au fost foarte dispu
tate. Constantin Ută (Dinamo) 
dovedindu-se cel mal în formă. 
In finală, el a dispus clar (19—3) 
de brașoveanul D. Spetcu, cel 
mai dificil adversar al său fiind 
însă Gh. Savu, pe care l-a în- 
tîlnit in primul tur (3—1). Petre 
Cărare (Dinamo) a terminat în
vingător la cat. 68 kg. dar a avut 
emoții în partida decisivă cu 
M. Constantin (Progresul Buc.). 

puncte cu aceeași „armă". In 
rest, multă nesiguranță la pre
luare, slăbiciuni evidente în atac. 
Imobilitate în apărare (dublajul 
fiind. între altele Inexistent). 
Surprinzătoare pregătirea atletică 
precară a slblencelor. care au 
aliniat un sextet mal robust șl 
cu mal multe valori decît învin
gătoarele lor. Arbitraj corect :
D. Delcea — N. Grigorescu. 
(A. B.(.

C.S.U. RAPID GALAȚI — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—3 (8, —13. 
—11, —5) i Spre dezamăgirea ce
lor 2 500 de spectatori localnici, 
echipa lor favorită a suferit o 
neașteptată înfrîngere. După un 
prim set clștigat cu ușurință, 
gazdele au condus cu 12—9 în 
setul următor și cu 9—6 în cel 
de-al treilea, dar n-au avut forța 
și voința necesare victoriei. In 
schimb, diflamovistele au dat 
dovadă de multă dăruire în joc, 
meritînd succesul. Remarcate : 
Alina Mocanu de la gălățence. 
Cristina Pirv, Georgeta Ene, Iri
na Velicu și Mireia Popa de la 
bucureștence. Arbitri : V. Tilcă 
și S. Popescu. (T. SIRIQPOL, 
coresp.).

PENICILINA IAȘI — FARUL 
CONSTANȚA 3—0 (2, 14, 4). Cu 
Tatiana Popa în zi de excepție, 
leșencele și-au adjudecat primul 
set în numai 12 minute. Ele au 
condus și în următorul cu 9—2, 
dar au fost egalate la 14, reușind 
totuși' să puncteze în prelungiri. 
Joc din nou foarte exact al 
gazdelor în ultimul set șl o vic
torie la o diferență nesperată. 
Evidențiate : Aurelia Preda, Da
niela Donclu, Gabriela Copcea 
(P) și Marlnela Neacșu (F). Ar
bitri : V. Ranghel — Cr. Șovă
ială. (Al. NOUR, coresp.).

DACIA PITEȘTI — CHIMIA 
RM. VlLCEA 3—0 (6, 2, 1). Par
tidă foarte scurtă (doar 40 de 
minute), fără... remarcate. Arbi
tri : L. Dumitrescu — N. Rota- 
riu. (Narcisa FEȚEANU, coresp.).

OLTCIT CRAIOVA — ȘTIINȚA 
BACAU 3—0 (4, 15, 7). Meci ani
mat în setul al doilea, în care 
gazdele au avut 9—2, dar au fost 
egalate la 11, cîștigind însă în 
prelungiri. Remarcate : Liliana
Hermeneanu, Mireia Neculiță (O), 
și Loredana Polocoșeri (S). Ar
bitri : C. Stellan șl C. Pitaru. 
(Șt. GURGUI, coresp.).

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — 

C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 (3, —5, 
9, 5). Intr-o partidă în care a

D. Niculescu (con- 
ducind mingea) si 
S. Ardelean s-au 
evidențiat în me- 

ciurile-derbg
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Aurel D. NEAGU 

folosit, practic, două formule de | 
echipă, Steaua — de la care 
doar PentSlescu șl Mina au co- • 
respuns — a cedat, surprinzător, I 
un set (chiar la mare diferență!). | 
Oaspeții — cu Lepădătescu foarte 
bun la serviciu — au dat oue-, 
plică peste... locuil din clasa- I 
ment. avînd șl în setul al trei- I 
lea o revenire de la 1—6 la 6—6. | 
Au arbitrat bine R. Marin șl 
V. lonescu. (G. HOT).

DINAMO BUCUREȘTI — RE- 1 
LONUL SAVINEȘTI 3—0 (8, 7, 7). I 
Victorie realizată cu ușurință de I 
dlnamoviști, cane, uneori, au'* 
avut și momente de scădere a 
concentrării în faze. S-eu re- | 
marcat Căta-Chițiga, S. Pop și I 
Dalacu de la învingători, Buruș I 
și Șotron de la învinși. Arbitri: ’ 
N. Constantin — A. Dragomir. 
(N. MATEESCU).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — I 
VIITORUL DINAMO BACĂU 3—1 • 
(—6, 13, 6, 6) ! Surpriza etapei 
s-a conturat pe fondul unei fru- I 
moașe evoluții și a unei mobl- I 
Uzări deosebite a studenților, I 
care au punctat din situații I 
variate. Mai buni : Orelt, Jurcă, 
Sîngeorzan (P), A. Ion și Pralea • 
(V). Arbitri : M. Vlădescu și I
E. Mendel. (C. crețu, coresp.). |

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG.
MUREȘ — UNIVERSITATEA .
C.F.R. CRAIOVA 3—0 (4, 6, 6). I
Mureșenii au reușit cel mai bun I 
joc al lor pe teren propriu în 
acest campionat, surpr!nzîndu-șl 
adversarii prin acuratețea faze- I 
lor, și prin forța acțiunilor de I 
atac, avînd un sextet care a » 
probat coeziune și o remarcabilă 
formă sportivă : Mășcășan, Șa- • 
nislav, Săniuță, Țerbea, Baidoc, I 
Benedek. De la oaspeți, mai bine • 
s-a prezentat Schoberl. Arbitri : -
I. Costindu și I. Martin. (C. AL- ■ 
BU, coresp.).

ELCOND DINAMO ZALĂU — I 
C.S.U. SANATATEA ORADEA 1 
3—o (10, 8, 10). Joc mediocru, ■ 
doar Tutovan și Vlaicu de la 
gazde și Strauff de la oaspeți . 
evoluînd mai aproape de exi- I 
gențe. Arbitri : I. Păduraru șl I
I. Pintea. (N. danciu, coresp.). *

TRACTORUL BRAȘOV — EX- . 
FLORARI MOTORUL C.S.Ș. 2 | 
BAIA MARE 3—0 (10, 5, 12). I
Meci frumos, dominat de gazde. * 
băimărenli avînd momente de 
superioritate în joc în setul ul
tim (au condus cu 9—6). Evi- I 
dențiațl : Ferariu, Pustiu, Sterea, I 
Crișan (T), Silaghi, Szeibel și 
G. Dumitru. Arbitri : D. Rădu- 
lescu și M. Herța. (V. SECAREA- I 
NU, coresp.).

... .  . n. ■■

cea și a jucătorului Gh. Dumi- 
tru (ambii de la Rapid), care au I 
adresat permanent reproșuri ar- I 
bitrilor P. Bara (Tg. Mureș) și I 
Gh. Isofache (Cluj-Napoca). Au 
înscris: șarlă 19+24, Cristea 17+9, 
Tigan 21+0, Gellert 15+10, Anto- I 
chi 10+22, Nicoară 0+16, Flaun- I 
dra 7+8, Pascu 8+6, Fodor 0+5 I 
pentru Dinamo, respectiv Suclu 
12+22, Popovici 20+6, Marinache 
21+8, Sipoș 3+13, Gh. Dumitru I 
0+15, Ghită 9+4, Mihai 1+14, M. I 
Dumitru 16+6. fllie GHTȘA — ’ 
coresp.).

GRUPA 7-12

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA
— BALANȚA C.S.U. SIBIU 2—0: | 
88—80 (43—40) și 83—31 (54—36). I

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA I 
IAȘI — C.S.U. T.A.G.C. IND. * 1 * 3 
BRAȘOV 2—0: 80—79 (39—29) șl

luat fără V. Zdrenghea (acciden
tat). S-au remarcat V. Pogonaru 
șl C. Popa de la I.C.E.D., M. Bra- 
boveanu de la Academia cei mai 
constanți șl eficienți jucători. Au 
marcat: Pogonaru 34+-24, Popa 
23+27, Păsărică 1C+-2. Mihalcea 
2+11, C. Ioan 19+17, Mădîrjac 
0+11, Costin 1+4. Voicu 1+7, 
Grădișteanu 16+20, respectiv 
Braboveanu 37+36. Miulescu 13+9, 
Frumosu 8+21, Zdrenghea 16+0. 
Scarlat 6+21. Marinescu 24 9, 
Panattescu 10+18, Neagu 2+1, 
Vilclnschl 4+5. Au arbitrat bine 
C. Dumitrache — M. Oprea și Z. 
Radul! — O. Vestinian.

Nicoleta ALDEA
DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 

RAPID BUCUREȘTI 2—0: 97—82 
(59—39) șl 100—88 (49—44). Meciuri 
atractive, mal cu seamă cel de 
duminică, mal echilibrat. Gaz
dele, cu un lot mai omogen și 
cu acțiuni mai dinamice, au cts- 
tigat pe merit. Regretabilă ati
tudinea antrenorului V. Bulan- 

pe care l-a întrecut greu la 
puncte. Și victoria finală a lui
I. Mavlea (74 kg) s.a conturat 
destul de greu in meciul cu M. 
Huțuleac. Disputa a fost echili
brată pînă în final, cînd Mavlea 
a obținut punctul victoriei (4—3). 
Sorin Herțea (82 kg), Ilie Matei 
(90 kg) șl Ion Grigoraș (130 kg) 
au clștigat fără probleme, deta- 
șîndu-se net de parteneri! de 
întrecere. Nici Vasile Andrei 
(100 kg) n-a primit replica aș
teptată din partea lui I. Irimiciuc 
(Dinamo), acesta dovedindu.se 
mal slab pregătit ca de obicei.

Iată primii trei clasați la cele 
zece categorii — 48 kg : 1. VA
LENTIN REBEGEA (Dacia Pi
tești). 2. I. Marghlanu (Aluminiu 
Slatina), 3. D. Vechlu (Rapid) : 
52 kg : 1. MIHAI CISMAS
(Steaua), 2. C. Chiriță (Dinamo).
3. I. Minciună (Musoelul Cimpu.

84—81 (33—32). |
ET.BA TIMISOARA — RAMIRA | 

BAIA MARE 2—0: 111—100 (63—55) I 
șl 101—86 (59—40).

lung) ; 57 kg : 1. NICOLAE •
ZAMFIR (Dinamo), 2. N. Nițoiu 
(Steaua). 3. C. Tudose (Dacia Pi- ■ 
tești) ; 62 kg : 1. CONSTANTIN I 
UT A (Dinamo), 2. D. Spetcu I 
(Steagul Roșu Brașov), 3. N. Ma- I 
rinei (Dacia Pitești) ; 68 kg : 1.
PETRE CĂRARE (Dinamo). 2. . 
M. Constantin (Progresul Buc.). I
3. V. Milinceanu (St. R. Brașov): I 
74 kg : 1. IULIAN MAVLEA (Dl- | 
namo). 2. M. Huțuleac (Metalul 
Rădăuți). 3. A. Arghlra (Musre’u) 
Cîmoulung) ; 82 kg : 1. SORTN I
HERTEA (Dinamo), 2. Gh. Costin I 
(Dacia Pitești), 3. Al. Bacanov I 
(Delta Tulcea) ; 90 kg : 1. TLTr I 
MATEI (Rulmentul Suceava) 2. I 
T. Pop (Electromureș Te. Mures' 
3. M. Constantinescu (Constru-- . 
ția Buc.) ; 100 kg : 1. VASTLF I
ANDREI (Steaua), 2. I. IrimM—• I 
(Dinamo). 3. C. Albut (Pro«r<rv | 
Buc.) : 130 kg : 1. ION GRTOr'-. 
RAS (Dinamo), 2. I. Savin (Di
namo). 3. M. Crîșmaru (Metalul I 
Rădăuți). 1 

într-o bună formă sportivă 
și cu o deosebită dispoziție de 
joc (mai ales în repriza se
cundă, cînd atacul său a crea» 
faze de real spectacol, încîntînd 
tribunele), Dinamo a repurtat 
o victorie netă și ar fi putut 
duce „scorul etapei" la cote și 
mai ridicate, dacă n-ar fi ra
tat o adevărată avalanșă de 
ocazii. Sigur, replica brașovea- 
nâ nu s-a situat la nivelul pre. 
supus de victoria lor cu 3—0 
din etapa precedentă, dar a- 
ceasta nu scade meritele în
vingătorilor, care au jucat ieri 
aerisit, mereu „pe poartă", cu 
combinații ingenioase. șutind 
mult în căutarea golului.

După ocaziile lui Gâmătaru 
(reintrat după o accidentare și 
folosit de aceea, doar o repri
ză) din min. 7 și a lui Mi- 
hăescu (min. 23), acești doi 
jucători realizează, în min. 25, 
o frumoasă combinație, fructi
ficată de MIHĂESCU, cu un 
șut sec : 1—0. In min. 37 și 40, 
ratează Lupescu și Mihăescu, 
dar scorul reprizei este adus 
mai aproape de realitățile jo
cului în min. 42 cînd, în urma 
unui fault în careu al lui Avă- 
danci, asupra lui Mihăescu, 
LUPU transformă un penalty : 
2—0. In min. 45, șut de la 6 m, 
al lui Vaișcovici, în transver
sală.

In repriza secundă, Dinamo 
stăpînește terenul și spectatorii 
încep să se mute mai aproape 
de poarta lui Polgar, pentru a 
vedea mai bine golurile ce se 
anunță. Ratează Varga și 
VAIȘCOVICI, dar acesta din 
urmă se revanșează în min. 61. 
cînd reia impecabil, cu capul, 
o centrare de kinogramă de la 
Rodnic, aripă dreaptă în acea 
fază. în min. 65, o fază creată 
de Lupu și bine continuată de 
Vaișcovici îl pune pe LUPES
CU în situația de a fructifica, 
de la 6 m. Prima fază pericu-

NEVOIA DE
CLUJ-NAPOCA, 13 (prin te

lefon). Un meci destul de bv.n 
al „șepcilor roșii", care au tă
cut o imensă risipă de energ,e 
pentru a termina învingătoare. 
Și după cum s-a desfășurat 
jocul în primul sfert de oră
— în sens unic, spre poarta lui 
Dîrjan. cu o mare ocazie a 
Iii Meszaroș (min. 10) și o 
intervenție salvatoare a porta
rului oaspeților (min. 11) — se 
părea că „U“ nu va avea mari 
probleme în această partidă. 
Numai că Petrolul s-a apărat 
grupat și decis. închizînd în 
continuare toate culoarele spre 
poarta debutantului Dîrjan. iar 
în min. 28 ar fi putut chiar 
deschide scorul însă centrarea 
lui Țălnar a fost reluată de
fectuos de Iordhche. Ocazia î-a 
trezit la realitate pe clujeni, 
care au apăsat serios pe acce
lerator și. în min. 34. au reu
șit singurul gol al meciului : 
ploieștenii au pierdut copilă
rește o minge Ia mijlocul te
renului. a interceptat Mujnai, 
deschidere lungă pe stingă la 
Cimpeanu II, „diagonală" pe 
cealaltă parte la MUNTEAN, 
care a șutat direct, surprinzîn- 
du-I pe portarul oaspeților. Și 
putea fi pînă în finalii repri
zei 2—0 sau chiar 3—0, dar șu
turile lui Cimpeanu II (min. 40
— din lovitură liberă) și Me- 
szaroș (min. 44) au expediat 
balonul pe lingă stîlpul din 
dreapta porții lui Dîrjan.

Repriza secundă a semănat 
aidoma cu prima. Tot jucătorii 
clujeni au fost cei care s-au 
aflat la cîrma jocului, reluînd 
ci vigoare suita atacurilor spre 
careul ploieștean. S-a ratat

CRAIOVENII S-AU IMPUS NU FĂR
CRAIOVA, 13 (prin tel fon). 

Nu trecuse un minut de Joc 
cînd. la prima acțiune a cra- 
iovenilor. desfășurată pe par
tea dreaptă. Ciurea a recupe
rat balonul din piciorul lui 
Stănescu (care putea foarte 
bine să înlăture pericolul, tri- 
mițîndu-1 în corner), a urmat 
cenlrarea la semiînălțime și 
BtCU a reluat cu capul, in 
plasă, deschizînd scorul. Un 
gol datorat greșelilor în lanț 
ale findașilor echipei din Mo- 
reni. gol care avea să cîntă- 
rească greu în desfășurarea 
partidei. Cu 1—0 pe tabelă 
eraiovenii s-au dezlănțuit. au 
desfășurat acțiuni variate, pur
tate în mare viteză, dar efor
turile - oaspeților a făcut ca 
pînă la pauză tabela să nu se 
mai modifice. Ba mai mult. în 
min. 30. la capătul unui con
traatac al „morenarilor" Chi- 
riță. singur în careu, a șutat 
din volei și balonul a trecut 
la o palmă de stîlpul din stin
gă al porții lui Lung. E drept, 
pînă atunci. Bîcu (min. 4). cu 
un șut puternic n-a reușit să-1 
învingă pe Zlotea. cum de alt

I DINAMO 5 (2)1
| F.C.M. BRAȘOV 1 (0)|

Stadion Dinamo; teren bun; 
timp rece; spectatori — circa 
12 000. Șuturi: 21—5 (pe poartă: 
12—2). Cornere: 8—4. Au mar
cat: MIHĂESCU (min, 25). LU
PU (min. 42 din penalty), 
VAIȘCOVICI (min. 61), LUPES
CU (mim. 65) MATEUȚ (min. 
84). respectiv ȘULEA (min. 90. 
din penalty).

DINAMO: Stelea 7 — 1. Varga 
7,5. Redndc 8, Andone 7, Sabou 
7 — Lupescu 7,5, Lupu 8, Ma- 
teuț 7 — Vaișcovici 7 (min. 68 
Răduclolu 7) Cămătaru 7 (.min. 
46 Timiș 7), Mihăescu 8.

F.C.M.  BRAȘOV: Polgar 6 — 
Bălan 6 E. Moldovan 6 (min. 32 
Terheș 6) Șulea 6,5, L. Petre 5,5 
— Avădanei 5 (min. 60 Barbu 5), 
V. Ștefan 5, Bucur 6, Mărgărit 
6 — Andrași 6. Selimesi 6.

A arbitrat foarte bine I. Co{; 
la linie : Gh. Bizinilche (ambii 
din Ploiești) și V. Tltorov (Dro- 
beta Tr. Severin).

Cartonașe galbene: BUCUR.
La speranțe: 2—0 0—0).
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loasă a oaspeților, în min. 72: 
Mărgărit trimite peste bară, 
din lovitură liberă, de la 17 m. 
în min. 76 și 78, două mari 
ratări Timiș, iar în min. 84, 
din combinație cu Varga, MA
TEUȚ șutează la colț și... 5—0! 
In minutul următor, Dinamo 
rămîne în zece oameni, Lupu 
— accidentat — părăsind te
renul. F.C.M. iese din apărare, 
șutul lui Andrași (min. 88) îi 
permite lui Stelea o interven
ție sigură, iar în min. 90, ȘU
LEA transformă penaltyul a- 
cordat pentru un henț în ca
reu comis de Andone. Deși s-a 
jucat, practic, într-un singur 
sens, latura spectaculară a par
tidei a fost salvată de verva 
învingătorilor.

Radu URZICEANU
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I „U" CLUJ-NAPOCA 1 (1)
| PETROLUL 0 I ‘d

Stadion „Municipal"; teren 
bun; timp frumos, dar rece; 
spectatori — circa 10 000. Șuturi: 
17—7 (pe poartă: 7—2). Cornere: 
3—2. A marcat: MUNTEAN (min. 
34).

„U“ CLUJ-NAPOCA: Mia 7 — 
Dobrotă 7, Doboș 7, Neamțu 7, 
Pojar 6 — Meszaros 7, Cîmpea- 
nu II 7. Mujnai 6 (min. 67 L. 
MoMovan 6) — Cadar 6. Mun
tean 7,5. I. Moldovan 6 ,'min. 
39 Popiou).

PETROLUL: Dîrjan 7 — Ruse 
6 Panait 6, C. Ștefan 7. P. Gușe 
6 — Mocanu 6, O. Grigore 5 
(min. 63 Caclureac 6), Ursea 5 
(min. 74 Cr. Ene 5) — Țălnar 6. 
lordache 5, I. Gușe 5.

A arbitrat bine O. Ștreng; la 
linie: I. Caraman (ambit din O- 
radea) șl Gr. Macave! (Deva)<

Cartonașe galbene: MUJNAI.
La speranțe: 0—0.

ieși 
ced 
pe 
bit 
gad 
uad 
Aș3 
nan 
Cîr^ 
Spd 
la
TM

însă mult : I. Moldovan (min. 
55 și 60). Meszaroș (min. 64
— reflex de excepție al lui 
Dîrjan) după care. în același 
m'nut. Cadar în poziție favo
rabilă a șutat imprecis. Și 
iarăși, ca în prima parte. o 
ocazie a oaspeților (min. 76
— Caciureac. cap" peste trans
versală) după care în final 
gazdele ar fi putut să-și mă
rească avantajul prin Cimpea
nu II (min. 82) și Muntean 
(min. 90) într-o partidă des
fășurată sub semnul nevoii de 
puncte, dar cîștigată absolut 
meritat de formația locală.

Lau’entiu DUMITRESCU

fici
Tăr 
plir 
tem 
car 
mir 
este 
dir< 
D. 
ace 
fed 
geș 
Și 
van

L 
o a 
mai 
cu 
ta te 
lui 
t1 c
In 
lear 
pen 
rap 
de

fel nu avea să o facă nici în 
min. 16. cînd portarul oaspeți
lor a reținut ci siguranță. Pî
nă la pauză. am mai notat 
blocajul curajos al lui Zlotea. 
din min. 31 în picioarele lui 
Biță. ca și reluarea imprecisă 
a lui Chirită (min. 41) la cen
trarea lui G. Radu.

La reluare jocul se echili
brează are ritm și cursivitate. 
Vine min. G2 și eraiovenii be
neficiază de o lovitură liberă 
frontală de la 18 m. Execută 
Badea. în zid. conducătorul 
jocului dictează repetarea lovi
turii. de data aceasta BADEA 
înscriind imparabil la vinclu : 
2—0. Craiovenii insistă. dar 
Badea (cel mai bun atacant al 
echipei locale) nu reușește. în 
min. 69 75 si 87 (ultimul șut. 
în bară), să mărească avanta
jul loealnic-lor. care au im
primat jocului un ritm susținut, 
dar care au avut în față un 
adversar tenace. în pofida ce
lor două goluri primite. De 
menționa* că d'n min. 80. cra
iovenii au evoluat în 10 oa
meni Negrilă fiind eliminat 
pentru un atac dur. după oe

25 C
5—:

62).

du

La

în

dovedindu.se


ENSIONAT, SUCCES DIFICIL
13 (prin tclc- 

e 20 de minute, 
un joc alert, ju- 
gat mult, au 
energie, dar — 
poartă, nici un 

orner ! Prima 
âca îl deschide 
ă. acesta, liber 
ază defectuos 
ui șut puternic 
- £. Ilie (min. 
imjc înainte de 

irosește cea 
:ie a meciului : 
în suprafața de 
•să și cu Varo 
inare, el a tri- 
i lingă poarta

A.S.A. TG. MUREȘ 
VICTORIA

2 10)
0

îdă debutează 
n cădere al lui 
16), neperi culos, 
de o lungă pe- 
inare a echipei 
are care nu se 

cu modificarea 
ci doar cu ne

ne și cu încin- 
. în mod artifi- 
teren — întrucît 
enerat nici un 
■igada de arbitri 
oria —, ci din 
;ori turbulenți și 
rtivitate găsin • 

și la tribuna

Stadion „Municipal"; teren 
bun; timp Însorit, dar friguros; 
spectatori — circa 9 000. Șuturi: 

9—2 (pe poartă: 5—1). — 
8—4. Au marcat “ * 
70) șl C

A.S.A.
nel 7 Botezau 8 Fodor 8 
Ivan 6. A. Stoica 5 (min. 
L. Moldovan 6,5), Sabău 6,5, 
Iile 6 — Fanlci 5 (min.
Ciorceri 7). Craiu 5.

VICTORIA: Nițu 4 
caru 6 “ - —-
16 —
can 6). C. Solomon 7. 
— Uleșan 5. Damaschln 
zel 6 (min. 78 Stere).

A arbitrat 
' (Pitești); la 
(Ploiești) șl

Cartonașe 
----- JENEI, 

speranțe

Cornere: 
JENEI (min. 

:iORCERI (min. 86). 
: Varo 7 — Șzabo 6, 
Botezam 6

Stoica

Je-

46 
c.
66

V. Cojo- 
Zare 6, Mirea 7, Balaur 

Augustin 5 (min. 60 Dâ-
V. Ene 6 
I 6, Hen-

TIN. 
La

Mustățea
Popescu 

(Predeal).
AUGUS-

bine Al. 
linie: Fi. 
V. Onu 
galbene: 
L. MOLDOVAN.

0-2 (0-1).

ă ceea ce nu a 
compartimentul 

aației A.S.A. — 
apărării ad- 

upată și decisă) 
indașul central 

min. 70), a șu- 
35 m, Nițu a 

—ător, primind 
ioare : 1—0.

^Dăt

Din 
mai 
fensive alternează spre ambele 
buturi. Dican șutează extraor
dinar. sub transversală. 
Varo se-ntinde ca un arc 
respinge în corner (min.
In min. 86 L. Moldovan 
trunde în careu, șutează 
sete, balonul intîlnește 
terala" lui Nițu, ricoșează 
6 m, de unde CIORCERI o 
mite în poartă : 2—0. 
torie obținută cu dificultate de 
A.S.A., foarte prețioasă, dar 
nu știm care ar fi fost rezul
tatul dacă nu ar 
marea greșeală 
bucureștean.

acest minut, jocul devine 
spectaculos, șarjele o-

dar 
și

82). 
pă- 

cu 
„la

in 
tri- 

O vic-

fi intervenit 
a portarului

Paul SLAVESCU

RELANSATE DUPĂ PAUZA
(prin telefon), 

jtat frumos pen- 
tală, ea deschi- 
ar din minutul 5: 

atac prelungit, 
lat în careu pen- 
I și vîrful băcă- 
le D. Ștefan, a 
il în colțul lung:

I S.C. BACĂU
I F.C. ARGEȘ 3 (1)

1 (1)

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). indisponibilitățile, lipsa 
de . formă au condus, desigur, 
la infringerea de pe teren pro
priu. „Poli" a dorit victoria, a 
luptat pentru ea, dar nu a- 
junge doar ambiția. Corvinul, 
superioară pe toate planurile 
(în primul rînd valoric), a cîș- 
tigat fără dubii această parti
dă. deși cifrele din caseta teh
nică pot crea impresia că 
partenera i-a fost __
Corvinul putea înscrie 
din ' ‘ ‘
s-a grăbit și a ratat (min. 2) ; 
tot ’ 
toi . _
respins cu dificultate (min. 5). 
Replica gazdelor n-a întîrziat. 
dar o bună centrare a lui Ucu 
nu a fost fructificată (min. 4), 
iar în min. 21, la o greșeală a 
lui Dubinciuc, Bobaru (cel mai 
periculos atacant al gazdelor), 
a preluat și a șutat la rădăcina 
stîlpului porții din stingă lui 
Ioniță. în min. 30, la o ex
celentă centrare a lui Klein, 
Nicșa, singur în fața porții, a 
reluat cu capul peste poartă. 
Și cînd arbitrul sc pregătea să 
fluiere sfîrșitul reprizei, o ac- 

Pctcu — Gabor — Klein 
locaini- 

inscris

impresia 
superioară. 

_ chiar 
primul minut, dar Gabor

el a șutat puternic din col- 
careului mic și Moise a

Stadion „1 Mai"; teren moale 
timp inchis, friguros; spectator 
— circa 20 000. Șuturi: 18—11 <pe 
poartă: 8—5). Cornere -* * *-
marcat: BOBARU 
pectlv PETCU 
KLEIN (min. 64).

„POLI": Moise
Crăciun 6 _ ___
6 — Neagu 5. Vlătănescu 6 (min. 
66 Stolcov 6), Manea 7 — Bo
baru 7 Dudaș 5 (min. 70 Banu 
6). Ilcu 5.

CORVINUL: Ioniță 7 — Bar- 
dac I Mărginean 7, Dubinciuc
7 Tîrnoveanu 7 Petcu 8, Bur
lan 7 Klein 8 — Gabor 8, Nic
șa 7 (min. 88 Văetuș), Suclu 7 
(min. 66 Hanganu 6).

A arbitrat bine M. Constantî- 
nescu; la linie: N. Volnea și M. 
Domcea (toți din București).

Cartonașe galbene: PETCU 
BARDAC. CRĂCIUN.

La speranțe: 2—0 (1—0).

14—8. Au 
(min. 46), res- 
(min. 45) și

5 — Pascu 6, 
Oancea 6. C. Varga

I „POLI- TIMISOARA f (0) I 
| CORVINUL 2 (1) J

STEAUA PLEACĂ
După cum se știe, miercuri, 

la Glasgow. Steaua va susține 
meciul retur cu formația loca
lă Rangers, in cadrul sfertu
rilor de finală ale C.C.E. în 
vederea acestei partide camoioa- 
na noastră va pleca azi la amia
ză. pe calea aerului. în Scoția.

Vor face deplasarea 18 jucă
tori, inclusiv Hagi. Lăcătuș 
și Rotariu. care au fost ac
cidentați in primul meci cu Ran
gers si care au urmat un pro
gram de refacere.

Lotul steliștilor va fi însoțit

AZI ÎN SCOȚIA
și de antrenorul reprezentativei 
naționale. Emerich Jenei, care 
— în lipsa lui Anghel Iordă- 
nescu, nlecat mai devreme la 
Glasgow unde â urmărit-o pe 
Rangers în Dartida de campionat, 
de sîmbătă cu Motherwell — 
a coordonat ultimele oregătiri. 
const!nd din antrenamente de 
intensitate sDorită. nrecum și 
un ioc-școală cu echipa de spe
ranțe. desfăsirat ieri dimineață.

Le urăm, la DrecarȘ, campio
nilor noștri drum bun si mult 
succes în Dartida de miercuri !

IERI, ÎN DIVIZIA B-ETAPA A 18-a

:eptat ca din a- 
Argeș să 

ar^Ateștenii au 
îijlocașii au în- 
te cu insistență 
și Ignat, deose- 
>și în „treimea" 
defensiva băcă- 

vedea nesigură, 
în min. 10, Ig- 
contraatac, însă 

•espins uimitor. 
:e multe greșeli 

Burleanu și 
uri ii ei de bază, 
fceut, ca și „o- 
K pus în... di- 
Fiacele fundaș 
nii profită din 
icoerent al pâr
jolul egalizator, 
aer, a venit în 
i metri, Agachi 
i o lovitură in- 
„ntișcă" pentru 
ut puternic al 
gă un zid de- 
1—1. F. C. Ar
ii mult în atac 
ncheie cu... a- 
a.
să, gazdele par 
jocul este mult 
țiunile de atac, 

de
iluri 
larte 
iul te 
teie) 
uă mari 
i. 57, la 
scentă, 
mănaru

periculozi- 
la poarta 
bun (dar 

momente), 
și 50 (Bur- 

ratări, 
o fază 
creată 

să tri-

; teren bun; 
ta tori — circa
■ 4 (pe poartă: 
-3. Au marcat:

BADEA (min.

t: Lung 7 — 
min. 80). Ad.

inu 7, Mănăilă 
Stoica 6. Geol-
- Bleu 
).
a 6 - 
lutufei 
na 7.
mă 5). Beldie
— Văidean 6 
Chiriță 7.

M. Salomir 
linie: Ad.

) șl D Pura

7.

G.
7, 

D.

Biță

Ra-
Stă- 

Sava

ie: NEGRII,A.

NEGRILA. 
) (0—0).

nise cartonaș

he NERTEA

Stadion „23 August"; teren 
foarte bun; timp însorit, frigu
ros, cu vîn.t; spectatori — circa 
15 000. Șuturi: 18—4 (pe poartă: 
9—2). Cornere: li—3. Au marcat: 
SCÎNTEIE (min. 5), ȘOIMAN 
(min. 65), VASILACHE (min. 89), 
respectiv D. ȘTEFAN (min. 34).

S.C. bacAu: Cîmpeanu 7 — 
Ivanov 7. Agachl 5, Artenie 6, 
Andrieș 7 — Burleanu 6,5, ~ 
Sava 5 (min. 46 VasiLache 
Tismănaru 6,5 — Șoim an
Schitele 7, Fulga

F.C. ARGEȘ: 
Voicu 6, Stancu 
Tănase 6 — Șt. 
71 Grigori u 6). 
Bănuță 6, Gucla 
6, Ignat 6 (min. _____

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu; la linie: M. Nloulescu 
și T. Badea (toți din București).

Cartonașe galbene: TANASE.
La speranțe: 0—2 (0—1).

Or.
7),

6,
7.

Speri atu 7
6, D. Ștefan 

Badea 6,5 (min.
Bărbulescu 6, 

7 — D. Zamfir 
80 Pîrvu).

7,

mită în transversală. Piteștenii 
vor fi în „corzi" și în min. 61, 
cînd, la o centrare a lui Iva
nov, Scînteie a pierdut... tra
iectoria șutului de gol. Abia 
în min. 65 tribunele vor răsu
fla ușurate : cursă splendidă a 
Iui Vasilachc pe stingă, pasă 
lui Fulga, ultimul trimite, pa
ralel țu poarta, lui ȘOIMAN, 
acestuia rămînîndu-i doar să 
pună latul pentru a trimite în 
plasă : 2—1. Jocul capătă va
lențe spectaculare și, după ce 
în min. 70 și 72 Scînteie și 
Burleanu 
bocancului, 
89) înscrie 
musețea.

Stelian TRANDAFIRESCU

au golul in vîrful 
VASILACHE (min. 

unui de toată fru-

SERIA I
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI - 

F.CJW. DELTA DINAMO TULCEA 
1—0 (1—0): Clsmaru (min. 37).

STEAUA M1ZIL — METALUL 
PLOPENI 0—0.

C.S. BOTOȘANI — ȘIRETUL 
PAȘCANI 2—0 (2—0): state (min. 
9) și Rusu (min. 17).

FEPA ’74 BiRLAD — POLI
TEHNICA LAȘI 2—1 (1—0): Du
mitru (min. 11), Mihăilă (min. 
81) respectiv Bambu (min. 52).

C.F.R. PAȘCANI — OLIMPIA 
RM. SARAT 4—0 (0—0): Keresi 
(imin. 55 din 11 m șl min. 66), 
Iancu (min. 68) și Farcaș (min. 
73).

UNIREA SLOBOZIA — F.C. 
CONSTANȚA 1—2(1—0): Mustacă 
(mân, 12). respectiv lovănescu 
(min. 51) Zahiu (min. 85).

GLORIA BUZĂU — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 4—1 (0—1): Vasiliu 
(min. 52) Ursa (min. 54), Teo- 
dorescu (min. 56), Nicolae (min. 
80). respectiv Barnea (min. 6).

UNIREA FOCȘANI — PETRO
LUL BRAILA 4—0 (1—0): Bră-
teanu (min. 30, autogol), Cr. 
Rusu (min. 47 și min. 65 din 11 
m), Argeșeanu (min. 76).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— INTER VASLUI 2—1 (2—1): 
Chiriță (min. 20), V. Radu (min. 
27) respectiv Pachițeanu (min. 2).

Relatări de la O. Bălteanu, R. 
Alexandrescu, S. Ungurcanu, C. 
Burghelea, C. Enea, I. Matei, D. 
Soare, Fi. Jecheanu și Gr. Rizu.

INTER SIBIU — ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 2—0 (0—0) : 
J urcă (min. 70 și min. 87 din 
11 m>.

CHIMIA RM. V1LCEA — SPOR
TUL MUNCITORESC SLATINA 
2—1 (1—1): Mangalagiu (min. 45 
din 11 m). Giureă (min. 65), res
pectiv Țițu (min. 5).

C.M.M. PANDURII TG. JIU — 
A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TALUL BUCUREȘTI 3—0 (1—0): 
Puștai (min. 8) Predata (min. 
67 șl 78).

C.S. TÎRGOVIȘTE - SPORTUL 
„30 DECEMBRIE" 2—0 (1—0):
Tirchineci (min. 12) șl D. Dumi
trescu (min. 81).

Relatări de la N. Costache, G. 
Băloi. C. Gruia, O. Guțu, I. Bo- 
țocan, P. Glornoiu, S. Băloi, M. 
Țacă] și M. Avanu.

Ioniță a întins o mină salva
toare. Meciul avea să se de
cidă în min. 64, cînd, la al 
treilea corner consecutiv, Ga
bor a executat la colțul scurt 
șl KLEIN a „șters" balonul cu 
capul, în colțul lung, profitînd 
de greșitul plasament al por
tarului Moise. Acesta s-a re
vanșat oarecum în min. 76, 
cînd l-a blocat pe Nicșa, în 
afara careului. Spectatorii au 
avut dubii la hențul lui Du- 
binciuc (min. 35), dar acesta 
a fost în afara careului ; mai 
mult decît atît, cel al timișo
reanului Neagu (min. 62) fu
sese în suprafața de pedeapsă.

țiuroi 
a făcut mat apărarea 
cilor și PETCU a 
plasat, la colț.

După pauză, „Poli" a 
excelent și nu i-au trebuit de
cît 56 de secunde ca să ega
leze : Manea a centrat de pe 
stingă și BOBARU a plonjat, 
înscriind spectaculos cu capul, 
într-o perioadă în care își do
mina partenera, „Poli" nu a 
mai reușit să Înscrie, Neagu a 
șutat slab din poziție bună 
(min. 54), iar la mingea expe
diată de Vlătănescu (min. 59),

ÎNTR-UN SINGUR SENS, DAR...

înccput

Constantin ALEXE

Rapid a învins, dar nu a și 
convins. Chiar în condițiile în 
care noua formație a giuleș- 
tenilor a avut în față un „un
sprezece" ce nu a dat aproa
pe deloc bătaie de cap apă
rării lui Rada, preocupată ast
fel de faza de construcție. 
Lipsa de omogenitate a liniei 
mediane a „vișiniilor" a fost e- 
videntă și numai întrucîtva 
explicabilă, dacă observăm ră 
în alcătuirea de ieri a figu
rat un singur nume nou, M 
Stoica. Iar varianta cu Boze- 
șan I, împins 
turi“. nu ni se 
o soluție, avînd 
racteristicile de 
lui echipier al 
dențesc. în min. 8. 
unei lovituri libere de la a- 
proximativ 20 m, M. Stoica 
șutează puternic, dar Ghera- 
sim respinge cu un reflex u- 
luitor, de la vinclu. Același 
goal-keeper avea să scoată de 
sub „transversală" un șut 
șelător 
Rapid 
vorabil, 
purtate 
de atac, iar golul care plutea 
avea să cadă in min. 35 
pe dreapta Vlad, urcat 
tac, centrează excelent 
te întreaga apărare a 
pețitor și M. STOICA

capul din fața Iui Ghera- 
: 1—0. Prima jumătate a 

partidei avea să se încheie 
cu o ocazie uriașă a lui Bo- 
zeșan I, care, de la numai 
4 m, complet liber, a reluat 
cu capul... în portarul oas
peților,

în „avanpos- 
pare tocmai 
în vedere ca- 
joe ale fostu- 
Sportului Stu- 

în urma

în- 
25).
fa- 

sînt

al lui Vlad (min. 
simte momentul 
atacurile sale 

acum pe întregul front

de 
în a- 

pes- 
oas- 
reia

I RAPID
F.C. OLT

1 (1)
0

Stadion Giulești; teren bun; 
timp însorit, dar răcoros; spec
tatori — circa 17 000. Șuturi: 14—7 
(pe poartă: 8—2). Cornere: 9—2. 

A marcat M. STOICA (min. 35).
RAPID: Toader 6 — Vlad 6, 

Matei 6,5, Rada 6, Marinescu 5 — 
M. Stoica 7 (min. 75 L. Iile 5) 
Goanță 6, Drăghlcl 7, Șt. Popa 5 
— Nica 5 (min. 55 Damaschln II 
5), Bozeșan I 6.

F.C. OLT: Gheraslm 7 — Lau- 
remțiu 5 (min. 46 Huiban 6) A. 
Popescu 6, Minea 6, I. Dumitres
cu 7 — Monaru 5, M. Popescu 6 
(min. 70 Ad. Georgescu 5), Leța 6, 
Eftimie 6 — Pena 5, Turcu 5.

A arbitrat bine Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea); la linie: șt. Rotă- 
rescu (Iași) Șl A. Cuzmanovicl 
(Reșița).

Cartonașe galbene: ȘT. POPA 
I. DUMITRESCU, TURCU, NICA.

La speranțe: 0—3.

In repriza secundă, ofensi
va gazdelor își pierde din lu
ciditate o dată cu scurgerea 
timpului, în vreme ce con
traatacurile oaspeților se to
pesc invariabil la 30 de me
tri de buturile lui 
Goanță (min. 55), 
(min. 57), din nou 
(min. 85) ar mai fi 
difica tabela de marcaj, 
avea să consemneze, Ia 
nele oelor 90 de minute 
joc, o victorie la limită 
ritată, conturată însă 
tul multor eforturi.

INSPIRAȚIA LUI CASUBAs »
SUCEAVA, 13 (prin telefon). 

Importanta partidă de la Su
ceava s-a bucurat de un timp 
frumos, dar de un teren foarte 
greu. Gazdele, cu jucători mai 
ușori și mai generoși în efort, 
au stăpînit prima repriză, gă
sind și o bună idee tactică, 
prin utilizarea lui Păiuș. ca 
fundaș dreapta, mal ofensiv 
decît o veritabilă extremă. 
C.S.M. a realizat o dominare 
teritorială netă, a avut în min. 
17, 20 si 21. acțiuni periculoase 
prin Cașuba și Sfriian. în vre
me ce bucureștenii au trimis 
mingi lungi pentru Tîrlea si 
Coraș. care l-au pus la 
care pe Alexa în min. 
26. în min. 43 asistăm 
scrierea primului goi ai 
dei: Breniuc pătrunde cu insis
tență spre careul bucurcstein. 
trimite o pasă inspirată lui 
CAȘUBA. care, dintr-un unghi 
dificil salte balonul neste Vo>- 
cilă. surprins.

După pauză 45 de minute 
mult mai animate si chiar mai 
dramatice. C.S.M., care com
bină cu destulă rapiditate si 
insistență, are două tăioase ac
tin’"! în min. 46 si 54. cînd Vni- 
ciiă intervine în ultimă in
stanță la acțiunile lui Păius și

încer-
16 si 

la în- 
parti-

»
Goian. Bucureștenii, care a- 
vansează vizibil, și-au creat o 
bună poziție (min. 52) prin 
Tîrlea, dar fundașii centrali 
locali au intervenit la vreme. 
Marele moment psihologic al 
partidei îl vom înregistra în 
min. 56, cînd Pană îi transmite 
o minge ideală lui Coraș, care 
scapă de atacul apărătorilor 
adverși, trece și de Alexa, șu- 
tează spre poarta goală, unde, 
apare salvator, dega.jînd tere
nul, Cristescu. Nouă minute 
mai tîrziu va fi 2—0 pentru 
C.S.M. : Sfri.fan îl găsește li
ber pe CAȘUBA la aproxima
tiv 25 m și șutul lui trimite 
balonul sub bară, surprinzîn- 
du-I și de această dată pe 
cilă. După ce au muncit 
de mult pentru acest 2—0, 
delc primesc gol dintr-o 
șeală elementară: Ciobanu (u- 
nul din cei mai bun; oameni 
ai echipei lui Simionaș, cu 
nota scăzută pentru această e- 
roare) trimite mingea înapoi, 
TÎRLEA o interceptează și o 
trimite în plasă: 2—1. Sportul 
atacă cu toate forțele, dar sco
rul se păstrează. Un meci care 
a plăcut, prin încleștarea din 
teren, dar și prin sportivitatea

Voi- 
atît 

gaz- 
gre-

Toader. 
M. Stoica 

Goanță 
putut mo- 

care 
fi
de 

me- 
la capă-

Mihai CIUCĂ

C.S.M. SUCEAVA 
SPORTUL STUD.

, Arend";

2 <1>
1 (0)

teren foarteStadion _ . _
moale (a nins în cursul nopții); 
timp frumos; spectatori — cir
ca 15 000. Șuturi: 16—9 (pe poar
tă: 8—5). Corn ere: 2—2. Au mar
cat: CAȘUBA (min. 43 șl 65), 
respectiv ȚIRLEA (min. 83).

C.SJW.: Alexa 7 — Păiuș 7,5 
Brenduc 7, Cristescu 7, Ciobanu 
■ 7 (min. 70 State 6),

Golan 7,5, Buliga 7 
(min. 89 Ghencean),

7 — Susanu 
Gafencu 7, 
— Sfrijan 6
Cașuba 8.

SPORTUL
Ciucă 6,5, M. Popa 6, Iorgulescu 
7 Munteanu II 6 (min. 35 M. 
Marian 7) — Țiclean.u 6 (min. 
70 Răduță 6), C. Pană 7, Po- 
logea 6. Coraș 7,5 — Tîrlea 7. 
Ivașcu 6.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea); la linie: 
S. Necșulescu (Tîrgoviște) șl T. 
Bone (Oradea).

Cartonase galbene: POLOGEA, 
CIUCA CRISTESCU, CAȘUBA.

La speranțe: 1—0 (1—0).

STUD. Voicllă 5

cu care s-a disputat. Victoria 
sucevenilor se datorează plusu
lui de energie si rapiditate.

Eftimie IONESCU

1. F.C. C-ȚA 10 11 3 4 31-13 25
2. Pro.g. Br. 18 10 4 4 33-16 24
3. Polit. Iași 18 10 3 5 31-15 23

4. Unirea Fcș. 18 10 3 5 24-23 23
5. Steaua Mizii 1!! 10 2 6 37-19 22
6. Gloria Bz. 18 7 5 6 33-17 19
7. FEPA ’74 18 7 5 6 22-16 19
8. Prahova 13 7 4 7 21-18 18
9. Metalul Plop. 18 8 2 8 25-26 18

10. C.S. Botoșani 18 7 4 7 19-21 18
11. SiretuJ 18 8 2 8 18-23 18
la. CFR Pașcani 18 8 1 9 31 -25 J7
13. Unirea SI. 18 6 3 9 16-28 15
14. Inter Vaslui 18 7 1 10 15-28 15
15. Delta Tulcea 18 6 2 10 19-29 14
16. Ceahlăul 18 6 1 11 21-31 13
17. Olimpia R.S. 18 6 1 11 15-36 13
18. Petrolul Br. 18 3 4 11 15-42 10

1. JIUL 18 12 1 5 31-17 25
2. Inter Sibiu 18 12 1 5 25-14 25
3. Pandurii 18 9 4 5 25-15 22
4. Tractorul 18 10 2 6 24-18 22
5. Gaz Metan 18 11 0 7 28-27 22
6. Electroputere 18 10 1 7 39-17 21
7. Chimia 18 9 2 7 31-20 20
8. C.S. T-viște 18 8 2 8 3C-23 18
9. Sp. „30 Dec.*4 18 8 2 8 17-20 18

10. A.S. Drobeta 18 7 4 7 28-33 18
11. I.C.l.M. 18 6 5 7 19-20 17
12. Sp. Munc. SI. 18 7 3 8 21-23 17
13. Eleetromureș 18 7 3 8 21-27 17
14. Mec. Fină 18 8 1 9 18-26 17
15. Autobuzul 18 5 3 10 14-26 13
16. Sp. Mun. Car. 18 5 3 10 13-32 13
17. Metalul Buc. 18 4 3 11 16-26 11
18. Progr. Buc. 18 2 4 12 12-28 8

ETAPA VIITOARE (duminică
20 martie): Sportul „30 Decem
brie" — Mecanică Fină Bucu
rești (0—1), Sportul Muncitoresc

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 martie): F.C. Constanța — 
Gloria Buzău (0—0). Ceahlăul P. 
Neamț — C.S. Botoșani (1—2), 
Șiretul Pașcani — FEPA ’74 Bîr- 
lad (0—2). Politehnica Iași — U- 
nirea Focșani (0—Ij. Petrolul 
lanca — F.C.M. Progresul Brăila 
(2—4). inter Vaslui — Steaua 
Mizh (0—2). Metalul Plopeni — 
Prahova C.S.U. Ploiești (1—2). 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — 
C.F.R. Pașcani (0—3) Olimpia 
Rm. Sărat — Unirea Slobozia 
(0-2).

SERIA A ll-A
MECANICA FINA BUCUREȘTI 

— SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL 2—0 (0—0): Nica (min.
51 din 11 m) și Dragne (min. 75).

JIUL PETROȘANI — PROGRE
SUL VOINȚA BUCUREȘTI 3—2 
(3—0): Florescu (min. 21), Mo- 
romete (min. 34 și 44), respectiv 
Cioacă (min. 51) și Diaconu 
(min. 84).

TRACTORUL BRAȘOV — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 1—0 
(1—0): Beleaua (mân. 11).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
I.C.l.M. BRAȘOV 2—0 (0—0): lor- 
dache (min. 61) și Iliescu (min. 74).

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 13 MARTIE 1988 : 
FAZA I: Extragerea I; 89 78
77 2 45 86 18 23 35 51 49 67; Ex
tragerea a II-a: 87 43 84 59 88 
85 79 90 52 17 63 22: Extrage
rea a III-a: 45 20 23 63 25 87
78 73 32 14 90 88; Extragerea 
a IV-a: 24 15 61 65 16 39 69 
19 76 36 60 6. FAZA A II-a: 
Extragerea a V-a: 3 75 7 26 34 
48; Extragerea a VI-a- 12 40 
17 67 66 63; Extragerea a VII-a: 
56 77 65 24 84 22. Fond total de 
cîștiguri: 1 962 874 lei.

A REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 13 
MARTIE 1988: 1. A.S.A. Tg. Mu
reș — Victoria 1; 2. C.S.M. Su
ceava — Sportul Stud. 1; 3. S.C. 
Bacău — F.C. Argeș 1; 4. Rapid 
București — F.C. Olt 1; 5. Umv. 
Cratova — Flacăra Mo-renl 1; 
6. Avellino — Juventus 1: 7. Ce
sena — Sampdo-rla 1; 8. Como — 
Roma 2; 9. Empoli — Napoli X; 
10 Pescara — Fiorentina X; 11. 
Torino — Milan X; 12. Cremo- 
nese — Lazio X; 13. Messina — 
Bologna X. FOND TOTAL DE 
CISTTGURI: 2.086.633 LEI, din 
care 301.109 iei. report la cate
goria 1

Caracal — Autobuzul București 
(1—2) i.c.I.M. Brașov — Inter 
Sibiu (0—1). Eleetromureș Tg. 
Mureș — C.M.M. Pandurii Tg. 
Jiu (1—5). Electroputere Craiova
— Jiul Petroșani (0—2) Progre
sul București — Gaz Metan Me
diaș (1—3) A.S. Drobeta Tr. Se
verin — Chimia Rm. Vîlcea 
(3—3). Sportul Muncitoresc Sla
tina — Tractorul Brașov (0—2), 
Metalul București — C.S. Tîrgo
viște (0—0).

SERIA A III-A
STRUNGUL ARAD — A.S.A, 

PROGRESUL TIMIȘOARA 1—0 
(1—0): Ficu (min. 1).

CHIMICA TlRNAVENI — U.T. 
ARAD 2—0 (1—0): Mărgineau
(min. 4) șl Oprișor (mân. 47).

DACIA MECANICA ORAȘTIE
— A.S. PAROȘENI 3—0 (1—0):
Hațegan (min. 20), Vesa (min. 
73) și Preda (mân. 86).

C.S.M. REȘIȚA - STICLA A- 
RIEȘUL TURDA 0—0.

ARMATURA ZALAU — OLIM
PIA I.U.M. SATU MARE 4—1 
(3—0): Păturică (min. 8 și 37), 
Pășcuță (min. 42 șl 82) respec
tiv Szeneș (min. 70).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
BAIA SPRIE 4—1 (3—1): Șulea
(min. 9) Bonte (min. 85), Bori- 
ceanu (min. 40 și 58), respectiv 
Tulicl (min. 7).

METALUL BOCȘA — GLORIA 
reșița l—o (0—0): otiman 
(min. 59 din 11 m).

VICTORIA CĂREI — F.C, BI
HOR ORADEA 2—2 (0—1) : BOje 
(mim. 73 și 78), respectiv Ciocan 
(min. 25) Kulcsar (min. 63).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — GLORIA BISTRIȚA 1—2 
(0—2): Tulba (min. 86 din 11 m), 
respectiv Manea (min. 8). Trim- 
bițaș (min. 39 din 11 m).

Relatări de la N. Străjan, I. 
Ducan, I. Slminie, P. Fuchs, N-
Danciu, 1. MIbnea, T. Țăranu,
M. Hermart și A. Crișan.
I. F.C. BIHOR 18 11 5 2 40-12 27
2. Glorin B-ța 18 10 4 4 40-17 24
3. U.T.A. 18 10 3 5 31-14 23
4. CSM Reșița 18 10 2 6 19-19 22
5. Strungul 18 8 4 6 24-20 20
6. F.C. Maram. 18 8 4 6 21-18 20
7. Met. Bocșa 18 7 5 6 23-21 19
8. Armătura 18 7 5 6 23-24 19
9. Olimpia S.M. 18 6 5 7 34-23 17

10. AS Paroșeni 18 7 3 8 29-25 17
11. Chimica 18 7 3 8 26-37 17
12. Dacia Orăștie 18 7 2 9 24-25 10
13. Viet. Cărei 18 7 2 9 18-28 16
14. CIL Sighet 18 5 4 9 26-28 14
15. Progr. Timiș. 18 5 4 9 22-32 14
16. Sticla Turda 18 6 2 :10 21-35 14
17. Gloria Reșița 18 5 3 10 20-34 13
18. Mtn B. Sprle 18 4 4 10 13-26 12

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 martie): Olimpia Satu Mare
— Dacia Mecanica Orăștie (0—3). 
A.S. Paroșeni — Victoria Cărei 
(0— D. F.C. Bihor — C.I.L. Si- 
ghei (1—1) Minerul Baia Sprie
— Metalul Bocșa (0—01. Gloria 
Reșița — Chimica Tîrnăveni 
(0—3) U.T. Arad — Strungul A- 
rad (0—1). A.S.A. Progresul Ti
mișoara — C.S.M. Reșița (0—1) 
Sticla Turda — F.C Maramureș 
Baia Mare (0—5). Gloria Bistri
ța — Armătura Zalău (0—1).



,,Cupa României41 la handbal

H. C. MINAUR BAIA MARE- ELIMINATĂ Sportivi români peste hotare

Ioni s-au disputat meciurile 
manșei retur a sferturilor de 
finală din „Cupa României" la 
handbal (masculin și feminin) 
în urma cărora au fost decise 
semiflnalistele competiției. S-au 
calificat pentru locurile 1—4 ur
mătoarele formații — MASCU
LIN : Dinamo Brașov, Dinamo 
București, Politehnica Timișoara 
și Steaua București ; FEMININ : 
TEROM lași, Mureșul Tg. Mureș. 
Chimistul Rm. Vilcea și știința 
Bacău. Echipele învinse în sfer
turi îșl vor disputa locurile 5—8.

MASCULIN
Un public numeros (în ciuda 

„concurenței" etapei de fotbal) 
a fost prezent in tribunele Săli! 
Floreasca. Interes Îndreptățit, 
cuplajul handbalistic aducind la 
rampă primele trei echipe din 
campionatul masculin — Steaua, 
Dinamo București și H.C. Mi- 
naur Baia Mare — alături de 
Relonul Săvinești in manșa a 
doua a sferturilor de finală ale 
„Cupei României". Și interesul 
iubitorilor de handbal a fost 
răsplătit în special de partida 
derby Dinamo — Minaur.

în deschiderea cuplajului, 
STEAUA — RELONUL 33—24 
(15—11), din seria a II-a. învin
gători șl în partida de la Săvi
nești (30—27), campionii s-au ca
lificat in semifinalele Competi
ției cu scorul general de 63—51. 
Cu foarte mulți jucători tineri 
în formație (Ghimeș, Berbece, 
Dumitru, Tudor, Petre, jucători 
de bază, fiind absenți datorită 
accidentărilor), Steaua s-a im
pus totuși tn primul rind dato
rită jocului bun al portarului 
Adrian Simion, apoi ai eficaci
tății lui Cristian Ionescu, după 
cum nu trebuie neglijat aportul 
iui Vaslle Stingă și revenirea iui 
Marian Mirică. Marcatori: lo- 
nescu 11 Stingă 6. Mirică 5. 
Clcu 5 Drăgăniță .2. Ad. ștot, 
Niculae. Cost_zhe și Ivan cîte 
un gol pentru Steaua, respectiv 
Șt. Bursuc 9. Zaharia 7. Cr. Bur
suc 4 șl Pitaru 4. Au arbitra: 
bine: Șt. Sticea - C. Bening 
(Brașov).

în derbyul reuniunii DINA
MO — MINAUR 24—20 (13—11).
în seria I. A fost o partidă 
spectaculoasă. cu numeroase 
faze desfășurate în mare viteză, 
cu execuții tehnice mult aplau
date. Cum era de așteptat, jo
cul a început tn forță ambele 
echipe etalîndu-și clar intenți
ile de „joe ia cîștig". tn pri
mele 10 minute inițiativa a apar
ținut băimărenllor, portarul Ni- 
colae Neșovici anunțînd o par
tidă mare. Așa a și fost, el fi
ind principalul... vinovat al di
ferenței de numai patru goluri 
în final pentru elevii Iul Ghiță 
Licu șl Valentin Samungi. Trep
tat Jocul s-a mal echilibrat ta
bela de marcaj Indicînd egalita
te — 3—3. mln. 11, 4—4. m.In. 12. 
5—5 ratal. 18, 6—6 mln. 19 Si 7—7,

S-A ÎNCHEIAT pkiuiil
ORADEA, 13 (prin telefon). 

Turneu»! din cadrul Diviziei A 
de polo a programat sâmbătă și 
duminică ultimele două etape, în 
penultima înregistrîndu-se o nouă 
(a patra !) surpriză.

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
CONSTRUCȚII T.M.U.C. BUCU
REȘTI 8—9 (4—3, 2—1, 2—4, 0—1)!! 
După ce dinamoviștii au fost 
două reprize în avantaj, au ur
mat alte două sfertu-ri* de-a 
dreptul dramatice. Mai lucizi, 
studenții au egalat (8—8) în 
min. 20,20, pentru ca — pe fon
dul unor atacuri rapide, cu ra
tări la ambele părți — Ciobă- 
niuc să înscrie în min. 23,15 go
lul victoriei (a fost și prima 
oară cind învingătorii au preluat 
conducerea !). Au marcat : Ha
giu 8, Ardelean, Răducanu (D), 
paolazzo 4, Staciuc 2. Malecu, 
Ciobanu și Ciobăniuc. Arbitri : 
V. Median și V. Burdea.

STEAUA BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 13—8 (4—1, 
3—2, 2—1, 4—4). Victorie lejeră a 
tinerei garnituri militare, care a 
punctat prin Angeiescu 4. L. Ba
lanov 3, Niță 2, Duculeț 2, Gean
tă, Fruth, pentru învinși înscri- 
ț-*d. Marc 3 Cosmațchi. Seb6k 
Blaga, Triteanu șl Fărcaș. Arbi
tri : B. Băjenaru și Gh. Chir- 
culete.

CRIȘUL C.P.L. ORADEA — 
RAPID BUCUREȘTIv 9—6 (1—3,
2— 0, 5—1, 1—2). Cu portarul 
Rada în zi bună, orădenil au re- 
iăcut handicapul din prima re
priză, cîștigînd prin golurile 
marcate de Gordan 3. Fejer 2, 
Costrăș 2, Garofeann și FArcuțA, 
autorii celorlalte puncte fiind 
Gh. Ilie 2, Florincescu, Totolici, 
Fărtăiș și D. Balanov. Arbitri : 
R. Timoc și V. Golan.

în prima partidă de duminică, 
echipa C.S.U. CONSTRUCȚII 
T.M.U.C.B. a întrecut cu 5—3 
(3—0, 2—0, 0—3, 0—0) pe VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA. Marcatori: Clo- 
bAr.iuc 3, Malecu, Popa (C.S.U.), 
Co’ceriu. Mujnal și Sebflk. Ar
bitri: B. Băjenaru si V. Median.

Tntr-un alt joc. STEAUA a în
vins și pe RAPID, cu 11—? (2—0,
3— 3. ?—1, 4—3), demonstrindu-și 
superioritatea tactică și forți de 
atac de-a lungul întregului meci. 
Au înscris: L. Balanov 2. Nufu 
2. Geantă 2, Ragea 2, Duculeț, 
Nit.A și Angeiescu pentru Steaua, 
respectiv D, Balanov ?, Tschil-

Programu. meciurilor din manșa tur a semifinalelor:
MASCULIN (24 aprilie) — locurile 1—4; Dinamo Brașov — 

Dinamo București. Steaua — Politehnica Timișoara; locurile 
5—8: H.C. Minaur Baia Mare — Dacia Pitești, universitatea 
Craiova — Relonul Săvinești.

FEMININ (17 aprilie) — locurile 1—4: TEROM iași — Mu
reșul Tg. Mureș, Știința Bacău — Chimistul Rm. Vîleea; 
locurile 5—8: Oțelul Galați — Rulmentul Brașov, Hidrotehni
ca Constanța — Rapid București.

min. 23 — după care dinamo
viștii se distanțează — 10—7. min. 
25 dar nu sini prea siguri în 
pasarea mingii șl... 10—10 (mln. 
27). în finalul reprizei, bucu- 
reștenii apasă mai sigur pe ac
celerator. La reluare „duelul- 
Neșovici-Claudiu Ionescu conti
nuă se apără (sau se ratează) 
aruncări de la 7 m. la ambele 
porți. se înscriu goluri specta
culoase la ambele porți. dar se 
și ratează situații de... infarct 
și. în final dinamoviștii reușesc 
o victorie meritată și calificarea 
în semifinale, cu scorul general 
de 49—45. Au înscris: Licu 6. 
Durău 4, Dogărescu 4 Zaharia 
3 Bedivan, Ștefan și Antonescu 
cîte 2. Mocanu 1. pentru învin
gători respectiv Voinea 9 Co- 
vaciu 3 Rădulescu 3 Halma gy 
2, Porumb 2 și Marta l. Au 
condus, în general bine, o parti
dă dificilă: Al. Isop (Pitești) — 
Gh. Mihalașcu (Buzău).

Mîhail VESA
SERIA I

DACIA PITEȘTI — DINAMO 
BRAȘOV 29—25 (18—14). Au în
scris: Barbu 8. Mihăilă 7, Cozma 
8, Oprea 5, Costache 2 Bălășescu 
1, respectiv Roșea 6, Donosa 4. 
Micle 4. Nicolescu 4 Donca 3. 
H6ssu 2. Moldovan 1. Cian 1. Au 
arbitrat VI. Cojocaru — I. Mi- 
hăilescu (Craiova), pentru semi
finale s-a calificat Dinamo Bra
șov, cu scorul general de 57—51. 
(Narcisa FETEA NU — coresp.).

SERIA A ll-o
TIMIȘOARA 13 (prin telefon). 

O partidă de mare luptă a ținut 
încordată atenția spectatorilor 
care au umplut pînă la refuz 
sala ,.Olimpia-, în meciul retur 
Politehnica dispunînd cu 29—19 
(17—7) de Universitatea Craiova 
Studenții timișoreni s-au califi
cat în semifinale cu scorul ge
neral de 52—46. Politehnica a 
început prudent, cu o a părere 
agresivă și avansată, și a reușit 
în mln. 12. să refacă handicapul 
de 4 goluri din prima manșă, 
în continuare jocul a devenit 
alert, gazdele au condus perma
nent, fazele succedîndu-se rapid 
la o poartă și alta. Astfel, Poli
tehnica și-a menținut pînă în 
final avansul de 10 goluri cu care 
încheiase prima repriză. Au în
scris : Matei 7 (3 din aruncări
de la 7 m), Ianto 5. Ionescu 5. 
Petru 5 (1), Giurgea 4. Dobrescu 
1. Istode 1, Gal 1, respectiv

IHPNEU FINAL LA POLO
tsche 2, Lupescu și Gh. Ilie. Ar
bitri: V. Golan și Gh. Chircu- 
lete.

Mult așteptatul derby al candi
datelor la titlu, DINAMO și CRI- 
ȘUL, s-a încheiat la egalitate : 
7—7 (4—2, 0—1, 1—2, 2—2). re
zultat echitabil după aspectul ge
neral al jocului. A fost o partidă 
foarte disputată, nu șl specta
culoasă, cu multe faulturi șl 
destule greșeli tehnice. De la 
bucureșteni au marcat Hagiu 3, 
Ardelean 2, Răducanu și Moi- 
ceanu, iar de la orădeni Gordan 
4, Fejer 2 șl Costrăș. Arbitri : 
R. Timoc și V. Burdea.

Miron MOGA

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCHI
(Urmară din pag 1>

Bulgaria șl Iugoslavia a fost 
schiorul I. Lungociu, clasat pe 
locul 7.

Din Valea Rîșnoave!, cronica
rul a alergat In Postăvar, pen
tru a urmări pe Sulinar cursa 
de slalom uriaș. Șl aici, presta
ții bune ale fetelor noastre; tn 
disputa directă cu valoroasele 
schioare din Iugoslavia, Mihaela 
Fera, Liliana Ichtm și Claudia 
Postolache au arătat că au făcut 
un frumos salt valoric. După 
prima manșă, iugoslava Petra 
Pire șl Mihaela Fera aveau ce! 
mai buni timpi și anunțau o dis
pută extrem de strtnsă și inte
resantă pentru inttietate. Șl așa 
a și fost. In a doua cobortre. 
cele două sportive au etalat o 
tehnică bună, cu ocoliri eficace 
tn plină viteză. Mlnaela a înre
gistrat cel mai bun timp dar 
nu a putut reface tn totalitate 
diferența de anroape 4 zecimi 
din prima manșă. c!astndu-se 
astfel ne un merituos ioc secund 
după o Întrecere de toată frumu
sețea. Bune sl tocurile oounate 
de Liliana »<-him (41 sl Claudia 
Postolache (6).

O deziluzie — comportarea 
băieților în această cursă. Nlet 
seniorii, nici juniorii nu s-au 
nutut apropia cit de cit (ca teh

Dumitru 5 (4), Răduță 4, Marian 
3, Neagu 3, Agapie 1; Prică L 
Barcan 1, Giurgiu 1.

Mircea COSTEA
FEMININ 
SERIA I

BRAȘOV, 13 (prin telefon). In
tr-o partidă in care gazdele 
aveau de recuperat 6 goluri, era 
de așteptat ca TEROM să în
cerce păstrarea acestei „zestre-. 
Șl iată că ieșencele au reușit 
performanța dorită, pentru că 
Rulmentul a ciștlgat meciul doar 
cu 17—16 (11—10). TEROM se ca
lifică, astfel, In semifinale cu 
scorul general de 46—41. Moldo
vencele au fost bi-ne conduse de 
Rodlca Covalluc, în timp ce Ră- 
dășanu a apărat excelent. In 
echipa brașoveană s-a resimțit 
lipsa a două titulare (Beschi și 
Boricean-u), în timp ce aportul 
lui Tache (reintrată după o acci
dentare recentă) a fost minim. 
Au înscris : Mureșan 7, Demeter
5. Ion 3, Tache 1. Marian 1, res
pectiv Duca 4, Cozma 3, Nisi- 
peanu 3. Anton 3, Alexescu 1. 
Covaliuc 1, Chelaru 1. Au arbi
trat bine Al. Vîrtopeanu și Șt. 
Georgescu (București).

loan NOVAC
OȚELUL GALAȚI — MUREȘUL 

TG. MUREȘ 19—27 (8—14). Cîș
tigînd și în deplasare, mureșcn- 
cele s-au calificat în semifinale 
(1—4) cu scorul general de 65—10. 
Au înscris : Antonescu 9, Căl- 
muc 3. Stan 2, Borș 2, Con- 
stantinescu 2, Zaharia 1, res
pectiv Matefi 8, Bărbat 5, Z. Biro 
4, Stroia 3, Mozsi 3, Avram 2, 
Parti 2. De no-tat că de la gălă- 
țence s-a remarcat evoluția 
foarte bună a tinerei portă r ițe 
(16 ani) Petrescu. Au arbitrat 
M. Stăncilă (București) și I. Ni- 
colae (Ploiești). (T. SIRIOPOL).

SERIA A ll-o
CONSTANȚA 

VILCEA 22—23 
victoria Chi- 

ln

HIDROTEHNICA 
CHIMISTUL RM.
(12—9). Previzibilă

care s-a calificatmistului, 
semifinale cu scorul general de 
54—40. Au înscris : Mihăilescu 8. 
Carapetru 5, Cămul 4, Pîrîianu 
2, Roșea 1, Matarangă 1, Manea 
1. respectiv Bloju 7, Lazăr 7, 
Verigeanu 6, TUrttk 4, Nedelcu 
1. Au arbitrat T. Cu.redea și 
I. Păunescu (București) (CH. 
GOLDENBERG

ȘTIINȚA BACAU 
BUCUREȘTI 42—27 
min. 6, studentele <*u 
handicap-ul de 4 goluri dim pri
ma manșă, după care s-cvu in
stalat la conducere și au cîștigat 
detașat. Au înscris : Tîrcă 9. 
Butnărașu 8, Ciubotaru 7, Danî- 
lof 6, Luca 3, Cervenciuc 3, Dar- 

•vaș 3, Lunca 2, Popa 1, respec
tiv Dobre-Mirea -
Oanea 3, Lefter
Țurcanu 1. Au arbitrat C. Su- 
dibu și A. Zaharia (Buzău). 
Știința s-a calificat în semifinale 
cu scorul general de 64—53. (S. 
NENIȚA — coresp.).

(București)
— coresp.).

-------- — RAPID
(21—9). în 

au anulat

10, Doiciu 9,
2, Stanciu 2,

• Sîmbătă, în meci contînd 
pentru etapa a XlX-a a Diviziei 
A, STEAUA — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 31—22 (13—10). Marcatori: 
Stingă 10, Mirică 6, Drăgăniță 5, 
Niculae 3. Ionescu 2, Ad. Ștot 2, 
Clcu 1 șl Costache 1, pentru 
Steaua, respectiv Zaharia 10, 
Cr. Bursuc 4, Lămășanu 3, M. 
Ștot 3, St. Bursuc 1 șl Căcscu 1.

nică și timpi realizați) de „al
pinii" din iugoslavia și Bulgaria.

Duminică, din nou succese no
tabile pentru reprezentanții noș
tri. tn ștafeta senioarelor de 
3X5 kilometri, ca șl la ediția 
precedentă, echipa noastră a 
cucerit titlul balcanic. In alcătu
irea: Ileana Hangan, Elena Kelt. 
Rodlca Drăguș-Hoha, Intrecind 
confortabil echipele Iugoslaviei 
șt Bulgariei, situate tn această 
ordine pe pozițiile următoare.

Remarcabile strădaniile iunlo- 
rilor tn apriga lor dispută cu 
valoroșii fondiști din Iugoslavia. 
Elemer Tanko, Viorel Sotropa și 
Valentin Cacina s-au luptat mul
tă vreme de la egal la egal șl. 
tnlr-un final palpitant, au reușit 
să sosească pe locul 2, devansînd 
eu două secunde ștafeta Bulga
riei. întrecerea seniorilor a fost 
palpitantă primele două schim
buri ale echipelor Bulgariei, Iugo
slavie! și României s-au aflat 
foarte aproape, echipa cîștlgâ- 
toare stabilindu-se pe ultimii 10 
kilometri, tn care bulgarul Ivan 
Smilanov i-a devansat pe Iugo
slavii! Saso Grajf și ne Ga vrii 
Bolti,.

în sfîrslt. după multe ediții ale 
Balcaniadelor, un loc tnttl șl 
pentru schiul nostru ainlnl El a 
fost obtlnut de Claudia Posto
lache în proba de slalom spe
cial. Claudia a parcurs prima

DEBUT VICTORIOS LA C.M. DE HOCHEI (grupa B):
3-2 CU

TOKIO, 13 (Agerpres). în 
prima zi a Campionatului Mon
dial de hochei pe gheață (tineret, 
grupa B) ce șe desfășoară în 
orașul Sapporo, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 3—2 
(3—0, 0—1, 0—-1) selecționata 
Japoniei.

ft SOFIA, 13 (Agerpres). La 
Sofia se desfășoară cea de.a 
27-a ediție a concursului inter
național de lupte libere „Memo
rialul Dan Kolov-. Printre 
sportivii calificați în finală se

P£ SCURT • PE SCURT • PE SCUR1 •
BASCHET • în meci feminin 

la New Delhi, echipa R.P. Chi 
neze a întrecut cu 120—21 (56—12) 
selecționata din Hong Ko-ng! • La 
Dtisseldorf, în turneul final al 
C.C.E. (feminin), echipa locală 
Agon a învins cu 80—66 (38—31)
formația S.F. Versailles.

CICLISM • Etapa a 4-a a 
cursei Paris — Nisa, încheiată 
la St. Etienne după 171 km, a 
revenit belgianului Wilde, în 
4 h 32:10. In clasamentul genera) 
pe primul loc a trecut irlandezul 
Scan Kel'ly. • După patru etape 
în Turul feminin al Columbia) 
continuă să conducă campioana 
franceză Jeannie Longo, urmată 
la 3:45 de compatrioata sa C^ci1*1 
Odin.

PENTATLON MODERN ft Con
cursul de la Ciudad de Mexico 
a fost cîștigat de sportivul ceho. 
slovac Milan Kladec cu 5 537 d 
Pe echipe, locul întîi a foi o- 
cupat-de selecționata Franței,

ȘAH ft în runda a 7-a a tur
neului de la Lugano (Elveția) : 
Popovici — Paulsen 1—0 ; Psahis
— Hikl 1—0 ; Nemet — Gika; 
remiză ; Marlci — Kunze 1—0. 
în clasament conduce marele 
maestru sovietic Lev Psahis cu 
6 p. Concursul se desfășoară în 
sistem elvețian, cu participarea 
a 27 de mari maeștri si a 39 
de maeștri internaționali ft După 
11 runde, în campionatul iu
goslav conduce maestrul Djuriu’ 
cu 8,5 p, urmat de Velimirovio’
— 7 n, Nikolici — 6,5 p (1).

TENIS • Finala turneului de 
la Orlando (S.U.A.) se va dispu
ta între jucătorul sovietic An. 
drei Cesnokov șl cehoslovacul 
Miloșiav Mecir. în semifinale 
Cesnokov l-a învins cu 3—C 
8—2. 6—1 pe americanul Jay 
Berger, iar Mecir l-a eliminat cu 
7—6. 5—7, 6—0 pe David Pate

PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADĂ
VIENA, 13 (Agerpres). Proba 

masculină de slalom superurias 
disputată pe pîrtia de la Eben 
(Austria) a revenit schiorului 
austriac Peter Rzehak, cu timpul 
de 1:31,83. Pe Tocul secund s-a 
clasat echipierul său. Rudolf 
Stocker — 1:32,46.

STOCKHOLM, 13 (Agerpres). 
Cursa de 30 kilometri di'n cadrul 
concursului Internațional de la 
Falun (Suedia) a revenit sporti
vului canadian Pierre Harvey 
cronometrat cu timpul de 
lh 19:35.04, urmat de Holger 
BaUroth (R.D.G.) — lh 19:54.08 
și Kari Ristanen (Finlanda) — 
1 h 20:35,02.

BERLIN, 13 (Agerpres). Des
fășurat pe pîrtia de la Al ten. 
berg, campionatul R.D. Germane 
la bob — 2 persoane a fost fc- 
tigat de echipajul Wolfgang 
Hoppe — Bogdan Musiol, înre. 
gistrăt în patru manșe cu 
timpul de 3:50,57.

manșă fără greșeală și a Înre
gistrat cel mal bun timp. Ea a 
avut și în manșa a doua o pres
tație la fel de bună șl, nerlscînd 
nimic, a parcurs un traseu „cu
rat" la sfîrșltul căruia a aștep- 
tat-o titlul balcanic. Succesul el 
a fost intreglt șl de comportarea 
bună a Mihaelei Fera, care s-a 
clasat a doua, astfel că sporti
vele române, spre lauda lor, au 
reușit să te depășească pe valo
roasele schioare iugoslave, „a- 
bonate" la locurile fruntașe în 
Întrecerile internaționale.

Rezultate tehnice. 5 km. seni
oare: 1. Rodlca Drăguș-Hoha
(România) 14:48,3: 2. Renata Ban- 
ceva (Bulgaria) 13:04,11; 3. Ileana 
Hangan (România) 15:09,4; 4. E- 
lena Relt 15:30,2... 8. Mihaela
Cîrstoi 15:40,3. 10 km juniori; 1. 
Toze Kavalar (Iugoslavia) 26:25,3;
2. Elemer Tanko (România) 
27:23,7; 3. Igor Logar (Iugoslavia) 
27:36,1... 7. Viorel Șoti-ona 26:00.6: 
8. Valentin Cacina 28:02,2. 15 km 
seniori: 1. Ivan Smilanov (Bul
garia) 41:44.8: 2. Atanas Smicev 
(Bulgaria) 41:54,7: 3. Todor Masov 
(Bulgaria) 42:24.9... 7. Ion Lun-
gociu 43:35,9... 10. Gavrîl Boitis 
45'54,2: 11. Florentin Burcă
47:07,7. 3X5 km senioare: 1.
România 45:27.8: 2. Iugoslavia
46:52,2; 3. Bulgaria 47:29.3. 3X5

JAPONIA
află și românul Gheorghe Ra- 
șovan, care îl va întilnl. în limi
tele categoriei 48 kg, pe cam
pionul sovietic Mamîșev.
• BUDAPESTA, 13 (Agerpres). 

în cadrul concursului internatio
nal de haltere de la Budapesta, 
la categoria 60 kg. Marian. Găvă- 
nean (România) s-a situat pe 
locul trei cu 222.5 kg la totalul 
celor două stiluri (97,5 plus 125). 
La categoria 56 kg. Aurel Sîrbu 
s-a clasat pe locul 4. cu 225 kg 
la cele două stiluri.

(S.U.A.). ft In turneul de la Boca 
Raton (Florida), jucătoarea ame
ricană Chris Evert a învins.o cu 
6—1, 6—3 pe compatrioata sa 
Penaut Louie, iar Pascale Pa
radis (Franța) a dispus cu 3—6, 
6—4, 6—2 de Raffaela Reggl 
(Italia).

VOLEI • In turneul feminin 
de la Havana, echipa Braziliei a 
întrecut cu 3—2 selecționata de 
tineret a Cubei, iar Japonia 4 
învins cu 3—1 fornTația Canadei, 
tn altă rundă, Brazilia — Japonia 
3—1, Cuba — Canada 3—0. 
Alte rezultate : Elveția — Iu
goslavia 6—5 (1—4, 2—i. 3—0) ; 
Norvegia — Olanda 5—1 (0—1,
2— 0, 3—0) ; Franța — Austria
3— 1 (2—0. 0—0, 1—1).

ÎN ETAPA de sîmbătă a cam
pionatului SCOȚIEI. Glasgow 
Rangers a dispus cu 1—0 (Durrant) 
de Motherwell, ft SFERTURI DE 
FINALA in CUPA ANGLIEI î 
Arsenal — Nottingham 1—2 !, 
Luton — Portsmouth 3—t, Wim
bledon — Watford 2—1 (rezulta
tul dintre Manchester City și Li
verpool nu ne-a sosit pînă la în
chiderea ediției). în campionat : 
Charlton — West Ham 3—0, Chel
sea — Everton 0—0, Manchester 
United — Sheffield Wednesday 
4—1, Southampton — Coventry 
1—2, Tottenham — Norwich 1—3. 
în clasament: Liverpool 72 p (28 
j). Manchester United 58 p (31 J). 
Everton 53 p (30 j). ft ÎN R. F. 
GERMANIA (et. 23). Leverkusen
— F. C. Kdln 1—1, Kaiserslautern
— Karlsruhe 1—1. Dortmund — 
Frănkfurt 3—1, Bayern Miinchen 
—- Mdnchengladbach 1—0, Man
nheim — Niirnberg 0—1. Ham
burger S.V. — Homburg 2—1, 
Stuttgart — Bremen 1—0 (două 
meciuri au fost amînate). Tn 
clasament: Bremen .37 n. Bavern 
Miinchen 35 p, F. C. Koln 32 p. 
ft MECIURI IN AVANS în cam
pionatul SPANIEI (et. 28) : Real 
Madrid — Athletic Bilbao 5—0 
(Santillana 2, Michel 2, H. San
chez), F. C. Barcelona — Logro- 
nes 2—1 (pentru învingători au 
marcat Lineker și Schuster), Za
ragoza — Espanol 1—1.

IERI, TN CAMPIONATUL ITA
LIEI (et. 21): Pescara — Fioren
tina 1—1, Como — Roma 0—1, 
AvellLno — Juvenitus 1—0. Ce
sena — Sampdoria 2—0. Empoli
— Nap-Gll 0—0, Torino — Milan 
1—1, Internazionale — Pisa 2—1, 
Verona — Ascoli 2—1. Pe prime
le locuri: Napoli 36 p. Milan 32 
p Roma 31 p.

km juniori: 1. Iugoslavia 39:48,40;
2. România 40:11,16; 3. Bulgaria
40:13,60. 3X10 km seniori: 1. Bul
garia lhl9:28,90; 2. Iugoslavia
lh 21:12,30; 3. România lh23:35.40. 
Slalom uriaș senioare: 1. Petra 
Pire (Iugoslavia) 2:40,23; 2. Mi
haela Fera (România) 2:40,44; 3. 
Andreja Rojs (iugoslavia) 2:43,31:
4. Liliana Ichlm (România) 
2:44,78... 6. Claudia Postolache
2:45,30. Slalom uriaș juniori: 1. 
Stefan Salamanov (Bulgaria) 
2:32,98; 2. Matej Io van (Iugosla
via) 2:33,31; 3. Andrej Mikiavo
(Iugoslavia) 2:37.59... 8. Dan Po
pescu 2:45.14; 9. Ionel Pogan
2:45,94- 10. Mihai Megltea 2:47.40; 
11. Cătălin Benasie 2:48.13. Sla
lom uriaș seniori: 1. Pavli Ce- 
bulj (Iugoslavia) 2:31,43: 2. Boris 
Dimitraciko (Bulgaria) 2:32,95 ;
3. Dimltăr Anghelov (Bulgaria)
2:33,03... 6. Vili Podara 2:40 24; T. 
Emilian Focșeneanu 2:40.80: 8.
Viorel Constantin 2:43.50. Slalom 
specia! senioare: 1. Claudia Pos
tolache 1:32.86; 2. Mihaela Fera 
1:33,17: 3. Petra Plaibes fTn«n«=’a- 
via) 1:33.31. slalom specia! se
niori: 1. I.ubomir Ponov (Bul
garia) 1:24.78: 2. Urban Planlnsfc 
(Iugoslavia) 1:25,22; 3 Dusan Za
gar (Iugoslavia) 1:25.79... 12. T. 
Blro 1:31.07. Slalom specia! ju
niori: 1. Andrei Miklovlc du- 
«eslavl-a) 1:26.50: 2. Matei tovan 
(Tugoslavi’a) 1:26 60 ; 3. Terej
Noblar (Iugoslavia) 1:29.15... 1.
Ionel Pogan (România' "32.84.
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