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Simbătă, in etapa a 20-a a Diviziei A de fotbal

DINAMO ACCELEREAZĂ: 2-1 CU SPORTUL STUDENȚESC
• Craiovenii, in serie, 1-0 la Pitești ! • Marele punct al Rapidului la Ploiești
• A.S.A. și Flacâra — victorii la limită • La Galați, un frumos derby

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Medul F.C. OH — Steaua a iest aminaL

Sportul Studențesc — Dinamo 1-2 (0-0)
Flacăra — C.S.M. Suceava 1-0 (0-0)
Victoria — S.C. Bacău 2-0 (1-0)
F.C. Argeș - Univ. Craiova 0-1 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - „Poli- 1-0 (1-0)
F.C.M. Brașov - „U- Cluj-Napoca 3-2 (3-1)
Petrolul - Rapid 0-0
Oțelul — Corvinul 2-1 (2-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 3 aprilie)

„U" Cluj-Napoca — Sportul Studențesc (1-0)
„Poli" Timișoara — Oțelul (0-1)
Rapid — F.C.M. Brașov (1-1)
Univ. Craiova — Victoria (1-0)
C.S.M. Suceava — F.C. Argeș (1-2)
Corvinul - F.C Olt (1-3)
Steaua — Petrolul (4-0)
Dinamo — Flacăra (1-0)
S.C. Bacău — A.S.A Tg. Mureș (0-1)

1. DINAMO 20 17 2 1 48-14 36
2. Steaua 18 16 2 0 69-10 34
3. Victoria 20 12 1 7 33-22 25
4. Oțelul 20 11 2 7 30-24 24
5. Flacăra 19 9 4 6 21-20 22
6. Univ. Craiova 20 9 4 7 29-29 22
7. Corvinul 1» 9 2 8 35-30 20
8. F.C.M. Brașov 20 7 5 8 33-28 19
9. AS.A. Tirgu Mureș 20 9 1 ’0 33-36 19

10. F.C. Olt 19 8 2 9 25-35 18
11. „Poli-. Timișoara 20 8 4 10 22-27 16
12. F.C. Argeș 20 6 4 10 20-28 16
13. „U* Cluj-Napoca 20 5 5 19 21-32 15
14. Sportul Studențesc 20 5 4 11 22-32 14
15. Rapid 20 4 6 10 14-30 14
16. S.C. Bacău 19 4 6 9 18-35 14
17. C.S.M. Suceava 20 5 4 11 19 39 14
18. Petrolul 20 3 6 11 12-33 12

Cronicile meciurilor etapei, In pag. 2—S

Așa a inserts Dinamo golul al doilea: Orac a pătruns in careu 
și cu un șut fulgerător l-a învins pe Mânu

Foto: Aurel D. NEAG’J

IA BASCHET MASCULIN, FAVORITELE
AH CÎȘTICAT, DUPĂ
In etapa a XVI-a a Diviziei 

A de baschet masculin au 
fost înregistrate următoarele re
zultate :

GRUPA 1-6
I.C.E.D. C.S.Ș. i BUCUREȘTI 

— STEAUA 0—2 : 100—104 (56—
49) șl 90—Ml (’51—52). Două me
ciuri dinamice, spectaculoase, 
cu acțiuni ofensive rapide, cu 
multe coșuri înscrise de la 
Bemldistanță șl distanță (dintre 
care 27 de la 6,25 m ; I.C.E.D. 
10 Steaua 17), cu captivante 
răsturnări de scor, mal ales 
eîmbătă, cînd baschetbaliștli de 
la I.C.E.D. au condus majorita
tea timpului (ZI—1« in mln. 9. 
67—60 In mln. 25, 81—76 în
mln. 31) Steaua a recuperat 
de flecare dată (49—50 în mln. 
ia 67—67 în min. 26), iar din 
mln. 13 a luat conducerea șl nu 
a mai cedat-o. Echipa construc
torilor a evoluat foarte bine 
circa 30 de minute, în cursul 
cărora C. Popa și E. Toader

JOCURI ECHILIBRATE
au dominat ou autoritate pano
urile iar V. Pogonaru (excelent 
și ca realizator) și tînărul M. 
Iacob șl-au impulsionat perma
nent colegii. Campionii țării 
au avut însă un final mai bun, 
iar precizia aruncărilor la coș 
executate de FI. Ermurache, R. 
RedsenbUchler și C, Cernat, 
precum și intercepțiile realizate 
de P Brănișteanu au contribuit 
în mod decisiv la realizarea 
unei victorii meritate. A doua 
zi, Steaua conducea cu 18—16 
în mln. 6, dînd impresia că va 
cîștiga cu ușurință, dar I.C.E.D., 
eu E Toader o adevărată reve
lație (ca recuperator, dar și ca 
realizator), cu P. Mihalcea șl 
C. Ioan atenți șl eficienți, a 
echilibrat jocul și a adus echi
pa lor ia conducere, dar la 
diferențe mici (25—24 în min. 
10 31—30 în mln. 13). După
pauză Steaua a pornit un 
adevărat iureș, căruia forma-

(Continuare in pag a 1-a)

PREDEAL, 20 (prin telefon). 
Traseu: Valea Rîșnoavei; pro
be: 20 km, senioare (8 concu
rente) și 15 km, junioare (23 
concurente); temperatura acru
lui — 5 grade: temperatura ză
pezii — 3 grade.

Ultima zi a Campionatelor 
Naționale de schi fond femi
nin a programat probele lungi, 
în dimineața cursei, un frig 
destul de pătrunzător a coborît 
pe Valea Rîșnoavei, ingheîînd 
zăpada, iar o geruială fină a 
ușurat și mai mult lunecarea, 
astfel că timpii înregistrați au

fost buni. Cursa de 20 km « 
senioarelor n-a avut istoric, 
bistriteanca Rodica Drăguș do- 
minînd proba de la un capăt 
la altul. învingătoarea a pus 
între ea și principala sa urmă
ritoare. Elena Reit, zeci de se
cunde. Victoria la aproape 2 mi
nute nu surprinde în aceste 
condiții. Mult mai interesantă a 
fost, în schimb, cursa pe 15 km

Radu TIMOFTE

(Continuare in vag. a 4-a)

PATINATORII ARTISTICI JUNIORI

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
Douăzeci și doi de juniori 

și-au dat tntîlnire — vineri, 
simbătă și duminică — la Pa
tinoarul „23 August" din Ca
pitală, pentru a se întrece în 
cadrul Campionatelor Națio
nale de patinaj artistic. Nu
mărul mic de concurenți poate 
să surprindă, dar trebuie ținut 
cont de faptul că în această 
disciplină o generație nouă a 
pornit pe drumul performan
ței doar de cîțiva ani. în
trecerile, care au constituit și 
un important test in vederea 
apropiatului „Concurs Prie
tenia" de la începutul lunii 
viitoare (5—11 aprilie) ausoo» 
in evidență superioritatea

sportivilor care se antrenează 
în cadrul Centrului de pregă
tire olimpică. Nu neapărat 
pentru că aceștia au cîștigat 
toate titlurile categoriilor la 
care au fost înscriși (3 din 4), 
dar șl pentru exercițiile lor 
frumoase, tehnice și, nu mal 
puțin, artistice. Am remarca, 
în această ordine de idei, im
portantul pas făcut înainte de 
midi noștri patinatori, care 
au devenit mult mai expre
sivi, capitol la care, cu doar 
cinci luni în urmă („Irrtema-

Doina STANESCU

(Continuare in pag • 4-a)

în Divizia A la handbal

MUREȘUL TG. MUREȘ - LIDERĂ 
ÎN COMPETIȚIA FEMININA

feri s-au disputat jocurile etapei a XV-a a Diviziei 
A. în campionatul masculin S-au Înregistrat rezultate 
scontate : în cel feminin surprind eșecurile Ști
inței Bacău în meciul cu Rapid și al Rulmentului în 
compania „lanternei*, C.S.M. Sibiu. In acest context, 
Mureșul a devenit lideră.

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA BAC AU 27—25 (11—12). A-
propierea „scadentei* în aceas
tă ediție a campionatului Divi
ziei A aduce cu sine și meciuri 
care schimbă configurația cla
samentului, în vîrful acestuia, 
cum s-a întîmplat și duminică, 
în sala Rapid din Capitală. Să 
recunoaștem însă din capul lo. 
cului că victoria handbalistelor 
din Giulești, deși s-a conturat
destul de greu (abia în min. 44, 
cînd învingătoarele au depășit 
pragul celor 12 egalități), ea a 
fost cu atît mai prețioasă și me
ritată. Pe ce ne bazăm afirma
ția? Rapidul a avut o mai mare 
putere de luptă, elevele antre
norului Tiberiu Milea impunînd 
circulației mingii un ritm mult 
mai iute, iar precizia aruncări
lor la poartă (după numeroase 
ratări pină atunci) stabilizîn- 
du-se. Aici este cazul să sub
liniem finalul de joc al juca-

MECIURI FRUMOASE I
BRĂILA

întrecerile pentru ocuparea 
locurilor fruntașe la categoriile 
semlmuscă, pană, semimijlocie și 
semigrea au continuat în Sala 
Sporturilor din Brăila, simbătă 
seara avînd loc reuniunea fina
lă La categoria cea mai mică, 
după ce în semifinale îl depă
șise clar la puncte pe Marian 
Ciociolu (Rapid Buc.), stelistul 
Marian Gindae l-a întrecut — in 
finală — și pe Ovldlu Dragomlr

Mihai TRANCA

(Continuare in, pag. 2-3)

toarei Felicia Oa- 
nea, în primul rînd, 
căreia Rapidul îi 
datorează, practic, 
victoria, ea înscriind 
exact cînd momen
tele erau mai fier
binți, mai pericu
loase pentru propria 
poartă, ca și contri
buția jucătoarelor 
Florica Ivan, Adria-
na Stanciu și Vasi- 
lica Dobre.

Știința, după 
a condus de 
ori cu cite 
goluri, 8—6 în min. 
1'9, 10—8 (22) și 12—1(0
(29), a cedat puțin cite puțin — 
dar decisiv — terenuj, astfel că 
din min. 44 (17—17) studentele au 
fost sufocate (și „transportate* 
de pe locul 1 pe... 3 în clasa
ment) de ritmul rapid al... ra. 
pidistelor. Au înscris: Dobre 7

ce 
trei 

două

Deși jenată de Georgeta Cervenciuc, rapt- 
dista Adriana Stanciu nu va putea fi im- 
piedicată să înscrie din nou

Foto: Eduard ENEA
(toate din aruncări de la 7 m), 
Ivan 6, Stane iu 4, Oancea 4, Doi- 
ciu 2, Ignat 2, Lefter 1, Dincă 
1 — pentru Rapid; Țîrcă 6 (3), 
Ciubotaru 5 (4). Butnărașu 5,

(Continuare in vao a 4-a)

FINA1EIE „TURNEULUI
GALAȚI

Boxerii care și-au disputat sîm- 
bătă titlul de l&ureațl ai „Tur
neului Primăverii** pe ringul Să
lii Sporturilor din Galați au încer
cat — și în bună măsură au reu
șit — să schimbe impresia mo. 
destă pe care o lăsaseră de-a 
lungul competiției. Au onorat în 
acest fel, deși nu în măsura aș
teptată, cărțile lor de vizită, 
răsplătind, în același timp, efor
turile gazdelor de a le oferi con-

Petre HENJ

PRIMĂVERII" LA BOL
BUZĂU

Punct final în disputele „Tur
neului Primăverii" de la Buzău. 
Din cauza numărului mare de 
participant!, la categoriile „co
coș". „ușoară" și „mijlocie" com
petiția a ajuns pină în faza se
mifinalelor, astfel că ultimele 
partide, cele care aveau să de
cidă pe învingători nu au mai 
avut loc.

Ultima reuniune din sala Da-

Paul IOVAN

(Continuare in nat) 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

Calendaristic, imaginea noastră aparține anului 1987, lacul Pantelimon găzduind 
sVectncul°ase1e întreceri ale canotorilor. Secvențe asemănătoare vom. putea 

intilni tot mai ades îneepind din aceste zile, in care maestrele și maeștrii schifu-
rilor au pus punct pregătirii pe uscat, ieșind pe apă. Să le urăm „vint de pupa !a 
performerilor noștri

'<to: A.D. NEAGU



CELE TREI... CRA10 VENE, IN PRIM-PLAN LA VOLEI I Etapa a 20 a
Campionatele Diviziei A de volei a» programat Ier! etapa a 

XIX-a din care s-a jucat tn devans meciul C.SJ«. Libertatea Sibiu 
— știința Bacău 3—1 (11. Surprise s-au Înregistrat atit In întrecerea 
feminină cit și in cea masculină cea mai mare fiind infringerea 
dinamoviștllor bucureșteni (și Încă la un «cor categoric !) de către 
studenții craioveni. La feminin, • victorie, ta fel de neașteptată, a 
altei echipe cralovene (Oltcit) In deplasare ta meciul eu Penici
lina. Să mai reținem insuccesul lui Elcond Dlnamo Zalău la Su
ceava și dificila victorie, in 5 seturi (acasă !), a formației Viitorul 
Dinamo Bacău in intilnirea cu echipa din Baia Mare, ambele m 
competiția băieților. Amănunte :

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — FLA- 

CARA ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 
(—11, 11, 3, 1). încă o reușită a 
dinamovistelor care aspiră — 
îndreptățit — la un loc în tur
neul fruntașelor (locurile 1—6). 
Ieri ele au demonstrat în ulti
mele două seturi o crescută ca
pacitate de mobilizare — sub 
impulsurile Danielei Coșoveanu 
(rediviva în acest retur de cam
pionat !) — și acel ..simț- al 
maturității în Joc prin cane se 
perceoe. la timp, scăderea aten
ției și deciziei în rîndurile sex
tetului advers. Așa s-au și des
prins de partenerele de între
cere pe fondul diminuării din 
ce în ce mai vizibile a forței (în
deosebi) de atac a acestora. Fla
căra Roșie — cu o coordonatoare. 
Corina Olteanu. abilă șl mai ra
pidă în construcția fazelor decît 
corespondenta ei de dincolo de 
fileu. Mirela Popa — a început 
mai bine partida (a condus cu 
5—1) șl. după un ..intermezzo- 
dinamovlst (11—9 pentru elevele 
lui O. Dimofte), au punctat si
gur și repede (pe serviciu și pe 
blocaj). Dinamo însă a replicat, 
în continuare, cu o eficiență 
progresivă datorată, pe de o 
parte, organizării mai judicioase 
In linia a doua, iar pe de alta, 
creșterii preciziei și tăriei servi
ciului ceea ce a creat mai multă 
dificultate la preluare în terenul 
schipei antrenate de C. Stan. A 
■nai fost un moment de cumpănă 
la mijlocul setului al treilea, cînd 
cele două formații s-au aflat, pe 
rînd la conducere, apoi la ega
litate (9—9). după care dinarno- 
vistele au realizat punct eu
punct în serie. Setul ultim n-a
făcut decît să confirme ..intrarea 
în mînă- a învingătoarelor. de
La care o prestație notabilă au
mal avut Cristina Pirv și Irina 
Velicu. Au arbitrat bine D. Ro
taru si V. Tonescu.

George ROTARU
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

IOVA — RAPID BUCUREȘTI 
3—o (2, 6, 6). Superioritate netă 
a campioanelor, din formația că
rora s-au detașat Ioana Coto- 
ranu Eugenia Cotescu și Tanța 
Drăgoi, în timp ce de la giuleș- 
tence doar Daniela Bumbăcllă a

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
BRĂILA

t Urmare dl» pup J)
(Prahova Ploiești), un alt tînăr 
care s-a remarcat dintre concu- 
renții acestei categorii. Ploieș
teanul a luptat curajos, a răs
puns deseori cu lovituri rapide 
și bine plasate, dar in final a 
trebuit să se recunoască învin» 
în fața unui adversar mal pu
ternic șl cu mai multă expe
riență.

La „pană“ s-au calificat în fi
nală dinamoviștil Nicolae Talpoș 
și tînărul său coleg Ion Dudău. 
după victoriile realizate îr semi
finale : N. Talpoș b.p. (5—0) M. 
Leondrariu (Olimpia Buc) — un 
tînăr care se afirmă — și I. Du
dău b.n. (4—li. I. Lavrente (Vo
ința Măcin). Din cauza unei in
fecții dentare suferită de N. Tal
poș (oprit de medic să boxeze), 
partida finală n-a mal avut loc.

Tînărul Mihăilă Ntfilescu

L0T0-PRDN0SP0R7 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA MULTIPLA 
PKONOEXFRES 

DIN 20 MARTIE

FAZA I : extragerea I : 
10 3 38 39 45 26 ; extragerea 
a II-a . 20 28 13 37 24 33.

FAZA A II-a : extragerea a 
III-a : 39 16 40 21 17 18;
extragerea a IV-a • 23 26 12 
34 13 29 ; extragerea a V-a 
30 32 39 27 11 1 ; extrage
rea a Vl-a : 10 21 15 4 42 26 ; 
extragerea a Vil-a : 36 26 32 

19 12 1; extragerea a VIII-a : 
17 28 20 34 43 25.

Fond total de cîștiguri : 
1.453.578 lei.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 20 MAR
TIE : 1. Ascoil — Internazionale 
1 : 2. Florentina — Cesena 1 ;
3. Napoli — Como . ; 4. Roma — 
Empoli 1 : 5. Sampîorla — A- 
vellino I • 6. Verona — Torino 2 ; 
7. Atalanta — Lecce X ; 8. Bar
letta — Cremonese X : fl. Boiog- 
na — Genoa 1 ; 10. Catanzaro — 
Bari X ; 11. Padova — Lazio 1 ; 
12 Piacenza — Udinese X ; 
13. Taranto — Brescia 1.

Fond total de cîștiguri : 
2.146.212 lei, din care 132.975 lei, 
report la categoria 1. 

încercat șl a izbutit mai mult. 
Arbitri : V. Chloreanu — D. Oc
tavian (Șt. GURGUI, coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — C.S.U. 
RAPID GALAJI 3—0 (9, 15, 14). 
Succes cu atît mai meritat al 
gazdelor, cu cît gălățencele au 
luptat mult, au avut un set — 
al treilea — ca șl cîștigat (14—9), 
dar au trebuit să cedeze în fața 
unor partenere în zi mai bună. 
Remarcări : întreaga echipă vîl- 
ceană (în frunte cu Marilena 
Dubinciuc), Speranța Gaman și 
Ileana Berdilă de ia oaspete. Ar
bitri : Gh. Ferariu — M. Ioano- 
vic! (D. ROȘIANU, coresp.)

FARUL CONSTANTA — DACIA 
PITEȘTI 3—1 (2, —13 8, 13). vic
torie meritată » constănțencelor. 
mai bune la servicii și la blocaje. 
Evidențiate : Maria Enache, Delia 
Leițoiu, Elena Bălan și Mădălina 
Ciorbaru (F) respectiv Cristina 
Buznosu și Claudia Tătucu. Ar
bitri : R. Farmuș — V. Dumitru. 
(C. POPA, coresp.)

PENICILINA IAȘI — OLCIT 
CRAIOVA 1—3 (—7, —H, 13, —7). 
Craiovencele au făcut un joc 
foarte decis și pe ...atac, din rîn
durile lor remareîndu-se Lucre- 
ția Mirea. Liliana Hermeneanu, 
Mirela Neculiță și Aurelia Dobre. 
Arbitri : C. Gogoașe — Z. Moldo- 
veanu (AL. NOUR, coresp.).

MASCULIN
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

IOVA — DINAMO BUCUREȘTI 
3—o (9, 11, «) 1 în sextetul Vă- 
suică, Pascu, SchoberL Iuhasz, 
Stokan, Mătușoiu, craiovenli au 
evoluat excelent șl și-au dominat 
de o manieră categorică oaspeții, 
în fața elanului studenților, li
derii de pînă acum nu și-au gă
sit deloc cadența. De altfel, doar 
la mijlocul setului secund bucu- 
reștenli au echilibrat jocul, mar- 
cînd egalități la 7,9 șl 10. în rest, 
gazdele au păstrat permanent ini
țiativa. Antrenorul dinamovlst C. 
Oros a încercat in mai multe rin- 
duri să redreseze echipa prin 
schimbări în sextetul de bază 
dar căutările lui n-au avut rezul
tat. în acest fel, studenții au 
produs cea mai mare surpriză a 
actualei ediții a campionatului, 
readucînd — totodată — pe pri
mul loc (la setaveraj) pe Steaua. 
Surprinde mal ales scorul de... 
forfait cu care Universitatea 
C.F.R. a cîștigat setul al treilea.

(C.S.M. Borzești) — un sportiv 
cu reale calități — l-a învins 
prin abandon în repriza secundă 
pe Dănuț Nicolae (Steaua), ocu- 
pind primul loc in grupa a doua 
a categoriei semlmljlocle. în cea
laltă grupă. Franclse Vaștag. 
după ce l-a întrecut tot prin a- 
bandon în prima repriză și pe 
timișoreanul V. Pîrvănescu, a 
părăsit Brăila, fiind solicitat să 
efectueze o deplasare la un tur
neu în Cehoslovacia, Iăsîndu-1... 
învingător pe Marcel Constantin 
(S.C. Muscelul).

Mihai Vasilache (I.M.G. Buc.), 
campionatul național al categoriei 
semigrea, a terminat învingător 
și întrecerile de la Brăila. In fi
nală, el l-a întilnit pe Dăniift 
Bumbac (Electromureș Tg. Mu
reș), un boxer mult mai scund 
decit el. dar suficient oe agre
siv. în aceste condiții, buc.ireș- 
teanul și-a folosit bine alonja, a 
punctat permanent cu directa de 
stingă, oprindu-șl adversarul și 
cu reușite contre de dreapta. 
Firește, Mihai Vasilache a pri
mit decizia de învingător în u- 
nanimitate.

GALAȚI
.urmate din pag 1)

diții excelente de concurs șl pa
siunea spectatorilor pentru spor
tul cu mănuși.

S-au disputat întreceri finale 
doar la categoriile muscă și 
grea, la „semiușoară" și „mijlo
cie mică'* întrecerile oprindu.se 
în faza semifinalelor (din cauza 
numărului mare de sportivi în
scriși în concurs la aceste ulti
me două categorii). Am asistat, 
de data aceasta, la o adevărată 
gală de box, urmărită cu pasiu
ne de întreaga asistență. Tonul, 
ca să spunem așa, l.au dat fi- 
naliștii de la „muscă**, tinerii A- 
drian Măreuț (Metalul Șalonta) 
și Marian Fopa (Autobuzul Bucu
rești). Ritmul alert impus de 
Măreuț (un boxer care ne-a a- 
mintit de Mircea Dobre:cu) și 
ripostele partenerului său Ma
rian Popa au îneîntat spectatorii 
determinîndu.l pe antrenorul 
emerit Ion Popa să exclame en
tuziasmat: „Parcă sînt mai buni 
decît ce avem noi acum la lot...** 
A cîștigat Măreuț care a punctat 
neobosit de-a lungul întregului 
meci. La „semlușoară**. doi în
vingători : Ion Cernat (SC Ba
cău) și Ionel Panaite (Construc
torul Galați). Subliniem faptul 
că rutinatul Ion Cernat a obținut 
decizia la limită ta fata tlnărului 
de 19 ani Florin Dumbravă 
(CSM Tr. Severin), unul dintre 
cel mai merituoși Învinși din ea. 
drul turneului. Antrenorul său. 
Ion Sănătescu. va avea totuși 

publicul spectator urmărindu-i I 
finalul în picioare și aplaudînd I 
echipa favorită, care își ampli- ■ 
fică, prin acest rezultat șansele 
de intrare în prima grupă valo- I 
rlcă. Arbitri : D. Octavian și V. 1 
Chloreanu (Șt. GURGUI, coresp.) • 

VIITORUL DINAMO BACAU —
EXPLORĂRI MOTORUL C.S.S. 2 I 
BAIA MARE 3—2 (7, 13, —13, —3, | 
9). Cînd echipa locală conducea 
cu 2—0 la seturi șl 13—6 în cel 
de al treilea, mulți spectatori se | 
pregăteau de plecare. Pînă a- | 
tunci băcăuanii au făcut un joc 
frumos, cu faze de mare specta- 
col, ca urmare a prestației va- I 
ioroase a lui Aurelian Ion (coor- | 
donator de inspirație) și a lui 
Silviu Pralea (finalizator prin- . 
cipal) precum și a lui Dumitru ș 
și Crețu. De la scorul amintit. I 
gazdele fac cîteva schimbări în 
sextet, care-i dereglează meca- g 
nismul și. pe fondul unor gre- 1 
șeii în lanț, băimărenli cîștlgă I 
un set ce părea pierdut. Apoi șl 
pe următorul, profitînd de de- g 
gringolada adversarilor. în ulti- I 
mul, însă, localnicii se regăsesc • 
și-șl adjudecă victoria. De la 
oaspeți s-au detașat Relssfeld și g 
Szilagyi. Arbitri : M. Nicolau și I 
P. Deju (Eug. TEIRAU, coresp.) • 

C.S.M.U. SUCEAVA — ELCOND
DINAMO ZALAU 3—2 (14, —10, |
—11. 11, 5). Meci foarte disputat, I 
în care gazdele au produs o 
frumoasă surpriză, detașîndu-se 
astfel și mal clar de zona peri- I 
culoasă. Cel mai buni, de la în- | 
vingători : Bucur, Boerescu și 
Mărginean, iar de la învinși : 
Ciontoș și Ștreang. Arbitri : A. I 
Dinicu și Vg. lonescu (I. MÎN- | 
DRES CU, coresp.)

RELONUL SAVINEȘTI — | 
STEAUA BUCUREȘTI 0—3 (—9, I
—11, —7). Joc frumos, dominat • 
categoric de oaspeți. Nesperfnd 
victoria, gazdele au rulat între- | 
gul lot. S-au remarcat : Dumi- 1 
trache și M. lonescu de la Relo- 
nuL Daseălu, Constantin șl Mina 
de Ia Steaua. Arbitri : Al. Ignat I 
și C. Antonovici (N. MARCU, | 
coresp.) 

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. . 
MUREȘ — TRACTORUL BRAȘOV 1 
3—1 (12, —10, 8, 7). Echilibru (cu I 
alternări de scor) în primele două 
seturi, dar dominare insistentă șl g 
fructuoasă a mureșenilor în ur- 8 
mătoarele două. De la învingă- • 
tori, cei mai buni ni s-au părut 
Săniuță, Baidoc și Szekely, iar I 
de la învinși Sterea și Stoian. I 
Arbitri : N. Găleșeanu șl I. Ar- ’ 
meanu (C. ALBU, coresp.) g

C.S.U. SANATATEA ORADEA— I 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—6 • 
(6, 14, 5). Gazdele au făcut un 
joc frumos și s-au impus cu I 
autoritate în numai 55 de minute. I 
Remarcări : Dragoș, Strautt și I 
Meseșan din echipa orădeană. • 
Arbitri : N. Dobre și N. Sffis- 
traru (I. GHIȘA. coresp.) |

satisfacția victoriei cu un alt I 
elev, „greul" Dumitru Beșliu. I 
Așa cum spuneam si in cronica | 
trecută, gălățeanul Ionel Panai
te, fostul campion al „penelor". . 
nu a întimpinat O rezistență deo- I 
sebită din partea „semlușorilor". I 
El a trecut destul de ușor și de • 
Călin Glieorghiță (CFR Timi
soara). La „mijlocie mică" Cor- | 
nel Lihăceanu (Constructorul Ga- I 
lăți), deși nu a strălucit, l.a în. I 
vins destul de ușor (decizie 5—6) I 
pe Mircea David (Steaua). Al 
doilea laureat la această catego- • 
rie a fost Vaslle Citea (Nicolins I 
lași). învingător prin neprezen- I 
tarea iul Mihai Niculescu (Tim
puri Noi București) oorit de me- 
die să boxeze. într-un meci de I 
tensiune, cu lovituri foarte du- I 
re, Dumitru Beșliu (CSM Tr. | 
Severin) l-a întrecut, ta catego
ria grea, pe Fedea Pamfil (Voin- _ 
ța Măcin).

BUZĂU
(Urmare d<n oao i

cia a fost urmărită de un nu- | 
meros public, care a aplaudat 
cu căldură evoluțiile puglliștilor. . 
în primul meci al „cocoșilor" I 
Radu Petrlc (Unlo Satu Mare) | 
s-a dovedit prea puternic pen
tru Dumitru Mandache (Metalul „ 
București), care, după ce a fost I 
numărat de trei ori, a fost a- I 
bandonat de arbitru în ultimul ■ 
rund. Cealaltă partidă de la a- 
ceastă categorie a fost extrem | 
de frumoasă șl interesantă. Ni- I 
coiae lancu (Dlnamo) și Cris- I 
tian Morea (Steaua) au luptat • 
fără menajamente și etalînd o 
frumoasă gamă de procedee teh- I 
nice au îneîntat asistența șt <®h- I 
nicienli aflați în jurul ringului. | 
Dinamovistul, în evident pro
gres. a fost declarat ciștigător. - 
Confruntările „ușorilor" au fost I 
mai puțin spectaculoase. S-a mi- I 
zat mai mult pe forța lovituri- | 
lor și mai puțin pe virtuțile teh
nice ale „nobilei arte". în pri- „ 
ma partidă Iorgu Csraman (CSM I 
Buzău) l-a întrecut la puncte pe I 
constantin Dumitru (Steaua), iar | 
în următoarea Viorel Mihăilă 
(Steaua) a cîștigat în fața lu! . 
Faradin Ablalim (Farul).

Semifinalele mijlociilor ni I
l-au  arătat pe Doru Mariceseu I 
(CFR Tlmișoarai pus pe fapte 
mari. Bine pregătit el poate ob- a 
ține victorii în fața oricărui ad- I 
versar. După o adevărată de- I 
monstrație de scrimă pugilistic*. I 
Mariceseu l-a învins la puncte I 
pe Gheerghe Porfir (UM Timi
șoara), iar Vasile Floria» _ 
(Steaua) a obținut victoria In I 
fota iul Val-ntln M'hai <Farul>. 1 
în singura finală a turneului. | 
„supergreui" Teodor Piriol (Vo
ința București) l-a obligat pe . 
Petre Mertoiu (AEM Tlm'sonr.**) I 
să abandoneze în prima repriză. •

a Diviziei A

A CÎȘTIGAT
Acot meci atît de important 

pentru ambele combatante 
(Sportul cu speranța rămînerii 
în „A“. Dinamo cu gîndul la 
titlu). în ciuda mizei, a oferit 
numeroșilor spectatori o dispută 
de bună (pe alocuri foarte bu
nă) calitate. Dinamo s-a impus 
din start, jocul rapid, combina- 
tiv. înlănțuirea de pase, varie
tatea acțiunilor obligindu-i pe 
studenții din „Regie** sâ... bată 
în retragere. Eforturile lăuda
bile ale Iui Mircea Popa (cel 
mai bun jucător al „alb-negri- 
lor“) au destrămat multe dintre 
pătrunderile dinamoviștilor. în 
special cele frontale, cu Cămă- 
taru... pickhammer. Duelul dintre 
cele două linii de mijloc a fost 
cîștigat net de cea dinamovistă, 
Lupu. Lupescu, Mihăescu și 
Orac împingînd mereu jocul în 
față. După ce. în min. 14, Vaiș- 
covici a expediat balonul mult 
peste „transversală", peste două 
minute Mihăescu a șutat pu
ternic pe jos. Mânu a respins 
de la rădăcina barei și Cămă- 
taru a reluat din 6 m. dar porta
rul gazdelor a blocat si vîrful 
dinamovlst s-a accidentat, fiind 
pînă la urmă înlocuit Ia pauză. 
Sportul se vede destul de rai 
In ofensivă, cele două vîrfuri, 
Tîrlea si S. Răducanu, în zi

PARTIDĂ DE MARE SPECTACOL
Mea frumos La Galați, cu 

momente de fotbal mare. Corvi- 
nul a început cu o anume de
zinvoltură tehnică, practicînd 
obișnuitul său joc de pase sub- 
tHe. pe culoare imprevizibile. 
Dar. peste numai 10 minute, 
Oțelul avea săstrîngă rîndurile, 
animat de un Burcea în zi 
maire, jocul de pressing indivi
dual și colectiv, cu consecința 
lui firească, intercepția, pu- 
nînd în mare dificultate echipa 
oaspete surprinsă de această 
schimbare bruscă de registru. 
La capătul unui adevărat for
cing Burcea va alaloma „infi
nit" prin apărarea (totuși) gru
pată a Corvinului, va unma o 
centrare la semlinălțime și 
ANTOHI va relua spectaculos, 
(min. 19) din voleu, cu Întoar
cere. ei avtad ceva din preci
zia unui tenisman venit *» **• 
leu. Oțelul accelerează mereu. 
Jocul e aplaudat la scenă des
chisă. Ratează Badea, singur 
(min. 28), șutează Nlcoară, 
peste, de la 5 m (mi-n. 29), ra
tează șî Măstăca-n (min. 34). 
ta o angajare de nimeni anti
cipată (Burcea), pentru ca 
toată această „cavalcadă" să se 
încheie cu majorarea scorului, 
ta min. 33, etnd O. Popescu

VICTORIE
F.C.M. a cîștigat două punc

te prețioase. Dar brașovenii au 
avut adversari dificili, care au 
combinat frumos la mijlocul 
terenului, au supravegheat cu 
strictețe principalele piese ale 
localnicilor și s-au „bătut" pen
tru fiecare balon.

Studenții au avut un start 
puternic și, la prima lor ac
țiune ofensivă, au deschis sco
rul: aceasta s-a iniimplat chiar 
în primul minut: fundașul 
MESZAROS a urcat pînă în 
preajma careului advers, de 
unde a șutat puternic, balonul 
l-a lovit pc Kiss și a intrat in 
plasă: 0—1. După 3 minute, 
„U“ Cluj-Napoca a fost Ia un 
pas de... 2—0, însă mingea ex
pediată de Mujnai a intilnit 
..transversala".

Brașovenii au reușit să de
pășească destul de repede pe
rioada dificilă creată de șocul 
primirii golului, au pus stăpî- 
nire pe joc, au obținut 4 cor
nere. Terheș (min. 19) a ratat 
din poziție favorabilă egalarea, 
iar in min. 20 au marcat pri
mul lor gol. In acest minut, la 
o învălmășeală in careu, Măr
gărit a șutat, mingea a lovit 
mina lui Meszaros și arbitrul a 
acordat penalty. Clujenii au 
protestat, secundul Uifăleanu a 
intervenit in teren, insă „cen
tralul" a rămas pe poziție și 
ȘULEA a transformat penai- 
tyul: 1—1. In continuare, s-a 
jucat deschis, Mujnai (min. 25), 
V. Ștefan (min. 26), Popicu 
(min. 27) au ratat bune ocazii, 
în min. 33, F.C.M. s-a desprins 
de adversar: ANDRASI a făcut 
un slalom prelungit printre oas
peți sl de Ia 10 m a șutat în 
coltul din dreapta a! porții Ini 
Mia șl.„ 2—1. După 2 minute, 
Terheș a fost cosit in careu de 
Neamttt, insă arbitrul a scos 
lovitura in afara careului, la 
17 n>., lovitură pe care BARBU 
a transformat-o Impecabil, tri- 
mițind mingea la vinciul stingi 
3—1.

... FOTBALUL
slabă, nepericlitînd mai deloc 
poarta adversă. In aceste con
diții, șuturile au venit din li
nia a doua, Coras (min. 25) și 
Ticleanu (min. 26) expediind 
balonul pe lingă poartă. In pli
nă dominare dinamovistă. în 
min. 35, pe contraatac (doi 
contra unu), S. Răducanu a iro
sit o excelentă situație, pierzînd 
startul doar cu Stelea in față.

Dinamo începe repriza secun
dă în trombă și, după o suită 
de atacuri rapide. în min, 50 
deschide scorul : Mihăescu se 
infiltrează pe flancul sting, 
centrează la semiinăiiime si 
LUPU reia dintr-o bucată, cu 
toată opoziția lui Mânu, resle 
șapte minute, tabela va arăta 
0—2: acțiune „șnur" pe filiera 
Lupescu, Mihăescu, ORAC. 
ultimul păirunzind in careu și 
învingîndu-1 pe Mânu. Urmea
ză o mare ocazie de... 9—3 iro
sită de Rednic (min. 58). după 
care Sportul, văzîndu-se condus 
cu 2—0. mizează acum toiul pe 
cartea atacului. Stelea degajea
ză din fața lui S. Răducanu. 
scăpat singur (min. 65). pentru 
ca. in minutul următor. STA
NICI să trimită, cu capul, în 
plasă mingea centrată de pe 
partea dreaptă, reducind din 
handicap. In min. 69. Bucico

| SPORTUL STI 
I DINAMO

Stadion Sportd 
ren foarte bun I 
rece ; spe<Uitoril 
Șuturi : 5—(q 
Cornere : 4-^. d 
NICI (min. 66) .1 
(min. 50) șl ori

SPORTUL : Ml 
6, M. Popa 7, I 
(min. 77 Cristea 
(min. 66 M. Mal 
6, Coraș 6. Stări 
S. Răducanu 5. I

DINAMO : Stei 
Andone 8, Rednl 
Lupu 8, Lupesc 
Orac 8 — Valșq 
Timiș 6), Cămăl 
Movilă 6).

A arbitrat foa 
trescu ; la linie 
Andrei (toți dl]

La speranțe :

expediază un 
portarul Stei 
S. Răducanu a 
în bară, cu g 
față, pentru ca 
miș să-1 inJ 
cealaltă.

Victorie med 
viștilor. la d 
foarte bun, d 
ment.

GhJ

execută un corner, peste tot 
careul spre Hbero-ul AGIU, 
«furișat" pe extrema stingă, șl 
acesta catapultează literalmente 
balonul In plasă, cu o lovitură 
de cap britanică, în urma unei 
detente de... trambulină : 2—0.

După pauză, tempoul crește 
și mai mult. Urmează cinci mi
nute de asalt la poarta iul Io- 
nlță. Antoni, în zi excelentă, 
combină cu omniprezentul 
Burcea, Ral ea e liber, dar ra
tează Incredibil (min. 50). Peste 
numai două minute, centrează 
Ralea, O. lonescu e singur cu 
Ioniță, dar trimite mingea, cu 
capul, alături. In min. 53, 
„bombă" Măstăcan, d>in pasă 
Burcea, iar peste numai un 
minut Halea trimite ta bară l 
„Tribunele" sînt ta picioare.
Dar tabela continuă să afișeze 
un 2—0 care ar fi putut șă fie 
5—0 șl. așa cum se lntlmplă 
deseori, Corvlnul .respiră" 

o dată cu putere — e minutul 57 
— Suciu trimite o centrare de 
pe dreapta șl HANGANU șter
ge balonul eu capul, ta colțul 
lung, cu o măiestrie de invidiat 
față de vîrsta-1 fragedă : 2—1. 
Surpriză, Oțelul se descumpă
nește cîteva minute, CorvJnul 
redevine cel din primele 10 
minute, dar Antohl ia jocul pe

PREȚIOASĂ»

I OTELUL
I CORVINUL

Stadion
timp frum^^^ 
ca 18 000. Șutur: 
tă : 6—2). Corn 
marcat : ANT 
AGIU (min. 35) 
GANU (min. 57)

OȚELUL : Căi 
coară 7, Anghel 
Popescu 3 — B 
Măstăcan 6,5 (: 
5) — Ralea 6 
Antohl 8, O. P<

CORVINUL : 
dac 3, Mărginea 
Tîrnoveanu 6 - 
nu 7, Klein 7 
lan 6 (imln. '

A arbitr.-Tt 20a 
(Timișoara) ; ta 
eulescu (Bucuri 
(Constanța).

Cartonașe galb
Cartonașe roși

BARDAC.
La speranțe .

cont propriu 
„stil Beio-dedlc 
capul peste 
cînd conturile 
în mîn. Kl< 
loarul său
scurt spre ajAe 
dar
2—2 care 
drep! la capă 
îndelung aplat

| F.C.M. BRAȘOV
I „U" CLUJ-NAPOCA

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp noros, frig ; spectatori — 
circa 6.000. Șuturi : 14—9 (pe 
poartă : 9—7). Cornere : 13—3.
Au marcat : ȘULEA (min. 20 — 
din 11 m), ANDRAȘI (min. 33), 
BARBU (min. 35), respectiv MES
ZAROS (min. 1'), MUJNAI (min. 
52 — din 11 m).

F.CJW. BRAȘOV : Polgar 6 — 
Bălan 6, Naghi 6,5, Șuiea 7, Kiss 
6 — V. ștefan 7, Avădanel 6 (min. 
73 Selimesi), Mărgărit 7 — An- 
Irași 7,5, Terheș 6 (min. 83 Ci- 
gati), Barbu 7.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Mia 5 — 
Meszaros 7, Neamțu 5. Doboș 6. 
Dobrotă 6 — FI. Pop 6. Mujnai 
7, Cimpeanu 7. Popicu 6 (min. 83 
Muntean) — Cadar 6. Blro 6.

A arbitrat satisfăcător V. Ale
xandru (București) ; ta linie : 
Ad. Moroianu (Ploiești) șl E. Se- 
racin (Timișoara), ambii cu sem
nalizări corecte.

Cartonașe galbene : BARBU,
KISS, MIA, MUJNAI, DOBOȘ 
MESZAROS.

La speranțe : 4—2 (1—0).

După pauză, oaspeții au com
binat frumos și, la una dintre 
incursiunile lui Meszaros (min. 
52) în careul localnicilor, aces
ta a fost faultat, iar lovitura 
de la 11 m a fost transformată 
de MUJNAI. Pînă în final, rit
mul jocului rămîne ridicat, iar 
gazdele au fost mai aproape de 
a-și majora minimul avantaj. 
Prima dată, în min. 74, cînd 
Terheș a alunecat pe lima de 
16 m și nu a mai putut șuta; a 
doua oară, în min. 84. cînd 
Cigan a fost cosit In careu de 
Neamțu si arbitrul nu a sanc
ționat infracțiunea. La cealaltă 
poartă, la o frumoasă fază 
conostruită de student!. Blro 
(min. 83) a trimis cu capul ba
lonul în bară!

Pompîliu VINTILA

SI, TO7 7
Greu, foarte 

Flacăra în tei 
dobîndi prima 
retur. Un succ< 
deși gazdele ar 
ta cu cifrele di 
Care-i totuși 
la un singur 
De fapt, sînt 
mul — Flacăr 
zi fastă, ea fii 
ventivitate la 
predominat act 
cu centrări in 
finalizare s-a 
avînd lucidități 
necesare. Al < 
Suceava a apli 
eficiență, varia 
tructiv (pe fo 
angajament), p 
linii propriul c 
un marcaj stric 
atari condiții s 
pericol au f 
rare. în mi 
pătrunde dec 
însă este depc 
mis de Cristei 
minute. Alexa 
intervențiilor i 
pingînd in cor 
lent expediată 
contraatac suci 
(a fost singur 
purtat de Susai 
rezolvat de Bc 
bă" a lui D. S 
trece puțin de 
la" (min. 20) 
Dragnea. din i 
cu are un pici 
mai mare oca! 
lui Viscreanu. 
trimite cu cai 
lingă bară (mii

La reluare 
iarăși în jum 
în min. 60 la 
pozițională a 
Breniuc are o 
care faza nu 
pingindu-1 De

oprindu.se
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ÎNCĂ DOUĂ GOLURI DAMASCHIN I
Ca de fiecare dată cind se în- 

tîlnesc aceste două echipe, me
ciul dintre ele a fost și acum 
extrem de disputat, echilibrat in 
general și deschis oricărui rezul
tat. In prima reprimă, pe fondul 
unul joc ceva mal lent șl mal 
modest sub raportul spectaculo
zității, gazdele au manlfeitat o

I; te- ușoară superioritate teritorială,
l șj dar nu și-au putut crea ocazii
P suficient de clare de gol. apâ-
B—țJJK rarea craiovenllor fiind greu pe- 
ȘTA- netrabilă, iar portarul Lung do- 
|UPU minînd realmente careul șl cuie- 
L gînd toate mingile trimise cu
bclco sau fără adresă — de regulă pe 
im 5 sus — In acest spațiu.
a 5 După pauză, jocul a devenit 
[eanu mult mal dinamic, mai speeta- 
ea 5, culos, și, deci, mai interesant, 

cu acțiuni ofensive de ambele 
i 7,5, părți. Mai intîi oaspeții s-au * a- 
7 — flat foarte aproape de deschl- 
:u 7, derea scorului, în mln. 52. cind, 
. 66 la degajarea foarte lungă a por-

46 tarului lor, Biță a preluat ba
lonul. a pătruns rapid cu el In 

Pe- careul advers, dar apoi l-a tri
ll G. mls, din lateral stingă, pe lingă

UN DECISIV

colțul opus al porții. A urmat 
cea mal bună perioadă de joc. 
de vreo 20 de minute, a piteș- 
tenllor, care au exercitat un a- 
devărat „forcing" la poarta cra
iovenllor șl puteau obține avan
tajul necesar victoriei. Dar ei 
n-au reușit să fructifice situații
le favorabile create : Volcu a 
șutat pe lîngă poartă la cen
trarea precisă a lui Ignat (min. 
53), Obreașcu a pătruns în ca
reu, însă nu l-a putit învinge 
pe Lung (mln. 54), C. Pană a 
avut un semiluft la o minge de 
gol (min. 59), iar în min. 61 
Lung a intervenit excepțional la 
lovitura liberă puternic executa
tă de Ștefan, respingînd balo
nul de la vinciul porții, cu pre
țul unei accidentări la umăr (a 
și fost, de altfel, înlocuit). Tot 
argeșenii au mai avut în con
tinuare două bune ocazii, ratate 
însă de Obreașcu (min. 81) șl Ig
nat (min. 85), în timp ce cra- 
iovenil lansau, la rîndul lor. 
contraatacuri din ce în ce mai 
periculoase. La un astfel de 
contraatac, inițiat de Geolgău în

MINUT 7!

I F.C. ARGEȘ
I UNIV. CRAIOVA

Stadion „1 Mal" ; teren bun î 
timp frumos : spectatori — cir
ca 15.000. Șuturi: 12—7 (pe poar
tă: 5—4). Cornere: 12—5. A mar
cat CIUREA (min. 86).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7 —
Volcu, 6, stancu 6. ștefan 8, 
Eduard 7 — Bănuță 6 (min. 66 
Grigoriu 5), Bărbulescu 7, C. 
Pană 5 — Guda 6 (min. 46 Șt. 

Badea 6), Ignat 6, Obreașcu 5.
UNIVERSITATEA : Lung 8

(mdn. 62 Jrișan 7) — Bărbu- 
ceanu 6. Cioroianu 6, Ad. Po
pescu 7, Mănăilă 7 — Ciurea 8, 
Bîcu 6 Geolgău 7 — Stoica 6 
(min 41 Ghițâ 6). Biță 6, P. 
Badea 7

A arbitrat bine S. Necșulescu 
(Tîrgoviște) ; la linie : D. Bu- 
ciuman (Timișoara) și D. P. 
Mantile (București).

La speranțe : 1—o (0—0).
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O intîlnire care părea destul de 
ușoară pentru gazde, mal cu 
seamă că oaspeții s-au prezen
tat cu 4 absenți din lot (Boze- 
șan II. Oloșutean, Vlătănescu șl 
Crăciun) s-a îneheiat doar cu o 
victori- ia limită, aceasta pen
tru că pe de o parte, mureșe
nii au acționat uneori confuz și 
au ratat situații destul de cla
re, iar pe de alta, pentru că ti
mișorenii s-au apăirat destui de 
exact Nu e mai puțin adevărat 

că și A.S.A. a resimțit absența 
lui Ivan șl a tînărulud L. Mol
dovan.. care ar fi dat, poate, o 
altă turnură in.tîlnirii prin apor
tul în linia de mijloc. Vîintul, 
foarte puternic, a influențat șl 
el calitatea partidei, „contribu
ind la stricarea multor acțiuni. 
Minutul 7 trebuie socotit mo
mentul esențial al partidei. Ce 
s-a întîmplat în acest minut 77 
Ilcu, bine lansat, scapă singur 
spre poarta lui Varo, dar șutea- 
ză încet și neplasat, astfel eă 
goalkeeper-ul gazdelor prinde 
cu ușurință. El trimite balonul 
lui Fanici, acesta ii pasează lui 
Sabău, care centrează cu multă 
inspirație și CRAIU, care urmă
rise faza, a reluat mingea în 
plasă : 1—6. Un gol care se pu
tea înscrie la poarta gazdelor 
l-am înregistrat la poarta oas
peților. Roș-albaștrii vor con
duce ou destulă autoritate în
trecerea el răm-înînd mereu în 
jumătatea de teren a studenți- 
ților și au două situații bune 
în min. 10 (cînd oaspeții scapă 
cu fața curată, după o suită de 
șutur' la poarta lui Moise) și 
în mln. 15. cînd șutul lui A. 
Solea șterge" stil pul sting al 
buturilor timișorene. După ce 
Banu (min. 18) este blocat de 
Szabo și Varga trimite peste ba
ră mingea dintr-o lovitură libe
ră (min. 27), pînă la finalul re
prizei vom înregistra încă trei 
bune ocazii de marcare ale ju
cătorilor de la A.S.A. (min. 33 
— Cradu mln. 43 — Fanici și 
min. 45 — Sabău. Acesta din 
urmă a reluat de la 5 m, slab, 
și Moise a orins).

După pauză, ajutate și de 
vînt. gazdele lansează atacuri

I A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1) I
I „POLI* TIMIȘOARA 0

Stadion Municipal ; teren moa
le ; timp senin, dar friguros, vînt 
puternic ; spectatori — circa 7.600. 
Șuturi : 21-6 (pe poartă : 10-3). 
Cornere : 9—3. A marcat CRAIU 
(mln. 7).

A.S.A. TG. MUREȘ : Varo 7
— Szabo 7, Jenei 7, Botezan 6,5,
Fodor 6 — Sabău 8, C. Hie 8, 
Erdsz 6 (mln. 85 Dorobanțul, A. 
Stoica 6 (min. 75 Ciorceri 6) —
Fanici 7, Craiu 7,5.

„POLI" TIMIȘOARA : Molse 7
— Pascu 6, Ionuț 7, Oancea 6,
Varga 7 — Neag>u 6, Bobaru 6,
Stinouță 5 (mln. 46 Stoloov 6), 
Manea 6 — Ucu 6 (min. «7 Vuș- 
can), Banu 7.

A arbitrat foarte bine I. Cr&- 
ciunescu (Rm. Vîlcea) ; la Mnle: 
M. Axente și D. Vatran (.ambii 
din Arad).

Cartonașe galbene : BOBARU
La speranțe : 3—2 (2—2).

min. 86, care a prins descope
rită apărarea gazdelor, CIUREA 
a țîșnit pe dreapta și, din mar
ginea careului advers, a trimis 
mingea, pe lingă Speriatu, In 
colțul opus al porții acestuia.
Finalul meciului a fost de-a 

dreptul dramatic : după ce (în 
min. 88) Ad. Popescu a respins 
cu pieptul o minge de gol din 
apropierea liniei propriei porțl, 
iar apoi șutul lui Eduard n-o 
nimerit cadrul porții, în ultimul 
minut de joc, în celălalt careu, 
la un nou și periculos contra
atac craiovean în superioritate 
numerică, Speriatu a intervenit 
salvator la șutul lui Biță.

Constantin F1RĂNESCU

Victoria domină autoritar cu 
fundașii la linia de centru, 
caută breșele, caută cu insis
tentă golul, dar băcăuanii se 
apără grupat, cu dirzenie 
corect. Marea ocazie se 1 ește 
după zece minute, ta acaeașl 
fază ratind Uleșan (șut în por
tar). Damaschin I (luft) 8> Di- 
can (reluare defectuoasă). în 
min. 16. însă, gazdele reușesc să 
deschidă scorul: Dican — foarte 
muncitor in acest meci — scapă 
pe flancul sting, centrează la 
semiînălțime și DAMASCHIN I 
reia, de la circa 11 m. senza
țional, din voleu. în plasa por
ții Iui Cimpeanu. Și în conti
nuare tot echipa gazdă con
trolează jocul, plstonează me
reu careul supraaglomerat al 
băcăuanilor, se încearcă si „în
văluirile" prin Cojocaru șl. în
deosebi, Balaur. însă marile 
cazii de mărire a avantajului 
nu mai apar. Doar un șut \ '.o- 
lent al lui Zare (min. 20). jos, 
la rădăcina barei, dă emoții 
portarului băcăuan.

După pauză, in min. 52, un 
șut al lui Laiș este scos de pe 
linia porții, după care Sport 
Club forțează pe contraatac, a- 
vîndu-i în prim-plan pe Tismă- 
naru și Șoiman. în min. 56. ul
timul este faultat la 18 m. ar
bitrul vede însă marele avan
taj. mingea ajunge la Andro- 
nic, care reia spre poarta goa
lă. dar apare salvator piciorul 
lui Cojocaru ! Șapte minute 
mai tîrziu. o nouă șarjă — Șoi
man. însă șutul acestuia, din 
fuleu, e deviat ta corner. în 
extremis, de Rotărescu. Victo-
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 FLACĂRA

C.S.M. SUCEAVA

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp însorit, dar rece ; spectatori 
— circa 4 000. Șuturi : 16—5 (pe 
poartă : 6—1). Cornere : 1-4—1. A 
marcat LALA (min. 60 — din
U m).

FLACARA : Zlotea 6 — G. 
Radu 6 (min. 46 Marcu 6), Bă
tutei 6, Ene 6. Stănescu 6,5 — 
Viscreanu 6 Dragnea 6, Beldie 6, 
D. Sava 6,5 — Chiriță 5 (min. 51 
Lala 7), Văidean 6.

C.SJW. SUCEAVA : Alexa 7 —
Păiuș 6. Breni'UC 4, Cristescu 7, 
Ciobanu 6 — Susanu 6, Gafetncu 
6, Golan 6, Buliga 5 — Sfrijan 5 
(mln. 79 Ungurean), Buțerkl 6.

A arbitrat bine I. Velea ; la li
nie : D. Drăcea (ambii din Cra
iova) șl C. Corocan (Reșița).

cartonașe galbene ; CRISTES
CU, D. SAVA.

La speranțe : 3—2 (1—0).

1 (0) 
o

este trans-
1—0. Golul 
localnicilor 
șuturile iui 
Sava (min.

însă ne

im 
ren

I VICTORIA
I S C, BACĂU

Stadion Victoria s teren bun ț
timp rece, ploios in prima re
priză ; -vs -tatori — circa 3.060. 
Șuturi : 23—5 (pe poartă : 10— 
4). Cornere : 6—3. A marcat 
DAMASCHIN I (mln. 16 șl 78).

VICTORIA:: Rotărescu 7 —
Cojocaru « zare 7. Mirea 6, 
Balaur 7 (mln. 83 Topollnschl)
— Lais 6 (min. 83 Ursu), C. So
lomon 8 Dican 7 — Uleșan 7« 
Damaschin i 8, Stere 6.

SPORT CLUB : Cîmpeanu 6
— Mitici 6, Borcea 5 (min. 46
Vasilache 6) Arteni 6, Penoff 
6 — rvanov 6. Cr. Sava 6 (min. 
62 Florian ’). Tismănaru 7 —
Șoiman 7, Setatele 6. Andro- 
nlc 6.

A arbitrat foarte bine V. Tlto- 
rov : ia linie : C. Olteanu (am
bii din Drobeta Tr. Severin) șl 
C. Gheorghe (Suceava).

La speranțe : 3—1 (3—0).

ria — avertizată de posibila e- 
galare — revine în atac, acce
lerează, ratează prin Uleșan 
(min, 71) și înscrie din nou. în 
min. 78. prin același DAMAS
CHIN I, care urmărește insistent 
o minge ce părea pierdută, el 
realizînd. ta acest fel. al pa
trulea gol al său (din cele cinci 
ale Victoriei) în acest retur de 
campionat. Cifrele din caseta 
alăturată. îndeosebi numărul 
șuturilor, se eonstitue In tot 
atîtea argumente-suport ale 
succesului fără dubii obținui de 
Victoria.

Laurentiu DUMITRESCU

ECHITABIL

Penaltyul acordat 
format de LALA șl 
nu va limpezi jocul 
notabile fiind doar 
Lala (min 68) și D. _ 
80). îi va ambiționa 
oaspeți, deveniți mai insistent! 
în ofensivă, dar fără efect oe 
tabelă.

Adrian VASILESCU
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DE LA F. R. FOTBAL (
Din partea 

Fotbal ni se
• La cererea clubului F. C. 

Olt, determinată de îmbolnă
virea a 11 jucători din lotul 
său. meciul F.C. Olt — Steaua, 
din etapa a 20-a a Diviziei * 
a fost ămtaat pentru data 
11 mai.
• Meciul Corvinul 

Steaua, restanță din etapa 
18-a a fost reprogramat pen
tru ziua de 23 martie a.e. la 
ora 16.

Federației 
comunică :

de

V
V 
l

I 
I
I

A. 
de

a

mal tăioase spre buturile timi
șorene, mai ales prin Craiu 
(mi.n. 54 și 59) și sînt pe punc
tul de a majora diferența tn 
min 61. cînd Varga îl depose
dează pe Fanici, acordînd cor
ner. la numai 4 m de poarta 
proprie. Timișorenii se „văd" în 
min. 71 printr-o acțiune Banu — 
Bobaru. Două mjnute mal tîrziu 
mureșenii sînt foarte aproape 
de gol, dar Fanici trimite în ba
ră balonul centrat de Craiu. 
Șase minute mai tîrziu, înre
gistrăm cea mai incisivă ofensi
vă a oaspeților: pătrundere Ucu, 
deposedat în ultimă instanță de 
Jenei. Pînă în final, alte insis
tente atacuri ale roș-albaștrilor.

Eftimie IONESCU

Era de așteptat ca în .derbyul 
codașilor" marea miză a puncte
lor să-și pună amprenta pe cali
tatea jocului. Din start, Rapid 
și-a fixat bine barajul din fața 
porții lui Toader. Cu Cîrstea bun 
„închizător" în fața lui Rada (cel 
mal bun de pe teren), cu Matei 
în frumoasă ascensiune (Iorda- 
che... „nesuflind" nici un mo
ment lîngă rapidlst), cu travaliul 
lui Drăghici, M. Stoica șl Goan. 
tă. Petrolul s-a aflat într-un la
birint fără Ieșire. Fără vigoarea 
pe care o etalase în toamnă, cu 
Mocanu, Grigore șl Ursea, fără 
ldd la „construcție", cu Iorda- 
che șl Țăilnar total neinspirați, 
ploleștenli au dominat haotic, 
fără să creeze o fază periculos. 
Bă. Meciul se desfășura într-o 
notă de scăzut nivel tehnic, frag
mentat de faulturi de joc si ob
strucții-Doar acțiunea lui Panait 
(din primul sfert de oră) a fost 
demnă de reținut. Pe spațiile 
mari din defensiva echipei loca
le, Rapid a îndrăznit de două 
ori : în min. 24 Bozeșan I l-a 
„răsucit" pe C. ștefan, dar aees. 
ta a oprit cursa spre gol a ra. 
pidistului cu prețul cartonașului 
galben: și în min. 39, cînd ace
lași Bozeșan, la centrarea Iul M.

Stoica, a trimis cu capul, din 
careu, în... brațele lui Jipa!

In repriza secundă, gazdele vor 
deveni mai insistente și, parcă, 
ceva mal clare în acțiuni. Ra
pid se va apăra cu tot efectivul, 
Tîră va fi deposedat la timp de 

C. ștefan (min. 63), iar în min.
66 Tălnar va șuta de la mai pu
țin de 3 m în mîna lui Marines
cu (henț involuntar). Au urmat 
proteste, medicul și masorul 
gazdelor au pătruns în teren (?>,, 
primul dintre ei l.a îmbrincit pe 
arbitru ! Spiritele se liniștesc. 
Abia Sn min. 68 Mocanu se „ve
de" în atac, dar Toader salvea
ză în corner. In min. 75. același 
Mocanu șutează din afara ca
reului. balonul, din ricoșeu, se 
ducea în gol, dar arbitrul (aflat 
pe fază, tușierul Cr. Teodorescu 
ridicase și el steagul) a sancțio
nat prompt poziția de ofsaid 
fără echivoc a lui Caciureac șl 
Iordache. Alte busculade. alte 
proteste. Și partida se va în
cheia cu o bună situație de goi 
a lui Ruse (min. 88), Marinescu 
trlmițtad salvator în corner. Re
zultat echitabil.

Stelion TRANDAFIRESCU

Stadion Petrolul ; teren puțin 
moale ; timp răcoros, înnorat ; 
spectatori — circa 20 600. Șuturi : 
8—3 (pe poartă : 4—2). Cornere : 
16—1.

I PETROLUL 0
I RAPID J—1

PETROLUL : Jipa 6 — Ruse 6, 
Panait 6,5, C. Ștefan 5, P. Gușe 
5 — Mocanu 6, O. Grigore 5 (min. 
50 Caciureac 5), Ursea 5 — Tăl- 
nar 5. Iordache 5, I. Gușe 5 (mln. 
50 Manea 5).

RAPID : Toader 7 — Vital 6 
Matei 6,5, Rada 7,5, Martoescu 7 
— Drăghici 6, Cîrstea 7, Bozeșan 
I 6 (mm. 54 T»ră 6.5), M. Stoi
ca 6 — Goanță 6 Nica 5 (min. 
72 Pal 5).

A arbitrat foarte bine Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui) ; la linie : A. 
Mițaru (Rm. Vîlcea) și Cr. Teo
dorescu (Buzău).

Cartonașe galbene : VLAD, BO
ZEȘAN I, C. ȘTEFAN, P. GUȘE, 
MARINESCU.

La speranțe : 4—0 (2—0).

IERI, ÎN DIVIZIA B-ETAPA A 19-a
SERIA I ----------------------------

METALUL PLOPENI — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 1—1 
(1—1) : Ioniță (min. 8), respectiv 
Călățeanu (min. 22).

ceahlăul piatra neamț 
— C. S. BOTOȘANI 3—0 (1—0) : 
Bircă (min. 32), Cepoi (min. 54) 
și Marc (min. 89 — din 11 m).

INTER VASLUI — STEAUA 
MIZIL 2—o (1—0) : Pachițeanu 
(mln. 38) șl Cioncu (min.' 89).

ȘIRETUL PAȘCANI — FEPA 
’74 BIRLAD 2—0 (0—0) : Matei
(mln. 80 — din 11 m) și Roșea 
(min. 84).

OLIMPIA RM. SARAT — UNI
REA slobozia 3—0 (2—0) : lo- 
niță (min. 1 — autogol). Roșu 
(min. 26) și Petre (min. 88).

PETROLUL BRAILA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 1—3 (0—1): 
Nehoianu (min. 75), respectiv 
Titirișcă (min. 3). V. Radu (min. 
59) și A. Marin (min. 79 — din 
11 m).

POLITEHNICA IAȘI — UNI
REA FOCȘANI 0—0.

F. C. CONSTANȚA — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (0—1) : Popa (mtn.

49) și Zahiu (min. 86), respectiv 
Ursa (mln. 43).

F.CJH. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — C.F.R. PAȘCANI 4—2 
(2—1) ; Iamandi (min. 19 șl 76), 
Șacu (min. 29) și Mașcu (min.
50) , respectiv Irimia (min. 15) și 
Kereszi (min. 60).

Relatări de la V. Frlncu, C. 
Rusu, M. Florea. C. Enea, T. 
Budescu, Tr. Enache, M. Maco- 
vel, S. Nace, I. Dlaconu.
1. FC Constanța 19 12 3 4 33-14 27
2. Progr. Brăila 19 11 4 4 36-17 26
3. Polit. Iași 19 19 4 5 31-15 24
4. Unirea Focș. 19 10 4 5 24-23 24
5. Steaua Mizil 19 10 2 7 37-21 22
6. Șiretul 19 9 2 8 20-23 20
7. Gloria Buzău 19 7 5 7 34-19 19
8. FEPA >74 19 7 5 7 22-18 19
9. Prahova PL 19 7 5 7 22-19 19

10. Metalul Plop. 19 9 3 8 26-27 19
11. C.S. Botoșani 19 7 4 8 19-24 18
12. CFR Pașcani 19 8 1 10 33-29 17
13. Inter Vaslui 19 8 1 10 17-28 17
14. Delta Tulcea 19 7 2 10 23-31 16
15. Ceahlăul 19 7 1 11 24-31 15
16. Unirea Slob. 19 8 3 10 16-31 15
17. Olimpia Rm S 19 7 1 11 18-36 15
18. Petrolul Br. 19 3 4 12 16-45 10

2—0 (1—0) : lorgulescu II (min. 
8) și G. Dumitru (min. 79).

METALUL BUCUREȘTI — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 1—1 (1—1) : Apro- 
du (mln. 30), respectiv Tirehineci 
(min. 15).

I.C.I.M. BRAȘOV — INTER SI
BIU 1—2 (0—2) : Drăgan (min.
61), respectiv Radu *" 
și Văsîi (min. 44).

A. S. DROBETA 
RIN — CHIMIA RM. 
(1—1): David (min. 31 
m), respectiv Tudorache (mi.n. 2).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— C.M.M. PANDURII TG. JIU 
1—1 (1—1) : Marton (min. 25),
respectiv Gașpar (min. 13).

Relatări de la D. Mihail, T. 
Costin, Gh. Donciu, N. Costache,

ETAPA VIITOARE (duminică 27 
Electroputere Craiova (1—4) Jiul 
Slatina (1—2), Tractorul Brașov — 
nică Fină Buoureștl — 1" ■ ■ ■ — 
Progresul Voința București (0—0), 
„3o Decembrie" (0—2), Inter Sibiu 
(0—0), C.M.M. Pandurii Tg. Jiu - ______ _____
mureș Tg. Mureș — A.S. Drobeta Tr. Severin (0—1),
SERIA A lll-o---------------------------------------------

II (min. 22)

TR. SEVE- 
VlLCEA 1—1 

— din 11

P. Radu, N. ștefan, C. Gruia.
S. Manafu, Gh. Botezatu.
1. Inter Sibiu 19 13 1 5 27-15 27
2. Jiul 19 12 1 6 31-19 25
3. Electroputere 19 11 1 7 41-17 23
4. Pandurii 19 9 5 5 26-18 23
5. Tractor'j. 19 10 2 7 24-20 22
6. Gaz Metan 19 11 0 8 28-28 22
7. Chimia Rm V 19 9 3 7 32-21 21
8. Sp. „30 Dec". 19 9 2 8 19-20 20
9. CS Tîrgoviște 19 8 3 8 31-24 19

10. Sp. Munc. Si. 19 8 3 8 23-23 19
11. A.S Drobeta 19 7 5 7 29-34 19
12. Electromureș 19 7 4 8 22-28 18
13. I.C.IJd. Bv. 19 6 5 8 20-22 17
14. Mec. Fină 19 8 1 10 18-28 17
15. Autobuzul 19 5 4 10 15-27 14
16. Sp. M. Caracal 19 5 4 10 14-33 14
17. Metalul Buc. 19 4 4 11 17-27 12
18.Progr. Buc. 19 3 4 12 13-28 10

martie) : Gaz Metan Mediaș — 
Petroșani — Sportul Muncitoreso 
Chtania Rm. Vîlcea (0—2), Meca- 

Metalul București (0—2). C.S. Tîrgoviște — 
“ "■ Autobuzul București — Sportul

— Sportul Muncitoresc Caracal
■ I.C.I.M. Brașov (1—1). Electro-

ETAPA VIITOARE (duminică 27 martie) : Unirea Focșani —
Șiretul Pașcani (1—3), C.F.R. Pașcani — Metalul PI o peni (1—2), 
Unirea Slobozia — F.C.M. Delta Dînamo Tulcea (0—0), FEPA ’74 
Bîrlad — Ceahlăul Piatra Neamț (0—2). C.S. Botoșani — Gloria 
Buzău (0—4), Olimpia Rm. Sărat — F.C. Constanța (0—2). F.C.M. 
Progresul Brăila — Politehnica Iași (1—1), Steaua Mizil — Petrolul 
Brăila (3—2), Prahova C.S.U. Ploiești — Inter Vaslui (1—0).

SERIA A ll-a ---------------------------------------------------------------
SPORTUL MUNCITORESC SLA

TINA — TRACTORUL BRAȘOV 
2—0 (0—0) : Asaftei (mln. 62) și 
Șt. Lețea (min. 87).

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
— JIUL PETROȘANI 2—0 (1—0) : 
Calafeteanu (min. 40) și Prună 
(min. 55).

SPORTUL MUNCITORESC CA

RACAL — AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 1—1 (1—0) : Floricel (min. 
30), respectiv Roșu (min. 75 — din 
11 m).

PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI — GAZ METAN MEDIAȘ 
1—0 (1—0) : Ciocănete (min. 17).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI

REUNIREA LOTULUI DE TINERET

GLORIA BISTRITa — ARMA
TURA ZALAU 4—0 (1—0) : Ma
nea (min. 41), Șuvagău (min. 
47), Soare (mln. 50) și Moga 
(min. 83).

U. T. ARAD — STRUNGUL 
ARAD 3—2 (1—0) : Țîrban (min. 
40 — din 11 m), Nagy (min. 66) 
și Vancea (min. 78), respectiv 
Petrescu (min. 85) șl Murar 
(min. 86).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — C.S.M. REȘIȚA 2-1 (1-0): 
Hart (mln. 30) și Giuchici (mln. 
70), respectiv Stroe (min. 61).

GLORIA REȘIȚA — CHIMICA 
TlRNAVENI 4—1 (1—0) S Pău-
nescu (min. 44). Croitoru (min. 
48 și 80) și Ciocan (min. 54). 
respectiv Dobrin (min. 78).

A. S. PAROSENI — VICTORIA 
F.I.U.T. CĂREI 2—0 (1—0) : Cră
ciun (mln. 10 — din 11 m șl 54).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— DACIA MECANICA ORAȘT1X 
1—1 (0—0) : Erdei (min. 71 —
din 11 m), respectiv Vidlcai»
(min. 55).

O. Rus (min. 53 șl 56). respectiv 
Vase (min. 89).

MINERUL BAIA SPRIE — ME
TALUL BOCȘA 2—0 (1—0) : Raș
ca (min. 12) și Hotico (min. 58).

F. C. BIHOR — C.I.L. SIGIIET 
4—0 (2—0) : Kulcsar (mln. 15 șl 
75), Mureșan (mtn. 34) și De 
(min. 48).

tn vederea partidei amicale 
cu reprezentativa similară a 
R.D. Germane (29 martie, la 
Moren i), antrenorul echipei 
de tineret. Mircea Rădulescu, 
a convocat pentru marți, la 
complexul .23 August" din 
Capitală, pe următorii jucă

tori : Stelea șl Voicilă — 
portari : Rada. Jercălău, Ma
tei, Dumitrescu, Dumitrașcu, 
Buniciu (U.T.A.) — fundași ; 
D. Sava, Stere, M. Stoica, 
Mistăcan. Ursea — mijlocași ; 
Uleșan. Henzel, Sclnteie, Cr. 
Sava, Timiș — atacanți.

Relatări de la I. Toma, N. 
Strejan, Șt. Marton, P. Fuch», 
V. Purice, șt. Vida, Gh. Mun- 
teanu. A. Crișan, L Ghișa.
1. F.C. Bihor 19 12 5 2 44-12 29
2. Gloria B-ța 19 11 4 4 44-17 26
3. U.T.A. 19 11 3 5 34-18 25
4. C.S.M. Reșița 19 10 2 7 20-21 22
5. Strungul 19 8 4 7 28-23 20
6. F.C. Maram. 19 8 « 7 22-20 20
7. A.S. Paroșeni 19 8 3 8 31-25 19
8. Met. Bocșa 19 7 5 7 23-23 19
9. Armătura 19 7 5 7 23-28 19

10. Olimpia S.M. 19 6 6 7 35-24 18
11. Dacia Orăștie 19 7 3 9 25-26 17
12. Chimica 19 7 3 9 27-41 17
13. Progr. Tim. 19 6 4 9 24-33 18
14. Vict. Cărei 19 7 2 N 18 30 14
15. Sticla Turda 19 7 2 10 23-36 1«
16. Gloria Reșița 19 « 3 10 24-33 16
17. C.I.L. Sighet 19 5 4 16 20-32 14
18. Min. B. Sprie 19 6 4 14 15-36 14
martie) : Armătura Zalău — Stl- 

— Gloria Bistrița 
(0—0). C.I.L. Si- 

— F.C. Bihor 
(0—1). Strungul 

«0-4), F.C.

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
F. C. MARAMUREȘ 2—1 (3—0) I

ETAPA VIITOARE (duminică 27 
cla Arleșul Turda (1—3) Dacia Mecanica Orăștlo 
(0—2). Olimpia I.U.M. Satu Mare — A.S Paroșeni
ghet — Victoria F.I.U.T. Cărei (1—3). Metalul Bocșa 
(1—2). CIT mic* Tîrnăveni — Mlneru' Bala Sprie 
Arad — Gloria Reșița (0—2). C.S.M Reșița — U.T. Arad 
Maramureș — A.S.A. Progresul Timișoara (0—0).



PUNCT FINAL ÎN
5 NAȚIUNI

Turneul celor 5 națiuni — 
edițta 1988 are doi ciștisAtori 
ek-Kequo: Franța și Țara Gali
lor, care termină la egalitate 
de puncte, 6 (fiecare cu 3 vec
torii și o înfrîngere). pe locul 
3 Anglia cu 4 p. Scoția si Ir
landa împărțind ultimele doua 
locuri cu 2 p.

Ultimul meci, de la Cardiff, 
de pe Arms Park (70.009 spec
tatori). Tara Galilor — Franța.

FAVORITELE
(Urmare din pag. 1)

tla I.CKD, nu i-a făcut față. 
FI. Ermurache și C. Cernat au 
punctat ou multă. precizie, S. 
Ardelean și P. Brănișteanu 
s-au zbătut mult și ou folos în 
apărare și, drept urmare, mili
tarii s -au desprins categoric, 
este drept și pe fondul unei 
căderi fizice a adversarilor. în 
această partidă nu a putut ti 
folosit R. Reisenbfichler oare, 
sancționat 'cu prea multă ușu
rință de arbitrul C. Comăniță) 
ou fault tehnic. a acumulat 
dou' astfri de greșeli, motiv 
pentru care, conform regula
mentului, a fost suspendat 
pentru două jocuri.

Au înscris : Toader 14+28,
Popa 22+5 Păsărică 4+2, M. 
Iacob 10+2, Mihalcea 3+1», C. 
loan 7+12, Mădlrjac 2+19, Costin 
4+0, 3 Lazăr 0+2, PogtMiaru 
34+10 pentru I.O.E.D., respectiv 
Ermurache 27+36, Ardelean 13+ 
39 Reisenbfichler 23+#, Ci. 
Muntean» 4+4. Cerna* 10+ÎS, 
Căpușan 6+4, Cristescu 0+5, 
Brănișteanu 9+8, V. loan 4+10. 
Au arbitrat : I. Olaru — C. 
Cimăniță 'bine, mai puțin faul
tul tehnic amintit mai sus) șl 
respectiv N. Constantinexeu
— Z. Radul y (foarte bine).

Dumitru STANCULESCU
ACADEMIA MILITARĂ ME

CANICA FINA BUCUREȘTI — 
DINAMO I.M.P.Ș. ORADEA
1—1 : 87—06 (44—47) și 80—83 
(43—41). Meciuri frumoase și 
foarte echilibrate (în prima zi 
am înregistrat de 9 ori egali
tatea do tabelă, Iar a doua zi 
de 5 ori). Orădenii (la oare 
n-a evoluat Koșa) au condus 
la începutul ambelor partide și 
au dominat lupta sub panouri, 
dai bucureștenii au revenit, 
datorită în special evoluției de 
excepție a lui M. Braboveanu
— sîmbătă și a aceluiași Brabo- 
veanu. ajutat de V. Zdrenghea 
(6 aruncări de 3 puncte) — 
duminică Rezultatele finale și 
cîștigătoarelie au fost stabilite 
abia cu cîteva secunde înain
tea fluierului final. Au marcat: 
Miuleseu 5+0, Frumosu 4+1,

CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Gr/nire ^tn oaa U

Danilof 4, Lunca 3, Cervenciuc 2
— pentru Știința. Au arbitrat 
bine: VI. Cojocaru și I. Mihăi- 
lescu (Craiova).

Ion GAVRILESCU
DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 

TEROM IAȘI 22—25 (10—12). ViC. 
torte meritată a ieșencelor, gaz. 
dele ratînd foarte mult, inclusiv 
5 aruncări de la 7 m! Au marcat: 
Cristina Anton 7, Tudor 5, Pe
tre 3, Stoenescu 2, Tabără 2. 
Barbu 2 șl Scărlătescu 1 pentru 
Dorobanțul, respectiv Covaliuc 6, 
Angela Anton 6. Cosma 5, Duca
4, Nisipeanu 4. Au condus: H. 
Marzavan (București) și M. Tă- 
năsescu (Pitești). (O. BALTEA- 
NU — cores p.).

C.S.M. INDEPENDENTA SIBIU
— RULMENTUL BRAȘOV 20—17 
(14—11). victorie extrem de pre
țioasă a gazdelor, obținută In 
urma unui joc superior, atit în 
atac, cît și în apărare. în fața 
unei echipe lipsite de două ti
tulare — Tacite șl Boriceanu. 
Prin victoria obținută au re
născut speranțele sibiencelor de 
rămînere In prima divizie. Mar
catoare: Paștiu 12. Mohanu 3. 
Eaescu 2. Strola 2. Rău 1 pen
tru învingătoare, respectiv Mu. 
reșan 1. Marian 3. Beschi 3. Ion, 
Demeter, Iile și Biolan cite 1 
gol. Au arbitrat : T. Șchiopa —
D. Laub din Timișoara. (I. IO. 
NESCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— CONFECȚIA BUCUREȘTI 18— 
2* (7—9). Luptă strînsă pentru 
victorie. într-un meci echilibrat, 
în min. 57. scorul ers 18—18. 
moment în care Stancov a ratat 
o aruncare de la 7 m în favoa
rea gazdelor. Deși în inferiorita
te numerică, bucureștencele în
scriu de două ori în finalul par
tidei. obtlnînd victoria. Au mar
cat: Stancov 8. Trucă 5. Iones- 
eu 3, Torjoc 1 șl Căuș 1 pentru 
gazde, respectiv Nuțu 8, Grigoraș
5. Preoțescu 4. Sorina Ar—ltu 4. 
Constanttnescu 1. Au arbitrat : 
St. Sticea — C. Bening din Bra
șov. (C. CREȚU — coresp.).

OȚELUL GALATI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 15—22 (9—10). Fără 
să strălucească. Mureșul a obți
nut o v’-torie logică. eazdele 
străduindu-se doar să limiteze 
scorul. Marcatoare: Antoneanu 
4. Constanttnescu 3, Călmuc 3.

TURNEUL CELOR 
LA RUGBY 
s-a constituit într-o adevărată 
finală. Au învins francezii, în 
extremis, cu 10—9 (3—3) prin 
punctele înscrise de Lescarbou- 
ra (eseu). J.B. Lafon (2 l.p.l. 
respectiv Ewans (eseu) si 
Thornburn (l.p. transf.).

La Londra. pe stadionul 
Twickenham (65.000 spectatori). 
Anglia a cîștigat la scor in fa
ta Irlandei: 37—3 I

AU CÎȘTIGAT
Zdrenghea 0+23, Scarlat 19+18, 
Braboveaniu 31+20, Birsan 3+2, 
Marinescu 13+4, Panaitescu 8+ 
10, Neagu 4+2, respectiv Pascu 
7+1, Fodor 3+7, Flaundra 21+23, 
Antochi 7+24, Nlcoară 10+0, 
Gellert 11+0, Șarlă 12+13, Crls- 
tea 15+15. Au arbitrat : FI. Ba- 
loșescuu — O. Vestmian și I, 
Olaru — C. Comăniță.

Nicoleta ALDEA
RAPID BUCUREȘTI — DINA

MO BUCUREȘTI 0—2 : 84—91
(38—3?) șl 98—100 (54—48).
Victorii obținute greu de dina- 
moviști, la capătul unor meciuri 
echilibrate. Cu mai puține ra
tări, rapidiștil puteau cîștiga. 
Au înscris : G. Mihai 9+0, M*- 
rinaclu- 15+18, A. Popovicl UȘ
II, M. Dumitru 14+13, Ghiță 7+ 

16, Gh. Dumitru 3+6, Sipoș 
14+8, Suciu 10+26, pentru Rapid, 
respectiv Vlnereanu 12+16, Uglai 
14+35, V. Iacob »+T, lonescu 
4+0, David 9+10, Niculeseu 32+24, 
Sfaieviei 7+8, Bărbulescu 4+#. 
Arbitri : N. Conatantlnescu —
B. Bădilă șl FI. Baloșescu — 
O. Vestini-an. (N. TOKACEK. •— 
coresp).

GRUPA 7-12
RAMfRA BAIA MARE — 

BALANȚA C.S.U SIBIU 3—0 5 
M—08 (53—29) și 78—74 (39—38).
Coșgeteri : Clocian 24+20, Mura 
19+13, Popescu 11+», de la 
gazde respectiv Pelger 90+18, 
Apostu 18+14. Arbitri : I. Geor- 
giu — M. Rus (O. NEMEȘ, 
coresp.).

C.S.U.  T.A.G.C. IND. BRA
ȘOV — FARUL C.S.Ș. 1 CON
STANTA 2—0 : 95—78 (51—38)
și 88—84 (76—76, 32—38). Coșge
teri : Tace 24+19, Vasilică 17+ 
23 de la gazde, respectiv Băi- 
ceanu 31+34, Tecău 11+20. Ar
bitri : A. Ien și Gh. Isofache. 
(Ci GRUIA — coresp.).

ELECTROBANAT TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA C.S.Ș. 
UNIREA IAȘI 2—0 : 98—82 (50—
40) și 104—82 (52—23). Coșgeteri: 
Hie 27+18. Bobrovschi 20+19, 
Bota 10+21 de la gazde, res
pectiv Moscata 24+33, Bahrin 
14+13 Arbitri : C. Dumitrache 
— R stănciulescu. (C. CREȚU 
— corc“4n v.

a
Stan 2, Ungureanu 2 șl Oprea 1 
pentru Oțelul, respectiv Matefi 
9, Mozsi 4, Avram 3, Zita Biro
3, Pardi 2 și Bărbat 1. Au con. 
dus: Tr. Popescu și Ș. Marghes- 
cu din București. (T. SIRIOPOL
— coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA
— CHIMISTUL RM. VILCEA
22—24 (11—13). Joc echilibrat,
ambele echipe aruneind în luptă 
multă energie. Gazdele au ratat 
trei aruncări de la 7 m. Au în
scris : Cămul 8, Mihăilescu 8, 
Matarangă 2, Motoșcă 2, Manea 
și Pîriianu cite 1 gol pentru Hi. 
drotehnica, respectiv Verigeanu 
7, Toriik 5, Romete 4, Lazăr 3, 
Nedelcu 3, Bloju 2. Au arbitrat: 
Al. Vîrtopcanu — Șt. Georgescu 
din București. (CH. GOLDEN
BERG — coresp.).

MASCULIN
STEAUA — DACIA PITEȘTI 

32—19 (1S—9). Medul din Sala
Ftoreasca nu numai că a 
tost la discreția bucureșteni- 
lor. dar se putea termina cu un 
scor record dacă aceștia menți. 
neau ritmul primelor opt minute 
de joc, cind conduceau cu 9—6! 
în rest, nimic deosebit, Steaua 
acuzînd în continuare lipsa unor 
jucători de bază — Chinte», Du. 
mMru, Berbece —, deci jumă
tate de echipă, înlocuitorii aces
tora fiind departe de valoarea 
titularilor; Vaaile sting# a în
scris parcă numai clnd a vrut, 
lonescu, Petre și Mirlcă (ultimii 
doi și-au împărțit frățește re
prizele de joc pe extrema stingă) 
înscriind goluri spectaculoase. 
Piteștenii, cu o echipă lipsită 
de mobilitate (semn că pregăti
rea este necorespunzătoare). au 
arătat că deținerea ..lanternei" 
nu este întîmplătoare, amenința
rea cu retrogradarea devenind 
tot mai apăsătoare. Marcatori : 
Stingă 6, Petre 6, lonescu 5, Mi
rlcă 4, Drăgănită 3, Cicu 3. Ni. 
culae 2, Costache 2 și Ștot 1, 
pentru Steaua, respectiv Mihăllă
4, Grabovschi 4. Barbu 4. Gîdea 
2, Cozma 2, Paraschiv 2 și Oprea 
1. Au arbitrat slab: V. Dan — I. 
Maris din Cluj-Napoca.

Mihail VESA
DINAMO BRASOV — ȘTIIN

ȚA BACAU 22—21 (5—9). Victo
rie ia limită a dlnamovistilor 
brașoveni. Intr-un meci în care 
studenții au condus majoritatea 
timpului. Gazdele au obținut vic-

PRIMELE REZULTATE
DE LA C.E. DE TENIS

DE MASĂ
PARIS, 20 (Agerpres). La 

Paris au încăput întrecerile 
celei de-a XVI-a ediții a Cam
pionatelor Europene de tenis 
de masă pentru seniori.

Iată primele rezultate înre
gistrate în competiția pe e- 
chipe : Masculin : Suedia — 
Belgia 5—2 ; Polonia — Ro
mânia 5—0 ; U.R.S.S. — R. F. 
Germania 5—2 ; Ungaria — 
Iugoslavia 5—1 ; Anglia — 
Franța 5—4 ; Cehoslovacia — 
Bulgaria 5—2 ; Feminin: 
U.R.S.S. — Danemarca 3—0 ; 
Iugoslavia — R. F. Germania 
3—0 ; Anglia — România 3—2; 
Ungaria — Polonia 3—0; O- 
landa — Franța 3—0 ; Cehos
lovacia — Bulgaria 3—2.

CAMPIONATE NAȚIONALE
SURPRIZA In etapa a 24-a a 

campionatului vest-german ; «teși 
a jucat acasă, lidera clasamen
tului, Werder Bremen, a termi
nat la egalitate, 3—3 (6—2), cu 
Bayer Leverkusen (tocul 8) I Ne- 
decls s-a încheiat și meciul din
tre Eintracht Frankfurt/M șl Ba
yern Mttnehen: 1—1. In rest, F.C. 
K61n — Borussia Dortmund 2—9. 
Schalke 04 — VfB Stuttgart 3—4, 
Hanovra — Bayern Uerd'mgen 0—0, 
Kaiserslautern — Hamburger S. V. 
0—3 1, Karlsruhe — Bochum 1—0, 
MSnchengladbach — Mannheim 
0—1 I, Nilrnberg — Homburg
2—0. In clasament : 1. Werder 
38 p, 2. Bayern 36 p, 3. F. C. 
Kilin 34 p.

DERBYUL etapei a 28-a a cam
pionatului Franței s-a disputat 
la Bordeaux, unde echipa loca
lă (locul 3) a învins pe Monaco 
(locul îi) cu 3—1, rezultat în 
urma căruia Bordeaux a depă
șit în clasament pe Matra Ra
cing Paris, întrecută acasă de 
Montpellier, 0—2 ! Ordinea pri
melor clasate : Monaco 39, Bor
deaux 36, Matra 35 p. Celelalte 
rezultate : Nisa — Marsilia 3—1, 
Metz — Auxerre 1—0, St. Etienne 
— Le Havre 2—1, Laval — Cannes 
2—1, Toulon — N i ort 1—1, Brest

DE HANDBAL
toria prin golul înscris cu nu
mai 15 secunde înaintea termi
nării meciului de Roșea, după 
ce în ultimele 5 minute de joc 
mai marcaseră de patru ori, fără 
să primească gol! Au înscris : 
Nicolescu 10, Roșea 4, Moldovan 
3, Hossu 2, Donosa 1, Miele 1 și 
HMgyes 1 pentru brașoveni, res
pectiv Bondar 6, Vlad 5. Vasil, 
ca 3, Gerhard 3, Girlescu 2 și 
Ichim 2. Au condus : M. Marin — 
șt. Șerban din București. (V. 
SECAREANU — coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — UNI
VERSITATEA C.U.G. CLUJ-NA
POCA 28—21 (12—11). Joc echl.
librat în prima parte. După pau
ză gazdele S-au desprins decisiv, 
grație jocului lor eficace pe 
contraatac. Marcatori : Cr. Bursuc 
lft Șt. Bursuc 7, Pitaru 3, 
Zaharla 2, Iurea 2, Căescu !, 
Zamfir și Mucenica dte 1 gol 
pentru Relonul, respectiv S. Pop 
7, Botorce 4, Kiss 4, Petru» 2. 
Cozma 2, Crainic șl Căldare cîte 
1 gol. Arbitri : 3, Mateescu — V. 
Dăncescu din București. (I. ZA- 
HARIA — coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TC. 
MUREȘ — DINAMO BUCU
REȘTI 19—22 (12—10). In prima
parte a meciului inițiativa a *- 
parținut gazdelor, care condu
ceau cu 10—7 In min. 20 și 
12—I în min. 23. După pauză, 
dinamoviștii pun 6tăpînire pe 
joc, portarul Vaslle Coeus are 
intervenții foarte bune și după 
ce egalează — 12—1» în min. 38. 
trec la cîrma jocului, obtlnînd 
victoria. Marcatori : Ciobanu 8. 
I. Moldovan 4, Mureșan 3. Bă. 
dău 3, Furnea l șl R. Moldovan 
1 pentru A.S.A., respectiv ște
fan 5, Bedivan 4. Zaharia 4, 
Antonescu 4, Durău 2. Licu 2 
Și Jianu I. Au arbitrat : D. 
Gherghișan și C. Drăgan dtn 
Iași. (A. SZABO — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 30— 
15 (14—7). Timișorenii au condus 
permanent, obțintod o victorie 
lejeră. Au înscris : Matei 10, 
Nagy 7, Popescu 4, Dobrescu 3, 
P. Dan 2, Istode 2 șl Janto 2. 
pentru învingători, respectiv Ră- 
duță «. Agapie 2. Prlcă 2, Bar. 
caii, Neagu, Marian, Leștaru și 
Dumitrescu cîte 1 gol. Au con
dus: A. Mărieș — Gh. Istrăuan din 
Satu Mare. (C. CREȚU — co- 
resp.).

Meciul H.C. Minaur Baia Mare 
— Metalul Bistrița a fost am!- 
nat.

La C.M. de hochei pe gheață pentru juniori (gr B)

0 NOUĂ VICTOBIf ROMÂNEASCĂ: S-4 CU AUSTRIA
La Sapporo, în Japonia, au 

continuat întrecerile Campio
natului Mondial de hochei pe 
gheată pentru juniori (grupa B), 
echipa României treeîndu-și în 
cont, la capătul unei evoluții 
excelente, o nouă victorie: 6—4 
cu selecționata Austriei. în ace
eași zl. Iugoslavia — Norvegia

SUCCESE ALE ȘAHIȘTILOR 
NOȘTRI LA BLEB

în runda a doua a turneului 
internațional de șah de la Bled 
(Iugoslavia), reprezentanții noș
tri au obtinut victorii pe toată 
linia. La feminin. Margareta 
Mureșan a cîștigat la Petek, 
iar Gertrude Baumstark la 
Kosir, în vreme ce. la mascu
lin. Teodor Ghițescu l-a Învins 
pe Jancici.

— Toulouse b—0, Nantes — Lens 
2—0. Lille — Paris St. Ger
main 1—0.

ÎNVINGĂTOARE din nou, 2—0 
cu Fogon Szczecin in etapa a 
17-a, Gornik Zabrze s-a distan
țat la 8 puncte In clasamentul 
campionatului , Poloniei, avînd 
33 p. față de 24 p acumulate de 
L.K.S. Lodz (2—1 cu Zaglebie 
Lubln). în celelalte partide: 
Szombierkl Bytom — Lechta 
Gdansk 2—4, Slash Wroclaw — 
Widzew Lodz 1—1, Baltyk Gdy
nia — Gomllc Walbrzych 2—0, 
Stal Stalowa Wola — Legin Var
șovia 1—3 (Legia a trecut pe lo
cul 3, cu 21 p), Jagellonia Bia
lystok — G.K.S. Katowice 2—1, 
Lech Poznan — Olimpia Poznan 
2—2.

ETAPA incompletă, sîmbătă, în 
Anglia : Arsenal — Newcastle 
1—1, Coventry — Derby County 
0—3, Nottingham — Manchester

SCHI FOND
(Urmare din pag. 1) 

deschisă tuturor categoriilor de 
junioare. Pornite cu numere de 
start alăturate, 17 și 18, la o 
jumătate de minut una de alta, 
Ileana Hangan și Mihaela Cîrs- 
toi au menținut neștirbită a- 
ceastă diferență. Astfel că abia 
în finalul cursei arbitrii au pu
tut consemna o diferență de 
numai 3 secunde între cele două 
tinere și talentate alergătoare, 
fapt rar întîlnit pe o asemenea 
distanță. Beneficiară a fost ju
nioara mică din Predeal. Miha
ela Cîrstoi. care reușește ast
fel o primă victorie de presti
giu în calendarul competițional 
intern major. O nouă dovadă a 
unui progres substanțial reali
zat în ultimul an de această 
junioară de talent, apreciata ca 
avînd un potențial biologic rar

PATINAJ ARTISTIC
(Urmare din pag. 1) 

tionalele" țării, de la Miercu
rea Ciuc, diin octombrie), erau 
mult deficitari.

„Bătălia" oea mai etrlnsă 
s-a dat la categoria junioare 
II, unde erau prezente trei 
componente ale lotului națio
nal — Beatrice Kuroeakovschi. 
Fabiola Vișlnoiu și Raluea 
Duda — și două alte talentate 
patinatoare, cu șanse îndrep
tățite la un loc cit mai bun 
pu podium : Marina BeMu si 
Crenguța Alecu. în cele din 
urmă, a învins Beatrice Kur- 
ceakovschi, cea mai ,,prezen
tă" pe gheață, oea mai plft- 
cută, dar și cea care a ratat 
cel mai puțin. Clasarea FaWo- 
lei Vlșinoiu pe cea de-a treia 
treaptă a podiumului este ur
marea firească a exerciți ului 
reușit de la programul mare 
(încheiat pe locul 2), cane a 
propulsat-o de pe locul 5 pe 
3. La junioare mari, structu
rile de exerciții, precum șl 
realizările fără cusur de pe 
gheață au demonstrat supe
rioritatea evidentă a Codru- 
țel Moiseanu.

Fără doar și poate, cel pre
zent! au fost îneîntați de evo
luțiile campionului nostru de 

seniori și juniori, Cornel 

7—6. Japonia — Franța 7—1 și 
Elveția — Olanda 9—2.

Deși învinsă, reprezentativa 
Norvegiei se menține pe locul 
1, cu 8 p. urmată de echipele 
României, Elveției și Franței, 
cu cite 6 p.

TURNEU INTERNAȚIONAL
DE POLO

Luînd parte la un turneu in
ternational de polo pe apă des
fășurat la Budapesta, echipa 
Dinamo București a întrecut, in 
ultima zi. cu 9—6 (2—l. 2—1, 
2—2. 3—2). pe Glifada .Grecia), 
ocupînd în final locul 2 al cla
samentului. Locul 1 a revenit 
lui V.S.H.C. Budapesta (13—10 
cu Kosice) 8 p. urmată de Di
namo 6 p. Glifada 4 p, Kosice 
2 p și Nisa 0 p.

U. 0—0, Oxford — Chelsea 4—4, 
Sheffield — Portsmouth 1—o, 

Wimbledon — Tottenham 3—0. 
Southampton — Charlton 0—1, 
West Ham — Watford 1—0, 
Queens Park Rangers — No..-wlch
3—0. Derbyul orașului Liverpool 
șl al campionatului, Everton — 
Liverpool, s-a jucat duminică 
seara, rezultatul neparvenindu-ne 
pin# la închiderea ediției.

REZULTATE din campionatul 
Scoției, mal puțin de la meciul 
Glasgow Rangers — Celtic Glas
gow, amînat : Dundee United — 
Aberdeen 0—2, Falkirk — 
Motherwell 0—0, Dumferline — 
F. C. Dundee 6—1, Hibernian — 
Hearts 0—o, Morton — St. Mirren 
0—2.

NIC! UN „X" în etapa a 23-a 
a campionatului Italian (!) și o 
singură victorie în deplasare : 
Verona — Torino 0—2. Celelalte 
rezultate : Ascoll — Internaziona- 
le 2—1., Fiorentina — Cesena 3—1, 
Juventus — Pisa. 2—1, Milan — 
Pescara 2—0, Napoli — Como 3—0, 
Roma — Empoli 1—0 și Sampdo- 
ria —Avellino 2—0. în clasament s 
1. Napoli 38 p, 2. Milan 34 p, 3. 
Roma 33 p.

întîlnit. Ileana Hangan n-a reu
șit să cucerească al șaselea său 
titlu la junioare și senioare la 
această ediție a Campionatelor 
Naționale, dar rămîne, totuși, 
o performeră valoroasă a în
trecerii de la Predeal.

Rezultate tehnice. 15 km ju
nioare : 1. Mihaela Cîrstoi (C.S.Ș. 
Armata Predeal) 43:24 — cam
pioană națională, 2. Ileana Han- 
gan (C.S.Ș. Bistrița — A.S.A. 
Brașov) 43:27, 3. Adina Țuțulara 
(C.S.Ș. Șoimii — I.P.A. Sibiu — 
A.S.A. Brașov) 43:56, 4. Dantela 
Fillmon (C.S.Ș. Vatra Dornel — 
A.S.A. Brașov) 45:19, 5. C alka
Fodor (C.S.Ș. Miercurea C'iuc) 
46:38, 6. Liliana Enescu (Steagul 
Roșu Brașov) 48:11 ; 20 km se
nioare : 1. Rodica Drăguș (CSM 
Bistrița) 56:05 — campioană na
țională ; 2. Elena Reit (Tractorul 
Brașov) 59:01, 3. Mihaela Toc 
(Tractorul Brașov) lh 04:16, 4.
Viorica Vrășmaș (C.S.M. Bistrița) 
lh05:48, 5. Monica Jauca (C.S.M. 
Bistrița) lh06:34, 6. Gabriela Niilâ 
(Tractorul Brașov) Hh07:28.

Gheorghe. Frumusețea compo
zițiilor. „baletul" făcut de a- 
cest sportiv, expresivitatea de 
core a dat dovadă la cele două 
programe de compoziție (scurt 
și liber ales) au creat im
presia că avem în față un pa
tinator de certă perspectivă. 
Nu mal departe de toamna 
trecută. Cornel se arăta doar 
un simplu (desăvîrșit, ce-4 
drept I) tehnician, dar acum el 
a impresionat prin— artistic. 
Felicitări pe această cale co
regrafei Mariana Dudaș !

Categoria Juniorilor mid a 
fost reprezentată doar de trei 
concurenți. care au și urcat 
pe podium, dintre ei reținînd 
atenția Gheorghe Chiper, care 
este încă copil.

Rezultate tehnice, junioare 12 
1, Codruța Moiseanu (C.S. Tri
umf Centrul olimpic i.M.F.ț 
2,0 p, 2. Grety Marton (CSM 
Cluj-Napoca) 4,0. 3. Andreea
Munteanu (CS Triumf) 6,0 ; ju
niori I : 1. Cornel Gheorghe
(OS Dunărea Galați CO IMF) 
2,0, 2 Zsolt Kerekes (CSS 
Miercurea Ciuc CO IMF) 5,0, 3. 
Marian Prisăearu (CS Dunărea 
Galați CO IMF) 5,0 : junioare 
H : 1. Beatrice Kurceakovschx 
(CSS Miercurea Ciuc CO IMF)

3.2 2. Marina Belin (TCEMENERG)
3.2 3. Fabiola Vlșinoiu (CSS 
Pionierul Ploiești CO IMF) 3,8; 
Juniori H : t. Cătălin Frății» 
(CSS 1 Timișoara) 2.0, 2. Gheor- 
gh Chioer (CSS Miercurea. 
Ciuc) 4,0. 2. Dragoș Găitănar 
(CSS Tractorul Brașov) 5.4.
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