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Frumoasă comportare a sportivilor noștri la C. E. de tenis de masă

OTILIA BĂDESCU - MEDALIE DE ARGINT LA SIMPLU

• Medalii de bronz la dublu fete (Otilia Bădescu -

Maria Alboiu) și dublu mixt (Călin Creangă — Otilia

Bădescu) • Cele mai bune rezultate din ultimele

5 ediții ale întrecerii continentale

în campionatele de volei

VICTORII SCONTATE

Cea de a XVI-a ediție a Cam
pionatelor Europene pentru se
niori la tenis de masă s-a în
cheiat. ieri, la Palatul Sportu
rilor Bercy, din Paris, eu de
semnarea laureaților în probele 
individuale. A fost o ediție deo
sebit de echilibrată, în care 
n-au lipsit surprizele și în ca
re foarte puțini dintre meda- 
liații ediției ’86 și-au mai păs
trat locurile fruntașe. In aceas
tă dispută, extrem de strînsâ 
pentru medalii, s-au aflat și 
sportivii români, care au avut 
o comportare remarcabilă, ob- 
ținînd o medalie de argint la 
simplu — OTILIA BĂDESCU 
și două de bronz, la dublu fe
minin — OTILIA BĂDESCU, 
MARIA ALBOIU. și dublu mixt 
CALIN CREANGĂ. OTILIA 
BĂDESCU. Acest frumos bilanț 
este cu atît mai grăitor cu cît 
doi dintre medaiiații noștri 
Otilia Bădescu și Călin Crean
gă. se află încă la vîrsta junio
ratului. Pentru tînăra sportivă 
Otilia Bădescu (componentă a 
clubului Spartac Stirom C.S.$. 1 
București) cele trei medalii 
constituie o mărturie a talentu
lui și a muncii depuse. Alături 
de ea. Călin Creangă (de la 
C.S S. Bistrița) și Maria Alboiu 
(de la C.S.S, Metalul Rm. Vîl- 
cea) au demonstrat că școala 
românească de tenis de masă 
dispune de elemente de va’oa- 
re, aoest bilanț fiind cel mai 
bun din 1980. cind s-a făcut 
schimbul de generații-

Otilia Bădescu (dreap
ta), Călin Creangă și 
Maria Alboiu au avut 
o excelentă evoluție, 
urcînd pe podiumul ^eu
ropenelor" de seniori

Așadar, după ce a intrat, în 
1986, în posesia „bronzului", Oti
lia Bădescu a mai urcat o 
treaptă in ierarhia europeană 
a probei de simplu, ea aflîn- 
du-se la numai un pas de cu
nuna de lauri a învingătorului. 
Pornită ca favorită nr. 7, Oti
lia Bădeseu a avut de depășit 
adversare valoroase încă din 
primele tururi : EIs Billen 
(Belgia), Elena Kovtun (U.R.S.S.) 

— locul 9 tn ierarhia continen
tală 4 la „Eurotop 12“ —, Bar- 
bro Wiktorsson (Suedia), pe 
ultima întîlnind-o în „sferturi" 
(după ce aceasta o depășise, pe 
fosta campioană europeană — 
1982, olandeza Bettine Vnese- 
koop). După un meci foarte e- 
chilibrat, Otilia Bădescu reu-

(Continuare în pag. a 4-a)

In cea de a XX-» etapă a 
Campionatelor Naționale de vo
lei — feminin șl masculin — 
s-au obținut rezultate normale.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI — DINA

MO BUCUREȘTI 2—3 (8, —8, —11, 
12, —16). Derbyul bucureștean, 
desfășurat în fața unor tribune 
pline, a corespuns din punct de 
vedere al angajamentului, nu însă 
și din punct de vedere tebnle. 
Afirmația este valabilă pentru 
ambele tabere, care au făcut 
numeroase greșeli. Dinamo, prin 
această victorie, șl-a luat revan
șa pentru înfrîngerea de acasă, 
din tur. La începutul partidei, 
mai dezinvolte au fost rapldis- 
tele care, după un set ciștlgat. 
au condus în cel de-al doilea 
cu 8—2, dar... atît. Au urmat 
două seturi ale dlnamovlstelor 
și, prin luptă dirză, egalarea Ia 
seturi. In cel de-al cincilea, e- 
fectiv dramatic, Rapid a condus 
cu 8—4, dar unele neglijențe sau 
nesincronizărl șl, mai ales, ser
viciile puternice (din care s-au 
realizat și puncte) ale dlnamo- 
vlstel Cristina Pirv au dus Ia 
11—11 și... victoria oaspetelor 
Remarcate : Daniela Buinbăcilă. 
Daniela Țaga, Mirela Gllga (R). 
Cristina Pirv (mal ales pentru 
servicii), Georgeta Lungu și Iri
na Velicu, Au arbitrat, foarte 
bine, un med greu : M. Nico- 
Iau — M. Stamate. (Gheorghe 
DEDIU).

C.S.U. RAPID GALATI — FA
RUL CONSTANȚA 3—9 (8, 10, 
8). Spre satisfacția celor peste 
2 000 de spectatori, gazdele — 
care au excelat la blocaj șl la 
apărarea în linia a doua — au 
obtinut o victorie facilă în nu
mai o oră de joc. Partida nu

în primul eșalon la baschet masculin

A MAI TRECUT O ETAPA...
In cadrul campionatului de 

baschet masculin meciurile ulti
mei etape nu au avut darul să 
satisfacă pe iubitorii acestui fru
mos joc sportiv. Toate partidele 
au fost de slab nivel tehnic și 
spectacular, dezamăglndu-i pe 
cei ce le-au vizionat. '

GRUPA 1-6
RAPID — STEAUA 0—2 : 

93—121 (52—51) și 93—106 (48—56). 
Deși s-au desfășurat sub apa
rența unui oarecare echilibru 
(feroviarii s-au aflat multă vre
me la conducere în special In 
primul meci), problema învingă
toarei nu a fost pusă în discu
ție. Ambele partide au fost de 
slab nivel. Un fel de „na-ți-o ție, 
dă-ml-o mle“ cu ritm de vals șl 
greșeli inadmisibile- pentru niște 
baschetbalist! cu pretenții. cum 
se cred mulți jucători din ambele 
echipe, cu apărări mimate. în 
care flecare se ferea să-și atingă 
adversarul etc., etc. Păcat de 
strădaniile celor patru antrenori

Fazi din meciul Rapid — 
Dinamo

Foto : Aurel D. NEAGU 

s-a ridicat insă Ia nivelul aș
teptat. S-au remarcat : ileana 
Berdilă, Emilia Nedelen șl Da
niela Dinică (C.S.U.), respectiv 
Maria Enache. Au arbitrat : A. 
Dragomir — G. Nedelcu. (T. Sl- 
RIOPOL, coresp.).

(Continuare în pag. 2-3)

Divizia A la handbal Harți $1 miercuri ACȚIUNI IMPORTANTE
Nicoleta ALDEA

(Continuare tn oao 2-3)

CHIMISTUL RM. VlLCEA-ȘTIINȚA BACĂU 30-28
• Murețencele ți vilcencele umăr la umăr in lupta pentru titlu • 
Șase formații masculine pe distanța a numai două puncte, in sub

solul clasamentului

După joourile etapei a XVII-a. 
Mureșul șl Chimistul (victorioa
să in derbyul ou știința) conti
nuă. umăr la umăr, lupta pen
tru titlu. în întrecerea feminină, 
amînînd oarecari clarificări 
pentru duminica viitoare. în 
partida directă. în timp ee In 
subsolul clasamentului codașele 
au obținut victorii prețioase : 
la băieți. Steaua și Dlnamo Bu
curești se urmăresc Îndeaproape 
pentru șefie. Ier In „zona fier
binte* *.  pe distanta a numai do
uă puncte, se insiră Intr-o lup
tă aprigă, șase formații.

oare au căutat să-șl impulsioneze 
elevii la un ritm ceva mai sus
ținut dar eforturile lor nu au 
avut eco-u asupra celor din te
ren... Au marcat : G. Miliai 
12+13. Marlnache 19+32. Popovicl 
30+9 M. Dumițru 23+18, Gh. Du
mitru 0+1 Șipoș 7+10. Cudria 

. 2+10 pentru Rapid, respectiv Er- 
murache 22+15. Ardelean 17+12, 
Reisenbuchler 0+28 Rosnafskl 
8+0. Munteanu 7+0. Cernat 43+8, 
Căpușan 12+0. Crlstescu 6+12, 
Brănișteanu 8+19, V. Ion 0+12. 
Au condus FI. Baloșescu — I. 
Olaru (sîmbătă) șl FI. Baloșescu 
— N. lonescu (duminică).

* . Paul IOVAN

DINAMO BUCUREȘTI — ACA
DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 2—0 : 123—82 
(66—36) șl 115—94 (71—45). Me
ciuri la discreția dlnamovlșttlor, 
care au folosit mal mult jucă
torii tineri (Dan Niculescu n-a 
jucat duminică. Iar Vlnereanu In 
ambele partide). La învingători o 
Impresie bună a lăsat Slnevlcl

MASCULIN
STEAUA — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 26—23 (13—10). Meciul 
din Sala Floreasea n-a stat r.lcl 
un moment sub semnul Între
bării în ceea ce privește Invln- 

Constantin Petre, ieri în vervă deosebită, nu măi poate fi oprit 
să arunce la poartă. Fază din meciul Steaua — Universitatea Cra- 
l0Va- Foto : Eduard ENEA

gătoarea, chiar dacă studenții au 
condus cu 2—0 în miri. 2. Dar, 
și de această dată. Steaua nu 
a putut alinia cea mai bună 
formație. în tribună, alături de 
Ghimeș, a stat și Stingă, acci
dentați. A fost un meci de con
tre. ea la box. în care out-side- 
rul — Universitatea —, echipă 
disciplinată tactic, a punctat ori 
de cite ori adversarul s-a lăsat 
descoperit, dar numai atît. Așa 
se explică diferența mică în fi
nalul meciului în care am re
marcat pofta de joc și de... go
luri a lui Constantin Petre, goi- 
geterul întîlnlrii. Introdus în 
formație abia în mln. 11. rein
trarea lui Marian Dumitru șl

Mihail VESA
(Continuare tn pag 2-3)

ALE LOTURILOR DE FOTBAL
• Echipa națională ți „tineretul" intilnesc selecționatele similare 
ale R. D. Germane • „Olimpicii*  — partidă oficială, cu Polonia, 

in deplasare

LOTUL REPREZENTATIV 
AL TARII NOASTRE (fără 
selecționabilii de la Steaua), 
a susținut, ieri, la Brăila, un 
joc-test în compania divi
zionarei B din localitate. 
F.C.M. Progresul. înaintea 
partidei amicale pe care 
o va disputa, miercuri, la 
Halle. în compania echipei 
naționale a R. D. Germane. 
Meciul, desfășurat pe o 
vreme frumoasă. a oferit 
celor peste 15 000 de spec
tatori un joc de bună calita
te. formația locală di nd o 
bună replică. La capătul 
celor 90 de minute, lotul 
a obținut victoria cu 2—1 
(0—0), prin golurile mar
cate de Coraș (min. 55) și

SPORTIVII DE LA STEAUA Șl DINAMO BRAȘOV - 8 TITLURI
DE CAMPIONI

te Sala Sporturilor din Brașov 
la capătul unor întreceri deose
bit de disputate, s-au încheiat 
Finalele Campionatelor republi
cane individuale <?.e lupte libere. 
De-a lungul turneului fina nu
meroase partide au stat sub 
semnul echllibrur.il de ia cal
mul pînă la ultimul sunet de , 
gong. De altfel, ia această edi
ție. doar doi concurent) au reu
șit să se impună fără nrea mari 
emoții: Dănuț Pcefit /Steaua'. la 
categoria 57 kg, »i Marcel fora 
(C.S. Onești), la .,62 kg". Cea 
mal bună comportare — cxtin 
era lesne de anticipat — au 
avut-o luptătorii de la Steaua și 

Ciucă (min. 64), respectiv Pe- 
irache (min. 76). Antrenorii 
E. Jenei și C. Drâgușin au 
folosit următoarea forma
ție : Moraru (min. 70 Mânu) 
— M. Popa, Andone (min. 46 
Stănescu), Rednic, Ciucă — 
Sabău (min. 46 Geolgău), E. 
Săndoi, Mateuț, KIein — Co- 
raș, Cămătaru.

în cursul acestei dimineți, 
jucătorii mai sus — men
ționați. cărora li se va ală
tura si petroșeneanul Lasconi, 
care ieri a jucat în campio
nat. la echipa Iui de club, 
vor pleca, pe calea aerului, 
în R. D. Germană.

(Continuare in pag 2-3)

REPUBLICANI LA LUPTE LIBERE
Dlnamo Brașov: dte 4 titluri!

Meciul decisiv pentru desem
narea campionului la categoria 
de greutate cea mal mică 18 kg 
a fost programai în turul 1 
cînd s-au întîlnit Eomică Rașo- 
van (Dlnamo Srasov'i și Dumi
tru Drăghici (Steaua). învingător 
la ediția de anu. recul. Pînă 
atunci cei doi luotătorl se deta
șaseră de ceilaiti ad vet sari si — 
teoretic vorbind — nu mal aveau 
„obstacole" dificil ? nici în con
tinuare. Fostul campion ? încer
cat atacuri mai olne cotate, dar. 
desigur, mai greu Je ’’r.alit.at în 
fata lui Rașovan. Acesta a adop
tat tactica folosirii procedeelor

Victor David (Dinamo) în
scrie încă două puncte pentru 
echipa sa.

Foto : Aurel D. NEAGU

mai simple dar mai sigure. ob- 
tinînd de flecare dată cite un 
punct și ăstfe. scorul final i-a 
fost favorabil cu 1—2. Clasamen
tul : 1. Romică Rnșovan, 2. D. 
Drăehîci. 3, I. tDuie'er Keenin'. 
O dată scăpați de concurența lui 
Gheorghe Neagoc tSteaua) cam- 
n’nnni de nlnă J*’inci al ca’ego- 
riel 52 kg. apoi de cea a 
a'tul favorit Min Păcurarii 
(Mureșul Tg. Mure,'. ’esltl sur-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag 2-3)

echllibrur.il
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In semifinalele Cupei F.R. Rugby:

POLITEHNICA IAȘI -CONTACTOARE BUZĂU Șl C.S.M. SIBIU -ȘTIINJA BAIA MARE
PROSOAPELE

Ier

SERI,

Cupa F. R. Rugby — a doua 
întrecere internă ca importanță 
(ieri, la nivelul „sferturilor4*»  — 
ciștigă cu fiecare etapă adeziuni 
tot mal numeroase. Pe stadionul 
studenților din Tei s-a dispu
tat ieri dimineață un cuplaj 
rugbystic. la a cărui reușită au 
contribuit trei formații din pro
vincie și una bucureșteană.

în cel dinții meci al zilei, PO
LITEHNICA IAȘI a dispus de a 
doua echipă a Constanței, TC 
IND. cu 36—19 (24—3). le capă- 

spectaculos, întul unui meci 
care calitatea nu a fost omisă 
nici un moment. Studenții ieșeni, 
care merită (pentru acest joc) 
un sincer „bravo !“ (ca și an
trenorul lor, Valeriu Irimescu, a 
cărui „mină4* ab:’5 începe îâ se 
simtă), au realizat faze excelente, 
cu atacuri înlănțuite înaintași-trei- 
sferturi și pase încrucișate ale 
acestora din urmă, care au dus 
la înscrierea 
de opt eseuri 
Paranici
Muraru) • 
tea și Vasilache (cîte o 
La rîndul lor, elevii lui 
Bercu, învinși merituoși 
că nu au închis jocul, au 
tat prin M. Gheorghe și 
cîte un eseu, D. Mihai — s i.p., 
drop și transf. De unde diferen
ța de scor dintre echipe 1 Dln- 
tr-o superioară concepție de joc 
a „politehnicienilor* 4, pe fondul 
unui lot mai omogen, cu cîteva 
valori reale. Iată formația ali
niată de învingători : Vasilache 
— Crețu, Muraru. Paranici, Va- 
siliu — Costea (Mititelul. Iftode

a nu mal puțin 
(Vasiliu. Crețu, 

cîte 2, Costea și 
au transformat Cos- 

dată). 
Vasile 
pentru 
pjnc- 
Sasu, 

2 l.p.,

— Colibă Leuciuc, Vasluianu —
L. Constantin, Cr. Ciorăscu — 
Ghenea, signeanu, Elisei (Dorof- 
tei și Petru fiind accidentați). 
Excelent arbitrajul lui I. Devi- 
doiu.

AS CONTACTOARE BUZĂU șl 
RAPID BUC., protagonistele celei 
de a doua întîlniri. au furnizat 
un joc mal echilibrat, dar nu la 
fel cursiv ca crirnm. cu iouâ 
reprize diametral opuse. în pri
ma, cît au avut „cartușe**,  rapi- 
diștii, mai „motivați* 4, au condus
— surprinzător — Ranga (drop), 
Stanciu (l.p.), Răduță (eseu) și 
la pauză : 10—0 1 Apoi buzoienli, 
cu o formație evident mai soli
dă. mai bine structurată, au pus 
stăpînire pe meci, pe fondul că
derii cvasitotale a echipei ad
verse, marcată șl de accidenta
rea fundașului Stanciu. la în
scrierea primulu’ eseu ouzoian — 
Tudor • au marcat apoi în seri» 
Țuică și lancu — eseuri, Podă- 
rescu — 2 transf, drop. Așadar, 
tezultat final : 19—10 (0—10). E- 
chipa învingătoare (antrenor : 
Ion Tuțuianu) : A. Dinu — Clo- 
bică, Țuică, Capmare, Tudor — 
Podărescu. Gomoescu — Zafies- 
tu, Oprea, lancu — Gheorgheoju. 
Neacșu — Alexandru, Filipoiu. 
Cioarec. A arbitrat foarte bine
M. Vătuî.

Dîmitrie CALLIMACHI

tibrat. Victoria maramureșenilor 
e meritată, ei dovedind mai mul
tă decizie în finalizarea fazelor. 
Bucureștenii au ratat mult prin 
Tudose, omul lor de... gol ! Au 
înscris : Osiac 4 l.p., Sugar
eseu și Cantea drop pentru ști
ința, respectiv Tudose 2 l.p.. 
transf.. Cîrcei eseu. Petre drop. 
A condus : Gh. Huștiu. (C. 
GRUIA, coresp.).

La Alba Iulia, în cel de al 
patrulea ..sfert**  a’. Cuoei F.R.R., 
CSm SIBIU (antrenor Dumitru 
Răscanu) a întrecut la scor pe 
ȘTIINȚA PETROȘANI î 22—4 
(9—4). Au marcat : Jianu, Ivan- 
ciuc eseuri, Amarie l.p.. transf.. 
Roșu 3 l.p., respectiv CI. Gheor
ghe eseu. a. ANGHELINEI, co
resp.).

în semifinale, se vor întilni Po- 
Contactoare 
Tecuci), și 
Cemin Bala 
aprilie la

litehnica Iași cu 
(sîmbătă 2 aprilie la 
CSM Sibiu cu Știința 
Mare (duminică 3 
Brașov).

Duminică dimineața în sala 
pugiliștilor de la Dinamo 
București» a avut loc una 
dintre partidele campionatu
lui național de box pe echi
pe pentru juniori. Selecțio
nata Municipiului București a 
primit replica echipei jude
țului Constanța. Pentru iubi
torul de spectacole pugilisti
ce meciurile de juniori 
un farmec deosebit, 
atunci cind „copiii 
din ring reușesc să 
treze că au deprins 
nament și ceva 
deele tehnice, i 
put, așa cum 
să fie în întregime, furtunos, 
bucureștenii Gh. Cataramă 
și FI. Dumitru (la cele mai 
mici categorii) trecînd greu 
de constănțenii N. Craiu și, 
respectiv, Âmet Hasan. Noi, 
cei din jurul ringului, ne-am 
bucurat, avînd de-acum pre
misele unei reuniuni exce
lente, așa cum fuseseră cele 

. două partide amintite. Spre 
surpriza generală, însă, în 
continuare am putea spune

au
Mai ales 
teribili" 

demon s- 
la antre- 

din proce- 
Gala a ince- 

ne așteptam

că am asistat la o... expozi
ție de prosoape • Ne-a oferi
t-o Gheorghe Călin, antreno
rul formației constănțene. 
Prezentind sportivi slab pre
gătiți pentru această compe
tiție el i-a salvat de corecții 
severe aruncind prosopul în 
ring, semn că solicită aban
donul lor După prima solu
ție de acest fel, am 
că a fost o întîmplare. 
mal întîmplă... A venit, 
să. și a doua, și a treia, 
a patra, și a cincea. Rețineți, 
toate în primul minut de 
luptă ! Mal multe prosoape 
în ring nu a putut arunca 
antrenorul constănțean deoa
rece i se terminase echipa, 
la două dintre categorii ne- 
prezentind concurenți.

Prea seamănă a formalism 
această participare a juniori
lor constănțeni la campionat, 
încheiată la București cu un 
penibil 0—13. Un formalism 
care costă...

crezut
Se 
in

și I
I
I
I

TITLURILE LA
(Urmare am pag I)

prinzător din cursă după prime
le 3 tururi. Dorin B'rcu 'Dinamo 
Brașov) și Nicu Hincu (Steaua) 
6-au îndreptat ja pași 
spre primele trepte ale 
mulul. Meciul lor s-a ridicat la 
înalte cote de tensiune și, pro
babil. altul ar fi fost epilogul 
dacă brașoveanul nu s-ar fi ac
cidentat. fiind nevoit să abando
neze. Deca: 1. Nicu Hincu, 2. D. 
Bircu, 3. C. Corduneanu (Ni
cotină Iași).

Cum am mal menționat, la ur
mătoarele două categorii, Dănuț 
Prefit și, respectiv. Marcel Popa 
au obținut victorii fără proble
me în toate partidele susținute. 
Cat. 57 kg: 1. Dănuț Prefit, 2. A. 
Radu (Steaua) 3. Fl. Ionita (Ra
pid Buc.); 62 kg.: i. Marcel Po
pa, 2. Gh. Mitran (Vulcan Buc,). 
3. I. Boca (Hunedoara).

Un campion care »*u  prea in
tra în „calculul hîrtiei44 înaintea 
startului a fost ce.» de la +’8 kg“ 
— Traian Marinescu (Dinamo 
Brașov). Dar Octavian Țenț 
(UNIO Satu Mare), campionul de 
anul trecut, n-a putut evolua.

siguri 
pc ^ill

DIVIZIA A LA HANDBAL
(Urmare din pag l)

evoluția portarului Adrian Simi- 
on, din formația campioană ; 
de ba oaspeți, alături de disci
plina tactică generală (s-a ur
mărit și s-a reușit menținerea 
cît mai mult a mingii), s-a evi
dențiat și inspirația portarului 
Grigore Albiei, care și-a salvat 
echiipa de la multe go*l.uri  ca și 
înscrise. Marcatori : Petre 8, 
Berbece 6. Marian Dumitru 5, 
Cicu 4, Mirică 2 și Ștot 1 pen
tru învingători, respectiv Mari
an 6, Gheorghe Dumitru 5, 
Giurgiu 4, Agapie 3, Prică 2, 
Dumitrescu. Neagu șl Răduță 
cîte 1 gol. Au arbitrat slab, un 
meci fără probleme : L. Con- 
druț — O. Marin (Ploiești).

ȘTnNȚA BACAU — DINAMO 
BUCUREȘTI 23—24 (12—14). Un
meci pe muchie de cuțit, înche
iat cu victoria la limită a bucu- 
reștenilor, care au condus cea 
mai mare parte a timpului. în 
mim. 56 scorul a fost 
23—23, studenții fiind cei 
au egalat, dar tot ei au rămas 
în numai trei jucători de cîmp, 
ceea ce a permis dinamoviștilor 
să înscrie în ultimele secunde 
de joc și să obțină astfel victo
ria în.tr-un meci în care porta
rul Dănuț Vieru (Știința) a fost 
cel mai bun jucător de pe te
ren. Au înscris : Bondar 7, va- 
silca 7, Chirilă 6. Gîrlescu 1, 
Vlad 1, Vieru 1 pentru stud en ți, 
respectiv Durău 6. Zaharia 5, 
Mocanu 4, Ștefan 3, Antonescu 
3, Lieu 1, Bedivan 1 și Simion 
1. Au arbitrat : Gh. Șandor (O- 
radea) — N. lancu (Buzău). (S. 
NENIȚA — coresp.)

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — DACIA PITEȘTI 
22—22 (9—10). O luptă acerbă
pentru fiecare minge, explicabi
lă prin pozițiile de vecine în 
subsolul clasamentului. A rezul
tat o partidă de un slab nivel 
tehnic și cu mulițe situații rata
te. Marcatori : R. Moldovan 10, 
Bădău 5, Ciobanu 3, I. Moldo
van 2, Furnea 1 și David 1 pen
tru A.S.A., respectiv Cozma 6, 
Oprea 5, Nesgu 3, Grabovschi 3, 
Mihăilă 2, Barbu 2 și Paraschiv 
1. Arbitri : T. Curelea — I. Pă- 
unescu (București). (A. SZABO 
— coresn.).

DINAMO BRAȘOV — META
LUL BISTRIȚA 21—18 (9—8). Joc 
echilibrat pînă în min. 50, cînd 
scorul era 15—15. Apoi brașove-

egal : 
care

Petre HENȚ

Ol
RM. 

Ev ol II ii 
Sărat, 
orașuli 
Blind 
stadion 
zenta 
a île 
b j 
lentul 
tremis 
siunea 
constăr 
piei îș 
de fav 
Roșu ( 
și mal 
și 41) 
de fav 
oaspeți 
de apâ 
dispozi

După 
se sch 
du-se i 
min. 5
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CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag 1)

La Brașov. ȘTIINȚA CEMIN 
BAIa MARE (antrenor Florin 
Popovici) a întrecut RC GRIVI- 
ȚA ROȘIE CU 19—15 (9—12). la 
capătul unui meci plăcut, echl-

LUPTE LIBERE
fiind accidentat, iar /xron Cîndea 
(Jl<ul Petrila) și Endre Elckeș 
(ASA Oradea), eomponenți ai 
lotului reprezentativ, au părăsit 
competiția chiar după primul 
tur, accidentîndu-se. Cu toate a- 
cestea, brașoveanul a fost pus 
la grele încercăn. mai ales in 
meciul cu Daniel loniță (Rapid 
Buc.), situat, în .iinail, pe locul 
secund, cel de al treilea loc re
venind lui V. Mar'n 'Dinamo 
Brașov).

La celelalte categorii, favoritii, 
exceptîndu-1 pe ciștigătorul de la 
„90 kg“, au cucerit titlurile. Cla
samente: 74 kg: 1. Claudiu Tâ- 
măduianu (Steaua; 2. D. Bulean- 
dră (Galați), 3. E. Livszeanu -Tg. 
Jiu); 82 kg: 1. Gheorghe M’tu 
(Dinamo Brașov), 2. P. I-Iodoro- 
geanu (Lași), 3. N. Gnitâ (Ra
pid Buc.); 90 kg: 1. Alexandru 
Koteleș (înfrățirea Oradea), 2. 
C. Radu (Steaua), 3. Gh. Fodo- 
rea (Dinamo Brașov»; 100 kg: 
Vasile Pușcașu Steaua), Z. 
Baciu (Rapid Buc.), 3. A. Pana it 
(Tîrgoviște); 130 kg: 1. - - -•
Ianko (Dinamo Bțașovi, 
Cruceanu (Steaua;. 3. Gh. Broș- 
teanu (Iași).

1.
2. I.

Andrei
2. F.

DACIA C.S.Ș.U. PITEȘTI —PE
NICILINA IAȘI 3—2 (—12, 6, —12.
7, 3). Patru seturi disputate la 
un nivel superior, în care am
bele echipe au depus toate efor
turile pentru a-și adjudeca victo
ria. In setul cinci însă, ieșen- 
cele au cedat neașteptat în fața 
gazdelor, o echipă mai omogenă 
și în care Felicia Popescu a fă
cut cel mai bun joc al său dir» 
actualul campionat. S-au remar
cat : Felicia Popescu, Claudia 
Tătucu, Cristina Buznosu (D). 
Gabriela Copcea și Aurelia Pre
da (P). Au arbitrat: ~ 
Gh. Stan. (Narcisa 
coresp.).

OLTCIT CRAIOVA 
LIBERTATEA SIBIU
8, 7). După un început ezitant, 
care a permis sibiencelor să do
mine autoritar primul set, cra- 
iovencele revin puternic și, cu 
un blocaj ferm, cu multă mo
bilitate în teren, reușesc să ciș- 
tige o partidă din ce în ce mai 
atractivă pe parcursul ei. Re
marcate : Lucretia Mirea, Liliana 
Hermeneanu, Mirela Neculiță (O), 
Mirela Nistor și Otilia Szentko- 
vics (CSM). Au airbitrat : V. Ran- 
ghel — P. Deju. (Șt. GURGUI, 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAu — UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 1—3 
(-15, -7.
dat speranțe 
din Bacău, 
conducea cu 
s-au impus 
tulul, ca și 
experiența spunîndu-și ' de fieca-

D. Solea — 
FEȚEANU.

— C.S.M. 
3—1 (—6, 5.

C.F.R. CRAIOVA
13, -—2). Primul set a 

iubitorilor de sport 
fiindcă echipa lor 

14—9. Campioanele 
însă în finalul se
in cel de-al doilea,

re dată cuvîntul. Dramatic a 
fost setul al treilea, cînd gaz
dele, de la 1—8, au egalat la 13 
și au cîștigat ! Setul al patrulea, 
însă, a fost o simplă formalitate 
pentru craiovence. Evidențiate : 
I.iliana Bora, Mihaela Stoian 
(St.). Tanța Drăgoi, Mirela Ca
zangiu, Ioana Cotoranu si Mirela 
Zanfir (U). Au arbitrat : C. Ca- 
rionescu — Gh. Simulescu. (Lică 
MANDLER, coresp.).

FLACARA ROSIE bucurești 
— CHIMIA RM. VÎLCEA, amînat.

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — UNI

VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
3—j (—12, 7, 2, 16). Un meci do 
la care se aștepta mai mult de- 
cît a oferit sub aspect tehnic 
și chiar spectacular, puține faze 
corespunzînd exigențelor și pre
tențiilor față de cele două e- 
chipe. Ambele au avut oscilații 
supărătoare în evoluție, pe par
cursul a trei din cele patru se
turi. Calitatea jocului și presta
ția colectivă au fost influențate 
clar de unele deplasări (?!) și 
scăderi care au necesitat, de pil
dă, la — ' * •
mătate 
debut, 
Spînu, 
cui lui 
dula),
Șoica și Pițigoi, campionii și-au 
îmbunătățit jocul și i-au domi
nat apoi pe craioveni, la care, 
în următoarele seturi. Schdberl 
(puternic pînă atu.nci în atac) avea 
să dispa *ă  aproape complet, iar 
Pascu să se arate prea rar dis
pus să se angajeze deplin în 
joc lîngă Stoian, Vasuică. Iuhasz 
și Mătușoiu. După setul al treilea

Steaua schimbarea a 
din sextet după setul 
pierdut 
Ionescu 
Dascălu, 
alăturați

ju
de
Cu
lo-

de Ia 11—5. 
și Mina (în 
Pădurețu și Cze- 
lui Constantin,

ndi au preLuat inițiativa și s-au 
imp-uis, într-o partidă în 
portarul Cristea 
apărat cel puțin 
goi. Marcatori : 1 
colescu 7, Micle ( 
ca și Pantelimon 
pentru Dinamo, i 
mure 6, Irimieș 1,
Aldica 2. Cojocaru, Moldovan și 
Bejan cîte un gol. Arbitri : D. 
Purică — V. Erhan (Ploiești). 
(V. SECAREANU — coresp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA l 
NAPOCA 31—23 (
în primele 15 
oul a fost mai 
după care gazdele s-au desprins 
în învingători siguri. Studenții 
au încercat și au reușit să dea 
o replică bună, în ciuda în
frângerii suferite. Au înscris : 
Voinea 11, Marta 5, Porumb 5, 
Covaciu 4, Andronic 3, Coman 
2, Popovici 1 pentru Minaur, 
respectiv Sergiu Pop 5, Lucian 
Pop 5, Botorce 4, Cristea 
Sîmboan 2, Petruș 2, Crainic 
Au condus : D. Dor dea — 
Kenzel (Sibiu). (A. CRIȘAN 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
RELONUL SAVINEȘTI 
(15—10). Oasp eții au 
doar primele 10 minute, 
și condus cu 3—2. Apoi, 
ții au trecut La cîrma , 
înscriind spectaculos prin 
tei 11, Janto 7, P. Dan 4, Nichi- 
for Dobrescu 3, Gal 3, Istode, 
Dragoș Dobrescu, Giurgea și 
Vasilache cîte ur gol, respectiv 
Zamfir 7, Stelică Bursuc G, Cris- 
tinel Bursuc 4, Pitaru 2, Zaha
ria și Căescu cîte 1 gol. Arbi
tri : M. Dumitrescu — E. Niță 
(București). (C. CREȚU — co
resp.).

care 
i (Metalul) a 

8—9 mingi de 
Donosa 8, Ni-
3, Roșea, Don- 

cite un gol
respectiv Țer-
4, D. Marin 3,

C.U.G. CLUJ 
(16—12). Doar 

minute jo- 
i echilibrat,

3,
2.

A.

32—21 
rezistat 

cînd au 
atu den- 
jocului, 

Ma-

FEMININ
CHIMISTUL RM. V1LCEA — 

ȘTIINȚA BACAU 30—28 (14—15). 
RM. VILCEA, 27 (prin telefon). 
Este multă vreme de cînd în 
campionatul nostru nu a mai 
putut fi văzut un meci de un 
ndvel tehnic atît de ridicat !

începutul a aparținut Chimis
tului (2—0 în min. 3). dar stu
dentele au egalat (2—2, în min. 
6) și au preluat conducerea cu 
4—3 în min. 8. Pînă la sfîrșitul 
primei reprize s-a jucat de la 
egal la egal, consemnîndu-se de 
opt ori egalitate pe tabela de 
scor. Mai mult, băcăuancele au 
condus de 6 ori de-a hangul me
ciului. Maria Verigeanu a 
dan nou în formă deosebită și a 
înscris goluri de o mare

fost

£ru-

musețe, cum de altfel a făcut și 
Liliana Bloju. Dar Chimistul 
s-a detașat din momentul în 
care antrenorul loan Gherhard 
a trimis-o în poartă pe Carmen 
Moldoveanu (min. 32). Ea a a- 
vut interveniții de excepție, apă- 
rîn-d 8 aruncări în momente 
cruciale ale partidei și permi- 
țînd coechipierelor să se des
prindă : 24—21 (min. 44), 27—23
(min. 51). Știința forțează, Ciu- 
botaru joacă excelent și înscrie, 
la fel Danilof, Lunca și Butnă- 
rașu și scorul devine 29—28 pen
tru Chimistul în min. 58 ! O 
pasă foarte bună a lui Bloju 
către Nedelcu și aceasta stabi
lește rezultatul final.

Au marcat : Verigeanu 12,
Bloju 6, Romete 4, Lazăr 4, Ne
delcu 3, T6rok i pentru învin
gătoare, respectiv Ciubotaru 9, 
Danilof 5, Butnărașu 5, Tîrcă 3, 
Lunca 3. Popa 3. Au arbitrat 
fără greșeală : J. Mateescu — 
V. Dăncescu (București).

Ion GAVRILESCU

în formă, a mai cespiius două a- 
runcări consecutive de La se
micerc, apo<i Doiciu a înscris 
de două ori, Au marcat : Doi- 
ciu 8, Dobre 6 (2 din 7 m), Lef
ter 6, Ignat 4, Ivan 3, Oanea 1 
pentru Rapid. Marian 6. Mure- 
șan 5 (2), Demeter 5 (1), Ion 4, 
Boriceanu 3, Hie 1 pentru Rul
mentul. Fără a influența rezul
tatul, au arbitrat slab :
Dumitrescu și C. Cristea (Con
stanța) .

Gh.

Mircea COSTEA

la 4—0 pentru Steaua, se părea 
că lucrurile se vor rezolva ra
pid, numai că oaspeții au mai 
încercat cîteva „sprinturi**,  care 
i-au adus la conducere (11—8). 
chiar si la două situații bune de 
set-ball : 15—14 și 16—15. Cam
pionii au cîștigat cu greu, evi- 
tînd emoțiile unul eventual se» 
decisiv. Au arbitrat bine : S. Po
pescu — N. Grigorescu. (A.B.).

tractorul brașov - 
ITORUL DINAMO BACAU 
(15, 12, 12) 
gazdele depășindu-și 
si 
al 
Tn 
eu 
rariu si Sterea de la brașoveni. 
Pralea si A. Ion de la băcăuani. 
Arbitri : C. Pitaru și E. Mendel.
(C. GRUIA, coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.S. 
2 BATA MARE — C.S.U. SANA- 
TATEA ORADEA 3—0 (11, 9, 9). 
Gazdele au cîștigat relativ ușor 
această partidă, în care oaspeții 
s-au văzut mai mult în finalu- 
rile de set. S-au evidențiat B. 
Szilagyi. G. Dumitru și Reissfeld 
de la învingători, respectiv Ră
duță și Teleagă.
Blahu și V. Dușa. (A. CRIȘAN. 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
C.S.M.U. SUCEAVA 2—3 (—13.
—5. 4, 13, —11). După două ore 
de luptă acerbă, cu multe gre
șeli de ambele părți, sucevenii 
au obținut o victorie pe care 
studenții nu și-au putut-o apro
pia ca urmare a eforturilor de
puse în seturile al treilea și al 
patrulea (conduși cu 2—0 la se
turi, ei au egalat situația într-n 
manieră care a entuziasmat pu
blicul). Arbitri : V. Chioreanu șl 
M. Marian. (C. CREȚU, coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
RELONUL SAVINEȘTI 3—0 (1,
11, 7). Partidă frumoasă începu
tă în forță de sălăjeni. după 
care voleibaliștii din Săvinești 
au avut o puternică revenire (au 
și condus cu 9—8). dar valoarea 
superioară a gazdelor au decis 
acest rezultat net. Remarcați : 
Tutovan, Viaicu, Ștreang (E). 
Dumitrache și Vițelaru (R). Ar
bitri : N. Găleșeanu și M Niță. 
(Ț CHEȚA, coresp.).

Meciul DINAMO BUCUREȘTI - 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ (3—2) s-a jucat vineri.

VI- 
3—n 

Joc foarte disputa», 
partenerii 

datorită serviciului mai slab 
acestora (19 servicii greșitei, 
primul set oaspeții au condus 
14—13. Remarcați : Stoian. Fr-

Arbitri 4 D

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I

RAPID BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 28—24 (14—17). 
Rapidul a jucat slab în 
repriză, apărarea oferind 
loare de aruncare, iar în 
greșind numeroase pase și 
cînd slab la poartă. în 
portărița Ana Moldovan a luat 
goluri parabiile. și a fost în
locuită (min. 8) cu Stela Rupă, 
mai inspirată. Pe acest fond 
s-au evidențiat brașovencele, cu 
o apărare avansată și o 
circulație a mingii, care 
adus 4 goluri avans în min. 8. 
Diferența de scor a început a- 
poi să se reducă, ajungînd 1_ 
8—9 în min. 17 și 11—13 în min. 
Z-. L. S—IU primei reprize,

o revenire, 
la 16—12

prima 
cu- 

atac 
a<run- 
pLus,

bună 
le-au

la

24. în finalul 
Rulmentul a avut 
și-a ridicat avantajul 
(min. 28), dar imediat a slăbit, 
primind trei goluri în două mi
nute și mareînd un-ul singur.

în partea a doua, rapidfetele 
au trecut la o apărare avansa
tă. Rupă a apărat tot mai bine, 
atacul a devenit energie și au 
apărut slăbiciunile e'Ievelor an
trenate de Remus Drăgănescu : 
nesiguranță în atac și în apă
rare, inclusiv portărița Anca 
Balea, introducerea înlocuitoa
rei. Ileana Maiorescu, neadu- 
cîn-d nimic bun. Egalitațe, 18—18, 
în mdn. 37. ca și în minutele 42 

■ (20—20) și 52 (23—23), după care 
handbalistele antrenate de Tibe- 
riu Milea s-au desprins. La 
26—24 pentru Rapid, Stanciu 
(Rapid) a fost eliminată, Rupă,

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
CONFECȚIA 23—20 (12—14). Par
tidă fo-arte disputată, gazdele 
reușind desprinderea numai cu 
6 minute înainte de final. Mar
catoare : Tudor 10, Anton 7, Pe
tre 4, Barbu 1, Scărlătescu 1 
pentru învingătoare, respectiv 
Grigoraș 5, Sorina Arvatu’4, 
Hăvîrneanu 4, Constantinescu 3, 
Mincu 3. Mirciu 1. Au arbitrat : 
R. Iamandi — Tr. Ene (Buzău). 
(I. TANASESCU — coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA 
BIU — CONSTRUCTORUL 
MIȘOARA 17—15 (10—8).

SI- 
TI-

_____  _ _ , , Prln- 
tr-un joc mai Inteligent în atac 
și printr-o apărare mal sigură, 
sibiencele au reușit o bineme
ritată victorie. Au însorls : Paș- 
tiu 5. Ciontea 3. Br&nuț 3. Mo- 
hanu 2. Enescu 2. Buta 1, Rău 1 
pentru C.S.M.. respectiv Ștefa- 
novici 5. Stancov 3, Trucă 3, 
Tor joc 2. Gurgu 1 și Simion 1. 
Au arbitrat : Tr. Popescu — St. 
Marghescu (București). (I. IO
NESCU — coresp.).

HIDROTEHNICA 
ȚA — MUREȘUL TG. 
19—24 (9—15). Joc echilibrat 
început după care oașuetele se 
distanțează, cTstîgînd pe merit. 
Marcatoare : Mihăîlescu 7, Că- 
mui 4. Matarangă 3. Ivănescu 2, 
Caranetru 2, Roșea 1 pentru Hi
drotehnica. respectiv Matefi 9, 
Avram 6. Mozsî 4, Bărbat 3. 
Stroîa 2. Au arbîtcat : M. Ma
rin — Șt. Șerban (București). 
(C. POPA — coresp.).

OTELUL GALAȚI — TEROM 
IAȘI 27—23 (11—12). Tînăra echi
pa gălățeană a obțin-ut a doua 
victorie în campionat la capătul 
unui joc 
marcat :
Oorea 3.___ T .. ..
Ivan 1 pen.tru Oțelul, respectiv 
Covaliuc 9, Anton 4. Nîsîneanu 
4, Duca 3. Alexandru 2 si Coz
ma 1. Au condus : Al. Ison (Pi
tești1) — Gh. Mihalașcu (Buzău).
(Gh. ARSENIE — coresp.).

CONSTAN- 
MUREȘ 

la

ao-rig disputat. Au 
Antoneanu 14, Stoica 4, 
Borș 3. Ungureanu 2,

PRIMUL EȘALON LA
(Urmare din oag 11

în vervă deosebită, a confirmat 
în acest fel comportarea de pînă 
acum — car? și-a impulsionat co
echipierii imprimînd un ritm 
susținut acțiunilor și punctind, 
deseori de la distanță. Au în
scris : Hălmăgeanu 214-8, Sinevici 
284-27. Bărbulescu “ ‘ 
lescu 94-0, Ionescu 16+12, 
11+17, Ivanov 5+w,
David 12+12, V. Constantin 0+3 
de la Dinamo, respectiv Frumo- 
su 8-|-0, Zdrenghea 17+10, Scarlat 
22+8 -------- ■" *
2+19 
6+5, Neagu 
Au arbitrat 
B. Bădilă
Bădilă.

DINAMO 
I.C.EJ). C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 2—Oî 
98—93 (46—43) și 106—103 (64—54). 
Au fost două partide extrem de 
disputate și interesante, ambele 
formații țintind poziția a treia a 
clasamentului final al campiona
tului. Gazdele, cu finaluri mai 
bune în ambele meciuri, au reu
șit să realizeze eventul, cucerind 
două victorii. Marcatori : Pascu

Nicu-
Iacob

Uglai 04-12,

21+20,

Bîrsan 144-22, Marinescu 
Panaitescu 84-4, Oczelac 

04-14, Vîlcinschi 64-12. 
N, Constantin eseu — 
și L Olaru — B.

IMPS ORADEA
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LIMPIA organizează 
tru toate categoriile 
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găti re 
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iași Li

După 
nit dec 
ciu a 
portari 
salvatt

UNIR 
DELTA 
(1—0) :

STEA 
BRAIL 
(min. 1

unir

C.S. 1 
ZAU 4 

. 25) St 
| și min

C.F.R 
PLOPE 
(min. 
din 11 
86) și

FEPJ) 
LAUL 
(0-0) : 
tiv Râ

Mecii
BRĂIL 
se va

Reiat
Alexan 
Unguri 
glielea.

I
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C.S. E 
zău — 
Ceahlă 
Focșan 
F.C.M.
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«+17, 1 
undra I 
164-24, 
pentru
64-0, la 
104-17,
34-0 M 
Ciocan 
Pogona 
Guță -
— core

FARl 
— EL1 
2—0 : 
(44—39) 
de gaz 
meci, 
aproap 
nu, a< 
totdeai 
tor ia. 
Tecău 
de la 1 
Schlevî 
bitri 
(Bucur
— cori

POLI 
IAȘI - 
2—0 : 
(52—39) 
fost m 
cerind 
rămîne 
țării. ( 
Boiștea 
pentru 
144-16. 
Arbitri 
(A. PI

C.S.U
- C.S. 
85—94 
Cele 
și-au ! 
Coșgete 
gyesi ] 
de la 
bert 1 
16-1-11.



Divizia B, etapa a 20-a LIDERII ȘI-AU PASTRAT POZIȚIILE
--------------------------------------------------------------- SERIA A lll-a -- -------------------------------—________________
1. SĂRAT -
(priii telefon), 
aici, la Rm.

toată suflarea 
fotbalului um- 
efuz cochetul 
*. Partida pre- 
eosebit pentru 
-arfele încep 
rrj^ 2. exce- 
spinge in ex- 
Tigoianu. Pre- 
:ază la poarta 
ttcătorii Olim- 
rcuații deosebit 
ja înscrie, dar 
fana (min. 21) 
^ioiu (min. 30 
poziții extrem 
această parte, 
un joc strict 
ire Ieșiri din 
ir»
lectul jocului 
ănțenii văzîn- 
atac. Dar. din 
trec iarăși la

F. C. CONSTANȚA 0-0
cîrnia jocului, impulsionate de o 
linie mediană foarte mobilă și 
activă. Pe acest fond. Nieulcloiu 
(min. 61) ratează singur cu por
tarul de la 10 m. 11 imită Scrlp- 
earu (min. 62), Bătrîneanu (min 
66) și Dumitrescu (min. 72). ca 
în final, Sultănolu să șuteze 
violent, de la 13 n. iar Gîrjoabă 
să .scoată" incredibil (min. 83). 
Șl, scor alb.

A arbitrat foarte bine N. Vol- 
nea (București).

OLIMPIA : Lăptoiu — Stanciu, 
ROȘCA, Tigoianu (min. 82 Pe- 
trache), Dumitrescu — Ivana. 
Roșu, (min. 86 Drăghicl). Scrip- 
caru — PETRE. Nieulcloiu. SUL- 
TANOIU.

F. c. CONSTANTA S GÎRIOA- 
BA — Dumitru, POPO'ZICI, Dinu, 
Cămui — Zahiu, BÎRBOREA, To- 
vănescu, Nedelcearu — Buduru 
(min. 56 Bătrîneanu), Funda 
(min. 85 Tufan).

Florin SANDU

METALUL BOCȘA -
BOCȘA, 27 (prin telefon). Pe 

un timp răcoros si un teren 
foarte moale, ambele formații au 

încercat să ofere celor circa 4 000 
spectatori un soeccacol sportiv 
de bună calitate. De la început, 
gazdele pornesc la atac <?i, în 
min. 2, EMIL MARIAN trece cu 
ușurință prin dribling de Biszok 
și Bruckental și, de Ja circa 14 m, 
trimite în colțul din dreapta lui 
Blid, deschizînd «corul: 1—0.
Șase minute mai tîrziu, Plăvfțiu, 
de la 20 m, trimite puternic spre 
poarta lui Blid: dar oara se opu
ne majorării scoruiui! Bihorenii 
încep să tempereze clanul meta- 
lurgiștilor si. prin lie — cel mai 
bun de pe teren — și Kulcsar. 
pun în pericol ou ar ta apărată de 
Roșea în min. 17 37 si 39.

La reluare — oăstrînd parcă 
simefia — în minutul 47, KULC
SAR (la o frumoasă centrare a 
lui Lazăr), complet nemarcat, 
„șterge" cu capul mingea pe 
care o trimite în coltul opus lui

E C. BIHOR 1-1 (1-0)
Roșea, egalînd: l-t. Din acest 
moment. Metalul are o scurtă 
perioadă de cădere, dîr.d posi
bilitatea jucători or oihoreni să 
domine și numai calările iui 
Kulcsar. din min 57 și 62. fac 
ca tabela de marcaj să nu se 
modifice. în ultime.? minute 
însă, jucătorii metalurglști in
sistă foarte mult in atac, dar 
Plăvițiu (min. 87) și Otlman 
(min. 89) ratează și ei, partida 
încheindu-se la egalitate.

A arbitrat bin*  >L Rotărescu 
(iași):

METALUL: Roșea — Banu 
TILIHOI, Dogan, Laioș — Neagu, 
Portik Talpeș (mm. 83 Costa- 

che). EMIL MARIAN — PLA- 
VIȚIU, Otiman imin. 74 Jacotfi).

F.C. BIHOR: B’id — Borza. 
Biszok. Bruckental Ciocan — 
Tamaș. Mureșan .min. 46 Geor
gescu). ILE. Mau loca — KULC
SAR, Lazăr (min 83 Drăghici,.

Gheorghe BĂLAȘA

JCC ÎNM SINGUR SWS CU DOAR DOUĂ GOIURI...

U. PLOIEȘTI
fprîn telefon), 
rint*.  teren cu 
un meci fru- 
IIbraț. în care 

iooul pres- 
pauză, av<a 

surpriză. Nu-i 
t că Prahova 
căzii ie și avea 

apărînd ..cu 
antaj. In min. 
!>cră, 7. orna a 
ON NICOLAE 
în gol. Apei, 
ut de Ia 20 m, 
un gol spec
ii poi. Ci on cu 
nil oaspeților 
șutul lui Li- 

î care a ur
are a acelu- 
41.
)eții au por- 
î min. 47 Ba- 
... 1 m, dar 
ms un picior 
ulpn Nicolae 

min. 76 
este

- INTER VASLUI 2-1 (2-0) 
deviată în „transversală" de por
tar, pentru ca, în min. 86, să 
urmărim un alt gol spectaculos: 
șut în diagonală, de la 25 m, al 
lui IONESCU și gol splendid la 
..vinclu". Ultimele minute sînt 
angajante, se joacă de la o poar
tă la alta, oaspeții forțează ega- 
larea, dar scorul nu mai coate 
fi modificat. Repetăm, am asistat 
la o partidă frumoasă, in care, 
uneori, însă, au existat și in
trări mal aspre.

Bun, autoritar arbitrajul lui M. 
Nicolaii (Bacău).

PRAHOVA; TUDOSE — Enache, 
V. CONSTANTIN MCHATLA, Ni
ță — Gălățeanu. 1ONIȚA, Vlad 
(min. 79 Dragomir) — Toma 
(min. 70 Fl. Nlcolae), I. NI- 
COLAE, Litolu.

INTER: Anton — SANDU, Za- 
lupca (min. 46 Ciochină), Moise, 
Mîndru — Neculal, Tocariuc, BA
CIU, IONESCU — Pachițeanu, 
Cioncu (min. 61 Țibulcâ).

DACIA MECANICA ORĂȘTIE
ORĂȘTIE, 27 (prin elefon).

Peste 3000 de spectatori au asis
tat la o partidă viu disputată, 
aspră, de mare angajament, in 
care oaspeții, aflat! in cursa 
pentru șefia clasamentului, au 
obtlnut un punct prețios. Meciul 
a debutat cu obișnuita tatonare 
de ambele părți, m care prima 

a gazdelor 
minutul 15, 

capul, 
bară.

★
Constantin AtFv

♦
IA — F.C.M. 
TULCEA 1—0 
nin. 23).
- PETROLUL 

C. Lazăr 
(min. 13). 
ȘIRETUL

i) : 
ileș

Politehnica Iași — Steaua Mizil 
(0—4), Petrolul Brăila — Prahova 
C.S.U. Ploiești (0—4), Inter Vas
lui — C.F.R. Pașcani (0—1), Me
talul Plopeni — Unirea Slobozia 
(0—2), F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
cea — Olimpia Rm. Sărat (2—0).

Alexan- 
(min. 79).

GLORIA BU- 
andu (min.
— din 11 m 
iru (min. 78).
- METALUL 
: I. Rotaru 
(mi-n. 50 —

i (min. 70 și 
1. 88).

— CEAH- 
*JEAMȚ 1—1 

47), respec- 
59).

PROGRESUL 
INI CA IAȘI 
ri 30 martie. 
I. Matei, R. 
echeanu, S. 

și C. Bur-

•
luminică 
tanța — 
Gloria Bu-

rlad (0—2). 
îț — Unirea 
l Pașcani — 
răila (0—2),

(min. 79).
1. F.C. C-ȚA 20 12 y 4 33-14 28
2. Progr Brăila 19 11 4 4 36-17 26
3. Unirea Focș. 20 11 4 5 26-23 26
4. Steaua Mizil 20 11 2 7 40-21 24
5. Polit. Iași 19 10 4 5 31-15 24
6. Prahova PI. 20 8 5 7 2v-20 21
7. FEPA ’74 20 7 6 7 23-19 20
8. C.S. Botoșani 20 8 4 8 23-24 20
9. Șiretul Pașc. 20 9 2 9 20-25 20

10. Gloria Buzău 20 7 5 8 34-23 19
11. C.F.R. Pașc. 20 9 1 l<0 38-29 19
12. Met. Plopeni 20 8 3 9 26-32 1!)
13. Inter Vaslui 20 8 1 11 18-30 17
14. Unirea Slob. 20 7 3 10 17-31 11
15. Cehlăul P N. 20 7 2 11 25-32 16
16. Delta Tulcea 20 7 2 11 23-32 16
17. Olimpia R. S. 2(1 7 2 11 18-36 16
13. Petrolul Br. 20 3 4 13 16-48 10

acțiune periculoasă 
s-a înregistrat în 
cînd Vesa a reluat, eu 
balonul, dar pe lîngă ____
Oaspeții se apără g.-upat șl con
traatacă periculos, așa cum a 
fost in min. 30. cînd Soare cen
trează de pe stingă. însă Trîm- 
bițaș întîrzie la finalizare. Dacia 
Mecanica își reia atacurile spre 
poarta lui Nalați, dar în min. 
40. Dumitreasa reia peste bară.

După pauză, aceleași atacuri 
susținute ale gazdelor, aceleași 
contraataouri tăioase 
lor, jocul place si, 
înregistrăm oea mal

★
CHIMICA TIRNAVENl 

NERUL BAIA SPRIE 1—0 
Cenan (min. 26).

C.SJW REȘIȚA — 1 
0—0.

STRUNGUL ARAD 
REȘIȚA 2—0 (0—0) : 
60) șl Murar (min. 73 — din li m).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — A.S.A. PROGRESUL TIMI
ȘOARA l—fl (1—0) : N. Ivan 
(min. 21).

OLIMPIA I.U.M.
— A.S. PAROȘENI 2—0 
Bencze (min. 3) 
(min. 82).

ARMATURA ZALAU 
ARIEȘUL TURDA 
Pășcuță (min. «6) 
(min. 60).

C.I.L. SIGHET — 
F.I.U.T. CĂREI 1—0 
gulescu (min. 71).

Relatări de la : I. Ducan, P. 
Fuchs, Gh. Mornăilă, Ov. Ne
meș, șt. vida, N. Danciu și I. 
Mihnea.

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
aprilie) : A.S. Paroșeni

ale oaspeți- 
în min. 56, 
mare ocazie

★
— MI- 
(1-0) :

U.T. ARAD

— GLORIA
Pîrvu (min

SATU MARE 
(1-0) : 

CzirbusȘi
STICLA

2—0 (0—0) : 
și Păturică

VICTORIA 
(0—0) : Dră-

A.S. C.I.L.

SERIA A ll-o

GAZ METAN MEDIAȘ ELECTROPUTERE 4-2 (2-1)

SCULIN
r 2+7, Fla- 
1-27, Gellert 
ristea 21+5 
z Păsărică 
f 4+6, 
17, C. 
Jostin 
a nu 
rbitri :
Ilie GHIȘA

popa 
loan

12+1,
1-5+3, 

Al.

2
INSTANȚA 
TMIȘOARA 

șl 98—87 
iu obținută 

al doilea 
fost foarte 
Iar Băicea- 
ficace din- 
in nou da- 
;anu 30 +34, 
nu lv+21 
rota 22+43-, 
10+12. Ar- 
■ M. oprea 
DENBERG

MEDIAȘ, 27 (prin telefon). Joc 
frumos, echilibra1., cu multe go
luri, încheiat cu victoria meri
tată a gazdelor. Gaz Metan a 
combinat mult a mijlocul tere
nului. dar a șutat rar, mai ales 
în prima parre la poarta îui FI. 
Dumitru. Replica cralovenilor 
s-a situat pe linia bunelor lor 
evoluții, ei practicînd un 4oc în 
continuă mișcare, reușind, ast
fel, să restabilească de două ori 
egalitatea. Din păcate, in prime
le minute de după pauză, unii 
jucători n-au reușit să-și stăDî- 
nească nervii și arbitrul l-a eli
minat pe craioveanul Prună 
(min. 54, pentru ovirea lui Ten- 
ghea), iar Pusztai 4 Solomon au 
primit cartonaș galben.

Scorul s-a menținut egal pînă 
în min. 18, cînd, după executarea 
unea lovituri de colț, Fățan a 

de Prună, în careu, 
a fost transformat 
1—0. Egalitatea g-a 
min. 37, iot dintr -o 
pedeapsă (acordai ă

fost „cosit" 
și penaltyul 
de OLOGU: 
restabilit în 
lovitură de 
pentru hențul în careu comis de 
Potor), transformată de LUTA:

1— 1. în min. 45, Gaz Metan a 
luat din nou conducerea, prin 
golul lui ȚIGLARTU : 2—1.

După pauză, Electroputere ega
lează, în min. 58, SOROHAN e- 
xecutînd excelent, direct în pla
să, o lovitură liberă de la 17 m:
2— 2. în continuare, insă, Gaz
Metan a forțat desprinderea și 
a reușit acest lucru prin golu
rile marcate ’ ~~
— din 11 m) 
77 — „cap“ 
Ologu).

A arbitrat 
dea).

GAZ METAN: Szebin — Potor, 
TENGHEA, Moș, Solomon — 
PREDATU, Drăghiță (min. 75 
Harbătă). OLOGU — ȚIGLARIU. 
FAȚAN, Pusztai.

ELECTROPUTERE : FI. Dumi
tru — SOROHAN Barbu, LUTA, 
Matei — OLARU, Petrișor (min. 
81 Crețu), Prună — Neagoe, CA- 
LAFETEANU (min. 31 Firănescu), 
Dog-aru.

de OLDGU (min. 66 
și PREDAT U 
la centrarea

(min. 
lui

bine T. Bone (Ora-

Pompiliu VINTILA

AUTOBUZUL - SPORTUL „30 DECEMBRIE" 3-1 (2-1)

I. UNIREA 
IA MARE 

șl 84—67 
partidă a 

azdele cu- 
speranța 

eșalon al 
alu 26+34, 
eseu 11+12 

Dumitru 
cian 15+6.

P. Bara.

BRAȘOV 
BIU 1—1 : 

(38—37). 
studențești 
victoriile. 

5+36. He- 
ea 12-M2, 
■ctiv Her- 
6, Bretz 

• coresp.).

Cei circa 6000 spectatori, pre
zent! pe stadionul Autobuzul, au 
asistat la o partidă de nun nivel 
tehnic și spectacular. ..vioara în- 
tîl“ fiind echipa-gazdă, care a 
reușit să-și depășească condiția 
de formație aflată \n zona ..mi
nată" a clasamentului seriei. Nu 
trecuseră decit cinci minute de 
la orfanul fluier al arbitrului, 
cînd, la o lovituri liberă de pe 
partea stingă, executată de Mar
gelatu, PAUL DUMITRU Înscrie 
cu capul, din 6 m, la o greșeală 
a apărării echipei-gnzdă. Jucăto
rii Autobuzului revin în atac si 
egalează foarte recede, în min. 
7, prin IORDACHE U o Indeci
zie a portarului Zariosn. în con
tinuare, fazele alternează ta am
bele porți, situațl’le de a înscrie 
fiind mai numeroase la ooarta 
Iul Zariosu (min. 17 — Barbu 
scoate de pe linia porții o min
ge a lui Pîrvu: min, 
— lordache, min.
De cealaltă parte 
creează și ei două
prin Margelatu (min

tcorul

II șl 31 
35 — Pîrvu!. 
oaspeții tși 
buhe situații 

52) și Io
nescu (min. 42). Scorul primei 
reprize este stabilit de PÎRVU.

în min. 32, care, dlntr-o poziție 
incomodă, a trimis balonul în 
plasă: 2—1.

Repriza secundă debutează cu 
două situații bune ale gazdelor 
de a majora scorul — prin Mtil- 
țescu (min. 48) si Ploaie (min. 
54) — cane prefațează golul trei 
înscris, la o combinație șnur, 
pe „traseul*  Daniel — Pîrvu — 
DOCHIA. ultimul șutind de la 
4 m pe sub Zariosu (min. 50. 
Oaspeții insistă însă în atac, cre- 
indu-și două situații, prin Niță 
(min. 59 — bară) și Prodan (min. 
65). dar scorul nu mai poate fi 
modificat.

A arbitrat bine I. Deculescu 
(Călărași):

AUTOBUZUL: Ene — Avram, 
Ursu, ROȘU, DIȚU — DANIEL. 
MULTESCU, Ploaie — IORDACHE 
(min. 83 Nicula-e) Dochla (mim. 
85 Tone), PÎRVU.

SPORTUL; Zariosu — Paul 
Dumitru. Lazăr. BARBU, IONES
CU — MARGELATU. 
Pop (min. 60 Covaciu).
George Dumitru train, 
lescu II), PRODAN

Ștefan DUMITRU

Vi și no iu,
NIȚA —

50 lorgu-

- GLORIA BISTRIȚA 0-0 
a meciului: Hațegan, de la 8 m, 
întîrzie șutul la care toată lu
mea a văzut balonul in plasă și 
Hurloi blochează în ultimă in
stanță. În minutul 65, Asaftei 
centrează impecabil de pe dreap
ta, Jurcă reia, cu capul, de la 
5 m, și Nalați intervine salvator 
Oaspeții se apără n continuare 
grupat, crează și el cîteva faze 
periculoase la poarta 'ui Alexoi 
prin Manea și Soare min. 30 șl 
82), dar scorul •'ămîne alb.

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu (Buzău):

DACIA MECANICA: Alexoi — 
ASAFTEI, Boroș. -OBRAU, 
JURCA — Cocîrlă. Hațegan, VI- 
DICAN, Preda — Dumitreasa 
(min. 83 Căpușan), VESA.

GLORIA: NALATI — Nicolae, 
Tătăran, HURLOI, HAGIU — 
Vodca, MOGA, Trîmbițaș (min. 
69 Florea) — ROMAN, SOARE, 
Manea.

Pavel PEANA
★

Sighet (0—2), Victoria F.I.U.T. 
Cărei — Metalul Bocșa (0—1), F.C. 
Bihor — Chimica Tîrnăven-i (1—1), 
Minerul Baia Sprie — Strungul 
Arad (0—3), Gloria Reșița — 
C.S.M. Reșița (1—2), U.T. Arad— 
F.C. Maramureș (0—0), A.S.A. 
Progresul Timișoara — Armătura 
Zalău (0—2), Sticla Arieșul Turda 
— Dacia Mecanica Orăștie (0—2), 
Gloria Bistrița — Olimpia I.U.M. 
Sa tu Mare (1—2).
1. F.C. BIHOR 20 12 6 2 45-13 30
2. Gloria B-ța 20 11 5 4 44-17 27
3. U.T.A. 20 11 4 5 34-16 26
4. C.S.M.. Reșița 20 10 3 7 20-21 23
5. Strungul 20 9 4 7 28-23 22
6. F.C. Maram. 20 9 4 7 23-20 22
7. Armătura 20 8 5 7 25-28 21
8. Olimpia S.M. 20 7 6 7 37-24 20
9. Met. Bocșa 20 7 6 7 24-24 20

10. A.S. Paroșeni 20 8 3 9 31-27 19
11. Chimica 20 8 3 9 28-41 19
12. Dacia Orășt. 20 7 4 9 25-26 18
13. Progr. Timiș. 20 6 4 10 24-34 16
14. C.I.L. Sighet 20 6 4 10 21-32 16
15. Vict. Cărei 20 7 2 11 18-31 16
16. Sticla Turda 20 7 2 11 23-38 16
17. Gloria Reșița 20 6 3 11 2+37 15
18. Min. B. Sprie 20 5 4 11 1'5-37 14

INTER SIBIU — SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 5—2 
(0—0) ; Radu II (min. 46 — din 
11 m, min. 55 și 73) și M. Stă- 
nescu (min. 78 și 89).. respectiv 
Bileru (min. 81) și Plotoagă (min. 
90 — diin 11 m).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— METALUL BUCUREȘTI 2—1 
(1—0) ; Nica (min. 30 — din 11 
m) și Manea (min. 75), respectiv 
Aprodu (min. 78).

C.S. TÎRGOVIȘTE — PROGRE
SUL VOINȚA BUCUREȘTI 2—1 
(1—0) : D Dumitrescu (min. 20) 
și Chircă (min. 69), respectiv 
I. Petre (min. 68).

JIUL PETROȘANI — SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 3—1 
(2—0) : Florescu (min. 25 și 89
— ambele din 11 m), Lasconi 
(min 30), respectiv Tițu (min. 80).

ELECTROMUREȘ TG. -----------
— A.S. DROBETA TR.
RIN 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV 
MIA RM. VÎLCEA 1—0 
Gtoran (min. 16).

C.M.M. PANDURII TG. JIU — 
I.C.IJH. BRAȘOV 2—0 (0—0) : Bă
nică (min. 50) și Băluță (min. 75).

Relatări de ’ ~ ”
Costache M. 
Gh. Botezan, 
Cristea

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
aprilie) : Sportul Muncitoresc Ca
racal — C.M.M. Pandurii Tg. Jiu 
(0—2), I.C.I.M. Brașov — Electro- 
mureș Tg. Mureș (0—0), Sportul 
„30 Decembrie" — Inter Sibiu 
(0—2), A.S. Drobeta Tr. Severin
— Tractorul Brașov (1—2), Chimia 
Rm. Vîlcea — Jiul Petroșani 
(1—V). Sportul Muncitoresc Sla
tina — Gaz Metan Mediaș (0—2). 
Electroputere Craiova — C.S. Tir- 
goviște (1—2). Progresul Voința 
București — Mecanică Fină Bucu
rești (1—2), Metalul București — 
Autobuzul București (0—1).

MUREȘ 
SEVE-

- CHI- 
(1-0) :

la : I. Ionescu, N. 
Avanu, I. Zamora, 
P. Dumitrescu, P.

1. INTER Sibiu 20 14 1 5 32-17 29
2. Jiul 20 13 1 6 3+20 27
3. Pandurii 20 10 5 5 28-16 25
4. Tractorul 20 11 2 7 25-20 24
5. Electroputere 20 11 1 8 43-21 23
6. Gaz Metan 20 12 0 8 32-30 22
7 Chimia Rm. V. 20 9 3 8 32-22 21
8. C S. T-viște 20 9 3 8 33-25 21
9. Sp. ,30 Dec." 20 9 2 9 20-23 20

10. A.S. Drobeta 20 7 6 7 29-34 20
11. Sp. Munc. Si. 20 8 3 9 24-26 19
12. Electromureș 20 7 5 8 22-28 19
1-3. Mec Fină 20 9 1 10 20-29 19
14. I.C.I.M. BV. 20 6 5 9 20-2<r 17
15. Autobuzul 20 6 4 10 18-28 16
16. Sp. M Car. 30 5 4 11 16-38 14
17. Metalul Buc. 20 4 4 12 18-29 12
18. Progr. Buc. 20 3 4 13 1+30 10

Tribune pline, ieri, pe „Gnen- 
cea" pentru un meci in care li
derul primea replica ultimei cla
sate. Ce altă duvadă nai mare 
de atașament a suoarterilor fată 
de formația favorită -are dor
nică să răspundă cu aceeași mo
nedă. a declanșat ofensiva din 
primul minut? O manieră de ioc 
la care, firește Pelro:ul se aș
tepta. de vreme ce pentru a nu 
încasa multe goluri ș-a mcnls tr. 
permanentă cu 10 jucători, une
ori șl cu Țăinar cel --are arunci 
In min. 9. l-a deposedat oe Hagi 
în apropierea punctului de la 
11 m. Golul, cerut de .tribune" 
n-avea să întîrzie prea mult, el 
venind, în min. ,6. .a capătul 
unei acțiuni de „șah-mat": Ma- 
jaru a centrat lin lateral dreap
ta, Belodedici a reeentrat, cu 
capul, In fața porții, de unde 
BALINT a reluat, tot eu capul, 
balonul in plasă.

Și piesa a continuat cu aceleași 
replici. Avîndu-i pe T. stoica, in 
vervă, la pupitru Steaua a ata
cat fără pauze și-a masa- oar- 
tenera de întrecere în suprafața 
de pedeapsă, dar in absența ari- 
pel-săgeată (l-am numit, deslgu. 
pe Lăcătuș), ofensiva ei n-a avut 
incisivitatea obișnuită

Chiar șl în aceste condiții, insă, 
asediul la poarta Petrolului a 
adus liderul în situația de a ma
jora scorul. A ratat insă, mai 
întîi, Pițurcă (cat>, din 6 .ri
poste transversală), i-a imitat, 
doar 3 minute mal tîrzlu. Bum- 
besou care (asemenea celorlalți 
coechipieri din iltima linie) a 
urcat, deseori, centru finalizare. 
Dar cele mal mari ocazii de gol 
aveau să fie risipite spre finalul 
de repriză, cînd, în același minut

CLASAMENTUL LA ZI

1. STEAUA 20 18 2 0 72-W 38
2. Dinamo 20 17 2 1 H-14 36
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. Cv. 20 9 4 1 29-29 22
7. Corvinul 20 9 2 9 35-31 20
8. F.C.M. Bv. 26 7 5 8 33-28 19
9. A.S.A. 26 9 1 10 33-36 19

10. F.C. Olt 19 8 2 9 25-35 18
11. ..Poli" Tim. 20 6 4 10 2-27 16
12. F.C. Argeș 20 6 4 10 20-28 16
13. „U“ Cj.Nap. 20 5 5 10 21-32 L5
14. Sportul Stud 20 5 4 11 22-32 14
15. Rapid 20 4 6 10 11-30 14
16. S.C. Bacău 19 4 6 9 18-35 14
17. C.S.M. Sv. 20 5 4 11 19-39 14
18. Petrolul 21 3 6 12 *2-35 12

I STEAUA
J PETROLUL

2 (1)
0

Stadion steaua ; teren foarte 
bun ; timp însorit, dar cu 
vin-t : spectatori — ci.-ca 30.000. 
Șuturi : 24—5 (pe poartă : 1,1—1). 
Cornere : 15—1. Au marcat : 
BALINT fmin, 16) și PIȚURCA 
(min. 90).

STEAUA : Liliac 7 — Iovan 7, 
Bumbescu 7. Belodedici 7, D. 
Petrescu 7 (min. 61 Bălan 7) — 
Hagi 6, G. Popescu 7, T. Stoica 
3, Majaru 8 — Baiint 7 (min. 61 
Colocaru 6>. Pițurcă 7.

PETROLUL : Jipa 8 — Popa 
7 Panait 7 ștefan 7, Ruse 6 — 
Hîncu 6 Mocanu 6. Grigore 6 
(min. 40 Pitulice 6), Ursea 7 — ?r. 
Ene 5 Țăinar 5 (min. 8! Caciu- 
reac).

A arbitrat bine M. Axente : la 
linie : R. Cîmpeanu (ambii din 
Arad) șl Al. Mustățea (Pitești).

Cartonase galbene : PANAIT 
La speranțe t 1—1 fl—1).

42, Hagi (șut ou ui cior ii drept 
din afara careului) și Pițurcă au 
trimis balonul In bară, iar Bclo- 
dedici l-a obligat pe mult încer
catul Jioa să rasplnră in extre
mis.

Așa s-a seurs o jumătate din 
meci. în care. de**i  a șutat de 
18 ori la poarta echipei oaspete. 
Steaua a înscris un singur pol! 
Și în timp ce Jipa a avut muJt 
de lucru, dincolo Liliac n-a avut 
de anărat nici o ming°! Partea 
a doua a meciului avut, tn li
nii mari, același aspect, Steaua 
controlînd focul cu aceeași au
toritate: arătînd. însă, aceea?! 
ineficacitate în acțiunile ei care, 
pe măsură ce timpul trecea, de
veneau tot mai precipitate și mai 
lesne de contracarat de un ad
versar decis să-și toace, pînă la 
gongud final, micul rol, deloc 
spectaculos, dar oine învățat ia 
cabine. Și cînd să se felicite că 
a scăpat cu o mfrîngere Ja li
mită, Belodedici, nerăbdător, cu 
ochii pe cei-., c trimis o pasă 
lungă spre PIȚURCA, tare, fă- 
cîndu-și o minge de gol, a pla- 
sat-o pe jos, în stingă lui Jipa: 
2—0, dar Iordănescu, cînd va re
veni din Portugav’a. unde sîmbă- 
tă a văzut-o pe Benfica, va tre
bui să revadă, pe video, întree 
filmul jocului. ..

Gheorghe NICOLAESCU

Găsit cu o pasă lungă, Pițurcă va stabili scorul la 2—0
Foto : Nicolae PROFIR

ACȚIUNI ALE
(Urmat» dtn pag. 1)

ȘI LOTUb OLIMPIC plea
că astăzi In Polonia, deoarece 
miercuri este programată în- 
tîlnirea Polonia — Româ
nia. din cadrul preliminariilor 
olimpice. Partida va avea 
loc în localitatea Piotrkow 
Tribunalski, situată la a- 
proximativ 100 de kilometri 
de' Varșovia. In vederea a- 
oestei partide, antrenorii M. 
Rădulescu și T. Dima au la 
dispoziție următorul lot de 
jucători : Nifu și Speriatu — 
portari : Ad. Popescu, C. So
lomon, Mirea, D. Ștefan, E- 
duard și Balaur I — fundași : 
Goanță. M. Popescu, Mujnai, 
Eflimie și P. Badea — mijlo-

LOTURILOR
cași ; Ralea, Pena, Văidean și 
Craiu — înaintași.

MIINE. LA MORENI. lotul 
de tineret al țării noastre, 
pregătit de I. Voica și D. A- 
polzan, va susține o partidă 
amicală cu selecționata si
milară a R. D. Germane. In- 
tîlnirea se va disputa pe sta
dionul Flacăra și va fi con
dusă la centru de S. Necsu- 
lescu (Tîrgoviste).
• MECIURI AMICALE RAPID 

BUCUREȘTI — VICTORIA BU
CUREȘTI 0—3 (0—2) Au marcat : 
Nuță (min. 4) și Dairaschin I 
(min. 37 Șl 79) ; SPORTUL STU
DENȚESC — RAJA CASABLĂN- 
CA 1—1 (0—1). Au marcat Buci- 
co (min. 63), respectiv Jabrane 
(min. 40).

1D1INISIRATIA Dt SIA1 LOIO-PPOWKPOIH INFOP*ltAlA

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN 27 MAR
TIE 1988. FAZA I : EXTRA
GEREA I : 65 33 20 74 3 76 
56 50 41 79 75 48 ; EXTRA
GEREA a II : 5 71 78 63 86 
12 45 40 4 28 32 60 : EXTRA
GEREA a III-a : 8 68 31 79
69 9 26 39 24 29 7 16 : EXTRA ■ 
GEREA a IV-a : 75 17 56 21 

86 85 58 80 22 45 1 63. FAZA a
Il-a : EXTRAGEREA a V-a r
70 76 79 57 75 4 ; EXTRAGE
REA a Vl-a : 47 72 67 23 53 
2 ; EXTRAGEREA a VII-a : 
28 60 48 34 44 46. Fond to

tal de cîștiguri : 1.652.627 lei.
<t REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
27 MARTIE 1938: 1. Avtllinî — 
Milan x; 2. Ce-ena — Juventus 
x ; 3. Empoli — Como x; 4. 
Internazionale — Roma J; 5. 
Pescara — Verona 1; 6. Pisa — 
Ascoli x; 7. Srmpdoria — Fio
rentina 1; 8. Torino — Napoli 
x; 9. Baci — Genoa x; 10. -Mo
dena — Barletta x; 11. Parma 
— Bologna x; 12. Sambene- 
tlettese — Brescia x; 13. 'Jdi- 
nese — Triestina 1. Fond total 
de cîștiguri: 2 497.721 iei. din 
care 52.624 lei. report la cate
goria 1.



SPORTIV' ROMÂNI iN COMPETIȚII PESTE HOTARE
GERTRUDE BAUMSTARK

DE LA
A CiȘTIGAJ TURNEUL 
BLED

BELGRAD 27 (Agerpres). 
Turneul internațional femi
nin de șah de la Bled (Iugo-

slavia) s-a încheiat cu victo
ria maestrei Gertrude Baum- 
stark (România), care a tota-

lizat 7.5 puncte din 9 posibile, 
fiind urmată în clasamentul 
final de olandeza Harmsen 7 
puncte. iugoslavele 
și Bazaj cu cite 
Margareta Mureșan
nia) 5.5 puncte etc.
ma rundă Baumstark a cîș
tigat Ia Smaradzici. Turneul 
masculin a revenit maestru
lui iugoslav Raicevici, cu 7,5 
puncte.
puncte,
gat Ianosevici 7 puncte.

6
Pi hail ici 
puncte. 
(Româ- 

In ulti-

HALTEROFILUL DOREL 
IN „CUPA

MATEEȘ ÎNVINGĂTOR
DUNĂRII1*

ALERGĂTORII DIN KENYA

VIENA 27 (Agerpers). 
La Klosterneuburg, in 
drul competiției Internatio
nale de haltere ..Cupa Dună
rii" la categoria 60 kg. oe lo
cul intîi s-a clasat sportivul 
român Dorel Mateeș — cu 
272,500 kg la totalul celor 
două stiluri, urmai de Todor 
Țanev (Bulgaria) — 270 kg și 
Miodrag Kovacevlci (iugo
slavia) 
Jigău, (categ.
Mircea Birsan, (categ. 75 kg)

ca-

Kovacevici
cu 225 kg. Adrian

52 kg.), șl

SUCCESE ALE
PRAGA (Agerpres). — In 

turneu] internațional de box, 
ce se desfășoară la Usti 
Nad Labem (Cehoslovacia), 
pugilistul român. de cate
goria mijlocie mică. Rudei 
Obrcja l-a Învins la puncte pe 
vest-germanul Gertel. La ca

CAMPIONATELE
(Urmare din pag 1)

șește victoria: 3—2 (18. —20, 17, 
—8. 11) și trece în semifinale 
avînd-o ca adversară pe sovie
tica Valentina Popova (multi
plă medaliată la C.E.), de care 
a dispus clar: 3—0 (18 15, 15). 
A urmat o spectaculoasă finală, 
in care Otilia a întilnit-o pe 
Fliura Bulatova (U.R.S.S.) —

rgint în 1986. locul 3 în cla
samentul european, dublă cîș- 
tigâtoare a „Europa Top 12". 
Meciul s-a ridicat la un deo
sebit nivel tehnic și spectacu
lar victoria revenind greu 
sportivei sovietici cu 3—2 (—15, 
10. —16, 15. 12). dar Otilia Bă- 
descu și-a probat din nou ta
lentul care a consacrat-o tn 
tenisul de masă internațional.

în urmă cu doi ani. dublul 
Otilia Bădescu — Maria Alboiu 
urca pe treapta â treia a po
diumului, performanță pe care 
a repetat-o și acum, la Paris. 
Sportivele noastre au trecut, 
pe rind, de Jaroslava Mihocva 
— Marianne Blikken (Ceho- 
elovacia/Norvegia), Barbra W'k- 
torsson — Marie Svensson 
(Suedia) — medaliate cu bronz 
tn 1986 —, pentru ca tn „op
timi" să aibă un obstacol și

s-au clasat pe locul al doilea, 
cu 207,5 kg și 310 kg. la ca
tegoriile respective.

AU DOMINAT C.M. DE CROS

urmat de Zel ici 7 
La veterani a căști-

.TROFEUL THAYER TUTT“ LA HOCHEI : ROMANIA 
IUGOSLAVIA 3-3

In competiția de hochei 
seniori dotată 
Thayer Tutt", din 
ultima partidă 
B. România —

PUGILIȘTILOR

,Trofeulcu
Olanda. In 

din grupa -
Iugoslavia

tegoria ușoară Giani Gogol 
(România) l-a Întrecut la 
puncte cu o decizie de 5—0. 
pe campionul polonez Czerny, 
în semifinale. Giani Gogol 
l-a învins la puncte, tot cu o 
decizie de 5—0. pe campionul 
cehoslovac Koller.

3—3 (2—1, 1—1, 0—1). Ho-
cheiștii noștri au fost oonduși 
cu 1—0 în minutul 6. au ega
lat prin Gereb în minutul 12, 
iar peste 45 de secunde au 
luat avans. 2—1, prin punctul 
înscris de I. Popovici. In mi
nutul 26 echipa Iugoslaviei a 
egalat. în minutul 38 a în
scris din nou Gereb : 3—2.
pentru ca în minutul 56 să fie 
din nou egalitate, 
le cu meciuri de
(formația 
minat 
joacă 
luat 
după

AUCKLAND, 27 (Agerprcs). 
— Proba seniorilor din ca
drul Campionatelor Mon
diale de cros, desfășurate pe 
hipodromul „Ellerslie" din 
Auckland, a fost cîștigată, 
pentru a treia oară consecu
tiv de 
Ngugi, 
km cu 
locurile 
sat de 
Kenya : 
William 
face Merande 35:22. astfel 
cit și titlu] pe echipe a reve
nit formației kenyene.

atletul kenyan John 
cronometrat pe 12 
timpul de 34:32. Pe 

următoare s-au cla- 
asemenea. sportivi din 
Paul Kipkoech 34:54, 
Koskei 35:07 și Boni- 

in-

La feminin, prima a trecut 
linia de sosire principala fa
vorită, Ingrid Kristiansen 
(Norvegia). care a parcurs 6 
km în 19:04. fiind irmată de 
Angela Tooby (Marea Brita- 
nie) 19:23 și Annette Sergent 
(Franța) _
mul loc 
U.R.S.S.

Proba 
disputată 
dominată 
situați pe primele trei locuri. 
A cîștigat Wilfried Kiroychl 
23:25, urmat de Cosmas Ndeti 
23:31 și Alfonoe Muindi 23:39.

19:29. Pe echipe, pri- 
a fost ocupat de
rezervată juniorilor, 
pe 8 km. a fost 
de sportivii kenyeni.

întreceri- 
clasament 
a ter- 
grupâ șl 
7—8) au 

tîrziu.

noastră 
pe locul 4 in 
pentru locurile 
sfîrșit seara 
închiderea ediției.

EUROPENE DE TENIS DE MASA
mai greu, in Daniela Gherghel- 
ceva — Valentina Popova (Bul- 
garia/U.R.S.S.), favorite nr. 3, 
dar pe care reușesc să-l trea
că cu bine. In semifinale ele 
s-au Ir.tîlnit cu favoritele nr. 2, 
Csila Batorfi, Edith Urban (Un
garia) — multiple medaliate la 
C.E — tn fața cărora au cedat: 
0—2 (—14. —13) răminînd, deci, 
în continuare printre laureate
le C.E.

Cei doi juniori, Otilia Bă
descu șl Călin Creangă, au 
evoluat Împreună la dublu 
mixt, ei avind de Înfruntat 
cupluri cu o experiență mult 
mai bogată, alcătuite din ju
cători eu o remarcabilă clasă 
internațională. printre aces
tea aflindu-se. in optimi, 
perechea Z. Kaliniei — Danie
la Gherghelceva (Iugoslavia 
— Bulgaria). favorițH nr. 3. 
După o evoluție sigură, cei 
doi tineri sportivi ai noștri 
au obținut o calificare spec
taculoasă in „sferturi", unde 
au Intilnit cuplul ceho
slovac M. Grman “ Renata 
Kasalova intr-un med di
ficil. ciștigat in extremis, 
dar... cîștigat: 2—1 (—15.
12 20). ceea oe le-a adus me
daliile de bronz, ei răminînd

pe treapta a treia, 
în semifinală au 
pe favorițil nr. 2. A. 
Bettine
— Olanda), doi 
buni jucători 
fața cărora au
(15 —17. —15).

deoarece 
întîlnit 

Grubba- 
(PoloniaVriesekoop

dintre cei mai 
europeni. in 

cedat : 1—2
evoluția sco

rurilor pe seturi oglindind e- 
chilibrul partidei.

Astfel. în ciuda 
care le dădeau 
noștri doar șansa 
sideri. iată, 
rat. 
specialiști, 
competiției 
monstrind 
elita tenisului 
ternațional.

unor opinii 
jucătorilor 
unor out- 

ei s-au numă- 
conform părerii multor 

printre 
individuale.

că

REZULTATE 
FEMININ 
finale : 
Valentina 
15. 15). 
Renata 

21.

PE PATRU ROȚI
• Primul concurs aittomobl- 

tlstle internațional al acestui 
an la- care au participat «porii» 
vii români a tost Raliul 3acb« — 
Winter (R.F.G.j. O întrecere di
ficilă — 902 km — leețășurată 
tn cea mai mare parte ce ză
padă și gheață și terminată 
doar de 58 echipaje din selr 98 
oare au luat startul. Raliul, elș- 
tlgat de un echipaj din tara 
gazdă A. Schwartz — K. Wicha 
(pe Aud! 200 QuattrOl a lest 
terminat de toate cele ’ -china- 
je românești S. Vaslle — O. 
Scobai. N. Grigoraș — D. Banca,

. L. Balint — C. Zărneseu, rere 
au ocupat loourlle 3 4 și. res
pectiv 7, tn întrecerea clarei 
1300 cmc (și tocurile 57 49 V 56 
ta clasamentul general).
• Luna viitoare finire M și 

24 aprilie) ve t te» oc. tn Un
garia Raliu! Mogurt — 9»<go. 
eontînd ea primă etaoS tn -Cu
pa Prietenia". Vom nar+icfpa -u 
cinci echipaje : L. Balint — C. 
Zărnescu, St. Vasile — O. Sco
bai (T.A. Dacia Pitești). I 
lăut — D. Ion eseu (IATSA 
test!) pe mașini Dacia i3N> 
Mateescu — C. Motoc 
Tricolor București) și 
— Gh. Nemeș (Oltcit 
pe mașini Oitcît.

a Start lansat a!
Hsmulul din tara noastră ’n lu
na aprilie. Iubitorii acestei dis
cipline din diferit» zone »i*  19- 
rti vor putea urmări nu <ua! 
puțin de cinci etape din Campi
onatele Naționale de -altar. vi
teză tn coastă șl viteză o» cir
cuit. Două raliuri : Raliul Pra- 
fovutu! Intre 7—9 aprilie «• na
lta! Deltei Intre 28—30 anriv» ; 
două de viteză Pe circuit ■ la 
Galați (18—17 aprilie) si Bnz’ii 
(23—24 aprilie) : șl una de vi 
teza pa circuit: Măgura, iude-

IWft-
pi
F, 

(Unirea 
C. Duval 
Craiova)

automobl>

fruntașii 
de

se află in 
de masă in-

țul Buzău (21—22 ap rtile).
• Tot ta aprilie, deschiderea 

sezonului de karting : „Cupa 
Primăverii" la Galați.
• tn actualul sezon, pentru a 

se «vita deplasările crea lungi 
la locurile de concurs, T’ J 
B de raliuri va avea loo i 
ne : VEST (județele : 
Maramureș, Cluj. Gorj, 
Bihor. Satu Mare, Sălaj, 
Hunedoara. Caraș-Severln, 
hedlnțl, Dolj. Olt, Vilcea, 
Mureș. Bistrița Nisăud) 
EST (Iași, Vaslui. Vrancea, 
ees. Suceava, Neamț, 
Brașov 
Dîmbovița, 
Constanta. 
Ha. Buzău. 
Giurgiu. 
Sect. Agricol Ilfov)

Divizia 
pe zo- 
Timiș, 
Arad, 
Alba, 

Me- 
Sibiu, 

Și 
------, Al- 
Barghita, 

Covasna. Prahova, 
Teleorman, ialomița, 
Tulcea, Galați. ' Bră- 

Bacău, aotoșani, 
Călărași, Dacuresti. 

____  ___ : :"_■). tn prima 
zonă vor fl : Raliul Banatului — 
Timișoara (5—7 mal). Raliul Co
loana Infinitului — Tg. Tiu (28— 
30 Iulie) Raliul Avram '*  
Cluj-Napoca (8—10 
Raliul Castanelor, 
(27—29 octombrie) ; 
de a doua : Raliul 
(2—4 iunie). Raliul 
Vaslui *7 —9 Iulie). --------
celui, Cîmpulung Muscel (25—27 
august) Raliul Vrancea. Focșani 
(29 septembrie — 1 octombrie). 
Primele opt echipaje din fiecare 
zonă vor promova în Divizia A.

* După unele modificări in 
regulamente îs actualele cam
pionate vor exista : ia raliuri — 
gruna „A" (omologat F.I.A.) 
grunn ,.C 1" fntnă la 1100 -mc) 
și grena ..C 2“ (de la 'iOO cmc 
ia 2000 cmc), gruna ARO «! ca
mioane : în .întrecerile de v’teză 
vor fi gramele „A", „C I". „c ?" 
și „E“ (..Easter — tip Formulă 
— cu motoare produse în țări 

socialiste).

TEHNICE : 
SIMPLU, semî- 

Otilia Bădescu — 
Popova 3—0 (18,

Flițira Bulațova — 
Kasalova 3—1 (19, ‘

19. 20) ; finala : Bulatova 
Bădescu 3—2 (—15, 10. —16, 

15. 12) ; DUBLU, semifinale : 
Fliura Bulatova, Elena Kov
tun — Marie Hrachova. Rena
ta Kasalova 2—0 (10. 15).
Csila Batorfi. Edith Urban — 
Otilia Bădescu. Maria Al
boiu 2—0 (14. 13). finala :
Batorfi, Urban — Bulatova. 
Kovtun 2—0 (19. 17) ; MAS
CULIN — SIMPLU, semifi
nale : M.
— J. O. 
3—2 (—19.
Mazunov ________
Rosskopf. (R.F.G.) 3—0 (15, 10. 
17). finala : Appelgren — Ma
zunov 3—1 (15. 14. —18. 12) ; 
DUBLU : finala : J. O. Wald
ner M. Appelgren — I. Lupu- 
lescu. Z. Primorac (Iugoslavia) 
2—1 (—13. 15. 14) : MIXT : 
semifinale : L Lupulescu.
Jasna Fazlici — U. Carlsson. 
Edith Urban (Suedia - Un
garia) 2—1 (14. —16. 17) A. 
Grubba Bettine Vriesekoop
— C. Creangă. Otilia Bădescu 
2—1 (—15 17. 15). finala : 
Lupulescu Fazlici — Grubba. 
Vriesekoop 2—0 (12. 18).

SIMPLU,
Appelgren (Suedia) 
Waldner (Suedia) 

—19. 16. 20. 19). A.
(U.R.S.S.) - J.

uncu, 
septembrie) 
Bala Mare 
iar ’n cea 
lașului. Iași 
Podul înalt, 
Ral'ul Mus-

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa a
• Proba masculină din cadrul 

Campionatelor Mondiale de pati
naj artistic de ta Budapesta s-a 
încheiat cu victoria sportivului 
american Brian Boitano, urmat 
de canadianul Brian Orser și de 
sovieticul Viktor Petrenko. Pro
ba feminină a foot elșttgată de 
Katarina Witt (R.D. Germană), 
urmată de Elizabeth Manley (Ca
nada), Debi Thomas :SUA) 
Claudia Lelstner (RFG).
• Președintele Organizației 

panamericane de sport, Mario 
Vazquez Rana, a anunțat că, în- 
cepînd din 1989. vor H iraanizate 
Jocuri sportive panamericane de 
iarnă. Prima ediție a competiției 
va fi găzduită de orașul argen
tinian San 
o stațiune 
1 ooo km 
Aires.
• Ediția

Mondiale" 1_____ ...______ _ ____
ta în luna august, cu două pro
be masculine, car: vor avea loo 
în localitatea argentiniană Las 
Lenas. întrecerea masculină va 
cuprinde 28 probe, iar cea femi

Carlos de 
montană ; 
sud-vest i

• Bariloche. 
aflată la 
de Buenos

a „Cupei1988— 939 .................
la seni alpin va debu>

nină — 26, finala competiției ur
mînd să se dispute în ' 
tie 1989 în Japonia.
• Proba de slalom

cadrul concu rsului de . _
de la Saalbach (Austria), compo- 
tiție eontînd pentru Cupa Mon
dială". s-a încheiat cu succesul 
sportivului elvețian Martin Hangl, 
cronometrat in două manșe, cu 
timpul total de 2:24,53. Pe locu
rile următoare s-au iluat Varo 
Girardelli (Luxemburg) 2:24,65 și 
elvețianul Plrmln Zurbriggen 
2:25,40.
• Rezultate Înregistrate in e- 

tapa a 7-a a campionatului uni
onal de hochei pe shea*ă:  Spar
tak Moscova — Dinamo P.iga 0—2 
(0—1. 0—1. 0—0): îKA Leningrad 
— ȚSKA Moscova t—10 >0—4. 
1—3, 0—3); Sokol Kiev — Aripile 
Sovietelor Moscova 2—I (1—I. 
1—2. 0—1): Traktor Cellablnsk — 
Himik Voskresensk 7—0 '0—0, 
1—0. 1—0).

în clasament conduce Dinamo 
Riga, ou 12 puncta, urmată de 
ȚSKA șl Aripile Sovietelor, cu 
cîte 11 puncte.

luna mar-

uriaș din 
schi «inia

a
FEDERAȚIA MAROCANA a a- 

nunțat că. în perspectiva candi
daturii acestei țări la organizarea 
turneului final al Campionatului 
Mondial din 1904. intenționează să 
construiască 9 stadioane pentru 
a asigura o desfășurare optimă 
competiției.

După cum se știe, au mal ce
rut găzduirea „Cupei Mondiale" 
din . 1994 federațiile din Brazilia 
și S.U.A., o hotărîre în acest sens 
urmînd să fie luată de Federația 
internațională la 4 iulie, anul 
acesta.

COMISIA DE DISCIPLINA a 
uniunii. europene de fotbal l-a 
sancționat cu suspendarea de la 
patru jocuri la viitoarele cupe 
continentale pe Italianul Antonio 
Di Gennaro (Verona). Pentru o 
etapă au fost suspendați jucătorii 
vest-ge -mani Lothar Matthaus șl 
Hans PflUgler (Bayern Miinchen). 
Aceste sancțiuni au fost aplicate 
pentru joc brutal șl atitudine 
nesportivă.

De asemenea, au fost amendate 
cu 12 000 șl respectiv 7 000 franci 
elvețieni echipele Real Madrid și 
Bayern Miinchen.

LA CESKE BUDEJOVICE (Ce
hoslovacia) în meci retur pentru 
sferturile de finală ale Campio
natului european rezervat echipe
lor de tineret, selecționatele Ce
hoslovaciei șl Oreclel au terminat 
la egalitate : 2—2 (0—1). Echipa 
Greciei s-a calificat pentru semi
finalele comnetitlet. în care va 
intil.nl formația Olandei. în cea
laltă semifinală vor juca forma
țiile Angliei șl Franței.

I.I DIFERITELE CAMPIONATE 
naționale au fost înregistrate 
rezultatele :

• PI SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • In cadrul unui 

concurs desfășurat la Beijing. 
Li Meishu a stabilit un nou re
cord al țării sa’e la aruncarea 
greutății pe teren acoperit, eu 
rez>>’»atul de 'U,j8 m.

BOX • Thailandezul Samuih 
Sithnaruenol a devenit campion 
mondial la cates >riă mlnimuseă 

‘ (versiunea IBF) învfngîndu-1 la 
puncte pe pugilistul 
Prettv Lucas .

CICLISM • Curea 
nală de la Waregem ____ _
frwit cî«tl.eată de rutierul bdeian 
Eddv pipnekaert care t-a Intre- 
-ii*  >a :„ip> (inel rs -tardeziil 
Johan Talen — ambii oronome- 
*ra*i  o*  distanța te ’30 cu 
același timo: 5,1«'M. * Etnna a 
natr» - ——n»*i*1  *•  nternatiote- 
le cicliste „Săptămlna Cata
lană" a revenit -utlerului spaniol

flliplnez

intemațio- 
fBelrta'. a

. Jaime Vilmajo, înregistrat pe 
distanța de 127 km eu timpul de 
3.07 :22. în clasamentul general se 
menține lider riandezul Scan 
Kelly, urmat de belgianul Paul 
Haeghedooren a .11 s șl olande
zul Peter Sterenhaagen. la 47 s.

GIMNASTICA • ’roba mas
culină din cadrul turneului de 
la Moscova competiție dotată cu 
premiul ----- ~"
Novosti". a fost 
sportivul sovietic Vladimir Arte- 
mov. cu 58.90 puncte, urmat de 
compatriotii săi litri Korolev — 
58.50 puncte șl Valeri Liiukin — 
58.35 puncte.

ÎNOT • în cadrul campionate
lor SUA. de la jrtando eompe- 
tl+ie cu participare; internaționa
lă. sportivul polonez ărtiir Woj- 
dat a stabilit un nou reoord

gazetsi .Moskovskie 
cluigată de

FRANȚA (et. 29). Monaco — 
Toulon 0—0. Cannes — Bordeaux 
1—0, Auxerre — Racing Paris 
3—0 Touiouse — St. Etienne 2—3, 
Paris St. Germain — Laval 0—0, 
Nlort — Lille 1—0. Marseille — 
Metz 1—0, Lens — Nice 0—1. Le 
Havre — Nantes 1—0. Montpellier 
— Brest 0—0. Clasamentul : Mo
naco 40 p, Bordeaux 36 p. Ra
cing Paris 35 p, St. Etienne 34 p, 
Marseille 33 p.

PORTUGALIA (et. 27) : Salguei- 
ros — Benfica 0—0. Portlmonense
— Porto 0—0, Chaves — Belenen- 
ses 0—0. Vitoria Setubal — Co- 
viiha 3—1 Penaflel — Academica
2— 1. Braga — Esplnho 0—1. EI- 
vas — Guimaraes 0—0. Rlo Ave-
— Farense 2—1, Sporting — Boa- 
vlsta 1—1, Maritimo — Varzim
3— 1. Pe primele 
40 p. Benfica 39 
34 p.

locurl : Porto
p. Belenensea

let. 18) : Ink.R.D. GERMANA
Leipzig — Dynamo Dresda 1—1, 
Jena — Brandenburg 1—1, Erfurt 
— Vorwarts Frankfurt 2—0. Mag
deburg — Halle 2—0, Dynamo 
Berlin ~
Union Berlin 1—2.
Marx-Stadt
Dynamo Berlin 
da 25 p (18 j), 
zig 24 p (17 J).

Halle 2—0,
Rostock 5—1. Riesa —

Aue — Karl
l-c3. tn clasament : 

șl Dynamo Dres- 
Lokomotlve Leip-

ITALIA (et. 
coli 1—1, Empoli 
Sampdoria — Fiorentina 
Cesena 
llino - 
Napoli 0—0, 
4—2. Pescara _____
tn clasament: Napoli 39 p, Mi
lan 35 p, Roma 33 p.

24): Pisa — As- 
Como 1—1, 

—0, 
- Juventus 0—0 Ave- 
Milan 0—0, Torino — 

Inter — Roma 
— Verona 3--0.

SCURT • PE SCURT
mondial in proba de 400 m li
ber. cu timpul de 3:47.38. Pre
cedentul record era de 2:47 80 și 
aparținea vest-germanulul Mi
chael Gross de la 27 iunie : >83. 
Tot cu un nou record al lumii 
s-a încheiat si r>'ooa ■nasnulină 
de 50 m liber, cîștigată de ame
ricanul Tom Jager, cronometrat 
în 22.23. Același >portiv deținea, 
de anul trecut, recordul mond’al, 
eu 22.32. Alte rezultate: feminin: 
50 m liber: Dara Torres <SUA) 
25.78: 400 m Uber: Janet Evans 
(SUA) 4:07.32.

POLO • tn prima zi a cam
pionatului sud-aniertoan, ce se 
discută în orașul columb’an 
Medellin, selecționata srazil'e! a 
învins cu scorul de 10—4 forma
ția Argentinei .ar reprezentativa 
țărif-gazdă a discus cu >7—R de 
echlca Perului.
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