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Divizia A de fotbal, „runda" a 21-a

VICTORIA CIȘTIGA DERBYUL ETAPEI
• Oțelul - două puncte 
prețioase, la Timișoara • 
In „colocviul studenților** 
de pe Someș, rezultat 
egal, ca și in partida de 
la Hunedoara • Rapid, 
C.S.M. Suceava și S. C. 
Bacău, învingătoare, cu 

greu, la același scor

V. Ștefan, Andrași și 
privesc balonul trimis 

de Cîrstea 
Foto : Eduard ENEA

Polgar 
in gol

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE 
rU“ Cluj-Napoca - Sportul Studențesc 1-1 
„Poli* Timișoara - Oțelul Galați 
Rapid - F.C.M. Brașov
Univ. Craiova — Victoria 
C.S.M. Suceava - F.G Argeș 
Corvinul - F.C. Olt
Dinamo - Flacăra Moreni
S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș

Meciul Steaua - Petrolul (2-0) s-a disputat 
in ziua de 27 martie.
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ETAPA VIITOARE (sîmbătâ 9 aprilie)
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s-a

F.C. Olt
Petrolul
S.C. Bacău
Spartul Studențesc 
Flacăra 
F.C. Argeș 
Victoria
A.S.A. Tg. Mureș

Partida F.C.M. Brașov — Steaua (0—2) 
disputat în ziua de 30 martie.

- Oțelul
- Corvinul
- „Poli" Timișoara
— Rapid
— „U“ Cluj-Napooa
— Dinamo
- C.S.M. Suceava
— Univ. Craiova

1. STEAUA 21 19 2 0 74-10 40
2. Dinamo 21 18 2 1 50-14 38
3. Victoria 21 13 1 7 36-22 27
4. Oțelul 21 12 2 7 31-24 26
5. Flacăra 20 9 4 7 21-22 22
6. Univ. Craiova 21 9 4 8 30-32 22
7. Corvinul 21 9 3 9 36-32 21
8. F.C.M. Brasov 22 7 5 10 34-32 19
9. A.S.A. 21 9 1 11 34-38 19

10. F.C. Olt 20 8 3 9 26-36 19
11. „Poli* Tim. 21 6 4 11 22-28 16
12. F.C. Argeș 21 6 4 11 21-30 16
13. „U* Cluj-Napoca 21 5 6 10 22-33 16
14. Rapid 21 5 6 10 16-31 16
15. S.C. Bacău 20 5 6 9 20-36 16
16. C.S.M. Suceava 21 6 4 11 21-40 16
17. Sportul Stud. 21 5 5 11 23-33 15
18. Petrolul 21 3 6 12 12-35 12

Cronicile meciurilor etapei. in pag. 2—3

In campionatul
Echipa de rugby a Româ

niei a debutat cu succes în 
noul sezon internațional, obți- 
nînd un rezultat valoros în fața 
reprezentativei Italiei : 12—3
(6—0). Rugbyștii români au 
realizat, astfel, cea de a doua 
victorie a lor (din toate timpu
rile) pe un teren italian. După 
cum ne spunea la telefon 
conducătorul delegației noas
tre, Carol Kramer, vicepre
ședinte al F.R.R., „tricolorii** 
au dominat partida, lăsind o 
bună impresie celor circa 
20 000 de spectatori. „A fost un 
joe dificil, pe care l-am cîști- 
gat meritat, deoarece băieții 
noștri au dorit mai mult vic
toria. înaintarea a jucat admi
rabil, ducind greul meciului ; 
ea nu a cedat nici un moment.

dovada bunei ci i ’
evidenția, în ordine, pe
dulescu (autorul eseului 
tru), pe Murariu, Muntean:i 
Dumitraș, din înaintare, 
cum și pe Ignat, Neaga și Fiți 
din liniile dinapoi**.

Terenul San Siro, cu un ga
zon excelent, s-a refăcut rapid 
după ploaia căzută în ultimele 
zile și a permis desfășurarea 
unui joc deschis. Românii s-au 
apărat corect în fața atacurilor 
pornite în iureș de gazde și au 
contraatacat periculos. La un 
astfel de contraatac, Neaga a 
plecat pe lîngă grămadă si i-a 
dat o pasă ideală lui RADU
LESCU (el a urmărit foarte

pregătiri. I-aș
Ită-

EOS-
> ?l
>rc-

(Continuare in pag a 4-a)

La volei, in penultima etapă a returului

CONCORDANȚĂ ÎNTRE
VALOAREA ECHIPELOR Șl REZULTATE

Duminică s-au desfășurat 11 din____________ ____  ___ _ _ cele 12 partide ale penulti
mei etape din cadrul returului Campionatelor Naționale de 
O etapă în care echipele cu prima șansă au confirmat, pe 
propriu sau în deplasare, pronosticurile. Iată amănuntele :

volei, 
teren

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (9, 
2, 7). Fără Tică Sterea la pu
pitru (T. Tănase folosind, pe 
rind, rezervele R. Paul — la 
început — și Ristea, acest tînăr 
de 19 ani, înalt și cu tușeu 
bun, etalînd calități în pers
pectivă, prin îmbunătățirea 
preciziei și prin îmbogățirea re- 

■ pertoriului tactic), brașovenii 
n-au pus mari probleme gaz
delor. Și nici nu aveau cum 
să le pună, cu un joc simplu în 
atac (mai ales Ferarlu n-a fost 
pus în valoare) și cu un blocaj 
care nu a avut decît o singu
ră intervenție eficientă în trei 
seturi I In schimb, blocajul 
dinamovlștilor s-a aflat în zi 
bună. Superioritatea netă a în-

In vederea meciului cu Benfica

STFAUASE PREGĂTEȘTE
C0 ASIDUITATE

• FOTBALIȘTII PORTUGHEZI 
SOSESC ASTĂZI LA BUCUREȘTI

Ne mai despart doar două 
zile de meciul STEAUA — BEN
FICA (prima manșă a semifina
lelor Cupei Campionilor Euro
peni), așteptat cu mare inte
res de iubitorii fotbalului din 
țara noastră.

In vederea acestei partide, 
care se va desfășura pe sta
dionul din Ghencea, formația 
noastră campioană și-a conti
nuat pregătirile cu seriozitatea 
care o caracterizează.

Benfica Lisabona este aștep
tată să sosească la București, 
astăzi, pe calea aerului.

tn

Divizia A la handbal

Cfl MAI IMPORIANÎ MECI FEMININ

derbyul etapei a XVIIl-a la handbal, Mureșul 
întrecut pe Chimistul, co.nsolidînd'u-și poziția dea

lideră lin întrecerea feminină. Metalul Bistrița scapă 
șanse apreciabile de supraviețuire_în prima divizie, 
pierzînd la A.S.A. Electromureș 
nunte de la jocuri :

FEMININ

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
CHIMISTUL RM. VlLCEA 
24—22 (13—16). Tg. Mureș, 3 
(prin telefon). Intr-o atmosfe
ră caracteristică marilor der-

Tg. Mureș. Amă-

vlngătorilor s-a datorat 
In primul rind, jocului 
„centralilor** în ambele 
forței, vitezei șl varietății a- 
tacului. Dinamo a folosit for
mația : Căta-Chițiga, Vrîncuț 
(Drăgușin), Rotar, Pop (Geor
gescu), Dalacu (Mader), Radu
lescu. Corect arbitrajul : Al. 
Rafu — .A. Dinlcu. (Ă. B.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — STEAUA BUCU
REȘTI 0—3 (—11, —5, —3).
Jocul a fost la discreția cam
pionilor. învingători în 
puțin de. o oră. S-au remarcat: 
Constantin, Dascălu și Czcdula 
de la bucureșteni, Săniuță de 
la localnici. Arbitri : I Pintea

— co-

însă, 
bun al

faze,

-3).
mai

thtigâioarc la cinci goluri diicrcofâ (13-8) cu Crițui

DINAMO ARE TREI PUNCTE AVANS LA POLO
Așa cura se întîmplă de regulă, 

turneul de la Cluj-Napoca, pe
nultimul în actuala ediție a cam
pionatului de polo, s-a încheiat 
ieri la prînz prin întîlnlrea pre
tendentelor la titlu. DINAMO 
BUCUREȘTI a întrecut pe CRI- 
ȘUL ORADEA CU 13—8 (2—2,
3—2, 4—2, 4—2), terminind astfel 
cu un bilanț de „sută la sută“ 
șirul partidelor de pe malul So
meșului și desprlnzîndu-se la 
țrei... lungimi în clasamentul 
general. Formația campioană a 
păstrat și de această dată ritmul 
ridicat de joc din bazinul clu
jean: și-a organizat o apărare 
fermă în jurul lui Răducanu, a 
atacat cu aplomb, eficace, fructi- 
ficînd în cea mai mare măsură 
situațiile de superioritate nume
rică (bihorenii, în schimb, au 1- 
rosit cinci asemenea faze). Der
byul a stat, în atari condiții, 
doar jumătate din timp sub sem
nul unui anume echilibru. Oră
denil au început șl ei cu deci
zie șl au ținut „pasul** atîta vre
me cît resursele „7“-lui de bază 
au fost intacte. Din repriza s 
treia însă, omogenitatea lotului 
dinamovist și-a spus cuvîntul, iar

folosirea unul registru tactic va
riat de către bucureșteni le-a a- 
slgurat desprinderea tot mal lim
pede — o victorie clară.

Primul a punctat Otaru (mln. 
2,10 — superioritate numerică).
A egalat după 40 de secunde 
Costrăș, din 4 m, tot el fructi- 
ficînd un 
șui avind 
vantaj pe 
rloadă cu 
care și-a 
golgeter prin cinci goluri conse
cutive în contul echipei sale — 
două în s.n.. unul din penalty, 
dar și două din acțiune (o dată 
a reluat după bara lui Dan, iar 
în min. 11,15 a smuls aplauze 
pentru o execuție măiastră din 
centru). A mai redus handicapul, 
în acest timp, Gordan, de două 
ori (1 „4 m“). pentru ca Rădu- 
canu să aducă, printr-un șut 
fulgerător, cel dintîl avantaj de 
trei goluri. Rezultatul avea să se

contraataa (3,20). Cri- 
astfel unicul său a- 

tabelă. a urmat o pe- 
Haglu în prim-plan, 
etalat măiestria de

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)

byuri, actuala
deră a clasamen
tului a reușit să 
cîștige dificila par
tidă cu principala 
candidată la șefie, 
luînd astfel și o 
serioasă opțiune 
pentru cîștigarea 
titlului. Prima par
te a meciului a 
început în nota de 
dominare a vîlcen- 
celor, care s-au instalat la con
ducere încă din primul minut 
de joc, avînd în Maria Veri- 
geanu, Liliana Bloju și Edit 
Torok excelente coordonatoare 
saiu realizatoare. In plus, au 
beneficiat de un portar — 
Doina Rodeanu — în „zi ma
re**. ea parînd aruncări extrem 
de puternice și plasate în mi
nutele 4. 7. 13, 18, 20 și 24. 
în același timp, mureșencetor 
nu le-a reușit mal nimic, ba
rele opunîndu-se și ele arun
cărilor expediate de Esztera 
Matefi în min. 1, 24 și 29. La 
reluare, rolurile s-au inversat, 
la conducere installndu-se ele
vele antrenorilor Gheorghe Io- 
nescu și Valentin Pop. Por
tarul lor — Angela Bloj — a 
fost imbatabilă în min. 41, 50, 
52. 58 șl 58. Iar Tiinde Kozma 
și Gabriela Florea, inspirat 
introduse în joc. au dat un 
plus de siguranță echipei. Așa 
se face că în min. 
șencele au egalat — 
și din acest moment 
cedat inițiativa pînă „ __
tul partidei. De reținut spiri
tul de deplin fair-play în care 
s-a desfășurat meciul și arbi-

Mariana Tîrcă, cea mai bună realizatoare a 
etapei. (Fază din meciul Confecția 
Bacău)

50 mure- 
20—20 — 
n-au mai 
la sfîrși-

ȘtUnta
Foto : Aurel D. NEAGU 

trajul excelent prestat de bri
gada bucureșteană Jean Ma- 
teescu — Vaiter Dăncescu. 
Marcatoare : Matefi 9, Mozsi 
8, Zita Biro 3, Avram 2, Băr
bat 1, Florea 1 pentru Mure
șul, respectiv Verigeanu 
Romete 4, Bloju 3, 
Lazăr 2 și Nedelcu 2.

loan
CONFECȚIA — 

BACĂU 20—27 (11—13). Me
ciul din „deschiderea** cuplaju
lui din Sala Floreasca a fost 
destul de tnteresaint. în spe
cial prin modul ta care gazdele, 
în postură de out-sidere. au 
reușit să-1 echilibreze ta multe 
peri oade. valoarea mai mane a 
jucătoarelor formației cam
pioane fiind evidentă. A rezul
tat un meci plăcut, dar, din 
păcate, cu multe greșeli, ta 
special ta tabăra bucureștence- 
lor. Rodica Grigoraș, cîndva 
lider autoritar, a fost din nou 
în formă slabă, motiv pentru 
care a și fost trecută pe banca 
de rezerve în min. 20. In final 
a cîștigat. pe menit, formația

Mihail VESA

la localnici. Arbitri : I 
— D. Rotaru. (C. ALBU 
resp.)

UNIVERSITATEA
CRAIOVA — ELCOND DINA
MO ZALAU 3—0 (10, 5, «). O 
partidă care se anunța echili
brată, dar care în fapt a fost 
copios dominată de studenți. 
De la craioveni s-au remar
cat : Schoberl, Pascu, Stoian 
și Văsuică, iar de la învinși : 
Ștreang și Viaicu, Arbitri : 
J. Armeanu — 1. Rusu. (M. 
VLADOIANU — coresp.)

C.S.U. SANATATEA ORA
DEA — VIITORUL DINAMO 
BACĂU 0—3 (—6, —13, —12). 
Meciul a fost frumos, oaspeții 
dovedindu-se o echipă omoge
nă și puternică. Orădenil au 
comis cam multe greșeli indi
viduale (Îndeosebi la executa
rea serviciului). Cei mai buni 
de la băcăuani ni s-au părut 
Pralea, A. Ion și Danilescu. iar 
de la gazde Meseșan. Au arbi
trat Gh. Visan si I. Martin. (I. 
GHIȘA — coresp.)

C.S.M.U. SUCEAVA — EX
PLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 
BAIA MARE 3—0 (14, 9, 10). 
Sucevenii au avut una dintre 
cele mai bune evoluții pe teren 
propriu, ciștigînd în 80 de mi
nute. Doar primul set a fost 
realmente echilibrat. în celelal
te gazdele avînd clar inițiati
va. Evldențiați : Mărginean,
Bucur. Mindru șl Lepâdătescu, 
respectiv Szilagy și Moroianu. 
Arbitri : V Valentin — P. Va- 
sile. O- MÎNDRESCU — coresp.)

C.F.R.

___  9,
TorSk 2,

NOVAC
ȘTIINȚA 

■13). --
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TRĂGĂTORUL I. PETRU

ÎNVINGĂTOR IN CUBA
HAVANA (Agerpres). — Pro

ba de pistol liber din con
cursul de tir de la Havana a 
revenit lui Ilie Petru (Româ
nia) cu 655 p. urmat de Bar
min (U.R.S.S.) 645 p. și de un 
alt român. Sorin Babii. 629 p. 
Pe echipe : 1. România, 1 656 p, 
2. Cuba. 1 617 p.

tn Proba feminină de pistol 
10 m. a terminat învingătoare 
Smirnova (U.R.S.S.) cu 479,2 p. 
urmată de româncele Daniela 
Dumitrașcu 478,3 p. și Anișoara 
Matei 473,1 p. Pe echipe : 1. 
U.R.S.S., 2. România, 3. Cuba.



CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA HANDBAL I
(Urmurt din pag H

mai omogenă, cele 14 goluri 
înscrise de Mariana Tircă ară- 
tîndu-ne aceeași jucătoare va
loroasă și eficientă. Pentru stu
dente au mai punctat : Butnă- 
rașu 4 Popa 3. Ciubotarii 2. 
Luca 2 Danilof și Lunca cîte 
un goi iar pentru Confecția
— Preoțescu 5 Croitoru 4. So
rina Arvatu 3, Nuțu 2, Grigo- 
raș 2, Mincu. Țincu. Constan- 
tinescu și Marusia Arvatu cîte 
un gol. Au condus bine : Al. 
Csoma — V. Ferenc, din Sf. 
Gheorghe.

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU 21—16 (12—8). Victorie
meritată a gazdelor, într-un 
meci in care am notat presta
țiile foarte bune ale nortărițe- 
lor ambelor formații — Cor
nelia Ciucardel (Dorobanțul) și 
Cori na Țincu (C.S.M.). Marca
toare : Barbu 9 Stoenescu 5. 
Anton 3 Tudor 2. Petre 2 pen
tru învingătoare, respectiv Paș- 
tiu 1 Ciontea 4 Rău 3. Enes- 
cu 2. Stroia. Mohanu și Brănuț 
cite un gol. Au arbitrat : R. 
Antochi — I. Boschner (Bra
șov'. (C BALTEANU — co
resp.)

RULMENTUL BRAȘOV — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
16—11 (9—3). Au înscris : Mu- 
reșan 6 Ilie 3, Ion 3, Marian 2, 
Tache 1. Demeter 1, respectiv 
Roșea 3, Cămui 3, Matarangă 2, 
Mihăilescu 2 și Carapetru 1. 
Au arbitrat : Ad. Simion — V. 
Ivanciu, din Ploiești. (C. 
GRUIA — coresp.)

CONSTRUCTORUL 
ȘOARA — OȚELUL 
20—18 (11—3). Au
lonescu 6. Ștefanovicî 
4, Stancov 2, Torjoc 2, 
pentru gazde, respectiv Ivan 7, 
Oprea 4, Antoneanu 4, Stan 2, 
Calmuc 2. Au condus : Tr. 
pescu _
București (C. CREȚU — 
resp.)

TEROM IAȘI — RAPID 
27 (18—12). Marcatoare : Cova- 
liuc 10, Cozma 9, Duca 5, 
Nisipeanu 3, Alexescu, Haidău 
și Crețan cîte două goluri. An
ion 1 pentru TEROM, respec
tiv Ignat 11, Oprea 5 Oanea 4, 
Stanciu 3 Dobre 2, Vasile 2. 
Au arbitrat : L. Condruț — O. 
Marin, din Ploiești. (Al. NOUR
— coresp.).

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA 32— 
24 (19—13). Meciul din Sala 
Floreasca a început furtunos: 
după numai 25 de secunde de 
joc. dinamoviștii rămîn în cinci

TIMI- 
GALAȚI 
marcat : 

4, Trucă 
I, Palici 2

Șt. Marghescu,
Po- 
din 
co-

34—

DIVIZIA A DE BASCHET (m)

O-
Ș1

In etapa a 18-a a Diviziei A 
de baschet masculin au fost În
registrate următoarele rezultate: 

GRUPA 1-6
Steaua — Dinamo I.M.P.S. 

radea 2—0 : 110—98 (60—52)
117—67 (69—36).

Dinamo București — '..C.E.D.
C.S.Ș. 4 București 2—0: 109—94
(62—43) și 129—96 (65—57).

Academia Militară Mecanica 
Fină București — Rapid Bucu
rești 0—2: 100—109 (58—55) șl
102— 103 (45—50).

GRUPA 7-12
Balanța C.S.U. Sibiu — Poll- 

'aiiniaa C.S.Ș. Unirea lași 2 t
103— 96 (53—52) și 116—91 (48—45).

Farul C.S.Ș. 1 Constanța — 
RAMIRA Bala Mare 2—0: 87—72 
(45—43) și 92—75 (49—38).

ELECTROBANAT Timișoara — 
C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brașov 2—0: 
89—77 (45—33) și 97—74 (42—30).

3S

jucători de cimp (eliminat An
tonescu, pentru două minute); 
urmează o Intercepție Mircea 
Bedivan, contraatac, singur la 
semicerc, dar Alexandru Buli- 
gan apără senzațional. Min. 
3 aduce primul gol înscris de 
Robert Lieu, care va fi gol- 
geterul partidei 1 studenții ega
lează — 1—1, min. 4. șl după 
3—1 Dlnamo (min. 5), urmează 
3—3 (min. 7). Din acest mo
ment, bucureștenii nu mai per
mit adversarilor să se apropie 
decît de cîteva ori, insuficient 
de amenințător, însă, pentru 
soarta partidei, pentru de
semnarea învingătoarei. Ca și 
în alte ocazii, dacă elevii an
trenorilor Ghiță Licu și Va
lentin Samungi ar fi menținut 
ritmul de joc uniform de-a 
lungul întregii partide, rezul
tatul pe tabela de scor ar fi 
fost cu siguranță altul. Dar... 
și acestui dar i s-au adăugat 
si paradele excelente ale por
tarului Buligan, scorul nu re
flectă just diferența de valoa
re (cel puțin în acest meci) 
între cele două formații. Cua- 
ceastă înfrîngere (a șaptea în 
actualul campionat), studenții 
pierd șanse serioase măcar pen
tru treapta a treia a podiumu
lui. Marcatori : Licu 9, Zaha- 
ria 8. Durău 5, Mocanu 3, Si
mion 2, Bedivan, Ștefan, Jianu, 
Dogărescu și 
1 goi pentru 
tiv Giurgea 5, 
Dan Naghi 4, 
cu 3, Dragoș 
arbitrat bine: _
Mihăilescu, din Craiova. (M.V.)

UNIVERSITATEA C.U.G. 
CLUJ-NAPOCA — STEAUA 
23—26 (14—14). După o repriză 
mai echilibrată, Steaua se des
prinde — 24—18 (min. 54), dar 
finalul aparține gazdelor, care 
reușesc doar să reducă din di-

Antonescu cite 
Dinamo, respec- 
Popescu 5, Gal 4, 
Nichifor Dobres- 
Dobrescu 3. Au 
VL Cojocaru și I.

ferență. Marcatori : S. Pop 8, I 
Crainic 6, Sîmboan 4, Botorce | 
2, Kiss 2, Petru 1 pentru stu- 
denți. respectiv Drăgăniță 7, 
Dumitru 6, Berbece 5, Ghimeș
4, Stingă 2 și Mirică 2. Au 
arbitrat; Al. Isop, din Pitești
— Gh. Mihalașcu, din Buzău. 
(Nusa DEMIAN —coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— DINAMO BRAȘOV 21—19 
(9-10). Victorie meritată a gaz
delor, într-un meci foarte dis
putat. Au înscris : Neagu 5, 
Marian 4, Barcan 4, Dumitru 3, 
Prică 3, Agapie 2 pentru Uni
versitatea, respectiv Roșea 5, 
Streinu 3, Pantelimon 3, Nico- 
lescu 2, Donca 2, Donosa 2, Ho- 
ssu 1, O. Moldovan 1. Au con
dus : M. Marzavan, din Bucu
rești — M. Tănăsescu, din Pi
tești. (V. POPOVICI — coresp.)

METALUL -------------
A.S.A. 1
MUREȘ 19—20 (11—10). Au în
scris : Giurgiucă 6, îrimieș 5, 
Cojocaru 4, ’
ner 1, M. Dan 1 pentru gazde, 
respectiv I. Moldovan 8, David 
6, R. Moldovan 3 și Furnea 3. 
Au arbitrat : Al. Vîrtopeanu — 
Șt. Georgescu, din București. 
(FI. TOMA — coresp.).

DACIA PITEȘTI — ȘTIINȚA | 
BACAU 29—24 (15—13). Piteș- 
tenii, cu 
duși cu i 
Oprea, au avut tot timpul un 
avans de 7—8 goluri. Au mar
cat : Cozma 8, Mihăilă 7, Oprea
5, Paraschiv 4, Barbu 4, Gra- 
bovschi 1 pentru Dacia, res
pectiv Vasilca 14, Gîrlescu 3, 
Vlad 2, Bondar 2, Rotaru 2 și 
Chirilă 1. Au arbitrat : T. Cu- 
relea — I. Păunescu, din Bucu
rești. (Narcisa FEȚEANU — co
resp.)

Meciul Relonul Săvinești — 
H.C. Minaur Baia Mare a fost 
amînat.

I
I
I
I
I
I

\LUL BISTRIȚA — | 
ELECTROMUREȘ TG. |

îuca 6, îrimieș o, ■
Țermure 2, Loch- I 
in 1 pentru gazde, I

I

un joc organizat, con- I 
competență de Vasile I ■ 4zi4- iîwintil lin *

I 
I
I
I
I 

PENULTIMA ETAPĂ A RETURULUI LA VOLEI |
(Urmare din pag. 1)

RELONUL SĂVINESTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—0 (13, 14, 10). Joc extrem de 
disputat în fiecare set. De re
ținut că oaspeții au condus în 
primele două seturi cu 12—9 
și. respectiv, 10—3. In finaluri, 
gazdele au reușit însă mal pu
țin. Remarcări : Buruș, lonescu, 
Cazacu (R), Cionca și Scmenciuc 
(P). Arbitri : V. Săndulescu — 
G. Opaiț. (N. MARCU, coresp.)

FEMININ
PENICILINA IAȘI — C.S.U. 

RAPID GALAȚI 1—3 (—12, —7, 
11, —1). Victorie meritată a 
oaspetelor, care au avut o pres
tație foarte bună în toate com
partimentele. Inexplicabilă, în
să. evoluția ștearsă a gazdelor. 
Remarcate : Carmen Costache 
și Ileana Berdilă de la gălă- 
țence. Tatiana Popa de la ie- 
șence. Arbitri : V. Dumitru — 
Cl. Murgulescu. (M. MACOVEI 
— coresp.)

FARUL CONSTANȚA — 
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
3—1 (9, 14, —7, 9). C
țencele au obținut pe 
victoria, într-un joc 
Ele au primit, însă, o 
deosebită, mai ales în 
2 și 3, dar au trecut 
peste momentele dificile, 
mai bune : Delia Leițoiu, Ma- 
rinela Neaeșu, Gulniza Lică și 
Roxana Avram, respectiv Nicu- 
lina Bujor, Viorica Mazilescu 
și Corina Olteanu. Arbitri :

Constăn- 
• merit 

frumos, 
replică 

, seturile 
cu bine 

Cele

DINAMO ARE TREI PUNCTE AVANS LA POLO
(Urmate din vag 1)

mal strtngă o dată, 7—6, prin 
Gordan șl Illes, ambii din s.n., 
diferența refăcîndu-se Insă și 
mărindu-se la 11—6: șut violent 
de la distanță E. lonescu, Hagiu
— încă două goluri, din s.n., res
pectiv pe contraatac, Ardelean
— punct de efect. Meciul era, 
practic, jucat în acel minut 23.20, 
Au mal înscris Gordan din 4 m. 
Ardelean, Fejer (de In centru, 
portarul Simion fiind avansat). 
Iar ș. Popescu a parafat prin- 
tr-o execuție Inspirată, succesul 
clar al echipei Dlnamo. Au ar
bitrat V. Median 
primul cu 
tăblie.

Tot ieri, 
RAPID la 
nuit: 3—2 
Un joc al 
mai numeroase au fost șuturile 
în bară și cele parate de porta
rii Gh, Popescu (S) șl Crețu 
Mai inspirați s-au dovedit Ange- 
lescu 2 goluri, FI. Niță, respec
tiv Totolici și Lupescu. Au con
dus atent A. Czegeni — R. Nl- 
chita. în celălalt meci al ultimei 
etape din turneu, satisfacții tn 
tribune pentru mult muncita vic
torie a echipei locale VOINȚA : 
7—6 (1—1, 2—1. 1—3, 3—1) cu
C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. 
Dacă bueureștenil au deschis 
scorul, clujenii au fost cel care

R. Tirr.oc, 
unele decizii discu-

STEAUA a învins pe 
un scor puțin obiș- 

(0—1, 2—1. 1—0. 0—0). 
marilor ratări, tn care

au preluat apoi o ușoară iniția
tivă, avînd avantaj pînă în fi
nal, prin golurile lui Farcaș 3. 
Cosmațchi, Marc, Blaga, Colce- 
riu, de partea cealaltă marcind 
Paolazzo 2, Ciobăniuc 2, Mușat, 
Geambașu. Arbitraj corect: D. 
Paraschivescu și V. Goiin.

în reuniunea de sîmbătă, par
tida cea mai interesantă se a- 
nunța DINAMO — RAPID. Li
dera s-a impus însă convingător, 
la o diferență netă: 10—4 (3—1. 
3—2, 4—0, 0—1). Hagiu a punctat 
de trei ori. Dan de două, restul 
golurilor fiind realizate de E. Io- 
nescu, Ardelean, Găvruș, Moi- 
ceanu, S. Popescu (D), Florin- 
cescu 2, Fărtăiș 2. Arbitri: R. 
Nichlta — A. Czegeni. Echilibrată 
a fost, tn schimb, întîlnirea ur
mătoare, în care VOINȚA a dat 
multe emoții favoritei, STEAUA, 
pînă la succesul la limită al ul
timei. cu 10—9 (2—2, 3—2. 9—3.
2—2). Realizatori: .
L. Balanov 3. Nutu 
Ragea (S), Colceriu 
Sebok, Sabău, Blaga, 
Au condus V. Median 
în fața tinerilor de 
T.M.U.C.B., orădenil de la CRI- 
ȘUL au cîștigat la scor: 13—6 
(4—1, 4—2, 3—0, 2—3), prin punc
tele reușite de Gordan 4, Illes 3, 
Fejer 2, Garofeanu, Raț, Costrăș, 
G. Indig (C), Ștefănesca 2. To- 
mescu, Mușat. Ciobăniuc, Male- 
cu. Aii arbitrat R. Timoc — D. 
Paraschivescu.

D. Dobrescu — C. Mircea. (Gh. 
GOLDENBERG — eoresp.) I

DACIA PITEȘTI — OLTCIT I 
CRAIOVA 3—0 (5, 11, 5). In *
numai o oră de joc, în care au 
dominat aproape în permanen
ță (cu excepția unei perioade de 
timp în setul secund : 9—11),
piteștencele au obținut un suc
ces detașat și logic. La gazde, 
din nou Felicia Popescu a fost 
la înălțime, alături de ea, în 
sextet, fiind folosite Cristina 
Buznosu, Claudia Tătucu, Anca 
Gheorghe, Corina 
haela Marian, iar 
Mariana Miron și 
dănescu. Arbitri : N. Găleșea- 
nu — O. Drăgan. (Narcisa FE
ȚEANU — coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU 3—0 (10, 6, 4). 
Cum era și firesc, partida a 
fost la discreția dinamovis- 
telor deținătoarele „lanternei" 
argumentîndu-și locul în cla
sament prin puținătatea cali
tăților tehnico-tactice, dar și 
prin lipsa de experiență a cîtor- 
va jucătoare tinere. Lupta la 
fileu a fost tot timpul inegală, 
net favorabilă sextetului dina- 
movlst : Georgeta Ene, Mirela 
Popa, Irina Velicu, Maria Chi
tic, Cristina Pîrv, Alina Pralea, 
rămas în permanență același. 
Meci fără probleme pentru bri
gada de arbitri : G. Indrei — 
G. Voicu. (A. B.)

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — C.S.M. 
TEA SIBIU 3—0 (3, 
sit de miză și nepunîndu-se pro
blema învingătoarei, jocul a în
clinat spre un nivel mediocru. 
Campioanele s-au relaxat vi
zibil în setul al doilea și au 
fost conduse cu 8—0, dar s-au 
regăsit și nu au mai permis 
oaspetelor să realizeze decît un 
pune' ! S-au remarcat : Ioana 
Cotoranu, Carmen Cuejdeanu și 
Tanla Drăgoi de la gazde, An
ca Mocanu și Ottilia Szentko- 
vics de la oaspete. Arbitri : 
I. Rusu — I. Armeanu. (Șt. 
GURGUI — coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — RA
PID BUCUREȘTI — amînat.
• Restanțele din campionatul 

feminin au fost programate ast
fel : joi, 7 aprilie 
Roșie București — C 
Vîlcea și Farul Constanța — 
Universitatea C.F.R. Craiova ; 
marți 12 : Dlnamo ■ 
miercuri 13 : Chimia

Holban, Mi
la schimbări 
Florina Bog-

C.F.R. 
LIBERTA- 
9, 6). Lip-
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I
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e : Flacăra I 
Chimia Rm. g

Craiova ; g
— Farul ; I
— Rapid. I

(2—2, 3—2, 
Angelescu 3, 

i 2, Duculeț. 
i 3, Marc 2, 

Cosmațchi, 
— A. Gere.
la C.S.U.-

etapa a 21-a

UN EGAL
1 CORVINUL
1 F.C. OLT

1 (1) i
1 (1) 1

Stadion Corvinul; teren bun;

Divizia A

NESPERAT

timp bun; spectatori — circa 
10 000. Șuturi: 13—13 (pe poartă: 
3—3). Comere: 11—4. Au marcat: 
HANGANU (min. 43), respectiv 
PENA (min. 30).

CORVINUL: loniță 7 — Beje- 
naru 5 (min. 70 Tirnoveanu 5), 
stroia 4, Dublnciuo 6, Burlan 6
— Suclu 7, I. Petcu 5, Kleln 6,5
— Hanganu 7. Nicșa 3, Gabor 6.

F. C. OLT: Gherasim 7 — Mo- 
raru 6, Mlhali 3, A. Popescu 6, 
Huiban 6 — M. Leța 7, Minea 6, 
Pistol 6 (min. 85 Ad. Georgescu), 
Eftimie 6 — Pena 7,5, Turcu 7.

A arbitrat bine 
boiu; la linie: 
(ambii din Vaslui) 
tățea (Pitești).

Cartonașe galbene; TURCU, I. 
PETCU, GABOR.

Cartonașe roșii; MIHALI, NIC
ȘA.

La speranțe: o—0.

Ad. Porum- 
Al. Renghel 
și Al. Mus-

HUNEDOARA, 3 (prin tele
fon). Cu o linie de fund lip
sită de trei titulari (Bardac — 
suspendat. Mărginean — cumul 
de cartonașe galbene. Tîrnovea- 
nu — incomplet refăcut), Cor- 
vinul a început circumspect 
această partidă, pasînd mult și 
inexact în zona de finalizare. 
Și totuși. în min. 13 ar fi pu
tut deschide scorul, dacă o ex
celentă centrare a lui I. Petcu 
n-ar fi fost reluată de Hanga-

nu, de la 8 m. din poziție cen
trală, peste „transversală". L-a 
imitat, aproape ditn același loc, 
după numai 3 minute. Nicșa. 
pentru ca în min. 19. la 
„un-doi“, Suclu 
din plin fuleu 
„st.îng“ razant cu 
va veni, însă, la 
tă. in urma unui 
atac în trei, la capătul căruia 
PENA (foarte percutant pe tot 
parcursul jocului) a plasat ba
lonul peste loniță, ieșit in în- 
timpinare : 0—1 (min. 30). Du
pă numai două minute, Turcu 
profită de o nonă gafă a lui 
Stroia (nesigur în intervenții) 
depășindu-1. un întreg stadion 
„vede" mingea... în plasă, dar 
mai întîi loniță și, apoi, Dubin- 
ciuc salvează un gol ca și fă
cut. Parcă ambiționat de a- 
ceastă turnură a partidei. Su- 
ciu, activ șl, nu o dată, Inspi
rat, în primele 45 de minute, 
își va trage coechipierii în atac. Și, după un violent șut, din 
------ în „transversală" (min.

min. 43, el va centra în 
supraaglomerat al oas- 
iar HANGANU va re- 
sete în poartă : 1—1.

. _ un
să expedieze 

un puternic 
bara. Golul 
cealaltă poar- 
rapid contra-

tă șl acceri 
fel că api 
ambele cui 
și Nicșa s 
joo violen 
în ce\nai| 
avea 
le 75*TÎ 
lui F.C. Ol 
autogol, a 
du-se cu

: -mai

DINAMO 
FLACĂRA

2 (1)
0

Stadion Dlnamo; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi: 16—8 (pe 
poartă: 9—2). Cornere: 8—3. Au 
marcat: MATEUȚ (min. 13J si 
VAIȘCOVICI (min. 55).

DINAMO: Mpraru 7 — Varga 7, 
Nicolae 6,5, Rednic 8, Sabou 7 — 
Lupu 6 (min. 46 Movilă 7), Lu- 
pescu 7, Mateuț 7, Orao 7 — 
Vaișcovicl 7 (min. 64 Răduciolu 
7), Mihăescu 7,5.

FLACARA; Dohot 7 — G. Ra
du 5,5, Ene 6, Butufei 6, Stăneseu 
6 — Viscreanu 6 (min. 53 Mar
cu 7), Dragnea 6,5, Beldie 6, C. 
Pană 7 — Văidean 6, Lala 8 
(min. 64 Chiriță 6).

A arbitrat foarte bine Gh. 
Constantin; la linie: V. Busuio- 
ceanu (ambii Rm. Vîlcea) și V. 
Antohl (Iași).

Cartonașe galbene : G. RADU, 
VARGA.

La speranțe: 3—1 (1—01.

0 VICTORIE
SUCEAVA, 3 (prin telefon). 

Cel puțin teoretic, această parti
dă candida la calitatea de mecl- 
derby. De aici si un anticipat 
echilibru care, de altfel, a și 
existat minute bune pe tabela de 
marcaj, dar în teren alta era 
realitatea. Sucevenii șl-au masat 
încă din start partenerii în pro
pria lor Jumătate", dominînd 
copios, în timp ce pîteștenii a- 

veau o singură intenție, aceea de 
a destrăma atacurile adverse șl 
a temporiza cît mal mult, 
mîn. 5, portarul Sperlatu 
solicitat pentru prima dată 
voleul lui Buliga. Peste 4 
nute, Cașuba pătrunde în 
prafața de pedeapsă, este faul
tat, însă arbitrul nu acordă pe- 

naltyul care se impunea. A- 
celașl Cașuba execută, periculos 
In min. 14, o lovitură liberă de 
la 18 m. mingea stergînd plasa 

însă marea ocazie a
W, 

lui Cașuba

In 
este 

ia 
ml- 
su-

laterală. ____ ______ _____
reprizei se derulează în min. 
cînd, la centrarea Z ‘ ~ ___
Sfrijan trimite în fața porții, dar 
Gafencu luft-ează de la numai 
2 m. Tn min. 32, Susanu șutează 
exact în portarul Speriatu, căzut 
la pămînt în mijlocul careului. 
Nu trec decît 60 de secunde șt 

la primul contraatac mai incisiv 
al piteștenilor, GHEOACA șu
tează plasat de la 12 m, deschi- 
zînd scorul. Sfrijan Irosește și 
el o bună ocazie în min. 49. 
trimițînd cu capul, din 6 m, 
peste „transversală".

La reluare, echipa locală iu
țește tempoul, jocul are aproape 
un singur sens. Și golul egali
zator vine conform superiorității 
gazdelor. în min. 57 cînd. la o 
lovitură liberă executată de 
Păiuș de pe partea dreaptă. 
BRENIUC se înalță și trimite cu 
capul în plasă. Golul avea să

W^IINISIRAriA Dt SIAJ IOIO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
REZULTATELE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 3 APRILIE 1988

i. ,u- Cj.-Nap. — Sp. Stud.
2. „Poli" Tim. — Oțelul

Rapid — F.C.M. Brașov
„U“ Craiova — Victoria
C.S.M. Suceava — F.C. Argeș 
Corvinul — F.C. Olt
„Poli" Iași — Steaua Mizil

8. Șiretul — Progr. Brăila
9. Chimia Rm. V. — Jiul

3.
4.
5.
6.
7.

X
2
1
2
1

X
1
1
1

10. Progr. Buc. — Mec. Fină
IU. Met. Buc. — Autobuzul
J2. U.T.A. — F.C. Maramureș
13. Gl. Reșița — C S.M. Reșița

Fond total de ciștiguri: 1 555 795 
lei.

2 
2 
1 
1

careu, 
39), în 
careul 
pețitor, 
lua cu

Paradoxal, după egalare, in 
repriza secundă, hunedorenii 
vor juca mult mai slab. Pre
sați de timp, ei se vor preci
pita în jumătatea de teren ad
versă, căzînd în capcana jocu
lui la ofsaid al adversarilor, 
sau nereușind să iasă din pre- 
ssingul acestora. Meciul capă

PLUSUL DE
Superioritate n,elă a dinamo- 

vlștilor, pe parcursul un.el par
tide cu destule faze frumoase, in 
care animatorii au fost llbe- 
ro-uil Redinlc — cel mai bun de 
pe teren — șl Mihăescu, foarte 
bun to prima repriză, cu sprin
turi care l-au dereglat pe G. 
Radu. Absența lui Cămătarii șl 
Andone — scutiți medi-cal — nu 
s-a făcut simțită; pe de o par
te, Nicolae s-a achitat bine ca 
stoper, iar pe de altă parte, ta 
atac s-a declanșat o circulație 
superioară jocurilor tn care 
„ultima minge" 0 viza pe Că- 
mătaru.

In primele 10 minute am re
marcat ...presstogul oaspeților, 
soldat cu un șut periculos al lui 
Radu (min. 10). Dar, peste nu
mai trei minute, Mihăescu de
marează pe partea stingă, cen
trează la firul ierbii și MATEUȚ 
șutează tmparabil: 1—0. Golul

PRETIOASA»

teren alune- 
spectatorl — 

20—7 (pe 
8—1. Au

I C.S.M. SUCEAVA 2 (0) I
I F.C. ARGEȘ 1 (1) 1

Stadion „Arenl"; 
cos; timp înnorat; 
circa 13 000. Șuturi; 
poartă: 8—3). Comere 
marcat: BRENIUC (min. 57), SU- 

respectivSANU (min. 74).
GHEOACA (min. 33).

C.S.M. : Alexa 6 — 
Breniuc 7, Ghencean 6, 
nu 6 — Gafencu 6, Golan 6, Bu
liga 6 — Susanu 7, Sfrijan 6 (min. 
65 Buțerchi 6), Cașuba 6,5.

F. C. ARGEȘ : Speriatu 8 — 
Badea 6, Stancu 7, Ștefan 7, E- 
duard 6 — Pană 6 (min. 81 Pîr- 
vu), Simion 6, Bănuță 6, Ignat 5 
— D. Zamfir 6, Gheoacă 6,5.

A arbitrat satisfăcător G. Io- 
nescu; la linie: J. Grama ș! Gh. 
Ofițeru (toți din București).

Cartonașe galbene: SUSANU, 
PANA, BRENIUC, PAIUS, EDU
ARD. BUȚERCHI, GHENCEAN. 
ALEXA.

La speranțe: 2—1 (0—1).
• .

Păiuș 7, 
Cioba-

M
■

acest gol. • 
tn min.

dezlănțuie efectiv formația su- 
ceveană care, acum, forțează 
victoria, ea reușind ‘
meritat, de altfel, în min. 74, _ 
f>rin SUSANU, care, de la 14 m, « 
nscrie plasat pe lingă portarul î 

Sperlatu. Este rindul piteștenl • 
lor să alerge după gol si al su- ! 
cevenilor să se cantoneze in ■ 

propria „jumătate", insă meciul î 
se încheie eu u,n prețios succes ■ 
la limită al sucevenilor. !

Adrian VASILESCU

lAUTOTURISMEl

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 3 APRILIE 1988 *

a ll-a : 24 8 74 36.Exiragerea 1: 63 34 54 6. Extragerea
Exrtagerea a lll-a : 11 60 15 69. Fond total de ciștiguri : 646.729 lei.
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(min. 21) i

VIT
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midabil^ri 
lui DohoțJ 
culeasă). B 
nute, Mihă 
de 40 de 1 
gă, șuteaza 
min. 36, 
gol, 
plică, 
dar Morarii 
re, ehiar d 
vilă, abia 1 
țeu. cu stil 
bară. In m 
acțiune col 
extremă ș 
semi-tnălțin 
înscrie 
căra 
jocul, 
uit'ide, i 
(min. I 
Intrarea lui 
mult mai d 
re l-au toll 
diuciolu, av 
bară, chiar] 
3—0 care p 
ra nu reni 
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reduce sed 
sugerat ma 
final. dațU
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CEAHL7 
NIREA FI 
pol (min.

METAL! 
REA SLO 
da (min.
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zitate, ast- 
nașele de
64 Mihali

i pentru 
din ce 
atac, vor 

i QjLinute- 
ap&?atorii 
i pas de... 

închein-

CRAIOVA, 3 (prin telefon) 
Măcar din două motive, întrea
ga suflare fotbalistică a Cra- 
iovei a ținut să fie prezentă 
azi (n.r. ieri) pe „Central". 
umplîndu-1 aproape ca în zile
le cupelor europene. Pe de o 
parte, pentru a constata cît de 
real este revirimentul tinerei 
Universități, în care Geoigău 
a devenit, la 27 de ani. nu 
numai purtătorul banderolei de 
căpitan, ci și... ..veteranul" for
mației. Pe de alta, spre a ve
dea la lucru actualele „medalii 
de bronz" ale campionatului 
Spre regretul spectatorilor.

SCOP ATINS
prin tele- 
cu soare 

isat goală 
; suporteri 
l oculari 
■opr iu și 
n urmă ei 
■ați de la 
;ind decît 
i „care pe 

care e-
a luptat 

I. Ce-i
minute

vitură de cap. Mânu boxînd ba
lonul în plasă, toată lumea cre
dea că scorul se va rotunji mai 
lesne decît a fost deschis. 
Surpriză, însă, Sportul Studen
țesc schimbînd după gol regis
trul tactic. Ciucă (min. 26), cu 
poarta goală în față, nereușind 
să înscrie datorită opoziției lui 
Meszaroș. In min. 29 Cavai se 
opune spectaculos la un șut al 
lui Coraș. Nu mai poate face 
același lucru, în min. 33, cînd 
STANICI a egalat, profitînd de

■1
încer- 

do-
gazdă, 

e clară, 
iei linii 
alcătui-

„ir CLUJ-NAPOCA 1 (1) 
SPORTUL STUD. 1 (1)

deficiențe

fundașul 
i scorul 
lelcntă io-

for- 
ilCJulndu-i 
ie specta- 

două mi- 
un sprint 
rtea stîn- 
bară. In 

m pas de 
2-j ’̂ re- 
fltnernic. 

La retua- 
ilnut, Mo
il din vo- 
stric peste 
frumoasă 

ilc, ajuns 
irează la

Stadion „Municipal" ; teren 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 20 000. Șuturi: 19—10 (pe 
poartă: 9—6). Cornere: 8—4. Au 
marcat: MESZAROȘ (min. 21), 
respectiv STANICI (min. 33).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Cavai 8 
— Meszaroș 7, Neamțu 6, Doboș 
5, Dobrotă 6 — FI. Pop 6, Po- 
picu 5 (min. 71 I. Moldovan 7), 
Cimpeanu II 6, Biro 5 — Cadar
5, Muntean 6 (min. 82 Boeru).

SPORTUL STUD. : Mânu 8 — 
M. Mihail 7, Bucico 6, M. Popa
6, Ciucă 6 — Țicleanu 8, Pană 
6, Cristea 6 (min. 77 Iorgulescu), 
Coraș 5 — Țîrlea 6 (min. 87 S. 
Răducanu), Stănici 8.

A arbitrat bine I. Coț; la linie: 
Fl. Popescu și Gr. Ion eseu (toți 
din Ploiești).

Cartonașe galbene: DOBROTA, 
CIUCĂ, CRISTEA ȚIGLE UTO, 
IORGULESCU.

La speranțe: 3—2 (1—2).

numai ultimul scop a fost a- 
tins, Victoria practicind aici un 
fotbal modern, variat, rapid și 
eficace, de pe urma căruia a 
obținut o izbîndă fără dubii. 
De alfel, oaspeții au deschis 
scorul imediat după începere, 
în min. 6 : C. SOLOMON a 
șutat de Ia 25 m și foarte tî- 
nărul Crișan (Lung fiind ne
refăcut după o disjuncție Ia 
umăr) a gafat ca un începător, 
0—1 ! Tribuna a sperat. însă, 
că golul bucureștenilor ■ va în
semna un simplu „foc de paie". 
N-a fost, însă, așa. Anunțată 
de uriașa ratare a lui Da- 
maschin I (min. 14). șapte mi
nute mai tîrziu s-a produs 
desprinderea : COJOCARU a 
preluat un balon de la centru 
și, ca un slalomist virtuoz s-a 
strecurat pînă în careul Uni
versității, de unde a trimis 
mingea peste Crișan. La 0—2, 
dar în fața unui adversar so
lid, harnic și pragmatic, Cra
iova a mai sperat o dată în 
steaua ei, însă atacurile în va
luri ale studenților izbindu-se 
de o apărare bine organizată, 
în fața căreia C. Solomon a 
dirijat cu inteligență o „armo
nică" foarte bine pusă la punct. 
Pînă la pauză, o singură o- 
cazie la poarta lui Rotărescu. 
irosită, însă, de Bîcu (min. 34).

Repriza secundă a pornit 
după același „scenariu", cra- 
iovenii încercînd să răstoarne 
raportul de forțe. Nu le-a stat, 
însă, în putință, atacurile lor 
fiind mai precipitate, fără 
lumină ! In schimb, Victoria a 
ridicat capul sus și, preluînd

I
UNIV. CRAIOVA 1 (0) i
VICTORIA 3 (2) |

Stadion „Central": teren exce
lent; timp frumos: spectatori — 
circa 30 000. Șuturi: 11—u (pe 
poartă: 5—6). Cornere; 7—3. Au 
marcat: BIȚA (min. 90,, respec
tiv C. SOLOMON (min. 6) CO
JOCARU (min. 24), LAIȘ (min. 71).

UNIVERSITATEA ; Crișan 5 
(min. 29 Mateescu 5) — Bărbu- 
ceanu 5. Ciorolanu 5. Ad. Po
pescu 5. Mănăilă 5 - Ciulea 6. 
Geoigău 6, P. Badea 5 — Șt. 
Stoica 5 (min. 58 Ghlță 5), Biță 
7. Bleu 5.

VICTORIA: Rotărescu 7 - Co
jocarii 8, Zare 8, Mirei 8. Ba
laur I 7 — Laiș 8. Nuță 7 (min. 
80 Augustin), c. Solomon 8.3 — 
Dican 7 (min. 83 Ene). Damas- 
chin I 7, Uleșan 7.

A arbitrat foarte bine loan 
Igna (Timișoara); la linie: A. 
Cuzmanovici (Reșița) șl R. Pe
trescu (Brașov).

Cartonase galbene: BALAUR I. 
MANAILA.

La speranțe: 0—1 (0—0).
a

definitiv cîrma jocului, a con
tinuat să impresioneze prin 
calm, intuiție și devotament, 
în min. 71, cu un „proiectil" 
de Ia 25 m, LAIȘ a amendat 
șl lipsa de experiență a celui 
de-a! treilea portar craiovean, 
majorînd scorul la 3—0 și în- 
stăpinind liniștea peste sta
dion. Golul de onoare al Uni
versității, realizat de BIȚA, a 
căzut in chiar ultimul minut 
de joc, dar el nu a avut darul 
să șteargă impresia submedio
cră lăsată de formația gazdă, 
întrecută de cea vizitatoare net 
și la toate capitolele.

Ovidiu IOANIȚOAIA

UN MECI CARE TREBUIE UITAT REPEDE!
1 RAPID
| F.C.M. BRAȘOV

!—0. Fia-

"te pase 
;ă „peste" 
o dată eu 
și Marou, 
cei pe că
ra. 72, Ră
ri loază în 
ratînd un 
iii. Flacă-

părea 
e încheie 
tednic de 

oonsfln- 
ă tn fața 
a cedat

:hirilă

o ezitare în lanț a apărării 
gazdelor, șutul său fiind mă- 
iastru.

Repriza a doua debutează 
cu o lovitură de teatru : în min. 
47 Muntean, aflat în 6 m, tri
mite balonul, cu capul, în Ciu
că, aflat aproape de el, și ar
bitrul dictează henț în careu. 
Execută Meszaroș, cel care mar
case, cel care se opusese re
stabilirii egalității și care acum 
ratează, șutind slab și dîndu-i 
posibilitatea lui Mânu să res
pingă. Apoi fizionomia jocului 
seamănă cu cea din prima re
priză. reținînd doar șutul lui 
I. Moldovan (introdus după 
părerea noastră prea tîrziu) în 
stîlpul din dreapta lui Mânu 
(min. 77), acțiunea lui Țicleanu 
încheiată cu un șut puternic 
și plasat (respins în corner de 
Cavai în min. 82) și lovitura li
beră. de la circa 20 m, execu
tată de Cimpeanu II și res
pinsă cu brio de Mânu (min. 86).

Paul SLAVESCU

Stadion Giulești; teren moale, 
cu denivelări; timp frumos; 
spectatori — circa 16 000. Șuturi: 
15—7 (pe poartă: 9—2). Cornere: 
4—6. au marcat: CÎRSTEA (min. 
31), DAMASCHIN II (min. 79), 
respectiv CIGAN (min. 5).

RAPID : Toader 6 — Vlad 7 
(min. 76 Damaschln II), Matei 6, 
Rada 7, I. Lucian 4 (min. 21 Tă- 
nase 7) — Drăghicl 6, Cîrsteâ 7, 
M. Stoica 6, Goanță 6 — Țiră 5. 
Nica 5.

F.C.M. ; Polgar 6 — Bălan 6, 
Naghi 6, Șulea 5, P. Lucian 5 — 
V. Ștefan 6, Bucur 6 (min. 58 
Avădanei 5), Mărgărit 6, Andrași 
7 — Cigan 7, Selimeși III 5 (min. 
66 Terheș 6).

A arbitrat slab, cu greșeli și 
lipsit de autoritate S. Necșulescu 
(Tîrgoviște); la linie: Gr. Maca- 
vei (Deva) și C. Popovici (C. 
Turzil) — ambii cu greșeli, mal 
ales ultimul.

Cartonase galbene: ȘULEA.
ȚÎRA; V. ȘTEFAN.

La speranțe: 4—2 (1—0)

Spectatorii, prea înfocații supor
teri ai Rapidului, așteptînd o... ra
pidă deschidere de scor, aceasta 
s-a și produs, dar, spre dezamă
girea întregului stadion, la poar
ta cealaltă, a echipei favorite. 
Era doar minutul 5 cînd Bucur 
a executat primul corner. Matei 
și Toader s-au încurcat reciproc 
și CIGAN a înscris, cu capul, 
din unghi dificil, în colțul opus. 
Așadar 0—1, incredibil, dar ade
vărat! Șl emoțiile pentru Rapid 
au început atît de repede, ur
mate de joc încîlcit, la întîm-

plare, care purta amprenta ner
vilor și pripelii. Mai mult, An
drași, lansat pe un bulevard 
larg creat de fundașul I. Lucian 
(care avea să fie repede înlo
cuit), a avut o mare ocazie, dar 
a întîrziat șutul de gol. în marea 
sa zbatere, într-o dominare ac
centuată la poarta brașoveană, 
Rapid a reușit, totuși, să ega
leze în min. 31, cînd Șulea l-a 
faultat inutil pe Țîră, Ia mar
ginea careului, lateral, și la lovi
tura executată de Stoica, într-o 
mare aglomerație, CÎRSTEA s-a 
înălțat și a marcat cu... capul 
(ca și Cigan), egalînd. Am mal 
reținut șutul fulgerător al lui 
Bucur (min. 38), din lovitură li
beră, pe lingă bară, în rest, joc 
confuz, luptă pentru puncte, cu 
întreruperi făcute de oaspeți. Iar 
după pauză, partida s-a rezumat 
la o luptă surdă, cu obstrucții 
și faulturi, cu scene penibile, cu 
îmbrînceli și proteste, cu arbi
trii aruncați de colo-colo. la go
lul doi al Rapidului și după a- 
ceea. Atunci, în min. 79, a cen
trat Tîră, DAMASCHIN II a 
plonjat și, pe o dubioasă traiec
torie a balonului, a trimis min
gea în poară. Brașovenii au a- 
cuzat, „în bloc", gol ou mina, 
arbitrul a validat golul, s-a con
sultat și cu tușieruâ Maca vei, 
care a avut aceeași decizie, 
după care, minute întregi. au 
fost lua ți la îmbrînceli, apoi 
busculade, lucruri pentru care 
unii jucători trebuiau elimi
nați. Dar arbitrul n-a făcut-o, 
ca șl în cazul lui Țî>ră, în min.. 
70. Au m-ai fost ocazii de go-1 
(Tîră — min. 68, Terheș — min. 
77. Andrași — singur cu porta- 
ruil, min. 77), dar ele s-au pier
dut printre scenele... anti-fotbal!

Constantin ALEXE
II

tia B etapa a 21-a LIDERII CELOR TREI SERII
SERIA I SERIA A Il-a

GALĂȚENII COLEG MERITATE APLAUZE?
TIMIȘOARA, s (prin telefon). —■ ,

Cu un excedent joc de echipă, 
bine grupați în apărare și foar
te incisivi pe contraatac gălățe- 
n.ii au repurtat o victorie pe de
plin meritată chiar dacă cifrele 
din caseta tehnică ar părea să 
contrazică această afirmație. De
și dominați teritorial, oaspeții au 
demonstrat că posedă „știința 
jocului în deplasare" și — dato
rită bunei organizări a locului 
lor de ansamblu, calmului in 
teren și vigoarel acțiunilor de 
atac, simple și penetrante - au 
cîștigat nu numai cede două 
puncte, ci și aprecierile cub li 
cului timișorean, oare — cu 
sportivitate deplină — i-a aplau
dat îndelung la părăsirea tere
nului.

După un început favorabil 
gazdelor, Oțelul ia conducerea 
în min. 11: Borali execută o lo
vitură liberă laterală, apărarea 
localnicilor ezită, mingea ajunge 
Ia HANGHIUC și acesta, cu an 
șut pe jos de la 14 m. îl sur
prinde pe Moise: 0—1. în conti
nuare. „Poli" domină, dar ex
celentul Burcea ordonează jocul 
de ansamblu al echipei și, mai 
muilt, creează o nouă mare oca
zie în min. 27, cînd — la centra
rea sa — Ralea șl O. Popescu 
puteau mări scorul. Prima oca
zie reală a Politehnicii apare a- 
bia în min. 42 (Bozeșan n pre
feră o pasă, deși putea șuta din 
6 m) și „violeții" încheie în dez
avantaj pe tabelă o repriză în oa
re au avut 8—0 la cornere. Spe
ranțele gazdelor, amînate pentru 
repriza secundă, rămîn în conti
nuare neîmplinite pentru că ata
cul lor (lent, confuz și steril) nu 
poate depăși o apărare în care An- 
ghelinei și Agiu domină careul, 
în min. 57, Oancea putea egala, 
dar „capul* său, la un corner.

EMOȚII
BACAU, 3 (prin telefon). — 

Prima repriză a jocului de aici 
a fost, am putea spune, o fru
moasă pledoarie pentru fotbal 
(meritul ambelor tabere) și pri
lej de satisfacție, evident, pen
tru spectatori. Băcăuanii au 
început dezinvolt, au creat faze 
frumoase, menținînd, în gene
ral, jocul în careul advers. Mu
reșenii mai mult s-au apărat 
și doar prin Sabău de două ori 
(min. 12 și 29) au încercat să 
puncteze prin contraatacuri 
iuți (mare ratare în min. 29 
a Iui L. Moldovan, care a re
luat, din 6 m, peste poartă). 
Acțiunile rapide, insistente, pe 
poartă ale gazdelor — în ro
lurile principale fiind Șoiman și 
Tismănaru — au dus la faze 
care. . . erau să dea naștere 
la goluri (min. 15 și 17). Dar 
în min 35 nu s-a mai greșit, 
mingea centrată în careu se 
îndrepta spre Șoiman, care a 
sărit peste ea, lăsind-o lui 
SCÎNTEIE. întoarcere frumoa
să a acestuia, șut puternic, 
plonjon la fel de frumos al lui 
Varo care insă a scos mingea 
din plasă. Echipa locală se 
dezlănțuie, insistă și în min. 44 
un nou gol : Penoff centrează 
și din careul de 16 m, prin- 
țr-un șut puternic, IVANOV îl 
învinge pe portarul oaspeților: 
2—0. Scor liniștitor pentru gaz
de

Numai că liniștea n-a durat 
decît pînă în min. 59, cînd 
SABĂU, suplu și decis, . trece 
printre doi „apărători-jaloa- 
ne“ și, printr-un șut plasat 
la colțul lung, în dreapta lui

iși mențin
SERIA

74 șl
8). I.

LMȚ — U- 1. F.C. C-ȚA 21 13 4 4 37-15 30
(3—0): Ce- 2. „Poli" Iași 21 11 5 5 36-17 27
74). 3. Progr. Brăila 21 11 5 5 39-22 27

: — uNi- 4. Unirea Focș. 21 11 4 6 26-27 26
(1—0): Pre- 5. Steaua Mizil 21 11 2 8 40-24 24
i (min. 89). 6. Prahova PI. 21 9 5 7 28-23 23
LF.R. PAȘ- 7. Șiretul Pasc. 21 10 2 9 23-26 22
>ulcă (min. 8. Gloria Buzău 21 8 5 8 39-23 21

9. Met. Plopeni 21 9 3 9 28-32 21
4M0 TUL 10. F.E.P.A. *74 21 7 6 8 23-24 20
IM. SARAT 11. C.S. Botoșani 21 8 4 9 24-28 20
n. 42). 12. C.F.R. Pașc. 21 9 1 11 38-30 19
- C.S. BO- 13. Inter Vaslui 21 9 1 11 19-30 19
Bătrîneanu 14. Ceahlăul 21 8 2 11 29-32 18
(min. 37 și 15. Delta Tulcea 21 8 2 11 24-32 18
■nin. 77). 16. Unirea Slob. 21 7 3 11 17-33 17

— PRA- 17. Olimpia R.S. 21 7 2 12 18-37 16
EȘTI 3—4 18. Petrolul Br. 21 3 4 14 19-52 10

ELECT ROPUTERE 
C.S. TÎRGOVIȘTE 
Neagoe (min. 28),

. ’2,
mira. ... _.

Gălățeanu 
(min. 33).

— F.C.M.'
3—1 (2—1): 
imbele din 
, t especti v

— STEA- 
: Croitorii

(min. 6), Paveliuc (min. H șl 89).
GLORIA BUZĂU — F.E.P.A. >74 

BIRLAD 5—0 (2—0): Ursa (min. 
9 și 82). Drăgan (min. 23), Stoica 
(min. 50) șl Profir (min. 80 din 
N m).

Relatări de la C. Rusu, V. Frîn- 
eu, M. Florea, I. Diaconii, S. Na
ce, N. Cristache. C. Enea, C. 
Nour și C. Necula.

(duminică
amț a—1)
JizU — Șiretul Pașcani (1—2), Unirea Focșani 
0), FEPA *74 
o TuJ cea — 
lltehnioa Iași

Slobozia —

10 aprilie): F.C.M. Progresul Brăi- 
Olimpia Rm. Sărat — Metalul Plo-

CRAIOVA — 
5—0 (2—0) :
Cîrțu (min.

30 și 59), Luță (min. 65 din 
și min. 73).

METALUL BUCUREȘTI - 
TOBUZUL BUCUREȘTI 
(0—1): Pomoliaci (min. 70), 
pectiv Drăgilă (min. 12, autogol), 
Pirvu (min. 55 șt 65).

SPORTUL MUNCITORESC
SLATINA — GAZ METAN ME
DIAȘ l-o (1—0): N. Păun (mira. 
40).

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — C.M.M. PANDURII 
TG. JIU 4—3 (1—2): Plotoagă
(min. 10 și 55, ambele dim 11 m), 
Stan (min. 63 și 87), respectiv 
Gugu (min. 36). I. Marius (min. 
42), Bănică (Imim. 84).

PROGRESUL VOINȚA 
REȘTI — MECANICA 
BUCUREȘTI »—l (0—1):
(min. 11).

CHIMIA RM. VÎLCEA — JIUL 
PETROȘANI 1—0 (1—0): M. Ni-
colae (min. 34).

I.C.IJW. BRAȘOV — ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 3—1 (3—1): 
Moșoman (min. 8), Berteanu

11 m

au-
1—3
res-

BUCU- 
FINA 

Dragne

Bîrlad — C.S. Botoșani (0—1), 
F.C. Constanța (1—3), Prahova 
(O—4) C.F.R. Pașcani — Petrolul 
Inter Vaslui (0—1).

1. INTER SB. 21 14 2 5 32-17 30
2. Jiul 21 13 1 7 34-21 27
3. Eleetroputere 21 12 1 8 48-21 25
4. Pandurii 21 10 5 6 31-20 25
5. Tractorul 21 11 2 8 25-21 24
6. Gaz Metan 21 12 0 9 32-31 24
7. Chimia 21 10 3 8 33-22 23
8. A.S. Drobeta 21 8 6 7 •30-34 22
9. C.S. T-viște 21 9 3 9 33-30 21

10. Sp. Munc. SI. 21 9 3 9 25-26 21
11. Sp. „30 Dec." 21 9 3 9 20-23 21
12. Mec. Fină 21 10 1 10 21-29 21
13. I.C.I.M. Bv. 21 7 5 9 23-25 19
14. Electromureș 21 7 5 9 23-31 19
15. Autobuzul 21 7 4 10 21-29 18
16. Sp. M. Car. 21 6 4 11 20-41 16
17. Metalul Buc. 21 4 4 13 19-32 12
18. Progr. Buc. 21 3 4 14 14-31 10

(min. 33), 
(min. 35).

SEVERIN
1—0

(min. 24), Drăgan 
respectiv L. Popa

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
F.C. INTER SIBIU 0—0.

A.S. DROBETA TR.
— TRACTORUL BRAȘOV 
(0—0): Chirea (min. 65).

Relatări de la T. Ștefănescu, 
N. Costache, D. Mihail, Gh. Don- 
ciu, N. Ștefan, S. Giornoiu, V. 
Secăreanu, P. Radu șl S. Manafu.

ETAPA VIITOARE (duminică
Drobeta Tr. Severin (0 
„39 Decembrie'' “ ",. " 
toresc Caracal (î—1), Inter Sibiu — Metalul București (2—1), Au
tobuzul București — Progresul Voința București (0—2), Mecanică 
Fină București — Eleetroputere Craiova (0—4), Jiul Petroșani — 
Tractorul Brașov (0—1), C.S. Tîrgoviște — Sportul Muncitoresc 
Slatina (C—3), Gaz Metan Mediaș — Chimia Rm. Vîlcea tG—5).

10 aprilie) : i.C.I.M. Brașov — A.S. 
•0). C.M.M. Pandurii Tg. Jiu — Sportul 

(0—0), Electromureș Tg. Mureș — Sportul Munci-

BIHOR ORADEA — CHI 
TÎRNAVENI 6—1 (i—0) :
(min. 15 și 89), O. Lazăr

F.C.
MICA
Tămaș ____ _ __ _
(mira. 38). Georgescu (min. 53), 
Kulcsar (mira. 
Dobrin (min.

U.T. ARAD 
MUREȘ BAIA 
Buzgău (min.

GLORIA BISTRIȚA — OLIM
PIA I.U.M. SATU MARE 2—0 
(0—0): Florca (min. 53 din 11 m) 
și Soare (min. 79).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
DACIA MECANICA --------------
4—2 (2—1) : O. Rus 
78), Feșnic (min. 13 
pectiv Dobrău (mira, 
m), Vesa (mira. 60).

VICTORIA CĂREI — META
LUL BOCȘA 1—0 (1—0) : BOje
(min. 30).

GLORIA
REȘIȚA 
(mira. 74)

MINERUL 
STRUNGUL 
Hotico (min. 
88). Micloș 
Petrescu (miri. 31 și 73).

A.S. PAROȘENI — C.I.L. SI-

85 și 87). respectiv 
88).
— F.C. MARA- 
MARE 1—0 (0—0):
85. autogol).

ORĂȘTIE
(min. 8 șl 

și 55), tes-
30 din 11

REȘIȚA
2—0 (0—0) 
si

— C.S.M. 
: Croitorii
(mira. 84).

SPRIE — 
3—2 (1—1) :

11 m și mira.

Cioran
BAIA

ARAD
41 din __ 

(min. 90), respectiv

ETAPA VIITOARE (duminică

I „POLI" TIMISOARA 0 ‘ K
I OfELJL 1 (1) ! I

Stadion „1 Mai"; teren foarte ■ 
bun; timp frumos; spectatori — I 
circa 25 000. Șuturi: 12—5 (pc I 
poartă; 5—3). Cornere: 15—2. a 
marcat HANGHIUC (min. 11), I

POLITEHNICA: Molse 5 — Pas- I 
cu 6 Crăciun 6, Oancea 6, Var- ■ 
ga i — Neagu 6, Manea 6, Vlă- 
tănescu 6. Bozeșan II 6 — China I 
5 (min. 58 Stoicov 6), Ilcu 5 | 
(min. 70 Ionuț 6).

OTELUL: Călugăru 7 — Borali . 
6, Agiu 7, Anghelinei 7,5, Nicoa- I 
ră 7 — M. Stan 7, Măstăcan 7, y 
Burcea 8 — Ralea 8, Hanghiuc 
7,5. O. Popescu 6. ■

A arbitrat foarte bine V. An- B 
gheloiu; la linie: M. l.ăzărescu i 
(ambii din București) și I. 
Ghergheli (Bala Mare).

Cartonase galbene: MASTV I 
CAN. 1

La speranțe : 1—1 (0—1).

greșește ținta. Oaspeții lasă im
presia că cedează mijlocul tere- ■ 
nulul dar de două ori el ere- | 
ează emoții le poarta luj Moi- I 
se: ta min. 61. pe contraatac, 
Ralea pasează ta loo să șuteze. I 
iar ta min. 69 Hanghiuc reia cu' I 
capul peste „transversală" la cen- ■ 
trarea aceluiași Ralea. Fundașul 
Ionuț reușește o acțiune peri- I 
ouloasă ta min. 73. dar Călugă- I 
ru reține. în min. 83, ddn nou 1 
ocazie a lui Ralea. în ultimele 
minute asalt puternic la poarta I 
gălățeană. dar nervozitatea și | 
lipsia de concentrare nu-i pot - 
împiedica pe localnici să evite I 
periculosul —4 la „adevăr".

Radu URZICEANU

ÎN FINAL

I
S.C. BACAU 2 (2) j
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0) i

Stadion „23 August"; teren bun;
timp înnorat, dar bun de joc ;
spectatori — circa 10 000. Șuturi: 
14—9 (pe poartă: 8—5). Cornere : 
9—3. Au marcat: SCÎNTEIE (min. 
35). IVANOV (min. 44), respectiv 
SABĂU (min. 59).

S. C. BACAU: Cimpeanu 1 — 
Cludin 6,5, Vasilache 7,5, Arteni 
6. Penoff 6 (min. 70 Andronic 6) 
— Burleanu 6,5, Ivanov 8, Tismă- 
naru 7 — Șoiman 7. Scînteie 7.5 
(min. 79 Cr. Sava), Fulga 7.

A.S.A. Tg. MUREȘ: Varo 7 — 
Szabd 6, Jenei 7, Botezan 6 (mir. 
46 Dorobanțu 6), Fodor 7 — Eroi 
6, C. Ilie 6 (min. 79 A. Stoica), 
Sabău 8 — L. Moldovan 7,5, Pa
nici 6. Cralu 5.

A arbitrat foarte bine C. Coro- 
can; ,a linie: L. Vbros (ambii 
din Reșița) șl I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene; CRAIU, 
TISMĂNARU.

La speranțe: 2—1 (2—1).

Cîmpeanu, înscrie : 2—1. Din 
minutul 65 — în această re
priză care n-a mai fost fru
moasă ca prima — filmul s-a 
schimbat. Gazdele au început să 
dea semne de oboseală și la 
..pupitru" au trecut mureșenii, 
care combinînd frumos, con
struiau atac după atac. In min. 
72. Cralu a și avut o mare o- 
cazie. dar a șutat neglijent 
L-a imitat Ivanov în min' 83. 
Greu, greu a fost pentru gaz
de să păstreze victoria în a- 
cest meci cu un adversar foar
te dificil.

Modesto FERRARINI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

AVANSUL
A IlI-a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.C. BIHOR 21 13 6 2 51-14 St
Gloria B-ța 21 12 5 4 46-17 29
U.T.A. 21 12 4 5 35-16 28
C.S.M. Reșița 21 10 3 8 20-23 23
Strungul 21 9 4 8 30-26 22
F.C. Maram. 21 9 4 8 23-21 22
A.S. Paroșeni 21 9 3 9 37-27 21
Armătura 21 8 5 8 25-30 21
Olimpia S.M. 21 7 6 8 37-26 20
Met. Bocșa 21 7 6 8 24-25 20
Chimica 21 8 3 10 29-47 19
Dacia Orășt. 21 7 4 10 27-30 18
Progr. Tim. 21 7 4 W 26-34 18
Vict. Cărei 21 8 2 11 19-31 18
Sticla Turda 21 8 2 11 27-40 18
Gloria Reșița 21 7 3 11 26-37 17
C.I.L. Sighet 21 6 4 11 21-38 16
Min. B. Sprie 21 6 4 11 18-39 16

Manea (min.
8), Crăciun 
Păuna (min.

GHET 6—0 (4—0) :
2) Matuia (min. 
(min. 15. 65 și 89), 
40).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — ARMATURA ZALAU 2—0 
(1—0): Sima (mta. 38), Rozem- 
blutn (min. 88).

Relatări de la I. Ghișa, O. Ber- 
becaru. I. Toma, G. Munteanu, 
E. Herman, P. Fuchs, O. Nemeș, 
V. Purice și St. Marton.

ETAPA VIITOARE (duminică 10 aprilie): Strungul Arad — F.C. 
Bihor fO—5), Dacia Mecanica Orăștie — A.SA. Progresul Timișoa
ra (0—1). Olimpia I.U.M. Satu Mare — Sticla Arieșul Turda (0—1), 
Chimica Tirnăven' — Victoria Cărei (0—3) Metalul Bocșa — C.I.L. 
Sigheț (1—1). Gloria Bistrița — A.S. Paroșeni (1—1), C.S.M. Reșița 
— Minerul Bala Sprie (1—0). F.C. Maramureș Bala Mare — Gloria 
Reșița (6—2). Armătura Zalău — U.T Arad (1—4).



In semifinalele „Cupei I. H. F." la handbal masculin

F. C. BARCELONA — H. C. MINAUR 22-21 (11-11)!
• 0 bună opțiune in perspectiva calificării în finală

" A 43-a aniversare a eliberării Ungariei

BARCELONA, 3 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special). în partida-tur .cu 
F.C. Barcelona, din cadrul se
mifinalelor „Cupei I.H.F.“, e- 
chipa de handbal Minaur Baia 
Mare a obținut în „Palau 
Blaugrana“ din localitate un 
rezultat senzațional : 21—22 
(11—11). Aprecierea nu îmi 
aparține, ea a fost formulată, 
exact așa, de numeroșii zia
riști spanioli veniți să urmă
rească meciul, oonvinși că vor 
asista la o victorie consisten
tă a echipei favorite, care să 
o pună la adăpost de returul 
de la Baia Mare, unde H.C. 
Minaur, știe acum multă lume, 
e capabilă să răstoarne si o 
diferență de 10 goluri.

Aprecierea, deci, nu ne a- 
parține, dar subscriem la ea, 
pentru că handbaliștii băimă- 
neni au smuls, printr-un joc 
foarte bun, acest rezultat la un 
singur punct diferență și nu 
mult a lipsit să învingă. Dacă 
nu au reușit, asta s-a datorat 
în mare parte faptului că 
gazdele s-au aruncat furi
bund, în ultimele 4—5 minute, 
asupra jucătorilor noștri, lo
vind pe Stamate, Măricel Voi- 
nea și Andronîc.

Deși jucătorii spanioli, real
mente, au asaltat din prima 
secundă poarta lui Neșovicl 
(Petran) așezarea judicioasă, 
pasele rapidu și exacte și In
filtrările greu de oprit ale lui 
Covaciu =— cel mai bun de pe 
teren — au făcut ca românii 
să conducă cu 2—1 (min. 6, gol 
Porumb), 3—2 (min. 6, Cova
ciu), 5—4 (mim. 12, Covaciu). 
10—9 (min. 25, Covaciu). Bar
celona avînd 7—5 în min. 17 
și 8—5 în min. 18. Dar Mi
naur a egalat, prin Voinea 
(două goluri) și Andronic 
(unul). 11—11 la pauză, pentru

• PE SCURT •
LUPTE • Echipa de lilbere a 

U.r.S.S. și-a încheiat turneul în 
S.U.A., întitatad ia Orlando 
(Florida), selecționata țării gaz
dă. Sportivii sovietici au obținut 
victoria cu 6—4. Aceste înitîlnlri 
au fost și un criteriu de verifi
care a luptătorilor sovietici ta 
vederea Campionatelor Europene 
ce se vor desfășura în perioada 
17—19 aprilie, la Manchester.

POLO • In turneul de ia Bu
dapesta echipa U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 13—3 (2—1,3—0, 
5—9, 3—2) selecționata Canadei. 
Alte rezultate: Ungaria — R. F. 
Germania 12—12 (1—4. 5—3, 3—2, 
3—3); Spania — Franța 12—6 
(2—2, 5—1, 3—0, 2—3).

SĂRITURI • Proba de tram
bulină din cadrul „Cupei 
Europei11. competiție feminină 
găzduită de Edinburgh, a fost 
oîștigată de sportiva sovietică 
Irina Liașko, cu 471,60 puncte.

ȘAH • Turneul „open" de la 
New York s-a încheiat cu victo
ria tînărulul maestru sovietic 
Vasin Ivanciuk, care a totalizat 
7,5 puncta din 9 posibile, fiind 
urmat de Garcia (Cuba) 6,5 
puncte Larsen (Danemarca), 
Ivanovlci (Iugoslavia), Cernln și 
Tukmakov (U.R.S.S.), cîte 6 
puncte. • La Bruxelles a înce
put primul turneu pentru „Cupa 
Mondială11, competiție organizată 
din inițiativa Asociației marilor 
ir eștrl. In runda inaugurală 
marele maestru iugoslav Llubo- 
jevicl a cîștigat la Sokolov 
(U.R.S.S.), în timp ce partidele 
Andersson — Winants Salov — 
Karpov. Nogueiras — Sax. Tal 
— vaganlan, Beliavski — Korci- 
noi s-au încheiat remiză.

volei • Aflată ta turneu ta 
R.P. Chineză, selecționata mas
culină a S.U.A. a întllnit la 
Chengdu selecționata provinciei 
Sichuan, pe care a întrecut-o cu 
scorul de 3—2. • In primul meci 
al turneului feminin de la Mont
reux (Elveția), selecționata R.P 
Chineze a învins cu scorul de 
3—0 (15—2, 15—4. 15—4) reprezen
tativa Iugoslaviei.

YACHTING • După trei regate, 
ta Campionatul Mondial clasa 
„470“ ce se desfășoară la Haifa 
la feminin conduce echipajul 
suedez format din surorile Ca
mille și Charlotte Alexandres- 
son. urmat de americanele Lisa 
Niece șl Patricia Raymond. La 
masoulln pe primul ioo se află 
echipajul John Shadden — Char
les Mokee (S.U.A.). 

ca în repriza a doua, Minaur 
să stăpîneascâ și mai bine jo
cul, alături de Covaciu și Voi
nea aliniindu-se la o evoluție 
excelentă întreaga echipă (Ne- 
șovlci — Petran. Halmagyi, An
dronic, M. Voinea, Covaciu, 
Marta, Porumb, Stamate, Pa
vel, Cuc). Petran a fost de-a 
dreptul excepțional agărind 
timp de 30 de minute (repriza 
a doua) „seriile de mitralie
ră" expediate de Argudo șt 
De la Puente, inclusiv o arun
care de la 7 metri.

COMPORTĂRI REMARCABILE 
ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI

BUDAPESTA. 3 (Agerpres). 
In concursul internațional de 
înot de la Budapesta. proba 
feminină 100 m liber a fost 
dominată de înotătoarele român
ce Luminița Dobrescu și Livia 
Copariu, clasate în această or
dine pe primele două locuri 
cu 5742. respectiv 57,51. Pe 
locul al treilea s-a situat Me
linda Burlan (Ungaria) 57,70.

Anca Păirășcoiu a ocupat lo-

IIUGBIȘIIJUNIORI-PE LOCUI II IA IUIIIIEUL LIRA.
In localitatea Makarska din 

Iugoslavia s-a încheiat dumi
nică ediția 1988 a Turneului 
F.I.R.A. pentru rugbyștii ju
niori.

Competiția a fost cîștigată 
de echipa Franței, urmată de 
selecț'onatele Uniunii Sovietice, 
Italiei, României, Portugaliei, 
Belgiei, Spaniei și R.F. Germa
nia. în meciul susținut ieri, ti
nerii noștri jucători au întîlnit

ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1) 

bine) care a înscris eseu ; IG
NAT a transformat și am 
condus cu 6—0, scor care s-a 
menținut pînă la pauză. Pe 
fondul aceluiași joc organizat, 
în partea a doua a meciului, 
IGNAT a mai marcat două 
spectaculoase drop-goluri (față 
de doar o l.p. de partea italieni
lor), care au făcut ca partida 
să se termine cu scorul de 
12—3. A condus bine, o partidă 
disputată în spirit sportiv, 
francezul P. Frantschi. Iată și 
„XV“-le care a apărat culorile

„CONCURSUL PRIETENIA1' LA PATINAJ ARTISTIC 
O VERITABILĂ RAMPĂ DE LANSARE

• D€ marcuri, ediția ’illi,
„Concursul Prietenia" repre

zintă pentru lumea patinajului 
artistic un moment tot atît de 
important — la nivelul juniori
lor —, ca și cele trei mari 
confruntări ale seniorilor : „eu
ropenele", „mondialele" și în
trecerile olimpice. De fapt, a- 
ceste concursuri s-au constituit 
întotdeauna, și se constituie 
încă — indiferent de discipli
nă —, în momente de atracție, 
așteptate cu interes deopotrivă 
de antrenori și tehnicieni. Aici 
se confruntă cei mai buni ju
niori din țări socialiste, mulți 
dintre ei depunîndu-și candi
datura, astfel, la viitoare 
locuri fruntașe din întrecerile 
seniorilor. Și pentru că tărîmul 
nostru de discuție se limitează 
la ovalul de gheață, vom susți
ne afirmația cu cîteva exem
ple, pe care Ie considerăm gră
itoare.

Patinajul artistic a fost, încă 
de la prima ediție a „Con
cursului Prietenia" (U.R.S.S.,

Dacă Minaur va fi la fel 
de bine pregătită de antreno
rii Lascăr Pană și Petre A- 
vramescu și va păstra tonusul 
partidei de aici, nu poate scă
pa calificarea în finală.

Marcatori: Covaciu 10, M. 
Voinea 5, Porumb 4, Andro- 
nic 1, Marta 1, respectiv Ser
rano 8, Argudo 5, Kalina 2, 
Munoz 2. Grau 2, De la Puente 
2, Barbeito 1.

Au arbitrat bine G. Heuchert 
și W. Norek (R.F. Germania).

Ion GAVRILESCU

cui al doilea la 200 m spate, 
cu 2:15,60, iar Livia Coparia a 
fost a treia la 100 m fluture 
cu 1:04,14.

în concursul masculin Ionut 
Mușat s-a clasat pe locul doi 
la 50 m liber, cu 24,00, prece
dat de bulgarul Golomeev cu 
23,85. Proba de 100 m fluture 
a revenit olandezului Frank 
Drost 56,21, secundat de româ
nul Flavius Vișan 56,61.

formația Italiei. Ei au reușit 
o primă repriză foarte bună, 
avînd la pauză un avantaj a- 
preciabil : 17—4. în partea a 
doua însă, partenerii de între
cere au revenit și au reușit să 
întoarcă rezultatul, cîștigînd cu 
24—17 I

Alte rezultate din ultima zi : 
Franța — U.R.S.S. 34—19, Spa
nia — R.F.G. 14—10.

ITALIA 12-3
României : Piti — Boldor, 
Lungu, Tofan, Vărzaru — Ig
nat, Neaga — Rădulescu, Du- 
mitraș, Murariu — Caragea, 
Vereș — Leonte, Munteanu, 
Dumitrescu (antrenori : Th. 
Rădulescu și Gh. Nica).

CANOTORII DE LA OXFORD. ÎS SECUNDE AVANS
LONDRA, 3 (Agerpres). Cea 

de-a 134-a ediție a tradiționalei 
curse de canotaj ce se dispută 
ta fiecare an, pe Tamlsa, între 
echipajele de schif t plus 1 ale

gâTduitâ de (ara noastrâ
1969), puternic reprezentat de 
sportivi din R.D. Germană și 
U.R.S.S. Junioara Christine 
Errath cîștiga, în 1969, între
cerea fetelor, iar compatriotul 
ei, Jan Hofmann (un an mai 
tîrziu), pe cea a băieților. Pen
tru ca, după cîțiva ani, ambii 
să devină adevărate „stele ale 
gheții" continentale și mon
diale. Și tot în aceleași îm
prejurări a fost lansată și 
Katarina Witt, devenită, din 
1983, campioană olimpică (de 
două ori), mondială (de trei 
ori) șl europeană (de șase ori 
consecutiv) ! Karin Enke 
(acum Kania) a început la ar
tistic, dar a cunoscut adevărata 
consacrare ca vitezistă, (și) ea 
fiind în prezent multiplă cam
pioană și recordmană a lumii. 
Kira Ivanova, Anna Kodrașo- 
va, Alexandr Fadeev, Vladimir 
Kotin sau Viktor Petrenko sînt 
tot atîți laureați ai acestui 
an (reamintim că 1988 a fost 
„plin", cu C.E., C.M. și J.O.),

”NOI VALENTE ALE SPORTULUI DE MASĂ i
" La 4 aprilie se împlinesc 43 de ani de la eliberarea Un- • 
.. gârlei de sub jugul fascist, zi de însemnătate istorică în
- ► evoluția acestei țări. In această perioadă de peste patru “ ’ 
” decenii, mișcarea sportivă din
' ‘ plan internațional,
" In ultimii ani, la diferi- 
" te niveluri, s-a vorbit mult
- - despre îmbunătățirea 
; ■ tivității sportive de masă, 
i despre atragerea
- - lui intr-o măsură 
■" re în practicarea 
“ tică a educației
■ ■ sportului. S-a ajuns la oon- 
■■ cluzia că acțiunile trebuie 
“ reorganizate pe baze noi,
- ■ astfel ca întrecerile la toa- 
"’ te disciplinele rezervate 
’» sportului de masă, în care
- ► sînt atrași, îndeosebi, tine- 
” rii, să corespundă posibi- 
" lităților și exigențelor ac-
■ > tuale.
" “ în vara anului trecut a
- ■ fost constituită Uniunea 
; ’ Sportivă a Tineretului, ca- 
” ’ re are misiunea să aducă
■ ► un nou avint în mișcarea 
■" sportivă de masă, abando-

nîndu-se concepția potrivit
■ ■ căreia activitatea sportivă 
■" să fie orientată, în mare mă- 
«» sură, spre obținerea mari-
- ■ lor performanțe. Se acordă 
"; o mai mare prioritate ac- 
' ’ țiunilor locale (asociații
- - sătești, comunale, în școli 
" etc) specifice vârstei și

condițiilor existente. Uni-
■ ■ unea Sportivă a Tineretu- 
" ’ lui, ca for tutelar în aceas- 
-■ tă direcție, patronează

: toate asociațiile sportive și
- - activitățile, dar aceste ac- 
; > țiuni sînt organizate de a-

ac-

tineretu- 
mai ma- 
sistema- 
fizioe și

ACTUALITATEA 
LA TENIS

• în turneul internațional fe
minin de tenis de la Largo (Flo
rida) tînâra jucătoare americană 
Halle Cioffi a furnizat o surpri
ză eliminînd-o cu 6—1, 6—3 pe 
compatrioata sa Zina Garrison, 
principala favorită a concursului.

Alte rezultate; Manuela Male
eva (Bulgaria) — Kathleen Hor
vath (S.U.A.) 6—2, 7—5; Patriei® 
Tarabini (Argentina) — Isabel 
Cueto (R. F. Germania) 6—1, 6—1.

• Federația de tenis din Iugo
slavia a anunțat echipa care va 
susține, ta perioada 8—10 aprilie, 
meciul de „Cupa Davis" ta com
pania Italiei. Pentru meci irile 
de simplu, a anunțat căpitanul 
nejucător Radimilo Armenullcl, 
au fost selecționați Slobodan Zl- 
vojinovlcl și Bruno Oresar.

universităților din Oxford șt 
Cambridge a fost cîștlgatâ da 
studenții din Oxford cu un avans 
de 16 secunde.

ei ureînd, la vremea respecti
vă, și pe podiumurile întrece
rilor juniorilor. Perechea La
risa Savcenko — Oleg Makarov 
a cîștigat „Prietenia" în ’80, 
pentru oa în ’85 aceștia să 
devină vicecampioni europeni 
șl mondiali. Ca să nu mai 
vorbim de cuplul Ekaterina 
Gordeeva — Serghei Grinkov 
care, în anul olimpic 1984, se 
clasa pe primul loc în competi
ția juniorilor din țările so
cialiste, doi ani mal tîrziu 
cucerea titlul de campion 
al lumii la seniori, iar în acest 
an — și pe cel olimpic I

România se poate lăuda cu 
un prim pas în arena inter
națională, realizat de juniorul 
Cornel Gheorghe : „bronz" la 
„Concursul Prietenia", ta 1986. 
Să sperăm că această medalie 
reprezintă o premisă importan
tă pentru evoluțiile patinatori
lor noștri ta ediția din acest 
an, care va începe miercuri, ta 
Patinoarul „23 August" din 
Capitală.

Dorna STANESCU

R.P. Ungară s-a afirmat pe «»

sociațiile sportive de tine- „■ 
ret, care au luat ființă în -- 
ultima vreme. Ele stabilesc '' 
manifestațiile sportive ca- ' I 
re urmează să fie organi- ■ - 
zate. O mare atenție se ’ 
acordă inițiativelor proprii. I" 
unei cit mai mari colabo- . - 
rări între părinții tinerilor " ■ 
și asociațiile sportive, pre- “ 
cum și ajutorului acordat de . - 
diferite organizații care 
patronează întrecerile și. 
nu în ultimul rînd, oontri- .. 
buției pe oare o poate a- • ■ 
duce munca obștească. “

După opt luni de activi- " 
tata au luat ființă peste ‘ ’ 
2 500 de asociații cu un a- <» 
semenea profil, majorita- • ■ 
tea aparținînd școlilor și " “ 
instituțiilor de învățămînt • - 
superior de toate gradele. • • 
De pe acum este evidentă "’ 
o activă efervescență pri- .. 
viind atragerea tineretului ' ■ 
in practicarea sistematică '' 
a educației fizice. Pentru .. 
anul 1988, din diferite sur- - "i 
se, a fost obținut un buget ■ ■ 
corespunzător pentru aju- "' 
forarea de către Uniunea .. 
Sportivă a Tineretului a ■ ■ 
asociațiilor care-i sînt sub- ; ’ 
ordonate. Se apreciază .. 
după primul trimestru al '; 
acestui an că în viitoarele .. 
luni activitatea sportivă de ‘" 
masă va înregistra o coti- - 
tură radicală. ''

• Reprezentativa Suediei a 
cîștigat turneul din Berlinul 
Occidental I • Liverpool învin
să in campionatul Angliei • 
Glasgow Rangers pierde aca
să... • La orizont, C.M. din... 
1994 ! • Selecționabilii eleni 

se pregătesc

I
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S In finala turneului interna
țional desfășurat ta Berlinul Oo 
cidiental echipa Suediei a între
cut cu 2—0 (0—0) selecționata 
U.R.S.S. Au marcat Esklllson 
și Holmquist. In meciul pen
tru locul trei echipa R. F. 
Germania a întrecut cu t—0 
fl—0) selecționata Argentinei, de
ținătoarea titlului mondial. Uni
cul gol al par tildei a fost însori» 
de Matthaus, ta minutoi 30.

• Rezultate din CAMPIONA
TUL ENGLEZ: Chelsea — Arse
nal 1—1 ; Newcastle — Luton 
4—0; Nottingham — Liverpool 
2—1; Southampton — Wimbledon 
2—2; Manchester United — 
Derby County 4—1. In clasament 
conduce Liverpool.

• în etapa de sîmbătă a CAM
PIONATULUI SCOTIAN echipa 
Celtic, lidera clasamentului, a 
învins în deplasare cu 2—0 pe 
Hibernian, ta vreme ce Glasgow 
Riangers a fost întrecută pe te
ren propriu ou 2—1 de Hearts I 
Alte rezultate: Dundee United — 
F.C. Dundee 1—0; Dunfermline — 
Aberdeen ■ 1—1; St. Mirren — 
Falkirk 0—0.

• După 19 etape, ta CAMPIO
NATUL R.D. GERMANE conduce 
Dynamo Dresda, cu 27 puncte, 
urmată de Dynamo Berlin, 25 
puncte. Rezultate tehnice: Dyna
mo Dresda — Hansa Rostock
2— 0: Chemle Halle — F.C. Loko
motive Leipzig 0—0 ; F.C. Karl- 
Marx stadt — F.C. Magdeburg
3— 2.

• Federația internațională de 
fotbal (FIFA) a anunțat că va 
organiza ta.tnnlri, separate, eu re
prezentanții celor trei federații
— din Maroc, Brazilia sl S.U.A.
— oare candidează la organiza
rea turneului final al Campiona
tului Mondial din 1994. Prima șe
dință v® avea loc la 19 mai, cu 
oficialii brazilieni, a doua zi ur- 
mtad să prezinte dosarele or
ganizării reprezentanții Marocu
lui și S.UA.

• în vederea meciului amical
pe oare H va susține ta compa
nia Austrliel. federația de fot
bal din Grecia a selecționat ur
mătorul lot de jucători: portarii 
Sârg ante, Gitsiooudis: jucători
de cîmp: Tsalouchldes, Mitro
poulos, Michos, Apostolakis. Sa- 
ravakos, Manlkas, Kanaras, Ka- 
rapialis, Kolomltroussra, Mitilbo- 
nas, Manolas, Skartados, Borbo- 
ki», Kofidls, Dimitriades, Tsekos, 
NobHos, Atiastoponlos.

S.UA

