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Etapa a 14-a a Diviziei A de fotbal

„Cupa României" la handbal

MUREȘUL — ȘTIINȚA 
ÎN FINALA FEMININĂ

STEAUA Șl DINAMO - ÎNVINGĂTOARE
O napld - punct marc la Pitești • La Dacic Draw M Ploiești - victorii 

la limita • sportul studențesc a regăsit drumul spre poarta

la

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

S.C. Bacău - C.S.M. Suceava 1-0 (0-0) 1. STEAUA 23 21 2 0 81-11 44
F.C.M. Brașov - Otelul 1-0 (1—0) 2. Dinamo 24 21 2 1 57-14 44
Victoria - „U“ Cluj-Napoca 3-0 (0-0) 3. Victoria 24 15 1 8 42-25 31
Flacăra - Steaua 1-4 (1-0) 4. Oțelul 24 13 2 9 33-28 28
Petrolul - F.C. Olt 1-0 (1-0) 5. Univ. Craiova 24 11 4 9 35-34 26
F.C. Argeș - Rapid 1-1 (1-0) 6. Flacăra 23 9 6 8 26-30 24
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo 0-2 (0-1) 7. Corvinul 24 10 3 11 39-36 23
Sportul Stud. - Corvinul 3-1 (0—0) 8. F.CiM. Brașov 24 8 5 11 35-34 21
Univ. Craiova - „Poli" Timișoara 2-0 (1-0) 9. A.S.A. Tg. Mureș 24 10 1 13 36-42 21

10. F.C. Olt 23 9 3 11 29-38 21
ETAPA VIITOARE (miercuri 27 aprilie) 11. S.C. Bacău 23 7 6 10 24-39 20

12. „U* Cluj-Napoca 24 6 7 11 27-39 19
„U” Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș (1-2) 13. Rapid 24 5 9 10 20-35 19
Rapid - Victoria (0-3) 14. „Poli" Timișoara 24 7 4 13 24-33 18
Dinamo - S.C. Bacău (2-1) 15. C.S.M. Suceava 24 7 4 13 22-44 18
Corvinul — Flacăra (0-1) 16. Sportul Stud. 24 6 6 12 27-38 18
Otelul — Sportul Studențesc (2-0) 17. F.C. Argeș 24 6 5 13 23-37 17
F.C. Olt — F.C.M. Brașov (0-7) 18. Petrolul 24 5 6 13 14-37 16
Steaua — F.C. Argeș (0-0)
„Poli" Timișoara — Petrolul (1-1)
C.S.M. Suceava - Univ. Craiova (0-2) Cronicile meciurilor etapei, tn pag. 1--3

Ștefan cel Mare a realizat sco
rul etapei a 12-a, Înscriind nu 
mai pu(in de 12 eseuri (!). Au 
purtat-o pe aripile victoriei, tn 
primul rînd, cei opt înaintași,

Ieri a reînceput campionatul 
de rugby (în ambele serii ale 
Diviziei A) cu partidele returu
lui, fără mari surprize. Prin 
succesul obținut la Timișoara,

Portarul Caval este din nou 
post. Fază din meciul Victoria 

— „U* Cluj-Naptaa. 3—0 
Foto : Aurel D. NEAGU

Ciftigind la Timișoara

Cupa Steaua la tir

PROBA DE PISTOL VITEZĂ

DIN NOU IN PRIM-PLAN

mult prea 
in acest

depășit 
emotiv 

uităm

Cea mai interesantă dintre 
ultimele probe desfășurate la 
poligonul Tunari în cadrul 
concursului internațional de 
tir dotat cu Cupa Steaua a 
fost, bineînțeles, cea de pis
tol viteză, în care evoluau toți 
specialiștii noștri (așa cum am 
mai anunțat, în paralel cu în
trecerea internațională, s-a 
desfășurat și una rezervată 
trăgătorilor români de la toa
te cluburile și secțiile, dotată 
cu aoelași trofeu). Așa cum 
decurseseră lucrurile în con
cursul propriu-zis, Grațian Ca
lotă (527 p, record personal, 
cu o primă manșă excelentă 
de 300/300 p!) și Cornelia Ion 
(595 p. în nota începutului de 
sezon) s-au anunțat și pentru 
finală cei mai completă tintașL 
După ei doar L. Ionașcu și 
sovieticul Vitas Talaitis. cu 
592 și respectiv 591 p. dar dis
tanța era prea mare pentru a 
le periclita celor doi primele 
două poziții ale ierarhiei in
ternaționale. tn schimb, alături 
de aceștia a urcat dinamovis- 
tul G. Cristache, tot cu 595 p 
și ou șanse aproximativ egale 
la primul loc, dar ta întrece
rea internă 1 Finala a prile
juit lui Comeliu Ion cel mai 
bun punctaj (99 p) insuficient 
pentru ocuparea primului loc 
care a revenit lui Gratian Ca
lotă (98 p, ta finală), dar a- 
durindu-1 camplonulta nostru 
locul secund. înaintea lui Cris
tache care a avut de trecut 
tasă și peste neplăcutul inoon- 

venieut cauzat de trei (!) ra
teuri... Pe poziția a taeia a 
Cupei Steaua (internațional) a 
urcat sovieticul Talaiiia care, 
cu 99 p tn finală. I-a 
pe Ionașcu, 
(doar 93 p 
act !).

Un alt 
Paulukanl» 
Moscova ■ 
probă de 3X40 f a pușcașilor, 
dar numai după o luptă de

sovietic
Ț.S.K.A. 

dificila
trăgător 
de la 

riști gat

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)

CRAIOVENII -
Sîmbătă și duminică au de

butat Întrecerile din cadrul 
grupelor valorice ale campiona
telor — masculin și feminin — 
de volei ale Diviziei A. Cu 
meciuri duble, ta premieră, și 
cu multe victorii In deplasare. 
Iată amănuntele:

MASCULIN 
Grupa I valorică

DINAMO BUCUREȘTI — 
NIVERSITATEA C.F.B. “ 
IOVA 1—3 (—15, —11, J,

u- 
CRA- 
-12)

Colegi in echipa națională șt— adversari In campionat : Adrian 
Ghlmeș și portarul Alexandru Buligaa (fază din partida de du
minici din sala Floreasca dintre Steaua si Politehnica Timișoara) 

Foto : Nicolae PROFIR

STEAUA |ȘI MENȚINE AVANSUL ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY* i

• Dinamo a realizat scorul etapei!

R. Semen (cu balonul) s-a angajat cu multă decizie in jocul pe 
care echipa sa, Dinamo, l-a ciștigat — detașat — cu Sportul 
Studențesc : 62—9 Foto : Eduard ENEA
Steaua îșl menține avansul ta 
clasament,

SPORTUL STUDENȚESC 
CONSTRUCȚII — DINAMO 
9—62 (9—24). Echipa din șos.

In Divizia A la volei

SURPRIZĂ Șl
și 3—0 (7, 8, »). Prima mare 
surpriză a etapelor cu jocuri 
duble s-a produs în sala Dina
mo, simbătă. cînd studenții 
craiovenl au infirmat „calculele 
hîrtiei" și au întrecut pe una 
dintre candidatele la titlu, în 
condițiile ta care era de aștep
tat ca dinamoviștii să se re
vanșeze pe măsură după acel 
0—3 (ultimul set pierdut la 
zero !) din Bănie. Și cum ,.roș- 
albii" au întors repede de la 
0—4 la 8—4, ajungînd să aibă

Duminică »-a disputat man
ti a doua a semifinalelor ..Cu
pei României" la handbal fe
minin. Conform previziunilor. 
Mureșul Tg. Mure» a obținut 
• victorie confortabilă, califi- 
dndu-M In finala competiției. 
Cealaltă finalistă este Știința 
Bacău. învingătoare merituoa
să la partida de la Rm. VII- 
cea. In competiția masculină 
(prima manșă). Steaua a 
Întrecut Politehnica Timișoara.

TlRGU MUREȘ. M (prin 
telefon). Duminică dimineață, 
in prezența unui public care 
a umplut plnă la refuz sala. 
Mureșul Tg. Mure» a disnus 
cu 29—21 (15—10) de TEROM 
Iași. Formația mureșeană (an
trenori Gheorghe Ion eseu si 
Valentin Pop) s-a calificat în 
finală cu scorul general de 
57—51.

Meciul-retur a fost de un 
foarte bun nivel tehnic, chiar 
mai spectaculos dedt cel de 
la Iași. Cu Eva Mozsi (cea (Continuare tn pag. 2-3)

excelenți, cu o notație In plus 
pentru linia a treia (Doja — 
Vereș — Semen), extrem de 
mobilă, care a realizat acțiuni 
de mare spectacol șj eficacitate.

ÎN CAPITALĂ!
minge de set la 8. totul se în
cadra în pronostic. Numai că, 
în timp ce dinamoviștii, în con
tinuare, au greșit în serie, 
craiovenii s-au mobilizat, lu
cind din ce ta ee mal exact 
tn ambele faze, egalînd la 14 
șl adjudeeîndu-și setul în pre
lungiri. Oaspeții au abordat cu

George ROTARU

(Continuare în pag. 2-3) 

mal bună de pe teren) inteli
gentă conducătoare de joc. dar 
si realizatoare, si creatoare de 
situații favorabile de arunoare. 
cu Maria Avram. Zita Biro si 
Adriana Bărbat exoelente rea
lizatoare. cu Angela BloJ (în 
poartă) de o siguranță des
cumpănitoare pentru adversare 
(a apărat 4 aruncări de la 7 
m. plus alte 10 suturi pericu
loase), Mureșul s-a distanta» 
chiar din debutul partidei, 
conducînd tn mai multe rîn- 
duri. cu 8 și 7 goluri : 11—5 
min. 18. 12—7 min. 18. 13—8 
min. 21. 22—15 min. 47. în 
continuare, gazdele au avut 
un final care a entuziasmat, 
prin golurile frumoase înscrise 
de Bărbat. Moszi și Pardi.

TEROM a avut o evoluție 
mal bună dorit pe propriul

Ion GAVRILESCU

K drept, Sportul Studențesc nu 
a mal fost adversarul pe măsu
ră, nedepășindu-și condiția de 
.lanternă" a campionatului. Ea 
s-a demobilizat prea repede, a- 
bandonînd lupta sportivă și ce- 
dînd sub toate aspectele. Cu o 
„deschidere" neorientată, căreia 
nu i-a reușit mai nimie ta atac, 
cu o apărare penetrabilă, 
XV-le studenților a plătit 
(prea) scump greșelile <ăvirșite 
ta joc, de care oaspeții, mult 
mai tehnici, mult mai motivați, 
au profitat prompt, sub im
pulsul Iui Mircea Paraschiv, 
ieri exemplar căpitan de 
echipă, căruia i-a mers totul 
în... plin ! Iată și autorii eseu
rilor : mai tatii a punctat de 
două ori la rînd C. POPESCU, 
apoi, la un contraatac de 80 de 
metri (!) : Paraschiv — Semen
— Fi. ION Înscrie la centru (M. 
TOADER transformă). O altă 
„fază lungă" conduce la eseul 
Iui Gh. ION (același TOADER 
transformă). In fine, LUNGU e 
beneficiarul unor greșeli în 
lanț (Perne? — Năstase) șl... un 
nou eseu. în această repriză 
studenții au înscris prin NAS- 
TASE l.p. și P. OANE 2 l.p. La 
reluare, „recitalul" dinamovist 
se amplifică și> Pe rînd. CARA- 
GEA, LUNGU, BUCAN (a luat 
mingea din mîinile Iu: Vlă- 
dilă !). CO.TOCAR1U, C. PO
PESCU, PARASCHIV șl AL- 
DEA concretizează tatr-o parti
dă ce devenea tot mat inegală. 
Au mai transformat : TOADER 
de 4 ori și FI. ION o dată.

Dinamo a aliniat următoarea 
formație : M. Toader — C. Po
pescu, Lungu, Franciuc, A idea
— Fi. Ion, Paraschiv — Semen, 
Vereș, Doja — Caragea. Cojo- 
cariu — Pașcu, Gh. Ion, Bucan. 
(Tofan — accidentat — nu a 
jucat). A arbitrat toarte bine 
Gh. Stoica — Constanta)

Dimitrie CA1UMACHI
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — STEAUA 12—21. (6—3). 
Un timp friguros (lapoviță) și 
terenul moale au îngreuiat 
mult controlul balonului. Timi
șorenii au fost 62 de minute la 
cîrma jocului, conducînd pe ta
bela de scor, după care stei:?- 
tii au luat avantaj, pe fondul 
slăbirii acțiunilor echipei loca
le. Au înscris : DOMOCOS 
drop, l.p., transf.. VOINOV

(Continuare tn pap. a 4-a)



„CUPA ROMÂNIEI" LA
(Urmare din pag I)

teren. Covaliuc (deși a ratat 
două aruncări de la 7 m). Nl- 
sipcanu și Haidău fiind efica
ce iar Nițu a apărat mai bi
ne decît la Iași. însă, datori
tă ratării celor 4 aruncări de 
la 7 m. ca și a altor nume
roase ocazii clare. TEROM nu 
putea emite nici o pretenție. 
Arbitrii Th. Curelea și I. 
Păunescu. din București au 

condus corect.
Au înscris : Mozsi 7. Matefi

7. Z. Biro 5. Bărbat 3, Avram
3. Pardi 2. Stroia 1. Kozma 1, 
respectiv Covaliuc 8, Nisi- 
pcanu 4. Haidău 3. Alexescu 
2. Cheiaru 2. Anton 1 și Osa
ma 1

CHIMISTUL RM. VÎLCEA
— ȘTIINȚA BACAU 20—23 
(9—13). Un public numeros a 
urmărit un mea de uzură, ta 
care spectacolul handbalistic a 
avut de suferit datorită mizei 
partidei. Studentele s-au instalat 
Încă din. start la cîrma 
locului, distanțîndu-se conti
nuu : 2—0 (min. 3) 4—1 (min. 
5). 5—2 (min. 8). 13—7 (min. 
25). în repriza a doua, gaz
dele au făcut eforturi pentru 
a reface terenul pierdut, ele 
reușind să se apropie la 13—15 
(min. 36) și 15—17 (min. 49). 
egalînd chiar. 18—18 (min. 45). 
Din acest moment, handbalis
tele de la Chimistul au crezut 
că succesul va veni de la sine
— au slăbit ritmul de joc. 
permițînd studentelor o nouă 
desprindere 22—19 (min. 52), 
decisivă. Oaspetele, venite Ia 
Rm. Vîlcea decise să obțină 
calificarea, au avut o apăra
re bine pusă la punct, chiar 
dacă uneori au depășit limi
tele regulamentului. fiind 
sancționate cu șase eliminări 
de două minute si 9 aruncări 
de la 7 m. De notat forma 
foarte bună a portăriței Ioa
na Vasilca (Știința), Cu sco
rul general 41—38. Știința 
Bacău a obținut o calificare 
absolut meritată în finala „Cu
pei României". Marcatoare : 
Verigeanu 8. Toriik 4, Bloju 
4 și Lazăr 4 pentru Chimis
tul. respectiv Tîrcă 8. Danilof 
5. Butnărașu *. Ciubotaru 2, 
Lunca 2, Popa și Cervenciuc 
cite un gol. Au arbitrat foar
te bine : M. Marin — Șt. 
Șerban. din București. (S. 
GEORNOIU — coresp).

în grupa valorică 5—8 s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate.

RULMENTUL BRAȘOV — 
OTELUL GALATI 23—22 
(12—8). Joc foarte disputat, 
cîștigat la limită de brașoven- 
oe, oare au condus mai mult. 
Marcatoare : Mureșan 6, Bori- 
eeanu 5. Tacho 4. Partin 4, 
Știrb» 2, Hie 1 șl Balea (por- 
tărlță) 1 pentru Rulmentul, 
respectiv Oprea 7, Antoneanu
8. Stoica 3, Ursache 2, Stan 2, 
Călmuo 1 81 Ostache 1. Au

CAMPIONATUL DE BASCHET (m)

TURNEUL FINAL (5-8)
Tume.ul final al campiona- 

tulul masculin de baschet pen
tru locurile 9—8, desfășurat In 
Sala sporturilor din Tg. Mu
reș, s-a Încheiat cu următoa
rele rezultate : Farul Constan
ta — Academia Militară Meca
nică Fină București 100—88 
(50—43), C.S.U. Balanfa Sibiu 
— Rapid București 100—104 
(53—47), C.S.U. Balanța Sibiu— 
Academia Militară Mecanică 
Fină București 102—101 (02—51), 
Rapid București — Fanri Con
stanta UI—97 (55—46).

In uraaa acestor rezultate, 
clasamentul se prezintă astfel : 
Rapid București 0 p, CJS.U. 
Balanța Sibiu 5 p. Farul Con
stanța 4 p. Academia Militară 
Mecanică Fină București 3 p.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO A «PRIMĂVERII- DIN M 
APRILIE; FAZA I. Extragerea I: 
47 28 51 M 71 72 30 38 45 1 2 21 ; 
Extragerea a Il-as 22 32 16 19 
20 75 15 61 36 11 59 66 ; Extra
gerea a m-a: 55 57 81 60 12 5 27 
65 76 6 11 14; Extragerea a IV-a: 
17 58 4 86 15 39 62 10 78 75 26 2. 
FAZA a II-a: Extragerea a V-a; 
42 78 90 74 53 2; Extragerea a 
Vl-a: 85 14 32 16 67 Extragerea
a vil-a: 54 36 47 12 44 17.

Fond total de cîștiguri : 
1 499 710 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 APftlLIE. 
1. F.C.M. Brașov — Oțelul 1; 2.
A.S.A. — Dinamo 2: 3. Petrolul
— F.C. Olt L: 4. Avelllno —
Pisa 1; 5. Cesena — Empoli X; 
6. Fiorentina — Ascoli i: 7. Milan
— Inter 1; 8. Pescara — Roma 
X; 9. Sampdoria — Juventus X: 
10. Verona — Napoli X; 11. Bari
— Bologna i: 12. Mode.ia — Tri- 
estina X; 13. Padova — Atalanta 
X. Fond total de cîștiguri : 
1 892 157 leL 

arbitrat : L. Condruț — O. 
Marin, din Ploiești. (C. GRU
IA — coresp).

RAPID — HIDROTEHNICA 
CONSTANTA 17—16 (10—9).

în. prima manșă a semifina
lelor „Cupei României" la 
handbal masculin. duminică 
s-au disputat două partide — 
Steaua — Politehnica Timi
șoara (grupa 1—4) și H.C. Mî- 
naur Baia Mare — Dacia Pi
tești (gnîpa 5—8). Amănunte :

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 28—24 (17—11).
Nu trecuseră decît 20 de se
cundo și Adrian Ghimeș, con
ducătorul de joc al campioni
lor. deschidea scorul. Pînă in 
minutul 11. Steaua a condus 
cu cîte un gol diferență, stu
denții egalînd de fiecare dată. 
După acest moment, echili
brul s-a rupt. bucureștenii 
luînd inițiativa. La ambele 
părți au loc faze „fierbinți", 
portarii Nicolae Munteanu și 
Alexandru Buligan eviden- 
țiindu-se succesiv. într-un fi
nal de repriză foarte bun. 
elevii antrenorilor Radu Voi- 
na și Ștefan Birtalan se des
prind decisiv. La reluare, as
pectul jocului nu se schimbă. 
Așa se face că tabela de 
soor indica 26—16 în min. 50. 
Din acest moment (poate ere- 
zîndu-se victorioși la un scor 
prea sever, infatuarea sau 
orice altă variantă posibilă), 
steliștii sting aproape total 
motoarele, studenții nu se la-

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

aceeași ambiție și setul urmă
tor, conducînd mereu (o sin
gură dată am consemnat egali
tatea, la 10), arătînd o omogeni
tate a liniilor și o forță de 
atac prin care i-a obligat pe 
adversari să greșească tot mai 
des. Dinamo a avut o revenire 
în setul al treilea (cîștigat clar), 
cînd craiovenii păreau să fi ce
dat fizic. Ultimul set a fost 
foarte disputat. Studenții s-au 
distanțat pînă la 14—8, dina- 
moviștii fiind cei care au în
cercat o cursă de urmărire, 
reușită doar pînă la 12—14. Vic
torie meritată a echipei din 
Bănie, în formația: Mătușoiu 
(Fl. Popescu), Stoian, Iuhasz, 
Schoberl, Păscut Văsuică

Duminică, însă, Dinamo și-a 
strîns rindurile, și-a organizat 
mai bine liniile (care, în pri
mul meci, au fost parcă dezar
ticulate), serviciile au Intrat 
mal precis *și mai puternic decît 
cu o zi înainte (Rotar), ceea 
ce i-a favorizat, și atacul, și 
blocajul (S. Pop, Dalacu, Rotar) 
prin care a punctat pînă la di
ferențele pe seturi Înregistrate 
pe tabela de scor. Au arbitrat 
brigăzile E. Ududec — C. Go- 
goașe (foarte bine) In prima 
partidă și Al. Ignat — V. Vră- 
jescu (bine). In cea de a doua.

STEAUA BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
(5, —10, 1, 3) și 3—1 <3. -4, 2, 
4). Dubla tnttlnire cu brașove
nii nu l-a stimulat pe campioni 
la un angajament total. De alt
fel, ambele echipe au pornit 
de la premisa că nu poate avea 
loc vreo surpriză, avtnd în ve
dere diferența de valoare care 
le separa. Dincolo de oscilați
ile frecvente in prestația Indi
viduală. la Steaua a intervenit, 
in fiecare meci, • pronunțată 
relaxare imediat după primul 
set, fructificat! de brașoveni, 
în cele două partide, ta sexte
tul campioanei am remarcat •* 
forturile coordonatorului lo- 
nescu de a-șl scoate trăgătorii 
In situații de „fără blocaj** sau 
de grupări imperfecte ale aces
tuia. La brașoveni antrenorul 
T. Tănase dă credit tineretului, 
alături de Ferariu (care devine 
nr. 1 in echipă) șl de Stoian, 
fiind lansați Peța (cu rezul
tate promițătoare) și Muntean 
(încă timid). De subliniat și 
plusul tehnico-tactic al ridică
torului R. PauL Steaua a 4o 
losit, in cele două meciuri, ju 
cătorii: lonescu. Mina, Pente- 
lescu, Spînu, Dascălu, Constan
tin, Șoica, Pădurețu, Czedula, 
Racsov, iar Tractorul pe Paul, 
Ferariu, Stoian, Muntean, Pus
tiu, Peța, Kozma, Sterea, Cră
ciun, Crișan. Arbitraje fără 
probleme: Al. Ignat — N. Grl- 
goreseu, respectiv D. Delcea — 
M. Toanovici (A. B.)

ELCOND DINAMO ZAI.ATJ

In taidrul manifestărilor 
consacrate apropiatei ani
versări a patru decenii de 
la înființarea clubului Di
namo. marți 26 aprilie. în- 
oepînd de la ora 8,30. ta 
sediul acestui club, va avea 
loc o sesiune de comuni
cări și referate.

HANDBAL
să prea muilt invitați si În
scriu gol după gol. de sase 
ori consecutiv. în ultimul mi
nut de joc ambele formații în
scriu de cîte două ori, nedu
merirea celor prezenți în tri
bune (pentru modul în care 
au decurs lucrurile în ultime
le 10 minute de joc) fiind 
unanimă. Marcatori : Stingă 7, 
Berbece 7, Mirică 4, Ghimeș
4. Drăgăniță 3, Petre. Cristian 
lonescu și Cicu cîte un gol 
pentru Steaua, respectiv Dan
5, Matei 4, Popescu 4. Dănuț 
lonescu 3. Istode 3. Vasilache 
3, Dobrescu și Gal câte un 
gol. Au condus bine : D. 
Gherghișan — C. Drăgan (Iași).

Mihail VESA

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— DACIA PITEȘTI 34—28 
(18—13). Jucătorii tineri din 
formația gazdă au dat satis
facție. in frunte cu portarul 
Dănuț lonescu. Băimărenii 
s-au aflat tot timpul la con
ducere, realizînd faze specta
culoase. De remarcat și forma 
bună a portarului piteștean 
Relu Druțu. Marcatori : Cuc 
10, Coman 6, Andronic 6, Ia- 
cob 4, Popovici 3, Marta 2, 
Popa, Pavel și Gabriel Cozma 
cîte un gol pentru Minaur. res
pectiv Petre Cozma 8. Mihăilă 
7. Barbu 6, Paraschiv 3, Bă- 
lălescu 2. Costache 2. Au con
dus : Al. Mărieș — Gh, Istră- 
oan, din Sațiu Mare. (A, CRI
ȘAN — coresp.).

DE VOLEI
— VIITORUL DINAMO BA
CAU 3—1 (4, —11, 11, 13) și
2— 3 (10, 13, —5, —10, —13). 
Duminică, țțuipă oe au fost 
oondiuși ou 2—0 la seturi și 
9—1 și 13—2 în cel decisiv, bă
căuanii au reușit un adevărat 
tur de forță 1 Au arbitrat M. 
Marian și M. Nicol au, respec
tiv M. Nlcolau și L Pujtea. 
(N. DANCIU, coresp.)

Grupa a II-a valoricâ
EXPLORĂRI MOTORUL 

c.s.ș. 2 baia Mare — poli
tehnica TIMISOARA 3—0 
(11, 4, 10) și 3—0 (6, 10, 6). 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — C.S.M.U. SUCEAVA
3— 0 (4, 7, 11) si 3—0 (10, 2, 3). 
RELONUL SAVINESTI — 
C.S.U. SANATATEA ORADEA 
3—0 (10, 12, 9) și 3—1 (13, 13, 
-13, 9).

FEMININ
Grupa I valoricâ

FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI — DACIA PITEȘTI 2—3 
(11, —12, 10, ——11) ți 3—0 
(8, 5, 13). Prima întîlnire (două 
ore și un sfertl) a fost echili
brată, cu faze frumoase de am
bele părți, un adevărat spec
tacol. în cea de a doua, gaz
dele și-au luat o rapidă re
vanșă, elevele lui C. Stan con
ducînd tot timpul, printr-un 
joc variat și rapid. Cele mai 
bune: Corina Oltean», Cornelia 
Colda, Viorica Mazilescu, res
pectiv Cristina Buznosu, Miha- 
ela Marian și Corina Holban. 
Arbitraj corect: D. Delcea — 
Z. Moldoveanu, respectiv E. 
Ududec — V. Săndulescu. 
(M. FR.)

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANTA 3—9 (9, 
9, 0) și 3—9 (4, 4, •). Prima în
tîlnire a-a Încheiat eu... ietul
I, spre «fîrșitul căruia la oas
pete t-a accidentat singura ju
nioară prezentă la joe, Delia 
Leițoia. Cum ea im a mai pu
tut face nld figurație In «etul 
următor, Farul — fără junioa
ră — a pierdut la zero cele
lalte două seturi. în partida de 
duminică, a fost chemată ur
gent Mădălina Ciorbaru, dar 
dinamovistele — de la care 
s-au detașat Georgeta Ene, Iri
na Velicu fi Maria Chitic — 
s-au impus cu autoritate. Arbi
traj fără probleme pentru bri
găzile: C. Manițiu — D. Poroj- 
nicu șl Gh. Ferariu — N. Gă- 
leseanu (G. ROT.)

C.S.U. RAPID GALATI — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 0—3 (—9, —3, —6) și 0—3 
(—6, —9, —11). Sextetul craîo- 
vean: Mirela Zanfir, Ioana Co- 
toranu, Liliana Popescu, Moni
ca Șușman, Eugenia Cotescu, 
Tanța Drăgoi s-a impus de o 
manieră categorică în fața unei 
echipe care a ieșit în evidență 
doar prin... noul și frumosul 
său echipament. Arbitri: V. Du
mitru — Gh. Vișan, respectiv 
N. Constantin — V. Dumitru. 
(T. STRIOPOL. coresp.)

Grupa a ll-a valorică
PENICILINA IAȘI — C.S.M. 

LIBERTATEA SIBIU 3—0 (9,
II, 5) si 3—0 (15, 4, 13); ȘTIIN
ȚA BACĂU — RAPID BUCU
REȘTI 0—3 (—8, —9, —7) si 
3—2 (—10, 7, 8, —5. 9); CHI
MIA RM. VÎLCEA — OLTCIT 
CRAIOVA 3—1 (—10. 15, 16, 2) 
și 0—3 (—14, —10, —13).
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IFLACAR 
STEAUA

SCOR STABILIT IN ULTIMA PARTE
MORENI, 24 (prin telefon). 

Tribune arhipline, la un meci 
ce se anunța toarte disputat, 
lidera dorind să-și continue 
cursa invincibilă din campio
nat. iar echipa gazdă să-și 
susțină poziția fruntașă în 
clasament, printr-un rezultat 
pozitiv. A tost tot timpul un 
îneci aprig, dinamic, de deplin 
angajament și deschis orică
rui rezultat. Flacăra a deschis 
scorul relativ repede (min. 12) 
cînd LALA a reluat în plasă, 
liber,, din 6 m, bine deschis in 
adînc*me de Beldie: 1—0. Stea
ua ripostează ou atacuri sus
ținute. încheiate cu centrări 
înalte în careul advers, soli
citând la maximum apărătorii 

adverși. Din acest duel, pa
radoxal ies învingători funda
șii echipei gazdă, atacanții 
Stelei nereușind în prima re
priză să expedieze pe spațiul 
porții decît un șut. și acesta 
direct din corner, de către

I J F.C.M. BRAȘOV 1 (1)
1 | OȚELUL 0

Stadion Municipal ; teren ou 
■ zăpadă; timp friguros, ninsoare; 
■ spectatori — circa 3 500. Șuturi :

10—3 (pe poartă: 6—1). Cornere: 
11—0. A marcat BARBU (piin.21).

F.CJW. BRAȘOV : Polgar 7 — I Bălan 7, Niaghi 7 (min. 77 E.
Moldovan), Șulea 7, Kiss 7 — 
A vădan ei 7, V. Ștefan 7, Mărgă- 

Irit 6, Cigan 6 (min.. 82 SeUmeși)
— Terheș 5. Barbu 7.

OȚELUL; Călugăiru 6 — Borali 
7, Anghelin-ei 7, Agiu 7, G. Po- 

Ipescu 7 — M. Stan 6, Măstăcan 
5, turcea 6 («min. 69 C. Stan 5), 
Hanghiuc 5 — Antohd 5 (min. 60 

INicoară 5). O. Popescu 6.
A arbitrat bine M. Stoenescu ; 

la linie: V. Dobrescu (ambii din 
1 București) și V. Titorov (Dro- 

beta Tr. Severin).

Cartonase galbene: HANGHIUC, 
SELIMEȘI

La speranțe : 1—1 (1—0).

I UN SUCCES
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BACAU, 24 (prin telefon). 
Med de foarte mare anga
jament, pe un tic-sn greu, so
licitant. Sucevenii s-au apărat 
cu strășnicie, aglomerind careul, 
dar au refuzat defensiva oarbă, 
bazată pe antijoc șl degajări la 
întîmplare, cum procedează în
deobște echipele mid. Formație 
elastică, mobilă, conștientă de 
puterea de percuție a lui 
Cașuba, C.S.M. Suceava a mizat 
mult și pe arma contraatacului. 
Fiecare dintre ele »-a transfor
mat lntr-un pericol (min. 8, 
șut pe lingă bară, min 18 — 
pasă ideală ta Buțerchi, care 
trage imprecis, min. 50 — șut 
ddn careu, deviat de Cîmpeanu).

S. C. Bacău a fost nevoită să 
suporte examenul sever 
echipe gazde obligată 
descurce pe spațiile 
oferite de o parteneră
apără cu îndirjire. A dominat 
(normal) teritorial, a încercat, 
fără succes, să perforeze per-

al unei 
să se 
închise 
care se

I
Ia’’ echipă oarecum liniștii 

mijlocul clasamentului, tot 
oaspete, fl una, „la fel de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VICTORIE IN...
PLOIEȘTI, M (prin telefon). 

Așa cum Începuse meciul dintre . . . ------------ -------.)U „
irmațla 

________________  _ _ tei de liniș
tită", pe ultimei Ijo al acestuia, 
se părea că vom asista la 0 
partidă fără prea multe compli
cații, fără tensiune. Șl lucrurile 
s-au desfășurat așa pe durata în
tregii primei reprize, fiecare din
tre combatante tncerctnd acțiuni 
de atac mai mult sau mal puțin 
inspirate, nota de dominare a în
trecerii aparținind ploleștenilor. 
El deschiseseră, de altfel, relativ 
repede scorul, in min. 14, clnd, 
la o centrare a lui Țălnar, I. 
GUȘE a expediat, cu o precisă 
lovitură de cap, balonul In plasa 
porții lui Gheraslm. Petrolul va 
mai avea — tn min. 13, 22 șl M 
— cîteva cursive atacuri, nefruc
tificate. Insă. In vreme ce oas
peții vor beneficia de o lovitură 
liberă în min. 34 prin Turcu, 
care a expediat balonul de la 
17 m. pe lingă bară.

Cine putea să bănuiască, însă, 
cit se vor „agita apele" ta „actul" 
al doilea? După ce Jlpa reuslse 
să înlăture o situație periculoasă 
de la poarta sa (min. 50). plon- 
jînd In picioarele lui Turcu. se 
produce eliminarea Iul lordache 
(min. 55). cinci minute mai tîr- 
zlu, ploleștenli aveau să rămînă 
In 9 oameni, Panalt fiind trimis 
șl el la vestiare, pentru fault vio
lent asupra Iul Turcu, care a și 
părăsit, dă altfel, terenul. Se 
părea eă acest avantaj numeric 
va oferi oaspeților posibilitatea 
de a realiza o ofensivă susținută 
în teren, să atace viguros poatta 

Hagi. în schimb, au benefi
ciat de 7 cornere ți nenumă
rate șuturi în afara spațiului 
porții. Cu uin minut înaintea 
finalului primei reprize, Văi- 
dean (cel mai in. vervă ata
cant al Flacărei) șuitează po
lemic de la 30 m. Liliac res
pinge defectuos, în față, fi 
Lala trimite pește poartă, ne
stingherit, de la numai 6 m 1

După pauză, atacurile Stelei 
se întețesc, introducerea lui 
Rotariu se face simțită șl, ta 
min. 73, PIȚURCA egalează 
printr-un șut de la marginea 
suprafeței de pedeapsă, Dohot 
neintervenind: 1—1. în min. 
81, Rotariu urmărește un ba
lon pînă Ia linia de corner, 
centrează și PIȚURCA înscrie 
din nou, plasat, cu capul, cîș- 
tigînd primul Iui duel aerian: 
1—2. Din acel moment apăra
rea Flacărei. care rezistase cu 
brio, cedează (mai ales psi
hic) și golutrilș lui UNGU-

Stadion 
timp noros 
circa 10 00' 
poartă : 5- 
marcat : L 
tiv PIȚUR- 
GUREANU 
(min.. 90).

FLACAR, 
nu 7,i, E 
0 -JBlcH" 
6, Mar eu 7 
Chlrlță), L

STEAUA 
Betodedld 
reanu 7 - 
Bălan 4 (i 
Popescu t, 
— Lăcătuș

A arbitr. 
Crădunesc 
linie : A. 
(ambii din

Cartonași 
C. PANA,

La (pers

REANU 
sec, sub , 
TARIU (r 
toarcere, 
surprins i 
un scor,

FOTBAL ÎN... MIEZ D
BRAȘOV, Z4 (prin telefon). 

Decor de iarnă autentică. Nin
gea de era greu de urmărit jo
cul, dar și să joci pe un teren 
tușat șl re-retușat (de multe ori 
ou gheață), pe care zăpada se 
depunea ta strat tot mai gros. 
Admirabilele eforturi ale celor 
două formații, -oare, tti ciuda a- 
cestor condiții vitrege, au oferit o 
dispută palpitantă, echilibrată, in
tr-un ritm destul de susținut. 
Meci greu, extrem de greu, pen
tru formația-gazdă, pentru că 
Oțelul și-a demonstrat din nou 
potențele, mal ales după pauză, 
cînd a jucat oe la egal la egal 
cu partenera sa, Insă a văduvit-o 
lipsa șutului la poartă. Cele două 
linii din spate au Împins mereu 
jocul șl de aici atractlvltatea și 
echilibrul de care vorbeam. Gaz
dele, superioare tn repriza Intîi, 
au obținut victoria prin golul din 
min. 21: Terheș a centrat de pe 
dreapta — tn „poziție clștigată" 
—, Cigan a sărit la balon, porta

rul C&lug 
șl, pe fază 
preajma c 
min. S6, 
evidențiat 
rit, devlinr 
In min. 33, 
acțiune a 
scăpat sin 
la margin 
mal știa u 
care, tn m 
Barbu, Teși 
a reluat c

După pa 
că ne află 
gătire de 1 
nul se tav
ma jMA

gan; min. 
mai el) ce

metr^Wiin 
ta corner,

I S.G BA<
IEIm. <IN EXTREMIS

pendicular frontul apărării ad
verse, s-a hazardat și in dri
blinguri mărunte și în com
binații pe metru pătrat (e- 
vident, sortite eșecului), și-a 
încercat șansa șl în tatonări 
repetate, cu scopul de a disloca 
o apărare bine grupată, a șutat 
ce-i drept, cam rar, și de la 
distantă, dar absoluit totul fără 
succes, mai ales că portarul A- 
lexa, ca uitam apărător, rezol
va. la rîindu-i. Abia spre 
sfârșitul partidei, cînd presiu
nea insistentă a gazdelor, a- 
liată cu handicapul unui teren 
mustind de apă, a Început să 
fie tot mai mult acuzată de 
suceveni, mecanismul lor de
fensiv șubrezindu-se. în m'n. 
67, oaspeții scapă cu fața curată 
la o incredibilă ratare a Iul Cr. 
Sava (reluare cu capul, peste 
poarta goală, din 4 m), dar 
peste 10 minute inccrcînl să 
evite un nou pericol prin îm
pingerea Iul Șoiman in su-

Stadion 
alunecos ; 
spectatori 
15—10 (p«
nere : 14—
HARU (ml

S. C. BA 
Ciud'in 5.5, 
Penotf 8 - 
0. Tismăni 
Cr. Sava 
Andronic 6

C.S.M. S
Oristescu 6
7, Ciobanu
8, Gafencu 
Susanu 8, 
Sfrijan 8),

A arbitri

prafața di 
executat d 
consfinți o

Î\\\\\\\X\\\\\V

NOUĂ OAMENI

I PETROLUL 
| F.C. OLT

Stadion „Petrolul" ; teren «or» 
oelent ; timp Închis ; spectatori 
— circa 7 000. Șuturi t 10—4 tpe 
poartă : 5—4). Cornere : 4—1. A 
marcat I. GUȘE (mita. 14).

PETROLUL : Jipa 4 — Ruee •. 
Panalt 8, C. Ștefan 7,5, P. Gupe 
7 — Mocan» • (mln. K Cr. Ene), 
Pitulice 1, Ursea 7 — Țălnar 4 
(min. 80 Cadureac 7). tordache 
1. I. Gușe 7.

F. C. OLT : Gheraslm 5 — Mo
rarii 0 (mim. 05 M. Popescu 8), 
Mihail 7. A. Popescu 4, Huiban 
6 — Leța 8. Mtaea 7, pistol 8, 
I. Dumitrescu 7 — Pena 4, Tur
ca 8 (mln. 80 Eftimde 8).

A arbitrat tn general bine V. 
Curt ; ia jinie : M. Georgescu 
(ambii din Constanța), N. Volnea 
(București).

Cartonașe galbene : I. GUȘE, 
PANATT, IORDACHE

Cartonașe roșii : IORDACHE,
PANAIT

In speranțe : 2—0 (0—0).

I

i

ar»TAj 
CONSTA 
gașu (m 
Șmln. 87

STEAU 
BUZĂU 
M) fi <

PBAHC 
— CEAI

I
5

iul Jipa. Dar n-a fost așa. Pentru 
că, pe de-o parte, Petrolul s-a 
organizat bine In def’nsivă, iar, 
pe de alta, E. C. Olt a atacat 
stereotip șl mal mult pe centrul 
terenului, necrelndu-șl situații 
clare de marcare. Doar I. Du
mitrescu, prin incursiunile sale 
personale (Ca cele din min. 72 șl 
Sfi). a mai creat ceva emoții ta apă
rarea condusă cu brio de Ștefan.

Ef’imie IONFSCU

5
1

unire: 
TEHNIC 
tin (min

F.CJH. 
CEA — 
<»-0)S l

unire 
*74 BIRI 
(min. 22 
respcetlv

CJ.B.
PAȘCAN 
(min. 26

F.CJ«. 
- C. s. 
A. Mari 
(min. 69)

OLIMP

ETA
Delta
Polițe^
Unlred
c. s.
C.S.U.
(î-3)
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!. Apoi, în 
lugăru s-a 
lui Mărgă- 
după care, 
periculoasă 
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(dar cine 

3Ul:?). după 
ntrarea lui 
•Jin ofsâid) 
portar.

impresia 
da de pre
care balo- 
ipadă. Pri- 

ghiuc 
la 6 

viază
ată de Ci- 
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89: O. Po- 
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CIOBAMU

penaityul 
tRU va 
extremis. 
CUPEN

SUPERIORITATE TACTICĂ
TG. MUREȘ, 24 (prin telefon). 

Așteptată cu mare interes, dato
rită implicațiilor ei mal ales 
pentru zona de vîrf a clasamen
tului, partida a avut un debut 
favorabil echipei oaspete. Abia 
se intrase în minutul 2 de joc, 
cînd, după primul corner exe
cutat de dlnamoviști, mingea 
respinsă de apărarea mureșenilor 
a ajuns la ORAC„ aflat in afara 
careului advers, și acesta a șutat 
pe Jos și plasat, spre colțul lung 
al porții, făcind inutilă interven
ția lui Varo. Această rapidă des
chidere de scor i-a descumpănit 
vizibil pe elevii lui Cornel Dinu, 
dîndu-le totodată o mal mare în
credere și siguranță celor ai lui 
Mircea Lucescu. Printr-o tactică 
adecvată, eu apărarea avansată 
spre centrul terenului, dinamo- 
vlștil au dominat zona mediană, 
unde au combinat cu dezinvol
tură, pregătindu-și cu calm ac
țiunile ofensive. In minutul 22, 
oaspeții au fost pe punctul de 
a-și mări avantajul, dar Mihă- 
esou, bine lansat de Valșcovici 
șl pătruns în careul mureșenilor, 
a șutat slab șl Varo a reținut 
balonul fără probleme. La poar
ta cealaltă, Moraru trece prin 
oarecari emoții doar în min. 24,

cînd Ia o periculoasă centrare a 
lui Craiu fundașul central Ando- 
ne este nevoit să acorde corner. 
Spre finalul reprizei, dinamo- 
vlștil se vor afla din nou aproa
pe de gol, însă Lupescu, la ca
pătul unei impetuoase pătrun
deri pe partea dreaptă, trimite 
mingea în afara cadrului porții.

în repriza secundă, jocul devine 
mal echilibrat deoarece linia de 
mijloc a dinamoviștilor slăbește 
ritmul șl cedează terenul, pre
dispusă fiind mai mult să ajute 
la apărarea rezultatului. In a- 
ceastă situație, mureșenii apar 
mal des în atac si vor pune în 
real pericol buturile dinamoviste. 
După ce în min. 48 Jenei șu- 
tează de puțin pe lingă poartă, 
din poziție favorabilă. In min. 55 
vom asista la o splendidă acțiune 
individuală a iul Sabău, care va 
intra printr-un dribling prelun
git ptnă in careul oaspeților, dar 
va trimite mingea nu numai pe 
lîngă Moraru, ci șl pe lingă 
poartă. în min. 59 Moraru apără 
un șut ai lui Stoica, după care în 
min. 72 Albu luftează la margi
nea careului.

Ultimul sfert de oră va aparți
ne din nou dinamoviștilor care, 
după o mare ratare a lui Lupu, 
în mân. 76 (lansat liber în careul

A.S.A. TG. MUREȘ 0
DINAMO 2 (1) TREI BARE, DAR

GOANȚĂ GOL Șl... PUNCT IN DEPLASARE!
PITEȘTI 24, (prin telefon), 

în prima etapă a returului, 
F.C. Argeș a câștigat greu, cu 
3—2, pe teren propriu, partida 
cu A.S.A. Tg. Mureș. în ace
eași etapă, Rapid a pierdut 
„in extremis" la Galați, 0—1, 
partida cu Oțelul. De atunci 
și până aourn, argeșenii n-au 
mai cîștigat nici un meci, giu- 
leștenii n-au mai pierdut nici 
unul și ode două formații au 
făcut schimb de loourl îi) cla
sament (una a coborit, cea
laltă a urcat). De pe aceste 
poziții ele .au abordat confrun
tarea directă, de aici, din ' Tri- 
vale. Meci aspru, de mare an
gajament. Primele 45 de mi
nute ne-au arătat un F.C. Ar
geș ofensiv, oare, pînă la 
deschiderea scorului, a irosit 
mari ocazii prin Gheoacă (min. 
8), Eduard (min. 14). Ignat 
(min. 20), și mai ales D. 
Zamfir (min. 24 — reluare 
peste poartă, de la 5 m !). A- 
val'anșa de atacuri ale piteș- 
tenilor se va concretiza si pe 
tabela de marcaj în min. 28,

cînd doi fundași, Pîrvu și Voi
cu, vor „desena" pe gazon o 
acțiune foarte rapidă: funda
șul central a avansat in tere
nul advers, l-a deschis in a- 
dincime pe cel lateral dreap
ta, acesta a centrat impeca
bil în fața porții și PÎRVU a 
urmărit și a reluat cu capul, 
imparabil: 1—0. Din acest mo
ment Rapid și-a părăsit... ba
ricadele, a apărut mai dies 
dincolo de linia de centru și 
Goanță a ratat egalarea in 
min. 37.

După pauză, în min. 48 ș,i 51, 
Voicu și Gheoacă au irosit 
două goluri ca și făcute și 
ocaziile se vor răzbuna, pen
tru că, în min. 64, Rapid^ cu 
jucători mult mai iuți pe te
renul îmbibat de apă (în re
priza a doua a plouat conti
nuu), a reușit să egaleze: la 
un contraatac la care au parti
cipat Țîră și Șt. Popa, apărătorii piteșteni au ezitat, 
GOANȚĂ. unul dintre jucăto
rii în vervă ai giuleștenilor, a 
urmărit și a șutat foarte pu-

STUDENȚII IȘI REGĂSESC RITMUL
în sfârșit, studenții din „Re

gie" au jucat mai aproape de... 
adevăr. Au ffiouit-o cu precădere 
duipă pauză. Bine organizată în 
defensivă, formația huinedoreană 
a ținut în „șah" jocul la o 
poartă (a lui Ioniță). Prima mare 
ocazie s-a derulat în min. 1«, 
cînd Cristea a șutat puternic 
pe jos, dar Ioniță a blocat in
spirat, așa cura avea s-o facă 
și în alte rânduri. A urmat, în 
min. 13, centrarea lui Ciucă, 
după care șutul din voleu al lui 
Cristea a făcut ca balonul să 
treacă la o nalmă de poarta hu- 
nedoreană. In min. 17, șutul prin 
surprindere expediat de Țîriea 
l-a evidențiat din nou pe porta
rul oaspeților. Corvinul mizează 
totul pe remiză, șutul expediat de 
Klein (min. 19), de la distanță, 
fiind singurul — al oaspie- 
țllor — din prima parte a în- 
tHruiril. Sportul forțează deschi
derea scorului, dar Coraș (min. 
22), la capătul unei combinații în 
„trei", nu-1 poate învinge pe 
portarul hunedorean. Repriza se

încheie cu alte mart ocazii ra
tate pe rind de Coraș (min. 34), 
Stănicl (min. 35). din nou Coraș 
(min. 37). In min. 45, Suoiu a 
fost la un pas de gol I

La reluare, Sportul începe în 
forță și, după ce Pană este ta- 
tr-o excelentă situație (reflex Io
niță) , în min. 62, în urma unei 
lovituri libere, CORAȘ, din că
dere, reușește să împingă ba
lonul în plasă. Dezlănțuită, e- 
chipa din „Regie" majorează sco
rul în min. 68, cînd Stănici este 
faultat în careu și CORAȘ 
transformă penaityul. în repli
că, Corvinul reduce dim handi
cap prin BEJENARIU, după un 
corner executat de Sudu. și nu 
mult a lipsit ca după un „înain
te" superb al lud Mezareș (min. 
76), care a surprins întreaga 
linie defensivă a Sportului, ta
bela să arate 2—2. Va arăta însă, 
3—1, în min. 78, etad IORGULES- 
CU va. expedia cu capul balonul 
ta plasă, pecetluind scorul.

Gheorghe NERTEA .

Stadion „23 August"; teren 
foarte bun; vreme închisă și re
ce; spectatori — circa 14.060. 
Șuturi: 9—6 (pe poartă: 3—3).
Cornere: 5—2. Au marcat: CI
RAC (min. 2) șl RADUCrOIU 
(min. 90).

A.S.A.: Varo 5 — Szabo 5, Je
nei 6, Botezan 6, Dorobanțu 7, 
Fodor 5 — Sabău 7, C. Hie 6, 
L. Moldovan 5 (min. 55 Stoica 6)
— Fanlcl 5 (min. 70 Albu 5), 
Craiu 5.

DINAMO: Moraru 7 — Varga 7, 
Andone 7,5, Rednic 8, Sabou 7
— Lupu 6 (min. 79 Movilă), Lu- 
pesou 7, Mateuț 7 — Valșcovici 
6 (mln. 65 Răducdolu 7), Mihă- 
escu 6, Orac 7.

A arbitrat foarte bine I. Velea 
("raiova); la linie: I. Coț (Plo
iești) șl I. Niculițov (Focșani).

Cartonașe galbene: SABOU.
STOICA, JENEI.

La speranțe; 3—0 01—0).

advers întîrzie șutul și pierde 
apoi balonul), își vor măria- 
vantajul în ultimul minut, 
prin rAduCIOIU, care a fruc
tificat o pasă lungă, în adîn- 
cime, dată de Lupescu.

Constantin F1RANESCU

IF.C. ARGEȘ 1 (0)
RAPID 1 (1)

Stadion „1 Mai"; teren bun ta 
prima repriză, alunecos în a 
doua parte a meciului ; timp 
ploios ; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 21—4 (pe poartă : 7—3). 
Cornere : 12—3. Au marcat :
PÎRVU (min. 28), respectiv 
GOANȚA (Im in. 64).

F. C. ARGEȘ ; Hristea 6 — 
Voicu 6, Stancu 6. Pîrvu 7, E- 
duard 6 — C. Pană 5, Ignat 5 
(mln. 80 Obreașou), M. Mihai 6, 
Bănuță 5 — D. Zamfir 5, Gheoa
că 5 (mln. 71 Grigoriu 5).

RAPID: Toader 7 — Marinescu 
6. Pali 6. Matei 5 (mln. 46 Bo- 
zeșan I 6), Bacoș 6 — Drăghicl 
6, șt. Popa 7 drstea 7, Goanță 
8 — Țîră 7, M. Stoica 7.

A arbitrat bine D. Buciuman 
(Timișoara) ; la linie : C. Bîitlan 
(Craiova) și șt. Rotărescu (lași).

Cartonașe galbene: PALL, BA- 
nuta

La speranțe : 2—0 (0—0).
• .rn-.-r,.,.,. ■

ternic, de Ia circa 10 m: 1—1.
Golul a turnat plumb în pi

cioarele argeșenilor, care abia 
in min. 89 vor avea o buină 
ocazie irosită de D. Zamfir.

Laurențiu DUMITRESCU

Acest 3—0 ar lăsa impresia 
la prima vedere că echipa 
bucureșteană a obtinut un 
succes lejer, la pas. Adevărul 
este, însă, că victoria s-a 
conturat greu, primul gol fiind 
marcat abia în min. 68. Pînă 
atunci am asistat la o partidă 
derulată aproape intr-un singur 
sens, spre buturile clujene, 
oaspeții trecînd deliberat într-o 
defensivă cvasitotală. In atari 
condiții, dominarea bucurește- 
nilor a fost categorică, trans- 
formîndu-se uneori într-un n- 
devărat asediu. în min. 4, la 
„bomba- lui C. Solomon, de la
30 m, Cavai s-a ar .uit și a res
pins în corner. Peste două mi
nute, Mirea șutează de la 10 m 
in plasa laterală. Un șut vio- 
lent, de la 25 m, al lui Zare 
trece peste transversală, In min. 
19. însă cea mai mare ocazie 
aparține lui Ene, în min. 20. 
Victoria atacă cu toate liniile, 
însă golul se am’.nă. Se opun 
și barele (la șuturile lui Mirea 
și Augustin, în același min. 29 
și din nou Augustin, min. 42), 
dar mai ales Cavai, care pur și 
simplu face minuni, avînd in
tervenții extraordinare: în min.
31 — la pătrunderea lui 
maschin I, în min. 33 — la 
lui Zare, în min. 52 — la 
lui Uleșan, în min. 59 
„bomba" lui Mirea O 
ocazie și pentru Clujeni, singu
ra de altfel, cînd Biro a reluat 
cu capul, de puțin pe lîngă 
bară. După ce, în min. 65, golul 
lui Nuță este anulat pentru o 
poziție de ofsaid inexistentă, în 
min. 68 Victoria izbutește des-

Șl TREI GOLURI

(VICTORIA 3 (0) |
„U- CLUJ-NAPOCA 0 |

I

Da- 
șutul 
șutul 
— la 
bună

Stadion Victoria ; teren foarte 
bun ; timp înnorat friguros ; 
spectatori — circa 3 000. Șuturi : 
26—3 (pe poartă: 18—0). Cornere: 
14—4. Au marcat : C. SOLOMON 
(mln. 68 — din 11 m), ZARE 
(mln. 71) șl ULEȘAN (min. 90).

VICTORIA ; Rotărescu 6 — V. 
Cojocaru 7, Zare 7, Mirea 7, 
Balaur 6 — C. Solomon 8. Au
gustin 6 (min. 73 Dican 6), Laiș 
7 — Uleșan 7, Damaschin I 0,5. 
V. Ene 6 (min. 27 Nuță 6).

»U“ CLUJ-NAPOCA : Cave' 8 
— Meszaroș 0 Neamțu 7, Doboș 
7, Dobrotâ 6 — L. Moldovan 6,5, 
FI. Pop 8, L Moldovan 6, Biro I 
6 (min. 82 Blag") — Cadar 8, 
Cîmpeanu H 6 (n«in. 76 Muntean).

A arbitrat în g-neral bine Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea); la linie: 
M. Axente (Arad) și N. Blțln 
(Salonta), cu semnalizări greșite.

Cartonașe galbene : ZARE. FL. 
POP

La speranțe : 1—0 (1—0).

chiderea scorului, C. SOLOMON 
transformînd cu precizie lo
vitura de Ia 11 m dictată pen
tru faultul comis în eareu de 
Dobrotă asupra lui V. Cojocaru. 
Studenții acuză ș.icul și ZARE 
ridică scorul la 2—1), în min. 71, 
cu un șut violent și plasat, ex
pediat de la 20 tn. Cavai mai 
are două intervenții de excep
ție în min. 79 (la Damaschin I) 
și 81 (la Uleșan), însă nu mai 
poate interveni în ultimul mi
nut de joc la mingea trimisă 
din apropiere de ULEȘAN, în 
urma unui corner.

Adrian VASILESCU

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

OFENSIVA DIN PRIMA REPRIZA
I

UNIV. 
„POLI-

CRAIOVA 
TIM.

Central ;Stadion
timp noros ; spectatori

2 (1)
0

I SPORTUL STUD. 3 (0) | 
CORVINUL 1 (0)
Stadion Sportul Studențesc ; 

teren foarte bun ; timp răcoros; 
spectatori — circa 5 000. Șuturi : 
17—6 (pe poartă: 12—3). Cornere; 
8—2. Au marcat : CORAȘ (min. 
62 șl 68 — ultimul din 11 m) și 
IORGULESCU (min. 78), respec
tiv BEJENARIU (min. 72).

SPORTUL STUD. : Mânu 7 — 
M. Marian 7, M. Popa 7.5, Bu
nico 6, Cliucă 8 — C. Pană 7, 
Cristea 7 (mln. 85 Olteanu), Ior- 
guleseu 7, Coraș 8 — Țîriea 6, 
Stănici 6.

CORVINUL : Ioniță 7 — Bar- 
dao 6, Mezaroș 7, Mărginean 7, 
Bejenariu 7 — Stroia t. Sudu 
7,5, Petcu 8, Kleln 8 (mln. 83 
Bulgara) — Hangianu 7, Văetuș 
8 (min. 87 Prigorie 8).

A arbitrat bine C. Coreean î 
la linie : A. Cuzmanovid (ambii 
din Reșița) șl S. Necșulesou 
CTîirgovlște),

Cartonașe galbene : BUCICO, 
BEJENARIU, KLEIN, CIUȚA

La speranțe: 4—0 (2—0).

teren bun ; 
„mp , spc^u.w.,1 — circa
10 000. Șuturi: 19—4 (pe poartă: 
12—3). Cornere: 18—3. Au marcat: 
AD. POPESCU (mln. 22) șl 
CIUREA (min. 88 — din 11 m).

UNIVERSITATEA : Lung 6,5 — 
Negrilă 6, E. Săndoi 7. Ad. Po
pescu 7,5, Mănăllă 6 — Clurea 
7, Ghiță 6, Bîcu 6 (min. 74 Iri- 
mescu), Geolgău 7 — Biță 8, P. 
Badea 6 (mln. 46 Șt. Stoica 7).

„POLI" : Moise 6,5 — Paseu 6, 
Orăciiun 6. Oancea 7, -. Varga 6

Ionuț 5, Vlătănescu 
Stoleov), Manea 6,5 

(mim. 46 Bobaru 6),

6,
78
5

— Neagu
6,5 (min.
— China 
B-anu 6.

A arbitrat 
rumboiu (Vaslui) ; 
Constantineseu (București) și D. 
Tonescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : NEGRELĂ 
La speranțe : 0—0.

foarte bine Ad. Po- 
la linie : M.

CRAIOVA, 24 (prin telefon). 
Partidă cu reprize distincte. în 
prima — craiovenii au apăsat 
pe accelerator, au construit 
nenumărate atacuri, tn cea 
de-a doua repriză. în lungi 
perioade, jocul s-a echilibrat, 
s-a construit frumos la mijlo
cul terenului, însă situațiile 
favorabile de finalizare 
apărut destul de rar.

Craiovenii au luat jocul pe 
cont propriu, au dominat chiar 
din start minute in sir. au 
combinat frumos pină în preaj
ma careului advers, dar au 
marcat doar un «oL Aceasta

au

s-a întîmplat în min. 22 cînd 
fundașul AD. POPESCU a 
luat o acțiune pe cont pro
priu si de la circa 25 m a 
expediat o „ghiulea" Ia păian
jen. surprinzîndu-1 Pe portarul 
Moise : 1—0. După deschiderea 
scorului, timișorenii au echili
brat jocul pe o scurtă perioa
dă. apoi Geolgău. Badea și co
legii lor au hărțuit apărarea 
adversă, si-au creat cîteva 
ocazii de a-și mări avantajul, 
insă Bleu (min. 37. de la 10 
m. a șutat imprecis mult 
pe lîngă poarta) și Geolgău 
(miir. 43, după un dribling 
prelungit, a trimis mingea pe 
lingă stîlpul din partea dreap
tă a lui Moise) au ratat cele 
mai clare ocazii.

Spre deosebire de primele 45 
de minute, după pauză .Poli" 
s-a văzut mai mult în tac. 
apropUndu-se deseori de poar
ta lui Lung. Fazele fierbinți 
au fost. însă, foarte puține. în 
min. 51 și 52 Lung a fost so
licitat la pătrunderile Iui Bo- 
baru și. respectiv Varga, apoi, 
în minutul următor, 
marcat 
corner 
Stoica.
sitatea .. __  ... . .
oornere. rămase Insă fără re
zultat. In min. 79. o nouă ra
tare. de data aceasta a timi
șoreanului Varga, care a șutat 
încet, tar Lung, pe fază. a 
rezolvat situația. Cu două mi
nute înainte de final. Crăciun 
l-a faultai în eareu pe Ghiță, 
iar CIUREA a transformat pe
naityul.

s-a re
Moise. care a deviat în 
balonul expediat de S. 
tn continuare, Univer- 
a obținut o duzină de

PompRiu VINTILA

etapa a 24-a a Diviziei B: INTER SIBIU-VICTORIE CATEGORICĂ, F.C. BIHOR ÎNVINSĂ!
SERIA I SERIA A II-a SERIA A m-a

I
I
I
!
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I

r. e.II
>-0) : Crin- 1. r. C. C-ȚA M 14 < 4 41-17 94ectiv Luncft 2. Prog. Brăila 24 13 9 5 47-25 32

3. Pollt. Iași 24 12 5 7 41-23 29
— gloria 4. Unirea Focș. 24 12 8 1 31-34 29
Galeș (min. 5. Steaua Mlzl! 24 13 2 9 43-29 28
*>). 8. Prahova PI. 24 10 8 8 31-25 26

PLOIEȘTI 7. Met. Plopeni 24 19 4 19 32-35 24
HA NEAMȚ 8. Șiretul Pașe. 24 11 2 11 25-29 24

9. Gloria Bz. 24 8 7 9 43-29 23
POLI- 10. CF.B. Pașc. 24 11 1 K 44-35 23

11. FEPA ’74 24 8 8 19 29-29 22
(1—0) î UOS- 12. C.S. Botoșani 24 9 4 11 29-35 22

13. Inter Vaslui 23 10 2 12 21-33 22
AMO TVL- 14. Unirea Slob. 24 9 4 11 22-34 22
SLUI 2-9 15. Ceahlăul 24 9 3 12 35-36 21
. M »1 »). 16. Delta Tuleea 24 9 3 12 28-36 21
I — FEPA 17. Olimpia 24 9 2 13 22-39 20
0): Brutgru 18. Petrecu Br. 24 3 4 17 20-60 M
i (mln. 58), 
l. 51).
- ȘIRETUL 

: irlmia
(mln. 72).

BRĂILA
2—o (1—0) : 
și Glonț

TROLUL BRAILA 3—1 (1—1) î
Ioniță (mln. 30), Nlculclolu (mln. 
49) și Petre (min, 58), respectiv 
Brăteanu (mln. 44).

GAZ METAN MEDIAȘ — JIUL 
PETROȘANI *—0 (0—0): Predatu 
(mln. 57).

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — A.S. DROBETA TR. 
SEVERIN 2—0 (0—0) : PlOtOagă 
(min. 63) șl Moraru (mln. 68).

MECANICĂ FINA BUCUREȘTI 
— CHIMIA KM. VlLCEA 0—9.

CJW.M. PANDURII TG. JIU — 
PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI 1—0 (0—0) : Gașpar (min. 
81).

INTER SIBIU — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 0—0 (2—0) : Ra
du H (min,. 15. 17 șl 65 — ulti
mele două din 11 m), Boar (min. 
58), Ciob an u (mln. 73) șl C. 
Zamfir (mln. 83).

I.CJJW. BRAȘOV — 
30 DECEMBRIE 2—0
Chloreanu (mln. 11) șl 
veanu (min. 85).

C. S. TlRGOVIȘTE — 
TORUL BRAȘOV 1—0 
Ghergu (mln. 49).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 1—0 (0—0) : Dochia (tain. 
52).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ

SPORTUL 
(0-0) ; 
Btașo-

1. F.C. INTER
2. Jlni
3. Pandurii
4. Gaz Metan
5. Electroputere
8. Chimia
7. Tractorul
8.
9.

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

C.S. T-vlște 
Mec, Fină 
l.C.IJW. BV. 
Sp. Munc. SI. 
Electromureș 
Sp. „30 Dec." 
Autobuzul 
A.S. Drobeta 
Sp. M. Car. 
Met. Buc. 
Progr. Buc.

24 W 2 I M-M 28
24 U 1 8 M-23 81
24 12 0 8
24 14 0 M
24 13 1 10

»
10
10
11

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

11
12
11
11
• 

!•

35-22 30
34-32 2»
52-30 27
34-25 28
26-25 26
38-31 25
24-34 24

10 29-27 23

4
8
3
8
5
8 U 28-2» 2»

» 5 10 29-34 23
23
22
22
20
13
19

10
9
9
8
4
3

3 11
4
8
4
5
4

11
10
12
15
17

21-27
24-31
31-43
24-44
23-41
14-36

AT PE-

Relatări de la 1 V. Frîncu, R. 
Alexandrescu, O. Bălteanu. I, 
Matei, I. Dlaconu, FI. Jecheanu, 
C. Enea, Gr. Rlzu, T. Budescu.

TRAC- 
(0-0)

— METALUL BUCUREȘTI 3—2 
(2—1) : sălăjan (mln. 19), Gtagu 
(mim. 43) și L. Popa (min. 81), 
respectiv Dumitrescu (min. 2) șl 
Dumitrache (mln. 88).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— U. T. ARAD 1—9 (1—9) : Sse- 
ae» (mln. 37 — din 11 m).

DACIA MECANICA ORAȘTIE
— GLORIA REȘIȚA 1—9 (1—9) 3 
▼eaa (mln. 12).

CHIMICA TIKNAVENI — ME
TALUL BOCȘA 4—0 (2—9) I Ce- 
nan (min. 1»), Nlstor (min. 29), 
Dobrta (min. 87) șl Oprlșor 
(mln. N).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
A. S. PAROȘENI VULCAN 4—1 
(9—9) : Cocan (min. 10 șl 18), 
O. Rus (mln. 40) șl V. Rus (min. 
35) respectiv Crăciun (mln. 61).

C.S.M. REȘIȚA — VICTORIA 
CĂREI 1—0 (1—9) : Jijlc (min. 
23).

STRUNGUL ARAD — CJX. 
S1GHET 1—0 (1—0) 3 Ujvarl
(min. 31.

T.

Relatări de la : M. Țacăl, Gh. 
Donciu, A. Soare, M. Bălei, I. 
Boțocan, V. Secăreanu. M. Ava
na, C, Bartales, Gh. Botezan.

GLORIA BISTRIȚA — A.SA. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 3—0 
(0—0) : Trtmbițaș (min. 73), Ma
nea (mln. 76) și Soare (mln. 85).

ARMĂTURA ZALĂU — MINE
RUL BAIA 
Predeanu 
(min. 73).

I. Sl-

1. P.C. BIHOR 24 u 6 3 54-18 38
2. Gloria B-ța 24 u 8 4 55-17 35
3. U.T.A. 24 13 8 8 41-18 31
4e CeSeWle RCȘfi 24 12 3 » 23-25 27

5—8. Strungul 34 11 4 9 32-27 M
P.C. Mar. 24 11 4 9 27-22 28

7. Ottmp. S.M. 24 9 8 9 40-27 24
8. Armătura 24 9 8 8 27-32 24
9. Met. Bocșa 24 8 7 9 28-30 23

10. Chimica 24 10 3 11 36-48 23
11. A.S. Paroș. 24 9 4 11 38-35 22
12. Dacia 24 9 4 11 30-36 22
13. Progr. Tim. M 8 4 12 27-38 20
14. Sticla 24 9 2 13 31-45 28
15. Gloria Reș. 24 8 3 13 28-40 19
16. Victoria C. 24 8 2 14 19-36 18
1«. C.I.L. Sighet 24 7- 4 13 23-43 18
18. Min. B. Sp. 24 7 4 13 19-43 18

F. C. MARAMUREȘ BAIA
MARE — F. C. BIHOR 2—0 (2—0) : 
Tulba (mln. 10) și N. Ivan
(min. 40).

I

E (duminică 1 mai) a Petrolul Brăila — F.C.M. 
;a (0—3). Inter Vaslui — Metalul Plopenl (1—4), 
Olimpia Rm. Sărat (2—0), F. C. Constanța — 

4) FEPA ’74 — F.C.M. Progresul Brăila (0—3), 
Steaua Mizij 
0). Ceahlăul 
□1 — Unirea

(0—2), Gloria Buzău — Prahova 
Piatra Neamț — C.F.R. Pașcani 

Slobozia (0—3).

ETAPA VIITOARE (duminică
Siatlna — Inter Sibiu (0—2). Chimia Rm. Vîlcea 
București (0—0) Tractorul Brașov
(2—2), Jiul Petroșani — C. S. Tîrgoviște (0—7), 
Tr. Severin — Gaz Metan Mediaș (0—2), Sportul 
— Sportul Muncltoreso Caracal (0—1).
I.C.IJVI. Brașov (1—2), Progresul Voința București — Electro
mureș Tg. Mureș (0—2), Electroputere Craiova — C.M.M. Pandurii 
Tg. Jiu (0—1).

1 mai) ; Sportul Muncitoresc 
Autobuzul 

Mecanică Fină Buoureștl 
A. S. Drobeta 
„30 Decembrie" 

Metalul București —

SPRIE 2—0 (0—0) !
(mi-n. 53) și Pășcuță

VIITOARE (duminică

Relatări de la : Șt. Vida, 
minle I. Ducan, Gh. Munteanu, 
P. Fuchs, Gh. Mornăilă, I. To
ma N. Danciu, Ov. Nemeș.

ETAPA
Dacia Mecanica Orăștie (0—3)
Satu Mare (0—4) U. T. Arad
Progresul Timișoara
— C.S.M. Reșița (0—3). Victoria Care! — F. C. Maramureș 

S Pareșenl — Chimica Tîrnăvenl (0—2). Metalul Bocșa 
Strungul Arad (0—0) F. C. Bihor — Armătura Zalău (0—0).
A.

T.

1 mai) : Minerul Bala Sprie 
Gloria Reșița — Olimpia 
— Gloria Bistrița (0—2), 

Sticla Ariesul Turda (7—3). C.I.L.

I.U.M. 
A.S.A. 
S’ghet 
<0—1),



Campionatele intcrnotionalc de sărituri ale României

JUNIORII NOȘTRI AU FOST LA ÎNĂLȚIME SCRIMERH ROMANI AU DOMINAT • PE SCURT •
SIBIU. 24 (prin telefon). 

Pregătit in mod ireproșabil 
bazinul Olimpia din localita
te a găzduit ediția a 21-a a 
Campionatelor Internationale 
de sărituri ale României, la 
care au participat reprezen
tanți din sase țări : Bulgaria. 
Cehoslovacia. R.D. Germană. 
Polonia. U.R.S.S. si România, 
întrecerile (rezervate juniori^ 
lor născuțl tn 1972 dar și mai 
mici) au fost de un bun nivel 
tehnic care a oglindit valoa
rea actuală Si perspectivele 
frumoase ale competitorilor.

Într-o companie redutabilă 
sportivii români au trebuit 
să-și valorifice la maximum 
potențialul centru a obține 
poziții bune in clasament, oea 
mai bună performanță reall- 
zind-o Bogdan Cibu (antrenor 
Dumitru Popoaie). cîștigător la 
platformă și clasat pe locul_ 3 
la trambulină.
a impresionat 
în sărituri, iar 
ele (triplusalt _____ ... .
si dublu salt din echilibru. în 
echer) s-a impus net în fata 
principalului său rival, sovie
ticul D. Mâkoian. Lui Cibu 
i-a stat in putință să învingă 
Si la 3 m. înde conducea du
pă 10 salturi. L-a greșit însă 
pe al U-lea (dublu salt șl ju
mătate răsturnat grupat). In 
vreme ce H. Schlepps și A. 
Mesch (ambii R.D.G.) au exe
cutat bine un șalt și jumătate 
înainte cu trei șuruburi Si 
dublu salt si jumătate răstur
nat grupat datorită cărora l-au 
depășit oe sportivul nostru 
Am mai reținut evoluția oro- 
mitătoare a foarte tinerilor 
George Sandu și Ionut Her
laș, speranțe reale ale acestei 
ramuri a notației din tare 
noastră.

La fete, oomponenteie do

bază ale lotului român (Danie
la Popa, Ioana Voicu la plat
formă, Luana Ciufuligă la 
trambulină) au deziluzionat, 
ele manifested nesiguranță 
chiar si la salturile impuse 
(mai puțin Popa). O revelație 
a fost. In schimb, Ionica Tu
dor (antrenor Gavrilă Rogge), 
ea obținind un onorant loc 3 
la trambulină, in urma unei 
prestații remarcabile, mai cu 
seamă la liberie (după impuse 
ea avea un handicap de 39 p 
față de primele două clasate), 
tn aoeste condiții, victoria a 
revenit la ambele probe so
vieticei Armine Melkumlan, 
de-a dreptul impresionantă 
prin eleganța, siguranța si gra
dul de dificultate al salturilor, 
programul ei de libere fiind 
competitiv pe plan internațio
nal la nivel de senioare.

uCUPA ORAȘULUI SOFIA"
SOFIA. 24 (Agerpres). Pro

ba de floretă din cadrul con- 
cursuliM international de acri-

In Cupa FIRA la rugby

U.R.S.S SPANIA 12-7

mă pentru ..Cupa orașului 
Sofia* a fost dominată de 
sportivii români. La feminin, 
pe primul loc s-a clasat Car
men Leahu. urmată de Iudit 
Giurcan și Vorobieva (Bulga
ria). iar la masculin a cîști- 
gat Petre Ducu. urmat de 
Fischer (R.D.G.) șt Constantin 
Zvîncu.

Juniorul român 
prin constanta 
la unele dintre 
înainte grupat

CLASAMENTE, băieți — plat
formă : i. B. cibu (Romania)
461.10 p. 2. D. Mâkolan (U.R.S.S.)
443.20 p, 3. G. Tlgranian (U.R.S.S.) 
440,65 p. 4. B. Baca (România) 
402 p. 5. I. Herlaș (România)
380.20 p. 6. G. Sandu (România)
878.10 p ; trambulină 3 m : 1. H.
Schlepps (R.D.G.) 496,80 P, 2. A. 
Mesch (R.D.G.) — ■ — - —
Cibu -------
167.40
P. 8. . _
ria) 407,60 p ; fete — platformă : 
1. Armine Melcumian (U.R.S.S.) 
45120 p, 2. Marleta Akopian 
(U.R.S.S.) 427,60 p. 3. Anja Duh- 
ker (R.D.G.) 375 p, 4. Daniela
Popa 361,25 p. 5. D3rte Lindner 
(R.D.G.) 354,70 p, 6. Ioana Voicu 
733.30 p : trambulina 3 m t 1. 
Armine Melkumlan 473,45 p, 2. 
D8rte Lindner 433.35 p, 3. Tonica 
Tudor 403 p, 4. Marleta Akopian 
392,05 p. 5. Luana Ciufuligă 
389.50 p. 6. Alena Krausova (Ce
hoslovacia) 368.05 p.

. 494.35 p, 3. B.
480,90 p, 4. D. Mâkolan 
p, 5. S. Baca 440.95 
G. Nikolaev (Bulga-

Dumitru STÂNCULESCU

FINAL DE SEZON LA HOCHEI
• Steaua—.campioană națională• Dunărea Galați

a cucerit „Cupa României"
Timp de cinci zile, patinoarul 

artificial din Galați a găzdudt 
Întrecerile „Cupei României* la 
hochri pe gheață, competiție 
Înscrisă sub genericul Dacladei. 
Au participat cele mal bune șase 
formații din țară: Steaua. Di
namo. Dunărea Galați, Sport 
Club Miercurea Ciue, Progresul 
Miercurea Ciue ii C.S.M. Viito
rul Gheorghenl. De menționat 
că rezultatele directe dintre pri
mele patru echipe enumerate au 
contat și pentru desemnarea 
campioanei naționale pe anul tn 
curs. A fost o săptămtnă cu me
ciuri spectaculoase șl deosebit 
de echilibrate, (apreciate de nu
merosul public prezent ta tri
bune) și cu cîteva surprize. Cea 
mal mare. obținerea „Cupei 
României* de către ttaăra șl me
rituoasa formație locală. Dună
rea Galați. Campioană naționala 
— 1988 a devenit din nou Steaua 
București. Iată amănunte dta 
ultima zi:

DUNĂREA — DINAMO 6—2 
(2—1. 3—0, 1—1) I Meci decisiv
pentru obținerea trofeului. Ne-am 
fl așteptat ca. după epuizantul 
joc din ajun cu S.C. M. Ciue 
(partidă care ar fl meritat, cre
dem. premiul de frumusețe), gă- 
lățenil să devină o pradă u- 
șoară pentru cealaltă frumoasă 
surprfzâ a turneului. Dar nu a 
fost asi deoarece Dlnamo, cu 
un lot redus numeric, a resim
țit din plin eforturile din zilele 
precedente șl nu s-a mai putut 
opune adversarilor care, purtat!

de elanul specific vîrstel, au 
realizat cel mai bun Joc din în
treaga competiție. Deși bucurește- 
oU au deschis primii scorul (se
cunda 58) ou au mai putut fa
ce față atacurilor in valuri ale 
gălâțeniîor care au Înscris gol 
după gol, ajunglnd să conducă 
ou 6—1 in min. 41. Mult prea 
nervoși dinamovlștll au evoluat 
confuz cu multe greșeli In a- 
părare. Gălățeanul Bujoreanu și 
D. Popovlci (Dinamo) au primit 
oițe o pedeapsă de IC minute 
pentru comportare nesportivă. 
Au marcat: Geru 3. Bujoreanu 
2. Marcu pentru Dunărea, res
pectiv Solyom și Lukacs. A ar
bitrat foarte bine, un meci di
ficil Gh. Tasnadi, ajutat de N. 
Enache șl Gh. Mtcu.

STEAUA — S.C. M. CIUC 5—* 
(3-0 1—8. 1—2). Abla in ulti
ma zl a fost Steaua mal aproa
pe de valoarea el reală domi- 
ntndu-șl clar partenera de în
trecere. Au tnscrts: Ioniță, Chi- 
rlță Burada, Alexe șl Dala (S) 
respectiv Cs Antal și Demeter. 
Bun arbitrajul brigăzii N. Ena
che — FI. Gubernu șl D. Tran
dafir

PROGRESUL M. CIUC — VI
ITORUL 4—3 (0—1, 2—0, 2—2). A- 
orlgă dispută între noile promo
vate tn primul eșalon valoric. 
Marcatori • Ferencz, Baczoni, pe
ter. E Antal, respectiv. Andras 
2 si Benedek. Arbitraj bun D. 
Trandafir — C. Săndulescu șl 
S Dtnu.

Marian NEGOITA

MOSCOVA. 24 (Agerpres). 
Disputat la Kutaisi. în cadrul 
Campionatului European de 
rugby «Cupa F1RA". meciul 
dintre echipele U.R.S.S. si 
Spaniei s-a încheiat cu scorul 
de 12—7 (3—0) In favoarea
jucătorilor sovietici. Au mar
cat Mironov (3 lovituri de 
pedeapsă). Dzagnidze (lovitură 
de pedeapsă). respectiv Diaz 
(eseu) Oier (lovitură de pe
deapsă).

DUBLIN, 24 (Agerpres). Me
ciul amical de rugby dintre 
echipele Irlandei si Angliei 
disputat la Dublin. în fata a 
53 000 de 
cheiat cu ____ _
(12—0) în favoarea sportivilor 
englezi.

NOU RECORD MONDIAL

LA HALTERE FEMININ!

spectatori, s-a în- 
scorui de 21—10

BEIJING (Agerpres). In ca
drul unul concurs feminin de 
haltere desfășurat in orașul 
Hefei, din K. P. Chineză, sportiva 
chineză Feng Dingxla tn vlrstă 
de 15 ani, a stabilit un nou record 
mondial la categoria 80 kg, stilul 
„smuls", cu performanța de ~ ' 
kg. Precedentul 
75 kg și aparținea 
terofile din R. P. 
Xinling, de anul 
prima ediție a 
Mondiale feminine

75,5 
record era de 
unei alte hal- 

Chlneză. Zeng 
trecut, de la 
Campionatelor 
de haltere.

A. KARPOV, PRIMUL ÎNVINGĂTOR IN „CUPA MONDIALĂ" LA ȘAH
BRUXELLES, 24 (Agerpres). 

Primul turneu pentru ..Cupa 
mondială* de șah, desfășurat 
la Bruxelles, s-a încheiat cu 
victoria lui Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.). cu 11 P din 16 
posibile. urmat de Salov 
(U.R.S.S.) 10 p. Liuboievici
(Iugoslavia), Nunn (Anglia), 
Beliavski (U.R.S.S.). cîte 9.5 
p, Andersson (Suedia), Por
tisch (Ungaria) cite 9 p. Speel- 
man (Anglia) 8.5 o Sokolov 
(U.R.S.S.) 8 p. Nlkolid (Iu
goslavia). Tal (U.R.S.S.) Sel-

p.

t rawan (S.U.A.). Timman (Olan
da) cite 7,5 p, N 'gueiras (Cu
ba) 7 p. Korcinoi (Elveția) 6,5 
p, Sax (Ungaria) 6 p, Winants 
(Belgia) 2,5 p.

în ultima rundă, a 16-a. au 
fost consemnate 
rezultate:
1—0, 
miză, 
1—0.
miză,
1—0. 
miză.
Sax

____ următoarele 
Sokolov — Winants 

Nikolic! — Beliavski re- 
Liubojev.ci — Nunn 

Karpov — Andersson re- 
Liubojevici — Nunn 

Korcinoi — Portisch re- 
Seirawan — Tal 1—0 

— Salov remiză.

ATLET1SM p Sportiva chine
ză Zhang Cnunzhen a stabilit 
un nou record al Asiei la sări
tura cu prăjina, trecînd peste 
ștacheta înălțată la 3,73 m, ta 
cadrul unui concurs desfășura» 
la Guangzhou.

BASCHET • ta Montevideo s-a 
disputa* tatflnlrea amicală mas
culină dintre selecționatele U- 
ruguayulul șl Cubei. Partida s-a 
Încheia* cu scorul de 89—83 
(49—44) ta favoarea jucătorilor 
cubanezi. Principalul marcator 
at echipei învingătoare a fosa 
Leonardo Perez cu 2C p.

BOX • Puglllstul Italian Fran
cesco Damianl șl-a păstrat tltful 
de campion european la cate
goria supergrea. tnvlnalnd arin 
k.o. tehnic, ta rundul trei, pe 
olandezul John Emmen.

CICLISM • Etapa a treia a 
cursei ce se desfășoară ta Italia 
a fost ciștlgată la sprint de el
vețianul Stephan Joho, care a 
parcurs 205 km ta 5hl6:54. Lider 
al clasamentului general se men
ține Italianul Giuseppe Saronnl, 
urmat la trei secunde de Stephan 
Joho. * Etapa a 4-a a compe
tiției cicliste internaționale „Tour 
Lolr-et-Cher" ce se desfășoară 
in Franța a fost ciștlgată de ru
tierii. vest-german Marcel Wust, 
cronometrat pe 190 km în 
4h59:22. Lider in clasamentul 
general se menține Jentzsch 
(R.D. Germană), urmat la o se
cundă de Richard (Franța), Pia- 
tek (Polonia), Huger (Franța), 
Barth (R.D. Germană) șl Lyson 
(Cehoslovacia).

GIMNASTICA • Concursul in
dividual compus din cadrul tur
neului masculin de la Wiesbaden 
(R.F Germania) a fost cîștlgat 
de sovieticul Serghei Șarkov, cu 
58. 5 p, urmat de compatriotul 
său Vladimir Șcepoșkin — 57,90 
p. Kalofer Hristosov (Bulgaria) 
— 57 75 o Johan Jonasson (Sue
dia) — 57,05 p, Andreas Aguilar 
(R.F Germania) — 56,80 p. Ma
rian Rizan (România) — 56.36 p 
etc.

POLO PE APA • In prima zt 
a turneulw Oe la Marsilia, 
lecționata S.U.A. 
scorul d* 
del

CUPA STEAUA LA TIR
(Urmare din pag l)

toată frumusețea ou Constan
tin Stan. Mai precis, cei doi 
trăgători au intrat in finală cu 
următoarele punctaje: Pauhu- 
kanis — 1169 p. Stan — 1162 p, 
diferență oe părea irecupera
bilă. Dar. o dată cu tocurile 
finalei, pușcașul nostru s-a a- 
propiat din ce tn ce mai mult, 
dar s-a oprit la... 2 zecimi de 
punct de partenerul său de 
Întrecere I Scorul finalei : 
100,7—93,9 pentru Stan. dar 
1262,9—1262,7 pentru Paulu- 
kanis în clasamentul final...

De remarcat noua „ispra
vă* a dinamovistului Eugen 
Antonescu care, la cîteva zile 
după 1174 p la Cupa Primă
verii * obținut in Cupa Steaua 
„internă* — 1170 p. la oușcă 
liberă 3X40 f în fapt o con
firmare care ar trebui conti
nuată prin reafizarea unui 
loc-cotă pe ultima „sută de 
metri* pentru a putea parti
cipa la Jocurile Olimpice de 
la Seul.

REZULTATE TEHNICE. pistol 
viteză : 1. G. Calota ,Steaua i 69? 
p, 2. C. Ion (Steaua) 694 p : 3. 
V Talaitis 1T.S.K.A. Moscova' 
690 p ; 4. M. Stan (Steaua) 686 
p ; 5 L. Ionașcu (Steaua) 685 p- 
6. I. Dolgorlov (T.S K.A. Mosco
va) 683 p (In clasamentul intern 
G. Cristache. de '■ Trame

clasat pe loouil 3, cu 693 p); puș
că liberă, 3X40 f : 1. O- Pauluka- 
nls (T.S.K.A. Moscova) 1262.9 p; 
2. C Stan (Steaua) 1262,7 p : 3. 
I Jurkovski (T.S.K.A. Moscova) 
1256,4 p ; 4. A. Popov (T.S.K.A. 
Moscova) 1250,3 p ; 5. F. Cristo- 
for (Steaua) 1240 p ; " --
(Steaua) 1239.1 p ; 7. C. Clobanu 
(Steaua) 1238,1 p ; 8. I. Suveker 
(Honved) 1230,5 p ; (ta concursul 
intern, E. Antonescu, de la Dl
namo, a totalizat 1170 p Iar co
legul său I. Joldea 1165 p) ; puș
că standard, 3x20 f : (concurs 
intern) : 1. Roxana Crețu (A.S.A. 
Metalica Oradea) 573 p ; 2. Au
relia Avram (Metalurgistul Cu- 
glr) 573 p ; 3. Daniela Toader 
(Dlnamo) sn p.

s. r.
8. O. Mar'n 

. C.

se- 
a Întrecut ou 

10—9 formația Olan- 
lar echipele Franței și Gre

ciei au terminat la egalitate: 
8—8. Alte rezultate: Australia — 
Cuba 13—10; Spania — Polonia 
12—7.

TENIS • In turneul feminin 
de la Singapore, jucâtoarea so
vietică Natalia Bîkova a dispus 
ou 6—4 7—6 de americanca Ro
bin White. Masako Yanagi (Ja
ponia) a invins-o cu 5—7, 7—6,
6— 2 pe Barbara Gerken (S.U.A.), 
iar Monique Javer (Anglia) a 
cîștlgat cu 6—3, 6—1 partida cu . 
Jenny Byrne (Australia) • Re
zultate înregistrate In sferturile 
de finală ale turneulud feminin 
de la Houston (S.U.A.): Martina 
Navratilova
7— 6.
bel 
vert — Gretchen __
6—3, 6—0 • In semifinalele tur
neului de tenis de la Mont» 
Carlo. Ivan Lendl l-a Învins cu 
4—8, 7—6, 8—3 pe Yannick Noah. 
Iar Martin Jaite l-a eliminat cu 
6—4 8—2 pe Thlery Tulasne.

Arantxa
8—2; Zina Garrison 

Cueto 7—8.

Sanchez
— Isa-

6—1; Chris E- 
Magers 2—8.

STEAUA IȘI MENȚINE AVANSUL IN CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag 1)

eseu pentru timișoreni, res
pectiv D. ALEXANDRU 4 dro- 
puri. C. FLOREA și BOLDOR 
eseuri. Arbitru P. Soare — 
București. (C. CRETU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — GRIVITA 
ROȘIE 15—12 (9—6). Partidă e- 
chilibrată. gazdele, datorită 
dîrzeniei cu care au abordat 
meciul și promptitudinii în fa
zele de atac, au obținut o vic
torie meritată. Au marcat pen
tru sibieni : 3ECHEȘ eseu 
AMARIE 3 l.p.. transf. res
pectiv T. RADU 4 l.p. A condus 
S. Marin — București. (I. BO- 
ȚOCAN, coresp.).

CONTACTOARE BUZĂU - 
ȘTIINȚA PETROȘANI (9—9) 
(6—3). Meci de mare angaja
ment. ambele formații profi- 
tînd. pe rînd. de avantajul vîn- 
tului Pentru gazde au realizat

PODARESCU drop și Lp., PO- 
PIȘTEANU l.p., tn timp ce pe- 
troșănenii au punctat prin BE- 
ZARU 3 drop-url. Arbitrajul a 
fost asigurat de Gh. Huștiu — 
București. (D. SOARE, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI - ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 
9—9 (3—3). Timpul a fost fri
guros, dar meciul a încălzit pu
blicul plăcînd prin dîrzenia cu 
care cele două eclupe și-au 
apărat șansele. Rezultatul ni se 
pare echitabil fată de situațiile 
din teren. Au înscris centru 
Politehnica CHIRILA
VASILACHE l.p., MITITEI.U 
transf., respectiv iSTRATE 
eseu, OSIAC l.p. și transf. A 
condus P. Barbu — B’icurest’ 
(Al. PINTEA. coresp.).

C.S.M. SUCEAVA - FARUI 
CONSTANȚA 9—3 (9-0) Sta
dionul Unirea din localitate a 
programat. în etapa inaugurală

a returului, un mec. nrz in 
care echipa locală, in e ferință 
de puncte, a obținut un meritat 
și aplaudat succes in fata tone 
campioane. Farul. Punjteie au 
fost realizate de LIVaDARU 
2 l.p. și drop, respectiv 
ZUSCU l.p. Arbitru M 
landa — București n 
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CLASA MEN 1
1. STEAUA 12 11 0 1 425-242 34
2. Dlnamo 12 8 2 « 264 118 30
X Șt. Baia M. 12 7 3 > 1 ÎS
4. Grivița R. 12 7 1 1 200 1.55 ?:
5. Farul 12 S C c 194 170 24
G. Cont. B2. 1? 5 2 IX? 185 24
7. PoH las» 12 S i s fi 1R« 23
8. Stiinta ’2 ) w 5 151-20S r»
9. Unlv. Tm* 1? 5 0 ? m

10. C.S.M. I* 1 r tn-
ti. C.S.M «sv 1’ .0 171
12. Sn. Rtnd 12 1? î 51 - 1“

'a parti dele Div> 
a ÎI a) In ziarul

• F.C. 
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LIVERPOOL Șl CELTIC GLASGOW NU AU NICI O EMO- 
LUPTA STRINSA PENTRU “................." ------------
R.D. GERMANE • IERI,

PRIMUL LOC IN CAMPIO- 
IN PRIMA DIVIZIE A ITALIEI

F. C. LIVERPOOL este virtual 
campioană, acesta fiind cel de al 
17-lea titlu (al 9-lea ta ultimii 
13 ani), sîmbătă ea a dispus cu 
l—0 de Tottenham (Beardsley) șl, 
după 36 de etape, conduce detașat 
ou 84 de puncte, față de Manches
ter United 69 p. Alte rezultate : 
Charlton — Newcastle 2—0, Derby
— Southampton 2—0. Oxford — 
Everton 1—1, Portsmouth — Nor
wich 2—2, Q. P. Rangers — Shef
field Wednesday 1—1, West Ham
— Coventry 1—1, Wimbledon — 
Chelsea 2—2

ȘI CELTIC Glasgow este vir
tual campioană. Cu două etape 
Înainte de finalul campionatului 
Scoției, Celtic (3—3, slmbătă ou 
F. C. Dundee) acumulează 60 p. 
fată de Midlothian — 61 P și 
Glasgow Rangers — 58 p. Alte 
rezultate: Aberdeen — Midlothian 
0—0. Dundee United — Dunferm
line 2—2, Falkirk — Morton 4—1, 
Hibernian — Motherwell 1—1, St. 
Mirren — Glasgow Rangers 0—3. 
tn finals Cupel Scoției s-au ca
lificat Celtic și Dundee United. 
Aceasta din urmă a dispus (ta 
eel de al treilea med) de Aber
deen cu 1—0 (primele două 
jocuri se tncheiaseră la egalitate: 
7—0 sl 1—1).

LUPTA pentru titlu în campio
natul r. D. Germano se anunță 
foarte strtasă. Acum, ta frunte 
=te află Lokomotive Leipzig ou 
7? o urma*ă de Dynamo Berlin 
ti o ti Dynamo Dresda 30 p. în 
"tana a 22-a: Magdeburg — Bran
denburg 1—0 Rostock — Frank- 
furtzo. 6—0. Dynamo Berlin —

Halle 1—21, Dynamo Dresda — 
Karl Marx Stadt 3—0, uo- 

Union Ber
ii—0. Erfurt

F. C, 
komotive Leipzig — 
lin 2—1, Aue — Jena
— Riesa 1—0.

ETAPA a 29-a din 
mania: Dortmund — 
tern 3—0, Homburg 
3—1, Mbnchengladbach 
K<jln 0—1, Hamburg — Frankfurt 
2—2, Stuttgart — Uerdingcn 1—3. 
Bayern Miinchen — Karlsruhe 
2—1, Mannheim — Hanovra 2—1. 
Nilrnberg — Bremen 0—0, Lever
kusen — Bochum 0—0. *" *' 
ment conduce Bremen 
urmată de Bayern șl 
cite 41 p.

IN POLONIA, după 21 
se menține lideră Gornik Zabrze
— 36 p, urmată de L.K.S. Lodz
— șâ p șl Legfa Varșovia — 23 p.
Rezultate: Gdynia — WidzeW
Lodz 1—0, Szczecin — Lublin 0—3, 
Wroclaw — Bytom 1—1, L.K.S. 
Lodz — Lechia Gdansk 2—0, Za
brze — Katowice 1—1, walbrzych
— Legia Varșovia 1—3.

IN FINALA „Cupei Italiei" se 
vor Intllnl Sampdoria Genova șl 
A.C. Torino. în manșa a doua ■ 
semifinalelor, sampdoria a În
vins cu 1—0 pe Internazionale (ta 
tur 0—0).

IERI, ta Italia (et. 27) S Verona
— NapoM 1—1, Milan — Inter 
2—0, Florentina — AseoM 1—0. 
Torino — Como 1—L Cesena — 
F.mpoll 1—1. Sampdoria — Ju
ventus 2—2, AvelUno — Pisa 1—a 
Pescara — Roma 0—0, în clasa
ment 7 NapoM 42 p, Milan 41p* 
Roma șl Sampdoria cite 34 p.

R. F. Ger-
Kaiserslau- 
— Schalke 

F. C.

In clasa- 
cu 46 p. 
Kpln cu

de etape
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