
Proletari din toate țările uniți- vă 1 in prima manșă a finalei „Cupei României“

la handbal feminin

ȘTIINȚA BACAU-TEROM IAȘI 27-21 (10-8)

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Noi succese de prestigiu ale atletismului românesc

DOINA MELINTE, DIN NOU CAMPIOANĂ 
MONDIALĂ DE SALĂ LA 1500 ml

® Marieta llcu, medalie de argint la lungime • Margareta
Keszeg, medalie de bronz la 3000 m

BUDAPESTA, 5 (prîn tele
fon. de Ia trimisul nostru spe
cial). Din nou alergătoarele 
române pe distanțe medii si 
lungi, la înălțime ! După ce 
la Haga, la recentele Campio
nate Europene de sală, Doina 
Melinte și Paula Ivan au ter
minat învingătoare la 800 și, 
respectiv, 1500 m. acum, la 
Budapesta, la Sportksarnok, 
cu ocazia celei de a doua 
ediții a Campionatelor Mon
diale indoor, Doina Melinte a 
schimbat proba, trecînd la 
distanța mai lungă, dar nu și 
treapta podiumului. Atleta bă- 
căuancă (de ia Știința C.F.R., 
antrenată Se D. Melinte) a fă
cut din nou dovada marilor 
sale calități și resurse, domi- 
nînd clar, pe baza unei tactici 
fără fisuri, cursa de 1 500 m. 
După ce a talonat-o îndel-- 
ipe sovietica Kitova. Doina 
Melinte a sprintat puternic 
o dată cu anunțul intrării în 
ultimul tur de pistă, detașîn- 
du-se net nu numai de pluton, 
ci și de principalele sale 
adversare, Kitova și Mai, 
care au încercat să-I prindă 
plasa. îndreptîndu-se cu si
guranță spre linia de sosire în 
cîștigătoare autorizată, repre
zentanta noastră a depășit-o 
Pe a doua clasată cu aproape 
o zecime de secundă, timpul 
înregistrat de ea — 4:04,79 — 
constituind totodată și un 
nou record al Campionatelor 
Mondiale de sală. Doina Me
linte își reeditează astfel sue

cesul de la prima 
ediție a 
diatelor", de 
Indianapolis 
dovedind că 
menține în 
atletismului 
minin mondial. 
Cea de-a doua 
reprezentantă «a 
noastră în cursa 
de 1500 m, Miti
ca Constantin, deși 
în prima parte 
a disputei a rulat 
în plutonul frun
taș, lăsîndu-ne să 
credem că își va 
valorifica pe de
plin potențialul, 
nu a mai putut 
apoi face 
ritmului 
încheind 
pe locul 5. 
clasamentul 
bei de
1. DOINA ME
LINTE (Româ
nia) 4:04,79, cam
pioană 
de sală, 2.
na Kitova 
4:05,71, 3.
nne Mal 
Marina 
4:06,52,

„mon- 
la 

’87, 
se 

elita 
fe-

față 
impus, 

cursa
Iată 
pro- 

1 500 m :

mondială
Svetla- 
(URSS) 

Yvo-
(R.D.G.) 

Iașmenova 
S. Mitica 

(România) 4:09,74.
în proba feminină

care s-a încheiat printr-un nou

BACAU, 5 (prin telefon). Pri
ma manșă, a finalei „Cupei 
României" la handbal feminin 
dintre echipele Ști’ața, din lo
calitate, și TEROM Iași a tre
zit un interes deosebit. Spec
tatorii au urmărit o dispută de 
mare angajament, în care ju
cătoarele ambelor formații au 
făcut o mare risipă de energie 
pentru obținerea victoriei. A- 
ceasta a revenit pînă la urmă 
gazdelor cu 27—21 (10—8).

Trebuie spus că sucoesui 
studentelor s-a conturat des
tul de greu, cu multă trudă, 
iar replica ieșencelor a fost 
bună, mai puțin intervențiile 
cam dure care au umbrit In 
mare măsură spectacolul spor
tiv. Partida a debutat cu un 
gol al oaspetelor. dar acesta a 
fost singurul moment al me
ciului cînd TEROM-ul s-a a- 
flat la conducere. In continua
re, gazdele au avut destule 
posibilități de a se desprinde 
pe tabela de scor, dar fie pri
peala. fie greșelile de tehnică 
au făcut ca ele să piardă 
multe baloane sau să rateze 
din poziții extrem de favora
bile. In poarta Științei, Ioana 
Vasilca, deși cu mina banda
jată, a avut citeva interven
ții senzaționale, iar în min.

20 Emilia Luca și-a' dus echi
pa la un avantaj de patru go
luri. Au urmat citeva momen
te de relaxare ale studentelor, 
timp în care Beatrice Duca șl 
Valentina Cozma au redus din 
handicap. în repriza secundă 
studentele au abordat jocul cu 
mai multă siguranță și dezin
voltură, iar scorul a început 
să ia proporții : 19—12 (min. 
42), 20—14 (min. 46). după care 
ieșencele au mai redus din 
diferență. Ultimele minute au 
fost dramatice, gazdele obți- 
nind în cele din urmă victoria 
la o diferență de șase goluri.

Nu vom încheia aceste suc
cinte aprecieri fără a aminti de 
ieșirea antrenorului ieșean 
Cornel Bădulescu care, tn ul
tima secundă a meciului, a a- 
vut o atitudine cu totul neco- 
respunzătoare față de antreno
rul federal Pompiliu Simlon, 
la o minge dubioasă, pe care 
arbitrii au rezolvat-o conform 
regulamentului, așa cum pe 
întreg parcursul meciului au 
avut intervenții eficiente, con
tribuind la buna desfășurare a 
partidei.

Pout IOVAN

(Continuare In nao 2-J)

incepînd de azi, la Galați

TURNEUL PRIMĂVERII LA BOX

4:06.09, 4.
(U.R.S.S.), 

Constantin

de 3000 m,

Romeo VILARA

(Continuare In pag. a 4-a)

Atac al rapldistelor, în fața unui bloca).,, rarefiat al voleibalistelor 
de la Flacăra Roșie Foto :Aurel D. NEAGU

Prima etapă a

începînd de azi, iubitorii 
sportului cu mănuși din Galați 
vor putea urmări, timp de o 
săptămînă. în Sala Sporturilor, 
întrecerile pugilistice din ca
drul tradiționalei competiții 
Turneul primăverii, la. care au 
fost invitați cei mai buni bo
xeri seniori din țară, la toate 
categoriile de greutate. Acest 
fapt ne determină să anticipăm 
o... repetiție generală a viitoa
relor campionate naționale, 
mulți dintre boxerii noștri cu 
titluri în palmares aflîndu-se

pe listele de parueipaiiți. La 
startul acestui adevărat mara
ton pugilistic, care va începe 
azi și se va încheia duminică 
dimineața, cînd vor avea loc 
finalele, se vor alinia circa 150 
de boxeri dornici să înceapă 
cît mal bine noul sezon com- 
petițional șl, mai ales, să in
tre în vederile selecționerilor 
pentru apropiatul Turneu in
ternațional „Centura de aur", 
care va avea loc luna viitoa
re la București.

returului Diviziei A de fotbal

O SINGURĂ VICTORIE ÎN DEPLASARE!
® Dinamo, 2—0 la Galați £ Steaua, scorul etapei: 7—0 cu A.S.A. I 0 „U*  — 
surclasată la Oradea ® Cinci jocuri strînse și destule penalty-uri • Radu II (două 

goluri) - încă un pas spre... 200 I
CLASAMENT

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

1. DINAMO 18 17 1 0 74-16 35
2. Steaua 18 17 1 0 69-15 35
3. Victoria 18 11 3 4 48-31 25
4. F.C. Inter 13 10 2 6 26-27 22
5. Corvinul 18 8 2 8 25-37 18
6. Flacăra 18 7 3 8 31-25 17
7. F.C. Olt 18 5 7 6 17-26 17
8. „U*  Cluj-Napoca 18 6 5 7 22-33 17
9. F.C. Bihor 18 6 4 8 20-20 16

10. F.C. Argeș 18 7 2 9 21-23 16
11. S.C. Bacău 18 7 1 10 34-34 15
12. F.C.M. Brașov 18 6 3 9 30-33 15
13. F.C. Farul 18 6 2 10 15-23 14
14. Sportul Stud. 18 6 2 10 27-36 14
15. Univ. Craiova 18 5 4 9 27-39 14
16. Rapid 18 6 2 10 18-32 14
17. Otelul 18 5 4 9 21-36 14
18. A.S.A. Tg. Mureș 18 2 2 14 11-50 6

REZULTATE TEHNICE
F.C. Argeș
F.C. Bihor
F.C. Inter Sibiu 
F.C.M. Brașov 
F.C. Farul 
Steaua 
Oțelul
S.C Bacău 
Victoria

- Rapid
- „U“ Cluj-Napoca
— Sportul Studențesc
— Flacăra Moreni
- Corvinul Hunedoara
- A.S.A. Tg. Mureș
— Dinamo
- F.C. Olt
— Unîv. Craiova

ETAPA VIITOARE

(0-0) 
(3-1) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(5-0) 
(0-1) 
(0-0) 
(1-0)

în întrecerile divizionare de volei

FRUNTAȘELE - ÎNVINGĂTOARE PE LINIE
(Cronicile 
in pag. 2-3)

Miercuri 8 martie
Corvinul - Steaua
Dinamo — F.C Farul
„U“ Cluj-Napoca — Victoria
Duminică 12 martie
Rapid — F.C. Inter
Flaoăra — F.C. Argjș
F.C. Olt - Oțelul
Univ. Craiova — S.C. Bacău
Sportul Studențesc — F.C. Bihor
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Brașov

(0-11)
(7- 0)
(2- 5)

(2— 3)
(1- 2)
(0- 0)
(0- 6) 
(0- 1) 
(1- 4)

s-au disputat meciurile etapei a XX-a din 
Diviziei A de volei, tn Întrecerea fetelor, 
a mal făcut un pas spre cîștigarea titlului, 
băieților cele două echipe bucureștene anga- 
supremație, DINAMO șl STEAUA, au reușit

Sîmbătă șl duminică 
cadrul campionatelor 
DINAMO BUCUREȘTI 
în timp ce In disputa 
jate In lupta pentru ___ _
noi victorii. In deplasare. Iată rezultatele șl amănunte :

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI — FLACA- 
BA ROȘIE BUCUREȘTI 3—0 (4,
10, 12). Fără a se ridica la nive
lul tehnic și spectacular accesibil 
celor două echipe, jocul a avut 
și o serie de faze bine concepu
te și finalizate. Desigur, gluleș- 
tencele erau favorite, dar această 
cotare apriorică avea să sporească 
tn fapt, oaspetele allnlind un 
sextet lipsit de coordonatoare de 
joc (Corina Olteanu se afla pe 
post de... spectatoare !?), misiune 
preluată — firește, cu daunele de 
rigoare — de trăgătoare (Corne
lia Colda, sporadic șl de Viorica 
Mazilescu). Șl dacă Rapid nu se 
relaxa evident la jumătatea setu

lui secund (după 10—3), în ulti
mul fiind condusă chiar cu 
8—4, punctaverajul ar fi fost și 
mai drastic... Cu acest prilej, la 
rapidlste a reintrat (în setul al 
treilea) coordonatoarea Gabriela 
Dumitrescu, complet refăcută și 
cu unele noutăți tehnico-taetice 
în prestația ei. învingătoarele au 
folosit sextetul: Daniela Gîlcă 
(Gabriela Dumitrescu), Fidelia 
Crlșan, Daniela Buhlea, Niculina 
Bujor, Daniela Bumbăcilă, Lumi
nița Plntea (Aurelia Drăghici). Au 
arbitiat V. Vrâjescu și Gh. Vișan. 
(A. B.)

FARUL CONSTANTA — DINA
MO BUCUREȘTI 1-3 (—14, —13, 
10, —7). Tribunele Sălii Sporturi-

lor au fost arhipline, iubitorii vo
leiului din Constanța, care au 
sperat într-o surpriză, încurajîn- 
du-și frenetic echipa. Faptul că 
în sextetul de bază apărea și 
Tanța Drăgoi părea să tie un ar
gument în plus pentru tentativa 
constănțencelor de a depăși pe 
lidera campionatului. N-a fost, 
însă, și unul suficient în tranșa
rea victoriei. Farul a început 
foarte bine tn toate seturile, în 
primele conducînd și încă detașat 
(10—2 șl 14—8 în primul, 12—9 în 
al doilea), dar dlnamovlstele, de
cise să-și adjudece titlul de cam
pioane, au revenit, răsturnînd si
tuații aparent compromise. In se
tul ultim, la 6—6, după o fază con
fuză, localnicele au cedat pasul 
și meciul. De cealaltă parte a fi- 
leulul, dinamovistele au etalat un 
joc cu atacuri rapide și în forță, 
concretizat ca tare șl datorită

(Continuare In pag. a 4-a)

I. Dumitrescu marchează, printr-o spectaculoasă lovitură de cap, 
al 4-lea gol al Stelei in partida cu A.S.A. Tg. Mureș 

Foto : Nicolae PROFIR



Campionatele Naționale de baschet

ÎN AȘTEPTAREA DERBYULUI
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — I.CJE.D. 
C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 130—91 
(70—58). Viu disputate, spectacu
loase și presărate cu captivante 
răsturnări de scor au fost pri
mele 18 minute ale meciului. 
Campionii au avut de făcut față 
atacurilor impetuoase și efici
ente ale echipei I.C.E.D., în spe
cial cînd s-a aflat în teren „5“-ul 
format din Pogonaru, Robert, 
Mihalcea, C. loan și Mădîrjac. 
Au fost suficiente însă două 
minute în care „constructorii4* să 
rateze, pentru ca ei să renunțe 
la luptă, permițînd astfel dina- 
moviștilor să domine cu autori
tate, aceștia realizînd și o dife
rență apreciabilă. De fapt, pri
vind partida Dinamo — I.C.E.D. 
prin perspectiva derbyului de 
sîmbătă (cînd echipa clubului 
din Șoseaua Ștefan cel Mare va 
juca cu Steaua), componenților 
primei formații le-au fost cu 
adevărat utile doar primele 18 
minute, solicitîndu-le întreaga 
capacitate atît în atac, cit și in 
apărare. In următoarele 22, ei au 
îndeplinit o formalitate, distin- 
gîndu-se doar în atac (unde au 
fructificat și 8 aruncări de 3 
puncte), în apărare nefiind obli
gați să depună eforturi deose
bite, ca atare ajungînd chiar să o 
neglijeze. Așa se și explică cele 
91 de puncte primite. Au marcat: 
Niculescu 39, V. David 18, Bărbu- 
lescu 17, V. Constantin 12, C. 
Popa 13, Hălmăgeanu 10, Sine- 
vici 7, V. iacob 8, M. Ivanov 4, 
Uglai 2, respectiv Robert 20, Mă
dîrjac 18, Pogonaru 15, Mihalcea 
13, C. loan 13, Costin 2, C. Do
bre 8, Chirie 2. Arbitri : C. Du- 
mitraclie — N. Constantinescu.

D. STĂNCULESCU

tiv, 5 aruncări de 3 puncte (ulti
mul în repriza I, într-o conse- 
cuție impresionantă, aplaudată
de . altfel de public). Apreciem 
ca pozitivă și evoluția lui E. Toa- 
der, care devine din ce în ce 
mai combativ și eficace. Steliștii, 
deși au înscris 119 puncte, au 
avut multe ratări, iar în repriza 
secundă preocupările pentru a- 
părare au fost aproape inexis
tente, cele 47 de puncte primite 
în aceste '2o de minute fiind edi
ficatoare. La Rapid am sesizat 
dorința lui Marinache de a ani
ma jocul echipei sale, dar ab
sența lui Ghițâ și prestația me
diocră a lui Popovici, în fața 
unor adversari redutabili, și-au 
spus cuvîntul. Au marcat : Er- 
murache 35, Netollțchi 18, Bră- 
nișteanu 15 (3X3), Toader 12, Ar
delean 10, Cristescu 9, Cernat 7, 
V, loan 7, Roșnavschl 6, respec
tiv Suciu 26, ” --------
Marinache 20,
Dumitru 2, Cudric 2. ...... ........
B. Bădilă — I. Varga (Alexandru 
EPURAN — coresp.).

Cor ui 6, Dăian 8. Arbitri: I. Geor- 
giu — C. Comăniță. (Ilie GHIȘA 
— coresp.).

M, Dumitru*  24, 
Popovicl 12, Gh. 

Arbitri :

FARUL C.S.Ș. 1 ORADEA 
ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 103—72 
(53—36). Au marcat : Băiceanu 50, 
Tecău 25, Cucoș 9, Moldoveanu 
7, Rugină 6, Coroamă 4, Ilucă 2, 
respectiv Panaitescu 17, Brabo- 
veanu 16, Hoit 11, Scarlat 10, Fru- 
mosu 7, Bîrsan 4, Nicolae 7. Ar
bitri : D. Roșea — A. Cuțov
(Cornel POPA — coresp.).

METALOTEHNICA TÎRGU MU
REȘ — RAMIRA BAIA MARE 
116—95 (53—48). Au ' marcat : 
Chirilă 39, Debreczcni 25, Lukacs 
14, Szep 12, K. Takacs 14, A. 
Takacs 12, respectiv Natter 22, 
Mara 18, D. Dumitru 12, Florea 
10, A. Popescu 5. Cociș 17, Cio- 
cian 11. Arbitri : G. Dutka — 
Gh. Manolescu. (Constantin AL
BU — coresp.).

CLASAMENT

STEAUA — RAPID C.S.Ș. 5 
BUCUREȘTI 119—86 (65—39). Deși 
a fost dominat net de steliști, 
meciul a avut faze spectaculoase, 
In special în atac, unde Ermu- 
rache — în mare vervă — și 
Suciu — în general foarte efi
cient — au înscris 4 și, respec-

JOC SPECTACULOS, VICTORIE I

• I

I
I
I
I

| OTELUL
i DINAMO

o ;
2 (1)1

ELECTROBANAT TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA 84—86 
(43—35). Un rezultat surprinzător 
țlnînd seama de rezultatele an
terioare și pozițiile în clasament 
ale acestor echipe. întrecerea a 
avut calitatea de a fi echilibrată, 
dar nivelul ei tehnic a lăsat 
mult de dorit. Victoria clujeni
lor a fost decisă prin coșul În
scris de Gh. Mureșan. Au mar
cat : T. David 17, Bota 17, Sca- 
lețchl 16, Ilie 13, Ionescu 13, Isai- 
cu 4, Bobrovschi 4, respectiv 
Mureșan 18, Pîntea 16, Crăciun 
13, Rotary 12, Pulbere U, Olpre- 
tean 9, Hnat 3, Sebestien 2, Geo- 
molean 2. Arbitri : I. Antonescu
— Z. Raduiy. (Constantin CREȚU
— coresp.).

Dinamo 
Steaua 
I.C.E.D. 
Dinamo

5. Balanța
" Rapid Buc. 

Met. Tg. M. 
Farul C-ța 
„U“ CJ.-N. 
Elba Tmș.

11. Ramira»
12. Ac. Militară 

penalizată.

î.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

10.

Or. 
Sb.

* Echipă

21 20 1 2211:1630 41
21 20 1 2217:1673 41
2115 « 2033:1822 36
21 11 10 1796:1846 32
21 10 11 1940:1870 31

9 12 1916:1998 30
9 12 2032:2137 30
8 13 1701:1867 29
7 14 1794 :2042 28
7 14 1802:2098 28
6 15 1742:1890 26
4 17 1728:2042 25

21
21
21
21
21
21
21

FEMININ
BUCUREȘTI — PO- 
SPORTUL STUDEN-

I
I
I
I
I

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
BALANfA C.S.U. SIBIU 88—67 
(42—34). Au marcat : Șarlă 29, 
Cristea 27, Antochi 14, Nicoară 
10, Flaundra 4, Gh. Pascu 2, 
Alexa 2, respectiv Munteanu 18, 
Palhegy 12, Bretz 12, Herbert 11,

în Divizia A de handbal masculin

STEAUA - TRACTORUL BRAȘOV 36-21 (17-12)

OLIMPIA 
L1TEHNICA 
ȚESC BUCUREȘTI 71—66 (29—
39, 60—60). După o repriză ta
care echipa studențească a fost 
la „cîrma" jocului, reușladu-1 to
tul (iar adversarele, neregăsin- 
du-se, au evoluat crispat), în
trecerea s-a echilibrat, cele 
două formații mergîad .cap 
cap" pînă la sflrșitul celor 
de minute regulamentare, 
prelungiri, gazdele (partida 
avut loc in sala Olimpia) 
fost mai clare șl mai eficiente 
ta acțiuni. Au înscris : Marina- 
che 25, Bădinici 14, Cristea 13, 
Gavriliuc 7, Țintea 6, Stolchl- 
ță 5, Stîngă 1, respectiv Zlda- 
ru 16, Laszlo 15, Mitroi 12, Ge
ra 8, Făgărâșanu 8, Moldo
vean 6, Petre 1. Arbitri : M.
Oprea — E. Poenaru. (Nicolae 
COSTACHE — coresp.).

la 
40 
în 
a 

au

I
I
I
I
I
I

Stadion Dunărea ; teren bun ; 
timp noros ; spectatori — circa 
20.000. Șuturi : 4—13 (pe poartă :
2—5). Cornere : 1—10. A marcat 
ANDONE (min. 13 șl 90).

OȚELUL : Căiugăru 5 — G. Po
pescu 6, Anghelinei 6, Agiu 6, I. 
Gigi 5 — Profir 5 (min. 77 Han- 
ghiuc), M. Stan 6, Surcea 6 — 
Ralea 5 (min. 75 Chebac 5), An
toni 6, O. Popescu 5.

DINAMO : Stelea 6 — Varga 7, 
Andone 8,5, Rednic 7, Kleln 7 — 
Sabău 7, Lupescu 7, Mateuț 7, 
Orac 6 (min. 55 Lupu 6) — Ră- 
ducioiu 6 (min. 70 Mihăescu 7), 
Cămătaru 7.

A arbitrat C. Gheorghe (Sucea
va) ; la linie : Ad. Porumboiu 
(Vaslui) și Fl. Popescu (Ploiești).

La speranțe : 0—0 ; 4—1, după 
penalty-uri.

GALAȚI, 5 (prin telefon). 
Plusul de maturitate al lideru
lui clasamentului și-a spus 
cuvîntul, dinamoviștii contro- 
lînd partida de la cap la cap. 
După două ratări ale localni
cilor, prin Antohi (min. 5) și 
O. Popescu (min. 7). în min.

13 tabela va arăta 0—1 : Ma
teuț îi transmite o pasă în 
diagonală Iui Cămătaru, acesta 
prelungește balonul cu capul 
și ANDONE, apărut oportun 
Ia finalizare, înscrie din 
unghi, pe lingă Căiugăru. Ceva 
mai puternică avea să fie re
plica gălățeană în continua
re. cînd, în min. 20, M. Stan 
a șutat periculos de la 20 m, 
dar Stelea a salvat în corner, 
de sub „transversală". Bucu- 
reștenii reiau șirul atacuri
lor și, in min. 20. Lupescu ex
pediază un șut din voleu, din 
afara careului, balonul ocolind 
de puțin 
Căiugăru. 
Mateuț ia 
propriu 
razant cu „transversala".
min. 34, Klein șutează din col
țul suprafeței de 16 m, dar 
Anghelinei deviază balonul In 
corner. Două ocazii gălățene, In 
min. 39 prin G. Popescu și in 
min. 43 prin Ralea.

La reluare, bucureștenii 
Ișl continuă jocul metodic, 
controlează partida, și, chiar 
în min. 47. Răducioiu trimite 
cu capul, imprecis, din 6 m,

buturile porții lui 
Peste două minute, 

o acțiune pe cont 
încheiată cu un șut

In

irosind 
Apoi, 
reu vt 
reia di 
nul tri 
țintă, 
rîndul 
poarta 
țiune i 
va de: 
mijloci 
jos, Ia 
lugăru 
balonui 
al par 
trează 
încheie 
precisă 
cu cap 
scorul

Un n 
loare 
ră, în i 
(ă co 
moviști 
Victorii 
bit. O 
tru An 
pariție 
primăv; 
calității

IN MINUTUL 10 AL FIECĂREI REPRIZE

Returul campionatului divi
zionar A la handbal țnasculin 
a început ceva mal devreme 
față de programarea inițială 
(12 martie), sîmbătă după-amia- 
ză In Sala Floreasca disputîn- 
du-se partida dintre Steaua și 
Tractorul Brașov. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 36—21 
(17—12) în favoarea campioni
lor. Dar, în ciuda diferenței 
mari de scor înregistrate în 
final între cele două competi
toare, putem afirma că am a- 
sistat la un spectacol agreabil, 
steliștii făcînd dovada valorii 
lor certe, în timp ce brașove
nii — prin angajament șl ma
nevrarea mingii — au vrut să 
arate că au intenții serioase 
în acest retur de campionat. 
Ei au și condus de două ori 
pe parcursul partidei 1—0 (min. 
1) și 2—1 (min. 4), dar evident 
nu au putut mai ' — ”
scorul nu a luat 
mai mari este și 
tarului brașovean 
Inspirat și atent, 
și stelistul Tudor

gă, Marian Dumitru, Dumitru 
Berbece, a făcut o utilă repe
tiție înaintea primei manșe 
din sferturile, de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni", 
de sîmbătă viitoare, cu Orti- 
gia Siracuza, campioana Italiei. 
Au înscris : Stîngă 9, Dumitru 
7, Mirică 6, Berbece 5, Popes. 
3, Ionescu 2, Cicu 2, Niculae 1 
și Vasile (portar) 1 pentru 
Steaua, respectiv Coman 4, 
Gremples 4, Cojocaru 3, Puiu- 
leț 3, Curițeanu 2, Moldovan 
2, Boha 2 și Dobre 1. Au con
dus ~ 
din

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA 53—69 
(32—37). Au marcat : Aștelea- 
nu 14, Dezso 12, Szocs 9, Toth 7, 
Chindriș 5, Moldovan 4, Pascu 2, 
respectiv Dragoș 10, Vigh 9, 
Manasses 9, Kiss 9, Morar 8, 
Mis&Uă 5, Popa 5, Veres 5, Ge- 
leriu 5, Costanașiu 4, Arbitri : 
R. Vaida — S. Kakas. (ștefan 
vida — coresp.).

I
I
I
I

: V. Codreanu și F. Cinați, 
Constanța.

Mihail VESA

Astăzi la Brașov, Dinamo 
primește vizita 

București,
mult. Dacă 
proporții șl 

meritul por- 
Gică Anton, 
cum a fost 

________ ____ Vasile, auto
rul chiar al unui gol în mi
nutul 60. Steaua, din rîndurile 
căreia s-au detașat Vasile Stîn-

•
din-localitate 
formației, Dinamo r 
în de vans tot pentru prima e- 
tapă a returului.

COMERȚUL TlRGU MUREȘ — 
VOINȚA BRAȘOV 79—97 (44—52). 
Au marcat : Podrazeki 19, Ja- 
kabfi 17, M. Nagy 12, E. Nagy 5, 
Bulgăr 7, Beko 4, Bencze 5, San
dor 10, 
Hînda 
Clclo :
Riass :
bltri :
Gali (Constantin ALBU 
răsp.).

1, respectiv Jerehie 39, 
19, Menlhart 16, Grccu 5,

2, Turtol 2, Vrapciu 4,
2, Duma 2, Cășvan C, Ar-

R. Stănciuiescu — N.
co-

Celelalte meciuri vor avea loc 
miercuri.

——1EXCURSII DE 1 MAI

„CUPA ROMÂNIEI44
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

Marcatoare: Luca 11, But- 
nărașu 5, Antoncauu 4, Cer- 
venciuc 3, Lunca 2 și Dani- 
lof 2 pentru Știința, respec
tiv Duca 7, Nisipeanu 5, Coa
ma 4, Anton 3, Alexescu 1 ei 
Cbelaru 1. Arbitri : H. Marza- 
van (București) — M. TănĂ- 
sescu (Pitești),

• Ieri e-au disputat și par- 
tidele-tur pentru locurile 1—8. 
Iată rezultatele : CONFECȚIA 
BUCUREȘTI — MECANICA 
FINĂ BUCUREȘTI 27—29 (12- 
15) — pentru locurile 7—® 
(meciul-retur, joi 9 martie, 

ora 16 în Sala Floreasca) ; 
MUREȘUL TG. MUREȘ — 
TEXTILA ZALĂU 25—24 (16— 
13) — locuri 5—6: CHIMISTUL 
RM. VÎLCEA — RULMENTUL 
BRAȘOV 35—24 (17-13) —
tocuri 3—4.

I

I

Meciul a început sub semnul 
accidentării lui Gh. Popescu 
(recidivă) și al atacurilor în 
valuri ale Victoriei. In mina
tul 10 a venit și golul, DA- 
MASCHIN I finalizînd, cu o 
lovitură de cap, o fază începută 
de Zare (al cărui șut n-a putut 
fi reținut de Boldici) și conti
nuată de Culcear. După care, 
pe fondul unui joc mai degrabă 
nervos, stăpînit cu două car
tonașe galbene, gazdele1 s-au 
menținut în ofensivă, Universi
tatea mulțumindu-se să facă 
„perechile" (Olaru la Culcear, 
Zamfir Ia Damaschin I, Bica la 
Coraș etc.), fără a arăta însă 
altceva decît abnegație și dis
ciplină tactică. Cu Mirea „îm
pins" Ia mijloc, Victoria s-a 
stabilizat pe poziții avansate, 
combinînd mai mult gi mai 
direct, dar ratînd. In minutul 
43 Boldici a intervenit salutar, 
mai întîi la pătrunderea lui 
Laiș, apoi la „capul" lui Mi
rea, pentru ca, peste cîteva 
secunde, Mănăilă să salveze de 
pe linia porții !

După pauză, ploaia s-a în
tețit, iar jocul s-a Iuțit șl, e-I

II F.C.M. BRASOV
I FLACĂRA MORENI

chilibrîndu-se, a oferit publi
cului un spectacol frumos, 
bărbătesc. Universitatea a în
drăznit mai des, demonstrînd 
largi disponibilități (în pofida 
absențelor, inclusiv Săndoi și 
Geolgău), dar golul a „căzut" 
tot în poarta lui Boldici, ace
lași DAMASCHIN I frucflfi- 
cînd — tot în minutul 10 al 
reprizei — o pasă excelentă, 
servită (după o intrare per
pendiculară) de Culcear. Reac
ția studenților a fost promptă, 
dar șutul Iui Calafeteanu a 
izbit stîlpul din dreapta lui 
Pavel (min. 56). In continuare, 
partida a plăcut prin viteza 
acțiunilor și prin angajament, 
dar tot Victoria s-a aflat la 
„cîrma" ei, detașîndu-se prin 
hotărîre, prin tonus, suplinind 
(și ea) lipsa titularilor Nițu, 
D. Daniel, C. Solomon și Ur
sea. „Azuriii" 
gistrul (Mirea 
iar Cojocaru 
nia mediană), 
să mai marcheze, în pofida ba. 
rei lui Cojocaru (min. 74) și 
a „bombei" lui Ștefan (min.

au schimbat re. 
a trecut fundaș, 

a „urcat" In li
dar n-au izbutit

V1CTC 
UNIV

Stadioi 
cos ; tin 
tatori — 
9 (pe p 
H—1. A 
(min. 10

VICTO 
caru 7, 
lan 6), I 
Lalș 6 (r 
Coraș 6 
Culcear

UNir"' 
Mănăilâ 

Bade,
6,

5
61

P. 
tescu 
(min. 
(min. 
nu 6.

A arbi' 
Napoca) : 
rescu ( 
Gheorghi

Cartona 
MIREA

La spei 
penalty-t

80). Succ 
de datei

2 (0)
1 (0)

DESPRINDERE, DUPĂ MU

I
I

I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează pentru dumneavoastră, 
in perioada 28 aprilie - 2 mai 1989, excursii la :

9 Suceava • Curtea de Argeș Voineasa 0 Alba 
lulia ® Orșova © Sibiu ® pe Litoral și in Delta Dunării 
(cu plecare de pe Litoral).

înscrieri - la toate agențiile de turism din Capitală.

I
I
I

I.T.H.R. BUCUREȘTI vă 
Invită la o excursie pe Li
toral în perioada 28 aprilie 
— 2 mai 1989.

• Eforie
„EUROPA"

Nord : hotel
sau „BEGA“.

§

§

I

Stadion Municipal ; teren puțin 
moale ; timp bun pentru fotbal ; 
spectatori — circa 6.000. Șuturi : 
18—5 (pe poartă : 8—3). Cornere : 
6—6. Au marcat : S. DRAGAN 
(min. 58 și 64), repectiv LALA 
(min. 90 — din 11 m).

F.C.M. î Șanta 7 — Ghergu 7, 
E. Moldovan 7, Naghi 7 (min. 46 
Lungu 7), I. Pîrvu 6,5 — Man- 
doca 7, Cseke 6 (min. 52 S. Dră- 
gan 8), Barbu 7,5 — Andrași 6, 
Cigan 6, Caciureac 6.

FLACARA : Zlotea 7 — G. Ra
du 6, Movilă 7.5, Glăvan 6, Du- 
mltrașcu 6 — Balaur 6,5, Drag- 
nea 7, Marcu 6 — Timiș 6, Lala 6, 
Chiriță 6,

A arbitrat Ș. Necșulescu (Scor- 
nlcești) ; la linie : J. Grama 
(București) si Gr. Macavei (Deva).

La speranțe : 0—0 ; 5—4 după
penalty-uri.

îndeplinite toate condițiile pen
tru un joc de calitate. Startul, 
însă, neconvingător al ambelor 
formații a anulat „așteptări
le. O bună perioadă jocul s-a 
desfășurat cam pe la mijlocul 
terenului. F.C.M.-ul domina 
ușor, cu ambii fundași în atac, 
în timp ce Flacăra se ocupa 
mal mult de apărare. Prima 
situație critică la poarta lui 
Zlotea s-a consumat în min. 
12 — Barbu a trimis o bună 
diagonală pentru Andrași — a 
urmat centrarea lui Caciureac, 
aflat la cîțiva metri de buturi 
(excelentă poziție), dar Movilă 
a pus un picior salvator, înlă- 
turînd iminentul gol. In min. 
16 și 17, Cseke și respectiv 
Ghergu îl... remarcă pe porta
rul din Moreni cu șuturi foar
te grele. In min. 26 șl 32 no
tăm alte situații favorabile de 
deschidere a scorului. Abia în 
min. 39 oaspeții amenință... 
treimea adversă. într-o situa
ție de superioritate numerică 
de atac, Marcu, lansat de Mo
vilă, centrează pentru Timiș, 
însă acesta vine precipitat la

„întilnire' 
flă ușura 

După j 
accelerea: 
exact. Go 
min. 47, ■ 
buia să 
semnat în 
centrat p 
noul intr, 
accidentat 
în gol : 1- 
tîrziu Cig 
nea careu 
ca la 
drasi 
GAN 
ceva 
golul
trimis în 
85, pentru 
oaspeții să 
prin pena 
LALA la 
pra lui Dr

rugi 
a L 
și...
mai 
de

I• Cap 
„RUBIN"

Aurora : hotel 
sau „DIAMANT".... ........ I

^/////////////////////^^^^^

• Mamaia — hotelurile 
„ORFEU", „BICAZ", „AM
BASADOR", „ȘIRET", „SA-

înscrieri — la. toate a- 
gențiile de turism din

V

I.D.M.S. ANUNȚAdț
Autoturismele DACIA 1S10 Berlină șl Breck șl DACIA 1S20 

se livrează pînă ta J1 MARTIE 1989 cumpărătorilor care au 
banii depuși ta CEC ta cont pentru autoturism ptnă 1a 30 iunie 
1985.

Autoturismele DACIA 500 se livrează cumpărătorilor care 
au banii pentru autoturism pînă ta 31 decembrie 1988.

Livrările se efectuează In baza numărului de ordine centra
lizat pe țară, indiferent de magazinul de înscriere după cum 
urmează, la magazinele :

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
municipiul București, județele Giurgiu șl Teleorman.

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jude
țele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vtlcea, Dolj, Gorj.

BRAȘOV — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil ta jude
țele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jude
țele Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea.

CLUJ — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil ta județul 
Cluj.

I
I

BRAȘOV, 5 (prin telefon).
Deși sîmbătă noaptea a plouat, 
terenul Municipalului s-a pre
zentat aproape de calificativul 
maxim. Cerul degajat, tempe
ratura plăcută, astfel că la 
primul meci al returului erau

Stelia

ADM1NIST

IAȘI — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil ta județele 
Botoșani, lași, Suceava, Vaslui.

TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul. stabil ta 
județele Arad, Bihor, Timiș.

REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jude
țele Alba, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu.

BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta 
județele Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju
dețele Dolj șl Gorj.

BRAILA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in ju
dețele Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Galați.

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata ta rate 
se efectuează la magazinul auto la care este arondat județul 
ta care se află banca prin care urmează a se reține ratele 
lunare.

Vtazările se efectuează ta funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscriși prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la CEC în cont pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISMELE OLTCIT CLUB — pînă la 31 martie 1988
AUTOTURISMELE DACIA 1410 SPORT — pînă la 31 martie 

1987.

• ciyi s 
LUI PRONI 
TIE 1989. I 
7 variante 
36 variantt 
cat. 2 (11 
riante 100’/ 
variante 2f 
(10 rezultat 
a 412 lei ș 
a 103 lei.
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STEAUA
A.A.S. TG. MUREȘ

7 (5)
0

SCOR CARE SPUNE TOTUL ORADENII,

scorului, 
■done, me- 
i atacului, 
dar balo- 

roape de 
îlnut, este 
rateze cu 

■noasă ac- 
Sabău se 
78, cînd 

»t va șu ta 
irul Că
di fi cultate 
1 minut 

se infil- 
eaptă, își 

centrare 
va relua 
stabilind

Stadion Steaua ; teren moale ; 
timp ploios ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi î 34—4 (pe poartă : 
20—2). cornere : 17—0. Au mar
cat : PIȚURCA (min. 24 ți 63), 
HAGI (min. 29 și 45, al doilea 
din penalty), MATEI (min. 33, 
autogol), I. DUMITRESCU (min. 
35) și ROTARIU (min. 67).

STEAUA: Lung 7 — L. Bălan 7, 
Bumbescu 8 (min. 75 Bunacluî), 
Iovan 7,5, Ungureanu 7 (min 71 
Negrău 7) — Rotariu 8, T. Stoi
ca 7, I. Dumitrescu 7, ' *
Lăcătuș 8, Pițurcă 8.

A.S.A. : Rotaru 7 — 
Matei 5, Ciula 5, Mate 
getl 5, Szbcs 5, Szanto ,_____
A. Stoica), Pintea 5 — Maler 8. 
Albu 5 (min. 86 Mlke).

A arbitrat I. Velea (Craiova) ; 
la linie : A. Moroianu (Ploiești) 
șl St. Ursu (Suceava).

La speranțe : 2—0 (0—0).

„respiro" 
fotbalistic, 
să notăm 

u-

Hagl 8

Szabo S,
5 — Szl-

5 (min. 82

bună va- 
iectacula- 
experien- 
il dina- 
hotărîtor. 
ără du- 
ală pen- 
prima a- 

această 
>mon strai

Era de așteptat ca meciul 
dintre două echipe despărțite 
de atîtea locuri și atîtea punc
te in clasament să nu pună 
problema învingătoarei. Gaz
dele au și realizat diferența 
netă prevăzută, permițindu-și

CONFORM

IERTEA

n alune- 
e ; spec- 
□ri : ft— 
Cornere : 
SCHIN I

v. Cojo- 
șt. Bă- 

Pană 7 — 
Mirea 7, 
■chin I 8,
A 7 —
Esarbu 8, 

Crls-
Popescu 
Stoica 6 
ilafetea-

■ (CluJ- 
Teodo- 

reș (St.

STOICA,

PITEȘTI, 5 (prin telefon). 
Victorie dificilă pentru gazde, 
la capătul unui meci care a 
confirmat tradiția, giuleștenii 
dovedindu-se ți de această 
dată, la Pitești, un adversar 
incomod. Avertizat de dîrze- 
nia cu car© vor juca oaspeții, 
argeșenii atacă furtunos și 
sînt foarte aproape de gol în 
min, 2 și 3, cînd Eduard (cen
trare Tirchineci) și Dican (cen
trare Eduard) nu-1 pot învin
ge pe Toader cu două pericu
loase șuturi executate din vo- 
leu. Rapid construiește abil la 
mijlocul terenului și îi lansea
ză pe Craiu și Damaschin II, 
dar aceștia cad foarte ușor în 
plasa jocului la ofsaid practi
cat de o apărare condusă exact 
de liberoul ei, Stancu. în 
min. 23, insă, Goanță sesizea
ză pasul înainte al apărării 
adverse, pătrunde pe dreapta, 
ajunge în careu, centrează pe
riculos, dar Voicu respinge șl 
tot Goanță reia peste poartă, 
dlntr-un unghi dificil. Toader se 
evidențiază din nou în min. 
26, cînd respinge o lovitură cu

-6 după

ărit șl
"hnică.

aIA
I F.C. FARUL 
j CORVINUL

1 (0)
0

ARI
răsu-

teren denive- 
vînt ; specta- 
Șuturl : 21—3 

7—1.

multe momen te de 
sau de divertisment 
Ceea ce ar trebui 
ar fi replica sportivă și — 
neori — cursivă a foarte tine
rei formații din l’g. Mureș 
(medie de vîrstă 20 de ani), în 
fața unei adversare puternice, 
superioară, dacă mai este ca
zul să o subliniem, la toate 
capitolele. Un merit în limi
tarea, -la doar șapte goluri di
ferență, a scorului, revine 
portarului din Tg. Mureș, au
tor al unor intervenții direct 
miraculoase. Cifrele din caseta 
tehnică (34 de lovituri la butu
rile oaspeților) arată că
jucat intr-un singur sens și, 
dacă tabela de marcaj nu s-a 
modificat decît în min. 24, ex
plicația stă în numeroasele 
ratări ale bucureștenilor, plus 
amintitele intervenții ale lui 
Rotaru. După punctul lui PI- 
ȚURCĂ ~ '
pasa lui 
început 
min. 29: 
GI), min. 33: 
re a apărării 
TEI trimite în

«-a

(lovitură de cap, la 
T. Stoica), golurile au 
să devină ritmice:
2—0

devină
(șut-bombă HA- 
3—0 (neințelege- 
oaspete 
propria

TRADIȚIEI

și MA- 
poariă);

lui Tir-
la o centrare a

capul, de la 4 m, a 
chineci, 
Eduard.

Atacul insistent al gazdelor 
continuă și, in repriza a 2-a, 
ocaziile de gol ee înmulțesc, 
dar apărarea Rapidului se ara
tă a fi în formă. Și tocmai 
cînd jocul se mai echilibrează, 
Cirslea, total neinspirat ți ne
justificat, comite un fault asu
pra lui Pană in suprafața de 
pedeapsă și centralul A. Gheor- 
ghe nu exiiă: 11 m! Execută 
EDUARD în dreapta lui Loa
der și scorul se deschide in 
min. 58: 1—0. Din acest mo
ment, giuleștenii ies la atac și 
in min. 60 Drăghlci centrează 
de pe dreapta, Goanță este li
ber în fața porții lui Hristea, 
dar reia în bară! Peste alte 
două minute giuleștenii irosesc 
a 2-a mare ocazie: Damaschin II 
jișnește la degajarea portaru
lui său, apărarea adversă re
clamă ofsaid, dar rapidistul 
pătrunde în careu și trage în... 
Hristea. O ultimă ocazie a Ra
pidului se consumă in min. 74, 
cînd L. Ilie (de această dată

SUTURI»

lui
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locală 
î mai 
ier in 
e tre.

con- 
!oca a 
GAN, 
locul 

reluat 
e mai 
îargi- 
ninge 
, An- 
DRA-

ieșit 
utînd 
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min. 

ninut 
dicap 
at de
asu-

Stadion „1 Mai" ; 
lat ; timp friguros, 
tori — circa 15 000. 
(pe poartă : 8—2). Cornere 
A marcat ȘT. PETCU (min. 53 
— din 11 m).

F. c. FARUL : Anton 7 — Do- 
robanțu 6, Popovici 7, Tătăran 8, 
Cămui 7 — Șt. Petcu 7, Mustacă 7, 
T. Ivan 7 — Funda 6 (min. 88 
Iovănescu). Zahiu 5 (min. 67 Ma
nea 5), M. Popa 7.

CORVINUL : Ioniță 7 — Bar
dac 6, Gheorghiu 7, Suciu 7, Co
can 6 — Nicșa 7, I. Petcu 7, Han
ganu 6 — Gabor 7, I. Cojocaru 5 
(min. 55 Iordache 5), Marian 5.

A arbitrat N. Dincscu (Rm. Vll- 
cea) ; la linie : O Ștreng (Ora
dea) șl I. Nicullțov (Focșani).

Cartonase galbene : GHEOR
GHIU, . IONIȚĂ, I. COJOCARU, 
SUCIU, M. POPA.

La speranțe : 2—1 (1—0).

:u

CONSTANȚA, 5 (prin tele, 
fon). Un stadion aproape plin, 
în ciuda timpului friguros șl 
a vîntului puternic, care a bă
tut pe tot parcursul lntîlnlrii. 
Cum se anticipa, partida a fost

extrem de disputată, constân- 
țenii obținînd o victorie pre
țioasă, la limită, dar meritată 
— spunem noi — după aspec
tul general al jocului. De alt
fel, raportul șuturilor și al 
cornerelor ilustrează fizionomia 
partidei. Farul nu s-a putut 
detașa pentru că, mai ales In 
prima repriză, precizia șuturi
lor a lăsat de dorit, iar în 
cîteva rînduri portarul Ioniță 
a avut intervenții foarte bune. 
Să mai spunem că echipa hu- 
nedoreană s-a apărat foarte 
bine, jocul a fost cam aspru, 
cu arțăgosul Funda în prim- 
plan. Gazdele au ratat din ple
care (min. 2 șl 9), în min. 23 
Hanganu a trimis prima minge 
spre poarta lui Anton, In min. 
25 M. Popa a întîrziat și a 
ieșit cu balonul afară, aproa
pe pe lingă bară, In min. 28 
Zahiu a șutat... aiurea din po
ziție excelentă, în min. 34 min. 
gea șutată fulgerător de Ivan 
a „mușcat" „transversala". Și 
astfel, la pauză, 0—0, deși ra. 
portul de șuturi era de 13—1.

La reluare, chiar în min. 46 
Mustacă a șutat pe lîngă bară, 
iar în min. 53 avea să se în
scrie singurul gol : la o lo
vitură liberă de la 18 m, Cămui

I 10T0-PR0N0SP0RT INfORNEAlA

• REZULTATELE CON- 
IAR- CURSULUI PRONOSPORT? 
ate) : ETAPA DIN 5 MARTIE 1989 
el fl
lei ; 1. Inter Sibiu — Sportul Stu-
va- dențesc 1 ; 2. F.C.M. Brașov — 
776 Flacăra Moreni 1 ; 3. F.C. Fa

ll 3 mul Constanța — Corvinul 1 ;
’ 4. S.C. Bacău — F.C. ©It 1)
100 5. Atalanta — Torino 1 ; 6. Bo-

25 logna — Como 1 ; 7. Fioren
tina — Cesena 1 ; 8. Interna- 
zionale — Verona 1 ; 9. Juven
tus — Ascoli 1 ; 10. Lazio — 
Milan X ; 11. Lecce — Roma X; 
12. Pescara — Napoli X ; 13. 
Sampdoria — Pisa 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 2.651.598 T.F.l.

Tra^reu extraordinara
PRONOEXPRES

►a#

£« Seacordâcîștigunih

' IKRISMI, BANI $1 EXCURSII
In u.r ș.s.

min. 35: 4—0 (spectaculoasă 
realizare I.. DUMITRESCU); 
min. 45: 5—o (HAGI transfor
mă o lovitură de la 11 m. 
după un fault in careu asupra 
lui Lăcătuș).

O repriză secundă cu... doar 
două goluri, dar cu la fel de 
multe faze încinse la poarta 
lui Rotaru (bare, respingeri de 
pe linia porții, șuturi conse
cutive din 5—6 metri, deviate 
de fundașii oaspeți), într-un 
cuvlnt 45 de minute interesan
te, desfășurate în aceeași at
mosferă de sportivitate. Tabe
la de marcaj se va mai modi
fica doar de două ori: min. 63, 
Ia un corner executat de Bă
lan. PIȚURCA marchează din 
apropiere (6—0) și min. 
după un șut tare ai lui T. Stoi
ca, Rotaru respinge și ROTA- 
RIU trimite în plasă (7—0). în 
min. 82, notăm singura acțiu
ne mai decisă a oaspeților, 
realizată de Albu. Ce am mai 
putea adăuga la acest 7—0,
care spune, singur, totul?

F.C. BIHOR
„U“ CLUJ-NAPOCA

67,

Eftimie IONESCU

F.C ARGEȘ 
RAPID

1 (0)
0 I

Stadion „1 Mai" ; teren moale ; 
timp rece și umed ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi ; 17—8 (pe 
poartă : 7—3). Cornere : 5—3. A 
marcat EDUARD (min. 74 — din 
11 m).

F. C. ARGEȘ : Hristea 7 — 
Voicu 7, D. Pîrvu 6,5, Stancu 7, 
p. Tănase 7 — Eduard 7, șt. Ba
dea 6,5, Dican 6, Tirchineci 8 
(min. 46 C. Pană 7) — Vlădolu 6, 
Bănuți 7.

RAPID : Toader 7 — Iorgules- 
cu n 8, Cîrstea 6, Rada 6,5, Ba- 
coț 6 — Drăgbici 6, L. Iile 6, 
Goanță 6,5, Estinca 6 — Damas- 
chin II 5 (min. 79 Clolponea), 
Craiu 8 (min. 85 Pomuhaci).

A arbitrat A. Gheorghe 
Neamț) ; la linie : L 
Buciuman (ambii din

Cartonașe galbene : 
IORGULESCU H.

La speranțe : 2—0 (1—0).

CP- 
Igna țl D. 
Timișoara). 
D. PIRVU,

de
- _

reia peste poartă. Me- 
incheie în nota de do- 
a gazdelor.

ofsaid dar, nesemnalizat 
tușierul L Igna), centrează 
Estinca 
ciul se 
minare

Victor NITA

UN GOL
năpraznic în „transver-a șutat

sală", mingea a revenit în ca
reu, Bardac a jucat-o cu mina 
și lovitura de Ia 11 m a fost 
transformată de ȘT. PETCU. 
In replică, In min. 65, am re
ținut acțiunea lui Gabor, cînd 
Anton a apărat șutul lui ; în 
min. 74, la centrarea lui Că- 
mui, Cocan l-a împins în ca
reu pe Mustacă și acest al 
doilea penalty a fost executat 
tot de Șt. Petcu, dar Ioniță a 
ghicit „partea" și a apărat. A 
ratat apoi Nicșa, în min. 77 ; 
în min. 80, Anton a „scos go
lul" la mingea trimisă cu capul 
de I. Petcu. în final, hunedo- 
renii trimit balonul în plasă, 
dar înainte fusese obstrucție 
la portar. Arbitrajul, foarte 
bun în prima repriză, a mai 
scăzut în 
îndîrjit, a 
de condus.

a doua, dar meciul, 
fost extrem de greu

Constontin ALEXE

Stadion F. C. Bihor; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
10.000. Șuturi : 10—12 (pe poartă: 
6—4). Cornere : 3—5. Atr marcat : 
SZENES (min. 9 — din 11 m), 
BUCICO (min. 31), TERHEȘ (min. 
30 — din 11 m), N. MUREȘAN 
(min 53), MUJNAI (min. 55), res
pectiv DOBOȘ (min. 17), SABO 
(min. 79).

F. C. BIHOR : Blid 5 — M. Cio
can 7, Bucico 7,5, Biszok 7, Weis- 
senbacher 6 (min. 76 Baba) — 
Tămaș 6, N. Mureșan 7, Mujnal 7
— Szeneș 7 (min. 78 Balaj), Ter
heș 7, Ov. Lazăr 7,5.

„U“ CLUJ-NAPOCA: Prunea 6,5
— Gherman 6, Neamțu 6, Do
boș 7, Pojar 6 — M. Stoica 7, 
Popicu 5 (min. 56 Sabo 7), Blro 
6,5 — I. Moldovan 7, Cr. Sava 6, 
Muntean 6.

A arbitrat C. Corocan (Reșița): 
la linie : M. Axente (Arad) și M. 
Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene : GHERMAN, 
BIRO. WEISSENBACHER, I. MOL
DOVAN, BLID, TAMAȘ.

La speranțe : 2—3 (1—0).

telefon), 
desfășu- 

se intre- 
nu

ORADEA, 5 (prin 
Mai echilibrată ca 
rare decît o lasă să 
vadă scorul final, partida 
s-a ridicat — în ansamblul ei
— la nivelul calitativ așteptat 
de public. Ba chiar, la înce
put, influențat și de vînt. jo
cul a fost de un nivel modest, 
ambele echipe evoluînd cris
pat, nervos, cu abuz de faul
turi. ceea ce a și dus la acor
darea mai multor cartonașe. 
Prima acțiune ofensivă cu a- 
devărat 
In min. 
pătruns 
dreaptă 
spre Terheș, care a fost faul
tat Arbitrul a acordat prompt 
penalty, transformat de SZE- 
NEȘ. Replica clujenilor nu

reușită s-a produs 
9, cind Ov. Lazăr a 
impetuos pe partea 

și a centrat în careu

OCAZII PESTE
S.C. BACĂU 
F.C. OLT

1 (0)
0

Stadion .23 August"; teren bun; 
timp răcoros ; spectatori 
14.000. Șuturi : 22—3 (pe 
6—4). Cornere : 10—3. A 
G. FULGA (min. 55).

SPORT CLUB : Arvinte 
noff 6, Fișlc 7, Artenl 
din 6 — Burleanu 8, Ivanov 6 
(min. 65 Jcrcălău 6), Tismănaru 
7,5 — Șolman 6, Grigoraș 6 (min. 
7» Sclnteie), G. Fulga 7.

F. C. OLT : Stingaclu 7,5 — V. 
Popa 6, Mlhali 5, S. Moraru 5, 

7 — Eftimie 7, Ruse 8
(min. 71 Dudan 6), D. Muntea- 
nu 6 — Turcu 6, Pena 7, Tulba 6 
(min. 35 Șuvagău 6).

A arbitrat I. Coț (Ploiești) ; la 
linie : V. Angheloiu șl M. Nlcu- 
lescu (ambii din București).

La speranțe : 0—0 ; 5—3 după
penalty-uri.

— circa 
poartă : 
marcat

7 — Pe-
6, Clu-

Pistol
s.

BACAU, 5 (prin telefon). O 
primă repriză relativ echili
brată, în care F.C. Olt s-a stră
duit să împingă fazele cit mai 
departe de poarta lui Stînga- 
ciu, mizînd pe dispeceratul 
„bătrînesc" (pase lente, dar de 
mare precizie) al lui Eftimie și 
incursiur. le vioaie ale lui Pe
na. Sport Club Bacău, o dată 
intrată în posesia mingii, se 
dovedea o echipă grăbită, lan- 
sînd sistematic cele două ex
treme, percutînd și pe centru 
prin Burleanu și Tismănaru, 
care veneau vijelios din linia 
a doua. împresurat adesea, ca. 
reul oaspeților 
cîteva

s-a expus de
ori serios, dar gazdele

TOT RADU II
(prin telefon), 

primele minute, 
variat.

A-SIBIU, 5 
tacind din 
viguros, variat, lucid. F. C. 
Inter și-a trecut în cont, după 
prima repriză, 6 cornere con
secutive. 12 șuturi spre poarta 
lui Mânu, trei bune ocazii iro
site de Cașuba (min. 2), C. 
Zamfir (min. 5) și Dobrotâ 
(min. 34), și un gol foarte fru
mos înscris in min. 36 : Jurcă, 
Majaru, Cașuba au schimbat 
rapid intre ei pe stingă, pri
mul a centrat în mijlocul ca
reului oaspeților, RADU II 
a reluat cu capul sub trans
versală, balonul a depășit li
nia de poartă și arbitrul a acor
dat prompt gol. în replică, 
Sportul Studențesc s-a stră
duit să pună stavilă ofensivei 
condusă de veteranul Radu II 
(secondat de 
și C. Zamfir), 
traatace foarte 
țerchi (min. 4 
țaș (min. 17) și Olteanu (min. 
30) fiind la un pas de a mar
ca goluri ce păreau de neevi
tat. Așadar, o primă parte a

cu multe faze la celejocului
două porți, faze spectaculoase, 
aplaudate de miile de Iubitori 

laai fotbalului. prezenți 
meci.

Același joc interesant, 
ți după pauză. în 
60 Laurențiu și, respec- 
Buțerchi au șutat vio- 
dar au greșit de Dut.in 

Apoi, in min. 64, Spor-

des
min.

rapizii Cașuba 
dar să și con- 
periculos, Bu
și 7). Trîmibi-

chiț, 
56 ți 
tiv, 
lent, 
ținta, 
tul Studențesc a reușit egala- 
rea : STANICI — cel mai bun 
jucător al oaspeților — a avan
sat în jumătatea adversă, a 
simulat o pasă spre stingă, dar 
și-a continuat cursa, a intrat 
in careu șt a trimis plasat pi 
lingă V. Marcel. Din acest 
moment F. C. Inter a accele
rat la maximum tempoul ac
țiunilor ofensive. în min. 82 
Radu II a ratat o ocazie ra
risimă, însă, în min. 84, Ia o 
altă „șarjă" spectaculoasă a 
gazdelor, Cașuba a fost faul
tat în careu de M. Marian și 
s-a acordat evident lovitură de 
la 11 m : a executat același 
RADU II, Mânu a intuit di-

ÎN VERVĂ...
s-a lăsat așteptată și, in min. 
17, la o precisă centrare a lui 
Stoica, DOBOȘ a reluat pla
sat cu capul, aducînd egalarea. 
Din acest moment, jocul de
vine mai îndîrjit, dar și mai 
dinamic, crescînd totodată în 
anumite momente și pe plan 
spectacular. Gazdele reușesc 
să preia din nou conducerea, în 
min. 31, cind, in urma unei 
lovituri libere - executate de 
Mujnai, mingea, strecurată 
Printr-o pădure de picioare 
in careul oaspeților, a fost in 
cele din urmă reluată de BU
CICO, in plasă. Șapte minute 
mai tîrziu, TERHEȘ a fost din 
nou faultat în careu (clujenii 
au protestat la această fază) 
și tot el a transformat penalty- 
ul. Repriza avea să se înche
ie cu o șarjă ofensivă de toa
tă frumusețea a bihorenitor. 
finalizată printr-un șut bom
bă al lui Weissenbacher, la 
care portarul Prunea a inter
venit excelent.

Repriza secundă debutea
ză cu un viguros atac clu
jean, dar, după ce Blid apără 
șutul lui Cr. Sava. I. Moldo
van va relua imprecis mingea 
respinsă de portarul orășe
nilor. Replica gazdelor va fi 
însă pe cit de promptă, pe a- 
tît de eficace, scorul luînd 
proporții prin două goluri în
delung aplaudate, la capă
tul unor acțiuni de atac spec
taculoase. goluri înscrise de 
MUREȘAN (min. 53). cu capul, 
și de MUJNAI. (min. 55), 
printr-un șut foarte frumos, 
din afara careului. Clujenii 
nu cedează, și după o bună o- 
cazie ratată de Cr. Sava, în 
min. 67. vor reduce din scor în 

, min. 79, prin juniorul SABO, 
care șutează prin surprindere, 
de la circa 20 m.

Constantin FIRANESCU

OCAZII, DAR...
au ratat trei ocazii imense: 
min. 26, Ivanov — reluare cu 
capul din 5 m, peste poartă ; 
min. 43, același Ivanov șut im
precis din 9 m ; min. 44, Tis
mănaru înalță mingea peste 
poartă din numai 3 m!

După pauză, „mijlocul" oas
peților nu mai rezistă la pre
siune. De căderea lui profită 
Sport Club Bacău, care se 
dezlănțuie pur și simplu. A- 
părarea Oltului, pe umerii că
reia cade .tot greul meciului, 
se clatină și seria ocaziilor de 
gol la poarta lui Stingaclu re
începe : min. 51, Grigoraș, cu 
poarta goală în față, preferă 
să-l bage în „ofsaid" pe Fulga; 
min. 53, șut anemic Fulga, din 
poziție ideală ; min. 55, șuturi 
„oarbe" ale lui Ivanov și Gri
goraș, din apropierea porții. Și 
cînd ne hotărîsem să renun
țăm a mai nota aceste ocazii 
devenite monotone prin frec
vența lor, de repetare, iată că, 
în același minut 55, FULGA 
marchează (culmea) dintr-o 
poziție dificilă, șutind dintr-un 
unghi aparent închis. După gol, 
refluxul Oltului încetează. 
Oaspeții echilibrează oarecum 
jocul, Arvinte este pus de două 
ori la încercare : min. 73, șut 
puternic Pena, min. 82, lovitu
ră liberă sub „transversală" 
Eftimie. Bacăul rămîne însă la 
cîrma jocului, „consecventă", 
însă, cu lipsa de precizie la 
finalizare (Jercălău min. 75, 
Grigoraș min. 77), lungind 
exasperant lista ratărilor.

Ion CUPEN *

IF.C. INTER 2 (1) I
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0) |

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
15.000. Șuturi : 26—11 (pe poartă: 
10-M). Cornere : 8—4. Au marcat: 
RADU II (min. 36 și 84), respec
tiv STANICI (min. 64).

F. C. INTER : V. Marcel 6 — 
Laurențiu 7, Boar 7, I. Ene 7, 
Dobrotâ 7 — Jurcă 6, Mărgărit 6, 
Majaru 7 — C. Zamfir 7 (min. 46 
Văsii 6), Radu II 8, Cașuba 7.

SP. STUDENȚESC : Mânu 6 — 
M. Marian 6, C. Pană 7, Crifitea 7, 
Clacă 5 — Pologeu 6 (min. 78 M. 
Popa), Olteanu 7, Trimblțaș 7 
(min. 70 Șumudlcă 6), Stă nici 7,5 
— s. Răducanu 6, Buțerchi 7.

A arbitrat V. Titorod (Plopenl); 
la linie : Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) și AL Mustățea (Pitești).

La speranțe : 2—0 (1—0).

■■im.............................. ... •

recția, a respins în față, dar 
noarul sibienilor a preluat 
și a intrat cu mingea în poar
tă : 2—1, după o partidă foar
te interesantă.

Laurențiu DUMITRESCU



SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
BOXERII F. VAȘTAG 

SI R. OBREJA, 
ÎNVINGĂTORI 

IN TURNEUL DE LA SOFIA
SOFIA, 5 (Agerpres). Cea de-a 

40-a ediție a competiției interna
ționale de box pentru „Cupa 
Strandjata" s-a încheiat duminică 
în sala sporturilor ,,Universiada" 
din Sofia, printre cîștigătoril tra
diționalului turneu aflîndu-se si 
pugiliștii români Rudei Obreja 
(categoria mijlocie mică) și 
Francisc Vaștag (categoria semi- 
mijlociej. Adrian Mărcuț (cate
goria cocoș) și Giani Gogol (ca
tegoria ușoară) s-au situat pe lo
cul secund, iar Marcelică Tudoriu 
(categoria pană) s-a clasat ne 
locul trei.

în cea mai așteptată finală a 
ultimei reuniuni, pugilistul român 
Francisc Vaștag l-a întîlnit pe 
cubanezul Candelario Du vergel, 
campion mondial ,.en-titre“, cî$- 
tigător a numeroase turnee inter
naționale. Vaștag s-a impus încă 
din primul minut, imprimînd lup
tei un ritm sufocant» cu lovituri 
eficace la figură și corp. Boxe
rul nostru și-a dominat clar ad
versarul, victoria sa fiind apre
ciată de public și de specialiști-

Pe linia evoluțiilor meritorii la 
acest turneu, Rudei Obreia (în 
semifinale l-a depășit prin k.o. 
în prima repriză pe sovieticul 
V. Gucev) l-a întrecut la puncte 
pe campionul sovietic Turi Kiri
lin plasînd numeroase directe 
de stingă, dublate de croșee cu 
ambele brațe.

NOI SUCCESE
(Urmare din pag I)

record mondial de sală, rea
lizat de olandeza Elly van 
Hulst, în urma unei dispute 
palpitante și spectaculoase 
cu englezoaica Liz McCol- 
gan, atleta craioveană Marga
reta Keszeg (C.S.M. „U“. an
trenor N. Mărășescu), a ob
ținut o meritorie medalie de 
bronz, în urma unei compor
tări de bun nivel. Iată și cla
samentul acestei întreceri, 
care a constituit,- de asemenea, 
unul din punctele de vîrf ale 
reuniunii de sîmbătă : 1.
Elly va-n Hulst (Olanda) 8:33,82,
2. Liz McColgan (Anglia) 
8:34,80, 3. Margareta Keszeg
(România) 8:46,70.

Chiar dacă nu și-a reeditat 
rezultatul obținut la sftrși- 
tul săptămînii trecute. la 
Bacău (6,95 m), atleta hune- 
doreană Marieta Ilcu (Me
talul, antrenor Șt. Bereghazy), 
sărind acum 6,86 m. și-a asi
gurat medalia de argint a ac
tualei ediții a „mondialelor" 
de sală, în urma Galinei Cis- 
tiakova (U.R.S.S.), recordma
na lumii în aer liber (care a 
reușit 6,98 m). și înaintea coe
chipierei acesteia, Larisa Be- 
rejnaia (6,82 m).

Duminică, atleții români 
au fost prezenți la 800 m, 60 
m.g. și înălțime femei. în pri
ma și în ultima dintre aceste 
probe delegația noastră spo
rind în obținerea unor noi 
medalii. Speranțe care, însă, 
nu au concordat cu desfășura
rea, deosebit de echilibrată, 
a concursului. Astfel, în dis
puta semifondistelor pe 800 
m, încheiată cu victoria previ
zibilă a deținătoarei recordului 
mondial Christine Wachtel 
(R.D.G.) — nu cu un rezultat,

ÎNTRECERILE divizionare de volei
(Urmare din pag 1)

unei preluări, în general, sigure 
șl unor servicii puternice. Re
marcate: Maria Enaehe șl Tanfa 
Drăgoi (F), respectiv Corina Hol- 
ban, Doina Dimofte șl Irina Ve- 
licu. Arbitri : E. Mendel și D. 
Blaha. (Ch. GOLDENBERG, 
coresp.)

C.S.U. RAPID GALAȚI — PE
NICILINA IAȘI 2—3 (13, —3, —11, 
3, —12). Meci cu multe momente 
de suspans, datorită evoluției sco
rului. Ieșencele, cu o apărare 
mobilă șl promptă (mal ales in 
linia a doua), cu acțiuni mal sur
prinzătoare în atac și, nu în ul
timul rînd, eu o mare ambiție, 
au reușit să obțină o victorie 
meritată. Evidențiate: Alina Mo- 
canu de la gazde, Dana Sîngeor- 
gean, Tatiana Popa, Aurelia Pre
da și Gabriela Copcea de la oas
pete. Arbitri: Em. Ududec șl M. 
Stoica. (T. SIRIOPOL. coresn.)

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — MARATEX BAIA MARE 
3—0 (11, 4, 5). Misiune ușoară 
pentru craiovence, care, eu ex
cepția primului set (în care au 
fost conduse cu 0—6 !), au fost

Iată rezultatele tehnice ale ga
lei finale (în ordinea categorii
lor de la semimuscă la super- 
grea) : Krasimir Ciolakov (Bul
garia) b.p. Anghel Mihailov 
(Bulgaria) ; Ivan Gaiev (Bulga
ria) b.ab. 1 Martin Krastev 
(Bulgaria) ; Serafim Todorov 
(Bulgaria) b. p. Adrian Mărcuț 
(România) — în semifinale l-a 
întrecut pe polonezul J. D^eka- 
novski ; Kirkor Kirkorov (Bul
garia) b. p. Simeon Sașev (Bul
garia) ; Julio Gonzales (Cuba) 
b. K.O. I Bakari Mawben (Tan
zania) î Eduardo Correa (Cuba) 
b. p. Giani Gogol (România) — 
in semifinale a trecut de polo
nezul D. Czernij ; Francisc vaș
tag (România) b. p. Candelario 
Duvergel (Cuba) ; Rudei Obreia 
(România) b. p. Iuri Kirilin 
(U.R.S.S.) ; Machal Franek (Ce
hoslovacia) b. p. Zdravko Kostici 
(Iugoslavia) ; Pablo Romero (Cu
ba) cîștigă prin neprezentarea 
lui Stanislaw Lakomiec (Polo
nia î Bojidar Ivanov (Bulgaria) 
b. ab.I Marin Kunev (Bulgaria) ; 
Nikolai Sohilln (U.R.S.S.) b. p. 
Ladislav Husarik (Cehoslovacia).

Organizatorii au acordat lui 
Francisc Vaștag trofeul pentru 
cel mal tehnic boxer al tur
neului.

„CUPA PRIETENIA" 
LA HALTERE - JUNIOR
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 

în cadrul competiției interna
ționale de haltere pentru ju
niori „Cupa Prietenia", ce

DE PRESTIGIU
totuși, deosebit, 1:59,24 — a- 
tleta suceveană Violeta Be- 
clea, debutantă la o compe
tiție de asemenea anvergură, a 
realizat timpul de 2:00,26, care 
a adus-o pe poziția a patra, 
deci doar în preajma podiumu
lui... Și la înălțime scontam pe 
un loc pe podium, avînd în 
vedere anterioara comporta
re de înalt nivel a campioanei 
mondiale de juniori Alina 
Astafci, recent încununată și 
cu titlul de campioană euro
peană de sală al senioarelor. 
Iată, insă, că tînăra noastră 
reprezentantă, aflată la ca
pătul unui solicitant sezon de 
sală, nu a mai reeditat perfor
manța de la Haga (1,96 m), ea 
trecîrid doar peste ștacheta ri
dicată la 1,91 m. Proba a re
venit recordmanei mondiale 
Ștefka Kostadinova (Bulga
ria) — 2,02 m, aceasta nepar- 
tlcipînd. însă, șl la „euro
penele" din acest sezon. 
HuixHera Mihaela Pogăceanu, 
prezentă și ea în finala probei 
de 60 m.g., s-a situat pe lo
cul 5, (cu 7,95), titlul mondial 
revenindu-i sovieticei Eli
zaveta Cernîkova (7,82).

Alțl etștlgătorl : feminin — 
400 m : Helga Arendt (R.F.G.) 
51,52 : 200 m : Marlene Ottey (Ja
maica) 22,34 ; 3 km marș : Kerry 
Saxby (Australia) 12:01,65 ; greu
tate : Claudia Losch (R.F.G.)
20.43 m ; masculin — 800 m : 
paul Ereng (Kenya) 1:44,84 ; înăl
țime: Javier Sotomayor (Cuba)
2.43 m (nou record mondial); prăji
nă: Rodion Gataulin (U.R.S.S.) 
5,85 m, 1 500 m : Marcus O’Sullivan 
(Irlanda) 3:36,64, 400 m: Antonio
McKay (S.U.A.) 45,56, trlpiu-salt : 
Mike Conley (S.U.A.) 17,65 tn, 
3 000 m : Said Aouita (Maroc) 
7:47,94, lungime: Larry Myrlcks 
(S.U.A.) 8,36 m.

tot timpul în „priză", depășind 
ușor o formație cu o evoluție 
modestă după începutul surprin
zător. S-au remarcat : Cristina 
Buzilă șl Monica Șușman. Arbi
tri: V. Tilcă și D. Dobrescu. (Șt. 
GURGUI, coresn )

C.S.M. OȚELUL TIBGOVIȘTE — 
OLTCIT CRAIOVA 3—1 (6, —4. 7. 
7). Intr-o partidă foarte impor
tantă pentru zona retrogradării, 
localnicele — de la care s-au 
impus Dumitra Dima, Maria Mi- 
tltelu șl Ileana Oprea — s-au im
pus, domlnîndu-și partenerele in 
cea mal mare parte a timpului. 
De la craiovence, mai sigure au 
fost Corina Chiroșca și Roxana 
Oprea. Arbitri: Al. Dragomlr șl 
M. Ioanovici. (M. avanu, 
coresp.)

CHIMIA RM. VlLCEA — DACIA 
PITEȘTI 3—2 (-14, 9, -11, 15, 8). 
După un joc alert, cu faze cum 
ar fi de dorit să vedem meci de 
meci în prima divizie, vîlcencele 
— avînd tn Felicia Popescu, Lu- 
crețla Mirea și Dorina Crăciun 
echipierele cele mal inspirate — 
au clștlgat grație unei concen
trări superioare în setul decisiv. 
De la piteștence s-au remarcat

se desfășoară la Kemerovo, 
în limitele categoriei 90 kg 
sportivul român Adrian Ma- 
teeaș s-a clasat pe locul 3, 
cu rezultatul de 332 5 kg. la to
talul celor două stiluri. Locul 
întîi a fost ocupat de Tzinzian 
(R. P. Chineză), cu 350 kg la 
total. La categoria 100 kg pe 
primul Ioc s-a clasat concu
rentul sovietic Ghenadi Sce- 
kalo — cu 387.5 kg la cele două 
stiluri.

MARGARETA MUREȘAN 
A CLSTIGAT TURNEUL 
DE ȘAH DE LA BLED

BELGRAD. 5 (Agerpres). — 
Turneul international femi
nin de șah de la Bled s-a în
cheiat cu victoria marii maes
tre române Margareta Mureșan 
cu 7 puncte din 9 posibile. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Elena Matveeva (U.R.S.S.) 
— 7 puncte (coeficient Bueholz 
inferior), Baumstark (RoÂiâ- 
nia). Lazarevici și Pulj^k 
(ambele Iugoslavia), cu cite 
6.5 puncte. Harmsen (Olanda) 6 
puncte etc. In ultimele două 
runde, Mureșan a remizat 
partidele cu Matveeva și 
Harmsen. în timp ce Baum
stark a obținut două victorii 
Ia Grunfeld și Lazarevici.

în turneul masculin, pe locu
rile 1—4, cu cite 7 puncte, s-au 
situat Raicevici, Marianovici, 
Silberman și Kajdanov. Theo
dor Ghițescu. Sergiu Grunberg 
șl Nebiosa Ilijin au realizat 
cite 6 puncte

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
BIATLON

• Campionatele Mondiale de 
biatlon pentru juniori au conti
nuat la Voss (Norvegia) cu pro
ba de 10 km cîștigată de Michael 
Lohschmidt (R.D. Germană) 25:26, 
urmat de Mikael Loefgren (Sue
dia) 25:45 și Viktor Magiurov 
(U.R.S.S.) 25:48.

PATINAJ VITEZĂ

• Proba de 500 m din cadrul 
Campionatelor Mondiale de pati
naj viteză pentru juniori, de la 
Kiev, a revenit sportivului An
drei Anufrienko (U.R.S.S.) în 
39,08. La feminin, aceeași probă a 
fost cîștigată de concurenta Anke 
Bayer (R.D.G.) în 42,8.

TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY
ANGLIA - FRANȚA 11-0 I

LONDRA, 5 (Agerpres). In 
competiția internațională de 
rugby „Turneul celor 5 na
țiuni", echipa Angliei a învins

PE SCURT • PE
BASCHET • La Split, în 

meci pentru turneul final al „Cu
pei Campionilor Europeni" (mas
culin), echipa locală Jugoplastika 
a dispus cu scorul de 84—79 (39— 
40) de formația B.C. Barcelona, 
în cadrul aceleiași competiții, e- 
chipa ARIS Salonic a întrecut în 
deplasare, cu scorul de 100—88 
(57—41), formația T.S.K.A. Mos
cova.

BOX • Columbianul Elvis
Alvarez a devenit campion mon
dial la categoria muscă (verslu-

Cristina Buznosu, Dana Marines
cu si Xenia Ivanov. Arbitri : N. 
Găiășeanu și V. Ionescu. (D. 80- 
ȘIANU, coresn)

MASCULIN

ELCOND DINAMO ZALAU — 
DINAMO BUCUREȘTI 2—3 (—3, 
12, 13, —3, —13). Un public nu
meros a asistat Ia o partidă pe 
alocuri dramatică, care a durat 
circa două ore de joc. Bucureș- 
tenli, din rîndul cărora s-au dis
tins Drăgușin și Rotar, au Început 
șl au terminat în forcing, nu fără 
a avea emoții intr-un final „pe 
muchie", cum se spune. Sălăjenli 
au fost pe punctul de a stopa li
derul, tn această încercare mai 
eficienți dovedlndu-se Ciontoș și 
Zadacencu. Arbitri: S. Popescu 
și N. Dobre. (V. TUDOR, coresp.)

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — STEAUA BUCUREȘTI 
0—3 (6, 11, 12). Gazdele au pus 
probleme mal experlmentațllor lor 
parteneri tn seturile al doilea și 
al treilea. în care au condus, dar 
la diferențe mici. Mai buni : Pen- 
telescu, Constantin șl Șoica de la 
învingători. Baidoc de la învinși. 
Arbitri: C. Antonovici șl V. Du
mitru. (C. ALBU, coresp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

Universiada de iarnă

ÎNTRECERILE - INFLUENȚA TE 
DE CAPRICIILE VREMII

SOFIA, 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Efor
turile gazdelor Universiadei de 
iarnă sînt încă îngreunate de 
capriciile vremii, un val de 
căldură fopind zăpada și 
scurtind. astfel, pirtiile de schi 
fond. Drept urmare, cele 51 
de alergătoare pe schiuri — 
între ele și sportivele noastre 
— s-au aliniat la startul pri
mei probe, întrecerile pe 10 
km stil liber desfășurîndu-se 
pe o singură buclă de 3,3 km. 
Zăpada grea, udă. a favorizat 
în general pe sportivele cu 
gabarit mărunt, așa cum au 
fost toate s-chioarele sovie
tice (extrem de puternice și 
bine pregătite, de altfel), 
clasate în final pe primele 6 
locuri. Dintre sportivele noas
tre cel mai bine s-a compor
tat Mihaela Cîrstoi, cu un 
fizic asemănător, ea situîn- 
du-se în final pe locul 10. Pe 
primele două bucle, Ileana 
Hangan o depășea pe Cîrstoi 
cu 9 și, respectiv, 12 secunde, 
dar Pe ultima a cedat fizic, a 
pierdut mai mult de un minut 
și a sosit abia pe locul 12.

Au început întrecerile si ceî 
doi patinatori artistici ai noș
tri. După programul figurilor 
obligatorii, Cornel Gheorghe 
se află pe locul 9. cu coefi
cient 3.6, in frunte situîndu-se 
Makoto (Japonia) cu 0.4. 
urmat de Cygan (S.U.A.) 0.8

SCHI

• Cupa Mondială la schi alpin 
a programat pe pîrtia de la 
Furano (Japonia) o probă mascu
lină de slalom uriaș, în care 
victoria a revenit sportivului 
austriac Rudolf Nierlich, înregis
trat în două manșe cu timpul de 
2:15.98. L-au urmat norvegianul 
Ole Chris (Furuseth) 2:16,05 
șl elvețianul Pirmin Zurbriggen 
2:16.91. In clasamentul general 
se menține lider Marc Gl- 
radelll (Luxemburg), cu 395 
puncte, urmat de Plrmin Zurbrig
gen 287 puncte. Proba feminină de 
slalom uriaș a fost ciștigată de 
schioare elvețiană Marla Wal- 

cu scorul de 11—6 (4—0) fior, 
mația Franței, în timp ce Sco
ția a întrecut cu 37—21 (19—21) 
selecționata Irlandei.

SCURT • PE SCURT
nea C.M.B.), învingtnd la puncte 
in 12 reprize pe Miguel Mercedes 
(Republica Dominicană), în gala 
desfășurată la Medellin.

ȘAH • După 10 runde în 
turneul internațional de la Lina
res (Spania) se menține lider 
Vasili Ivancluk (U.R.S.S.) cu 7 
puncte, urmat de Karpov 
(U.R.S.S) 5,5 puncte (1), Llubo-

J evict (Iugoslavia) 4,9 p (2). 
în runda a 10-a, Karpov a remi
zat cu Ivancluk, iar Bellavskl a 
clștlgat la lusupov.

IOVA — CALCULATORUL BUCU
REȘTI 2—0 (12, 6, 19). Med di
namic, cu multe faze aplaudate, 
echilibrat în multe moment^. In 
ultimul set egalitatea a început 
la 9 și s-a menținut pînă in pre
lungiri. Arbitri: O. Manițiu și D. 
Dobrescu. (Șt. GURGUI, coresp.)

EXPLORĂRI MOTORUL BAIA 
MARE — RELONUL SAVINEȘTI 
3—0 (9, 4, 7). Bălmărenil (de la 
care s-au evidențiat Georgescu, 
ștefan șl G. Dumitru) au clștlgat 
in mal puțin de o oră de joc. 
Arbitri: A. Dlnleu șl Al. Rafu. 
(A. CRIȘAN, coresp.)

I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI —
C. S.M.U. SUCEAVA 1—3 (13, —12, 
—6, —9). Oaspeții (cu Ciobîcă ta 
prim-plan) au prins o zi bună, 
tntrecind pe merit o formație 
care n-a putut ține ritmul dectt 
în primele două seturi. Arbitri :
D. Rădulescu șl D. Poroșnlcu. 
(N. POPA, coresp.)

VIITORUL BACAU — TRACTO
RUL BRAȘOV 3—2 (—14, —9, 14. 
6, 12). Brașovenii au avut un start 
de.„ rămînere în „A", dar. după 
două ore șl 20 de minute, au ce
dat, ia mare luptă, Remarcați: 
A. ion, Pralea șl Ad. Dumitru de 
la gazde, Cășvean, Paul șl Fe- 
rarlu de la oaspeți. Arbitri: I. 
Armeanu șl A. Nedelcu. (L. 
MANDLER, coresp.) 

și Petrenko (U.R.S.S.) 1,2. Tra
gerea la sorți l-a „repartizat", 
insă, pe reprezentantul nos
tru în grupa a II-a pentru 
programul original. departe 
de fruntașii turneului, masați 

, in grupa a IV-a. Marius Ne
grea ocupă locul 19.

Pe pîrtia Vitoskolale au în
ceput antrenamentele crono
metrate în vederea coborîrii. 
Mihaela Fera s-a situat pro
mițător în prima încercare 
(locul 6. în 1:21,47). Să spe
răm că ea va evolua pe măsu
ra punctajului F.I.S. cu care 
este creditată, tentativă pe 
care n-a reușit-o la super-u- 
riaș, cînd s-a clasat o» locul 17 
în 1:24.91.

REZULTATE TEHNICE : SCHI 
FOND, 10 km stil liber, feminin 
— 1. Elena Sedlețkaia (U.R.S.S.) 
29 :00,5, 2. Natalia Cernin (U.R.S.S.) 
29,36,7, 3. Svetlana Kamotskaia 
(U.R.S.S.) 29:44,5... 10. Mihaela
Cirstol 30 :55,2... 22. Ileana Hangan 
32:05,9... 24. Adina Țuțulan 32:22.7 
...44. Daniela Filimon 35:00.3 ; 
PATINAJ ARTISTIC, perechi S 
1. Natalia Miskutenog. A. Dimi- 
triev (U.R.S.S.) 1,5, 2. Sharon
Karz, D. Williams (S.U.A.) 3.5,
3. Marina Elkova. S. Zait.ev 
(U.R.S.S.) 4.0 ; HOCHEI (turneu
de 6 echipe) : U.R.S.S. — Coreea 
de Sud 19—1 (5—0, 10—0, 4—1),
Cehoslovacia — S.U.A. 4—1 (1—1, 
1—0, 2—0), Finlanda — Japonia 
8—6 (4—1, 2—2, 2—3), U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 4—0 (2—0, 1—o 1—0).

Rp4„ T’MDCTț

User, înregistrată în două man
șe cu timpul de 2:20.37. Pe locu
rile următoare s-au situat Mate- 
ja Svet (Iugoslavia) 2:21.24 și 
Vreni Schneider (Evețla) 2:21.98. 
Proba feminină de slalom special 
a revenit schioare! elvețiene Vre
ni Schneider, cronometrată în 
două manșe cu timpul de 1:41,17.

FOTBAL
II meridiane |

• REZULTATE Înregistrate ta 
i-.— - — - a campionatului

V.f.L. Bochum 
K61n 1—3 ; Eintracht 
pe Main — St. Pauli 

1—1 ; S.C. Karlsruhe — 
Stuttgart 1—0; V.f.B.
— Bayern Mtlnchen
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• IN ETAPA a 20-a a campio
natului italian, echipa Sampdoria 
Genova a învins pe teren pro
priu, cu scorul de 2—0, formația 
Pisa. Alte rezultate : Atalanta — 
Torino 1—0 ; Bologna — Como 
1—0 ; Fiorentina — Cesena. 4—1 ; 
Internazlonale — Verona 1—0 ; 
Juventus — Ascoli 2—0 ; Lazio — 
A.C. Milan 1—1 ; Lecce — A.S. 
Roma 0—0 ; Pescara — Napoli 
0—0. In clasament conduce echi
pa Internazionale, cu 34 puncte, 
urinată de formațiile Napoli 31 
puncte și Sampdoria 29 puncte.

IN ETAPA a 15-a a campiona
tului R.D. Germane, echipa Dy
namo Dresda a terminat la ega
litate : 0—0 pe teren propriu cu 
formația F.C. Magdeburg. Alte 
rezultate : F.C. Karl Marx Stadt 
— Carl Zelss Jena 1—1 ; Energie 
Cottbus — Hansa Rostock 2—2 ; 
Locomotive Leipzig — Chenue 
Halle 0—0 ; Dynamo Berlin — 
Wlsmut Aue 2—1 ; Sachsenring 
Zwickau — Union Berlin 5—1 ; 
Stahl Brandenburg — Rot Weiss 
Erfurt 2—0. Lideră a clasamen
tului se menține echipa Dynamo 
Dresda — 26 puncte, urmată de 
formațiile Dynamo Berlin șl 

Hansa Bostock 19 puncte.

etapa a 20-a : 
R.F. Germania :
- F.C.
Frankfurt 
Hamburg 
Kickers
Stuttgart —„ —.. .„i.
1—1 î S.V. Hamburg — Hanovra 
4—4 ; F.C. Kaiserslautern — Bo
russia Dortmund 3—2 ; Bayer 
Leverkusen — Werder Bremen 
1—0 ; F.C. Nurnberg — Bayer 
Uerdingen 1—0 ; Borussia Moen
chengladbach — Mannheim 1—1. 
ta clasament conduce echipa 
Bayern MCnchen 31 puncte, ur
mată de formațiile F.C. K61n 26 
puncte și S.V. Hamburg 29 
puncte.

CAMPIONATUL MONDIAL 
pentru juniori, desfășurat ta 
Arabia Saudltă, s-a încheiat la 
Riad eu victoria echipei Portu
galiei, care a întrecut In finală 
cu scorul de 2—0 (1—0) selecțio
nata Nigeriei. în meciul pentru 
locul trei, reprezentativa Braziliei 
a învins cu scorul de 2—0 (0—0) 
selecționata S.U.A.

LA DHAKA, în meci pentru 
preliminariile Campionatului 
Mondial, selecționata R.P. Chineze 
a întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) 
echipa Bangladeshului.

ÎN CAPITALA Boliviel, La Paz, 
echipa locală Bolivar a învins cu 
scorul de 2—1 (1—0) formația u- 
ruguayană Danublo Montevideo, 
ta meci pentru „Cupa Liberta- 

dores*. t


