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în fazele superioare ale cupelor europene de handbal

EVOLUȚII Șl REZULTATE REMARCABILE
ALE MAJORITĂȚII ECHIPELOR NOASTRE

Punct final în Divizia A de baschet masculin

SI EAUA - CAMPIOANĂ
PENTRU A 19-a OARĂ!

„Cupa Campionilor 

STEAUA - ORTIGIA
Simbătă după amiază, Pala

tul Sporturilor și Culturii din 
Capitală a fost gazda meciului 
retur din sferturile de finală 
ale, competiției continentale su
preme a handbalului masculin 
de club. Multipla noastră cam
pioană, Steaua, a primit vizi
ta echipei Ortigia Siracusa

Marian Mirică s-a înălțat și va arunca nestingherit la poartă. 
Fază din meciul Steaua — Ortigia Siracusa

Foto : Nicolae PROFIR
(Italia) in fața căreia a cîștigat cri 
27—21 (14—10) calificîndu-se
astfel în semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni", cu sco
rul general de 53—43, succes

„Cupa Cupelor"- - - - - - -
EMPOR ROSTOCK — DINAMO
ROSTOCK, 19 (prin telefon de 

Ia trimisul nostru special). După 
jocul deosebit de bun făcut în 
deplasare, în ..optimile14 „Cupei 
Cupelor", cînd a eliminat forma
ția sovietică Ț.S.K.A. Moscova, 
deținătoarea trofeului C.C.E., 
liandbaliștii de la Dinamo Bucu
rești, au repetat partitura" în 
aceleași condiții dificile ale jocu
lui „afară", reușind să obțină 
un scor egal, 22—22 (10—10), cu 
Empor Rostock, rezultat care, a- 
dăugîndu-se la victoria realizată 
cu o săotămînă în urmă la Bu
zău (28—23), le-a adus astfel ca
lificarea în semifinalele compe
tiției. cu scorul general de 50—45.

încă din primul minut de joc, 
dinamovlștii au pornit hotărîți 
să-și apere avantajul de cinci 
goluri, ei fiind cei care au des
chis scorul prin Mocanu imediat 
după primul fluier al arbitrilor. 
Desigur însă că gazdele au ac
ționat tot mai activ, încencînd 
să profite de orice inexactitate 
a apărării dinamoviste (care, în 
cele din urmă, avea să se dove
dească punctul forte al acestei

Europeni" - - - - - - -  —
SIRACUSA 27-21 (14-10)

pentru care handbaliștii mili
tari și antrenorii lor, Radu 
Voina și Ștefan Birtalan, me
rită. oele mai calde felicitări.

Cum era de așteptat, campi
onii noștri s-au impus, fără să 
forțeze, în fața unor adversari 
incomozi, care nu au renunțat 
nici un moment la luptă, deși 

era clar că victoria nu putea 
fi obținută d-ecit de Steaua. Di
ferența de valoare dintre cele 
două competitoare a făcut ca 
spectacolul să nu se ridice

BUCUREȘTI 22-22 (10-10)
performanțe deosebite), scorul 
menținindu-se egal sau cu avan
taj minim pentru Empor : 2—2 
(min. 5), 3—2 (min. 7), 5—4 (min. 
11), 5—5 (min. 13) și 10—9 (min. 
27).

Rînd pe rînd însă, Roșea, tăcu, 
Dogărescu punctează de la dis
tanță sau de la semicerc, făcînd 
Inutile eforturile gazdelor de a 
se distanța. Iar dacă nu s-ar fi 
ratat în același timp și citeva a- 
tacuri foarte bune, repriza s-ar 
fl terminat nu la egalitate, cl 
cu siguranță în avantaj pentru 
elevii antrenorilor Ghițâ Licu șl 
Valentin Samungl.

Și în partea a doua a jocului 
se manifestă aceleași caracte
ristici : apărare sigură, atacuri 
frumos construite, încheiate cu 
aruncări precise, ceea oe face 
ca scorul să devină favorabil di
namoviștilor : 11—10 (min. 33), 
12—10 (min. 34), 13—12 (min. 38),

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in oaa ■< 4-a' 

decît parțial la nivelul exigen
țelor competentului nostru pu
blic, care și-a încurajat conti
nuu formația favorită. Deși 
lipsită de aportul a două piese 
importante în angrenajul echi
pei — Constantin Petre și A- 
drian Ghimeș, accidentați — 
Steaua a luat pe cont propriu 
meciul, avînd inițiativa pe tot 
parcursul celor 60 de minute 
de joc. Preocupați insă prea 
mult de înscrierea golurilor, 
steliștii au fost surprinși de
seori în faza de apărare și nu
mai forma remarcabilă a porta
rului Tudor Vasile a făcut ca 
numărul golurilor primite să nu 
fie și mai mare. Am remarcat 
și cu acest prilej seriozitatea 
în tot ceea ce face a lui Marian 
Dumitru, apetitul de gol al ex
tremelor Dumitru Berbece și 
Marian Mirică, după cum tre
buie consemnată introducerea

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)

în meciurile de ieri din Divizia A de fotbal

FLACĂRA MORENI - SINGURA VICTORIE ÎN DEPLASARE
@ „Remizele" — absente • F.C. Inter Sibiu realizează scorul etapei și își conso
lidează poziția • Oțelul (învingătoare) speră, în timp ce craiovenii (învinși) se văd 
într-o postură neobișnuită £ Dispută strînsâ pentru evitarea retrogradării între 12
echipe aflate pe distanța a numai 4 puncte I • Marți și miercuri,'meciurile restante

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.C. Inter - F.C. Argeș 4-■0 (3-0) 1. DINAMO 19 18 1 0 80-16 37
F.C. Bihor — Rapid 3-■1 (1-0) 2. Steaua 19 18 1 0 71-16 37
S.C. Bacău - „U“ Cluj-Napoca 2- 1 (2-0) 3. Victoria 19 12 3 4 49-31 27
A.S.A. Tg. Mureș - Flacăra Moreni 0- 2 (0-0) 4. F.C. Inter 20 11 2 7 30-28 24
F.C.M. Brașov - Corvinul 1- 0 (1-0) 5. Flacăra 20 9 3 8 35-25 21
F.C. Farul - F.C. Olt 2-•0 (1-0) 6. F.C.M. Brasov 20 8 3 9 34-34 19
Oțelul Galați - Univ. Craiova 2-■0 (0-0) 7. F.C. Olt 20 6 7 7 19-29 19

Celelalte două partide se vor disputa astfel : 8. S.C. Bacău 20 8 2 10 37-36 18
Victoria București - Sportul Studențesc - marți 21 9. F.C. Bihor 20 7 4 9 23-22 18
martie si Steaua - Dinamo - miercuri 22 martie. 10. Corvinul 20 8 2 10 26-40 18

11. „U“ Cluj-Napoca 20 6 5 9 23-36 17
ETAPA VIITOARE (duminică 2 aprilie) 12. F.C. Argeș 20 7 2 11 21-29 16

13. Sportul Stud. 19 7 2 10 28-36 16
Flacăra Moreni — F.C. Inter (0-1) 14. F.C. Farul 20 7 2 11 17-29 16
F.C. Olt - Steaua (1-3) 15. Oțelul 20 6 4 10 24-38 16
„U" Cluj-Napoca — Oțelul Galați (2-2) 16. Rapid 20 7 2 11 20-35 16
Univ. Craiova - F.C. Farul (0-1) 17. Univ. Craiova 20 5 5 10 28-42 15
Sportul Studențesc - S.C. Bacău (4-6) 18. A.S.A. Tg. Mureș 20 2 2 16 12-55 6
Rapid - Victoria (1-2)
F.C. Argeș — F.C. Bihor (0-2)
Dinamo - F.C.M. Brașov (3-1)
Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș (2-1) (Cronicile meciurilor, in pag. 2-3)

ORADEA, 19 (prin telefon). 
Ediția a 40-a a Campionatului 
Național de baschet masculin 
s-a încheiat duminică, în Sala 
Sporturilor din localitate, pli
nă pînă la refuz cu un public 
entuziast. Titlul a fost decis 
de ultimul meci al turneului 
final (desfășurat în condiții 
organizatorice ireproșabile), 
tradiționalul derby Steaua — 
Dinamo. Victoria a revenit, 
cu scorul de 90—78 (49—41), 
echipei Steaua (antrenori: Ni
colae Pirșu și Coste! Cernat), 
care a intrat astfel pentru a 
19-a oară, în posesia titlului. 
Steaua a totalizat 53 p și este 
urmată în clasament de Dina
mo București 51 p, 3. ICED 
CSȘ 4 București 45 p, 4. Dina
mo IMPS Oradea 40 p, 5. 
Balanța CSU Sibiu 38 p, 6. 
Rapid CSȘ 5 București 38 p.

Referitor la mult așteptata 
întîlnire Steaua — Dinamo, ea 
a fost dominată — în majo
ritatea timpului — de noii 
campioni, care au beneficiat de 
un lot mai omogen, cu mal 
muiți jucători în formă, cu 
patru pivoți „de meserie" , și 
cu doi conducători de joc ex- 
oelenți coordonatori. Dinamo- 
viștii au încercat să facă fa
ță adversarilor, dar numai cu 
Popa și IDavid cu adevărat 
eficienți și cu un singur pivot 
nu puteau obține mai mult. 
Dan Niculescu nu a evoluat la 
valoarea sa, iar acest fapt a 
dovedit din nou că buna com
portare a echipei Dinamo de
pinde, în prea mare măsură, 
de forma acestui talentat ju
cător. In plus, s-a resimțit ab
sența lui Alexandru Vinerea- 
nu (accidentat). Ca evoluție, 
scorul a alternat la în
ceput (Steaua — Dinamo: 12—5 
în min. 5, 12—16 în min. 8), 
apoi baschetbaliștii de la 
Steaua au pus tot mai mult 
stăpînire pe joc, ajungînd ca, 

între minutele 27 și 32, să 
aibă chiar un avantaj de 21 
puncte (72—51, 81—60). rareori 
întîlnit în meciurile dintre a- 
ceste formații. Spre final, ei 
au stopat seriile contraatacu
rilor și aruncărilor de la dis
tanță (care le-au adus, de fapt, 
acest succes categoric), petmi- 
țind dinamoviștilor să recupe
reze într-o oarecare măsură. 
Au marcat: Cernat 22. Erinu- 
rache 17, Ardelean 16, Roș- 
navschi 9, V. loan 8, Toader 
7. Cristescu 4, Brănișteanu 4, 
Netolițchi 3, respectiv Popa 
24, David 19. Sinevici 11, Băr- 
bulescu 5, Niculescu 8, Iacob 
2, V. Constantin 8. Arbitrii : 
C. Dumitrache și R. Stănciu- 
lescu au asigurat buna desfă
șurare a întrecerii.

Un rezultat hotăritor a fost 
și acela al meciului Dinamo 
I.M.P.S. Oradea — Balanța 
C.S.U. Sibiu, ambele candidate 
la locul patru. A învins echi
pa orădeană (antrenori: D-
Berceanu și V. Hupoiu), la ca
pătul unei întreceri aprig dis
putate: 108—97 (58—52). Este 
drept că formația gazdă a 
condus în majoritatea timpu
lui, uneori la diferențe apre
ciabile (36—22 în min. 12). dar 
oaspeții au reușit să reducă 
din handicap pînă la un coș 
(69—71, min. 27). în continua
re însă, superioritatea în lupta 
sub panouri, asigurată de D. 
Antohi și G. Șarlă (în același 
timp eficienți), ritmul de joc 
impus de Gh. Pascu, D. Cris- 
tea și H. Nicoară au adus e- 
chipei Dinamo IMPS o victo
rie meritată. Alte rezultate : 
Dinamo București — Rapid 
110—93 (58—56), Steaua — 
ICED 111—90 (61—39), ICED— 
Balanța 98—89 (48—52), Rapid

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in oao 2-31

ȘASE PARTIDE PE PRIMA SCENĂ A RUGBYULUI, 
TOT ATlTEA SUCCESE ALE GAZDELOR

Așa cum anticipam, prima e- 
tapă a returului Diviziei A — 
seria I la rugby, care s-a dis
putat ieri, a aparținut gazde
lor, învingătoare în toate cel» 
saso întîiniri.

DINAMO — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 27—3 (17—0). în
toamnă a fost 15—15, din for
mația bucureșteană lipseau a- 
cum o serie de titulari, inclu
siv internaționali, astfel îneît, 
luînd în seamă aceste amănun
te, se aștepta o partidă sub 
semnul echilibrului. Iar începu
tul ei a însemnat, într-adevăr, 
un joc disputat, cu dlnamoviș- 
tll forțînd continuu pătrunderi 
către ținta adversă, cu o echi
pă oaspete ce părea greu de 
trecut în agresiva sa apărare. 
Și s-a scurs un sfert de oră 
fără ca în defensiva organiza
tă de Mircea Ortelecan să apa

ră vreo fisură, Fl. Ion izbu
tind să înscrie doar din lovi
tură de pedeapsă (după un ba
lon trimis în bară). Dar atunci 
cînd, după o margine, puterni
cul Caragea a plecat în forță 
spre but, nimeni nu a mai pu
tut împiedica înscrierea celui 
dinții eseu. Pentru ca tot In
sistența să fie răsplătită ceva 
mai apoi, în cazul lui 'tnțuianu 
(a transformat Fl. Ion), iar 
lunga acțiune bucureșteană din 
min. 25 să se încheie, de ase
menea, în eseu, semnat de astă- 
dată de Copil. Din acest mo
ment, la 17—0 așadar, meciul 
și-a pierdut din ritm șl inte
res, făcîndu-și loc cam. multe 
greșeli individuale, a căror ex
plicație nu poate fi doar... vln- 
tul. Au mai intervenit numai 
cîte o șarjă a lui Gurănescu 
său Răducanu, atacul incisiv al 

lui Toader — eseu transfor
mat de Fl. Ion, tresărirea de 
orgoliu a oaspeților (o fază 
„legată", abia in min. 62 I din 
care a venit lovitura de pe
deapsă reușită de Bezărău, a- 
cesta ratînd, în schimb, destu
le altele) șl încă un eseu, prin 
Copil.

Brigada de arbitri V. Chi- 
rondojan — O. Ionescu, Gh. 
Anton a condus echipele : Di
namo : Toader — Bit.ulean, 
Franciuc, Tofan, Copil — Fl. 
Ion, Neaga (Tutunea) — Gtiră- 
nescu, Doja, Țuțuianu — Ca
ragea, Răducanu — Pașcu (Să- 
lăgean), Bucan, C. Gheorghe ; 
Știința : Năstase — Hăhăianu, 
Chiriac (Florea), Medragoniu,

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)
Internaționalul Caragea a pornit decis spre... primul eseu al me
ciului Dinamo — Știința Foto : Nicolae PROFIR



In turneul de la Cluj-Napoca 
---------------------------------------------I 

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI CÎȘTIGĂ DERBYUL i
CLUJ-NAPOCA, 19 (prin tele

fon). Sîmbăta și duminică au 
avut loc ultimele meciuri din 
cadrul primului turneu ’39 al 
campionatului Diviziei A de polo 
— grupa I valorică. în reuniu
nea de duminică dimineață a 
fost programat derByul bucureș- 
tenelor DINAMO și STEAUA, cu 
atit mai așteptat cu cît lide
rul, se știe, cedase din avansul 
de puncte față de contracandi
data la titlu prin egalul sur
prinzător cu Voința cluj-Napo- 
ca. Partida, care a și încheiat 
turneul, a oferit, o dispută sub 
semnul marcajului sever (cu 
relativ puține iregularități, to
tuși, de ambele părți). Echili
brul de pe . tabelă a fost însă ... 
destabilizat — șl chiar din re
prizaI — prin excelentele des
prinderi din „strînsură" ale lui 
Hagiu, autorul a șase goluri 
(patru din centru !). Dinamo a 
cîștigat cu 9—7 (8—1, 2—0, 2—2, 
2—4).

Scorul l-a deschis campioana, 
dintr-un .,4 m“ executat. de 
Hagiu (min. 0,32). A egalat L.

în Divizia A de handbal

TEROM ÎNVINGE PE RAPID LA BUCUREȘTI !
Duminică s-au disputat etape 

incomplete în Divizia A la hand
bal (masculin și feminin), de
oarece șase echipe românești au 
participat in competițiile conti
nentale intercluburi. Amănunte 
de la aceste jocuri :

FEMININ (etapa a XV-a)
RAPID — TEROM IAȘI 25—30 

(12—15). Nici cei mai înfocați 
suporteri ai rapidlstelor nu pot 
să nu recunoască faptul că vic
toria ieșencelor este pe deplin 
meritată, obținută după un joc 
în care inițiativa le-a aparținut 
în permanență. In plus, evoluția 
în apărare a giuleștencelor, gre
oaie șl nesincronizată, a faciliat 
misiunea handbalistelor de la 
TEROM, care nu s-au lăsat prea 
mult invitate, sancțlonînd cu 
promptitudine ezitările bucureș- 
tencelor. Succesul oaspetelor s-a 
conturat șl mal pregnant ca ur
mare a „zidului" ieșencelor 
(Înalt, dar deopotrivă de mobil 
însă) în apărare, format de An
gela Anton, Valentina Cozma șl 
Beatrice Duca, care a ușurat 
mult misiunea Corneliei Rădă- 
șanu, excelentă portărlță dumi
nică dimineață în saia Rapid 
din Capitală. în atae, Mihaela 
Chelaru și-a dirijat atent cole
gele, Duca excelînd. dar deopo
trivă a înscris goluri spectacu
loase. la fel ca și extrema Co
rina Nisipeanu, în timp ce Coz
ma a arătat din nou că este 
una dintre cele mal bune jucă
toare pe postul de pivot. De la 
gazde doar Sevastița Grigore, 
Adriana Stanciu. Marinela Doi- 
ciu și Florica Ivan pot primi 
note de trecere, este drept mi
nime, într-un examen dificil.

■ i ' «aspatwiiuniomriiiM

ȘASE PARTIDE LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Larie — Bezărău, Bonea —- CI. 
Gheorglie, l’alamarlu, Trancă
— Sușinschi (A. Samdu), Dru- 
mea — Lacsiko. Ortelecan, 
Soare.

STEAUA - RULMENTUL 
BIRLAD 43—15 (27—9). Cam
pionii și-au creat avantaj pe 
tabelă încă din primele minu
te, cind punctele lor au fost 
realizate, toate, de D. Alexan
dru (care avea să totalizeze în 
final 27 p — din 5 l.p., 2 drop, 
3 transformări). Steaua a reu
șit apoi și patru eseuri, prin 
Boldor 2, Murariu și Radules
cu, cîștigînd clar, așa cum era 
șl de așteptat. Birlădenli au a- 
vut, la rîndul lor, unele mo
mente bune, concretizate de 
Botezătu — 2 eseuri, Floricică
— drop, Ștefănică — transfor
mări. A arbitrat P. Barbu. 
(Florin BRASLA — coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— 6.S.M. SIBIU 28—15 (15—6).

ADFIINlSIRÂțlA DE SEAT 10T0-PR0N0SP0DI INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
MULTIPLA PKONOEXPRES 

DIN 19 MARTIE 1989
FAZA I : Extragerea 1 : 

23 26 36 13 42 38 ; Extragerea a 
Ii-a : 8 39 19 28 44 40.

FAZA a 11-a : Extragerea a 
IlI-a ; 10 15 13 18 23 45 ; Extra
gerea a IV a : 6 42 2 44 5 21 ; 
Extragerea a V-a : 39 14 3 19 
8 42 ; Extragerea a Vl-a ; 26 7 
28 4 2 36 ; Extragerea a VII-a : 
12 24 8 31 32 6 ; Extrage
rea a Vili-a : 35 36 40 26 33 1. 
i^OND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
1.402.118 LEI.

Balanov, cu o puternică reluare 
peste Simion (min. 2,25). Urmea
ză alte două goluri ale dinamo- 
viștilor, prin același jucător cu 
numărul 7 (min.-3,33 și 6,15). Tot 
acesta va rata (bară) pe contra
atac, dar Moiceanu, în superio
ritate numerică (min. 9,36) șl
S. Popescu, printr-o foarte fru
moasă aruncare cu spatele la 
poartă (min 13,58), vor mări a- 
vantajul dinamovlștilor : 5—1.
In repriza a treia, diferența se 
păstrează, fiecare echipă înscri
ind de cîte două ori (Nuțu în 
min. 16.06 Șl L. Balanov — 17,53, 
din 4 m, pentru Steaua, lîagiu 
în mirt. 17,41 șl Rădueanu — 
20,03, la o superioritate numeri
că). Repriza ultimă începe cu 
un gol din 4 m al stelistului An- 
gelescu (min. 21,29), reface di
ferența Hagiu, tot din 4 m (min. 
22,04), dar Steaua se aruncă, în 
fine, cu toate forțele în atac, 
marcînd de trei ori, prin Ange- 
lescu (22,27) și Geambașu (24.25 
și 26,55). Hagiu însă va decide 
din nou, el fiind faultat de An- 
gelescu la o intrare irezistibilă, 

tot el transformă ultimul „4 m“ I 
(min. 27,20) al meciului. Victo- • 
rie pe deplin meritată a echi
pei antrenate de D. Popescu, cu I 
un „om la om“ mai decis în I 
apărare și cu un jucător care a “ 
fost, metaforic vorbind, cu un _ 
cap deasupra tuturor celorlalți I 
din acest derby. Au arbitrat V. I 
Goian șl B. Băjenaru.

Meciul CRIȘUL ORADEA - — 
RAPID BUCUREȘTI, un ... fost I 
derby, fără a se ridica la nivelul I 
tehnic șl spectacular de altădată, 
a devenit mal interesant abia . ■ 
după Cele două detașări pe ta- I 
bela de scor ale orădenilor (4—2 I 
și 6—4). De fiecare dată, giu- 
leștenii. au „tras" pentru egala- . 
re, Izbutită la 4, nu șl în fi- I 
naiul jocului, cînd Lupescu a | 
trimis violent în bară, imitat 
fiind la cealaltă poartă de Cos- . 
trăș. Rezultatul : 6—5 (0—0, 2—2, I 
3—2, 2—1) pentru Crișul. Marca- | 
tori: Gordan 3, Stankovits 2, Illes 
(C), Florincescu 2, Lupeseu 2, ■ 
M. Ștefănescu. Au condus R., I 
Nichita — V. Burdea.

CSU CONSTRUCȚII TMUCB — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 12—5 I 
(1—1, 3—1, 3—2, 5—1). Cursă pen- I 
tru. egalare și în acest meci, lo- • 
calnicii văzîndu-se conduși cu 
4—1 (în min. 10,17) și 5—2 I 
(15,20). Forma bună a portarului I 
bucureștean Mara și propria * * 
precipitare în fazele de finali- _ 
zare l-a ... stopat însă pe clu- I 
jeni, în această tentativă. In- ul- | 
timul „sfert”, mare agitație în 
bazin, tot C.S.U. ieșind mai , 
bine pe contraatac și fixînd ci- I 
frele de pe tabelă la o diferență | 
surprinzătoare, date fiind ante
cedentele din turneu. Scorul a . 
fost stabilit de FI. Nițâ 2, B. I 
Ștefănescu 2, Jianu 2, Ciobăniuc I 
2, Staciuc 2, Grancerof, Paola- 
zzo, respectiv Marc 2, Cosmatchi g 
2, Triteanu. Arbitri : V. Median— I 
Gh. Chirculete.

Au înscris: Grigore 6, Stanciu 6, 
Ivan 5. Doiciu 3, Dincă 2. Petre 2 
și Oprea 1 pentru Rapid, res
pectiv Duca 11, Anton 6, chelaru 
4, Nisipeanu 4, Cozma 4 șl Con- 
drea j. Arbitri: VI. Cojocaru —
1, Mihăilcscu (Craiova). M. V.

TEXTILA I.A.S. ZALĂU — 
RULMENTUL BRAȘOV 23—20 
(11—7). Marcatoare : Bălănean 
11, Fiastru 5, Goarnă 3, A. Bar- 
taș 2, Antal 1 și Chereji 1 pen
tru Textila, respectiv Demeter 8, 
Marian 4, Boriceanu 3, Știrbu 2, 
Partin 1, Muresan 1 și Milică 1. 
Arbitri: Al. Boer — E. lavorschi 
(Timișoara). (N. DANCIU — 
coresp.)

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— CONFECȚIA 28—25 (14—14).
Au înscris: Fălici 12, cojocărlța 
6, Tomuleac 4, Torjoc 3, pasăre
2, Stancov 1 pentru gazde, res
pectiv Preoțescu 6, Berbece 6, 
Grigoraș 5, Ronțescu 4, Tâncu 3, 
Vasile 1. Au arbitrat: Gr. Bo- 
locan — R. Mahler (Brașov). 
(C. CRETU — coresp.)

MASCULIN (etapa a Xlll-a)
UNIVERSITATEA CRIOVA — 

„U“ C.U.G. CLUJ-NAPOCA 26—22 
(12—10). Au marcat: Marian 11, 
Dumitrescu 4, Neagu 3, Răduță
3, Agapie 2, Barcan 2, Dumitru 1 
pentru gazde, respectiv Botorce 
9, Ov. Marc 4, Kiss 3, Crainic 3, 
Gall 1, Cristea 1, S. Pop 1. Ar
bitri: C. Cristea — Gh. Dumi
trescu (Constanța). (Șt. GURGUI
— coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — DI
NAMO BRAȘOV 16—21 (10—12).

COMERȚUL SÎNNICOLAU
MARE — H.C. MINAUR BAIA 
MARE 24-22 (11-9).

Datorită ploii care a căzut tot 
timpul, terenul a fost greu. 
Gazdele au avut inițiativa, 
concretizindu-și superioritatea 
prin eseurile lui Fulina și V’a- 
silache, restul punctelor fiind 
înscrise de Osiac — 6 l.p. + 
transformare. Pentru sibieni 
au marcat Ivanciuc 3 l.p.,
Amariei 2 l.p. A arbitrat N. 
Chiciu. (A. CRIȘAN, coresp.)

FARUL CONSTANȚA — U- 
NIVERS1TATEA ELT1M TIMI
ȘOARA 25—3 (12—3). Gazdele 
au dominat categoric, reușind 
un joc foarte bun. Studenții au 
avut unele acțiuni, rămase 
însă fără rezultat. Au înscris : 
Trancă, Sasu, Nucula — eseuri, 
Cumpătescu — 3 l.p. + 2 trans
formări (F), Domocos — l.p. 
Arbitru : M. Vătui. (C. POPA, 
coresp.)

CONTACTOARE BUZĂU — 
POLITEHNICA IAȘI 29—18 
(9—4). Joc frumos, cu cîte pa
tru eseuri, realizate de Cap- 
mare 2, Cioarec, Dumitraș — 
pentru Contactoare, Colibă 2,

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 19 

MARTIE 1989
1. A.S.A. Tg. Mureș — Flacăra 

Morenl 2 ; 2. Oțelul Galați — 
Univ. Craiova 1 ; 3. F. C. Fa
rul Constanta — F.C. Olt 1; 4.
Atalanta — Fiorentina 2 ; 5. Ce
sena — Torino 1 ; 6. Juventus — 
Bologna 1 ; 7. Lazio — Napoli 
X ; 8. Lecce — Como X ; 9.
Milan — Verona X ; 10. Pesca
ra — Ascoll X ; 11. Pisa — Roma 
1 ; 12. Sampdoria — Internazio- 
nale 2 : 13. Avellino — Genoa X.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
2.552.161 LEI.
• Datorită disputării partidei 

Real Sociedad — V.f.B. Stuttgajt 
jol, 16 martie, ca și volumului 
mare de cîștiguri la concursul 
Pronosport din 15 martie, cu 
meciuri din cupele europene, o- 
mologarea cîștigurilor a fost a- 
mînată, urmînd a fi publicată în 
rubrica noastră a doua zi după 
stabilirea cîștigurilor.

în partidele de simbătă. nici o 
surpriză. DINAMO a învins cu I 
10—5 (1—1, 3—0, 4—1, 2—3) pe I 

CSU—TMUCB, după ce în
repriza a treia a condus cu 8—1, .
partenerii avînd un reviriment în I 
finalul jocului. Punctele au fost | 
înscrise de Hagiu 3, V. Șcrban
2, E. lonescu 2, D. Balanov, Ș.
Popescu, Găvruș (D), Jianu 3, _ 
Niță șl Ciobăniuc. Au condus 1 
V. Goian — D. Iiea. STEAUA — I 
RAPID 13—7 (1—2, 3—1, 4—1,
5—3). Steliștii au forțat atit cît 
a trebuit, punctînd prin Chețan I 
4, Geambașu 3, Angelescu 2, j 
Geantă, Ragea, Nuțu, L. Bala
nov, pentru feroviari marcînd - 
Lupescu 3, Gh. Ilie 3, R. Dan. I 
CRIȘUL — VOINȚA 9—5 (1—I. I
1—1, 2—1, 5—2). Au marcat : Illes
3, Gordan 2, Fejer 2, Costr&ș, •
Bonca (C), Marc, Farkaș, Cos- I 
mațchi, Sabău, Sebok. I

George ROTARU

Steaua
Crișul 
Rapid 
CSU-TMUCB

33 30 2 1 403-222 62
33 27 1 5 350-227 55
33 22 1 10 359-271 45
33 14 4 15 268-242 32
33 12 0 21 266-281 24

I
I
I

1. DINAMO
2.
3.
4.
t Voința' CJ/’n. 33 9 5 19 251-318 23

Mititelu și Paranici. Au mai 
punctat Podărescu 3 l.p. -ț- 
tiansformare, Popișteanu trans
formare, respectiv Mititelu 
transformare. A arbitrat E. 
Stoica. (II. SOARE, coresp.)

T. C. IND. CONSTANȚA — 
GRIVIȚA ROȘIE 12—3 (6—0). 
Localnicii au evoluat cu multă 
dăruire, înscriindu-și o merita
tă victorie. Autorii punctelor : 
Nica 2 l.p., Călin drop, Mihai 
1 p., respectiv Radu l.p. A con
dus GI1. Huștiu. (P. CORNEL, 
coresp.)

CLASAMENT

I 
I
I
I
I

•) Penalizată cu un punct

1. STEAUA 11 10 0 1 474-161 31
2. Dinamo 12 9 1 2 312-154 31
3. Știința B.M. 12 8 0 4 238-169 28
4. Farul 11 8 0 3 219-134 27
5. Contact. Bz. 12 6 1 5 244-226 25
6. Grivița Roșie 12 5 1 6 188-220 23
7. Rulm. Bîrlad 12 5 0 7 185-250 22
8. C.S.M. Sibiu 12 4 1 7 178-254 21
9. T.C. ind. 12 4 0 8 163-366 20

10. St. petroșani 12 3 1 8 146-214 19
11. Univ. Eltim* 12 3 1 8 144-2Q4 lo

12. „Poli" Iași 12 309 158-303 18

I
I

BASCHET
(Urmare din pag. 1)

— Dinamo Oradea 103—96
(54—48).

TIMIȘOARA, 19 (prin tele
fon). Desfășurat în organiza
rea ireproșabilă a C.J.E.F.S. 
Timișoara, duminică s-a în
cheiat turneul final, pentru 
locurile 7—12, al Campiona
tului Național de baschet mas
culin. Simbătă au avut loc 
jocurile decisive pentru sta
bilirea celor două echipe care 
au retrogradat din Divizia A. 
Cu toate eforturile depuse, Ra- 
mira Baia Mare și Academia 
Militară Mecanică Fină Bucu
rești au părăsit primul eșalon 
valoric.

FARUL CONSTANȚA — A- 
CADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 95— 
89 (38—46). Baschctbaiiștii
bucuneșteni au evoluat bine 
în , prima repriză, dar in cea 
de a doua, handicapați de 
oeie două absențe din echipă

OASPEȚII AU CONCRETIZAT DUPĂ

I
 A.S.A. TG. MUREȘ

FLACĂRA MORENI

Stadion „23 August” ; teren 
bun ; timp închis, ploios ; spec
tatori — circa 1500. Șuturi : 12— 
10 (pe poartă : 8—5). Cornere : 
10—6. Au marcat : DRAGNEA
(min. 63) și MATHE ( min. 82 
— autogol).

A.S.A. : Rotaru 6 — Mathe 5, 
Matei 5, Szabo 6, Fddor 5 — Eros
5, Szocs 5 (min. 83 Ciula), Pin- 
tea 6, L. Moldovan 6 — Maior 5, 
Albu 4 (min. 46 A. Stoica 5).

FLACĂRA : Zlotea 7— Glăvan 
6 (min. 62 Purdea 6), Beldie 6, 
Butufei 6, Balaur 6 — C. Pană
6, Dragnea 7, Movilă 5 (min. 46 
Marcu 7), Timiș 5 — văidean 6, 
Lala 5.

A arbitrat V. Alexandru 
(București) ; la linie : V. Tltorov 
(Plopeni) Și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : FODOR, L. 
MOLDOVAN.

La speranțe : 3—1 (1—0).

TG. MUREȘ, 19 (prin tele
fon). Mai întîi un cuvînt des
pre exemplara sportivitate din 
teren, cele două cartonașe gal
bene constituind abaterea de 
la... regulă. Apoi se cuvine să 
subliniem eforturile tinerei e- 
chipe din Tg. Mureș de a ți
ne pasul cu o formație mai 
omogenă, mai experimentată 
și superioară valoric. Gazdele 
au avut destule momente de 
superioritate teritorială (o sus
ține și raportul șuturilor și al

ORGOLIUL
SIBIU, 19 (prin telefon)- 

Mai productivă ca oricînd, In
ter Sibiu își datorește victoria 
netă nu numai slăbiciunii evi
dente a adversarei sale, ci, în 
primul rînd, evoluției de ex
cepție a doi dintre echipierii 
săi : Majaru și Văsîi. Primul a 
manevrat parcă o cro.să invi
zibilă, slalomînd elegant ca un 
hccheist, împărțind în toate 
direcțiile pase utile și de efect. 
Cel de-al doilea, sătul să stea 
o viață în umbra lui Radu II, 
a profitat de absența titula
rului (două cartonașe) și s-a 
impus ca un „vîrf“ de atac re
ceptiv și la jocul combinativ, 
eficace la finalizare. F.C. Ar
geș, fără individualități în e- 
fectiv, conectată la un joc de 
uzură, și-a împuținat preten
țiile după înlocuirea lui Tir- 
chineci, singurul atacant insis
tent și încrezător în puterile 
sate.

Oaspeții au primit lovitura 
de grație în min. 15, cînd 
VASII (șut din 15 m) și CA- 
ȘUBA („boltă" peste portarul 
ieșit) au înscris două goluri, 
stabilind „dintr-un foc" o di
ferență greu de remontat. Pi- 
teștenii se agită, dar nu leagă 
nimic, nesincroni zarea funda
șilor centrali 1c creează obse
sii. în min. 34, Launențiu șar
jează de unul singur, îl atrage 
pe Speriatu. îl driblează, îl la
să în urmă, șutează apoi in 
bară, mingea ricoșînd la VA- 
SÎI, care, prompt, o trimite în 
plasă. în min. 42, Eduard bate 
bine o lovitură liberă, scoasă 
greu in corner de V. Marcel, 
în min. 49 Amărzeanu ratea
ză o mare ocazie, dar „neve- 

(Scarlat și Frumosu, acciden
tați), nu au mai putut repe
ta partidele foarte bune din 
primele trei zile și astfel au 
pierdut ultima șansă de a se 
menține în Divizia A. Au mar
cat: Moldoveanu 25, Tecău 18, 
Cucoș 14, Mănăilă 13, Băicea- 
nu 9 (a jucat numai 5 minu
te), Spinii 8, Coroamă 4, Mi- 
hăilescu 2. Ilucă 2, respectiv 
Birsan 20, Panaitescu 18, Hoit 
18, Braboveanu 15, Marinescu 
9, Miulescu 9. Arbitri : M. Ai
ci ea și A. Cuțov.

„U“ CLUJ-NAPOCA — META- 
LOTEHNICA TG. MUREȘ 100— 
81 (46—36). Clujenii, avînd în 
Mureșan un realizator și recu
perator în zi bună și profitînd 
de replica slabă a mureșeni
lor, au reușit o victorie liniș
titoare. Marcatori: Mureșan 38, 
Pintea 15, Rotaru 15, Pulbere 
11, Crăciun 10, Olpretean 5, 
Sebestien 4, respectiv Cliirilă 
27, K. Takacs 12, Lukacsy 11, 
A. Takacs 10, Pascu 9, Szep 5, 
Debreczeni 4, Miklos 2 și 
Szabo 1. Arbitri: I. Antonescu 
și M. Constantincscu.

cornerelor), dar un ■jucător cu 
experiența lui Dragnea avea 
să semneze deznodămintul a- 
oestei partide, vizavi de lipsa 
de maturitate a atacanților 
mureșeni, dintre care cel mai 
rodat dintre ei, Albu, a fost 
uneori de-a dreptul, penibil. Și 
la toate acestea a mai venit 
și autogolul lui Mathe. îintil- 
nirea — disputată în fața unor 
tribune goale — a fost de un 
nivel valoric modest și sărac 
in faze de poartă. Mureșenii 
au avut ocazia să deschidă sco
rul, dar în miu. 8 Maior a 
scăpat o bună > ocazie, în min. 
22 Eros a șutat aiurea, în min. 
26, la șutul lui L. Moldovan, 
Zlotea a intervenit cu succes, 
iar în min. 29, la șutul lui 
Maier, portarul oaspete n-a 
putut reține și Butufei a tri
mis în corner. De partea Fla- 
cărei, o bună ocazie în min. 
41, cind Lala a întîrziat la în- 
tîlnirea cu pasa de gol.

După pauză, același joc în
tre cele două careuri, o oca
zie ratată de Dragnea în min. 
53, după care, tot el. In min. 
62, se va revanșa: lovitura li
beră dc la 20 m, lateral stingă, 
executată cu boltă de C. Pană 
și DRAGNEA a înscris spec
taculos, cu capul, din plonjon, 
din colțul careului mic. Cînd 
credeam că A.S.A. vă obține o 
meritată remiză (în min. 67 
au ratat consecutiv L. Moldo
van și Eros). finalul avea să 
ne arate echipa din Moreni

„REZERVEI"

stăpină 
C. Pani 
moașă, 
sării, iu 
portaru! 
tabela < 
pentru 
cu a ce 
taru a 
MATHi 
simplu, 
poartă, 
autenti:

| F.C. INTER
I F.C. ARGEȘ

4 !3)|

Stadion „Municipal” ; teren 
bun ; timp înnorat ; spectatori
— circa 16 000. Șuturi: 21—12 
(pe poartă : 11—2). Cornere : 
9—3. Au marcat : VĂSII (min. 
15, 34, 74) șl CAȘUBA (min. 15)

F.C. INTER : V. Marcel 7 —
Dobrotă 6, Ene 7, Boar 6. Stă- 
nescu 6,5 — jurcă 7,5, Mărgărit 
6 (min. 79 Năstase), Majaru 8 
(min. 75 B. Popescu 6) — Lau- 
rențiu 7, Văsîi 8, Cașuba 7.

F.c. argeș : Speriatu 6 —
Voicu 6, Staneu 5, Pîrvu 5. Tă- 
nase 6 — DIcan 6.5, Ignat 6 
(min. 70 C. Pană), Eduard 6.5
— Tirchineci 7 (min. 46 prisă- 
ceanu 5), Amărzeanu 5, Vlă- 
doiu 6.

A arbitrat Gr. Macavei 
(Deva) ; la linie : C. Corocan 
(Reșița) șl B. Cațaros (Călărași).

Cartonașe galbene : MĂRGĂ
RIT. JURCA. VOICU. TANASB, 
C. PANA.

La speranțe : 2—0 (1—0).

nirea" Argeșului nu durează 
și Inter se așterne la drum în 
căutarea golului următor. El 
va veni în min. 74, cînd VA- 
SÎI țișnește rccupcrînd o min
ge deviată din „zidul" piteș- 
tean (la o lovitură liberă exe
cutată de Mărgărit) pentru a o 
introduce în poartă. La 4—0, 
Majaru iese din tenen în a- 
plauzete tribunei. După ple
carea acestuia, nimic nu se 
mai întâmplă în ' afara debutu
lui îndrăzneț al sibianului 
Năstase (19 ani), care în 11 
minute a trecut pe lingă un 
gol și pe lingă un...cartonaș 
galben.
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I»
ELBA TIMIȘOARA — KA- 

MIRA BAIA MARE 87—79 
(46—46). cu toate că, practic, 
nu mai aveau șanse de su
praviețuire în Divizia A, băl- 
mărenii au evoluat cu multă 
ambiție, reușind să facă un 
joc bun in prima repriză, dar 
lipsa antrenorului de pe ban
că a oonstiituit un handicap 
mare, de care au profitat jur 
cătorii timișoreni. Marcatori: 
Bota. 27, Ilie 24, Isaicu 14, Io- 
nescu 10, Bobrovschi 8, Sca- 
lețclii 2, respectiv Dumitru 24, 
Popescu 17. Florea 13, Ciocian

13, Nat 
tri: I. <

Alte 
BAIA h 
POCA 
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NICA T 
61) ’, A 
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TIM

Clasai 
Tg. Mc 
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REZULTATE DIN DIVIZIA /
Rezultatele meciurilor dis

putate în cadrul etapei a 
XlX-a a Diviziei A de bas
chet feminin : Rapid Bucu
rești — Voința Brașov 55—79 
(33—35) ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Politehnica Bucu
rești 71—57 (38—29) ; Mobila 
Satu Mare — Metalul Salonta

48—61 ( 
Arad — 
cea 85- 
Tg. Mu 
stanța

Jocul
Bucureș 
de la o



O PARTIDA DE MARE ANGAJAMENT

în min. 81 
cursă fru- 
oți adver- 
„at în fața 
n min. 82 
i modificat 

cînd Mar- 
reapta, Ro- 
cepția și 
t, pur și 
lingea în 
tel cel mai

ALEXE

ORADEA, 19 (prin telefon). 
Orădenii au întimplnat o puter
nică rezistență din partea unei 
echipe rapidiste combativă și 
cu o linie de mijloc activă și 
inspirată. Nu e mai puțin ade
vărat că gazdele au evoluat ade
seori confuz, precipitat, astfel că 
multe dintre baloanele de care au 
dispus nu s-au fructificat. încă 
în prima repriză constatăm efor
turile mijlocașilor bucureșteni 
de a stăvili acțiunile „roș-albaș- 
trilor" șl pînă la deschiderea 
scorului nu ar fi nimic demn de 
semnalat. Atunci, în min. 18, 
după o cursă a lui Ov. Lazăr, 
urmată de o centrare, Mureșan 
șutează. Estinca respinge șl ace
lași MUREȘAN reia în plasă : 
1—0. După două minute. L. Ilie 
execută razant cu bara o lovitu
ră liberă de la 2o m, pentru ca 
în min. 26 să asistăm 
fierbinți la ambele porți 
întîl Toader boxează 
înaltă, pentru ca în 
următoare Lăzăreanu 
volt să degajeze din

la faze 
: mai

o minge 
secundele 

să fie ne- 
afara ca

reului, la un contraatac rapidist. 
PInă la pauză, notăm două bune 
situații biborene : min. 35 — ac
țiune Mujnai, Terheș pasează lui 
Ciocan, aflat singur în fața por
ții. dar Toader reușește să res
pingă în corner ; min. 45 — din 
nou Ov. Lazăr, în plină acțiune, 
șutează. Toader reușește să res
pingă în ultimă instanță și Wei
ssenbacher trimite pe ----- 
poartă de la numai 4 m !

In repriza secundă. partida 
continuă să aibă aspectul luptei 
dîrze pentru balon, cu destul de 
puține virtuți tehnice. Totuși, 
orădenl reușesc o acțiune mai 
decisă in min. 49, dar Rada de
gajează de la 4 m de linia porții, 
iar 4 minute mal tîrziu Szeneș 
va trimite balonul în bară de la 
30 m. Nu trec nici 60 de secun
de și gazdele își măresc avanta
jul prin OV. LAZĂR, la o cen
trare efectuată cu multă ingenio
zitate de Mujnai î 2—0. Feroviarii 
ies mai deciși la atac, pun în 
dificultate apărarea gazdelor,

F.C. BIHOR 
RAPID

lingă

■
■ ATAC AL BRAȘOVENILOR 

min. 14, Corvinul s-a .aflat în 
preajma' golului, însă șutul lui 
Cojocaru a fost deviat în cor
ner.

După pauză, vîrful de atac 
al gazdelor joacă la fel de 
bine, acțiunile lui producînd 
tot timpul panică în careul lui 
Nlcșa și Stroia. în min. S6, 
după ce pătrunde Impetuos în 
suprafața de pedeapsă a oas
peților, el șutează din cădere, 
milimetric, iar puțin mai tîr- 
ziu (min. 57) îl va imita Bar
bu șl F.C.M.-ul nu reușește 
desprinderea clară pe care o 
merita din plin după aceste 15 
minute ale reprizei secunde. în 
continuare, jocul se mal echi
librează, Corvinul avansează 
treptat cu toate liniile, dar mai 
periculoase vor rămîne șuturile 
violente ale lui Drăgan (min. 
73), Selimesi (min. 78) și mai 
ales ale lui Cigan (din min. 82 
șl 86), cînd el s-a aflat la un 
pas de mărirea scorului, ulti
ma dată balonul întîlnlnd stil-

IN VERVA
telefon).

Stadion „F.C. Bihor" ; teren 
moale ; timp închis, apoi soa
re ; spectatori — circa 15.000 ; 
Șuturi : 17—6 (pe poartă : 11—3). 
Cornere : 11—2. Au m,arcat : MU
REȘAN (min. 18), OV. LAZĂR 
(min. 54), L. ILIE (min. 88 —
autogol), respectiv GOANȚA 
(min. 62).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 7 — 
Ciocan 7, Brukenthal 6, Biszok 6, 
Weissenbacher 6,5 — Szeneș 7, 
Tămaș -6, Mureșan 7. Mujnai 7,5 
— Ov. Lazăr 7.5. Terheș 6 (min. 
77 V. Pop).

RAPID : Toader 7 — Marinescu 
6. Cîrstea 6, Rada 6. Bacoș 6 — 
Drăghici 7. L. Die 7. Goanță 7, 
Estinca 6,5 — Damaschin II 6,5 
Ciolponea 6.

A arbitrat C. Ghcorghe (Sucea
va) ; la linie : Cr. Teodorescu 
(Buzău) și I. Toma (Piatra 
Neamț).

Cartonase galbene : SZENEȘ, 
RADA. DAMASCHIN II.

La speranțe : 1—3 (0—2).
ii
gan, vîrful 
, cel mai 

în acest 
început e- 
poarta lui 
îl unor șu- 

unor dis- 
oaspeților, 
pentru co 
■ăgan, Ca- 
i Andrași 
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să înscrie, 
i coltul că
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le scor fi- 
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n, pentru 

i meciului
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de teren 
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F.C.M. BRASOV 
CORVINUL ' este învinsă în min. 62 : 

o acțiune a lui Drăghici,
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min.

La 
ține 
lăudabil 
nu renunță, 
la cele două porți, mai pericu
loase fiind cele din min. 58 
și 65, care l-au arătat în prim- 
plan pe Șoiman. Jocul are 
cursivitate, crește în atracti- 
vitate, doarece de ambele 
părți se licitează cartea atacu
lui. Prunea se mai evidenția
ză în min. 78, la un vio’enț șut 
al Iul Jercălău. Finalul este, 
însă, al clujenilor : Biro trece 
in min. 83 iarăși pe lingă gol, 
Arvinte scoate de sub „trans
versală" în minutul următor 
„bomba” Iul Sabo, iar în min. 
88 NEAMȚU reduce din han
dicap după o prelungită 
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avantajul echipei 
Repriza se încheie cu o 
siuație a lui Biro, în 
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SERIA I

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
ȘIRETUL PAȘCANI 1—9 (1—01 i 
Voichin (min. 8).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PB- 
TROLUL PLOIEȘTI o—l (0—U ! 
Btșcă (min. 31),

C.F.R. PAȘCANI — POIANA 
C1MPINA 4—0 (2—0): D. Rotaru 
(min. 1. 6, 47 și 74).

STEAUA MIZIL — FEPA ’74 
BÎRLAD 2—0 (0—0) : Butoiu (min. 
80 și 89).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — METALUL PLOPENI 0—1 
(1—0): Paraschlv (min. 28 și 61) 
Iamandi (min. 53. din 11 m, șl 
min. 89). respectiv M. Radu 
(min. 69).

GLORIA BUZĂU — A.S.A. EX
PLORĂRI CIMPULUNG 2—0 
(1—0): Pană (min. 44) sl Ursică 
(min. 61).

C.S. BOTOȘANI — ARIPILE 
VICTORIA BACAU 0-6.

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 2—3 (1—3) : 
Avădanel (min. 7). Andrei (min. 
72) respectiv Marin (min. 9). 
Glonț (min. 38 șl 41).

POLITEHNICA IAȘI — UNIREA 
FOCȘANI 4—0 (2—0): Burdujan 
(min. 7). Paveliuc (min. 30 și 481 
șl Kereczi (min. 80).

Relatări de la 1. Tănăsescu, C. 
Rusu, C. Enea, R. Alexandrescu, 
I. Diaconu, D. Soare, T. Ungu- 
reanu, I. Mindrescu șl C. Nour.

ETAPA VIITOARE (duminică
26 martie): Poiana Cîmplna — 
Petrolul Ploiești (0—5), FEPA ’74 
Bîrlad — C.F.R. Pașcani (2—1). 
Unirea Focșani — F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea (1—1), Metalul 
Plopenl — Steaua Mizil (1—4), 
Prahova C.S.U. Ploiești — Ceah
lăul P. Neamț (0—2). Șiretul Paș
cani — Gloria Buzău (1—4),

Stadion „Municipal": teren bun; 
timp noros ; spectatori — circa 
8.000. șuturi : t: : 
6—1). Cornere : 8—2.
CIGAN (min. 32).

F.C.M. BRAȘOV : 
Ghergu 7, Moldovan
Pîrvu 7 — Mandoca _ ........
Cseke 6), Drăgan 6, Caciureac 
6 — Andrașl I 6 (min. 76. Seli- 
meșl), Cigan 8, Barbu ~

CORVINUL : Groza 7 
dac 0, Stroia 6, Suciu 5 (min. 
59 Iordaehe 5), Cocan 6 — Petcu 
5, Nicșa 6, Hanganu 5 — Gabor 
5, Cojocaru 5 (min. 50 Tîrnovea- 
nu 5), Bozga 5.

A arbitrat Al. Mustățea (Pi
tești) ; la linie : Fl. Popescu 
(Ploiești) șl V. Angheloiu (Bucu
rești) .

La speranțe : 3—1 (2—0).

• .......... .. ■■ '

22—2 (pe poartă :
A marcat

Santa 7 — 
7, Naghi 7, 
6 (min. 55

7.
Bar-

Petcu

care 
după ____ __  _____
GOANȚA - șutează cu efect, tri- 
mîtînd balonul în plasa porții 
lui Lăzăreanu : 2—1. Intîlnirea 
devine mult mai disputată, mal 
notăm situațiile din min. 67 (cînd 
Ov. Lazăr șutează pe lingă poar
tă) și min. 68 (cînd Goanță exe
cută peste bară o lovitură libe
ră din poziție favorabilă). Se 
desfășurau ultimele secvențe ale 
înttlnirii, cînd, după o cursă a 
Iul Mujnai, și o centrare de mare 
precizie, L. ILIE, presat de V. 
Pop, trimite balonul în propria 
poartă : 3—1.

Eftimie lONESCU

VICTORIE
CONSTANȚA, 19 (prin tele

fon). Multe minute de tatonare 
în debut de partidă, poate nu 
atît pentru — cum se spune — 
„luarea pulsului” adversarului, 
cît mai curînd pentru adapta
rea la un vînt care avea să 
joace multe feste. Din motive 
lesne de dedus, asupra cărora 
nu credem că mai trebuie In
sistat, echipa mai grăbită s a 
numit F. C. Farul. Acțiunii/1 
din min. 11 (șut Mustacă, de 
la 16 m în „transversală") și 
13 („cap” Zahiu — Stîngaciu Ia 
post) prefațează deschiderea 
scorul: în min. 14. Cămui 
centrează pe jos, IOVANESCU 
preia de la 16 m și șut plasat 
la colț : 1—0. Golui descrețește 
frunțile și peste numai două 
minute M. Popa se află foarte 
aproape de majorarea diferen
ței (șut înșelător, care șterge 
„transversala”).

Oaspeții mențin în permanen
ță trei jucători în avanposturi, 
numai că jocul lor cursiy, în 
preajma careului advers, nu-i 
poate da. prea multă bătaie de 
cap lui Anton,, care avea să 
plece la cabine, la pauză, fără 
să primească vreo minge pe 
spațiul porții. Ultima ocazie no
tabilă a primei părți a întîlni
rii s-a consumat în min. 38, cu 
o dublă ratare a lui Zahiu.

La reluare, în min. 47, Șu- 
vagău reia, complet liber, la 
centrarea lui V. Popa, mult în 
afara cadrului porții. Oaspeții 
îndrăznesc mai mult, apare și 
primul șut care să-1 solicite pe 
Anton (D. Munteanu — min. 
62), pentru ca în min. 65 din 
nou Șuvagău să irosească o si-

PREȚIOASĂ

I
F.C, FARUL
F.C. OLT

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; 
timp frumos, vint ; spectatori — 
circa 14 000. Șuturi : 15—4 (pe 
poartă : 7—1). Cornere : 7—1. Au 
marcat ! IOVANESCU (min. 14) 
și MANEA (min. 81).

F.C. FARUL : Anton 6 — Do- 
robanțu 6, Popovici 6, Tătăran 6, 
Cămui 7 — Mustacă 7, lovănescu 
7, Ivăn 7 — Funda 6,5, Zahiu 6 
(min. 75 Manea 6,5), M. Popa 7.

F.C. OLT : Stîngaciu 6,5 —
V. Popa 6, Cireașă 5. Moraru 6, 
Pistol 7 — Ruse 6, Eftimie 6.1 
(min. 57 Dudan 5), D. Munteanu 
3 — Șuvagău 6, Pena 5, Turcit
5 (min. 60 Ad. Georgescu 5).

A arbitrat Gh. Constantul (Rm. 
Vîlcea) ; Ia linie : Ad. Porum- 
boiu (Vaslui) și I. Velea (Cra
iova).

Cartonașe r .lbene : MORARU, 
TĂTĂRAN, zahiu, cireașă.

Cartonașe roșii : D. MUN
TEANU.

La speranțe . 3—1 (2—0).

• „ .....
tuație excelentă, la o pasă ne
glijentă a lui Mustacă. Dcsprin*  
derca se produce în min. 81,. 
cînd centrarea lui Ivan este 
fructificată de MANEA, cu * 
lovitură de cap, de la numai
6 m. Avea să se producă rut 
numai o modificare pe tabcls 
de marcaj, ci și în efectivul e« 
chipei F. C Olt, care rămi- 
neă în 10 jucători, în urma e- 
limlnării lui D Munteanu (greu 
de înțeles ce . i-a putut el re 
proșa tușierului Ad. Porum« 
boiu ? !).

Mihai CIUCA

pul din dreapta al porții Iui 
Groza.

Lourențiu DUMITRESCU

GAZDELE S-AU DESPRINS ÎN REPRIZA SECUNDĂ

AL CLUJENILOR
S.C. BACĂU 2 {2)
„U*  CLUJ-NAPOCA 1 (0)

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp Înnorat, ploaie ; spec
tatori — circa 7 000. Șuturi 
16 (pe poartă : 8—8) 
10^—5. ‘ 
(min.
(min.
(min.

s.c.

17— 
Cornere : 

Au marcat : BURLEANU 
29, din 11 m), PENOFF
40), respectiv neamțu 

88).
BACĂU : Arvinte 7 —

Penoff 7, Arieni 6, Ftșic 7, Ciu- 
din 6 — Burleanu 7. Tismănaru 
6, Ivanov 6 (min. 35 Jercălău 
— Șolman 7, Grigoraș 5 (min. 
Scînteie

„U« :
6,5.

Gherman
Pojar 6.5

7) 
«1

6), Fulga
Prunea 7—

Neamțu 7. Doboș 6, _
Cadar 6, Teodorescu 6 (min. 
Falub 7). Sabo 7. Biro 5 - 
Moldovan 6 (min. 46 Rațiu 
Cr. Sava 6,5.

A arbitrat N. Voinea (Bucu
rești) ; la linie : s. Necșulescu 
(Scornicești) și N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea).

La speranțe : 1—1 (0—0) ; 6—5 
după penalty-uri.

e.
46
I.

6).

■

GALAȚI, 19 (prin telefon). 
Partida de aici, de pe frumo
sul 6tadion „Dunărea”, a în
ceput sub semnul nervozității 
firești determinate de cele 
două minusuri importante din 
„clasamentul adevărului”. O- 
țelul s-a angajat mai mult în 
atac, dar masiva apărare cra- 
ioveană a rezistat cu brio, cu 
atit mai mult cu cit gâlățenii, 
nerăbdători să înscrie, au tri
mis mingii înalte, în speranța 
unor devieri fericite. Pe acest 
fond de dominare insistentă, 
dar nu prea organizată, O. Po
pescu are o mare ocazie, la o 
minge trimisă neglijent, în 

Zamfir, 
vor 

printr-o 
fel de 
„trezit” 
șutează 

A fost

neglijent, 
min. 7, de fundașul r' 
s,pre Beldiei. Craiovenii 
răspunde. în min. 30. 
ocazie cel puțin la 
mare, cînd Neagoe, 
Singur în fața porții, 
îrttr--un portar .. fixat”, 
o repriză destul de cenușie. în 
care eforturile pivotului An- 
tohi de a crea culoare parte
nerilor n-au dat rezultate, iar 
cele cîtova contraatacuri i 
iovene n-au fost purtate 
convingerea necesară.

După pauză, fața jocului 
schimbă complet, animată 
acest mare maestru care este go
lul. în min. 48, la o lovitură

era- 
cu

ee 
de

liberă executată de Gelu Po
pescu, fostul craiovean O. PO
PESCU se înaltă miraculos și 
trimite cu capul peste cei 3... 
uriași ai apărării oaspeților : 
1—0. Din acest moment, jocul 
crește. Burcea, renăscut parcă 
în această repriză, combină ca 
pe timpuri și, astfel, în min. 
58, aoelași O. Popescu este ia 
un pas de gol. Oaspeții în
cearcă să echilibreze jocul, 11 
trimit pe Gică Popescu în fa
ță, dar dominarea gălățenilor 
are un fond tactic bine conso
lidat. parcă, în vestiar. In min- 
62, la o acțiune rapidă a lui 
Antohi, „scuturat" parcă de 
toți oamenii săi de marcaj, 
Ad. Popescu este la Cîțiva 
centimetri de autogol, șutind 
în stîlpul stîng al lui Boldiei. 
Este perioada în care Oțelul 
ne amintește de frumoasele zi
le care l-au condus spre „Cu
pa U.E.F.A.”. Tn min. 73, se 
parafează această repriză foar
te bună a gazdelor. Șutează 
mai întîi M. Stan, Boldiei- res
pinge în corner, execută Pro
fir șl ANTOHI îl imită pe O. 
Popescu, mareînd aproape 
identic, cu capul. La 2—0, con
turile sînt încheiate șl asistăm 
astfel la un final elegant, în 
care eforturile micului Badea

j OȚELUL GALAȚI 2 (0) I
I UNIV. CRAIOVA 0 |

Stadion „Dunărea" ; teren de
nivelat : timp frumos ; specta
tori — circa 16.000. Șuturi : 12—8 
(pe poartă : 6—4). Cornere : 4—2. 
Au marcat : O. popescu (min. 
48) și ANTOHI (min. 73).

OȚELUL : Călugăru 7 — Gelu 
Popescu 7, Anghellnei 7,5, Agiu 
8, I. Gigi 7 — Burcea 7, M. 
Stan 7, O. Popescu 7 (min. 59 
Baicea 6) — Profir 6,5, Antohi
7,5, Halea 5 (min. 46 Tănase 6.5).

UNIV. CRAIOVA : Boldiei 6 — 
Stoica 6, Zamfir 6, Gh. Popescu 
6, A. Popescu 6 — Olaru 5, Săn- 
doi 6, Geolgău 6 (min. 75 C. 
Gheorghe 6). Calafeteanu 5, Nea
goe 5 (min. 59 Pigulea 5), Ba
dea 5.

A arbitrat M. constantinescu 
(București) ; la linie : I. Coț 
(Ploiești) și T. Demian (Zalău).

Cartonașe galbene : STOICA, 
AGIU, GH. POPESCU.

La speranțe : 0—0 ; 3—1 după 
penalty-uri.

sînt sortite eșecului în fața 
unei apărări de marc siguran
ță, în timp ce acțiunile ofensi
ve ale gălățenilor vizează mai 
mult spectacolul.

loan CHIRILA

IERI, ÎN ETAPA A 19-a A
A.S.A. Explorări Cîmpulung — 
C.S. Botoșani (0—5). Aripile Vic
toria Bacău — C.S.M. Suceava 
(1—1). F.C.M. Progresul Brăila — 
Politehnica Iași (0—41

1. PETROLUL 19 12 5 2 31- 8 29
2. Gloria Buzău 19 12 0 7 34-19 24
3. Pollt. lași 19 111 7 39-17 23
4. Progr. Br. 19 111 7 38-21 23
5. Steaua Mizil 19 10 1 8 27-22 21
6. C.S.M. Sv. 19 84 7 24-21 20
7. Unirea F. 19 92 8 19-20 20
1. FEPA ’74 19 83 8 22-22 19
9. Met. Plopenl 19 91 9 22-26 19

10. C.S. Botoșani 19 74 8 20-27 18
11. Ceahlăul 19 8 1 10 23-25 17
12. Aripile Bc. 19 € 5 8 80-38 17
13. Poiana 19 73 0 17-28 17
14. Șiretul 19 72 8 17-27 16
15. C.F.R. Pașcani 19 € 3 10 18-23 15
16. Delta 10 55 9 23-28 15
17. A.S.A. Expl. 19 7 1 11 20-37 15
18. Prahova 19 7 0 12 13-28 14

SERIA A II a

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
3—0 (2—0) : Palea (min. 7 și 17) 
șl Grosu (min. 50).

PANDURII TG. JIU — CHIMIA 
RM. VILCEA 0—0.

C.S. TIRGOVIȘTE — META
LUL mija 3—0 (1—0): Chirci 
(min. 19). R. Tudor (min. 56) și 
ștefan (mi-n. 83).

JIUL PETROȘANI — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 5—0 (2—0) : Bicu 
(min. 10, 42 și 60), Sedecaru
(min. 47) și Udrică (min. 80).

Relatări de la Gh. Bolezan, i. 
Fețeanu, P. Radu, P. Dumitres
cu, D. Mihail, M. Focșanu, M. 
Băloi, M. Avanu șl G. Tutu.

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— I.C.I.M. BRAȘOV 2—4 (1—2) î 
S. Popa (min. 43), L. Popa (min. 
72 din 11 m), respectiv S. Du
mitrescu (min. 23). Drăgan (min. 
25), Hieș (min. 80) și Folbert 
(min. 90).

DACIA PITEȘTI — METALUL 
MANGALIA 1—0 (0—0): Toean 
(min. 50).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
MINERUL MOTRU 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — DU
NĂREA CALARAȘI 1—0 (0—0): 
FI. Vasile (min. 54 din 11 m).

METALURGISTUL SLATINA — 
F.C.M. CARACAL 1—0 (1—0) ■ 
Craioveanu (min. 24).

1. CHIMIA 19 12 3 4 30-12 27
2. Jiul 19 11 4 4 33-10 26
3. Electromureș 19 10 3 6 29-27 23
4. Tractorul 19 9 3 7 25-25 21
5. Pandurii 19 7 6 8 14-20 20
6. Electroputere 19 9 1 9 25-23 19
7. I.C.I.M. Bv. 19 9 1 9 22-21 19
8. CS Tîrgoviște 19 9 1 9 19-20 19
9. A.S. Drobeta 19 7 4 8 34-23 18

10. Sp. „30 Dec.“ 19 8 2 9 15-14 18
11. Dacia P. 19 8 2 9 21-23 18
12. Metalurgistul 19 8 2 9 26-28 18
13. F.C.M. Car. 19 8 1 10 26-31 17
14. Gaz Metan 19 7 3 9 23-31 17
15. Metalul M. 19 6 4 9 22-22 16
16. Dunărea 19 6 4 9 25-34 16
17. Min. Motru 19 8 3 10 16-28 15
18. Met. Mija 19 6 3 10 18-31 15

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 martie): Metalul Mangalia — 
Electroputere Craiova (0—1). Chi
mia Rm. Vîlcea — Dacia Pitești 
(l—0). Dunărea Călărași — Me
talurgistul Slatina (1—3). F.C.M. 
Caracal — Pandurii Tg. Jiu

DIVIZIEI B
(1—2), Jiul Petroșani — A.S. Dro- 
beta Tr. Severin (0—0), Gaz Me
tan Mediaș — C.S. Tîrgoviște 
(0—1), Metalul Mija — Sportul 
„30 Decembrie" (1—2), Minerul 
Motru — Electromureș Tg. Mu
reș (1—5), LC.I.M. Brașov — 
Tractorul Brașov (0—1).

SERIA A lll-o

STRUNGUL ARAD — META
LUL BOCȘA 1—1 (1—1): Iancu 
(min. 29). respectiv Pănescu 
(min. 12).

GLORIA BISTRIȚA — AVIN- 
TUL REGHIN 3—0 (1—0): Boeru 
(min. 12). Soare (min. 60) și pir- 
ciu (min. 84).

C.S.M. REȘIȚA — U.T. ARAD 
2—0 (I—0): Alexandru (min. 35) 
și Panduru (min. 54).

DACIA MECANICA ORAȘTIE — 
CHIMICA T1RNAVENI 3—1 (1—0) : 
Dumitreasa (min. 2. din 11 m. 
șl min. 78). Iszvar (min. 68) 
respectiv Mărgincanu (min. 62).

ARMATURA ZALĂU — MINE
RUL CAVNIC 4—2 (2—1) : Pătu
rică (min. 25 șl 68), Floricel 
(min. 30). Păscută (min. 78). res
pectiv Azoiței (min. 6). Lucaci 
(min. 85 din 11 m).

A.S. PAROȘEN1 VULCAN — 
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA 
2—1 (1—0): Lazăr (min. 15). Ma- 
tula (min. 86). rcsDcctiv Ciuehlci 
(min. 62).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 (0—0) :
Oloșutean (min. 50). C. Varga 
(min. 65 din 11 m). lonuț (min. 
77). respectiv Simcelescu (min. 
88).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — UNIREA ALBA 1ULIA 
1—3 (0—1): Mirluță (min. 85).
respect 1 Nlchlmiș (min. 34) 
Georgescu (min. 46 șl 53).

OLIMPIA SATU MARE — 
GLORIA REȘIȚA 5—1 (4—1): Pa- 
lensar (min. 4). Gerstenmaier 
(min. 10 și 43), Bolba (min. 18). 
Ghenceanu (min. 83), respectiv 
Sirianu (min. 35).

Relatări de la Gh. Mornâilă, I. 
Toma. P. Fuchs. I. Siminie, N. 
Danciu, V. Purice. C. Cretu, A. 
Crlșan și șt. vida.

1. ..POLI*  TIM. 19 14 3 2 46-17 31
2. U.T.A. 19 13 1 5 43-21 27
3. Olimpia S.M. 19 11 4 4 39-17 26
4. Gloria B-ța 19 10 2 7 38-20 2?
5. Armătura 19 10 2 7 25-25 22
6. A.S.A. Progr. 19 » 3 7 30-27 21
7. Unirea IC 9 1 9 39-30 19
8. F.C. Maram. 19 8 3 8 32-24 19
9. C.S.M. Reș. 19 9 1 9 26-25 19

10. Strungul 19 6 6 7 17-22 18
11. Dacia Oră$. 19 8 2 9 21-33 18
12. Min. Cavnic 19 7 2 10 24-33 16
13. A.S. Paroș. 19 7 2 10 21-32 16
14. Chimica 19 7 1 11 26-32 15
15. Met. Bocșa 19 6 3 10 23-36 15
16. C.F.R. Tim. 19 6 2 11 21-30 14
17. Gloria Reș. 19 6 2 11 21-41 14
18. Avîntul Reg. 19 3 4 12 13-10 10

ET/1PA VIITOARE (duminică 
?6 martie): U.T. Arad — Metalul 
Bocșa (3—2). C F.R. Timișoara — 
C.S.M. Reșița (1—2) Chimica Tir- 
năveni — Gloria Bistrița (0—5). A- 
vintul Reghin — ..Poli" Timișoa
ra (0—5). Olimpia Satu Mare — 
Strungul Arad (1—3). Gloria Re
șița — A.S. Paroșeni Vulcan 
(0—1), A.S.A. Progresul Timișoa
ra — Armătura Zalău (0—1). 
Minerul Cavnlc — F.C. Maramu
reș Baia Mare (1 — 2). Unirea Al
ba Iulia — Dacia Mecanica Cră- 
■ștle (0—1).
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Proba individuală mascu
lină din cadrul Campionate
lor Mondiale de la Paris s-a 
încheiat cu victoria 
lui canadian sportivu- 

Kurt Browning, 
urmat in clasament de ameri
canul Christopher Bowman și 
polonezul Grzegorz Filipowski. 
în proba de dans, pe locul 
tatii s-a clasat perechea so
vietică Marina 
Serghei Ponomarenko, 
de cuplurile 
leksandr 
Isabelle 
(Franța), 
încheiat 
scontată 
Midori Ito 
mată de campioana europeană 
Claudia Leistner (R.F. Ger
mania) — 4,2 p și de Jill T.-e- 
nary (S.U.A.) — 5,0 p.

HOCHEI
Localitatea norvegiană Lille

hammer a găzduit meciul a-

Klimova — 
urmată

Maia Usova, A- 
Zulin (U.R.S.S.), 

și Paul Ducitesnay 
Proba feminină s-a 

cu victoria mai puțin 
a sportivei japoneze 

4,0 puncte, ur-

mical dintre selecționatele 
Norvegiei și Suediei. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 2—2 
(1—0, 1—2, 0—0).
• La Oslo s-a desfășurat cel 

de-al doilea meci dintre 
lecționatele Norvegiei 
Suediei. Hocheiștii suedezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—2 (0—0, 1—2, 2—0).
• într-un meci amical dispu

tat la Davos, reprezentativa 
Elveției a întrecut cu scorul 
de 6—2 (1—0, 1—0. 4—2) O se
lecționată vest-germană.

• Cea de-a 43-a ediție a cam
pionatului 
cheiat cu 
Ț.S.K.A. 
puncte, urmată de 
Himik Voskresensk 
puncte și Aripile 
Moscova — 45 puncte, 
timul meci al competiției ho
cheiștii de la Ț.S.K.A. Mos
cova au întrecut cu scorul de 
9—2 (4—0, 3—2, 2—0), forma
ția Sokol Kiev.

unional 
victoria 

Moscova

V-’

J

se-
Și

s-a în- 
echipel
- 51 

formațiile
- 46 Sovietelor
în ul-

FRANȚA A CIȘTIGAT 
„TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI"

16 ANTRENORI Șl ATLEȚI JUBUEUL CURSEI CICLISTE
MILANO - SAN REMO

LA RUGBY
Competiția de rugby „Tur

neul celor cinci națiuni" s-a 
încheiat cu victoria echipei 
Franței care, în meciul deci
siv, disputat la Paris, în pre
zența a 50 000 de spectatori, a 
învins cu scorul de 19—3 (6—3) 
selecționata. Scoției.

într-o altă partidă, la Car
diff, echipa Tării Galilor a 
întrecut cu scorul de 12—9 
(6—9) formația Angliei. Au 
asistat 60 000 de spectatori.

NEW YORK
Congresul atletic 
merican a confirmat 
darea a 16 atleți și 
care în toamna anului trecut 
au efectuat un turneu 
Republica Sud-Africana, 
unde se practică 
rea rasială în sport, 
cei sancționați se afla 
norii Ted Banks și 
Tomlinson, medaliatul 
pic la aruncarea discului 
John Powell și aruncătorul de 
suliță Tom Petranof.

(Agerpres). 
național a- 

suspen- 
antrenori

in 
țară 

discrimina- 
Printre 
antre- 

i Dick 
olim-

ECHIPELE NOASTRE DE HANDBAL IN CUPELE EUROPENE
„Cupa Campionilor Europeni" (f) „Cupa
MUREȘUL TG. MUREȘ SPARTAK KIEV 22-25 (11-13)

Cupelor" (f) -

Ț.S.K.A.ȘTIINȚA BACAU SOFIA 32-20 (15-10)

19 (Agerpres). Cea 
ediție, jubiliară, 

cicliste internațio- 
San Remo 

ciștigată de

ROMA, 
de-a 80-a 
a cursei 
nale Milano - 
(294 km) a fost 
rutierul francez Laurent Fig- 
non în • 7h08:19 (medie orară 
41,184 km). Pe locul al doilea, 
la 7 secunde, a sosit olandezul 
Massen, iar pe locul trei s-a 
clasat italianul Baffi, la 36 
secunde.

PE SCURT • PE SCURT

TG. MUREȘ, 19 (prin tele
fon). Prima partidă din semi
finalele „Cupei Campionilor 
Europeni" la handbal feminin, 
desfășurată în Sala Sporturilor 
din localitate, între echipele 
Mureșul Tg. Mureș și Spartak 
Kiev, s-a încheiat cu 
de 22—25 (11—13). în loc 
cîștige la 5—6 goluri diferen
ță, cum ar fi părut normal față 
de jocul oaspetelor. mureșen- 
cele au pierdut acasă la trei 
puncte diferență. Să argu
mentăm însă afirmația. Spar
tak Kiev o ecb'pă masivă, cu 
o bogată experiență interna
țională nu a strălucit de astă 
dată. Ea s-a apărat pe semi
cerc, în prima parte, șl a a- 

• vansat în repriza secundă, cind 
a văzut că de la gazde_ se_ a- 
runcă și de la 9 m. 
listele de la Mureșul 
evoluat la cea mai 
cotă a lor, singura 
care putea să le asigure suc
cesul. Esztera Matefi a 
put nesigură și a ratat 
înscriind primul său gol 
abia în min. 15. Abia după a- 
ceea și mai ales în repriza se
cundă a redevenit... ea în
săși. Angela Bloj a apărat 
două execuții de la 7 m și pa
tru aruncări puternice, dar în 
rest _,a primit" tot ce s-a tras 
la poartă mai ales pe jos. Ti
morarea a fost evidentă pen
tru gazde, care au condus o 
singură dată, cu 1—0, au ega
lat succesiv pînă la 6—6 și 
s-au apropiat la 1—2 goluri 
pînă în min. 56, făcînd o cursă 
de urmărire ca într-un meci 
în deplasare. Greșeli în atac, 
greșeli pe propriul semicerc, 
faulturi (deci eliminări gra
tuite!), iată nota jocului mu- 
reșencelor.

13
Avram

A. Biro
8 (3), Gorb
Garnusova

(1),

(2
1,
1,

scorul
să

Handba- 
nu au 
ridicată 
condiție

înce- 
mult, 

de

(m)„Cupa
„POLI" TIMIȘOARA - TURU

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). 
Un numeros public a venit să 
asiste la o eventuală (posibilă) 
surpriză a sferturilor de fina
lă ale „Cupei I.H.F.": victoria 
gazdelor la o diferență mai 
mare de 10 goluri. Aceasta nu 
s-a produs, „Poli" Timișoara 
reușind doar 
prestigiu in 
TUKU ~
Este o 
echipa 
scorul 
tul de 
competiției.

Prima repriză s-a desfășurat 
sub semnul echilibrului, nici 
una dintre partenere nereușind 
să se desprindă la mai mult 
de un gol, ambele apărări ac- 
ționînd exact pe semicerc. Sal- 
♦■■1 elev’lor antrenorilor C. 
Jude și R. Gunesch ar fi fost 
totuși posibil, dar el au ratat 
douăi contraatacuri (min. 11 șl 
15) șl o aruncare de la 7 m 
(min. 14, Dragoș Dobrescu) : în 
plus, portarul oaspeților, inter
naționalul cehoslovac Barza, a 
apărat — în minutele 4, 17, 19 
— o serie de aruncări foarte 
puternice. Astfel, prima parte 
a jocului s-a încheiat la ega
litate : 9—-9.

în repriza Secundă, timișore
nii — mai bine grupați în apă-

,Poli“ Timișoara 
o victorie de 
fața formației 

Dusseldorf : 20—18 (9—9). 
victorie în urma căreia 
oaspete și-a căpătat, cu 
general de 40—31. drep- 
a evolua în semifinalele

Au înscris : Matefi 
din 7 m). Mozsi 5 
Mușat 1, Florea 1, 
respectiv Șefcenko 
5, Bazanova 4 (3),
3, Oleksîuc 2. Karlova 2 
Semionova 1.

Au arbitrat cu greșeli Kiril 
Sotirov și Bojidar Gheorghiev 
(Bulgaria).

Mircea COSTEA

bacau,
Echipa locală Știința a făcut 
un pas imens spre finala pres
tigioasei competiții continen
tale „Cupa Cupelor". în me- 
ciul-tur al semifinalelor, cu 
Ț.S.K.A. Septemvriisko Zname 
Sofia, disputat în Sala Sportu
rilor din localitate, handba
listele băcăuane au obținut 
victoria la un scor concludent: 
32—20 (15—10). Trebuie spus că 
acest frumos succes nu s-a con

19 (prin telefon).

„Cupa I.H.F.“ (f) — - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  —
CHIMISTUL RM. VÎLCEA-SPARTACUS BUDAPESTA 34-25 (19-11)

RIMNICU VÎLCEA, 19 (prin 
telefon). Semifinala „Cupei 
I.H.F.", în care Chimistul Rm. 
Vîlcea a întîlnit în manșa-tur 
pe Spartacus Budapesta, s-a 
încheiat cu scorul de 34—25 
(19—11) în favoarea gazdelor, 
la capătul unei evoluții bune. 
Nu spunem „foarte bune" in- 
trucît începutul și finalul ce
lei de a doua reprize au mar
cat o scădere a ritmului de joc 
al formației noastre, aceasta și 
pe fondul unui joc mai agre
siv în apărare al oaspetelor. 
Revenind la modul în care a 
evoluat 
marcat, 
tacurile 
au pus 
partenerele de întrecere, 
nisa Romete-Nan *~  
puncte spectaculoase 
de Maria Verigeanu.
mioara Lazăr, Edit Matei), cu 
o contribuție esențială la ob
ținerea victoriei. în poarta 
Chimistului. Doina Rodeanu 
și Carmen Moldovan au avut 
oomportărl bune, ceea ce a 
permis coechipierelor să se

Chimistul, trebuie re
in primul rînd, că a- 
și contraatacurile lor 
deseori în dificultate 

, De- 
înscriind 

(alături 
Lăcră-

DOSSELDORF 20-18 (9-9)
rare și cu un atac ceva mai 
gindit — au reușit să ia de 
cinci ori conducerea, dar de 
fiecare dată adversarii au ega
lat. Abia în min. 45 „Poli" reu
șește să se distanțeze la două 
goluri (17—15), avans păstrat 
pînă la sfîrșit : 20—18. Gazdele 
se puteau distanța mai consis
tent, dar Tudor Gheorghe, A-

STEAUA
(Urmare din vag 1)

în teren a tînărului Aurel 
Stingă, la primul său med in
ternațional de seniori, o fru
moasă promisiune, deloc inti
midat de renumele fratelui 
său, Vasile Stingă. Steaua, a 
încheiat astfel cu a șasea vic
torie consecutivă etapele dina
intea semifinalelor „Cupei 
Campionilor Europeni", dar — 
fără discuție — greul abia a- 
cum începe. Marcatori : Ber
bece 8 (3 din aruncări de la 7 
m) Dumitru 7. Mirică 5. Ștot 
3, Cicu 3. V. Stingă 1 pentru 
Steaua, respectiv Zovko 11 (6 
din 7 m), Boss! 3. Scognamiglio 
3. Fușina 2, Reale 1 șl Bronzo 1.

Corect și atent arbitrajul 
cuplului Vaclav Formanek — 
Jan Rudinsky (Cehoslovacia).

desprindă la diferențe de 8, 10 
și 11 goluri. Chimistul avea 
însă pe deplin posibilitatea să 
plece la Budapesta cu și mai 
multe goluri avans dacă nu ar 
fi ratat patru aruncări de 7 m 
și dacă Nadina Nedelcu (dar 
nu numai ea) nu ar fi irosit 
situații deosebit de clare în 
atac.

Meciul, de un dinamism spe
cific unei semifinale de cupă 
europeană, ne-a arătat că 
formația vîlceană este o echi
pă de clasă, în timp ce Spar
tacus s-a prezentat cu o apă
rare deosebit de agresivă, a- 
vind în Csilla Elekeș o jucă
toare polivalentă (a evoluat 
foarte bine pe linia de 9 
inter stingă, inter dreapta 
centru).

Au înscris : Verigeanu
Romete-Nan 9, Lazăr 
Matei 4, Topea 4, respectiv 
Orban 8, Elekeș 6, Erdoș 4, 
Kantor 4, Szabo 2. Szeberin 1.

Au arbitrat bine M. Herman 
și E. Fuchs (Israeli.

Ion GAVRILESCU

m, 
st

9
8,

iexandru Matei și Nichifor Do- 
brescu au ratat, fiecare, cîte o 
aruncare de la 7 m.

Au înscris : Gal 6, T. Gheor- 
glie 5, Dan 4, Matei 3, N. Do- 
brescu 1, Naghi 1, respectiv 
Harting 4, Fauhaber 4, Ratka 
3, Schubert 2, Heidbiichel 2, 
Hcrtclt 1, Hein 1, Neuman 1.

Au arbitrat corect : P. Molnar 
și T. Elar (Cehoslovacia).

loan NOVAC

DINAMO BUCUREȘTI

turat așa ușor cum pare 
prima vedere. Studentele 
început partida timorat 
ce?), angrenîndu-se în 
lent al handbalistelor bulgare. 
Acestea, cu șase componente 
ale naționalei Bulgariei în 
formație, au și condus o vre
me (4—2, min. 5). Din acest 
moment, gazdele își revin și, 
în min. 15, obțin egalarea 
(8—8), preiau inițiativa, pe 
care nu o vor ceda pînă la 
ultimul fluier al arbitrilor M. 
Starke și W. Zerna din R. D. 
Germană, care au condus foar
te bine o partidă „curată". 
După egalare', antrenorii Mi
hai Pintea și Costel Petrea au 
cerut elevelor lor să accelere
ze ritmul și acestea au înce
put să joace la adevărata va
loare, la pauză conducînd cu 
cinci goluri. în continuare, cu 
toată opoziția oaspetelor, care 
nu s-au împăcat ușor cu situația 
de pe tabela de scor (22—12, min. 
39), gazdele încep să zburde 
pe teren. Georgeta Cervenciuc 
a reușit frecvente intercepții 
și a înscris din orice poziție, 
Filofteia Danilof și-a făcut 
din plin datoria pe semicercul 
advers și pe contraatac, Emi
lia Luca, omniprezentă, a în
scris goluri, de mare efect, 
împreună cu Lidia Butnărașu 
și Gabriela Antoneanu, iar în 
poartă Angela Brîndușoiu a 
fost greu de trecut, ea supli- 
nind-o cu brio pe Ioana Vasil- 
ca, duminică în zi mai puțin 
fastă, ca și Elena Ciubotaru. Și 
astfel, în aplauzele numerosului 
public, Știința Bacău a realizat 
o victorie clară, la un scor liniș
titor pentru returul de dumi
nica viitoare, de la Sofia. Fe
licitări jucătoarelor și 
norilor lor și succes 
tinuare. Marcatoare : 
Danilof 5, Antoneanu 
nărașu 5, Cervenciuc 
2 și Lunca 2 pentru Știința, 
respectiv Rusenova 7, Vateva 
5, Mliakova 5, Kitanova 2 și 
Velkova 1.

la 
au 

<de 
jocul

antre- 
în con- 
Luca 9, 
5, But- 
4, Popa

ATLETISM • In cadrul Cam
pionatelor Australiei, disputate la 
Brisbane, Kerry Saxby a stabi
lit un nou record mondial în 
proba feminină de 5 000 m, cu 
timpul de 20:32,75.

BADMINTON ș în turneul de 
la Londra, campionul indonezian 
Ardy Wiranata l-a învins eu 
15—9, 15—4 pe danezul Peter
Nierhoff, Yang Yang (R. P. Chi
neză) l-a întrecut cu 15—10, 15—9 
pe Anders Nielsen (Anglia), iar 
Morten Frost (Danemarca) a 
dispus cu 15—8, 15—9 de coechi
pierul său, Michael Sogaard. în 
sferturile ’ 
mondial Yang Yang (R, 
neză) l-a întrecut cu ÎS 
pe indonezianul Alan 
iar danezul Poul-Erik Larsen 
dispus cu 15—2, 17—18, 
englezul Darren Hall.

BASCHET ® La Barcelona, 
meci contînd pentru turneul 
nai al „Cupei Campionilor Euro
peni4 la masculin, echipa B. C. 
Barcelona a învins cu scorul de 
71—70 (36—33) formația italiană 
Scavolini.

box • Asociația 
(WBA) l-a desemnat 
mai bun pugilist al ‘ 
rie pe americanul 
campion mondial la 
pergrea. După cum 
februarie, Mike Tyson și-a apă
rat cu succes titlul sdt)rem, în- 
vingîndu-1 prin k.o., în repriza'' 
a 5-a, pe englezul Frank Bruno.

ȘAH • După consumarea a 
șapte runde, în turneul „open" 
ce se desfășoară la 
conduce
Petrovici eu 7 puncte, urmată de 
maestrul Basajici — 6 p, Minko- 
vici — 5 p etc. în runda a 7-a, 
Maria Petrovici, jucînd cu piesele 
negre, a ciștigat la Obradovici.

TENIS • în turul III al tur
neului feminin de la Boca Raton 
(Florida), jucătoarea americană 
Terry Phelps a învins-o cu 6—2, 
7—6 pe campioana argen’tini’ană 
Gabriela Sabatini, cotatei printre 
favoritele concursului. Alte re
zultate : Chris Evert (S.U.A.) —
Barbara Paulus (S.U.A.) 6—0,
7—5, Jana Novotna (Cehoslovacia) 
—Aranxa Sanchez (Spania) 6—4, 
6—1, Helena Sukova (Cehoslova
cia) — Halle Cioffi (S.U.A.) 6—3, 
6—2, Steffi Graf (R. F. Germania) 
— Helen Kelesi (Canada) 6—1, 
6—1.

VOLEI © Echipa feminină a 
U.R.S.S. a întîlnit la Havana, în
tr-un meci amical, selecționata 
Cubei. Voleibalistele cubaneze au 
obținut victoria cu scorul de 3—2 
(—10, —5, 9, 12, 13). în al doilea 
joc, echipa Cubei a întrecut cu 
scorul de 3—2 (9, —13, —12, 12, 
13) selecționata U.R.S.S. Au asis
tat 12 000 de spectatori în ca
drul turneului final feminin al 
„Cupei Campionilor Africii", ce 
se desfășoară la Tunis, echipa 
M. P. Alger a întrecut cu scorul 
de 3—0 (6, 4, 4) formația Univer
sității din Yaounde (Camerun).

de finală, campionul 
“ P. Chi- 

-3. ! —5 
Kusuma, 

a 
de17—14

în 
li-

Mondială 
drept cel 

lunii februa- 
Mike Tyson, 
categoria su- 
se știe, la 25

Sara e zo, 
marea maestră Marla

Paul IOVAN

(Urmare din nag 1)
14—12 (min. 41), Zaharia, Durău, 
Ștefan și Bedivan intrînd și ei 
pe lista marcatorilor. După ușoa
re ezitări, 15—19 (min. 50) și 
16—20 (min. 51), dinamoviștil își 
string rîndurile, Roșea, Zaharia, 
Durău și ștefan, bine sprijiniți 
de ceilalți colegi (Buligan și Co- 
caz au apărat bine), se infil
trează pe semicerc mareînd gol 
după gol șl... 21—21 (min. 57). 
Gazdele mai au o tresărire, 
transformînd o aruncare de la 
7 m în min. 58. dar Durău sta
bilește scorul final, tot din 7 
m (singura de care a benefi
ciat Dinamo). Marcatori : Bor
chardt 7, Wahl 7, Hann 3, 
Strauch 2, Ganschow 2, Lang- 
hoff 1 pentru gazde, respectiv 
Lieu 6, Rosea 5, Zaharia 3, Du
rău 2, Dogărescu 2. Mocanu 2, Be
divan 1 și ștefan 1. Au arbitrat

Șifoarte bine Christianssen 
Jorgenssen (Danemarca).

• 1N CAMPIONATUL ITALIEI, 
etapa a 22-a, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Sampdoria — 
Internazionale 0—1 (gol Mandorli- 
ni) ; Atalanta — Florentina 0—1, 
Cesena — Torino 3—2 ; Juventus
— Bologna 2—0; Lazio — Napoli 
1—1 ; Lecce — Como 0—0 ; Milan 
—Verona 1—1 ; Pescara — Ascoli 
0—0 ; Pisa — Roma 1—0. In cla
sament : 1. Inter 38 p, 2. Na
poli 34 p, 3. Sampdoria 30 ; 4. 
Milan 28 p. etc.
• IN ETAPA de ieri a campiona

tului Turciei, Galatasaray Istan
bul a pierdut, în deplasare, parti
da cu Sariyer, cu scorul de 1—3, 
(1—2). Golul vizitatorilor a fost 
marcat de iugoslavul Precazi, în 
prima repriză. Galata își păs
trează totuși locul 6 în clasa
ment, la fel ca și învlngătoarea, 
care rămîne pe poziția a treia. 
A fost o partidă slabă a adver
sarei Stelei, în semifinalele C.C.E.
— ne transmit colegii de la sec
ția sportivă a ziarului Millivet 
din Istanbul. Alte rezultate : Fe
nerbahce — Besiktas 2—1 ; Ko- 
nyaspor — Trabzonspor 0—1 ; 
Bursaspor — Ankaragucu 0—0 ; 
Malatyaspor — Sakaryaspor 3—0; 
Boluspor — Karsiyaka 2—3 ; A- 
danaspor — Eskisehlr 4—0 ; Ri-

2.

zespor — Demispor 2—1. Condu
ce Fenerbahce — 65 p. urmată de 
Besiktas — 63 p si Sariyer — 54 p.
• LA TEHERAN, in meci pen

tru preliminariile Campionatului 
Mondial, echipa Iranului a în
vins cu scorul de 2—0 (0—0) se
lecționata Bangladesh.
• IN CADRUL PREGĂTIRI

LOR pentru preliminariile Cam
pionatului Mondial, echipa S.U.A., 
a susținut un meci amical cu o 
selecționată din Paraguay, 
fața căreia a ciștigat cu
• LA MONTEVIDEO, in 

pentru „Cupa Libertadores", 
chipa Penarol a întrecut cu sco
rul de 5—0 formația Bolivar la 
Paz. Alte rezultate din aceeași 
întrecere : Salvador Bahia (Bra
zilia) — Maritimo (venezuela) 
3—2 ; Cobreloa (Chile) — Olim
pia (Paraguay) 2—0 ; Racing 
Club (Argentina) — Universita- 
rlo (Peru) 2—0 ; Millionarios 
(Columbia) — Deportivo (Ecua
dor) 3—1.
• IN ETAPA A DOUA a cam

pionatului unional, Spartak Mos
cova a întrecut cu scorul de 
3—2 (0—1) formația Dinamo 
Minsk. în timp ce Dinamo Kiev 
a ciștigat cu 3—0 (1—0) întîl- 
nirea cu Ararat Erevan.

în 
4—3 

meci 
e-
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