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Proletari din toate tărtte, unlfl-vi i
Divizia A de baschet feminin

ÎN DERBYUL ETAPEI
VOINJA BUCUREȘTI-,,U" 60-58

Un remarcabil succes al handbalului românesc

ȘTIINȚA BACĂU Șl CHIMISTUL Rm. VÎLCEA 

ÎN FINALELE CUPELOR CONTINENTALE
In urma disputării dublelor manșe din semifi

nale. două dintre echipele noastre feminine au 
reușit remarcabila performanță de a se califica 
în finalele cupelor continentale la handbal. Este 
vorba despre ȘTIINȚA BACAU (Cupa Cupelor) și 
CHIMISTUL RM. VILCEA (Cupa I.H.F.), a căror 
promovare simultană în etapa finală a compeliții-

tor de club europene constituie o premieră pentru 
handbalul românesc. De notat, de asemenea, și 
comportarea formației Mureșul Tg. Mureș (C.CJ5.), 
care a ajuns pînă în această fază a semifinalelor, 
fiind eliminată de multipla deținătoare a trofeului, 
Spartak Kiev. Iată amănunte de la partidele semi
finale.

Cupa Cupelor: T S.K.A. SOFIA -ȘîllNTA bacAd 22 22 (911)
SOFIA, 2G (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
După victoria detașată, obți
nută în urmă cu o săptămână 
pe teren propriu (32—20), 
handbalistele de la Știința Ba
cău au abordat acest al doi
lea meci din cadrul semifina
lelor „Cupei Cupelor" fără a 
mai fi dominate de m'za ca
lificării, ceea ce le-a permiș 
să construiască faze frumoa
se, mult aplaudate de specta
torii aftați în tribunele sălii 
„Gli. Dimitrov", ele încheind 
partida cu Ț.S.K.A. Scptem- 
vrlisko Stai» Sofia la egali
tate: 22—22 (11—9). Astfel, ele 

califi- 
presti- 
soorul

tev» și Mliakova. Dar replica 
elevelor antrenorilor M. Pin- 
toa și C. Petre» a fost, de 
fiecare dată, promptă, Luea și 
Danilov s-au infiltrat cu di
băcie pe semicerc sau au în
scria de la semidistanță. ca 
de altfel șl Antoneana sau 
Ciubotar». ceea ce a făcut ca,

deseori, Știința să conducă cu 
cite două «4 trei goluri. Prima 
repriză a aparținut, astfel, 
oaspetetar, care au obligat pe 
sofiote aâ încerce In partea a 
dom a medului să obțină mă
car Bi rezultat de egalitate,

Paul IOVAN

(Continuare ta pag. a 4-a)--

CtMJa I H F. • SPARTACVS
CniMISTlU ROI. TÎLCtA

BUDAPESTA

29-26 (»11)

au obțiinut o meritată 
care în finala aoestei 
gioose competiții, cu 
general de 54—42.

Evident, gazdele au ____
mult să dovedească publicului 
că pot face față unei echipe 
puternice, așa cum este cea a 
băcăuanoclor. Drept urmare, 
handbalistele sofiote au acțio
nat suficient de decis în apă
rare și s-au lansat în constru
irea unor atacuri care s-au în
cheiat cu goluri spectaculoase, 
marcate cu deosebire de Va-

dorit

BUDAPESTA, 26 (prin tele- 
fen. de l» trimisul nostra spe
cial). Chimistul Rm. Vîloea • 
abordat partid* decisivă din 
finala Cupel I.H.F. cu * punc
te avans. Sîmbătă după-amla- 
ză, aid tn sala proprie (hand
balistelor noastre nu U s-a o- 
ferlt posibilitatea să o vadă 
plnă la ora medului), Sparta
na a dștlgat cu 29—26 (13— 
11), dar Chimistul Rimnleu 
Vîlce» s-a calificai in finala 
competiției continentale, eu 
scorul general 64—54.

Handbalistele de la Sparta- 
cus au practicat un joc... băr
bătesc, fără menajamente, au

• apărare avansată euxnarat _ ,
rar am pătut vedea. După un 
înoenut da tatonare reciprocă 
(până fa» mtau 22 cete două e- 
chipe înscriseseră cite I go
luri), jucătoarele budapeotane

Ion GAVR1LESCU

(Continuare ta pag. a 4-a)

ln nan «soi- 
toMor «tapei a 
29-a « Diviziei A 
da banchet fcml- 
ntak pa locui I la 
clasament a tre
cut Voința Bra
țe*. la egalitate 
da puncta cu e- 
chlpa „U“ Cluj- 
Napooa. . dar a- 
vîod victorie di
rects asupra a- 
cestela. Rezulta
tele meciurilor 
și uneia amănun
te despre desfă
șurarea for :

VOINȚA C.S.Ș. 
2 BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA 

CJ3JȘ. VIITORUL 
CLUJ - NAPOCA 
60—58 (31—34).
Derbyul etapei a 
corespuns prin 
prisma puterii de 
luptă. manifesta
tă de ambele e- 
chipe, a numeroa
selor faze spec
taculoase și capti
vantei evoluții a 
scorului. Â fost o 
Întrecere aprig 
disputată din pri
ma și plnă in ul
tima secundă de 
foc. miza locului 
I (la care rivnesc ambele for
mații).. punlnd insă o ampren
tă negativă asupra nivelului 
tehnic al Întâlnirii, concretiza
tă prin desele greșeli de teh
nică și sumedenia de ratări, 
in acest sena procentajele în
registrate fiind edificatoare 
— Voința : 36,30 la sută (55 de 
Încercări, 20 de reușite) la a- 
runcâri din acțiune. 61,20 la 
sută (31—19) la aruncări li
bere; Universitatea : 37,70 la 
sută (53—20) la aruncări din 
acțiune, 62,50 la sută (21—15) 
la aruncări libere. Referitor la

Spectaculoasă aruncare la coș a Svetlanet 
Simton (Voința) ; Gabriela Kiss („U") i 

s-a opus, dar firi efect.
Yoto : Aurel D. NEAGU

evoluția scorului, citova sec-
vența ilustrează pasionantele 
răsturnări de situații. Deci, 
Voința —„U": 13—6 (min. 7). 
20—11 (min. 12). 25—38 (min, 
17), 37—36 (min. 25), 41—44
(mirt. 29), 46—46 (min. 31),
53—54 (min. 36) șl de aici e- 
ohlpa antrenată de M. Strn- 
gara a luat conducerea, ciis- 
tanțtadu-se decisiv (60—51 in 
min. 40), și dovedlndu-se mal

Dumitru STANCULESCU

(Continuare ta pae î-3) -

în campionatul de rugby, etapa a 13-a

V

PRIMELE TREI CLASATE JOACĂ ÎN DEPLASARE Șl... CÎȘTIGĂ
In vederea meciurilor de fotbal cu selecționatele Italici

PREGĂTIRIIE lEITURIlOR A Șl DE TINERET
Reun.it la Sibiu, încă din du- 

zilei de vineri, lotul 
echipei naționale a 
a efectuat, în a- 
un scurt antrena- 

acomodare cu am- 
pe care 

miercuri, 29

pă-atniaza 
lărgit al 
României 
ceeași 
meni, 
bianța 
se va 
martie, meciul amical cu echi
pa similară a Italiei. A doua 
zi, în fața unui public care a 
umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului din localitate, fotul 
a susținut un foarte interesant 
și util meci de verificare 
compania divizionarei A 
ter Sibiu, meci încheiat 
rezultatul de 3—2 (1—1). Au 
marcat Cigan și f ("
două ori), gazdele punctînd 
prin Colora și Văsiî. A fost 
un meci care a scos in evi
dență 
deplină 
ne ce 
tulul
din portarii Lung, Nițu șl Ste- 
Ica, fundașii D. Petrescu, Iovan, 
Rednie, Săndoi, Crlstea, Klein, 
Ungureanu, mijlocașii Sabău, 
Hagi, Mateuț, CL "--------
Lupescu și 
Cămătaru, 
Antrenori : 
Drăgușln.

zi, 
de

stadionului
disputa

In
In-
cu

— direct din lovitură de oolț,
min. 73 — din penally), res
pectiv Do bay (min. 87).

Echipa de tineret a început 
jocul în următoarea alcătuire : 
Prunca — Ciocan, Ad. Popes
cu, Lu căci, M. Pană — Stanici, 
I. Stan, Ursea, I. Dumitrescu
— Cr. Sava, NcgTău. După 
pauză au mai fost folosiți R. 
Luoescu. Neagoe, Buțerchi, 
Hanganu.

După meci, Lotul a plecat 
spra Alba Iulla, unde, plnă la 
ora partidei cu echipa Italiei, 
va efectua ultimele pregătiri.

îovan (de X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\xwww^^^

atmosfera calmă, de 
colaborare și coezlu- 

domnește în cadrul lo- 
reprezentativ, compus

Gh. Popescu, 
înaintașii Lăcătuș, 
Cigan, Răducioiu, 
Em. Jenei și C.

A
tineret (antrenori : 

D. Apolzan)
Lotul de 

M. Rădulescu
- a susținut ieri, la Mediaș, un 

joc de verificare cu diviziona
ra B din localitate. Gaz Me
tan (înaintea meciului amical 
cu reprezentativa similară a 
Italiei, programat miercuri la 
Alba Iulla). Cel aproxima
tiv 4 000 de spectatori au asis
tat La un joc frumos, echili
brat în prima repriză și În
cheiat cu scorul de 3—1 (0—6), 
pentru tinerii „tricolori-. Go
lurile au fost înscrise de L 
Dumitrescu (min. 60 — din lo
vitură liberă, după oe balonul 
a atins ambele bare, min, 68

Un rugbyst grivițean (Nicolae) 
gura soluție : șutul!

Trioul Steaua — Dinamo — 
Baia Mare ișl continuă cursa 
spre podiumul campionatului, 
câștigând tn deplasare Iată 
relatări asupra etapei.

„încolțit* de constănțeni — sin- 
Foto : Aurel D. NEAGU

GRIVIȚA ROȘIE — FARUL 
CONSTANTA 12—6 (6—6).
Partida a fost modestă și ea 
valoare, și ca spoctacoL Farul 
— pornită apriori favorită —

a atacat mai mult (dar fără 
efect !), iar bucureștenii s-au 
apărat, ieșind arareori la a- 
tac.
tre ; iată, pe scurt,

șl a tund doar pe... con- 
„radiogra- 

meciului. Rezultatul a 
decis — ca de atitea alta 
— de duelul dintre trans

former!. Desigur, mult prea 
puțin pentru iubitorul de spec
tacol rugbystic. Diferența. în 
favoarea Griviței, a fost 
rodul eficacității proverbiale 
a Iui Rada : 3 L p. (una de la 
55 m !) și un drop-goal, el 
ratînd, în plus, prin același 
procedeu, o altă acțiune de a- 
tac favorabilă șl trimițând apoi 
mingea in bară ! Constănțenii 
i-au ținut pasul doar în prima 
repriză prin Compătescu și Re

Dimitrie CALLIMACH1
t

(Continuare tn nao î-î>

ATITUDINE FERMĂ FATĂ DE ORICE MANIFESTARE
CARE CONTRAVINE ETICII SPORTIVE!

Așteptat cn mare nerăbdare și urmărit 
cu viu interes, derbyul campionatului de 
fotbal, dintre cele două echipe fruntașe, 
Steaua ți Dinamo, a avut, din păcate, un 
epilog nedorit, prilejuit de manifestările 
cu totul condamnabile, reprobabile, fără 
precedent, comise după încheierea parti
dei de jucătorul Ion Andone, căpitanul 
formației dinamoviste, manifestări care, 
antrenînd și alți coechipieri ai acestuia, 
au stirnit, pe bună dreptate, indignarea 
publicului. In consecință, spectatorii care 
au urmărit acest derby, toți iubitorii 
sportului care au aflat de cele întîm- 
plate au solicitat sancționarea severă a 
celor vinovați, luind apoi cunoștință cu 
deplină aprobare de analiza întreprinsă 
și de măsurile adoptate de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică ți Sport, 
de Federația Română de Fotbal. Opinia 
publică aștepta, pe bună dreptate, o ase
menea poziția, asemenea măsuri ferme 
menite, cum se subliniază ți în comuni
catul forurilor respective, să ducă Ia „îm
bunătățirea muncii de educație a sportivi
lor, întărirea ordinei și disciplinei, a răs
punderii cadrelor care au atribuții în

fotbal, pentru desfășurarea tuturoT între
cerilor în spiritul eticii, sportive, al re
gulamentelor și normelor mișcării spor
tive, al respectului desăvîrșit față de pu
blicul spectator".

Menționăm, în același context, și ana
liza făcută asupra acestui meci de con
ducerea clubului sportiv Dinamo, care 
s-a angajat, la rîndul ei, să ia măsurile 
corespunzătoare vizind „lichidarea cu 
desăvîrșire a gravelor abateri de la nor
mele șl conduita sportivă, pentru intro- 

a spiritului de or- 
pentrn o ținută ți 

exemplare în toate între-
ducerea cu fermitate 
dine ți disciplină, 
comportare 
cerile".

De altfel, 
spectacolul ____  ___
duitei normale, respectului față de ad
versar și public, s-au înregistrat nu nu
mai la acest derby și nu numai in parti
dele de fotbal, cl și In întrecerile din 
alte discipline, ele fiind consecința atitu
dinii lipsite de fermitate, • „clemenței" 
nejustificate, a argumentărilor facile, ad
mise, tolerate de conducerile asociațiilor 
și cluburilor sportive, de federații. In

manifestări care degradează 
sportiv, care contravin con-

cazul forului de specialitate fotbalistic, 
spre exemplu, ca prilejul analizării dife
ritelor încălcări ale eticii sportive, ala 
regulamentelor în vigoare, na s-au dat 
întotdeauna sancțiunile severe care . se 
impuneau, acționîndu-se, nu de puțina 
ori, cu o blindețe neprincipială, mai alea 
față de anumite cluburi ți de anumiți 
jucători fruntași, care nu s-au dovedit, 
prin cuvintele și faptele lor, acele modele 
demne de urmat. Iată de ce se impune 
ca acești factori responsabili — pornind 
de la nivelul asociațiilor ți cluburilor țl 
pînă la cel al federațiilor pe ramuri de 
sport — să acționeze cu fermitate, c* 
intransigență, cu spirit responsabil, pen
tru păstrarea ordinei . ți disciplinei. • 
unui comportament civilizat Ia toate ma
nifestările sportive, știindu-se că numai 
în condițiile unui asemenea climat se pot 
exprima plenar valoarea ți pregătirea 
sportivilor, asigurîndu-se, în același timp, 
întrecerilor un înalt nivel tehnic șl spec
tacular, atît de mult dorit de publie.

(Continuare ta pa». 2-3)

Reun.it


în Divizia A la handbal în „Cupa r. n. Tir", Ia București șl Focșani,

ECHILIBRUL-NOTA DOMINANTA A JOCURILOR EVOLUȚII BUNE ALE TRĂGĂTORILOR FRUNTAȘI
Campionatele Naționale de 

handbal, Divizia A, au progra
mat duminică etapele a XlV-a 
ta disputa masculină și a XVll-a 
(incompletă) in cea feminină. 
Echilibrul a fost nota dominantă 
a jocurilor, în categoria surpri
zelor înscriindu-se rezultatul de 
egalitate (20—20) dintre studenții 
clujeni și dinamoviștil bucu- 
reșteni. Amănunte de Ia meciuri.

MASCULIN
— POLITEHNICA TI- 
31—21 (15—10). cum
în Sala Floreasca am 

un atractiv derby în-

STEAUA 
MIȘOARA 
anticipam, 
asistat ■ la 
tre două competitoare preocupate 
de joc și numai de el. Meciul 
a Început intr-un marcat echi
libru, dovadă fiind și evoluția 
scorului : 1—0, secunda 14 — Săf- 
tescu ; 1—I, min. 3 — Caba ;
2—1. mln. 3 — Stingă ; 2—2, min.
4 — N. Dobrescu ; 3—2, mln. 5
— stingă ; 3—3, mln. 6 — N. Do
brescu ; 3—4, min. 8 — N. Do
brescu (singura dată cind au 
condus studenții), apoi 4—4, mln.
5 — Mirică. Din acest moment, 
Steaua apasă pe accelerator, 
contraatacul funcționează bine 
și se desprinde : 10—6, min. 17 
șl, ta finalul primei părți a jo
cului, bucureștenll ișl măresc a- 
vantajul la cinci goluri : 15—10, 
dar scorul putea ti șl mal mare 
dacă el nu expediau alte cinci 
aruncări ta barele porții, inspi
rat apărată de tinărul Cătălin 
Mitrea. Șl partea a doua a me
dului a avut aceeași desfășu
rare, studenții „agățindu-se“ de 
orice nesincronizare ta apărare 
a gazdelor, Nichifor Dobrescu, 
in special, înscriind goluri spec
taculoase. Repriza avea să se în
cheie tot cu un avantaj de cinci 
goluri tn favoarea campioanei, 
cu un lot evident superior ti
mișorenilor, cărora elanul și ti
nerețea nu le-au fost suficiente, 
el reușind doar să piardă la nu
mai 10 goluri. De menționat că 
In formația Steaua, unul dintre 
oamenii de gol. Marian Dumitru 
nu a Intrat in joc, el fiind me
najat tn urma unor mal vechi 
accidentări, nerefăcute, din for
mație lipsind și Adrian Ghimcș 
șl Constantin Petre. Am reținut 
pofta de joc a lui Sorin Săf- 
teseu, un tinăr care confirmă 
din ce in ee mal mult. Marca
tori : Stingă X Berbece 7, Miri- 
eă 5, Săftescu 3, Popescu 3, Cicu 
X ștot 1, Niculae 1, Ionescu 1 
pentru Steaua, respectiv N. Do
brescu 10, D. Dobrescu t, Naghi 
X Năstase 1, Caba 1 și 
nu L Au arbitrat : Gr.
— K. Mahler (Brașov).

Mihail
„U- C.U.G. CLUJ-NAPOCA — 

DINAMO BUCUREȘTI 20—28 
(11—13). Abordînd meciul cu lu
ciditate, studenții clujeni au 
realizat un joc bun, un rezul
tat valoros, ei avînd chiar posi
bilitatea obținerii victoriei con
ducând cu 20—19 ta min. 57, dar 
pe care au ratat-o din cauza 
pripelii din ultimele două mi
nute de joc. Țlnînd insă seamă 
că echipele și-au împărțit peri
oadele de dominare și că pe 
parcursul jocului s-au înregis
trat opt situații de egalitate, 
scorul final apare echitabil. Au 
Înscris : Botorce 5, Kiss 5, Ov. 
Marc 3, S. Pop 2, Crainic 2, 
SImboan 2 și Gal 1 pentru „U“, 
respectiv Licu 7, Dogărăscu 5, 
Durău 4, Jianu 3 șl Ștefan 1. 
Arbttri : D. Gherghișan (Iași) — 
Gh. Mihalașcu (Buzău). " Nușa 
DEMIAN — coresp.

H. C. MINAUR BAIA MARE— 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 28-27 
(13—12). prima parte a Jocului 
a fost foarte echilibrată, gazdele 
conducted cu diferențe minime. 
După pauză, bălmărenli au ju-

Găbrea- 
Bolocan

VESA

cat mai bine reușind să se des
prindă la cinci și șase goluri, 
dar spre finalul partidei stu
denții au avut o puternică reve
nire apropitadu-se la două go
luri, in minutul 58 șl la numai 
unul, un minut mal tirziu, di
ferență menținută pină la fina
lul partidei in care Minaur a ob
ținut o victorie Ia limită. Mar
catori : . Voinea 7, Kapornay 5, 
Audronic 5, Cojocaru 4, porumb 
3, Cuc 2, Popovici 2 pentru gaz
de, respectiv Marian 10, Neagu 
9, Agapie 3, Răduță 2, Barcan 1, 
Dumitru 1 și Dumitrescu 1. Au 
condus : B. Vasiliu — V. Vlăduț 
(Iași). A. CRIȘAN — coresp.

ȘTIINTA BACAU — COMER
ȚUL S1NNICOLAU MARE 26—18 
(11—8). Joc viu disputat, tn ca
re ambele echipe au făcut mare 
risipă de energie, cea mal 
mică diferență, 14—11 tn favoa
rea gazdelor, inreglstrîndu-se tn 
mln. 35. Apoi, studenții s-au 
distanțat, obținînd o victorie 
clară șl pe deplin meritată. O 
mențiune pentru portarul Dănuț 
Vleru, 
științei.
Gerhard 
Girlescu 
Aron 1

foarte atent tn poarta 
Au Înscris: Chirilă I,
5, Rotaru 4, Condruz 3, 
3, Vasilca 1, Călin 1, 

pentru gazde, respectiv 
Vasilache 7, Bădosu 5, Bobocea 
3, Ianto L Georgescu 1, Naiden- 
bach 1. Au arbitrat : Gh. Șandor 
(Oradea) — N. iancu (Buzău). 
L. MANDLER — coresp.

DINAMO BRAȘOV — A.SA. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
21—20 (9—5). Intr-un final „În
cins", dinamoviștil brașoveni au 
reușit să ■ obțină o victorie. la 
limită, deși au avut inițiativa 
cea mal mare parte a meciului. 
Au marcat : Nicolescu 5, Hosu 5, 
Donosa 4, Streinu 3, Moldovan 2, 
Holgyes 1, Fielk 1 pentru Dina
mo, respectiv Clobanu 4, Gh. 
Mureșan 4, Frică 3, Boroș 3, Fur- 
nea 2, R. Moldovan X David 1 
și Bădău 1. Au arbitrat t C. 
Crlstea — Gh. Dumitrescu (Con
stanța). — 
coresp.

DACIA 
RUL ____
Handbaliștil plteștenl au obținut 
o prețioasă victorie după un Joc 
in care au realizat faze specta
culoase. Au inserts : Mihăilă 14, 
Anton 
Ene 2, 
pentru 
cu S, 
dovan ___ ______ --
Cojocaru 1. Au arbitrat : S. Mar- 
ghescu — V. Văduva (București). 
I. FEȚEANU — coresp.

FEMININ
CONFECȚIA — TEROM IAȘI 

25—18 (11—8). Prin prisma rezul
tatului de duminica trecută, cind 
ieșencele învingeau categoric pe 
Rapid, ta Giuleștl, misiunea 
handbalistelor de la Confecția 
(amenințate serios de retrogra
dare) devenea șl mal grea. Avea 
insă să fie mult ajutată de e- 
chipa 
numai 
(mln. 
(mln. 
mente 
de cit ___ .
în partida cu Rapid. în rest, a- 
proape debusolată ta atac, multe 
pase imprecise, pripeală, ratări 
din poziții clare, tuturor adău- 
gîndu-se șl cele șase aruncări ta 
bare, dintre care una din 7 m 
(Duca, imediat după pauză). 
Confecția s-a dovedit o echipă 
foarte atentă la tot ce a între
prins, respectînd cu strictețe in
dicațiile antrenorului Vasile Măr- 
guiescu, sfaturi care s-au do
vedit utile și exacte. Dacă pres
tațiile unor handbaliste cu mul
tă experiență ca Rodica Grigo
raș, Niculina Preoțescu sau 
Cristina Berbece au fost in nota

V. SECAREANU
PITEȘTI — TRACTO- 

BRAȘOV 33—17 (14—8).

5, Paraschiv 4, Oprea 4, 
Barbu 2, Mlbal 1, Nica 1 
Dacia, respectiv Bereșes- 

Motoc 4, Coman 2, Mol- 
2, Bogdan 1, Boriceanu 1,

vizitatoare, parcă alta, la 
o săptămînă distanță. 0—1 

3), 1—2 (min. 8) șl 2—3
9) au fost singurele mo
to care TEKOM a fost cit 
echipa de care aminteam

obișnuitului, o remarcă ta plus 
pentru Liliana Țâncu care ta 
finalul partidei a Înscris, conse
cutiv, de patru ori ta numai 
șase minute, consfințind o vic
torie deosebit de prețioasă pen
tru echipa sa, adevărat oxigen 
în lupta grea pe care o duce 
pentru păstrarea locului ta pri
ma divizie. Au înscris: Grigoraș 
S, Preoțescu 5, Țâncu 5, Berbece 
4, Croltoru 1, Rontescu 1 șl Ni* 
colescu 1 pentru Confecția, res
pectiv Duca 7, Cozma 6, Horga 
2, Cbelaru 1, Anton 1 și Popa 1. 
Au condus : D. Dordea — A. 
Kentzcl (Sibiu). M.V.

RULMENTUL BRAȘOV — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 15-14 
(7—9). Brașovencele au cîștigat 
meritat grație unei evoluții mal 
judicioase, ta special ta partea 
a doua a meciului, tn care au 
avut mai mult inițiativa. Ele au 
preluat conducerea în min. 39 
(10—9) șl nu au mai cedat-o pină 
la sfîrșltul partidei. In general, 
meciul a fost foarte echilibrat, 
în final ambele competitoare a- 
vînd cîte două și trei jucătoare 
eliminate, dar sportivitatea nu a 
fost în suferință. Au marcat : 
Demeter C, Boriceanu 4, Iile 2, 
Mureșan 1, Marian 1 șl Știrbu 1 
pentru Rulmentul, respectiv Ca
zaca 4, Haidău 3, Iovănescu 
Cămui X Raită 2, Motoșcă 1. Ar
bitri : V. Ciucan — N. Stoian 
(București). C. GRUIA — coresp.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
27—ÎS (10—5). Gazdele au obținut 
victoria folosind cu pricepere 
arma contraatacului. Au înscris t 
Pălicl 10, Cojocărița 7, Torjoc 4, 
Tomolagă 3, Station 1, Ignea 1, 
Bădoi 1 pentru timișorence, res
pectiv Petre 3, Scărlătescu 3, 
Tudor 3, Tabără 2, Lupu X Ma- 
rtaeac 1, Dincescu 1, Smaranda- 
che L Au arbitrat : AL Mărie?
— C. Istrăuoan (Satu Mare). 
C. CREȚU — coresp.

Slmbătă, in Capitală și la Foc
șani, „Cupa F.R. Tir- s-a Înche
iat cu rezultate bune pentru •- 
cest Început de sezon, Iar dispu
tele pentru primele locuri au o- 
ferit Întreceri spectaculoase, In 
care protagoniștii au dat semne 
evidente că stat deja mobilizați 
pentru apropiatele competiții 
internaționale ;■ C.M. de tir eu 
aer comprimat (aprille-mal) și 
C.E. pentru probele de glonț (iu
lie), ambele în Iugoslavia.
• La Poligonul Dinamo, con

cursul de pistol viteză a fost 
clar dominat de reprezentanții 
clubului Steaua, care, după pri
ma manșă, dețineau primele 
patru locuri ale clasamentului : 
Ion Corneliu 298 p, Leonard I'o- 
nașcu 295 p, Marin Stan 292 p, 
Teodor constantin 287 p. Tn man
șa următoare, L. lonașcu s-a 
impus detașat, cu 291 p (și un 
total de 589), in timp de I. Cor
neliu șl M. Stan, primul cu 283 
p, celălalt cu 289 p, au fost ne- 
voiți (avînd același total, 581 p) 
să participe la barajul pentru 
desemnarea ocupantului locului 
secund, adjudecat plnă la urmă 
de fostul campion olimpic, Ion 
Corneliu, la... mustață : 145 față 
de 143 puncte ale lui M. Stan. 
Șl In proba de pistol a.c. fete 
o reprezentantă a aceluiași club. 
Steaua, a reușit să obțină locul 
tatii, nu Insă fără emoții. După 
întrecerea clasică. Daniela Dumi
trașcu (Steaua) avea 3 p avans 
față de adversarele sale directe, 
Ana Buțu (Dinamo) și Anișonra 
Matei (Olimpia), ambele cu 375 
p. In finală, după primele trei 
trageri, ea s-a văzut depășită 
de Anișoara Matei, care, cu un 
total de 402,4 p, a trecut ta 
fruntea clasamentului. Daniela 
Dumitrașcu avînd numai 402,2 p, 
In următoarele trageri, ele au 
punctat aproximativ egal, dar, 
cu numai 8,8 p In manșa a 7-a, 
Anișoara Matei s-a depărtat din 
nou de Daniela Dumitrașcu, ca

re plnă la 
trecerea : 
473,4 p, 2. 
Buțu 467,2 
a.c. băieți, ,__ ,
care a obținut locul Intîi, a avut 
ta Liviu Stan (Steaua) un adver
sar redutabil doar ta finală 
(101,5 față de 101,1), ta compe
tiția clasică diferența fiind netă 
In favoarea reprezentantului clu
bului Olimpia (583 față de 576). 
Clasament : 1. Hie Petru 644,5 p, 
2. Liviu Stan 677,1 p, 3. Gr. Cris- 
tache (Dinamo) 673,1 p.
• La Poligonul Tunari, repre

zentanții clubului Olimpia Bucu
rești au dominat categoric atît 

la masculin, cit și la feminin 
probele de trap. La seniori, Flo
rin Baban, cu 187 t (din 200), a 
urcat pe prima treaptă a podiu
mului de premiere, în timp ce 
colegul său de club, Titu vlă- 
doianu, cu 1TI t, s-a plasat pe 
următoarea. Nu fără emoții, el 
fiind nevoit să-și dispute locul 
doi cu Mihai Mușat (C.S. Jolța), 
care obținuse același punctaj, 
177 t. La senioare, toate primele 
trei locuri ale clasamentului au 
revenit reprezentantelor clubului 
Olimpia : 1. Doinița Păun 1471 
(din 150), 2. Mihaela Tomlțoiu 
137 t, 3. Elena Ujenluc 136 t.
• La Focșani, cea mai intere

santă dintre probele de pușcă a 
fost aceea de 60 f.a.c. băieți, în 
care cîștigătorul. Eugen Antones
cu (Dinamo), a fost decis de 
ultima decadă, Constantin Stan 
(Steaua) avînd șl el același 
punctaj : 582 p. In urma lot,
Florentin Păunescu (Dinamo),
cu 577 p. La 3X20 f. senioare, 
dlnamovista Monica Ioniță a
clștigat clar, cu 668 p, diferența 
dintre ea și principalele sale ad
versare fiind de 9 puncte : A- | 
driana Avram (Metalurgistul Cu- 
gir) și Iuliana Crăciun (A.S.A. i 
Metalica Oradea), avînd 558 p.

loan NOVAC

urmă a și clștigat in-
1. D. Dumitrașcu 

A. Matei 471 p, 3. A. 
p. In proba de pistol 
Ilie Petru (Olimpia),

I
I
I
I
I

I
I
I
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IN CAMPIONATUL DE RUGBY, ETAPA A 13-a
(Urmare din pap. 1)

xușcu, fiecare reușind transfor
marea a cîte unei „pedepse".

Paradoxal, Grivița Roșie 
s-a desprins (greu) ta câștigă
toare după pauză, cind a 
fost... dominată cu autorita
te (!?). Echipa oaspete a a- 
tacat în ultimele 40 de mi
nute aproape tot timpul. 
Impulsionată de vigoarea Îna
intașilor Dumitru, St. Constan
tin, Giuglea, Opriș, linia de 
treisferturi s-a desfășurat ade
sea. dar nu a putut trece de
cisiv, lovindu-se mereu fie 
de apărarea agresivă a bucu- 
reștenilor (care au dat dova
dă de un deosebit spirit de 
luptă), fie de propriile erori 
(atacuri prea lente, „telefona
te", fără acea accelerare care 
permite implantarea balonu
lui în terenul de țintă). Poate, 
dacă juca Ținea... Merită a fi, 
totuși, semnalate cele mai 
bune momente ale oaspeților, 
cînd acțiunile lor Înlănțuite 
au păstrat cîteva minute ta 
șir (53—60) mingea in preajma 
buturilor bucureștene, eseul 
atîmînd de un... fir, precum 
In acea situație, de excepție, 
când Bezușcu. prin șut ușor

DIVIZIA A DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

peste linia adversă, a dat o 
minge de... aur aripei Sasu, 
care, (la 2 metri de țintă !) nu 
a putut „ramasa" balonul, fă- 
cînd un impardonabll „Înainte" 
și irosind o ocazie imensă.

Bucureșteanul G. Petrescu 
a condus formațiile : GRIVI- 
ȚA ROȘIE ; Carp — Calafe- 
teanu. Nicolae, Drăghia, Bră- 
dățeanu — Radu, Anton — 
Dinu. Gurămare, Pongracz 
— Stroe, Brînză — Vlad, Cîr- 
cei, Marcu (C. Gheorghe). 
FARUL : Gh. Florea — Sasu, 
Istrate, Zanfir. Cumpătescu — 
Bezușcu, — 
Dumitru 
glea — 
Brănescu 
Dragomir.

C.S.M. SIBIU — STEAUA 
9—17 (0—0). în prima
priză, gazdele au ratat 
din poziții favorabile, 
pauză, deși sibienii au 
mai bine, scorul s-a i 
favorabil XV-lui militar, 
dele greșind (decisiv), baloane 
ușoare, care au fost fructifi
cate de Steaua, mult mai ex
perimentată, prin două eseuri. 
La scorul 9—13 (min. 73) alte 
două imense ratări ale C.S.M. 
pecetluiesc soarta partidei. 
Au Înscris : Amarie L p. și 
transf.. Suciu eseu pentru Si- 

respectiv Alexandru 2 
drop. Boldor și Hodorcă 

C.
BO-

Trancă — Necula, 
(N. Brănescu), Giu- 
St. Constantin, Cr.

— Opriș, Lupu,

i re-
2 l.p.
După 
jucat 

arătat 
gaz-

I

strîn 
măr 
spec 
ză 
de 
Brăi 
mul 
10—1 
se 1 
cun< 
unul 
tori 
prin 
orga 
Ia r 
veni 
MIN

Pil 
fens 
ocaz 
10, 
repli 
care 
poar 
cons 
lui : 
șl ui 
mal

lucidă ta aceste momente ho
tărâtoare ale partidei. Bas
chetbalistele clujene au Încer
cat să revină, insistind asupra 
aruncărilor de 3 puncte, din
tre care nu au fructificat Insă 
decît una. cu cîteva secunde 
Înaintea fluierului final. In 
plus, intre minutele 37 și 40, 
Paula Misăilă a ratat 5 din 
cele 6 aruncări libere de care 
a beneficiat 1 Indiferent de 
greșelile comise de oaspete, 
victoria echipei bucureștene 
este meritată, ea manifestind o 
mai bună organizare a jocului 
in atac și superioritate în lup
ta sub panouri (unde Ștefani» 
Borș s-a dovedit din nou im
batabilă). Au marcat : Borș 
18, Ciocan 12, Ștefan 10, Si- 
mion 6. Caloianu 4, Urogdi 5, 
Cocîrlan 2. Apostol 2. Jugă- 
naru 1, respectiv Kiss 17, Dra
go» 14, Veres 10, Misăilă 8, 
Popa 4, Manasses 3. Morar 2. 
Prin prestația lor bună, L 
Olarn (București) și R. Stăn- 
dulescu (Tirgoviște). și-au o- 
norat calitatea de arbitri In
ternaționali.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TTRGU MUREȘ 
70—63 (36—37). Med greu
Pentru echipa studențească, a-

ceasta trebuind să lupte mult 
pentru a cîștiga partida. Pri
ma repriză a aparținut mure- 
șencelor, care au fost mai si
gure in aruncările la coș și au 
dominat lupta sub panouri 
(prin Suzana Sandor și Suza- 
na Podraczki). în repriza se
cundă, Politehnica a evoluat 
ceva mai bine, a egalat (43—43 
in min. 26) și. din acest mo
ment, a luat conducerea și nu 
a mai cedat-o. Au 
Zidaru 18. Petre 18, 
Gera 13, Făgărășanu 
veanu 3, Laszio 2, 
Podraczki 18, M. 
Sandor 14. Jakabfy

I.
M.

marcat : 
Mitroi 13, 
3. Moldo- 
respectiv 

Nagy 14, 
11, Bulgăr 
Antonescu 
Cimpeanu 

(N. ALDEA).
C.S.Ș. RTMNICU
RAPID C.S.Ș. 5 
67-61 - “

scontată,

6. Arbitri : 
(București) 
(Constanța).

METALUL 
VILCEA — 
BUCUREȘTI 
Victorie 
med in oare prestația gazde
lor nu a fost Întotdeauna 
măsura posibilităților, 
marcat : L. Nițulescu 26, 
nescu 11, Barbu 9, Manea 
A. Nițulescu 6. Duțu 3. Sacer- 
doțeanu 2, Marian 2, respectiv 
Popa 19, Marina 12, Cristescu 
11. Biduianu 8. Șergan 6. Bu- 
durăscu 3. Huțan 2. Arbitri : 
D. Trofim (Timișoara) — C. 
Făget (Craiova). (D. ROȘIA- 
NU — coresp.).

CONPREF C.S.Ș. 1 CON
STANTA — CONSTRUCTO-

(38—23). 
intr-un

pe 
Au 
Io-

8,

RUL C.S.Ș. ARAD 51—66 
(22—34). Au marcat : Simi- 
oană 22, Moscovici 10, Tudoran 
8, Oprescn 7, Coroamă 2, 
Marin 2, respectiv G. Nagy 16, 
Bondor 15, Ciupe 14, Biindul 
10, Neusatz 6, Lațco 5. Arbi
tri : N. Constan tinescu — M. 
Chirteș (ambii din București). 
(Ch. Goldenberg — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — MO
BILA C.S.Ș. SATU MARE 
83—68 (47—41). Brașovencele
s-au revanșat net după în- 
fringerea din tur. Au marcat : 
Jerebie 42 (8 X 3), Hînda 22, 
Grecu 14, Menihart 3. Cășvean
2, respectiv Szenes 26, Szfics 
20, Chindriș 11, Toth 4, Aște- 
ieanu 4, Moldovan 3. Arbitri: 
M. Aldea — V. Barbu (ambii 
din Ploiești). (C. GRUIA — 
coresp.).

METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA CRIȘUL — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 64—59 (28—32).
Apărarea ' agresivă a gazde
lor a constituit factorul hotă- 
rîtor In obținerea victoriei, tn 
fața unor adversare cu acțiuni 
ofensive statice. Au marcat t 
Balogh 25, Brînda-Sava 10, 
Balazs 7, Marchiș 6 Puticiu 5, 
Leitner 5, V. Popa 3, Gulyas
3, respectiv Marinache 18, Stin
gă 14, Biră 10, Bădinici 10, 
Crlstea 4, Gavriliuc 2. Stoichi- 
|ă 1. Arbitri : N. Gal (Timi
șoara) — A. HohI (Satu Mare). 
(L GHIȘA — coresp.)

blu, 
Lp„ 
cîte un eseu. Arbitru : 
Stanca — Constanța. (I. 
TOCAN, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — ------------ - (0_0). Un
pe care ieșenii 

datorită unor lne- 
mînuirea balo- 

prima repriză au 
5 1. p., pe care 

ratat eu prea

DI-
}ocNAMO 7—9

spectaculos, 
l-au pierdut 
xactități In 
nulul, deși in 
beneficiat de 
Mititelu le-a 
multă ușurință. în partea a 
doua a meciului. Dinamo des
chide scorul tot prin 1. p. (FI. 
Ion). Studenții revin și Întorc 
rezultatul. Colibă reușind să 
Înscrie prin eseu, iar Mitîte-

Iu din drop. Pentru oaspeți 
punctează FI. Ion din 2 

A condus : FI. Dudu — 
București. (AI. PINTEA, co
resp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
3—6 (3—0). 
luat cu multă 
șelile liniei 
din ultimele 
fost fatale, ei 
dă viu disputată și cu 
cursul oaspeților. Au înscris : 
Bezărău 1. p. pentru petroșă- 
neni, respectiv Osiac 2 1. p. 
pentru Baia Mare. Arbitru : 
V. Chirondojan — Constanta. 
(T. CORNEA, coresp.).

UNIVERSITATEA ELTIM 
TIMIȘOARA — CONTACTOA- 
RE BUZĂU 20—3 (14—3). Pe 
linia buhelor evoluții din re
tur, timișorenii au reușit ca 
la primul meci în fața proprii
lor suporteri să facă un joc 
bun. spectaculos, în care au 
realizat 4 eseuri, 3 in prima 
repriză prin Răcean, Mircioa- 
gă și Acbimov, Domocoș. 
transformînd o dată. După 
pauză localnicii se mențin la 
cîrma jocului și mai înscriu 
un eseu prin Mitocani ; Do
mocoș transformă. Pentru bu- 
zoieni a marcat Podărescu L p. 
Arbitru : M. Vătui — Bucu
rești. (C. CREȚU, coresp.)

RULMENTUL B1RLAD — 
T.C. IND. CONSTANȚA 27—12 
(19—6). Meciul a plăcut mii
lor de spectatori care au a- 
plaudat. cu deosebire cele 4 e- 
seuri ale localnicilor izbu
tite de : Rogoz, Zavate, Ștefă- 
nică și Botezatu. Arbitru : 
L Vasilică — București. (M. 
PAIU, coresp.).
• în clasament : 1. ! 

34 p, 2. Dinamo 34 p, 
ța Baia Mare 31 p. 
Constanta 28 p etc.
• Reamintim că 

(ora 11). la Constanța.

I
I

Localnicii au evo- 
dăruire, dar gre- 
de treisforturi, 
minute, le-âu 

pierzînd o parti- 
con-

STEAUA
3. Știin-
4. Farul

miercuri
. se va 

juca meciul restant dintre Fa
rul si Steaua.

I

I

I
I

I

I

I

I
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BRAȘl 

Tradițio 
teptat i 
stadion 
virtuți 
deosebit 
dlrzenla 
rulul. I 
nache i 
ofensivă 
siva Tr. 
timpul : 
tițl de 1 
cîteva r

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „MULTIPLA- 
LOTO DIN 36 MARTIE 1989. 
Faz* I: extragerea 1 : 33 63 
27 72 44 38 34 42 49 ; 
rea a U-a : 67 63 23 
86 43 2. Faza a H-a: 
rea a IlI-a: 16 64 63 
89 84

'34 27 
ferea 
53 1 
35 40 
tragerea a VII-a 
17 64 35 29 ; 
Vnl-a : 80 62 7 
51. Fond total 
1.590.763 tei.

REZULTATELE 
LUI PRONOSPORT 
MARTIE 1989 : 1. Poiana Cimpina
— Petrolul 2 ; X I.C.I.M. Brașov
— Tractorul 1 ; 8. Avtntul Re
ghin — Foit Tim. x ; 4. Anco
na — Avelllno 1 ; x Bari — U-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

extrage-
22 0 70
extrage-
19 39 62
IV-a: 9C 
; extra-

21 79 83 50 25 17

48; extragerea a
41 S« 80 19 11 m
a V-a
16; extragerea a Vl-a s
67 71 27 57 24 26 60 ; ex- 

: 82 3 83 43 48 
extragerea a 
5 27 77 37 81 
de etștignri :

eata 1 ; 4. Brescia — Barletta X ; 
7. Cosenza — Monza X ; I. Em- 
poll — Catanzaro 1 ; 8. Genoa — 
Cremonese 1 : 14. Messina — Fa
dova 1 ; 11. Parma — Taranto
X ; 12. Piacenza — Reggina 1; 
13. Udlnese — Sambenedettese 1. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI î 
2.01X454 LEI. din care 30.433 lei, 
report la categoria 1.

CONCURSU- DIN t*

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE PRONOEXPRES 
DIN 0 MARTIE 1389. FAZA I — 
Cat. A : 1 variantă 25% — auto
turism Dacia 1300 ; cat. B : 2 va
riante 100% a 50.000 lei. In cadrul 
cărora o excursie de două locuri 
in U.R.S.S. șl diferența tn nu
merar șl 2_ variante 25% a 12.500 

variante • 
72,50 variante 
: 105.25 vari- 

eat. F : 4.103.60

lel : eat. C : 20.75
0.550 lei : cat. D : a 1.500 lei ; cat. E
ante a 403 lei . __  _ . ___ _
variante a 40 lei. FAZA a n-a

Cat. 1: 
turisme 
variante 
drul 
locuri uî 
numerar 
11.702 lei 
a 3.040 It 
te a 047 
ante a 1 
variante 
— Cat. 
10.000 lei. 
cursle d< 
diferența 
ante 25' 
55,50 vari 
50.25 vari 
230,75 var 
3.030 vari; 
mele „D; 
participar 
București 
Gheorghe 

I.
T 

dii

mitru dețul 
Marin 
ria 1).



Divizia B — etapa a XX-a

DOAR 7 PUNCTE DIN CELE 50 PUSE ÎN JOC!
■ ■■ >■— -------------------

ul Brăila — Politehnica lași 1—0 (0-0) Metalul Mangalia — Electroputere Craiova 3—0 (2—0) SERIA A IlI-a ----------------------------------
n telefon).
i Suceava — 
primei serii 

ul a pilmlt 
“iezise (par

ca fotbalului 
tat un med 
ilitate (ur- 

22000 de 
alimentea- 

secund grup 
aiul nostru, 

mult mai 
la poartă, 

el aveau să 
repriza se- 

:înd Statuate, 
1 buni jucă- 
a „șerpuit" 
nintsrl bine 
llor, a șutat 
talonul a re- 
tundașul S. 
at in plasă. 
;e acțiuni o- 
lor, o mare 
adu io min.
șut bun, in 

:zy (mln. 25), 
i singurul pe 
; apoi am 
tare ocazie a 
m (mln. 39), 
iză cu un Joc 
elor, oaspeții

răspunzind prin pase scurte, 
mai mult «temporizatoare-, da
torate mal ales lipsei de vlagă 
a...consacrațllor Burdujan șl 
Pavelluc.

După pauză, brăilenll se pre
zintă cu un plus de forță, reu
șind, cum menționam, să înscrie 
in mln. 53, Glonț fiind, apoi, la 
un pas de 2—0 in min. 52 șl, ca 
să simplificăm desfășurarea me
ciului, vom Încheia amintind 
doar uriașa ocazie a iul Văsil 
(mln. 84), intr-un „duel1* < cu 
Cloroianu. O victorie absolut 
meritată a gazdelor, animate de 
dorința de a ocupa un loc 2, 
„trambulină- pentru campiona
tul viitor.

A arbitrat FI.-Brînzoi (Bucu
rești) .

F.C.M. progresul: Brătcanu 
— RUSU, Coman, Darie, S. 
MINCIU — Titirișcă, STaMATE, 
PASCU — A. Marin, V. Radu 
(min. 58 VASII), Glonț (min. 76 
Rădulescu).

POLITEHNICA: Cîmpeanu — 
Urdaru, Tănase, CIOROIANU, 
Munteanu — CONSTANT!.'!, Pa- 
veliuc (mln. 72 Chiriță), Burdu- 
Jan (min. 68 Dobre), Kereszy — 
Sertov, IORDACHE.

loan CHIRILA

MANGALIA, 26 (prin telefon). 
Joc frumos, cu numeroase faze 
„fierbinți* la ambele portf și 
încheiat cu un succes meritat al 
gazdelor. Echipa Metalul, dorni
că să „evadeze* din zona retro
gradării, a pus stăpînire pe jcc 
chiar din primele minute, a. ac
ționat pe spații largi, însă mul
te din centrările de pe extreme 
au fost rezolvate de portarul 
craiovean. Dar, în min. 17, a- 
părarea oaspeților a cedat. A- 
tunci, Zbîrcea a șutat puternic 
în „transversală", apoi s-a acor
dat lovitură de - colț; iar după 
executarea cornerului, CARA- 
STOIAN, cu capul, a expediat 
balonul în plasă: 1—0. După șa
se minute, același CARASTOIAN, 
șl tot cu capul, la o centrare 
excelentă a lui Roșu, a făcut 
inutilă intervenția portarului 
Preduț 2—0. Pînă la pauză, cra- 
iovenii s-au văzut mai mult în 
ofensivă, însă și-au trecut în 
cont numai două lovituri de 
colț...

Și tn partea a doua a meciu
lui, Electroputere a echilibrat 
jocul în unele perioade, Doga- 
ru (min. 52) și Ghlță (min. 55)

au fost Ia un pas de a reduce 
din handicap. însă- echipa care 
și-a mărit avantajul a fost tot 
Metalul. Aceasta s-a tntimplat 
în min. 61: Cotrocea a intrat în 
careu, fundașul Ștefănică l-a 
faultat și arbitrul Coț, pe făză, 
așa cum a fost tot timpul, a a- 
cordat lovitură de pedeapsă, 
transformată de CARASTOI.XN: 
3—0. Pînă în final am mai con
semnat alte situații favorabile, 
ratate de Carastoian (min. 73 — 
bară și 81 — peste poartă) și 
Roșu (min. 86, de la 7 m, pe 
lîngă poartă).

A arbitrat I. Coț (Ploiești),
METALUL: Sărăcin — Cășu- 

neanu, TURCU, DINU, biclu — 
Mihai, Zbîrcea (min. 75 Năsta- 
se), DROGEANU — ROȘU, CA
RASTOIAN, Cotrocea (min. 62 
Butu).

ELECTROPUTERE: Preduț —
Bărbuceanu. ORBULET, Soro- 
han, Stefănîcă — DOGARU, Cre- 
tu, Prună (min. 35 Rămoiu, 
min. 46 Petrișor) — Nanu, Biță, 
GUIȚA.

Pompiliu VINTILA

C.F.R. Timișoara —
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 

La un meci disputat la concu
rență cu A.S.A. Progresul — Ar
mătura Zalău, am întîlnit pe me
reu statornicii șl pătimașii su
porteri ai C.F.R.-ulul, care tră
iesc incă nostalgia perioadei ta 
care echipa lor de suflet activa 
în Divizia A. Cel 4000 de specta
tori au plecat satisfăcuți de la 
stadion, pentru că echipa de azi 
a feroviarilor a cîștigat cu un 
scor de forfait, 3—0 (1—0), după 
un meci în care, ta primul rînd, 
ne-a plăcut fair-play-ul celor 
două formații, ceea ce se întim- 
plă mai rar în „B“. Ne așteptam 
mai mult de la formația reși- 
țeană, însă ea a jucat „estetic", 
numai pînă în preajma careului.

Partida a fost la discreția gaz
delor, care s-au impus cu auto
ritate, dovadă fiind nu numai 
scorul, ci și numeroasele oca
zii de gol. In mln. 15 BUNGAU 
(nici o legătură cu fostul jucător) 
a șutat fără speranță pentru 
portarul Boșca și a deschis sco
rul. Apoi, gazdele au mai ratat

C.S.M. Reșița 3-0 (1-0)
cîteva mari situații prin Bungău 
(mln. 28) și Iova (mln. 30), pen
tru ca în finalul reprizei, 19 o 
bllbiială a apărării gazdelor, 
Neagu să irosească și el o bună 
ocazie.

După pauză, dominarea gazde
lor avea să fie șl mai accentua
tă, „sarabanda" ocaziilor fiind 
întreruptă de BUNGAU (min 
56), care s-a... plimbat prin na
iva apărare a oaspeților și ta
bela de marcaj va : răta 2—9. Și 
ta min. 76, același Bungău a 
centrat precis, OANCEA a în
scris lejer și timișorenii au ridi
cat astfel scorul Ia 3—0.

A arbitrat I. Ursachi (Bacău). 
C.F.R. TIMIȘOARA : Popa — 

Pavlov, BILAN, Neamțu, Truți 
— Heler (min. 69 Banu), Con- 
tescu, IOVA — BUNGĂU (min. 
87 Hici), OANCEA, SINTELESCU.

C.S.M. reșița : Boșca — San
du, LUPU, Ianu, Fira — Ma'.a- 
che, Szjl (min. 52 Stroia), Neagu 
(mln. 65 Hodină), Zali — Plăvl- 
țta. Panduru.

Constantin ALEXE

Birlad - C.F.R. Pașcani 1-2 (1-0)
•in telefon), 

angajament, 
partida, cu 

spre poarta 
chlpa lui V. 

bine, ordo- 
al oaspeți- 

idit „piesele 
lor. Din mln. 

viteza de 
acțiuni snec- 

i oaspeților, 
l4 — șut pe 
n. 25 — șut 
■) ?1 Cărun-
; bun, prinde 
ocazii clare, 

scorul in 
zecută o lovi- 
8 m, laterale 
pir ea prelun- 
PETCU și a- 
tculos: 1—0. 
r (tul Jocului 

■care condu
ite- este cea 

atacă mai 
i oaspeților

se concretizează in min. 60, 
eînd Savin il incomodează vădit 
pe Croltoru, acesta cade in ca
reu și arbitrul dictează penalty, 
pe care il execută MATEI, re
stabilind egalitatea. Meciul se 
Îndrepta spre o remiză echi
tabilă, dar, tn min. 89, la o 
grava greșeală a portarului Zla- 
tan, MAREȘ, venit ta viteză, 
reușește să atingă balonul, care 
se oprește ta plasa porții gaz
delor!

A arbitrat Al. Crișan (Bucu
rești).

F.E.P.A. *74: Zlatan — Ionaș- 
cu, Danu, Savin (min. 65 Drag- 
neev), Cezar — Dumitru, Spirea, 
Basalîc — Căruntei (min. 70 Vi
sile), PETCU, Oprea.

C.F.R. PAȘCANI: Mlliăitl — 
BUNGARADEAN, Oprea, URSU, 
Negri — MARINOV, Matei, Riz- 
nie, Irimia — ROTARU (min. 87 
Mareș), Croltoru (min. 75 clm- 
panu).

Florin SANDII

Dunărea Călărași — Metalurgistul Slatina 4-1 (2-0) Chimica Tîrnăveni — Gloria Bistrița 3—0 (2-0)

VI — STEAUA 
Radu (mln.

In. 55).PLOIEȘTI — 
,’RA NEAMȚ 
ă (mln. 8),
Vochin (mln.

ARI CIMPU- 
•'ESC — C.S.

-0) : Iiea
lNI — F.C.M.
TULCEA 1—0 

a. 43).
A — PETRO- 

(0—2) : Nem- 
pectlv O. Gri- 
ișcă (mln. 32). 
«I — GLORIA 
0) Buștean

1CTORIA BA- 
UCEAVA nu 
:ce oaspeții nu 
națiile.
V. Frîncu, O. 
iru, FI. Je- 
I. C. Enea și
RE (duminică
Piatra Neamț

— Poiana Cîmplna (0—2). C.S.M. 
Suceava — A.S.A. Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc (0—1), 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — 
F.C.M. Progresul Brăila (1—2), 
Politehnica Iași — Aripile Vic
toria Bacău (1—2). Steaua Ml- 
zll — Unirea Focșani (0—1), C.F.R. 
Pașcani — Metalul Plopeni (0—1), 
Petrolul Ploiești — FEPA ’74 Bîr- 
lad (1—0), C.S. Botoșani — Șire
tul Pașcani (1—3). Gloria Bu-
zău — Prahova c.s.u. Ploiești
(1--2).
1. PETROLUL 20 13 5 2 33- 9 31
2. Progr. Br. 20 12 1 7 37-21 25
3. Gloria Buzău 20 12 0 8 34-21 24
4. Polit. Iași 20 11 1 8 39-18 23
5. Unirea Focș. 20 10 2 8 20-20 22
6. Steaua Mizil 20 10 1 9 27-24 21
7. Met. Plopeni 20 10 1 9 24-26 21
8. C.S.M. sv. 19 8 4 7 24-21 20
9. FEPA ’74 20 8 3 9 23-24 19

ld. Șiretul 20 8 2 10 19-27 18
11. C.S. Botoșani 20 7 4 9 20-28 18
12. C.F.R. Pașc. 20 7 3 10 20-24 17
13. Ceahlăul 20 8 1 11 23-28 17
14. Aripile Bc. 19 6 5 8 20-28 17
15. Poiana 20 7 3 10 18-30 17
16. A.S.A. Expl. 20 8 1 11 21 37 17
17 Prahova 20 8 0 12 16 26 16
18. Delta 20 5 5 10 23-29 15

II-a

CĂLĂRAȘI, 26 (prin teleron). 
Gazdele, hotărite să tranșeze din 
start disputa sportivă cu parte
nerii de Întrecere, atacă din 
primele minute Incisiv șl, după o 
ocazie ratată (min. 2), In min. 
3 reușesc deschiderea scorului : 
acțiune combinatlvă pe dreapta, 
Marin — Bogatu, ultimul cen
trează impecabil, iar RĂDUȚA 
se înalță dintr-un buchet de Ju
cători și, cu o lovitură de cap, 
înscrie. In replică, oaspeții caută 
să echilibreze jocul, parțial reu
șesc, în min. 10 au o bună oca
zie prin Craioveanu, dar acesta 
este blocat in ultimă instanță de 
Ghluță. Dunărea reia atacurile șl 
ta min. 17 (Mușat blocat de 
Dancă) și min. 21 (Răduță ra
tează intercepția) au două ocazii 
bune. In replică, Metalurgistul, 
ta min. 31 și 32, ratează prin 
Răduț, Asaftel șl, mal ales, I. 
Din (min. 35), care, cu un șut 
senzațional de la 30 m, n obligă 
pe Ghluță să respingă in extre
mis. Finalul reprizei aduce ma
jorarea scorului : In min. 43, Bo
gatu execută o lovitură liberă 
lateral dreapta, de Ia 18 m, tot 
RADUȚA sc Înalță, ta careul de

★ . ★
METALUL MIJA — SPORTUL 

„30 DECEMBRIE- 0—0.
CHIMIA RM. VILCEA — DA

CIA PITEȘTI 3—0 (2—0) : C. La- 
zăr (min. 12 — din 11 m), Ma
rin (mln. 22) șl Tudosă (min. 55).

JIUL PETROȘANI — A.S. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 4—0 (1—0) : 
Negrllă (min. 40), Florescu (min. 
60) Ghlță (min. 65 — autogol) și 
Lasconi (min. 89).

MINERUL MOTRU — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 1—1 
(1—1) : Suiceanu (mln. 10), res
pectiv Dicu (mln. 12).

F.C.M. CARACAL — GLORIA 
PANDURII TG. JIU 2—1 (0—1) : 
Răducu (mln. 52) șl Plotoagă 
(min. 85). respectiv Găman 
(min. 10).

Meciul GAZ METAN MEDIAȘ 
— C.S. TIRGOVIȘTE a fost amî- 
nat. echipa locală Jucînd cu Lo
tul de tineret.

Relatări de la : P. Voinea, S. 
Geornoiu. G. Tuțu, Gr. Jugăna- 
ru și Gb. Donciu.

16 m, și tot cu o lovitură de cap 
ridică scorul la 2—0.

După pauză, in min. 53, scorul 
se modifică din nou : Bogatu e- 
xecută un corner de pe stingă 
și, de la 10 m, NICOLAE înscrie, 
cu o lovitură de cap spectacu

loasă. Oaspeții încearcă să echi
libreze jocul și, in min. 81, la o 
greșeală a lui Răduțoiu, I. DIN 
înscrie pe lingă un portar ulu
it : 3—1. Totuși, meciul nu se 
încheie cu acest scor, pentru că, 
tn min. 88, Ia o acțiune pe stin
gă a gazdelor, Răduță centrează 
impecabil și NICOLAE, cu un 
șut tec, stabilește scorul final : 
4—îa

A arbitrat O. ștreng (Oradea).
DUNĂREA : Ghluță — Isacof 

(min. 73 Răduțoiu), C. PETRE, 
BORCAN, Zamfir — Marin, BO- 
GATU, Banu — Mușat (min. 46 
NICOLAE), Farin, RADUȚA.

METALURGISTUL : Dancă
(min. 55 V. Petre) — Popa, 
Gheorghe, Mozăceanu, Asaftel — 
POPESCU, I. DIN, Negoescu — 
Răduț (min. 64 MLADIN), Cra
ioveanu, Baicu.

Alexandru POPESCU

★

1. CHIMIA 20 13 3 4 33-12 29
2. Jiul 20 12 4 4 37 10 28
3. Electromureș 20 10 4 6 30-28 24
4. I.C.I.M. Bv. 20 10 1 9 24-22 21
5. Tractorul 20 9 3 8 26-27 21
6. Pandurii 20 7 6 7 15-22 20
7. Sp. ,,30 Dec.* 20 8 3 9 15-14 19
8. C.S. Tîrgov. 19 9 1 9 19-20 19
9. Electroputere 20 9 1 10 25-26 19

10. F.C.M. Car. 20 9 1 10 28-32 19
11. A.S. Drobeta 20 7 4 9 34-27 18
12. Met. Mang. 20 7 4 9 25-22 18
13. Dacia Pitești 20 8 2 10 21-26 18
14. Metalurgistul 20 8 2 10 27-32 18
15. Dunărea 20 7 4 9 29-35 18
16.Gaz Metan 19 7 3 9 23-31 17
17. Min. Motru 20 6 4 10 17-29 16
18. Met. Mija 20 6 4 10 18-31 16

ETAPA VIITOARE (duminică 
2 aprilie) : A.S. Drobeta Tr. Se
verin — Metalul Mangalia (1—1), 
Electromureș Tg. Mureș — Meta
lul Mija (1—1), Metalurgistul Sla
tina — I.C.I.M. Brașov (0—0), 
Tractorul Brașov — Minerul Mo- 
tru (2—2), Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Dunărea Călărași (0—0), 
Dacia Pitești — F.C.M. Caracal 
(1—2), Electroputere Craiova — 
Chimia Rm. Vilcea (0—2), Spor
tul ,.30 Decembrie" — Gaz Me
tan Mediaș (0—1), C.S. Tîrgoviș- 
te — Jiul Petroșani (0—2).

rașov - Tractorul Brașov 2-1 (1-1) \\\%\\\\\\\\\\\x\\\\\\\\\\w\\\\\v^^^^^
:ta telefon), 
trașovean, aș- 
îteres de un 
Fără a avea 

spectaculare 
a plăcut prin 
evoluția sco- 

îorulul P. E- 
din start ta 

dpltat, defen- 
ind mal tot 
cătorii pregă- 
tvansează ta 
lumătatea ad

15% — auto- 
; eat. Is I 

J49 lei, in ca- 
•."Sie de două 
1 diferența In 
ante 25% a 
71,75 variante 
276,50 varian- 

I > 730,25 varl- t. 0 : 21.439 25 
FAZA a ni-a 
lante 100% a

cărora o ex
In U.R.S.S. fl 
ar ți 16 vari-

lel ; eat. I : 
0 lei ; eat. J :

lei ; cat. K : 
> lei ; eat. L : 
lei. Autoturls- 

au revenit 
gor Ioan din 
aria A), Milea 
-Napoca, Du- 
Tigănești, ju- 
51 Brebeanu 
:tl (la catego-

versă șl, tn min. 12, Izbutesc 
să deschidă scorul prin GLĂ- 
VAN, care reia, din colțul ca
reului mic, In urma unei cen
trări de pe partea dreaptă. 
I.C.I.M. suportă greu acest șoc 
și după citeva bune situații de 
a Înscrie (Chioreanu — mln. 27 
Bucur — mln. 30 și 32), reușesc 
egalarea, ta mln. 41, prin ȘU- 
LEA, care transformă peoalty-ul 
acordat pentru henț comis pe 
linia porții de fundașul C. Mu- 
reșan.

La reluare, jocul are un sin
gur sens, spre poarta Tractoru
lui. Ocaziile se Înmulțesc la 
poarta lui Ungureanu: Drăgan 
— min. 40, Manciu — m'n. 67, 
Gali — min. 72 șl Berteanu — 
mln. 82, șut ta bară! Golul vic
toriei va ti realizat, ta min. n, 
de V. MUREȘ AN, care reia, cu 
eapul, plasat, centrarea Iui Ber
teanu. Un gol pe deplin meri
tat, care răsplătește eforturile 
gazdelor din partea a doua a 
Întâlnirii.

A arbitrat N. Grigorescu (Ti
mișoara).

I.C.LM.: Mezel — Roșu (min. 
52 Eremia), Gali, ȘULEA, Man
ciu — I. Dumitrescu, GHILEA- 
NU, Bucur (min. 46 V. MURE- 
ȘAN) — BERTEANU, Chioreanu. 
DRĂGAN.

TRACTORUL: Ungureanu — 
Anghel, GORAN, F. Dumitrescu 
C. Mureșan — V. Ștefan, Man
ta, moșoman — Ad. Vasile 
(min. 84 Handrea). Treschin 
(min. 70 FI. Vasile). GLĂVAN.

Adrian VASILESCU

TÎRNĂVENI, 26 (prin telefon). 
Din start, echipa gazdă asal
tează literalmente „reduta" bls- 
trițeană, forțînd deschiderea sco
rului. Dar, contrar cursului jo
cului, cei care se află pe' punc
tul de a Înscrie primii stat oas
peții (min. 5), Soare greșind de 
puțin ținta. In continuare. Chi
mica joacă foarte bine, Impul
sionată de o linie mediană tatr-o 
bună dispoziție de joc șl va 
deschide scorul ta mln. 12, etad 
VEREȘ speculează prompt • 
greșeală a ex-clujeanului Ciocan 
șl Înscrie cu un șut see din in
teriorul careului, chimica „lea
gă" tot mal bine jocul, deși evo
luează contra vintulul, „culcă* 
mingea la firul ierbii, Ișl cre
ează bune situații de a se des
prinde pe tabela de marcaj, ceea 
ce șl reușește, ta mln. 30, etad 
înscrie al doilea gol prin DRA- 
GULESCU, care reia dta „voieu", 
sus la „vinclu", lăsîndu-1 fără 
replică pe portarul Cristian. 
Pînă la pauză mai reținem două 
contraatacuri luț.. tăioase, ale

★ ★

UNIREA ALBA IULIA — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 5—0 
(1—0) : N. Popa 
Moldovan (min. 
(mln. 64 șl 75) 
(mln. 70).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— STRUNGUL ARAD 4—0 (3—0) : 
Bolba (min. 17). Gerstenmaier 
(min. 27) Silaghi (mln. 37 din 11 
m și 80).

MINERUL CAVNIC — F.C. MA
RAMUREȘ 3—2 (0—0) : Lucacl
(min. 47. 61 și 70 — ultimul din 
11 m)_. respectiv D. Moldovan 
(min. 60 și 66).

A.S.A. PROGRESUL T’MIȘOA- 
RA — ARMATURA ZALĂU 7—2 
(3—1) : Colesniuc (mln. 8 șl 83). 
Rotariu II (min. 25), Harbădă 
(min. 40), Rosenblum (min. 46). 
Giuchici (mln. 51) șl Șunda 
(min. 62), respectiv Feșnlc (mln. 
13). șl Anton (min. 74).

GLORIA REȘIȚA — A.S. PARO- 
ȘENI VULCAN 1—0 (0—0) : He 
(min. 59).

AVÎNTUL REGHIN — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 2—2 (1—1) : 
Markus (min. 18) șl Silimon 
(min. 47), respectiv Trălstaru 
(mln. 13) și C. Varga (mln. 74 — 
din 11 m).

U.T. ARAD — METALUL BOC
ȘA 5—0 (1—0) : Nagy (mln. 34). 
Petrescu (min. 70 șl 72), Bodea 
(min 78) și D. Popescu (mln. 89).

Gloriei, rezolvate cu bine de 
Vunvulea și marea ocazie a Iui 
Cenan, din min. 45, care a re
luat din apropiere un balon scos 
in extremis de sub „transversa
lă" de Cristian.

In repriza secundă, se joacă 
deschis de ambele părți, creln- 
du-se bune situații de a se mar
ca, ratate Insă cu seninătate la 
ambele porțl., Totuși, Chimica 
(la timonă cu șt. Stana — V. 
Grossu) va Înscrie al treilea gol 
prin CENAN (min. 85), care șu- 
tează pe jos, ta colțul lung,

A arbitrat P. Buhalău (Mun. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej).

CHIMICA : Vunvulea — ȘTEF, 
Vltan, Fodor, Pop — Vig, CENAN, 
VEREȘ — OPRIȘOR, DRĂGU- 
LESCU, Mărginean.

GLORIA : Cristian — Meszaroș, 
Săsărman, CIQCAN, Gh. Radu 
— Costln (mln. 65 PIrciu), RO
MAN, M. POPESCU — Boeru 
(mln. 72 Pîrvu), Soare, Manca.

Aurel PĂPĂDIE

★

(min. 17). L.
62). Nichimiș 
și Georgescu

Relatări de la : 1. Angheiina,
Roxana Vida, M. Palcău, Șt. Mar
ton, P. Fuchs. L. Maior și O. 
Berbecaru.

1. „POLI" TIM. 20 14 4 2 48-19 32
2. U.T.A. 20 14 1 5 48-21 29
3. Olimpia 20 12 4 4 43-17 28
4. A.S.A. Progr. 20 10 3 7 37-29 23
5. Gloria B-ța 20 10 2 8 38-23 22
6. Armătura 20 10 2 8 27-32 22
7. Unirea A.I. 20 10 1 9 44-30 21
8. F.C. Maram. 20 8 3 9 34-27 19
0. C.S.M. Reșița 20 9 1 10 26-28 19

10. Mm Cavn. 20 8 2 10 27-35 18
11. Strungul 20 6 6 8 17-26 18
12. Dacia Orăștie 20 8 2 10 21-38 18
13. Chimica 20 8 1 11 29-32 17
14. C.F.R. Tim. 20 7 2 11 24-30 16
15. A.S. Paroșeni 20 7 2 11 21-23 16
16. Gloria Reșița 20 7 2 11 22-41 16
t7. Met. Bocșa 20 6 3 11 23-41 15
18. Avîntul 20 3 5 12 15-42 11

ETAPA VIITOARE (duminică 2
aprilie) : Strungul Arad — U.T.
Arad (1—3). F.C. Maramureș —
A.S.A. Progresul Timișoara (2—2). 
Gloria Bistrița — Unirea Alba 
Iulla (0—5). Dacia Mecanica O- 
răștie — Minerul Cavnic (9 -3). 
Politehnica Timișoara — Ch'mlca 
Tîrnăveni (2-1). C.S.M. Reșița 
— Avîntul Reghin (0-1). Meta
lul Bocșa — C.F.R. Timișoara 
(1—2) Armătura Zalău — Gloria 
Reșița (0—21, A.S. Paroșenl Vul- 
can — Oiim a T U.M. Satu Ma
re a-4).

ATITUDINE FERMĂ FAȚĂ DE ORICE MANIFESTARE 
CARE CONTRAVINE ETICII SPORTIVE!

(Urmare din pag. 1)

In întregul proces instructiv-educativ, 
un rol de seamă revine antrenorului, a 
cărui misiune pedagogică de formare a 
tinerilor sportivi rămîne de netăgăduit. 
Un asemenea modelator de caractere tre
buie să-și facă un punct de onoare din 
a crește sportivi cu o ținută morală ire
proșabilă, caractere adevărate, exemple 
pentru miile de tineri țaje-i urmăresc 
pe sportivii de performantă in evoluțiile 
lor pentru obținerea unor rezultate de 
înalt nivel. Tocmai de aceea, așteptăm 
ca avertismentul primit de antrenorul 
Mircea Lucescu să reprezinte atît pentru 
el, cit și pentru toți tehnicienii din fotbal 
și celelalte discipline, indiferent de eșa
lonul competițional, un serios îndemn la 
creșterea responsabilității și exigenței în 
Îndeplinirea importantei lor misiuni in- 
structiv-educative.

Revenind la rolul asociațiilor și clubu
rilor, al federațiilor, trebuie spus că aces
tea nu se implică incă în măsură sufi
cientă pentru a Impulsiona și a controla 
activitatea sportivilor și tehnicienilor, 
mulțumindu-se cu jumătăți de măsură, 
care influențează in mod negativ Întregul

proces al muncii, lăsînd astfel loc pentru 
încălcarea prevederilor regulamentare, 
pentru ivirea unor manifestări contrare 
spiritului de ordine și disciplină, a eticii 
sportive in arene și tn afara lor. In a- 
ceastă privință, la toate cluburile și la 
toate eșaloanele competiționale »e impune 
o muncă edpcativă continuă și de mai 
mare profunzime, apelîndu-se la cele mai 
variate și mai eficiente mijloace, tn te
lul acesta, atmosfera de pe stadioane si 
din săli va deveni cu adevărat un ele
ment stimulativ pentru cei care se Întrec, 
ca și pentru antrenorii lor. Utilizlndu-se 
cu mai multă eficiență propaganda audio
vizuală, realizindu-se o mai adîncă pe
netrație a ideilor de fair-play in rindu- 
rile sportivilor și publicului, organizatorii 
tuturor competițiilor pot contribui la 
realizarea acelui climat necesar unui 
spectacol de calitate. Tn consecuție logică, 
un rol important revine și presei spor
tive, ziarului nostru Îndeosebi, cronicari
lor săi de specialitate, care trebuie să 
urmărească cu mai multă consecventă și 
exigență — așa, cum nu au făcut-o în
totdeauna, nici chiar in cazul derbyului 
fotbalistic respectiv — fenomenul disci
plinar. să ia atitudine fermă față de 
orice manifestare . care c- ntravine eticii 
sportive, respectului față de adversari și

arbitri, atitudinii civilizate față dc spec
tatori.

Așadar, plecindu-se de Ia cele întim- 
plate in finalul derbyului de fotbal 
Steaua — Dinamo, de la gravele abateri 
săvîrșite cu acel prilej, care vor trebui 
analizate cu exigență și maximă răspun
dere, pentru luarea măsurilor de preîn
tâmpinare a unor asemenea manifestări 
degradante, reprobabile, in toate asocia
țiile și cluburile cu echipe de fotbal, 
concluzia cea mai importantă care sc 
desprinde pentru viitorul apropiat ple
dează, incă o dată, pentru o nouă cali
tate tn munca de șlefuire a performeru
lui, pentru o întregire corespunzătoare * 
dimensiunilor acesteia; preocuparea pen
tru continua perfecționare a măiestriei 
sportive se cere dublată de conturarea 
unui profil moral corespunzător al spor
tivului, printr-o susținută activitate edu
cativă. Numai astfel sportul nostru va fi 
capabil să-și continue ascensiunea, numai 
astfel fotbalul românesc va putea să ob
țină și in viitor, pe plan internațional 
succesele de prestigiu pe care le așteaptă 
milioanele de iubitori ai săi. Atât de la 
echipele noastre fruntașe de club, cît șî 
de la echipa națională, în grelele con
fruntări care urmează, în preliminariile 
Campionatului Mondial și mai departe.



PE SCURT • PF SCURT

în turneul de la Halle FINALA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI

AUTOMOBILISM • După 
patru etape. In Raliul Safari 
conduce echipajul argentinian 
Jorge Recalde. Jorge del Buono, 
pe „Lancla Delta Integrale", ur
mat de italienii Massimo Bia
sion, -Tlzlano Sîvlero, dare pilo
tează aceeași marcă de mașină.

DOI BOXERI ROMÂNI IN SEMIFINALE
BERLIN (Agerpres). Tur

neul internațional de box de 
la Halle a continuat cu me
ciurile sferturilor de 
In /limitele categoriei 
șor.ră, Nedim Regep (Româ
nia) l-a întrecut la puncte pe 
Muhamad (Siria). Alte rezul
tate la aceeași categorie: Zu- 
low (R.D.G.) b.p. Bajarah 
(R.P. Mongolă); Torrtente 
(Cuba) b.p. Hindi (Siria) ț 
Burceak (U.R.S.S.) b.p. Kim 
Songzî (R.P.D. Coreeană).

Pentru semifinalele turneu
lui s-a calificat, de asemenea, 
și Mihăiță Nițulescu (categ- 
semimijlocie), învingăttr prin 
k.o. tehnic, în rundul doi, in 
fața lui îbrainio Alberto (Mo- 
zambic). Iată și celelalte re
zultate înregistrate în sfertu-

finală, 
semiu-

rile de finală ale categoriei 
oemirnijlocte: Min Nam Hyn 
(R.P.D. Coreeană) b.p. Jan 
Heinemann (R. D. Germană); 
Siegfried Mehnert (RD.G.) 
bjk Adfl. Omorov (U.R.S.S.); 
Juan Hernandez (Cuba) bab. 
I Said-Jochen Pohle (R.D.G.).

LA BASCHET FEMININ
ROMA, 25 (Agerpres). In fi

nala „Cupei Campionilor Euro
peni", la baschet feminin, dia- 
putată la 
iugoslavă 
Tuzla a
(37—35)

Florența, 
Jedinstvo 

întrecut 
formația

echipa 
Aida 

cu 74—70 
italiană

Primigi Vicenza. Principala 
realizatoare a echipei învingă
toare a fost Razia Mujanovlci, 
care a înscria 35 de puncte.

faza finala a C.C.E., 
echipele masculine.

COMPETIȚIILE EUROPENE IA HANDBAL

• In 
pentru 
programată între 4 și 8 apri
lie, la Miinchen, s-au calificat 
echipele : Maocabi Tel Avlv, 
F. C. Barcelona, Jugoplastika 
Split și Arts Salonic.

CICLISM • După șase etape, 
în Turul Marocului conduce ce
hoslovacul Lubos Pekarek, urmat 
în clasamentul general de rutie
rii sovietici Marat Stlbldiev — la 
1:14 șl Vita» Tolkaeev la 1:18. 
• Ultima etapă, a 5-a. a Turu
lui Catalonlel a fost ciștlgată da 
englezul Malcolm Elliot, crono
metrat pe 173 km. intre Sarttua- 
rlo de Qucralt șl Uoret det 
Mar, în 4h 22:08.

CUPA CUPELOR
(Urmare din vao 1)

PE GHEATA 
ȘI PE ZĂPADĂ

doblndăt in oele din urmi, •- 
tund ctnd meciul sc afla doar 
la câteva minute de fluierul 
final al arbitrilor.

Au marcat: Luca «, Danilor 
4. Antoneanu *, Ciubotaru 2,

Darvaș L Bulnărașu L Lun- 
c» 1» Pop» 1 pentru învingă
toare. respectiv Vateva 8, Mli- 
akov» 7, Lilova 3, Rusenoy* 
2. Laseva 1, Kitanova 1.

Au arbitrat foarte bine: J- 
Srankek și K. Mihalik (Polo
nia).

CUPA I. H. F
SYDNEY, 26 (Agerpres). Re

zultate înregistrate în Campio
natul Mondial (grupa C), de 
la Sydney: Iugoslavia—R.P.D. 
Coreeană 14—1; K.P. Chineză
— Coreea de Sud 10—4; Un
garia — Bulgaria 7—4; Olanda
— Australia 12—1.

BERLIN (Agerpres). In ul
tima zl a turneului de la 
WeisswassOT s-au înregistrat 
următoarele rezultate:. Sparta 
ITaga — R. D- Germani (B) 
7—0 (1—0, 1—0, 5 -O); Selec
ționata de tineret a Ceho
slovaciei — R. D. Germană 
4—3 (2—1, 2—8, 0—-2), Compe
tiția a fost ciștlgată de for
mația Sparta ITaga.

MtiNCHEN (Agerpres). I’ro- 
ba feminină de1 slalom special, 
desfășurată pe pîrtia de 1* 
Balderschwang (R.F. Germa
nia) a revenit schioarel Jolan- 
da Kindle (Liechtenstein), în
registrată în două manșe cu 
timpul de 1:38,98. Pe locul se
cund s-a clasat sportiva vest- 
germană Angela Drexl 
1:39,89.

(Urmare din pag. 1)

au început aâ forțeze progre
siv, intr-o acțiune dezlănțuită 
de refacere a handicapului, 
dornice să treacă de „bariera 
vîlceană". Din min. 31, medul 
a devenit deosebit de palpi
tant: Spartacua a început să 
refacă din diferență, urcând la 
7 șl chiar la 8 goluri (24—18 
ta min. 45 £ 28—28 In min. 
531). Dar, cu un calm dezar
mant pentru adversare, eleve
le antrenorului Gheorghe le- 
nesen șt loan Gherhard și-au 
dovedit din nou inteligența 
tactică, și-au păstrat calmul șt 
au trecut kt contraofensivă. 
Ele au reușit să înscrie în mo
mentele cele mal fierbinți ale 
meciului șl, intr-un final ta 
care crainicul televiziunii lo
cale a numit-o pe portărița 
Doina Rodeano.,. Penu. pen
tru modul magistral ta care

a apărat, au reușit un rezultat 
general favorabil, CîșUgîndu-și 
meritat dreptul de a disput* 
finala Cupei I.H.F.

Marcatoare: Verigeanu 7 (4 
din 7 m). Matei 5, Topea 5 (1), 
Lazăr 5, Nedelcu 2, Nan 2; au 
mal jucat Moldovan, Dincă, 
Grădinarii și Curmenț.* Pentru 
Spartacua au înscris: Orbaa 7 
(3), Szabo 7, Erd*a 5, Elekea 
A Kantor 3, Zottal 2, Raes L 
A* arbitrat bine SchSnlng |t 
Moldt (R.F. Germania).

Echipa Kgle Vilnius (U-R.S.S.) 
a învins în deplasare eu 
23—28 (13—5) formația vest- 
germană Bayer Leverkusen și, 
reallrind scorul general S3—>7, 
s-a calificat ta finala Cupei 
I.H.F

HANDBAL • în turneul de ca
lificare pentru campionatul mon
dial de juniori, in orașul aus
triac St. Pol ten, echipa Austriei 
a Învins cu 23—I (10—3) formația 
Olandei. La competiție partici
pă. de asemenea, selecționata 
R.D. Germane.

LUPTE • La sflrșltul acestei 
luni o echipă de sportivi sovie
tici va participa, în S.U.A. ia
întrecerile „Cupei mondiale" la 
lupte libere, precum șl. in con- 
.tlnuare, la o serie de întîlnlrl 
cu formația S.U.A. Din lot fae 
parte, între alții, Arsen Fadzaev 
(cat. 68 kg), Maharbek Iladarțev 
(cat. 90 kg), Sanasar oganlsian 
(categ. 100 kg) 
ceakov (categ.

și Serghcl Karam-
48 kg).
Proba masculină 
cadrul campiona- 
de tineret, de la

LAURENT FitiNON REDITITUS î
Cunoscutul ciclist francez 

Laurent Fignon, dublu ciștigător 
al Turului Franței, lată, a reve
nit spectaculos după o lungă 
perioadă de eclipsă. ~ 
In chip categorie în 
„clasicele" sportului 
cursa Milano — San 
km). Succesul a fost 
răsunător eu cit _ _____ _
mal toți așii ciclismului mondial, 
prezent! la startul ediției JubUla- 

a 38-a.

S-a Impus 
una dintre 
cu pedale. 
Rente (384 
cu atR mal 

a întrecut pe

ACTUALITATEA IN GIMNASTICĂ
• Concursul masculin Indivi

dual compus din cadrul compe
tiției internaționale dotată eu 
Premiul ziarului „Moskovskle No- 
vosti" a fost cîștigat de sovie
ticul Valentin MoghUnîI, cu 
58,95 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat compatrloțil 
învingătorului, Vitali Marinlcl — 
57,85 puncte și Serghel Harkov 
— 57,30 puncte.
• Cea de-a 14-a ediție a Cam

pionatelor Mondiale de gimnasti
că ritmică modernă se va des
fășura la sfîrșitul lunii septem
brie, în orașul iugoslav Saraje
vo. La întreceri și-au anunțat 
participarea sportive din 50 de

SCRIMA • 
de floretă din 
tel or mondiale ......
Atena, a fost cîștigată de spor
tivul chinez Chong Ye. care l-a 
întrecut în finală, cu I878 P* 
vest-germanul 
In asaltul 
di Russo 
12—10 de 
Germană).

pentru 
(Italia) 
Uwe

Thomas Endres, 
locul 3. Fabio 
a dispus 

Roemer

turul trei al• In .
de la Key ‘Blskayne 

Ivan Lendl 1-* ellmt- 
Paolo

TENIS 
turneului 
(Florida), 
nat cu 7—5. 5—0. 8—4. pe 
Cane, Jimmy Connors a dispus
cu 8—2, 7—8, 6—1 de Horst Skotf. 
iar Mlkael Pernfors l-a întrecut 
cu scorul de 6—4, 7—8, 8—1 pa 
Greg Holmes. Rezultate din pro
ba feminină :’ Chris Evert — Na
thalie Tauziat 8—3. 8—3 : Pana 
Shriver — Amanda Coetzer 7—3, 
8—3 : Katerina Maleeva — Kwraa 
Shimper 0—3, 6—4.

G C. E

Tg. MUREȘ 24-17 (13-11)
în partida-retur din cadrul 

semifinalelor Cupei Campio
nilor Europeni, disputată ieri 
la Kiev, Spartak — Mureșul 
Tîrgu Mureș 24—17 (13—11).
Cele mal multe goluri au fost 
înscrise de Nina Sevcenko, 
pentru gazde și Eva Mozsi 
pentru Mureșul, câte 7. Spar
tak Kiev s-a calificat în fina
la cupei continentale nr. 1, 
cu scorul general de 49—39.

Midori ItoI k 
I w
I
I
I
I

• Echipa Italiei, învingătoare in Austria • Galatasaray ciștigă in 
etapa de slmbătă • Echipele fruntașe din R. D. Germană au 
pierdut puncte prețioase • Arsenal se impune in deplasare,

' Norwich întrecută acasă!
Îndeosebi linia mediană.

★
• ÎN CAMPIONATUL Turciei 

(etapa a 29-a), Galatasaray a 
dispus, de Rlze cu 2—0, prin go
lurile Iul Colak șl Tufekcl, men- 
țlnlndu-se . ‘ ~
ment, cu 44 p din 26 de . 
Pe primele poziții se află 
nerbahee cu 68 p ' 
tă de Beșiktas 66 
riyer 54 p (27 j), 
(27 j). Slmbătă, 
dispus cu 7—2 de 
Beșiktas a învins 
Bursa.

SURPRIZE în etapa a 17-a din 
campionatul R.D. Germane. Dy
namo Berlin a pierdut acasă, cu 
1—2, tn fața Iul Erfurt (amenin
țată de retrogradare), în timp 
ce Lokomotive Leipzig s-a Încli
nat cu 0—1, tot pe teren pro
priu, în meciul cu Union Ber
lin. Alte rezultate : Brandenburg 
— Dynamo Dresda 2—2, Jena — 
Halle 0—0, Rostock — Karl Marx 
Stadt 1—1, Zwickau — Magde
burg 1—1, Cottbus — Aue 1—0. 
Conduce Dynamo Dresda cu 28 p 
(din 18 j), urmată de Rostock 
23 P, Dynamo Berlin 21 p (am
bele cu cite 17 j).

IN ANGLIA (et. 30), Arsenal, 
după trei etape fără victorii, s-a 
reabilitat, cîștiglnd în deplasare, 
cu 3—1, în fața lui Southampton, 
în timp ce Norwich a pierdut 
acasă cu Newcastle (0—2) ! Alte 
rezultate : Aston Villa — West 
Ham 0—1, Everton — MlllwaU 
1—1, Manchester United — Lu
ton 2—0, Sheffield Wednesday — 
Q.P. Rangers 0—2. In clasament 
conduce Arsenal cu 59 (30 j), ur
mată de Norwich 53 p, cu două 
meciuri mal puțin disputate.

• SIMBATA. la Viena, s-a 
desfășurat meciul amical dintre 
primele reprezentative ale Aus
triei șl Italiei, victoria a re
venit oaspeților, cu 1—8 (8—0), 
In mod meritat — așa cum re
latează agențiile de presă — eu 
toate că golul acestora a fost 
înscris abia In minutul M I An
trenorii celor două formații au 
fost categorici In declarațiile lor. 
Azeglio Vicln! a spus de pildă că 
„ar fl fost nedrept ea partida să 
se Încheie la egalitate," Iar aus-

Stop cadru
rilor și specialiștilor cana
dianul Kurt Browing și ja
poneza Midori Ito. Repre
zentantul „frunzei de arțar" 
a executat de patru ori un 
dublu Toe-loop, în timp ce 
micuța (1,45 cm ; 44 
studentă din Nagoya a 
șit să intre în „cartea 
istorie" a patinajului 
executarea în premieră 
către o femele a unul 
piu Axei, realizare care i-a 
adus, din partea exigentu
lui juriu, 6 note maxime. 
„A trebuii să încerc si rea
lizez acest foarte dificil 
salt pentru a intra in pose
sia titlului mondial, pe care 
mi-l doream atit de mult. 

Ca si ajung de pe locul 
trei (pe care-l ocupa după

kg) 
resi

de 
prin 

de 
tri

două pretendente, Claudia 
Leis t net (R.F.G.) șt JiU 
Trenarg (S.U.A.). Medaliata 
cu argint, deținătoarea 
titlului european, avea aă 
recunoască, în cele din ur
mă, cu desâvirșit fair-play: 

mult 
care 

mare 
Știut 
salt 

ii
> ce 
Carlo 

adăuga : „Din păcate, 
fost In formă slabă, dar 
și in cea maximă nu 
avut nici o șansă in 
micuței Ito. Progra- 
ei a acoperit totul, 

adversarele

TRIPLII AXEL“
PENTRU TITLUL MONDIAL!

„Mi bucur foarte 
pentru locul secund, 
este pentru mine un 
succes, deoarece am 
încă după cel dinții 
executat de Ito că ei 
reveni titlul", în timp 
antrenorul american < 
Fassi 

Jill a 
chiar 
ar fi 
fața 
mul 
surclasindu-și 
prin frumusețea mișcărilor".

‘ " Midori Ito a
bună, fiind 

prin salturile 
deschis ea, 
cum afirmau 

drum
„Mondialul" parizian al 

patinajului artistic a adus 
in lumina reflectoarelor o 
nouă generație de „inter- 
preți" și, o dată cu ea, 
prilejul unor noi subiecte 
de discuție. Pentru că, in
tr-adevăr, a fost o verita
bilă lovitură de teatru 
ceea ce au oferit spectato-

programul original — 
tocmai sus a trebuit 
dau o luptă strinsă 
foarte bine pregătitele mele 
adversare", avea să spună 
Midori Ia încheierea pro
gramului. Fără îndoială, 
„food de artificii" al celor 
șapte „triple" a tăiat pur 
și simplu elanul celorlalte

n.r.) 
să 
cu

Intr-adevăr, 
fost cea mai 
convingătoare 
executate. A 
oare, după 
specialiștii, un nou ____
în patinajul artistic 7 După 
atît de lăudata Katarina 
Witt, recentă laureată cu 
„Trofeul Jacques Favart", 
va deveni Midori Ito noua 
stea a patinajului, intrind 
în galeria marilor sporti
ve 7 La numai 19 ani, are 
toate șansele I ,
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trlacul Josef Hlcksberger a a- 
dăugat că „adversarii au fost 
mal tehnici, cu o mai mare mo
bilitate șl superiori In acțiunile 
individuale". Agenția A.P.A.-Vle- 
na relatează că „ambele echipe 
au avut cite 6 ocazii de gol, dar 
cele ale Italienilor au fost eu 
mult mal mark Numai un noroc 
putea salva de la infringere re
prezentativa Austriei". Acum, 
după cele 27 de întîlnlrl directe 
intre cele două selecționate, ba
lanța s-a Înclinat în favoarea 
„Squadrel Azzurra" : 14—13. CI- 
teva amănunte de la acest meci. 
In min. 10, Serena a tras In 
bara laterală, Iar 7 minute mal 
tirzlu, De Napoli I-a faultat In 
careu pe Herzog, dar arbitrul 
vest-german Manfred Neuner 
n-a acordat penalty. Cu un mi
nut Înainte de pauză, Borgonovo 
a marcat, dar arbitrul n-a va- 
Mdat golul pe motiv de ofsaid. 
După pauză, italienii au jucat 
cu mal mult aplomb, au fost la 
timonă, dar Giannini a irosit o 
ocazie bună, trăglnd In plasa la
terală (min. 52). In replică, gaz
dele au ratat prin Polster, șl 
Zsak, după care Borgonovo a 
tras alături, din poziție favo
rabilă. In min, 88 s-a Înscris 
golul victoriei : de Ia mijlocul 
terenului. De Agostini l-a lansat 
lung pe Berii, care a Înscris cu 
capul, de la numai 5 metri.

In fața celor 23 000 de specta
tori, au evoluat formațiile : 
ITALIA : Zenga — Bergomi,
Ferri, Barest, MaldinI (min. 48 
De Agostini) — Donadonl, De 
Napoli, Berti, Giannini — Vlalll, 
Serena (min. 22 Borgonovo). 
AUSTRIA : Lindenberger — Pfef
fer, Weber, Russ, willfurth — 
Prohaska, Zsak, Herzog (min. 
87 Llnzmeier), Degeorgl — Ogrls, 
Pouter.

De la învingători s-a remarcat

pe locul 5 In clasa- 
“ jocuri.

Fe- 
(27 j), urma- 
p (27 j), Sa- 
Trabzon 54 p 
Fenerbahce a 
Esklșehlr, iar 

cu 3—2 pe

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFEID

TRADIȚIONALA CURSĂ DE CANOTAJ DINTRE ECHIPAJELE
UNIVERSITĂȚILOR CAMBRIDGE Șl OXFORD

Tradiționala cursă de canotaj 
desfășurată la Londra, pe Ta- 
mlsa, Intre universitățile Cam
bridge și Oxford (cursă aflată 
la cea de a 135-a ediție) a fost 
ciștlgată de echipajul din Oxford, 
care a parcurs distanța de 8.8

km In 13:33. Să 
că din 1329, 
prima ediție, studenții 
bridge au cîștigat de 63 de ori,
față de cele 65 victorii ale ac
tualilor Învingători.

mal 
ctnd a

adă ugăm 
avut loc 
din Cam-
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