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Ieri, in etapa a 21-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA, RECORD SPECTACULOS: 
100 DE MECIURI NEÎNVINSĂ!

• Rapid - încă o șansă pierdută • Scorul zilei, la Moreni • Oțelul pierde teren
• Univ. Craiova, „U" Cluj-Napoca și Corvinul - la prima victorie în retur

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.C. Olt — Steaua 1-3 (1-0)
Flacăra - F.C. Inter 5-0 (1-0)
„U" Cluj-Napoca - Oțelul 4-0 (2-0)
Univ. Craiova - F.C. Farul 1-0 (0-0)
Sp. Studențesc — S.C. Bacău 2-1 (0-0)
Rapid - Victoria 0-1 (0-0)
F.C. Argeș - F.C. Bihor 2-1 (1-0)
Dinamo - F.C.M. Brașov 3-0 (3-0)
Corvinul - A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (2-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 9 aprilie)

F.C. Bihor — F.C. Inter (0-2)
Vi eforia — F.C. Argeș (3-4)
S.C. Bacău — Rapid (0-1)
F.C Farul — „U" Cluj-Napoca (0-2)
Oțelul - Sp. Studențesc (2-3)
Flacăra — Corvinul (2-3)
A.S.A. Tg. Mureș — Di na mp ■ (0-7)
F.C.M. Brașov - F.C. Olt (1-1)
Steaua - Univ. Craiova (5-1)

1. STEAUA 21 20 1 0 76-18 41
2. Dinamo 21 19 1 1 84-18 39
3. Victoria 21 14 3 4 52-31 31
4. F.C. Inter 21 11 2 8 30-33 24
5. Flacăra 21 10 3 8 40-25 23
6. Corvinul 21 9 2 10 28-40 20
7. F.C.M. Brașov 21 8 3 10 34-37 19
8. „U" Cj.-Nap. 21 7 5 9 27-36 19
9. F.C. Olt 21 6 7 8 20-32 19

10. S.C. Bacău 21 8 2 11 38-38 18
11. F.C. Bihor 21 7 4 10 24-24 18
12. F.C. Argeș 21 8 2 11 23-30 18
13. Sp. Studențesc 21 8 2 11 30-39 18
14. Univ. Craiova 21 6 5 10 29-42 17
15. F.C. Farul 21 7 2 12 17-30 16
18. Rapid 21 7 2 12 20-36 16
17. Otelul 21 6 4 11 24-42 16
18. A.S.A. Tg. M. 21 2 2 17 12-57 6

(Cronicile meciurilor, in pag. 2-3)

CAMPIOANA NOASTRĂ PREGĂTEȘTE 
CU ATENȚIE PARTIDA DE MIERCURI

Asa cuin se știe, stadionul din Ghencea va găzdui, miercuri, 
prima’ manșă din semifinalele Cupei Campionilor Europeni a 
meciului care va opune Stelei echipa turcă Galatasaray Istanbul. 
In vederea acestei importante partide, elevii antrenorilor Anghel 
Iordănescu și Dumitru Dimitri u III și-au continuat pregătirile 
a doua zi după jocul susținut, sîinbătă, în campionat, cu F. C. Olt.

Fotbaliștii echipei Galatasaray sînt așteptați să sosească, pe 
calea aerului, în cursul zilei de mîine.
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Ecouri la partidele de lotfta! cu echipele Italici
1 
I

SIBIU ȘI ALBA IULIA, 
ADMIRABILE GAZDE 
Meciurile reprezentativelor A și de tineret ale României 

în compania selecționatelor Italiei, intilniri de larg 
ecou internațional, au fost încredințate spre găzduire 

orașelor Sibiu și Alba Iulia, calde inimi ale fotbalului. 
Alegerea s-a dovedit mai mult decît fericită pentru că 
ambele au realizat organizări de înaltă ținută, fără reproș, 
care au reprezentat ambianțe admirabile pentru selecționa
tele noastre și pentru formațiile-oaspete.

Sibiul este pentru a treia oară gazda unei partide a 
echipei A. Acum, intr-un meci de amploarea celui cu echipa 
Italiei, întreaga acțiune de organizare a apărut mult mai 
complexă, mai dificilă. Dar, spre lauda lor, gazdele orașului 
de pe Cibin s-au achitat admirabil de misiune. Pornind 
de la prezentarea stadionului Municipal și pînă la, deloc 
neimportantul aspect al participării și comportării specta
torilor. Eleganta arenă sibiană, care dispune astăzi de 
multiple instalații anexe, a fost supusă unei atente revizuiri 
și s-a prezentat, la ora meciului, perfect utilată.

întreaga operație a primirii și găzduirii oaspeților a 
vădit o grijă și o atenție pe care cea mai autorizată opinie 
a delegației italiene, a președintelui forului de specialitate, 
A. Mattarese, a subliniat-o în mod călduros : „Vrem să 
mulțumim gazdelor noastre, declara acesta, pentru ospita
litatea pe care ne-o arată, pentru condițiile excelente asigurate 
Iotului nostru, grupului de ziariști care însoțește echipa 
Italiei. Ne aflăm intr-un splendid oraș, înconjurați de 
oameni minunați. Mulțumim din inimă pentru tot și spunem 
echipei României "la revedere, la anul, în Italia1" !“. 
Pentru că președintele forului din Roma amintea de grupul 
de ziariști prezenți la Sibiu și Alba Iulia, să subliniem că, 
pe toată durata șederii oaspeților, a funcționat un centru 
de presă care s-a ocupat de organizarea activității gaze
tarilor români și italieni. La stadion, un întreg sector a 
fost amenajat pentru presă. Programe de vizite turistice 
au fost realizate pentru oaspeți. Totul s-a desfășurat fără 
cusur, organele locale de partid și de stat, C.J.E.F.S. Sibiu. 
F.C. Inter Sibiu. O.J.T. Sibiu, multe unități și zeci și zeci 
de entuziaști iubitori de sport arătînd o mare și lăudabilă 
atenție unei întreceri fotbalistice de amploare, care a be
neficiat în adevăr de cadrul pe care îl pretindea. Iar atît 
de numeroșii și de pasionații iubitori de fotbal au făcut, 
prin comportarea și neîncetata lor prezență la toate apa
rițiile celor două loturi, ca atmosfera să fie cu adevărat 
de mare meci internațional. Antrenamentele lotului nostru 
au fost urmărite permanent de mii de localnici, la fel cel 
al echipei italiene. Iar atitudinea din timpul partidei s-a 
plasat la o înaltă cotă de sportivitate, toți oaspeții simțind 
căldura și prețuirea publicului. In mod deosebit au apreciat
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In etapa a 21-a â Diviziei A 
de baschet feminin au fost înre
gistrate următoarele rezultate :

OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BRASOV 77—48 (39—18).
Un accident produs la ultimul 
antrenament dinaintea plecării 
la București i-a 
provocat celei mai 
bune baschetbaliste 
a țării — Magdale
na Jerebie — urt 
traumatism la umă
rul drept (singurul 
suferit de această 
jucătoare de excepție 
de-a lungul a peste 
10 ani de activitate 
internațională și in
ternă, intensă și 
fructuoasă), care o 
va Împiedica să 
participe la activi
tatea competițională 
cîteva luni. In a- 
ceste condiții, fbr- 
mația brașoveană a 
fost victimă sigură 
în fața unei echipe 
care, oricum, era 
hotărîtă să pără
sească terenul în
vingătoare. Lipsită 
de Jerebie, cu un 
moral scăzut, team- 
12I din Brașov a a- 
vut o prestație sla
bă, mai ales la ca
pitolul preciziei a- 
runcărilor la coș, 
prima repriză fiind 
dezastruoasă din a- 
cesț punct de ve
dere : doar 7 reu
șite din 40 de în
cercări, eu procen
taj 17,50% I Apre
ciem însă că posi
bilitățile echipei an
trenate de C. Moraru
sînt mult mai mari și că ele pot 
fi concretizate în cursul viitoa
relor meciuri, numai cu condi
ția ca toate jucătoarele (și în 
special cele tinere, care alcătu
iesc în majoritate lotul) să de
pășească acest moment critic și 
să-și manifeste total dorința de 
afirmare. Referitor la învingă
toare,' ele au meritul de 
a fi luptat din prima și pînă 
în ultima secundă de parcă în 
formația adversă ar fi jucat și 
Magdalena Jerebie, ele realizînd

nu numai o diferență netă, cl șt 
multe faze spectaculoase. Au 
marcat : Cristea 20, Marinache 
17,' Bădinici 15, Stingă .6, Gavri- 
liuc 7, Bîră 2. G. Szdke 2, E. 
Szoke 2, Stoichiță 6, respectiv 
Hînda 16, Cășvean 10, Grecu 10, 
Menihart 5, Cicio 2, Turtoi 1,

Milica Gavnliuc (Olimpia) a pe
Agathe Kloos (Voința) și pătrunde specta

culos spre coș Foto : Aurel D. NEAGU
Vrapciu 4. Arbitri : C. Dumitra- 
che (București) — A. Cuțov 
(Tulcea).

Dumitru STANCULESCU
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI — 

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI 64—52 
(45—25). Meciul a fost de slabă 
factură tehnică și spectaculară,

Nicoleta ALDEA
(Conținu 1TO In n-70 ■ 1 G'

FINALE ALE MARII COMPETIȚII
NAȚIONALE
DIN NOU TRIPLU-AXEL ÎN ÎNTRECEREA 

BĂIEȚILOR LA PATINAJ ARTISTIC
GALAȚI. 2 (prin telefon). 

Patinoarul acoperit din lo
calitate a găzduit simbătă 
și duminică finalele compe
tiției naționale Daciada la 
patinaj artistic, întreceri re
zervate seniorilor și senioa
relor. Cum era și firesc, 
cea mai așteptată dispută a 
fost cea a băieților, toți cei 
prezenți dorind repetarea e- 
voluției foarte bune a lui 
Cornel Gheorghe de-acum o 
săptămînă, de la „naționalele" 
de juniori, cînd, să reamintim,

„Cupa F. R. Ciclism"

V. MITRACHE- 
CÎȘTIGÂTORUL

EDIȚIEI A 30-a
Cu etapa a VII-a, în fapt un 

circuit lung de aproape 60 km, 
împărțiți în 26 de ture de 
cite 2,3 km fiecare, cu sprint 
la fiecare a doua tură, s-a în
cheiat cea de-a 30-a ediție a 
.Cupei F. 1{. Ciclism".

Desfășurată pe străzile sta
țiunii Eforie Nord și urmărită 
de un numeros public, cursa a 
debutat furtunos, înregistrîn- 
du-se în primele 7 ture o vi
teză medie orară de 42,00 km. 
Primii care atacă sînt L. Ko
vacs (Voința Arad), Cr. Nea- 
goe (Steaua) și E. Rănim 
(Vorwarts) care își adjudecă 
primele două sprinturi, aces
tora adăugîndu-li-se N. Aldu- 
lea (Metalul Plopeni) și D. 
Catană (Steaua). Numai că 
următoarele trei sprinturi sînt 
cîștigate de liderul competiției, 
V. Mitrache (Dinamo), care, 
secundat de Ion Alexandru 
(Steaua), Florin Sandu (I.M.G.B.) 
și H. Groger (Vorwarts), se 
desprinde de pluton la 15 se-

Victor NiȚA

(Continuare fa pag. a 4-a)

acesta reușise să execute, 
în premieră la noi în tară, 
cea mai dificilă săritură din 
patinaj, triplu-Axel. Pe de 
altă parte, era așteptată și 
replica celorlalți pretendenti 
la titlu.

Și, într-adevăr, întrecerea 
băieților a corespuns pe de
plin tuturor așteptărilor! Cor
nel Gheorghe a reușit șî de 
această dată triplu-Axel, 
precum șl celelalte sărituri 
cu grad ridicat de dificultate 
din programul său. impunîn- 
du-se categoric. In privința 
celorlalți doi sportivi urcați

pe podium, respectiv Zsolt 
Kerekeg și Marius Negrea, 
întrecerea lor a avut un anu
me grad de spectacutozitate. 
în timp ee Kerekes era doar 
pe locul 4. după figurile im
puse el fiind obligat să nu 
mai rateze nimic în continu
are, Negrea încheiase pe 
primul loc figurile obligatorii 
șl urma să-și apere poziția 
și în programul de compoziție. 
Ei bine, îp această situație, 
Kerekes s-a mobilizat exem- 
p’ar, așa cum ne obișnuise 
în atîtea alte rinduri. în timp 
ce Negrea a plătit din nou 
tribut emotivității sale. ceea 
ce l-a făcut să rateze elemen-

Doina STĂNESCU

(Continuare în oro >

Ieri, etape complete la handbal

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI Șl VÎLCENCELE 
AU OBȚINUT VICTORII ÎN DEPLASARE

MASCULIN
STEAUA — ȘTIINȚA BACAll 

33—18 (18—10). Bucureștenli au 
ratat primul atac și, imediat, tn 
secunda 30. Girlescu a înscris • 
1—0 pentru știința. in mln. 3 
Tudor Vasile apără prima arun
care de la 7 tn expediată de 
Remus Chirilă j ștot egalează 
1—1 (mln. 2), apoi Chirii* 2—1 
(mln. 3) pentru știința duD* 
care 2—2 (mln. 3 — Dumitru). 
3—2 pentru Steaua imin 4 - 
Săftescu) și 3—3 (mln. 4 — Chi- 
rilă). Din acest moment, cam
pionii nu mai lasă nici o șansă 
studenților (decît unele ne- 
slncronizârl tn apărare care au 
permis băcăuanului Chlrilă să 
fie golgeterul partidei). Vasile 
mai apără un 7 m în min. 10 
(aruncare expediată de Gher- 
hard). tn poarta steliștilor intră 
Valentin Solomon, în min. 43. 
care parează — tn interval de 
trei minute — aruncările de la 
7 m ala lui Chirilă. Vasilca si 
Aron, după un iureș al bucu- 
reștenilor. care conduceau cu 
26—12, în min. 42. Pînă la sfîr- 
șitul meciului mal sint de notat 
ratările din aruncările de la 
7 m executate le Berbece și 
Stingă, portarul Vasile Deneț 
remaretndu-se. In final, steaua 
realizează faze mult aplaudate

de publicul spectator, duble șl 
triple „aeriene". Dar mal ore- 
șus de aceste faze. merită 
subliniată pofta de Joc ma
nifestată de Dumitru, Stingă, 
Berbece șt Mitică ,1 aceasta tn 
perspectiva primei manșe a se
mifinalelor C.C.E. de oeste o 
săptămînă. Marcatori : Mirică 8. 
Dumitru 6. Stingă 6 Săftescu 3, 
Berbece 5, Ionescu 2. ștot 1, 
Cicu 1, Nieulae 1 pentru Steaua 
(doar Ivan nu a înscriși. res- 
oectiv Chirtia 10 Condruz 2. 
Aron 2, Girlescu 2. Rotaru 1 si 
Gherhard 1. Arbitri : VI. Co- 
Jocaru — I. Mihăilcscu (Craiova).

Mihail VESA

H. C. MINAUR BAIA MARE — 
DINAMO BUCUREȘTI 19—20 
(10—8). Ambele formații au ju
cat fără să-și menaîeze forțele, 
Intr-un tempo rapid, -pre sa
tisfacția celor peste 7 000 de 
snectatori din Sala .Oacin". me
ciul fiind tot timpul foarte 
echilibrat, tn mln 17 la scorul 
de 13—15. atacul gazdelor a fost 
nelnspirat și ezitant. Bălmărenil 
aveau șansa egalări! si chiar a

(Continuare fa mg- 2-31



Mare surpriza in campionatul de rugby I
XV“ le TIMIȘOREAN ÎNVINGE LA BUCUREȘTI PE DINAMO! |

SERIA INVINCIBILITĂȚII CONTINUA

Cu toate că partida cu prici- 
na, ca aproape întreaga etapă 
cu numărul 14, a avut loc sîm- 
bătă, deci pe 1 aprilie, nu-1 
nici o ...păcăleală: Universita
tea Eltim Timișoara, echipă din 
„zona fierbinte' 
lui, a învins la București 
Dinamo, — •
a liderului! Acest 15—14 
în favoarea formației 
de “ ----------'/ ’ ’
canu înseamnă un 
priză de proporții, 
mai ......................
prin 
by, 
prin , _______
Fiindcă dinamoviștii au 
cu numeroși internaționali, __ 
clusiv coautori ai răsunătorului 
succes românesc de la Cardiff, 
în vreme ce oaspeții păreau 
handicapați de accidentările din 
întîlnirile precedente și chiar 
din jocul de sîmbătă (omnipre
zentul D. Nistor a trebuit înlo
cuit în minutul 60). Cum a ve
nit, totuși, marea surpriză?

Vîntul care a bătut violent, în 
rafale, influențînd traiectoria 
balonului chiar și în faze de 
eseu, a fost în prima repriză 
de partea bucureștenilor. Aceș
tia au intrat însă în teren prea 
încrezători într-o victorie facilă, 
nu au știut să folosească aju
torul... naturii, au comis, în 
plus, greșeli de tehnică indivi
duală, ca și de orientare în 
ducerea pînă la capăt a acțiu
nilor. Așa s-a făcut că, după 
eseul semnat de Lungu încă în 
minutul 4 (la o fază rapidă în 
care Tofan a comis „înainte", 
fără ca arbitrul, mascat, să 
serve), jocul a trenat între 
le două terenuri de 22 metri 
ciuda zbaterii unor Gh. 
Gurănescu sau Răducanu. 
mult, la primul atac insistent al 
timișorenilor, Domocoș a găsit 
un drop (4—3 în min. 29), pen
tru ca abia în finalul reprizei 
Copil să culce din nou balonul 
în but; 8—3 de partea dinamo- 
viștllor.

Nu trecuseră decît trei minute

a clasamentu- 
pe 

principala urmăritoare 
- - • — -■ (3—8)

, antrenate 
ex-internaționalul Gh. Răș- 

rezultat-sur- 
.. .. cum nu a

fost altul în ultima vreme 
campionatul nostru de rug- 
judecind lucrurile nu doar 
prisma actualei ierarhii, 

un lot 
in-

după pauză cînd gazdele por
neau în ofensivă, dar mingea a 
fost interceptată de Fiat — 
cursă de 40 m și... eseu la cen
tru al oaspeților, transformat 
(cu bara!) de Domocoș, ceea ce 
întoarce rezultatul: 8—9. Mijlo
cașul timișorean, în vervă, își 
duce chiar echipa la 12—8, din 
lovitură de pedeapsă, în min. 
52. Dinamo sesizează, în fine, că 
nu-i ...de joacă, presează conti- 

* ■ ’ ' ' Neaga,
Park, 

conferindu-i un plus de incisi
vitate și luciditate. Acesta iz
butește egalarea, eseu la o pă
trundere viguroasă a lui Gură- 
nescu, 
(el a 
14—12, ___ _______  _
în min. 72. A fost însă 
pentru ca jocul să se

nuu, introducerea lui 
„demiul" de pe Arms

ob- 
ce- 
tn 

Ion, 
Mai

FI. ion 
rînduri): 
de scor, 
suficient 

F____  _  ____ mute în
22-ul bucureștean și, după o 
grămadă ordonată, Domocoș își 
etalează încă o dată disponibili
tățile — drop, 15—14 pentru 
oaspeți, rezultat final, cu toate 
că dinamoviștii scapă în eseu, 
arbitrul V. Chirondojan sancțio- 
nînd însă un ofsaid Inițial. Ră- 
cean și coechipierii (să amintim 
formația atît de neașteptat în
vingătoare: Grigoraș — Fiat,
Răcean, Roxin, Mitocaru — Do
mocoș, Achimov — Mircioagă, 
Lazăr, Nistor. înlocuit cu Căpră- 
roiu — Beraru, Țepurică — 
Lany, Brinză, Tiță) își confir
mă astfel revirimentul din a- 
ceastă primăvară, în vreme ce 
de partea cealaltă nici 3—1 la 
eseuri nu a fost suficient...

STEAUA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 55—9 (15—3). campionii au 
presat de la bun început, dar 
oaspeții au rezistat onorabil, 
pînă în min. 15, cînd Alexan
dru reușea primele puncte, din 
lovitură ------------
apoi și 
tantului 
mat de 
încheia 
și Hodorcă, 
nu va reși nici de 
doar că în circulația sa balonul

transformat de 
ratat în alte 
altă răsturnare

de pedeapsă, venind 
eseul la colț al percu- 
Boldor, eseu transfor- 

același Alexandru. Va 
în but o acțiune lungă 

.uvertura" Stelei 
astă-dată,

ETAPE COMPLETE LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1) (Bucureștl). (V. SECAREANU 

coresp.).

36victoriei, după ce în min . 
Dogărescu a fost descalificat 
pentru a treia eliminare de 
două minute. In ultimul minut 
de joc, la scorul de 19—20,
Voinea a executat o aruncare
de la 7 m, Cocuz se opune și 
dinamoviștii cîștigă meciul. O 
mențiune și pentru portarul 
gazdelor, Petran. Au înscris : 
Voinea 10, Andronic 3, Porumb 
3, Marta 2 și Bontaș 1 pentru 
Minaur, respectiv Lieu 9. Dogă
rescu 4, Mocanu 4, Antonescu 3. 
Arbitri : Gh. Sandor (Oradea)
— N. Iancu (Buzău). (A. CRI
ȘAN — coresp.).

„U“ C.U.G. CLUJ-NAPOCA — 
A.S.A. ELECTROMURFȘ TG. 
MUREȘ 27—26 (16—14). Victorie 
meritată a studenților, cu Ma
rius Crainic în zi de excepție. 
S-a consemnat egalitatea de 16 
ori, ceea ce spune de la sine 
despre echilibrul partidei. Au 
înscris : Crainic 13, Botorce 3, 
Marc 3, S. Pop 2, Kiss 2, Sîm- 
boan 2, Gal 1, Bartl 2 pentru 
„U“, respectiv Ciobanu 6, Mure
șan 5, Boroș 4, R. Moldovan 
3, Prică 3, Bădău 3, I. Moldovan 
2. Arbitri : J. Mateescu — V. 
Dăncescu (București) . (M. RADU
— coresp.).

DACIA PITEȘTI — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 24—20 (13—12). 
Echilibrat în prima sa parte, 
meciul a plăcut spectatorilor, șl 
după ultima egalitate — în min.

‘ ‘ ‘ în
Au

FEMININ

fusese scăpat înainte, 
în general, foarte eficace, 
marcat acum numai 
vitură de pedapsă, 
tea bucureștenilor 
în schimb, din nou, 
finalizată, prin eseu __ __
de către promițătorul debutant^ 
din linia a doua Budișteanu 
(după pauză, altă noutate în
tre rugbyștii militari — Nedel- 
cu). Cînd gazdele au slăbit rit
mul, petroșenenii nu s-au lă
sat invitați, Rațiu a primit a- 
plauzele tribunei pentru incisi
vitatea sa, iar CI. Gheorghe a 
înscris un eseu transformat de 
Bezărău. Ultima încercare a 
partidei a semnat-o Hodorcă 
(s-a reclamat însă iarăși „îna
inte"), Alexandru rotunjind re
zultatul. A condus C. Stanca.

Geo RAEȚCHI

Bezărău, 
!. a 

dintr-o lo- 
superiorita- 
vădindu-se, 
la o fază 
în forță,

I
I
I
I
I
I

a 
care

CONTACTOĂRE BUZĂU — 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE 13—9 
(10—0). Joc viu disputat, cu bu- 
zoienii mai deciși în prima re
priză, cu oaspeții superiori 
după pauză. Au marcat Cioarec 
eseu, Podărescu 2 l.p.+drop (C), 
Radu 2 drop+l.p. (D. SOARE, 
coresp.)

T.C. IND. CONSTANȚA 
FARUL 9—37 (6—12). Farul
înscris șapte eseuri, din
Sasu 3, cîștigînd clar. (C. POPA, 
coresp.)

RULMENTUL BlRLAD — 
C.S.M. SIBIU 15—0 (15—0). 4 000 
de spectatori au asistat la un 
meci în care fiecare echipă a 
dominat cîte o repriză. Realiza
tori : ștefănică, Fîntînaru — ese
uri, Floricică l.p.+2 transf. (M. 
PAIU, coresp.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
— POLITEHNICA IAȘI 46—12 
(24—3). Partidă spectaculoasă, 
joc excelent al localnicilor, care 
au reușit șase eseuri — 
prin Osiac, acesta mareînd 
din 4 l.p.4-5 tr. (A. CRIȘAN, 
coresp.)

în clasament, Steaua are 39 p, 
Dinamo 35, Știința CEMIN 34, 
Farul 33 p etc.

I
I
I 
I
I

I
sare ■ 
trei I 

și I

I
Glura 3, Fînaru 3, Ciubotaru 1, 
pentru gazde, Demeter 9 (2), 
Mureșan 5, Ilie 4, Marian 4, Hor- 
nicar 1, Stirbu 1 pentru oaspete. 
Au arbitrat V. Cojoearu șl I. 
Mihăileseu din Craiova.

Mircea COSTEA

I
I 
I

după ultima egalitate 
34 — gazdele se desprind 
învingătoare merituoase, 
marcat : Paraschiv 9. Mihăilă 4, 
Ene 4, Oprea 3, Anton 3, Barbu 
1 pentru Dacia, respectiv N. Do- 
brescu 4, Matei 3, Dan 3, Caba
3, Găbrean 2, Tudor 2, D. Do- 
brescu 2, Naghi 1. Arbitri : T. 
Curelea — i. Păuucscu (Bucu
rești). (I. FEȚEANU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 29—16 
(11—8). Marcatori : Dumitru 
Marian 7, Agapie 4, Barcan 4, 
Dumitrescu 4, Răduță 2. Giurgiu 
1 pentru studenți, respectiv 
Boha 10, Puiuleț 2, Moldovan 2, 
Bereșescu 1, Cojoearu 1. Arbi
tri : E. Iavorschi — Al. Boer 
(Timișoara). ȘT. GURGUI — 
eoresp.).

DINAMO BRAȘOV — COMER
ȚUL SlNNICOLAU MARE 24—21 
(12—12). Au înscris : Nicolescu 
7, Donosa 6, Hossu 4, Moldovan 
2. Donca 2, Cian 1, Streinu 1. 
Pantilimon 1 pentru Dinamo, 
respectiv Vasilache 12, Iankovici
4, Ianto 2, A. Baranga, Bobocea 
Și Istode cîte un gol. Arbitri :
5, Mergbescu — FI. Eftimie

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIIN
ȚA BACAU 24—27 (10-11). in
pofida rezultatului final la o di
ferență relativ mică în favoarea 
învingătoarelor, acestea au domi
nat partida, mai ales in repriza 
secundă, cînd — cu excepția cî- 
torva ratări — atacul și apărarea 
au funcționat destul de bine. De 
altfel, în ultimele 30 de minute 
studentele au condus 
rînduri cu cîte 3 și 
(15—12 în min. 37 și 
min. 55), această ultimă 
fiind urmarea înscrierii 
luri consecutive. Remarcăm 
nou „elasticitatea" apărării stu
dentelor, ele avansînd sau re- 
trăgîndu-se (cu mare ușurință) 
în funcție de situația de moment 
din fața propriului semicerc. Ra- 
pidistele au avut unele momente 
cînd puteau să spere... ceva 
(10—11 în min. 29), însă au ratat 
mult din situații clare. Oricum, 
Rapidul din această ediție de 
campionat nu mai este Rapidul 
de anul trecut ! Au înscris : 
Gheorghiu 7, Țurcanu 5, Doiciu 
3, Oanea 2, Ivan 2, Stanciu 2, 
Grigore 2, Oprea 1, respectiv 
Luca 10, Butnărașu 5, Antonea- 
nu 5, Danilof 2, Cervenciuc 2, 
Petrea 2, Ciubotaru 1. Au arbi
trat C. Bolocan și R. Mahler 
(Brașov).

în două 
4 goluri 

23—19 în 
secvență 
a 3 go

din

Ion GAVRILESCU

7,

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— RULMENTUL BRAȘOV 31—24 
(11—11). Cele două echipe au a- 
părut mult schimbate față de un 
trecut nu prea îndepărtat : Me
canică Fină in bine, ordonată, 
activă, cu sete de goluri, iar Rul
mentul în râu, cu un joc dezlî- 
nat, dezordonat, plin de greșeli 
de tot felul. Jucătoarele de bază 
de la Brașov, cu excepția lui 
Demeter (și ea a ratat două a- 
runcări de la 7 m I) și Mure- 
șan (in refacere), au evoluat 
sub orice critică, Boriceanu ne
reușind nici un gol, iar Rodica 
Marian integrîndu-se parcă în e- 
chipa gazdă, căreia i-a... servit 
o pasă după alta. învingătoarele, 
cu Sorina Lefter mereu pe fază, 
unde era mai greu, nu au scă
pat o victorie deosebit de pre
țioasă pentru penultimul 1 ic 
cupat în clasament. In ce 
privește pe Rulmentul, pe 
cui 4... Marcatoare: Left r 12 
din 7 m), Cipăian 6, Marin

TEROM IAȘI — CHIMISTUL 
RM. VILCEA 27—30 (11—15). Deși 
au condus cu 7—4 în min. 13, 
ieșencele nu și-au putut păstra... 
cadența, cedind treptat din „te
renul" ciștigat. Au înscris : 
Cozma 8, Duca 6, Chelaru 5, An
ton 4, Nisipeanu 3, Crețan 1, 
respectiv Tîrcă 9, Verigeanu 7, 
Lazăr 6, Romete 4, Matei 3, Ne- 
delcu 1. Au arbitrat Al. Vîrto- 
pcanu și Șt. Georgescu din 
București. (Al. NOUR, coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 20—15 
(10—10). Meci cîștigat fără dubii 
de gazde, argumentul nr. 1 fi
ind faptul că din min. 40 ele 
au înscris de 8 ori consecutiv 
(18—12 de la 12—10), 
s-a decis șl soarta 
înscris : Cazacu 5, 
Roșea 3, Iovănescu 
Raita 1, Motoșcă 1, 
respectiv Avram 7, Matefi 3, 
șat 3, Mozsi 2. Au arbitrat V. 
Dobre și I. Șerbu (București).
(C. POPA, coresp.).

TEXTILA ZALAU — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 36—24 
(16—11). Rezultat care nu mai 
necesită comentarii în privința 
superiorității gazdelor. Au în
scris : Bălănean 17, Fiastru 6, 
Munte a nu 4, A. Bartăș 3, Antal
2, Cenan 1, Cherezi 1, Goarnă 1, 
Fekete 1, respectiv Palici 9, Tor- 
joc 5, Feier-Pasăre 4, Tomuleac
3, Stancov 2, Igna 1. Au arbi
trat E. Flueraș și P. Sîrbu din 
Arad. (N. DANCIU, coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 22—21 
(11—11). Primul meci cîștigat în 
acest campionat de ploieștence ! 
Au înscris : Smarandache 6, Scăr- 
lătescu 6, Petre 5, Lupu 4, Tu
dor 1, respectiv Preoțescu 7, 
Berbece 6, Grigoraș 5, Roncescu 
2, Tangu 1. Au arbitrat C. Cris- 
tea — G. Ilie (Constanța). (I. 
TANASESCU, coresp.).

moment cînd 
partidei. Au
Tudoran 3, 

3, Cămui 3, 
Cârapetru 1, - - -- - Mu
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Cum începuseră „ostilitățile" 

în Regie, și cum, de altfel, au 
continuat — un joc deschis, eu

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2" DIN 2 
APRILIE 1989. Extragerea I : 
15 2 17 63 ; extragerea a H-a : 
< 11 62 33 ; extragerea a IlI-a 
29 37 27 1. Fond de cîștiguri: 
594.776 lei.
e
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 APRILIE 

1989
1. Ascoli — Lecce x, 2. Ata

lanta — Milan anulat, 3. Bolog
na — Sampdoria x, 4. Fiorenti
na — Pisa 1, 5. Verona — Lazio 
x» 6. Internazionale — Como 1, 
7. Napoli — Juventus anulat, 8.

Roma — Cesena 1, 9. Torino — 
Pescara x, 10. Barletta — Bari 
x, 11. Monza — Genoa x, 12. 
Padova — Udinese x, 13. Parma 
— Empoli 1, Fond total de cîș- 
tiguri: 3.389.366 lei, din care 
208.803 lei, report la categoria 1.

Printr-o hotărîre de ultim mo
ment a Federației Italiene 
Fotbal, meciurile Atalanta — Mi
lan și Napoli — Juventus s-au 
disputat sîmbătă, 1 aprilie. în 
această situație, conform regu
lamentului Pronosport, aceste
meciuri au fost anulate. Toa
te variantele jucate la aceste
partide vor primi pronostic 
exact.

de

I
I
I
I
I
I
I

continuat ______ ______ , __
atacuri și replici' în același” mi
nut — ai fl fost tentat să anti
cipezi un meci cu goluri multe, 
ca, în toamnă, la partida-tur, 
cînd băcăuanii au cîștigat cu 
6—4. De data aceasta, însă, rai
durile ofensive ale combatante
lor (Sport Club fără Șoiman și 
Tismănaru) s-au spart, de regu
lă, în apropierea suprafețelor 
de pedeapsă, situațiile limpezi 
de a puncta pe tabela de scor 
fiind extrem de puține. Au ra
tat, mai întîi, in min. 11, cel 
din formația „alb-negrilor", prin 
Cristea, care, ureînd la un cor
ner, a reluat, cu capul, din mij- 
locul careului mare, peste 
„transversală". Cinci minute mai 
tîrziu a fost rîndul lui Grigoraș 
să risipească o bună ocazie, el 
trimițînd, de asemenea, „peste", 
de la circa 12 m, puțin lateral 
stingă, la o fază lucrată de el.

Tot așa, fără gol, se vor des
fășura lucrurile o bună parte 
din următoarele 45 de minute, 
iar cind Trîmbițaș a văzut car-

fl fost tentat să anti-

Steaua și-a aureolat splendida 
el carte de vizită, susțlnînd sim- 
bătă cel de al 100-lea meci în 
succesiune fără să cunoască în- 
fringerea, realizînd astfel un 
spectaculos record. Prezentînd o 
formație lipsită de multi titulari 
(Lung. Iovan, Bumbescu, Hagi, 
Lăcătuș), bucureștenii și-au im
pus totuși jocul, cu precădere 
după pauză, cînd, văzîndu-se 
condusă a forțat șl. în mal pu
țin de un sfert de oră, a punc
tat de trei ori. cîștigînd în final 
partida cu 3—1 (0—1).

întîlnirea a început sub sem
nul echilibrului. Primul atac a 
aparținut localnicilor, cînd Pis
tol (min. 4) a șutat puternic, dar 
imprecis. Au urmat faze de gol 
la cealaltă poartă. Stîngaciu a- 
părîndu-se salvator la „bomba“ 
lui Rotariu (min. 8). apoi Pițur- 
că (min. 10 și 15) a ratat din a- 
proplere. Este rîndul lui Pena 
(min. 20) să-l solicite pe Liliac 
cu un șut din afara careului. 
Peste un minut, Rotariu, anga
jat frontal a șutat în stîlpul din 
dreapta porții gazdelor, balonul 
i-a revenit, dar voleul mijloca
șului stelist n-a găsit ..ecranul" 
porții goale. Steaua își impune 
jocul domină autoritar, dar T. 
Stoica (min. 27) și I. Stan (min. 
31 si 34) amină deschiderea sco
rului. O va face însă PENA. în 
min. 44. pe contraatac: lansat de 
Pistol, el va face o cursă de 40 
m și din unghi va expedia ba
lonul, puternic, pe jos, în colțul 
opus, surprinzîndu-l pe Liliac.

La reluare. Steaua se instalea
ză în jumătatea adversă. împin- 
gînd mereu jocul in față uneori 
cu fundașii la centru. După o 
mare ratare a lui Rotariu (min. 
53) în min. 59 tabela va arăta 
1—1: NEGRAU se „înșurubează" 
Ia 17 m și șutează sec. la semi- 
lnălțime, restabilind egalitatea. 
Supusă unei presiuni continue, 
formația locală va ceda din nou,

Stadion Viitorul ; teren foarte 
bun ; timp frumos dar cu vînt 
puternic ; spectatori — circa 
15 000. Șuturi :, 5—23 (pe poartă: 
2—13). Cornere : 2—13. Au mar
cat: PENA (min. 44), respectiv 
NEGRAU (min. 59), BOGDA
NIUC (min. 72 — autogol) și 
ROTARIU (min. 73).

F. C. OLT : Stîngaciu 6,5 —
Bogdaniuc 5, Mihali 5, Cireașă 
5,5, Ov. Ciobanu 5 — Pistol 6, 
Ruse 5, Tulba 5 (min 57 Efti-

5 — Pena 7 
Dudan 5.
6 — D. Pe- 
6, Minea I 6,

Balint 6 (min. 
Stoica 6,5. Ro- 

6 “ -

mie 5), S. Moraru 
(min. 80 Șuvagău',

STEAUA : Liliac 
trescu 6,5, Bunaciu 
Ungureanu 7 
80 L. Bălan), 
tariu 7, I. “ 
Dumitrescu 
Pițurcă 6.

A arbitrat 
(Buzău) ; la 
(Cluj-Napoca) 
(Hm. Vilcea).

La speranțe 0—3 (0—0).

.. T.
Stan

6,5)
(min. 57 I. 
Negrău 7,

Cr.
linie : 

și N.

Teodorescu
M. Salomir 

Dinescu

min. 72, cînd balonul centratîn 
puternic de Balint, în fața por
ții. îl surprinde pe BOGDA- 
NIUC. care-1 va trimite în pro
pria poartă. Peste numai un mi
nut, șutul lui ROTARIU (deviat 
din coapsa aceluiași Bogdaniuc) 
va face ca balonul să intre pen
tru a treia oară în plasa porții 
Iui Stîngaciu, prins pe piciorlul Stîngaciu. 
greșit.

Steaua obține 
tată, la capătul 
demonstrîndu-și 
ales. în repriza

o victorie meri- 
unui joc superior, 

valoarea, mai 
secundă.

Gheorghe NERTEA
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OASPEȚII AU REACȚIONAT TÎRZIU
PITEȘTI, 2 (prin telefon). A 

fost o vreme însorită la Pitești, 
dar a bătut vînt puternic și fără 
să scuzăm carențele celor două 
formații (și n-au fost deloc 
puține) jocul a avut mult de 

suferit. Argeșul a obținut o vic
torie prețioasă, muncită și me
ritată, în timp ce Bihorul a 
cat prea puțin (ultimele 20 
minute) ca să spere într-un 
zultat favorabil. De fapt, ce 
faci mai mult doar cu un 
la poartă și cu cîteva „croșe
tări" de efect ale lui Mujnai ? 
Localnicii au ratat deschiderea 
scorului chiar în min. 4, cînd 
Dican a șutat pe lîngă poartă, 
de la 8 m. Apoi, peste două mi
nute, Lăzăreanu a scos șutul 
lui Eduard, pentru ca, în min. 
22, plecat din ofsaid (t’ișier M. 
Ștefănoiu), Mujnai singur, întîr- 
zie șutul și se complică. In 
min. 38, la acțiunea lui Bănuță, 
în bună poziție, rezultă un 
corner, mingea ajunge la E- 
DUARD care șutează, balonul 
deviază dintr-o gheată, prinde 
boltă și intră în poartă, peste 
Lăzăreanu.

ju
de 

re- 
să 

șut

După pauză, Bihorul are vîn
tul în avantaj și orădenii se... 
avîntă. Ei vor egala la cornere 
(la 4—4), dar tot gazdele vor 
înscrie. în min. 54, Lăzăreanu 
a mai scos un gol la „capul" 
lui Pirvu, dar, în min. 57, scorul 
avea să devină 2—0. Bucico l-a 
faultat inutil pe Vlădoiu, în 
careu penalty clar și EDUARD 
a transformat precis. Abia acum 
jocul se relansează, 
în min. 75, 
de la 20 
MUJNAI 
Speriatu, 
surprins ? 
următor, 
Vlădoiu a 
8 m, iar 
expediată 
a întîlnit 
porții lui 
nute care 
rile, dar

________ Mai mult, 
>, la o lovitură liberă 
m, executată scurt, 
a șutat cu stîngul, 
mascat de zid, a fost 
și... 2—1. în minutul 

singur cu portarul, 
t șutat în acesta, de la 

în min. 78, mingea 
de tinărul Amărzeanu 
stîlpul din dreapta 
Lăzăreanu. Trei mi- 

: puteau limpezi lucru- 
n-a fost să fie și fi

nalul a devenit greu pentru 
gazde, deoarece Bihorul a ieșit 
la joc. Era, însă, tîrziu...

Constantin ALEXE

EMOȚII. PÎNĂ- ÎN FINAL
CRAIOVA. 2 (prin telefon). Din 

noiembrie anul trecut, pe cerul 
fotbalistic al Craiovei tot a... tu
nat și fulgerat șl, astfel, Uni
versitatea a ajuns unde a ajuns ; 
—5 la adevăr și un loc 16 în 
clasament. Apăsată de acest bi
lanț, Universitatea a început jo
cul în forță cu dorința fierbinte 
de a... sparge gheața. Cu mici 
excepții, jocul a curs din start 
într-un singur sens. Marea risipă 
de energie a echipei din Bănie 
nu-șl găsea încă acoperire la ca
pitolul eficiență. Din cauza pri
pelii, a unei apărări ermetice, a- 
cest marcaj constănțean om la 
om pe tot terenul incomodînd 
echipa gazdă care a dominat în 
permanență, cu ambii fundași de 
margine, cu Gh. Popescu trimis 
în „față" (locul libero-ului luîn- 
du-1 Geolgău !), deci o dominare 
oarbă, cu mingi aruncate la în- 
tîmplare, cu aglomerarea jocului 
pe centru. Acesta a fost clișeul 
evoluției echipei locale. Prima 
acțiune s-a derulat in min. 
cind șutul lui C. Gheorghe

7. 
a

fost parat cu dificultate de An
ton. După 3 minute, p. Badea 
se infiltrează în careu, reușește 
să șuteze, din cădere, și balo
nul trece pe sub portarul oas
peților nimerind însă stîlpul por
ții ! Mare neșansă. Gazdele con
trolează cu autoritate partida,

Repriza a 2-a poartă aceeași 
amprentă : dominare puternică a 
gazdelor, F. c. Farul, eu rindu- 
rile strinse, înlăturind totul. 
Fazele mal fierbinți apar în ul
tima jumătate de oră în min. 61
— ratează Gh. Popescu ; min. 63
— emoții pentru Universitatea 
la atacul lui Zahiu ; min. 73 — 
Calafetcanu trimite incredibil 
peste transversală ; min. 75 — 
lovitură liberă executată de Cîrțu, 
pe lingă vinclu. Partida capătă, 
accente dramatice. Scoate Anton 
in corner, la șutul lui Gh. Po
pescu din min. 84, pentru ca in 
min. 86 la centrarea aceluiași 
Gh. Popescu, E. SĂNDOI să în
scrie golul victoriei. Tribunele 
respiră ușurate. Meciul e jucat.

Stelian TRANDAFIRESCU

ERA 0-1...
tonașul roșu (pentru gest 
sportiv vizavi de Penoff), 
tul Studențesc a tremurat _ _ 
mente. Va intra și in panică, in 
min. 79, cînd BURLEANU a 
deschis scorul transformind o 
lovitură de la 11 m, just acor
dată pentru fault comis de Mâ
nu asupra Iui Scinteie. La 0—1, 
asaltul disperat al studenților 
bucureșteni a ținut de domeniul 
firescului, norocos a fost doar 
golul egalizator căzut foarte re
pede (autor CRISTEA, în min. 
80, reluare, din apropiere, la o 
pasă a lui Stănlci) șl speranțele 
„alb-negrilor", în supraviețuire 
pe scena primei divizii s-au re
aprins. Cei nouă oameni de 
cîmp rămași în teren au căutat 
aproape in corpore golul victo
rios pe care, in min. 84, l-au sl 
obținut prin S. RADUCANU, 
care a încheiat fericit o acți
une ofensivă pornită de pe ari
pa dreaptă. Atît de mult și-au 
dorit acest gol. Iorgulescu et 
comp. îneît, în continuare, ei au 
plimbat mingea, minute in șir, 
în propria jumătate de teren.

Gheorghe NICOLAESCU

ne- 
Spor- 
real-

| SP. STUDENȚESC 
I S.C. BACAU

Stadion Politehnica; teren bun; 
timp închis, rece; spectatori — 
circa 4 000. Șuturi: 12—12 (pe 
poartă: 5—6). Cornere: 5—2. Au 
marcat: CRISTEA (min. 80) și S. 
RADUCANU (min. 84). respectiv 
BURLEANU (min. 79 — dinu m).

SP. STUDENȚESC: Mânu 6 — 
M. Marian 6, C. Pană 7, Cris
tea 8. M. Popa 6 — Țicleanu 7 
(min. 63 Olteanu 6). Lucaci 6, 
Iorgulescu I 6.5, Stănici 6 — Bon
doc 6 (min. 55 Trîmbițaș “ 
Răducanu 7.

S.C. BACAU: Arvinte 6 
noff 6 Arteni 7. Fîșic 6. 
7 — Burleanu 7. Ivanov 6, 
lău 6 — FI. Sandu 6 (min. 61 
Andrieș 6). Grigoraș 6,5, Scîn- 
teie 7.

A arbitrat Ad. Porumboiu (Va
slui) ; la linie: I. Velea (Craio
va) și I. Moise (Buzău).

Cartonașe roșii: TRÎMBIȚAȘ.
La speranțe; 3—2 (0—0).
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„CONTUL" LUI MATEUT CIND SE CONTURA „REMIZA
1 (0)

RAPID 
VICTORIA

teren __
final; spec- 
Șuturi: 9—4

| DINAMO
I F.C.M. BRAȘOV

echipei Dina
rs adversarei 
primele 45 de 
acat continuu, 

eficace, reu- 
e, în' min. 8, 
Iul : MIHĂES- 
n viteză pe 

decis in su- 
să și a șutat 
i Todericiu. 

: de forcing 
;ra în... scenă 
;ter mijlocașul 
e va înscrie 
ouă goluri ale 
prompt, din 
creată de Sa- 

printr-o cen- 
lui Răducioiu. 
au slăbit pu- 

tpra careului 
i a ratat o 
in. 28 — scă- 
ecaj Stelea), 
în finalul re- 
ri avantajul 
EUT. după un 
cu Răducioiu.
partida părea 
spre un scor- 

>st așa, pentru 
ltfel s-au pre- 
ilgur, Dlnamo

Stadion Dinamo; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi: 25—10 (pe 
poartă: 12—4). Cornere: 10—1. au 
marcat: MIHAESCU (min. 8) șl 
MATEUȚ (min. 14 și 41).

DINAMO: stelea 7 — Varga 6. 
Matei 6, Rednic 7, Klein 7 — Lu- 
pescu 8 Sabău 7. Mateuț 8 — 
Răducioiu 7. Cămătaru 7,5 (min. 
76 Dochia). Mihăescu 7 (min. 46 
Lupu 7).

f.c.m. brașov: Todericiu 7 — 
Ghergu 6, E. Moldovan 7, Naghi 
6, I. pîrvu 6 — " 
gan 5 (min. 56 
ciureac 5 (min. 
bu 6 — Cigan

A arbitrat D. 
șoara); la linie: _____
(Scornlceștl) si Al. Renghel (Va
slui).

Cartonașe galbene: GHERGU.
La speranțe: 3—1 (1—1).

Mandoca 5, Dră- 
Selimeși 6). Ca- 

42 Pătru 6), Bar- 
6,5. Andrași I 6.
Buciuman (Timi- 

Ș. Necșulescu

SIBIU ȘI ALBA IULIA
ADMIRABILE GAZDE

(Urmare din pag. 1)

are l-a marcat 
ocazia imensă 

nin. 66) — altă 
ii Costică Ște-

teze, să-l caute
torul cu nr.
’ acesta n-a

singură dată
scrie, în min.

care el n-a
„cleștele" apă-

fănescu a avansat și ea mai 
decisă în terenul advers, obli- 
gîndu-1 pe Stelea să intervină 
cu siguranță la șuturile lui Seli- 
meși, Andrași I și Cigan, des
tul de periculoase, expediate 
din marginea careului mare. O 
bună situație a lui Sabău (min. 
89 — reflex Todericiu) a pus 
punct unui meci în care Mateuț 
și-a dorit desprinderea pe lista 
golgeterilor, ceea ce, de fapt, 
a ..............și izbutit.

Laurențiu DUMITRESCU

Numeroase absențe in forma
țiile aliniate ieri pe stadionul 
Giulești, echipa-gazdă avind de 
întîmplnat dificultăți foarte 
mari. Toader, accidentat. Rada 
și Damaschin n — suspendați 
pentru cumul de cartonașe gal
bene ; dar, cea mai gravă in
disponibilitate au produs-o 
Cîrstea șl Drăghlci, care și-au 
abandonat pur și simplu e- 
chipa 1 Nici Victoria nu i-a 
putut prezenta pe D. Daniel și 
Laiș. In ciuda acestor lipsuri, 
formațiile prezente in arenă au 
reușit să ofere o partidă an- 
gajantă, cu numeroase dueluri 
interesante pentru balon. Soarte 
tînăra echipă feroviară a jucat 
cu mult avint, cu deosebită 
combativitate și a reușit să 
domine multă vreme, teritorial, 
întîlnirea în fața unei partenere 
care a evoluat cu " —— 
fără să se precipite, 
face că rezultatele 
semnificative pentru 
s-au Înregistrat la __  . ...
cornere, faze in care defensiva 
celor de la Victoria s-a 
descurcat cu destulă siguranță, 
în finalul întîlnirli am asistat 
la un forcing lansat de elevii lui 
FI. Halagian și Gh. Timar, pe
rioadă în care aceștia au și 
înscris golul victoriei într-o 
partidă ce părea că se îndreap
tă spre un rezultat de egalitate. 
Experiența superioară a fotba
liștilor de la Victoria, în fața 
unui „11“ cu foarte multi ju
cători (și cu un debutant, Mi
noiu, in atac), a reprezentat 
elementul decisiv pentru fixarea 
rezultatului final.

Cîteva dintre momentele mai 
importante ale întîlniril. în min. 
S, Craiu este blocat de Pavel 
(care se va accidenta la a- 
ceastă fază, fiind, mai tlrziu.

mult calm, 
Așa se 

cele mai 
rapidiști 
capitolul

Stadion Giulești; 
timp închis, frig în 
tatori — circa 10 000. ______ _ _
(pe poartă : 5—3). Cornere : 11—3. 
A marcat DAMASCHIN I (min. 
86).

RAPID: Barba 7 — Iorgulescu 
n 7 A. Popescu 6. Bacoș 7, Va- 
meșu 6 — Estinca 6. I. Lucian 
6,5. Ciolponea 7. Goanță 7 — Mi- 
noiu 6,5 (min. 86 - Pomohaci), 
Craiu 7.

VICTORIA: Pavel 7 (min. 17
Nițu 7) — Bălan 7. Mirea 7, C. 
Solomon 7. Topolinschi 6 — 
jocaru 7, ștefan 7. Ursea 7,5. 
raș 7 — Țîră 6 (min. 58 
cear 6), Damaschin I 7,5.

A arbitrat Al. Mustățea 
tești); la linie: V. Titorov ( 
peni) și N. Voinea (București).

Cartonașe galbene: NIȚU, CO- 
RAȘ.

La speranțe: 1—2 (0—1).
— —————■■—■■■■ 

înlocuit). în min. 32, Topolinschi 
intervine la timp la un 
urmărit de Minoiu, iar în 
41 I. Lucian reia pe lîngă 
tă. După pauză, ocazii 
maschin I (min. 48 și 50), 
Craiu peste (min. 64), 
cornere consecutive Rapid .
67), lovitură în bară Ciolponea 
(min. 75), șut C. Solomon boxat 
de Barba (min. 82) și golul 
marcat de DAMASCHIN I (min. 
«6), care a trimis in plasă un 
balon „prelucrat** de Ursea. Un 
succes „pe ultimii metri** in
tr-un joc care, repetăm, se În
drepta spre o justă egalitate.

Eftimie IONESCU

CO- 
Co- 

Cul-
(Pl- 

(Plo-

balon 
min. 

poar- 
Da- 

„cap" 
două 
(min.

I

găzduirea și condițiile de pregătire și de joc de la Sibiu
~ ■ ■ Venim Întotdeauna cu plăcere la

_ — ------- ---------------j, avem toate
internaționalii noștri : ______ ___________
Sibiu. Aici găsim gazde de mare amabilitate, _____ ____
posibilitățile de a pregăti în tihnă partidele, iar specta
torii sînt admirabili, îi simțim mereu alături de noi“ — 
afirma căpitanul „tricolorilor". Silviu Lung. Da, la Sibiu, 
totul a fost admirabil, am spune că întreaga ambianță a 
condus la o rapidă și efectivă consolidare a atmosferei din 
lot și a făcut să crească temeinicia argumentelor pentru o 
victorie, cu largi 'ecouri în Europa.

Si la Alba lulia. aceeași mare grijă și atenție pentru 
găzduirea partidei „cadeților". Stadionul orașului, una din
tre cele mai moderne construcții, a fost și el supus unei 
„toalete" totale. Și la Alba lulia, loturile român și italian 
s-au bucurat de cele mai bune condiții de găzduire, de 
antrenament. Iar partida a beneficiat de ambianța unei 
întreceri internaționale de virj pentru categoria de selec
ționate (pină la 21 de ani) aflate in teren. Și la Alba 
lulia, organele de partid și de stat. C.J.E.F.S. Alba, aso
ciația Unirea Alba lulia, numeroși șt entuziaști prieteni ai 
sportului, ai fotbalului s-au străduit și au reușit ca în
tregul program al pregătirii și desfășurării meciului să 
decurgă fără deficiențe.

Cum afirmam, alegerea celor două orașe pentru a oficia 
în calitatea de gazde ale unor importante întreceri inter
naționale ale fotbalului nostru s-a dovedit deosebit de 
inspirată.

Mulțumim, Sibiu ! Mulțumim, Alba lulia !

ETAPA A 21-a A DIVIZIEI B
SERIA I

<; teren foarte 
dar vînt pu- 

— circa 10 000. 
poartă: 9—1). 

u marcat: E- 
și 57 — ultimul 
ictiv MUJNAI

DUPĂ 0 PRIMA REPRIZĂ BUNĂ I CORVINUL 
A.S.A. TG. M.

2 (2)
0

periatu 6 — 1. 
cu 7. D. Pîrvu 
Dican 6, Ignat 

dea 6), Eduard 
Amărzeanu 6 

a Vlădoiu 5.n
.azăreanu 7 — 
kenthal 6, Bu
cher 6 — Sze- 
Pop 5), Tămaș 
). Mureșan 5, 
:ăr 5. Terheș 5. 
etrescu (Bucu- 
V. Curt (Con- 
>noiu (Tg, Jiu), 
ene: IGNAT,
'HAL.
) (0—0).

HUNEDOARA, 2 (prin telefon). 
Echipa locală a obținut primele 
sale două puncte din retur. O 
victorie scontată, desigur, dar nu 
lipsită de oarecare dificultate, 
deoarece replica tinerei forma
ții oaspete a fost destul de me
ritorie. Prin contribuția în prin
cipal a hunedorenilor, dar și a 
mureșenilor, publicului i s-a o- 
ferit în jbrima repriză un joc 
frumos, de calitate, disputat în- 
tr-un tempo susținut, cu o re
marcabilă cursivitate, cu acțiuni 
de atac spectaculoase și faze de 
poartă dramatice. Evoluînd cu 
aplomb, într-un pronunțat spirit 
ofensiv, 
început 
teptind 
scorului. Pînă atunci ei au avut 
ca preludiu cîteva momente fier
binți în careul oaspeților, cum 
au fost ratarea lui Cojocaru din 
min. 2 („cap“ peste) și mai ales 
fazele din min. 13, cînd mai îri- 
tîi Petcu a trimis mingea în 
bară, apoi șutul lui Gabor a 
fost bine parat de portarul Ro
taru ; golul a căzut în min. 15 :

gazdele au preluat de la 
inițiativa, spectatorii aș- 
nerâbdători deschiderea

a centrat Gabor, Cojocaru a re
luat cu capul spre poartă și 
PETCU, care urmărise atent, a 
împins mingea in plasă. Avan
tajul echipei locale va crește in 
min. 32, cind același PETCU 
fructifică o centrare a lui Ma
rian, urmată de o pasă scurtă 
a lui Gabor. Mureșenii, care au 
jucat deschis șl frumos în cîmp, 
dar mai puțin eficace în fazele 
de finalizare, au avut șl ei o 
mare ocazie în min. 33, însă 
Szanto, pătruns Impetuos în ca
reul gazdelor, a șutat slab.

în repriza secundă jocul a fost 
mai echilibrat, dar de o mal 
slabă factură. Hunedorenil — cu 
prea multă mulțumire de sine — 
au atacat mai confuz, cu mai 
puțină concentrare și decizie, iro
sind cu ușurință ocaziile de gol 
pe care și le-au creat (Gabor — 
min. 50 ; Petcu — min. 62 ; din 
nou Gabor — min. 75 și Iorda
che — min. 86). Mureșenii în 
schimb au devenit mai viguroșl 
și mai periculoși în acțiunile lor 
ofensive, treeîndu-și în cont ~ 
bară (prin Pintea — min. 52)

Stadion Corvinul; teren foarte 
bun; timp ploios; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi: 23—9 (pe 
poartă: 11—5). Cornere: 4—5. A 
marcat I. PETCU (min. 15 șl 32).

CORVINUL: Ionîță 7 — Bardac 
6, Gheorghiu 5 Suciu 6,5, Cocan 

6 — 1. Petcu 8, Nicșa 6 (min. 
66 Iordache 6). Hanganu 6 (min. 
70 Tîrnoveanu 6) — Gabor 5,5, 
L Colocaru 5. E. Marian 7.

A.S.A.: Rotaru 7 — Mathe 6, 
Szabo 6. M. Matei 6. Fodor 5 — 
ErOs 6 (min. 67 Szlgetl 6). Szocs 
6, Szanto 6 (min. 42 A. Stoica 
6), Pintea 6 — Maier 7. Albu 6.

A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea); la linie: J. Grama
(București) și B. Cațaros (Călă
rași) .

Cartonașe galbene: COCAN.
La speranțe: 6—1 (3—0).

o 
și

alte cîteva șuturi care au dat e- 
moție publicului, dgr pe care 
Ioniță le-a apărat cd brio.

Constantin FIRÂNESCU

1 (0) 
O DESPRINDERE NETA DUPĂ PAUZA

I FLACĂRA
| F.C. INTER

teren foarte 
; spectatori — 
i: 14—2 (pe 
iere: 14—1. A 
[ (min. 86).

: Boldici 6 — 
doi 7. Gh. Po- 
!cu 6 — Olaru 
. Gheorghe 6 
i 6). P. Badea
(min. 57 Cîr-

iton 7 — M. 
>ovicl 6,5, Tă- 

(min. 75 R.
6. Iovănescu 

î. Dinu 6 — 
Tufa® 5), M.

heloiu (Bucu-
Jheorghe (Su- 
(Odorhei).

MO RENI, 2 (prin telefon). 
Flacăra a întrecut toate aștep
tările, printr-un 
mai ales după r__ 
atacurile sale s-au 
într-un tempo • căruia 
nu i-au putut face față, 
calnicii au repurtat o victorie 
incontestabilă, chiar ia această 
severă diferență. Formația an
trenată de Nelu Nunweiller a 
jucat azi (N.R. — ieri) cu multă 
ambiție, a închis bine culoarele 
spre propria-i poartă și a atacat 
variat (mai ales sub impulsul 
excelentului C. Pană), obligîn- 
du-i pe sibieni la defensivă încă 

ciuda 
scorul 

minim, 
cînd, la 
, LALA

joc excelent, 
pauză, cind 

desfășurat 
oaspeții 

Lo-

ll—0).

din primele minute. în 
superiorității teritoriale, 
primei reprize a fost 
cel stabilit în min. 25, 
o centrare a lui Beldie, _ _ _ 
a țîșnit abil printre apărătorii 
adverși și a împins mingea în 
plasă. Văzîndu-se conduși, oas
peții se arată ceva mai activi, 
dar Țene se opune șuturilor lui 
Radu II și Mărgărit (min. 32 și 
34),

Imediat după reluare, la o cen
trare de pe dreapta a iui Marcu, 
VAIDEAN reia din apropiere 
(min. 46) aducînd scorul mai 
aproape de aspectul general ai 
primei reprize. Din acest mo
ment Flacăra etalează un joc 
complet, aplaudat de public. In 
min. 53, Radu II este pe punctul 
de a reduce handicapul, dar 
mingea reluată de el cu capul, 
la o lovitură liberă executată 
de Majaru, întîlnește bara ! 
După trei minute, LALA, lansat 
în adîncime de Văidean, pă
trunde pe centru și majorează 
scorul. Sibienii încearcă să 
reducă handicapul, dar neglijea
ză apărarea și Flacăra are noi 
ocazii prin Lala și D. Sava 
(min. 63 și 70).

în min 78, o splendidă acțiune 
în cuplu, purtată de Balaur I și 
C. PANA se încheie cu un spec
taculos gol înscris de acesta din 
urmă. Cu două minute înainte 
de încheierea partidei, în urma 
unei acțiuni pornite de Dragnea 
din propriul teren, portarul si-

teren foarteStadion Flacăra; ____ _____
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 6 000. Șuturi: 14—9 (pe 
poartă: 9—4). Cornere: 8—6. AU 
marcat: LALA (min. 25 șl 56), 
VAIDEAN (min. 46). C. PANĂ 
(min. 78). MARCU (min. 88).

FLACĂRA: Tene 7 — Balaur 8, 
Butufei 7. Beldie 7. Purdea 7 — 
Marcu 8. D. Sava 7 (min. 80 Mo
vilă), Dragnea 7. C. Pană 8 — 
Văidean 7 (min. 84 Stere). Lala 8.

F.C. INTER: M. Vasile 6 — 
Cotora 6. I. Ene 6 Boar 5,5. M. 
Stănescu 6 — Laurențiu 6. Ma
jaru 6. Mărgărit 6 — Vâsli 5 
(min. 56 B. Popescu 5) Radu II 
5.5, Cașuba 5 (min. 75 Năstase 
5).

A arbitrat Ad. Moroianu; la li
nie: Fl. Popescu (ambii din Plo
iești) și I. Igna (Timișoara).

Cartonașe galbene: COTORA, 
LAURENȚIU.

La speranțe: 2—0 (1—0).

c.

DECIS
l (prin tele- 
ceput „tare“, 
te. obligînd 
e contraatac, 
iar de 
!, la o 
ricior" 
t Cr. 
runde 
jrtiii își men
ii stilul ofen
se 
r.
i 
uă 
te _
) singură o- 
pe parcursul 
n. 65, cînd 
îis din 7 m). 
eni au avut 
lor forte l-a 
men tul me- 
jucători cu 
re: M. Stoi- 
mtezist, cu 
irprinzătoare 
Sabo. cu a- 

e pe poarta 
Iri" care vor 
. Sabău (pe 
ază); Biro,

Ia un 
minge 
gâlă- 

Sava), 
in ca-

dovedește 
cu acțiuni 
îndreptate 
„vîrfuri**, 

de marca-

MIJLOCAȘII
peste care s-au mai adunat a- 
nil. devenit dintr-un înaintaș 
focos, un dispecer calm, căruia 
îi reușește pasa lungă; Cr. Sava. 
cu pendulări utile între atac și 
apărare. Destrămînd astfel ușor 
jocul gălățenilor, „șepcile roșii“ 
au mai înscris trei goluri, care 
le-au rotunjit scorul la dimen
siuni nesperate înainte de meci: 
min. 37 și 70 prin CADAR — 
prima oară a reluat o minge ve
nită din bara, pe. 
diase Sabo, a doua 
cu capul după ce 
pinsese o lovitură 
min. 83 prin BIRO. _________
țat și a reluat cu capul la un 
corner executat de M. Stoica.

Poate că istoria acestei partide 
s-ar fi putut scrie și altfel dacă 
în min. 40 n-am fi asistat la 
unul dintre rarele prilejuri cînd 
un penalty (faultat în careu O. 
Popescu) nu se ratează, ci se 
apără: autorul isprăvii Prunea, 
care dejucînd fenta lui Antohl 
a plonjat pe direcție, respingînd 
în corner 
barei.

MU“ CLUJ-NAPOCA 
OTELUL

4 (2) I

i—l
bian respinge și MARCU fixează 
«corul partidei.

Radu URZICEANU

care o expe- 
oară a trimis 

Călugăru res- 
a lui Pojar; 
care s-a înăl-

de lîngă rădăcina

Ion CUPEN

Stadion Municipal; teren bun; 
timp rece; spectatori — circa 
9 000. Șuturi: 12—6 (pe poartă: 
6—2). Cornere " “ 
POJAR (min. 8). 
37 si 70) și BIRO

„U“: Prunea 7 
Neamțu 7. Doboș 
M. Stoica 8. Sabo 7 
Teodorescu), Cr. Sava 6 Biro I 
7 — Cadar 7.5. I. Moldovan 6 
(min. 46 Muntean 6).

OTELUL: Călugăru 
Popescu 6. Anghelinei 
I. Glgl 5 — M. Stan 
6 Profir 6 (min. 74 Hanghiue 5). 
O Popescu 6.5 — Ralea 5 
57 Huiban 5), Antohl 6.

5—7. Au marcat: 
CADAR (min. 
I (min. 83).

— Gherman 7» 
6. Pojar 7,5 — 

(min. 80

5,5 — G.
6, Agiu 5,
6, Burcea

(min.

la 11- 
din 

București) și Gr. Macavei (Deva).

A arbitrat M. Niculescu; 
nie: V. Alexandru (ambii

Cartonașe galbene: MUNTEAN, 
G. POPESCU.

La speranțe: 1—o (0—0).

CEAHLĂUL piatra neamț 
— POIANA CÎMPINA 2—0 (2—0) : 
Amarghioaleî (min. 6) și Chertic 
(min 16).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
F.E.P.A. ’74 1—0 (1—0): Greaca 
(min. 35 — din 11 m).

STEAUA MIZIL — UNIREA FOC
ȘANI 2—0 (2—0): Ioniță (min. 16) 
și Goia (min. 39).

C.F.R. PAȘCANI — 
PLOPENI 3—0 (1—0) : 
(min. 26) $1 E. State 
83).

C.S. BOTOȘANI — 
PAȘCANI 3—1 (1-0): _____
(mim. 27 — din 11 m). P. Sandu 
(min. 53) șl I. Radu (min. 78), 
respectiv Paraschiv (min. 84).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — F.C.M. PROGRESUL 
BRAILA 2—3 (1—2): V. Paraschiv 
(min. 8) și Iamandi (min. 79), 
respectiv Rusu (min. 7). A. Ma
rin (min. 25) și V. Radu (min. 
70).

C.S.M. SUCEAVA — A.S.A. EX
PLORĂRI CÎMPULUNG MOLDO
VENESC 5—0 (2—0): Goian (min. 
29). Mironaș (min. 34). Păiuș 
(min. 51 — din 11 m și 89) și 
Susanu (min. 69).

POLITEHNICA IAȘI — ARIPILE 
VICTORIA BACAU 4—2 (2—1):
Urdaru (min. 22) Kereszy (min. 
45 șl 76 — ambele din 11 m) și 
Cioroianu (min. 49). respectiv Po- 
povici (min. 33) și 
(min. 78).

GLORIA BUZĂU — 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—1 ... __
sică (min. 27 — din 11 m), res
pectiv Zafiris (min. 89).

Relatări de la: C. Rusu. O. Băl- 
teanu, R. Alexandrescu, C. Enea, 
S. Ungureanu. I. Diaconu, I. Mîn- 
drescu, Cristina

METALUL 
D. Rotaru 
(min. 75 și

SIRETUL 
M. State

Muntean u

PRAHOVA 
(1—0): Ur-

D. Soare.Nour și
1. PETROLUL 21 14 5 2 34- 9 33
2. Progr. Br. 21 13 1 7 40-23 27
3 Polit. iași 21 12 1 8 43-20 25
4. Gloria Bz. 21 12 1 8 35-22 25
5. Steaua Mizil 21 11 1 9 29-24 23
6- C.S M. Sv. 20 9 4 7 29-21 22
7. Unirea Focș. 21 10 2 9 20-22 22
8. Met. Plopeni 21 10 1 10 24-29 21
9. C.S. Botoșani 21 8 4 9 23-29 20

10. CFR Pașcani 21 8 3 10 23-24 19
11. FEPA ’74 21 8 3 10 23-25 19
12. Ceahlăul 21 9 1 11 25-28 19
13. Șiretul 21 8 2 11 20-30 18
14. Prahova 21 8 1 12 17-27 17
15. Aripile Bc. 20 6 5 9 22-32 17
16. Poiana 21 7 3 11 18-32 17
17. A.S.A. Expl. 21 8 1 12 21-42 17
18. Delta 21 5 5 11 25-32 15

SERIA A ll-o
— MiTRACTORUL BRAȘOV 

NERUL MOTRU 0—0.
METALURGISTUL SLATINA — 

I.C.I.M. BRAȘOV 1—0 (0—0) : A- 
saftei (min. 70 — din 11 m).

SPORTUL .,30 DECEMBRIE" — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0) S 
P. Dumitru (min. 65).

DIN PARTEA CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI STEAUA
Anunțăm p» toți iubitorii sportului cu balonul rotund 

că la meciul de fotbal din cadrul semifinalelor Cupei 
Campionilor Europeni dintre echipele Steaua București și 
Gahitasaray Istanbul, din 5 aprilie ac., datorită numă
rului foarte mare de cereri, atit din țară, cit și din străi
nătate, cil și a capacității limitate a stadionului, accesul 
în incinta arenei se va face pe baza biletelor special edi- 

intîinire, a iegitimațiilor-abonament 
Steaua, a legitimațiilor roșii eliberate 

CNE.FS "—’
legitimațiilor

tate pentru această 
eliberate de C S. 
de către 
loc și a 
ditări.

Biletele
lie, ora 13,00, la sediul 
anterior, prin delegați . r _  _________
care vor ține o evidență strictă a persoanelor care au 
cumpărat bilete pentru acest meci. Rugăm pe toți cei 
ce vor participa pe stadion la desfășurarea partidei să 
aibă asupra lor, pe lingă biletele de intrare, documente de 
legitimare și să ocupe locurile ce li s-au rezervat, pen
tru a asigura o ordine și disciplină exemplare.

însoțite de tichete cu rezervare de 
verzi, însoțite de tichete sau acre-

de acces se distribuie începînd de luni, 3 apri- 
clubului, pe baza cererilor adresate 
special desemnați in acest scop și

DACIA PITEȘTI — F.C.M. CA
RACAL i—2 (0—1): Em. Gheor
ghe (min. 78), respectiv Gingu 
(min. 15) și Tertici (min. 68).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CHIMIA HM. VÎLCEA 1—1 (0—0): 
Biță (min 89 — din 11 m). res
pectiv Guda (min. 73).

A.S. DROB ETA TH. SEVERIN
— METALUL MANGALIA 2—2 
(1—0): Grosu rmln. 38 — din 11 
m) și Mănescu (min. 68). respec
tiv Carastoian (min. 57) și G. 
Mlhai (min. 84).

PANDURII TG. JIU — DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 4—0 (3—0) : Gugu 
(min. 11 și 38) Găman (min. 45) 
și I. Marius (min. 47)

C.S. T1RGOVIȘTE - 
TROȘANI 9—3 (0—2): 
(min. 9 — autogol). ____
(min. 11) și M. Cristea (min. 
87).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— METALUL MIJA 5—2 (3—1) :
L. Varga (min. 5) Dicui (min. 
32). Botezan (min. 40) Jenei 
(min. 65) si I. Cristea (min. 89), 
respectiv Rus (min, 16) șl Scrip- 
caru (min. 85).

Relatări 
Mihail P. 
T. Cos tiu, 
Avanu și

JIUL PE- 
R. Tudor

Las co ni

de la: C. Gruia. D. 
Radu. Narcisa Fețeanu, 
M. Focșa. D.
Gh. Botez an.

Băloi, M.

SERIA A lll-a

1. JIUL 21 13 4 4 40-10 30
2. Chimia 21 13 4 4 34-13 30
3. Electromureș 21 11 4 6 35-30 26
4. Tractorul 21 9 4 8 26-27 22
5. Pandurii 21 8 6 7 19-22 22
6. Sp. „30 Dec." 21 9 3 9 16-14 21
7. I.C.I.M, Bv. 21 10 1 10 24-23 21
8. F.C.M. Car. 21 10 1 10 30-33 21
9. Electroputere 21 9 2 10 26-2? 20

10. Metalurgistul 21 9 2 10 28-32 20
11. C.S. Tîrgoviște 21 9 2 10 19-23 20
12. A.S. Drobeta 21 7 5 9 36-29 19
13. Met. Mangalia 21 7 5 9 27-24 19
14. Dacia Pitești 21 8 2 11 22-28 18
15. Gaz Metan 21 7 4 10 23-32 18
16. Dunărea 21 7 4 10 29-39 18
17. Min. Motru 21 6 5 10 17-29 17
18. Met. Mija 21 6 4 11 20-36 16

REȘIȚA — AVÎNTUL
2—0 (0—0): Stroia (min.

o-

C.S.M.
REGHIN
65 șl 71).

STRUNGUL ARAD — U.T. A- 
RAD 1—2 (0—1): Riviș (min. 87), 
respectiv Nagy (min. 37) și D. 
Popescu (min. 89 — din 11 m).

DACIA MECANICA ORAȘTIE
— MINERUL CAVNIC 1—0 (1—0)5 
Dumitreasa (min. 45).

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
ALBA IULIA 2—0 (1—0): Soare 
(min. 45) și Moga (min. 61).

A.S. PAROȘENI VULCAN
LIMPIA I.U.M. SATU MARE 
0—2 (0—1): Bolba (min. 30) șl 
Sllaghi (min. 74).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
CHIMICA TIRNAVENI 5—1 (2—0) : 
China (min. 37. 61 și 83) șl C. 
Varga (min. 41 si 54 — ultimul 
din 11 m). respectiv Balea (min. 
78).

ARMATURA zalău 
RIA REȘIȚA 
(min. 66).

METALUL 
TIMIȘOARA 
trlcă (min. 
(min. 79).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE
— A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA 1—0 (1—0): Buzgău (min. 37).

Relatări de la: P. Fuchs. Gh. 
Mornăilă. I. Siminie. I. Toma, 

Crețu, N. Danciu. 
Nemeș.

_________ GLO-
1—0 (0—0): Păturică

BOCȘA — C.F.R. 
1—1 (1-4)): L. Pe- 

28). respectiv Bilan

V. 
T.

Purice. 
Țăranu

P.
I. Siminie. 
C.
și O.

1. „POLI- TIM. 21 15 4 2 53-20 •4
2. U.T.A. 21 15 1 5 50-22 >1
3. Olimpia 21 13 4 4 45-17 :o
L Gloria B-ța 21 11 2 8 40- 23 24
S. Armătura 21 11 2 8 28-32
6. A.S.A. Progr. 21 10 3 8 37-30 23
7. Unirea A.I. 21 10 1 10 44-32 21
8. F.C. Maram. 21 9 3 9 35-27 21
9. C.S.M. Reșița 21 10 1 10 28-28 21

10. Dacia Orăștie 21 9 2 10 22 38 20
11. Min. Cavnlc 21 8 2 11 27-36 18
12. Strungul 21 6 6 9 18-28 18
13. C.F.R. Tlm. 21 7 3 11 25-31 17
11. Chimica 21 8 1 12 30-37 n
15. A.S. Paroșeni 21 7 2 12 21-35 lț>
18. Met Bocșa 21 6 4 11 24-42 16
17. Gloria Reșița 21 7 2 12 22-42 16
18. Avîntul 21 3 5 13 15-44 U



in „Cupa Primăverii** la tir cu arcul
II

SASE NOI RECORDURI RAȚIONALE
Cu un excelent bilanț — șase 

noi recorduri naționale — s-a 
încheiat „Cupa Primăverii* la 
tir cu arcul, competiție desfă- 
șurată în sistem dublu FITA, 
timp de patru zile, la Comple
xul sportiv de turism și agre
ment Herăstrău, din Capitală. 
La acest prim concurs al anului 
în aer liber, în centrul atenției 
s-a aflat (cum ne-a obișnuit) 
maestra sportului Diana Nicola- 
eseu (Olimpia) care și-a mai 
trecut în palmaresul și-așa în
deajuns de bogat încă 4 recor
duri naționale, două dintre ele 
fiind de valoare internațională. 
Este vorba de 329 p la 50 m 
(v.r., 321 p, Aurora Matei, Stea
ua), adică la doar 6 p de re
cordul european al acestei dis
tanțe și de 1295 p la simplu 
FITA (v.r., 1291 p, Aurora Ma
tei) și deci la numai 10 p de 
cea mai bună performanță 
continentală.- Și celelalte două 
recorduri obținute de ea sînt 
competitive: 644 p la 2X50 m 
(v.r., 634 p, Aurora Matei) și 
2570 p la dublu FITA (V.r., 2556 
p, îi aparținea). In replică, 
multiplul nostru campion Vic
tor Stăneșcu (Metalul Plopeni). 
și-a îmbunătățit și el cartea de 
vizită: cu cele 325 p la 50 m s-a 
apropiat la 7 p de recordul Eu
ropei, iar la 2X50 m, cu 644 p, 
a întrecut cu 12 p mai vechea 
performanță a sătmăreanului 
Victor Weszelovschi. Așadar, un 
debut cît se poate de promiță
tor în perspectiva unor viitoare 
întreceri ale anului: „Interna
ționalele* României, U.R.S.S. și 
Bulgariei, campionatele europe
ne și mondiale.

Concursul senioarelor și senio
rilor de sîmbătă a pornit de la 
4-81 p ale Dianei Nicolaescu și 
4-23 ale lui Victor Stăneșcu, a- 
flațl pe prima treaptă a podiu
mului. Confirmînd forma bună 
în care se află, ei și-au mărit 
cu fiecare tragere avansul față 
de urmăritori, astfel că în final

DIVIZIA A DE BASCHET
(Urmare dtn pag 1)

cu toate că în componența ce
lor două formații sînt multe bas
chetbaliste de valoare. în pri
mele minute ale ambelor re
prize se înscriseseră abia cîte- 
va puncte, jucătoarele întreeîn- 
du-se în ratări, pase la adver
sare etc. Voința a reușit să ia 
la pauză un avantaj de 20 de 
puncte, suficient pentru cîș- 
tigarea partidei, deoarece în 
repriza a doua n-a mai 
înscris decît 19, ceea ce, 
pentru o echipă care „merge* la 
titlu, ni se pare cel puțin cu
rios. Politehnica este într-o de
rivă totală, bazlndu-se mai mult 
pe eficacitatea Gabrielei Petre 
(singura care a evoluat la va
loarea ei). Ba mai mult, pe 
banca studentelor se aflau doar 
3 jucătoare de rezervă (dintre 
care una nu a fost folosită nici 
măcar o secundă), ceea ce e in
admisibil pentru o echipă de Di
vizia A. Au marcat ! Ștefan 20, 
Caloianu 4, Simion 12, Borș 8, 
Cocîrlan 10. Ciocan 10, respectiv 
Petre 20, Hora 2, Zidaru 8. Mî- 
troi 6, Făgărășanu 1, Laszlo 5, 
Moldoveanu 10. Arbitri : N. Con- 
stantinescu — M. Oprea (ambii 
din București).

RAPID C.S.S. 5 BUCUREȘTI — 
CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTANȚA

„CUPA F.R. CICLISM"
(Urmare din pag. I) 

cunde, un avans care, cu un 
plus de efort, ar fl putut 
tranșa tntreg circuitul. Dar 
plutonul se agită, mărește rit
mul și fugarii sînt ai unși. V. 
Mitrache menajîndu-și for
țele, după cum vom vedea, 
pentru finalul cursei. Revin în 
față, la „bătaie". Cr. Neagoe, 
D. Catană. L. Kovacs și E. 
Ramm, pentru ca la jumăta
tea cursei sprintul 7 să fie 
ctștlgat de N. Aldulea, urmat 
de Cr. Neagoe, V Pavel 
(Steaua) și M. • Orosz (Electro- 
mureș Tg. Mureș). Am con
semnat atîtea nume pentru a 
ilustra cît de cît frămîntarea 
plutonului din rindul căruia 
aveau să se desprindă. însă, 
decisiv, tncepînd cu sprintul 
numărul 8, trei alergători : V. 
Mitrache. E. Ramm și. în .iod 
neașteptat. Fl. Zorilă (Metalul 
Plopeni). Ciclistul oaspete va 
cîștiga sprinturile 8 și 9. dar 
V. Mitrache va ataca în forță 
și-1 va obliga pe E. Ramm să 
se recunoască învins in ulti
mele 4 sprinturi, cel mai bun 
ciclist român al momentului 
confirmtndu-si talentul și cla
sa, forța si, de ce nu ambiția 
de a demonstra tuturor că nu 
întîmplător domină de doi ani 
sportul cu pedale din tara 
noastră. Este o stare de spirit 
pe care o consemnăm cu plă
cere. dar si cu încrederea că 
ea se va manifesta și In 

diferențele au crescut, ajungînd 
la 4*166 p la senioare și 4-92 p 
la seniori. Interesantă a fost 
însă disputa pentru ocuparea 
locului doi în competiția femi
nină, unde, după prima FITA, 
Gabriela Cosovan (Voința Ră
dăuți) avea cu 17 p mai mult 
decît Aurora Matei. în trageri
le pe distanțe lungi de sîmbătă, 
reprezentanta clubului Steaua, 
Matei, a reușit să refacă dife
rența, ba chiar să dispună, în 
plus, de 5 p. Ele s-au dovedit a 
fi suficiente, Aurora Matei ob- 
ținînd locul secund. La seniori, 
de remarcat evoluția bună a 
lui Aurel Robu (Olimpia), care 
revine, după o absență de a- 
proape 7 ani, în prim-planul 
competițiilor interne. La juniori, 
de menționat apariția lui Ianco 
Andraș pe unul din locurile 
fruntașe, el fiind reprezentantul 
celei mai tinere secții de tir cu 
arcul — I.M.P. Sf. Gheorghe.

CLASAMENTE, individual, se
nioare: 1. Diana Nicolaescu 2570 
p (12954-1275), 2. Aurora Matei 
2404 p (1197 1 1207), 3. Gabriela 
Cosovan 2402. p (12144-1188); seni
ori: 1. Victor Stăneșcu 2467 p 
(12344-1233), 2. Aurel Robu 2375 p 
(12114*1164), 3. Adrian loan Că
lin (Voința Satu Mare) 2367 p 
(11934-1174); junioare A: 1. Ma
ria Iurescu 2257 p (11244-1133),
2. Magda Moroșan 2255 p (11164- 
1139) (ambele, C.S.S. Rădăuți),
3. Olimpia Marciuc (Voința Ră
dăuți) 2212 p (10514-1116); juni
ori A: 1. Cezar Alexandrescu 
(C.S.M. Iași) 2297 p (11514*1146),
2. Ianco Andraș 2118 (10234-1095),
3. Daniel Bogdan (Minerul A- 
ninoasa) 2084 p (11044-980); ju
nioare B: 1. Gianina Durdui 
(Minerul Ăninoasa) 1610 p; juni
ori B: 1. Gigi Pușcă (Minerul 
Ăninoasa) 1665 p. Clasament pe 
secții: 1. Minerul Ăninoasa 41 p,
2. Olimpia București 14 p, 3. 
C.S.S. Rădăuți 12 p.

loan NOVAC

69—49 (34—27). Primele 13 minute 
ale întilnirii s-au desfășurat sub 
seninul echilibrului ; am asistat 
însă la multe aruncări inoportu
ne, în condițiile în care recu
perarea — în special cea ofen
sivă — s-a aflat în vădită su
ferință. Din min. 13 (scor : 
24—22), rapidistele s-au desprins, 
replica adversarelor, fiind din ce 
în ce mai slabă. în repriza se
cundă, baschetbalistele feroviare 
s-au apărat cu mai multă dîrze- 
nie și au recuperat mai mult, 
reușind o victorie netă, în ciuda 
numeroaselor inexactități și ra
tări. Au marcat : Marina 23, Bi- 
duianu 15, Cristescu 12, Popa 11, 
Zahiu 6, Pîrvan 2 pentru Rapid, 
respectiv Simioană 12, Oprescu 9, 
Marcovici 8, Tudoran 6, Teodo- 
roviclu 6, Coroamă 6, ivănescu 2. 
Arbitri : I. Olaru (București) — 
D. Răileanu (Focșani). (Alexan
dru EPURAN, coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — META
LUL I.M.P.S. SALONTA CRIȘUL 
95—72 (46—34). După ce au ob
ținut 9—0 (min. 3), campioanele 
au fost convinse că nu mai pot 
pierde, dar în min. 16 tabela de 
scor indica doar 34—32. De aici, 
antrenorul N. Martin a Introdus 
în teren un „5* comoetitiv (Ga
briela Kiss, Aurora Dragoș, Pau
la Misăilă, Margareta Veres, Geor-

competițiile internaționale la 
care va participa lotul nostru 
pînă să se prezinte la startul 
„Cursei Păcii" din acest an. 
De altfel, dacă avem în ve
dere cele 4 victorii ale cicliș
tilor noștri față de cele 3 rea
lizate de foarte valoroșii oas
peți ai ediției din acest an a 
„Cupei F.R. Ciclism" (în rîn- 
dul oaspeților a evoluat Î.H. 
Pohl, fost campion șl vicecam- 

•.on mondial !), inclusiv con
statarea specialiștilor că echi
pa națională s-a ridicat cu 
cel puțin o clasă deasupra tu
turor competitorilor, inclusiv a 
oaspeților, sîntem îndreptățiți 
să tragem concluzia că putem 
conta pe o echipă competitivă, 
ttnără, ambițioasă, bine pre
gătită din toate punctele de 
vedere, ferm hotărîtă să re
aducă ciclismul nostru din nou 
la nivelul performanței inter
naționale. Dar iată clasamen
tul ultimei etape . 1. V. Mi
trache 1 28:28 (viteză medie 
orară 41 km) 35 puncte, 2. E. 
Ramm, la 10 s. 30 puncte. 3. 
L. Kovacs 20 puncte 4. Cr. 
Neagoe 13 puncte, 5. Fl. Zo- 
••ilă 12 puncte 6. N. Aldulea 
8 puncte. Clasament general : 
1. V. Mitrache 12.32 05. 2. D 
Catană la 2:05. 3. L. Kovacs 
la 2:10 4. H. Groger la 2:29 5 
Cr. Neagoe la 2:59, 6. C. Pa- 
raschiv la 3:17 7. V Constan- 
ținescu la 3:40. 8. 1.11. Pohl
la 3:54, 9. C. Nicolae la 4:31. 
10. E. Ramm la 4:54.

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Echipa României, o nouă victorie la C.M. de tenis 

de masă
• MONCHEN (Agerpres). — 

în proba feminină pe echipe 
din cadrul Campionatelor Mon
diale de tenis de masă de la 
Dortmund, selecționata Româ
niei a întrecut cu 3—0 for
mația Iugoslaviei.

Maria Jijic se impune în concursul 
de popice de la Sofia

• SOFIA 2 (Agerpres). — 
Proba feminină din cadrul con
cursului internațional de popice 
de la Sofia a fost cîștigată de

„CUPA MONDIALĂ'* LA ȘAH
BARCELONA (Agerpres). In 

prima rundă a turneului Inter
național de șah ce se desfășoară 
la Barcelona, în cadrul „Cupei 
Mondiale", au fost consemnate 
următoarele rezultate : Llubo-
jevlci (Iugoslavia) — Speelman 
(Anglia) 1—0 ; Short (Anglia) — 
Bellavskl (U.R.S.S.) remiză ; 
Hjartarson (Islanda) - Salov 
(U.R.S.S.) 1—0 ; Rlbll (Ungaria) 
— Illescas (Spania) remiză ; 
Iusupov (U.R.S.S.) — Spasski 
(Franța) remiză : Seirawan
(S.U.A.) — Nogueiras (Cuba) 

1—0 ; Hubner (R.F.G.) — Vaga- 
nlan (U.R.S.S.) remiză ; Kor- 
clnoi (Elveția) — Nikolici (Iu
goslavia) 1—0.

Din cauza numărului impar 
de partlclpanți (17), campionul 
mondial Garrl Kasparov 
(U.R.S.S.) a fost liber în prima 
rundă, el urmînd să joace în 
runda a 2-a cu Rlbll.

FEMININ
glana Gelerlu), care s-a detașat 
repede și net : 69—49 (min. 29) 
și 75—56 (min. 33). Au marcat : 
Kiss 35, Moroșan 16, Manasses 11, 
Geleriu 10, Misăilă 14, Dragoș 9, 
respectiv Puticiu 20, Balogh 19, 
Marchiș 8, Balazs 9, Leitner 5, 
Mesaros 4, Sava 4, Jiros 2, Z. 
Popa 1. Arbitri : D. Oprea — N, 
Gali (ambii din Timișoara). (Mir
cea RADU, coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A- 
RAD — COMERȚUL TIRGU MU
REȘ 101—84 (54—40). Au marcat : 
Bonelor 30, Blindul 22, G. Nagy 
29, Ciupe 7, Neusatz 3, Boldor 2, 
Weicliel 6, R. Chepețan 2, res
pectiv Sandor 28, Jakabfy 19, M. 
Nagy 9, Podraczki 10, Ileș 4, Bul
găr 6, Slnchevici 8. Arbitri : M. 
Aldea (Ploiești) — St. Hegyesi 
(Oradea). (N. STRAJAN, coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
METALUL C.S.Ș. R1MNICU V1L- 
CEA 77—7'4 (35—42). Coșgetere : 
Szenes 28, Chindris 18, Szocs 16, 
respectiv Barbu 41, Manea 15, 
Ionescu 12. (Roxana VIDA, coresp.)

PATINAJ ARTISTIC
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Alte rezultate: R.P. Chineză
— Cehoslovacia 3—0 ; Japonia
— S.U.A. 3—0; Hong Kong — 
Ungaria 3—1 ; U.R.S.S. — An
glia 3—2 ; O'anda — Bulgaria 
3—1 ; R.P.D. Coreeană — Su
edia 3—1.

Maria Jijic (România), cu 398 
puncte, urmată de Kostandina 
Nikolaeva (Bulgaria) — cu 380 
puncte.

TURNEUL DE TENIS DE LA KEY BISCAYNE
NEW YORK, 2 (Agerpres). In 

semifinalele turneului de tenis 
de la Key Blscayne, contlnd 
pentru „Marele premiu", cam
pionul cehoslovac Ivan Lendl 
l-a eliminat cu 6—2, 6—2, 6—3 pe 
americanul Kevin Curren, iar 
austriacul Thomas Muster l-a 
învins cu 5—7, 3—6, 6—3, 6—3, 
6—2 pe francezul Yannick Noah.

Rezultate înregistrate In semi
finalele probei feminine de du
blu : Jana. Novotna, Helena Su- 
kova (Cehoslovacia) — Eva 
Pfaff (R. F. Germania), Manon

PE SCURT • PE
BASCHET • Rezultate înre

gistrate în turneul pentru ju
niori, ce se desfășoară în ora
șul vest-german Mannheim : Gre 
cia — Iugoslavia 81—70 ; Bulga
ria — Portugalia 79—77 ; U.R.S.S 
— Franța 92—72 ; S.UXA. — Italia 
95—72 ; Olanda — R. F. Germa
nia 71—63.

BOX • Cu prilejul unei gale 
desfășurate la Paris, la catego
ria supermijlocie, pugilistul fran
cez Christophe Tiozzo l-a învins 
la puncte, în zece reprize, pe 
americanul James Kinchen.

CICLISM • Cursa de trei e- 
tape desfășurată în Belgia s-a 
încheiat cu victoria reprezentan
tului țării-gazdă, Eric Vanderaer- 
den, urmat în clasamentul final 
de olandezul Nijdam la 18 s șl

C.M. DE HOCHEI
OSLO. 2 (Agerpres). In cadrul 

Campionatului Mondial de 
hochei pe gheață (grupa B), ce 
se desfășoară în Norvegia, re
prezentativa Franței a Învins 
cu scorul de 8—6 (0—0, 6—0, 2—0) 
formația Danemarcei. Intr-un 
alt joc, selecționata Norvegiei a 
dispus cu 3—1 (1—1, 0—0, 2—0) 
de echipa Italiei.

VARȘOVIA, 2 (Agerpres). în 
primul joc al turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Polonia, e- 
chlpa de hochei pe gheață a 
Canadei (juniori) a înttlnit, la 
Katowice, selecționata similară 
locală. Tinerii hochelști ca
nadieni au obținut victoria cu 
scorul de 10—5 (3—0, 3—2, 4—3).

O SIMbAtA, în devans, două 
partide din campionatul italian: 
Napoli a pierdut acasă cu 2—4 
întîlnirea cu Juventus, !n timp 
ce Milan s-a Impus. în deplasa
re. cu 2—1. în fața Atalantei. Alte 
rezultate: Ascoll — Lecce 1—1; 
Bologna — Sampdoria 0—0; Flo
rentina — Pisa 3—0; Verona — 
Lazio 0—0: Internazionale Mila-no 
— Como 4—0: A.S. Roma — Ce
sena 1—0: Torino — Pescara
I—* 1 tn clasament continuă să 
conducă Internazionale 40 puncte, 
urmată de Napoll 34 puncte șl 
SamDdorla 31 puncte.

te dificile, bine cotate, 
care le execută în mod 
rent cu multă ușurință.

întrecerea fetelor a stat sub 
semnul întrebării în privința 
învingătoarei pină în chiar 
ultimul moment. înaintea pro
gramului liber ales, 
era :Fabiola Vișinoiu, 
ce Kurceakovschi și 
Moiseanu. în final, 
campioană a revenit 
Moiseanu, conform prevederii 
regulamentare care spune că, 
în caz de egalitate. învingă- 
toarea este sportiva care a 
cîștlgat programul liber ales. 
Remarcabilă a fost. Insă, după 
părerea noastră, și evoluția 
celei de a doua clasate, me
zina lotului, Fabiola 
(va împlini. în iunie 14 
Ocupanta locului 3, 
Kurceakovschi. a avut 
ceastă dată, 
mult grația 
pe gheată 
tehnice.

Clasamente: 
NEL GHEORGHE (Textila 
nărea Galați 
I.M.F. Buc.) 2,4 p; 
rekes (C.S.S. Miercurea Cluc — 
Centrul olimpic I.M.F. Buc.) 4,8 
p, 3. Marius Negrea (A.S. Vo
ința Brașov) 5.2 p: senioare —
1. CODRUTA MOISEANU (Tri
umf — Centrul olimpic I.M.F. 
Buc.) 3,8 p., 2. Fabiola Virtno- 
iu (Pionierul Ploiești — Centrul 
olimpic I.M.F. Buc.) 3.8 o. 3. 
Beatrice Kurceakovschi (C.S.S. 
Miercurea Clue — Centrul olim
pic I.M.F. Buc.) 5.6 p. oerechi 
— 1. IOVANCA CNEJEV — FF- 
r.’Tf STNTTFăw 1 5 n 2. Cortma 
Cluhandu _ Că*xl'n Frătilă 30 
p„ 3. Mani’“>a st lotiuț nolea 
4.5 n. totf de la C.S.Ș. 1 Timi
șoara.

• ÎN ETAPA de sîmbătă a
campionatului vasi-german au 
fost consemnate următoarele re
zultate : Dortmund — Mann
heim 1—2 : S.v. Hamburg — 
Kain 0—1 : Kaisetslautern — 
F. C. St. Pauli Hamburg 1—0 ; 
Eintracht — Bochum 1—1 ; Mon- 
chengladbach — Bayern Milo- 
chen 2—1 , Bremen — Hanovra 
1—0 : Stuttgart — Baver Uer- 
dlngen 2—2 ; Karlsruhe — 
Ntirnberg 1—1.
• ÎN CAMPIONATUL unional 

s-au disputat trei meciuri res
tanță, încheiate cu următoarele 
rezultate Spartak Moscova — 
Rotor Volgograd 3—0 : Metallist 
Harkov — Șahilor DonețK 2—1 . 
Dinamo Minsk — Pamir Du
sa nbe 2—1.

9 CAMPIONATUL FRANȚEI 
(et. 3?) a programat, la Paris, 
partida Paris S. G. — Nice. În
cheiată cu victoria lidere! : 2—1. 
Performera etapei rămine. Insă. 
Marseille învingătoare în de
plasare cu 3—1. la Metz. tn 
time -e o altă fruntașă, Auxerre, 
s-a impus acasă, cu 2—1 tn fata

Halterofilul
Traian Cihărean, învingător 

în „Cupa Dunării**
• MUNCHEN 2 (Agerpres)__

în cadrul competiției interna
ționale de haltere „Cupa Dună
rii", ce se desfășoară în orașul 
vest-german Donaueschingen, în 
limitele categoriei 56 kg, pe lo
cul intîi s-a clasat sportivul ro
mân Traian Cihărean, cu 263 
kg la totalul celor două stiluri 
urmat de Bernhard Piekorz 
(R.F.G.) — 230 kg și Aurel Sîrbu 
(România) — 227,5 kg.

Bollegraf (Olanda) 6—2, 6—3 ;
Gigi Fernandez, Lori McNeil 
(S.U.A.) — Katrln Adams, Zina 
Garrison (S.U.A.) 6—3, 7—6.

Finala probei feminine (Flo
rida) se va disputa intre cam
pioana argentiniană Gabriela 
Sabatini și jucătoarea america
nă Chris Evert. In semifinale, 
Gabriela Sabatini a dispus cu 
6—7, 6—3, 6—4 de Elena Sukova 
(Cehoslovacia), iar Chris Evert 
a lnvlns-o cu 6—3, 6—1 pe co
echipiera sa Zina Garrison.

SCURT • PE SCURT
australianul Peiper la 44 s. Ul
tima etapă, încheiată după 190 
km în orașul La Panne, a re
venit ciclistului italian Adriano 
Bălti, înregistrat cu timpul de 
4h 39:59. a Turul Marocului a 
continuat cu etapa a 13-a. des
fășurată pe traseul Essaouira — 
Safi (147 km) și cîștigată de ru
tierul sovietic V. Tolkacev, în 
411 00:42. In urma acestei victo
rii, Tolkacev a preluat tricoul 
galben, fiind urmat în clasa
mentul general de fostul lider, 
coechipierul său, Vadim Krav- 
cenko — la 1:24.

GIMNASTICA a Concursul de 
gimnastică ritmică modernă de 
la Halle a fost cîștigat de Esther 
Nicklas (R.D.G.), cu 36,85 puncta 
la Individual compus, urmată de 
Micliaela Ziegler (R.F.G.) — 36,60 
p, Manuela Renk (R.D.G.) —
36,20 p, Isabela Zuranska (Polo
nia) — 35,20 p.

SCRIMA • „Cupa Campionilor 
Europeni" la spadă a revenit e- 
chlpei Italiene Flamme Oro 
Roma, care, în finala disputată 
la Heidenheim (R. F. Germania), 
a întrecut cu 8—7 formația vest- 
germană Tauberblschofsheim. In 
asaltul decisiv, Sandro Resegotti 
a dispus cu 5—1 de Stefan Horger.

VOLEI • In ziua a treia a 
competiției feminine de la Mont- 
reaux (Elveția), selecționata R.P. 
Chineze a Întrecut cu scorul da 
3—0 (15—3, 15—6, 15—4) formația 
Perului. Alte rezultate : Finlan
da — Ungaria 3—2 : Franța — 
Elveția 3—1 ; Japonia — Ceho
slovacia 3—1. Rezultate din ziua 
a doua : R. P. Chineză — Ja
ponia 3—0 : Cuba — Cehoslova
cia 3—0 ; Elveția — Ungaria 3—0.

Iul Sochaux. Deci, în frunte : 
1. P.S.G. 61 p (32 partide) ; 2. 
Marseille 59 p (31 p) ; 3. 
Auxerre 57 p (32 p) etc. Alte 
rezultate: Monaco — Montpellier 
4—2 : Nantes — Laval 1—1 ;
Lille — Toulouse 0—0; Cannes
— Lens 3—0 ; Toulon — Saint 
Etienne 0—0 : Bordeaux — Ra
cing Matra 3—2 ; Caen — Stras
bourg 3—3.
• DERBYUL campionatului 

spaniol s-a încheiat nedecis — 
6—0 — Real Madrid evoluînd în 
deplasare cu F. C. Barcelona, 
chiar dacă la gazde a evoluat, 
tn premieră, paraguay anul Ro
mero. sosit din Brazilia, de la 
Flumlnense
• IN ANGLIA, Liverpool urcă 

mereu : Norwich — Liverpool 
0—l, ajungînd la două puncte 
de Arsenal. Apoi : Aston Villa
— Luton 2—1 ; Charlton —
Mlddlesbourg 2—0 : Derby —
Coventry 1—0 ; Everton —
Q. P. Rangers 4—1 ; Sheffield — 
Millwall 3—0 ; Southampton —
Newcastle 1—0 : Tottenham — 
West Ham 3—0 ; Wimbledon — 
Nottingham 4—1. Clasament : 1. 
Arsenal 59 p ; 2. Liverpool 57 p;
3. Norwich 56 p.
• IN MECI pentru prelimina

riile Campionatului European 
(juniori) selecționata Belgiei a 
Întrecut ps teren propriu. cu 
scorul de 2—1 (1—1). formația 
Iugoslaviei.
• LA BUDAPESTA s-a dispu

tat meciul amical dintre selec
ționatele de tineret ale Ungariei 
și Bulgariei. Partida s-a În
cheiat la egalitate ; 1—| (l—1).
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