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Turneul International „Centura de aur'*

CINCI BOXERI ROMANI, 
ÎNVINGĂTORI ÎN FINALE
• P. Paraschiv, M. Tudoriu. D. Dumitrescu, Fr. Vaștag și R Obreja — pe 

cea mai înaltă treaptă a podiumului • Cupa acordată de ziarul Sportul 
celui mai tehnic pugilist a revenit lui Francisc Vaștag.

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN
Echipele noastre — STEAUA 

(C.C.E.) și DINAMO BUCU
REȘTI (Cupa Cupelor) s-an 
prezentat la startul meciurilor 
tur ale semifinalelor, prima 
jucînd în deplasare, a doua pe 
teren propriu, întîlnind forma
ții deosebit de puternice. Sco
rurile înregistrate sînt o dova
dă a dîrzeniei cu care s-a ju
cat, ambele noastre reprezen? 
tante, mai ales Steaua1, care a 
cîștigat în deplasare, păstrînd, 
șanse pentru calificarea în 
mult rîvnitele finale.

C.C.E,------------------------------

DROTT HALMSTAD —
STEAUA 23-24 (10-10)

HALMSTAD, 9 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Pentru handbaliștii de la 
Steaua debutul în semifinalele 
C.C.E. a coincis cu o excelen
tă victorie. 24—23 (10—10), în
fața puternicei formații cam
pioane a Suediei, Drott Halm- 
stad, succes care deschide 
elevilor antrenorilor R. Voina 
și St. Birtalan drumul spre fi
nală.

Steliștii au luptat cu o dă
ruire exemplară, ei evoluind 
foarte exact în apărare, ceea 
ce nu a permis viguroșilor a- 
tacanți suedezi să-și facă 
jocul. Partida , s-a desfășurat 
sub semnul echilibrului, ega
litatea pe tabela de scoc con-

LIVIA COPARIU, DIN NOU CEA MAI 
RAPIDĂ ÎNOTĂTOARE A LUMII!

• Un excepțional 24,81 la 50 m liber (bazin de 25 m)
Și ultima reuniune a Campionatelor Naționale In bazin acoperit 

a fost marcată, asemenea celorlalte trei zile de întreceri din piscina 
de 25 metri din Sibiu, de obținerea unul excepțional rezultat : LI
VIA COPARIU a înotat 50 m liber în 24 de secunde și 81 de 
sutimi, un timp care reprezintă cea mai bună performanță mon
dială din toate timpurile I sibianca Îmbunătățește astfel realizarea 
anterioară de Vîrf — 24,94 — stabilită în urmă cu doi ani de Ta-
mara Costache, colega sa din grupa de sprint a lotului național, ce 
se pregătește la Ploiești sub conducerea antrenorului emerit Mihail 
Gothe. Cum aceste bazine de 25 m sînt mai rapide, prin numărul 
sporit de întoarceri, rezultă că Livia Copariu devine autoritar vite- 
zista numărul 1 a lumii (recordul mondial, oficial în piscine de 50
m, este 24,98, reușit de Wenji Yang, 
în condițiile în care ea izbutea joi 
la 100 m liber — 53,48.

Stimulați de isprăvile neobosi
tei sibience, și alți concurenți au 
iuțit ritmul, majoritatea curselor 
încheindu-se cu recorduri na
ționale, începînd chiar cu 50 m 
liber, 22,86 pentru Ionuț Mușat- 
Harabagiu (mai bine decît... 
sîmbătă), continuînd cu 200 m 
fluture — 2:00,87 Flavius Vișan 
(la fete s-a impus Corina Dumi
tru), 200 m mixt — 2:05,85 Marian 
Satnoianu (la feminini a învins 
Anca Pătrășcoiu), și ștafetele de 
4X100 m liber, adjudecate în am
bele cazuri de Dinamo, cu 
3:28,70, respectiv 3:53,34. Patricia 
Orășteanu (Dinamo) a reușit în 
tentativa la 50 m fluture, cu 
31.40, rec. 13 ani.

Reuniunea de sîmbătă â ...dat 
serios de lucru statisticienilor 
natației încă înainte de prima 
finală: au avut loc nu mai pu
țin da șapte tentative de record, 
toata reușite! La 50 m fluture, 
după ce tânărul (în real progres)

Ion Mocanu l-a evitat pe Mahi 
Colafranceschi, va înscrie Ultimul 

semnîn-du-se de 17 ori. Cu 
toate acestea. Steaua s-a aflat 
la cîrma jocului, dacă ținem 
seama că ea a condus de 20 
de ori, de trei ori la cite două 
goluri diferență : 14—12 min. 
37, 15—13 min. 39 și 21—19 
min. 52.

Această victorie a fost faci
litată și de inspirata schemă 
tactică adoptată de antrenori 
datorită indisponibilităților, 
adică plasarea avansată în 
sistemul defensiv a lui Va- 
sile Stingă, care a făcut deo
sebită risipă de energie și

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)

din R.P. Chineză), mai cu seamă 
un rezultat fără precedent și la

Florin Nițu a înotat 26,42 — rec. 
juniori, Livia Copariu și-a tre
cut în palmares încă un rezultat 
de mare valoare, acest 27,46 în- 
semnînd cea mai bună perfor
manță mondială realizată vreo
dată într-o probă care nu. figu
rează în programul competițiilor 
de amploare, demonstrînd însă 
o dată în plus nivelul cu ade
vărat de excepție atins de sibl- 
ancă. Celelalte corectări ale ta
belelor s-au datorat lui Marius 
Crișan — 27,67 la 50 m spate, 
Robert Șovar — 51,72 la 100 ri) 
liber, Ionuț Mușat-Harabagiu, 
cu 22,87 la 50 m liber, și ștafe
telor sucevene de 4X50 m mixt, 
formate din băieți și fete de 14 
ani — 2:09.50, respectiv 2:11,80.

Cea dintâi campioană a zilei a 
fost Luminița Dobrescu. reși-

Geo RAEȚCHI 

(Continuare In nao 2-3)

șt, cu toată opoziția portarului 
gol al meciului

Foto : Aurel D. NEAGU

CUPA CUPELOR ----- -

DINAMO BUCUREȘTI - U. S.
CRfTEIl 20-19 (10-10)
Pentru handbaliștii de la 

Dinamo București formația 
U.S. Creteil a reprezentat o 
mare surpriză, iar scorul cu 
care au terminat învingători 

'sportivii noștri, 20—19 (10—10), 
reflectă în mare măsură a- 
ceastă ..surpriză".

Astăzi, handbalul nu mai 
este Un sport de... domnișoare, 
angajamentul fizic fiind in 
momentul de față maxim, dar 
el trebuie să fie în limitele 
falr-playului și ale regulamen
tului. pe fondul, desigur, unei 
pregătiri tehnioo-tactice su
perioare. Dacă la acest al doi
lea capitol handbaliștii 
oaspeți au dovedit reale cali
tăți — apărare avansată, cu 
unul-doi oameni permanent la 
intercepție ; bună angajare a

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pig. a 4-a!

Divizia A de fotbal — etapa a 22-a

RAPID Șl SPORTUL STUDENJESC - PERFORMERELE „RONOEF*
0 Dinamo, victorie la scor la Tg. Mureș ® F.C. Inter Sibiu, punct prețios la 
Oradea, în lupta pentru un loc „european" ® întrecere acerbă in „două treimi”

ale clasamentului: între locurile 6 și 17, cinci puncte diferență I

Un public numeros a ținut să 
asiste ieri dimineață la marea 
întrecere pugilistică, prilejuită 
de finalele celei de a XVIII-a 
ediții a Turneului internațional 
„Centura de aur“. O inițiativă 
excelentă a organizatorilor — 
montarea ringului finalelor în 
potcoava sadionului Ciulești — 
a oferit marii familii a iubi
torilor sportului cu mănuși din 
Capitală posibilitatea să urmă
rească un spectacol pugilistic 
de calitate. Interesul celor peș
te 6.000 de spectatori pentru 
ultima gală a „Centurii" a fost 
pe deplin justificat, în progra
mul reuniunii boxerii români 
figurînd în 11 dintre cele 12 
partide. Dacă la celelalte ediții 
reprezentanții noștri își dispu
tau majoritatea finalelor în 
compania boxerilor cubanezi, 
acum locul acestora a fost luat 
de sportivii sovietici, calificați 
în ultima fază a comnetitiei a- 
proape cu întreaga formație : 
10 pugiliști. Sovieticii, gazde ale 
..mondialelor" care vor avea loc 
în toamnă la Moscova, se pre

Divizia A de baschet feminin

‘ ÎNVINGĂTOARE LA BRAȘOV: 64-56 CU VOINȚA„U‘
Cu modurile etapei a 22-a s-a 

încheiat returul Diviziei A de 
baschet feminin. Competiția va 
continua prin trei turnee pe 
grupe valorice, primele urmînd 
să aibă loc între 15—19 aprilie, 
la Cluj-Napoca (1—6) și în Ca
pitală (7—12). Rezultate și amă
nunte :

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER
SITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 56—64 (29—38).
Calitatea de derby a acestei în- 
tilniri a rămas doar pe hîrtie, 
pentru că, în teren, cele două 
echipe au furnizat o dispută 
modestă din punct de vedere 
tehnic și spectacular, dominată 
de numeroase inexactități (pase 
greșite, ratări incredibile de 
isub coș, aruncări din poziții to
tal neindicate). In ceea ce le 
privește pe brașovence, handi
capul indisponibilității interna
ționalei Madgalena Jerebie „o- 
perează" în continuare asupra 
moralului echipei, influențînd 
vizibil prestația ei pe ansamblu. 

gătesc din timp. Șl, după cum 
am văzut ieri dimineață, a- 
ceastă... grijă o au și boxerii 
români, marea majoritate a fi- , 
nalelor disputîndu-și-o sport!--, 
vii din lotul nostru național, 
pregătiți de Relu Auraș, Emil 
Popa și Vasile Bala.

„Semimusca" Petrică Paras- 
cbiv ne-a adus prima „Centu
ră". El a avut în sovieticul 
Nsan Muncian un adversar di
ficil, care în primul rund reu
șise să acumuleze un ușor a- 
vantaj. A fost, însă, prea pu
țin pentru victorie, Paraschiv 
dezlănțulndu-se din repriza a 
doua. Directe la față șl lovituri 
puternice la stomac au măci
nat treptat forțele lui Muncian. 
Cu toate eforturile acestuia. 
Paraschiv se detașează în în
vingător, de data aceasta după 
un meci greu. P. Paraschiv 
b.p. Nsan Muncian (U.R.S.S.)

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Conttnuire In nao. o l-ai

deși nu se poate spune că nu 
s-a străduit să dea o replici 
dîrză, lăudabile rămînînd doar 
eforturile. De partea cealaltă, 
surprinzător, elujencele au ac
ționat neconvingător, neatingînd 
„turația" obișnuită, gîndind — 
se pare — că vor realiza ■ un 
succes facil, fără a forța. Prin 
prisma evoluției scorului, întâl
nirea a avut. primele 10 .minute 
echilibrate, avantajul alternînd 
pe tabela de marcaj : 16—9 (min. 
5), 10—13 (min. 7), 14—13 (min. 
8), 14—17 (min. 10), moment din 
care studentele și-au menținut 
tot timpul inițiativa, distanțîn- 
du-se uneori la 10—11 puncte. De 
reținut faptul că apărarea ..om 
la om« practicată de „U“, coro
borată cu presing, a incomodat 
pe gazde să-și valorifice una din 
„armele" de bază, aruncările de

Adrian VASILESCU

(Continuare in nao

întrecerile finale ale alergătorilor de cros

„PREMIERA" DE LA Sf.GHEORGHE, 
O ADMIRABILĂ REUȘITĂ

SF. GHEORGHE, 9 (prin tele- 
fon). Finalele Campionatelor Na
ționale de cros ale seniorilor, ti
neret șl juniorilor I, precum șl 
Concursul Republican de primă
vară pentru Juniorii n și III, 
desfășurate în premieră în acest 
oraș, s-au bucurat de condiții 
excelente de întrecere. Afirmația 
are în vedere traseul foarte bine 
ales și marcat corespunzător, 
corpul de arbitri mereu pe fază, 
care n-a omis nici cel mai ne
însemnat amănunt, vremea 
splendidă de concurs etc.

Au urcat pe podiumul de pre
miere : Junioare III (200 m) : 
Magdalena Nedelcu (Voința) 6:13, 
Alina Cucerzan 6:16, Gabriela 
Szabo (ambele C.S.Ș. Bistrița) 
6:17 ; Juniori III (4500 m) t CI. 
Haglmă (C.S.Ș. 1 P. Neamț) 13 33,

I. Vellclu (Farul C-ța) 14:03, M. 
Tona (C.S.Ș. — c.S.M. Hidroteh
nica Buzău) 14:20 ; Junioare U 
(25Oo m) ! Mihaela Cin (Electro- 
putere Cv) 8:03, Aurica Răutu 
(C.S.Ș. Dorohol) 8:14, Stela Ape- 
trei (Farul C-ța) 8:16 ; Juniori 
II (6000 m) : C. German (C.S.Ș. 
•Bist.) 18:37, R. Plenescu (C.S.Ș.
1 P. Neamț) 18:45, I. Bogde 
(C.S.Ș. Oțelul Călărași) 18:54 ; 
Junioare I (3500 m) : Simona
Staicu (C.S.Ș. Cetate Deva) 11:12. 
Nuța Olaru 11:17, Mirela Borțol 
(ambele C.S.M. Unlv. Cv) 11:24 — 
echipe : C.S.M. Universitatea
Craiova 11 p, C.S.Ș. Cetate Deva

Andi VILARA

(Continuare in pag 3-3)

Hagi (care nu se vede in fotografie) 
conduce cu 2—0.

REZULTATE TEHNICE

a șutat fără speranță pentru portarul Boldici și Steaua 
Foto: Eduard ENEA

CLASAMENTUL
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo 2-7 (0—3)
F.C. Bihor - F.C. Inter 1-1 (1-1)
Victoria - F.C. Argeș 4-2 (2-0)
S.C. Bacău - Rapid 1-2 (1-0)
F.C. Farul - ,.U“ Cluj-Napoca 3-1 (1-0)
Oțelul Galați - Sportul Studențesc 0-1 (0-0)
Flacăra Moreni - Corvinul 3-1 (1-0)
F.C.M. Brașov - F.C. Olt 4-1 (1-0)
Steaua - Univ Craiova 2-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 16 aprilie)
„U” Cluj-Napoca - Steaua (0-5)
Rapid — Oțelul Galați (0-2)
Sportul Studențesc — F.C. Farul (0-3)
F.C. Argeș — S.C. Bacău (1-3)
F.C Inter — Victoria (3-5)
F.C. Bihor - Flacăra (0-5)
Univ. Craiova — F.C.M. Brașov (2-2)
Dinamo — Corvinul (2-1)
F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș 0-3)

1. STEAUA 22 21 1 0 78-19 43
2. Dinamo 22 20 1 1 91-20 41
3. Victoria 22 15 3 4 56-33 33
4. Flacăra 22 11 3 8 43-26 25

‘5. F.C. Inter 22 11 3 8 31-34 25
6. F.C.M. Brașov 22 9 3 10 38-38 21
7. Sportul Stud. 22 9 2 11 31-39 20
8. Corvinul 22 9 2 11 29-43 20
9. F.C. Bihor 22 7 5 10 25-25 19

10. ,,U" Cluj-Napoca 22 7 5 10 28-39 19
11. F.C. Ojt 22 6 7 9 21-36 19
12. S.C. Bacău 22 8 2 12 39-40 18
13. F.C. Argeș 22 8 2 12 25-34 18
14. F.C. Farul 22 8 2 12 20-31 18
15. Rapid 22 8 2 12 22-37 18
16. Univ. Craiova 22 6 5 11 30-44 17
17. Otelul 22 6 4 12 24-43 16
18. A.S.A. Tg. Mureș 22 2 2 18 14-64 •

(Cronicile meciurilor, in pag. 2-3)



$-a încheiat al doilea turneu la polo (grupa 1)

STEAUA A CIȘTIGAT DERBIUL CU DINAMO: 8-7

la această partidă au 
de reale satisfacții, 

o frumoasă dispută, 
in cele din urmă, 
8-7 (2—1. 3-1, 2-2,

ORADEA, 9 (prin telefon). Cu 
etapele programate simbătă și 
duminică, s-a încheiat cel de-ai 
doiie? turneu final al campiona
tului Diviziei A de polo — grupa 
I valorică." Conform tradiției, ul
timul meci a fost derby-ul di- 
NAMO — STEAUA. Și spectato
rii prezențl ' 
avut parte 
asistind la 
A ciștigat.
Steaua, cu ...
1—3), care a făcut un foarte bun 
joc tactic, mai ales în primele 
două reprize. Scorul l-au deschis 
Învingătorii la prima lor supe
rioritate numerică. dar prin
tr-un .. autogol al lui Răducanu 
(min. 2.33). Dinamo în schimb 
va rata (bară) în situație simi
lară. egalînd însă, tot în condiții 
de om în plus, prin Ardelean 
(min. 4,14). Portarul stelist Gh. 
Popescu — excelent în numeroase 
faze — va para spectaculos îilcă 
din primul sfert cînd dlnamo- 
viștii l-au încercat de... nevoie, 
de la distantă sau semidistanță, 
Stemate adueîndu-și echipa în 
avantaj la o reușită desprindere 
în centru (min. 6.30). La a doua 
superioritate numerică. Steaua 
punctează din nou. prin Angelescu 
(min. 7,43). L. Balanov transfor
mă. apoi. întîiul „4 m" al jocu
lui (min. 10,47). Bară dinamovis- 
tă, a lui Ardelean. In superiori
tate și... contraatac' stelist, in 
doi. Angelescu — Geambașu, ul
timul ureînd scorul la 5—1 (min. 
12,11). După o nouă bară (Moi- 
ceanu, tot In s.n.). Hagiu înscrie 
primul său gol (min. 13.46). In 
repriza a treia. Geantă reface a- 
vantajul pe contraatac (min. 
14.52), iar după alte două bare 
ale dlnamovlștilor Fruth îl mă
rește la 7—2. cu o frumoasă „ră
sucire* (min. 16.56). La acest 
scor, 1. Balanov iese din joc, 
pentru a treia eliminare. Două 
„sclipiri" (în min. 20,07 și 20,54) 
ale foarte tînărulul A. Georgescu 
vor duce la reducerea handica
pului : 7—4. In ultimul „sfert".

CROS
(Urmare din pag. I)

p;1« p, Unirea C.S.Ș. Focșani 41 
Juniori I (8009 m) : L. Staicu 
(Farul C-ța) 24:52, I. Mărginea- 
nu (Tîrnavele Blaj) 25:01, L. 
Brînzan (C.S.Ș. Cetate Deva) 
25:09 — echipe : Steaua 29 p, 
C.S.Ș. Cetate Deva 38 p, C.S.Ș.— 
C.S.M. Hidrotehnica Buzău 40 p; 
Tineret (10 600 m) : Marcel Ar
delean (Explorări Deva) 30:06,
Simion Mocanu (C.S.M. —
A.L.S.I.T. Cluj-Napoca) 30:10,
Costică Berbece (Știința C.F.R. 
Bacău) 30:42 — echipe : C.S.Ș. — 
C.S.M. Hidrotehnica Buzău 21 p, 
C.S.M. — A.L.S.I.T. Cluj Napoca 
29 p. C.S.M. Sibiu 57 p ; Se
nioare (4000 m) I Elena Fidațov 
(C.S.M. Delta Tulcea) 14:25, Iu- 
lia Negură (Știința C.F.R. Bacău) 
14:30, Cătălina Gheorghiu (C.S.M. 
Universitatea Craiova) 14:36 —
echipe : știința C.F.R. Bacău 9 p, 
Tricolorul T.C.I. Oradea ** 
Moldosin Vaslui 29 p ;
(12000 m) : Augustin 
(A.S.A. Craiova) 36:27. 
Csutak (C.S.M. St. Gheorghe) 
36:37, Iacob Costea (C.S.M. Pe
trochimistul Pitești) 36:43 — echi
pe : C.S.M. Sf. Gheorghe 27 p, 
C.S.U.—I.E.F.S. 28 p, A.S.A. Si
biu 43 p.

Precum se poate constata în
trecerile alergătorilor de cros 
au adus în prlm-planul dispute
lor numeroși atlețl care, inițial, 
nu erau creditați cu prima șan
să, ceea ce a oferit, desigur, un 
plus de interes acestei ediții.

24 p, 
Seniori
Barbu

Tamas

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

țeanca cîștlgînd autoritar cursa 
de 400 m liber, in 4:12,00. La 
masculin, de asemenea un suc
ces clar, pentru Cristian Ponta 
— 4:01,93. Cu un nou record a 
Încheiat 100 m bras Tamara 
Costache, cronometrată in 1:11,90, 
o luptă strinsă dindu-se pentru 
celelalte poziții de podium. Ex
trem de disputată. Întrecerea la 
băieți a revenit lui Marian Sat
noianu. Pe cele patru lungimi de 
bazin la 100 m fluture, Livia Co- 
eariu și Flavius Vișan s-au ară- 

it Imbatabili, fiecare izbutind 
îmbunătățirea recordurilor — 
1:00.95, respectiv 54,69 (cu men
țiunea că și FI. Nițu, sosit al 
doilea, a reușit 56,76, rec. ju
niori). Victorie convingătoare la 
100 m spate pentru Anca Pă- 
trăcoiu — 2:10,70. după cum si 
Marian Satnoianu s-a impus 
distanțat (2:06,68). La 4X200 m 
liber, record de seniori al di- 
namoviștilor — 7:44,16 și altul
pentru categoria 14 ani, al aces
tor harnici tineri suceveni — 
0:42,72.

Simbătă. 400 m liber feminin :
1. LUMINIȚA DOBRESCU (CSȘ 
Reșița) 4:12,00; 2. Carmen Ro-
șioru (CSȘ Brăila) 4:15,20 -
camp. jun.; 3. Carmen Bodiu 
(CSMȘ Baia Mare) 4:15,85 ; mas
culin: 1. CRISTIAN PONTA (Di
namo) 4:01,3J; 2. T. Irimia (Brăi
la) 4:05,40; 3. R. Bandi (Steaua) 
4:06,72; jun: C. Hazotă (Baia 
Mare) 4:06,80 ; 100 m bras femi
nin: 1. TAMARA COSTACHE
(CSȘ — Petrolul Ploiești) 1:11,90 
— rec. sen; 2. Viorica Marin
(Ploiești) 1:12,56; 3. Mariana
Miclea (Dinamo) 1:12,99; jun : 
Ramona Talpalariu (CSMȘ Su
ceava) 1:16.30; masculin: 1. MA
RIAN SATNOIANU (Brăila) 
1:06.28; 2. D. Drăguleț (Steaua) 
1:06,76 ; 3. L. Bay (Steaua) 1:07.16; 
jun : D. Boncea (Pionierul Con
stanța) 1:08,30; 100 m fluture

Dinamo forțează egalarea. fiind 
foarte aproape de ea. Moiceanu 
(șut cu. „paravan" în min. 22,45) 
și Hagiu, din 4 m (min. 24,37), 
înscriind alte două goluri. 
Steaua, contracarată acum la 
rîndu-f punctează, totuși, la o 
..stîngă" de pe extremă a lui 
Geambașu (min. 25,46) Gh. PO- 
pescu va fi pe o traiectorie la o 
..răsucire" a lui Hagiu, nu și la 
lovitura de la distanță, trimisă 
de Olaru (min. 27,45). Au arbi
trat D. Paraschivescu și șt. Ka- 
racsony.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA - 
C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.C. 
BUCUREȘTI 6—4 (0—1, 4—1. 1—1» 
1—1) ; CRIȘUL ORADEA — RA
PID BUCUREȘTI 9—5 (3—1. 2—0,
1- 1, 3—3).

Simbătă. C.S.U. CONSTRUCȚII, 
cîștiglnd trei reprize din patru, 
a „scos" o egalitate surprizătoare 
cu lidera autoritară a clasamen
tului. DINAMO. 12—12 (3—2, 2—5, 
4—3, 3—2). CRIȘUL — VOINȚA 
12—8 (3—1, 4—3, 3—1, 2—3) ;
STEAUA — RAPID 9—6 (2—1, 4—1,
2— 2, 1—2).

G. ROT.

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

puncte, ele avînd o singură3 _______ ____ _____ _ _______
astfel de reușită. De menționat 
și apropierile la numai 5 puncte 
ale Voinței (35—40 in min. 23, 
45—50 în min. 30 șl 50—55 în 
min. 34). dar mai mult nu a 
reușit, pentru că valoarea supe
rioară a clujencelor și-a spus 
euvintul, acestea avînd știința 
de a juca la rezultat și obțl- 
nînd, în consecință, o victorie 
meritată, datorită superiorității 
in lupta sub panouri, atenției în 
defensivă, dar și prestației cu 
totul remarcabilă a Paulei Ml- 
săilă, conducătoare de joc lu
cidă și eficientă. Au marcat: 
Cășvean 18 (în min. 32 a pără
sit terenul, accidentată). Hinda 
13, Greeu 9, Turtol 8, Vrapciu 7, 
Menihart 1, respectiv Misăilă 19, 
Popa ’ 14, Kiss 10, Moroșan 6. 
Dragoste 6, Enyedi 5, Manasses 
6. Competent arbitrajul lui M. 
Oprea și B. Bădilă (ambii din 
Capitală), care au asigurat buna 
desfășurare a meciului.

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL C.S.Ș. ARAD 77—58 
(42—24). Ținînd seama de evolu
țiile din ultima vreme ale aces
tor două echipe candidate la... 
retrogradare, era de așteptat ea 
meciul de sîmbătă, disputat în 
sala Fioreaaca, să ofere o în
trecere echilibrată, în cursul că
reia să vedem jucătoarele ambe
lor formații luptind din răspu
teri pentru punctele atlt de ne
cesare în clasament. Nu a fost 
Insă așa, deoarece numai bucu- 
reștencele au avut o prestație 
bună (dar nu strălucită), în vre
me ce arădeneele au evoluat la 
un nivel evident sub posibilită
țile majorității jucătoarelor. In 
aceste condiții, cu Gabriela Pe
tre, Gabriela Mltroi eficiente în 
atac, cu Carmen Moldoveanu 
dominînd lupta sub panouri. Po
litehnica s-a desprins net încă 
din repriza I, iar în min. 25 
avea chiar un avans de 24 de 
puncte (55—31). De abia de aici 
înainte echipa Constructorul s-a 
trezit parcă din amorțeală și 
a trecut la aplicarea apărării a- 
gresive, ceea ce ar fi trebuit să 
facă de la început. Diferența a 
scăzut (57—68 în min. 38), dar 
victoria formației studențești nu 
a fost periclitată în nici un mo
ment. Au marcat : Petre 28, Mi
troi 17, Zidaru 9, Moldoveanu 9.

feminin : 1. LIVIA COPARIU
(CSȘ Sibiu — C.O. Ploiești) 
1:00,95 — rec. sen. și jun.; 2.
Corina Dumitru (Brașov) 1:02,74; 
3. Diana Ureche (Cluj-Napoca) 
1:03,00 — toate jun.; masculin :
1. FLAVIUS VIȘAN (Dinamo) 
54,69 — rec. sen.; 2. FI. Nițu 
(Steaua) 56,76 — rec. jun., camp, 
jun. ; 3. R. Petcu (Ploiești) 59,65; 
100 m spate feminin: 1. ANCA 
PATRAȘCOIU (Dinamo) 2:11,70 ;
2. Caria Negrea (Reșița) 2:18.30
— camp, jun.; 3. Alexandrina 
Croitoru (Brăila) 2:18,51: mascu
lin: 1. SATNOIANU 2:06,68 ; 2. 
L. Nicolescu (Ploiești) 2:10,10 ;
3. M. Crișan (Hunedoara) 2:10,79
— camp. jun.......... G. Știrbei
(Brăila) 2:17,92 în serii și 2:16,93
— rec 13 ani; 4X200 m liber M :
1. DINAMO (Macovei, Șovar, 
Ponta, Vișan) 7:44,16 — rec. 
sen.; 2. Steaua 7:52,30; 3. CSMȘ 
Baia Mare 8:15.00 — cam. jun.

Duminică, 50 m L. f : 1. CO
PARIU 24,81 — cea mai bună 
performanță mondială; 2. Cos- 
tache 25,45 ; 3. Dobrescu 26,46 ; 
m : 1. IONUȚ MUȘAT-HARA-
BAGIU (Dinamo) 22,86 rec. sen;
2. R. Șovar JDinamo) 23,50 ; 3.
R. Macovei (Dinamo) 24,20; jun: 
Petcu 24.60 rec; 200 m Fl, f: 1. 
DUMITRU 2:12,47 ; 2. Stela Pura 
(CSMȘ B. M.) 2:13,20 ; 3. Liana 
Coman (Sibiu) 2:16.02 ; m : 1.
VIȘAN 2:00,87 rec. sen; 2. Nico
lescu 2:07,06 ; 3. Nițu 2 :08,88 — 
camp, jun: 200 m mixt, f: PA
TRAȘCOIU 2:15,45; 2. Carmen 
Georgescu (Dinamo) 2:17,72 ; 3. 
Coadă 2:19.10 rec. 14 ani. camp, 
jun.; m : 1. SATNOIANU 2:05,85 
rec. sen : 2. Ponta 2 : 08,43 : 3. 
Bay 2:08,70 ; jun : Cr. Stertl
(Arad) 2:12,80; 4X100 m L, m : i. 
DINAMO (Mușat, Șovar, Maco
vei, Vișan) 3:28,70 rec. sen... Su
ceava 4:05,31 rec. 14 ani ; f : 
DINAMO (Arsene, Zgondea, 
Georgescu, Pătrășcoiu) 3:53,34 
rec. sen... Brăila 4:02,30 rec. 
jun... Suceava 4:14,27 rec. 14 
ani.

REZULTATELE |
DIVIZIEI A |

DE HANDBAL
FEMININ, etapa a 19-a : chi

mistul Rm. Vilcea — Știința Ba
cău 26—25 (15—15), Rapid Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș 26—28 
(10—17), Terom Iași — Rulmentul 
Brașov 22—18 (10—8), Textila Za
lău — Confecția București 24—23 
(14—9), Hidrotehnica Constanța — 
Dorobanțul Ploiești 26—17 (14—7), 
Mecanică Fină București — Con
structorul Timișoara 30—23 (16—9).

masculin, etapa a 17-a: poli
tehnica Timișoara — „U“ Cluj- 
Napoca 29—18 (14—7), Știința
Bacău — Dinamo Brașov 28—22 
(13—9), A.S.A, Eîectromureș Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova 
27—24 (12—13), Comerțul Sînnico- 
lau Mare — Dacia Pitești 30—25 
(16—8), Tractorul Brașov — Di
namo Brașov 21—29 (12—15) —
s-a jucat miercuri —, Steaua 
București — H.C. Minaur Baia 
Mare 29-25 (15-12) — s-a jucat 
joi.

Hora 8, Gera 4, Făgărășanu 2 
(a mai jucat Lazslo — 7 minute, 
în cursul cărora a executat și a 
ratat o aruncare din acțiune și 
două aruncări libere), respectiv 
Blîndul 16. G. Nagy 16, Bondor 
14, Neusatz 4, Ciupe 6, Marc 2. 
Arbitri : I. Breza (București) — 
V. Butuc (Constanta).

D. STANCULESCU
METALUL C.S.Ș. RlMNICU 

VILCEA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 50—59 (31—33). Vîlcencelc 
au condus multă vreme (41—37 
in min. 26), dar, irosind ocazii 
favorabile (în primul rînd prin 
Laura Nițulescu), au cedat în 
fața unor adversare tenace, care 
au avut în Romela Cristea și 
Mariana Bădinici cele mai bune 
jucătoare. Au marcat: Barbu 13, 
Ionescu 13, Manea 13, L. Nițu
lescu 9, A. Nițulescu. 2 respectiv 
Bădinici 18, Cristea 20, Marina- 
che 11, Stîngă 6, Stoichiță 4. Ar
bitri : M. A Idea (Ploiești) — D. 
Oprea (Timișoara). (D. ROSIANU
— coresp.).

COMERȚUL TlRGU MUREȘ — 
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
79—71 (46—42). Joc la discreția 
gazdelor. Au marcat: Sandor 30. 
Jakabfy 18. M. Nagy 17, Po- 
draczki 12. Sinchevici 2, respec
tiv Crlstescu 26, Marina 18 Bt- 
duianu 11, Popa 8, Budurăscu 4, 
Sergan 2, Zahiu- 2. Arbitri: I. 
Georgiu — Al. Columban (am

bii din Cluj-Napoca. ~
— coresp.).

CONPREF C.S.Ș. 1 
TA — MOBILA C.S.Ș. 
RE 60—63 (33—29) ~

(C. ALBU

CONSTAN- 
SATU MA

RE 60—63 (33—29). Oaspetele an 
jucat maj bine și au ciștigat pe 
merit un meci viu disputat. Au 
marcat: Simioană 23, Teodoro- 
viciu 15, Constandache 8, Oprcs- 
cu 8, Tudoran 4, CoroamA 2 
respectiv Szocs 19, Așteleanu 19. 
Szenes 10, Chindrlș 9, Toth 4. 
Dezsfl 2. Arbitri : M. Petrescu — 
I. Cernat (ambii din București). 
(Ch. GOLDENBERG — Coresp.).

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRIȘUL — VOINȚA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI 63—80 (28—43). Evo- 
luind dezinvolt și conducînd din 
primul și pînă în ultimul minut 
de joc, oaspetele, cu gabarit su
perior, au dominat la toate ca
pitolele, • lăsînd o impresie ex-

- - Puticiu 14,
6, Sava 8.

Balogh 9.
2. FI. pop 
17. Ciocan

I
celentă. Au marcat: 
Marchiș 13, Leitner 
Gulyas 5, Balazs 3. 
Meszaros 2. Z. Popa 
1. respectiv Cocîrlan ... ______
14 Caloianu 12. Jugănaru 10. Borș 
9, Ștefan 9. Simion 9. Arbitri : 
Al. Guță (Craiova) — M. Lazarov 
(Timișoara). (I. GHIȘA — co
resp.).

I
I

CLASAMENT
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.
9. 

10. 
11. 
12.

„U" Cj-N. 
Voința Buc. 
Olim. Buc. 
Voința Bv. 
Met. Rm. V. 
.Met- Șai.

L Polii. Buc.’....
Mobila S.M. 
Constr. Arad 
Com. Tg. M. 
Rapid Buc.
Conpref Cța

I3 1767:1342 41 
41639:1400 40
5 1604:1308 39
5 1870:1509 39

8 14 1414:1411 30
8 14 1421:1646 30
7 15 1541:1799 29
7 15 1662 :1897 29
6 16 1495:1695 28
2 20 1333 :1787 24

I
I
I

DE LA I.E.A.B.S. I
Aducem Ia cunoștința iubi

torilor de patinaj că și in 
luna aprilie Patinoarul „23 
August* va fi deschis. In pe
rioada vacanței de primăvară 
a elevilor va funcționa după 
următorul program : 11 și 12 
aprilie, între orele 11—13 ; 13, 
24 și 15 aprilie, între orele 
11—13 și 15,30—17,30 ; 16 apri
lie, între orele 11—13.

I
I
I

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES „BOXEXPRES" DIN 9 APRILIE 1989

FAZA 1 EXTRAGEREA 1 : 34 30 11 29 38 32 6 8
EXTRAGEREA a ll-o : 21 36 14 34 31 3 18 44
EXTRAGEREA o Iii-o : 38 35 2 5 19 42 17 29

FAZA o ll-o EXTRAGEREA c IV-o : 35 37 5 38 24 29
EXTRAGEREA o V-o : 28 31 2 6 38 3
EXTRAGEREA o Vl-o : 3 33 23 9 20 1)

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.060.124 LEI.

DE OBICEI) IN PR

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Avînd în spate o porțiune de 
sezon densă, solicitantă (vezi 
meciurile din Cupa Campionilor 
Europeni, derby-ul cu Dinamo 
și angrenarea majorității jucă
torilor în dubla întîlnire cu Ita
lia, „înghesuite" pe parcursul 
ultimelor trei sâptămîni), Steaua 
și-a permis, împotriva Cralovei, 
un meci mai relaxat. A forțat 
atît cît a trebuit ca să-și con
serve victoria, ținîndu-și adver
sara la respect printr-un joc a- 
vansat, cu pase repetate în 
preajma careului lui Boldici, cu 
izbucniri pe perpendiculara por
ții, cu ,,un-doi“-uri care au fă
cut „mat" apărarea Universită
ții. toate aceste inițiative fiind 
„filtrate", ca de obicei, de Hagi. 
dovedit, pînă la urmă, și omul 
cel mai productiv. Doar tem- 
poul șl înverșunarea în duelurile 
Individuale au fost mai scăzute 
ca în alte ocazii, „surdină" de 
care Universitatea nu s-a sfiit 
să profite, ieșind de cîteva ori 
energic pe contraatac, țintind 
probabil chiar un rezultat 
„mare" (neargumentat, însă, de 
raporturile cifrice din caseta 
tehnică). Pînă în final, surpriza 
pe care a oferit-o Craiova nu a 
constat în rezultatul obținut

VICTORIE INDISCUTABILĂI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MORENI, 9 (prin tclefpn). Țin
tind locul 4 (de U.E.F.A.), Fla
căra a Început în trombă, tre- 
cîndu-și in cont cinci lovituri 
de colț într-un sfert de oră. Dar 
prima mare ocazie de gol, și 
singura a lor, de altfel, a a- 
parținut oaspeților, numai că 
Postolache a trimis cu capul im
precis, dintr-o situație ideală 
(min. 17). Zece minute mai tîr- 
zlu a fost rîndul lui 'Văidean 
să-l... imite, irosind o situație 
excelentă, la capătul unei faze 
rapide, de toată frumusețea. Im
pulsionate de „serviciul" liniei 
de mijloc, gazdele au continuat 
să domine șl, logic, și-au creat 
avantaj pe tabela de scor. In 
min. 33, Iordache l-a împins 
discret (dar infracțiunea a 
existat) pe Lala in suprafața de 
pedeapsă, cind acesta se pregă
tea să reia o centrare, același 
LALA transformînd sec penai- 
tyul: 1—0. Nici un eveniment 
deosebit pînă la pauză, în afara 
incursiunii lui Purdea, eșuată în 
„blocajul" lui loniță (min. 44).

La reluare, scenariu neschim
bat, jocul desfășurîndu-se în ju
mătatea de teren a oaspeților, și 
mal „strînși" în fața buturilor 
proprii. A fost nevoie de încă 
o fază fixă,t lovitură liberă de 
Ia 18 m, pentru ca MARCU să 
mărească diferența la 2—0 (min. 
63), pentru ca tot el să fructi
fice, în min. 77. o pasă venită 
de Ia Văidean. Reacția Corvinu- 
lui a fost promptă, golul lui I. 
COJOCARU (min. 78) răsplătind 
astfel fotbalul plăcut, cursiv și 
curat al oaspeților, prea puțin 
consistent!, în ofensivă, poate

GREU, FOARTE GREU
F.C. FARUL 3 (1)1
„U" CLUJ-NAPOCA 1 (0) |

Stadion 1 
timp însorit 
tori — circa 
(pe poartă : 7—3). Cornere 
Au marcat : TATARAN (min. 6). 
ȘT. PETCU (min. 82 din 11 m.) 
T. IVAN (min. 87). respectiv DO
BOȘ (min. 74).

F.C. FARUL : Anton 6 — Doro- 
banțu 6, Tătăran 7. Popovlci 6 
(mir,. 36 Dinu 6). Cămui 6 — 
Mustacă 7. Manea 6, lovănescu 
7 — T. Ivan 7. șt. Petcu 7. M. 
Popa 6 (min. 60 Tufan 6).

,.U“ CLUJ-NAPOCA : prunea 
5 — Gherman 6. Neamțu 6, Do
boș 8. Pojar 7 — Teodorescu 6. 
M. stoica 6, Cr. Sava 6. Biro 6 
— Cadar 6, Muntean 6 (min. 60 
Bănică 6 ; min. 76 Moldovan).

A arbitrat M. Constantinescu 
(București) : la linie : D. Buciu- 
man (Timișoara) și Șt. Ursu 
(Suceava).

La speranțe : 1—0 (0—0).

Mai : teren bun : 
vînt ușor ; specta- 

15.000. Șuturi : 14—5 
‘ ‘ " 9—3.

CONSTANTA, 9 (prin telefon). 
Puține minute, doar șase, trecu
seră de la primul fluier de ar
bitru cind Farul reușea deschi
derea scorului, spre bucuria tri
bunelor : lovănescu a executat o 
lovitură liberă, de pe lateral 
dreapta, TATA RAN, cum îi e o- 
biceiul, a venit la balon, s-a 
înălțat peste apărătorii formației

(

(deși onorabil), ci în ieșirea la 
rampă a out-siderilor (Boldici, 
A. Popescu, C. Gheorgne, de 
exemplu) în detrimentul „solis
tului" Gh. Popescu, neașteptat 
de șters, de neinspirat.

Primul gol al Stelei a venit 
relativ tirziu (min. 25, HAGI, 
servit ideal de Balint), după o 
perioadă de dominare netă a 
gazdelor, punctată de cîteva șu
turi în apropierea țintei ale ace
luiași Hagi, Ia începutul meciu
lui și de unele desfășurări pe 
aripa stîngă ale lui C. Gheorghe 
alimentat mereu de A. Popescu 
cu mingi culese la intercepție. 
Configurația jocului rămîne a- 
ceeași, dar presiunea Stelei nu 
se materializează, căci Boldici 
își intră progresiv în „mină", cu 
fiecare minge căreia ii face față. 
In min. 48, insă, el nu se mai 
poate opune șutului lui HAGI, 
din interiorul careului, dar sen
timentul de siguranță al Stelei 
este repede zdruncinat (min. 50) 
de C. GHEORGHE care finali
zează un contraatac, șutind in 
colțul lung. Pînă la sfîrșit un 

‘ bucureștenilor în 
întrerupt de 

craiovene, una 
87, cînd Lung l-a

domol asalt al 
terenul advers, 
rare incursiuni 
decisă, în min.

Stac 
teren 
18.00b, 
11—1) 
cat : 
pectiv

STE 
tresei 
Buna 
T. St 
Hagi 
turcă

UNI 
Mână 
(min. 
laru 
6.5 B 
Gheo 

A 
iești) 
rad)

Car 
CU. : 

La

oprit 
poart 
(oblij

|FLACĂRA

I CORVfNUL

Stadion Flacăra ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori — 
circa 3.000. Șuturi : 16—7 
poartă : 7—3). Cornere : 9—1. 
marcat : LALA (min. 33 — 
11 m) MARCU (min. 62 șl 
respectiv I. COJOCARU (min. .

FLACARA : Tene 7 — Purdea 
7.5, Butufel 7 Beldie 7, Balaur 
I 7 — D. Sava 7 (min. 80 Dumi- 

“ ‘ C. Pană 7, 
7, Lala 7

(pe 
AU 
din
77) ,
78) .

6— Tords

trașcu), Dragnea 7,5. 
Marcu 8 — Văidean 
(min. 75 Chiriță 7).

CORVINUL : loniță 
che 6, strola 6 (min. 46 Gheor
ghiu 6), Tirnoveanu 6, C,'
— I. Petcu 7, Chezan 7. Hanganu 
6 — Postolache 6 (min. 60 Mitri- 
că 6). I. Cojocaru 7 Marian 6.

A arbitrat I. Cot (Ploiești) : la 
linie : Cr. Teodorescu (Buzău) și 
Al. Renghel (Vaslui).

Cartonase galbene : I. COJO
CARU.

La speranțe : 4—5 (2—1. 2—2)
dună pennltyuri.

Bardac 6,5

Stat 
bun ; 
circa 
poart 
marc; 
respe< 
67) și

S.C. 
noff 
5 — 
mâna: 
Grigo 
Jercăl

RAT 
n 7. ] 
meșu 
noi .

Craiu
A 

(Rm. 
cavei 
șani).

La 
execu

și datorită absențelor a 
titulari (Suciu, Nicșa, 
Cabor). Fluierul final a 
lult victoria indiscutabilă 
rnației care a vrut și a 
mai mult, făcind ..legea' 
tide! de la un capăt la celălalt.

patru 
Cocan, 
penet- 
a for- 

p-utut 
’ par-

Ovidiu IOANIȚOAIA

oaspete și, din apropierea careu
lui mie (unde erai Prunea 7), a 
trimis, eu capul, balonul in plasa. 
Un motiv în plus pentru Corntl 
Dinu de a cere, de pe banca sa, 
înăsprirea marcajului (om la om 
in propria treime), o măsură de 
precauție care-i incomoda vădit 
pe loealftici în zona de finaliza
re. Numai experiența Iui Iovă- 
nescu la „construcție" și abilita
tea lui Petcu, descoperă bteșe in 
„cimpul minat", acolo unde, insă, 
in min. 26 și 40, M. Popa se pri
pește și, normal, risipește bune 
situații de a înscrie. O luptă care 
puțin a lipsit ca formația sa s-o 
plătească, in min. 28, cînd, la 
„capul" bine plasat al lui Cr. 
sava, portarul constănțenilor a- 
bia a scos de la colțul scurt. 
Jumătatea a doua a meciului ne-o 
arată pe „U“ Cluj-Napoca și mal 
întreprinzătoare in dorința de a 
restabili echilibrul pe tabela de 
scor. Ceea ce va și reuși in min. 
74 cînd, la o lovitură de colț, 
DOBOȘ va relua, cu capul, in 
plasă. Abia după gol, Farul for
țează din nou, găsește resurse și 
inscrie in min. 82, prin PETCU, 
din lovitură de la 11 m, acordată 
pentru faultul lui Gherman asu
pra lui Tufan (tragere de mină 
discretă — afirmă observatorul 
federal, pe care noi n-o văzu
sem). Este acum 2—1 și, nu după 
mult timp, în min. 87, Ia șutul 
puternic al Iui IVAN, va fl 3—1. 
Scor ia care, in sfîrșit, tribunele 
răsuflă ușurate. Oricum. una 
peste alta, se poate vorbi de o 
victorie meritată.

Gheorghe NICOLAESCU
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 APRILIE : 
1. Oțelul Galați — Sportul Stud. 
2 ; 2. F.C.M. Brașov — F.C. Olt 
1 : 3.* P.C. Farul — ,.U“ Cluj-Na
poca 1 ; 4. Cesena — Internazio- 
nale 2 ; 5. Como — Verona X ; 6. 
Lazio — Bologna X ; 7. Lecce — 
Juventus 1 ; 8. Milan — Napoli 
X ; 9. Pescara — Atalanta X ; 10. 
Pisa — Ascoli X ; 11. Sampdorla 
— Fiorentina 2 ; 12. Torino —
Roma 1 ; 13. Brescia — Genoa 
X. FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
2.497.715 LEI.
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LOVITURA DE TEATRU! ÎN AVANPREMIERA ETAPEI, 9 GOLURI! |.
GALAȚI, 9 (prin telefon). Meci 

de mare miză, aici, pe cochetul 
stadion de la Dunăre. Cele două 
formalii aveau la startul jocu
lui același punctaj la „adevăr": 
—4. Echilibru perfect, dar nu și 
în teren, formația Oțelul fiind 
la conducerea jocului din start. 
Gazdele insistă pe flancul drept, 
acolo unde Profir șarjează spec
taculos. Prima fază critică la 
poarta Sportului se consumă în 
min, 5: Huiban a centrat pericu
los și Mânu a trimis în corner. 
Iată însă că, în plină dominare 
a gazdelor, un contraatac pur
tat de S. Răducanu pe dreapta, 
se soldează cu o excelentă cen
trare, Stanici, din plonjor. tri
mite cu capul pe lingă poartă, 
făcîndu-i pe spectatori... să tre
mure. Echipa locală își reia do
minarea insistentă, masîndu-și 
adversarii în treimea proprie, 
dar faza de gol apare tîrziu, 
în min. 35: a centrat G. Popes
cu, iar Huiban, din mijlocul ca
reului, a trimis în stîlpul por
ții apărate de Mânu, Antohi 
era... acolo, însă defensiva Spor
tului Studențesc, lucidă ca In 
atîtea alte momente, a înlăturat 
marele pericol.

La reluare Oțelul lșl continuă 
dominarea haotică care nu a- 
duce nimic bun. Gazdele sînt 
de nerecunoscut, fapt pentru 
care tribunele le apostrofează. 
Sportul Studențesc simte că 
poate obține mai mult, contra
atacă tăios, în min. 49. 57 și 
62, eînd putea deschide scorul 
și ceea ce era de așteptat s-a 
întîmplat in min. 75: lorgules- 
eu Ia demarat pe dreapta și S. 
RADUCANU a reluat in plasă:

| OȚELUL
I SPORTUL STUD.

Stadion ..Dunărea" : teren bun; 
timp frumos : spectatori — circa 
12.000. Șuturi : 12—5 (pe poartă: 
2—1). Cornere : 6—4. A marcat: 
S. RADUCANU (min. 75).

OTELUL : Călugăru 6 — G. Po
pescu 5. Anghelinei 6, Agiu 5. 
Huiban 5.5 (min. 58 Tănase 5) — 
M. Stan 6, I. Gigi 5. Burcea 5 
(min 58 Hanghiue 5) — Profir 
6,5, Antohi 5. O. Popescu 5.

SPORTUL STUD. : Mânu 7 — 
M. Marian 6, T. Cristea 7. C. 
Pană 7. M. Popa 6. — Ticleanu 
6,5, lorgulescu I 7, Lucaci 6,5, Ol
tean u 6 (min. 78 Buțerehi ; min. 
88 Motroc II) — S. Rădtfcanu 7,5. 
Stănici 7.

A arbitrat V. Antohi (fași) : la 
linie : O. Ștreng (Oradea) și M. 
Hies (Odorhei).

Cartonașe galbene : AGIU, G. 
POPESCU.

La speranțe : 0—0; 4—2 după
11 m

c iii —

0—1. „Alb-negrii“ sînt la un pas 
de 0—2 în min. 85. Oțelul se 
aruncă cu disperare în atac, dar 
nu reușește nimic și, astfel, e- 
chipa bucureșteană îșl scade pa
sivul la adevăr, cîștigind meritat 
în fata unei echipe care nu 
și-a creat decît o singură oca
zie de gol.

Stelian TRANDAFIRESCU

Disputat în avanpremiera eta
pei. sîmbătă. meciul de la Tg. 
Mureș a adus, spre plăcuta sur
priză a organizatorilor. mai 
mulți spectatori ea la preceden
tele Dartide. Și oublicul local, 
chiar dacă nu a avut prilejul să 
asiste la o surpriză (era si greu 
de sperat așa ceva !), a găsit. în 
schimb în timpul celor 90 de 
minute, multe din ..sarea si pi
perul" fotbalului : goluri din 
belșug (9). execuții tehnice spec- 
taeulcfose, dar si gafe surprinză
toare (două hențuri în careu, 
demne de.. volei), ritm alert (s-a 
alergat neobosit între cele două 
careuri), sportivitate (nici un 
cartonaș arătat de arbitru).

Meciul a debutat prin domina
rea teritorială a oaspeților și o 
..transversală" a gazdelor (Pin- 
tea a șutat cu boltă. în min. 4. 
Stelea fiind ieșit dintre buturi). 
M. Matei și Albu se tin ca scaiul 
de Răducioiu șl respectiv, Cămă- 
taru, dar în min. 21. cei doi com
bină Ia marginea suprafeței de 
pedeapsă, o pasă la MATEUT >n 
6 m și 0—1. M. Matei scoate de 
pe linia porții balonul șutat de 
Lupu (min. 32). dar în minutul 
următor. Rotaru (care a făcut o

partidă curajoasă în ciuda sco
rului mare) este nevoit să scoată 
mingea din plasă, trimisă acolo 
cu capul de CAMATARU : 0—2. 
Pînă la pauză Dinamo își rotun
jește scorul prin penaltyu] exe
cutat de RĂDUCIOIU (0—3) in 
min. 38, în urma unui henț co
mis în disperare de cauză de 
Albu. Jocul mai tranșant al gaz
delor din începutul reprizei se
cunde se concretizează prin go
lul lui MAIER (cel mai bun ju
cător de Ia A.S.A.). cînd acesta 
a pătruns impetuos și a șutat pe 
sub Stelea, din unghi ascuțit 
(1—3), fn min. 57. Ceea ce aduce, 
în replică promptă, alte patru 
goluri dinamoviste : MATEUT — 
min. 65, șut Ia semiînălțime ;
,cap“ MTHAESCU din alergare 

— min. 73 : MATEUT — min. 78, 
din penalty, după tiențul iui 
Mathe ; LUPU — min, 82. după 
o intercepție urmată de o cursă 
de aproape 30 m. scorul deve
nind 1—7 ! Si ..lanterna" mai 
sclipește o dată. în min. 89. cînd 
PINTEA reduce handicapul, tre- 
cînd în cursa sa și de Stelea 
și scorul devine 2*—7.

S. PAVELESCU

2 (0) j
(3) |

Stadion Municipal : teren moa
le ; timp frumos ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 7—19 (pe 
poartă : 3—14). Cornere : 0—13.
Au marcat : MAIER (min. 57). 
PINTEA (min. 89). respectiv MA
TEUT (min. 21. 65 șl 78 — din 
penalty). CAMÂTARU (min. 33) 
RĂDUCIOIU (min. 38 - din pe
nalty) MIHAESCU (min. 73) 
LUPU (min. 82).

A.S.A. : Rotaru 7 — Mathe 6,
M. Matei 6, Szabo 6, Albu 6 
(min. 46 Ciula 6) — SzOcs 5, Pin- 
tea 6. ErSs 6. A Stoica 5 (min. 
46 Curigan 6) — Maier 7. L. Mol
do van 6.

DINAMO : Stelea 7 — Vlscrea- 
nu 6 (min. 66 Varga 6), Rednlc 
8, A Matei 6 Klein 7 — Mi- 
hăescu 7 Mateut 7,5. Sabău 7.5. 
Lupu 7 — Răducioiu 7 (min. 46 
Sabou 6). Cămătaru 7.

A arbitrat C. Corocan (Reșița! 
la linie : A. Mustătea (Pitești) și
N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

La speranțe : 0—2 (0—n.
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BACĂU. 9 (prin telefon). Sur
priză aici la Bacău, unde șanse
le Rapidului erau minime. Cu 
toate acestea nimeni nu poate 
contesta victoria feroviarilor 
care, cu precădere în repriza a 
doua, au jucat cu o ambiție și o 
dăruire exemplare. A fost de 
altfel și perioada în care au reu
șit să întoarcă rezultatul în fa
voarea lor. Partida a început 
anost, fără nerv și fără faze de 
poartă. Așa avea să se deruleze 
filmul jocului pînă în min. 19 
cînd, la prima acțiune reușită a 
localnicilor, ei au reușit să des
chidă scorul : Burleanu îl des
chide pe Penoff pe partea dreap
tă, urmează o centrare din vite
ză și TISMANARU reia impara- 
hil din interiorul careului : 1—0. 
Peste numai un minut Scînteie 
irosește posibilitatea majorării 
scorului, cînd, singur, de la 6 m. 
șutează slab și Barba reține. 
Băcăuanii insistă în atac, Iva
nov (min. 22) expediază o „bom
bă" din afara careului și Barba 
evită golul, respingînd, de la 
rădăcina barei, balonul în cor
ner. Apoi. în min. 38, Grigoraș 
face o cursă de la centrul te-

AMBÎȚIA
renului, pătrunde în careul de 16 
m, dar șutează peste „transver
sală*.

Dacă în primele 45 de minute 
s-a jucat, practic, la o singură 
poartă, feroviarii fiind supuși la 
o continuă presiune, la reluare 
Rapidul renaște. Jocul oaspeților 
este mult mai consistent, ieși
rile lor în atac sînt din ce în 
ce mai periculoase. Consecința? 
în min. 67 egalitatea este resta
bilită : Ciolponea execută o lo
vitură liberă din lateral stingă 
(aproximativ 25 m) și de pe 
partea opusă IORGULESCU II 
reia balonul, cu capul, in plasă: 
1—1. Descumpăniți, băcăuanii nu 
reușesc să ,.lege“ jocul, ba mai 
mult, în min. 76, primesc al 
doilea gol : CIOLPONEA șutează 
puternic de la 16 m, balonul a- 
tinge coapsa lui Fîșie și po
posește în colțul din dreapta 
porții lui Arvinte, surprins : 
1—2. în finalul partidei S.C. se 
năpustește în atac, Ivanov (min. 
85) expediază balonul în bară și, 
în min. 86. Grigoraș nu-1 poate 
învinge pe Barba.

Gheorghe NERTEA

| F.C.M. BRAȘOV 4 (1) |
| F.C. OLT 1 (0) 1

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp ideal pentru fotbal ; spec
tatori — circa 6.000. Șuturi : 19—7 
(pe poartă : 9—3). Cornere : 4—3. 
Au marcat : CACIUREAC (min. 
30), CIGAN (min. 62 și 89). AN- 
DRAȘI (min. 68). respectiv ȘU- 
VAGĂU (min. 70).

F.C.M. BRAȘOV : Șanta 5 — 
Ghergu 6 Moldovan 6, Naghi 6 
(min. 57 Lungu 6). Pîrvu 6 — 
Drăgan 7. Mandoca 6 (min. 52 
Selimeși 6,5). Caeiureac 7. Barbu 
7 — Cigan 7,5, Andrași 7.

F.C. OLT : Gherasim 5 — Bog- 
daniuc 5 (min. 74 Ad. Georgescu 
5). Mihail 6, Moraru 6. Muntea- 
nu 6 — Ruse 6, Dudan 5 (min. 
61 Tuiba 5) Cireașă 6. Pistol 6 
— Șuvagău 6.5. Pena 6.

A arbitrat C. Gheorghe (Sucea
va) : la linie : D. Petreseu și V. 
Ilie (ambii din București).

Cartonașe galbene : CIGAN 
CIREAȘĂ. CACIUREAC. GHER
GU SELIMEȘI."

La speranțe : 1—0 (1—0).

BRAȘOV, S (prin telefon). Tra
diția ne prezenta echipa locală 
în postură de favorită, în dis
cuție fiind aduse victoriile „pe 
linie" 'din partidele directe, obți
nute de F.C.M., aici, la Brașov. 
Privind însă clasamentul, zestrea 
egală de puncte conferea întîl- 
nlrii un anume echilibru. Echi
libru care, după primele minute, 
s-a frînt de partea gazdelor, ele 
treeîndu-și in cont o superiori
tate teritorială evidentă, ca ur
mare a deselor incursiuni pe 
ambele flancuri ale ofensivei. 
Seria situațiilor de gol este des
chisă de Drăgan (min. 11), un 
violent șut, mingea ocolind de 
puțin bara. Peste patru minute 
Bogdanlue respinge în corner la 
un periculos șut al lui Caeiureac, 
iar în min. 18 Barbu reia mingea 
în transversală, la centrarea lui 
Cigan. Oaspeții încearcă să di
minueze presiunea brașoveană, 
însă prezența lor în jumătatea 
de teren adversă nu are și con
sistența scontată. Desprinderea 
pe tabela de marcaj echipa lo
cală o realizează în min. 30, 
după o prelungită acțiune de atac, 
cînd CACIUREAC. din 6 m, cu 
capul, îl învinge pe Gherasim. 
Replica formației F.C. Olt este

promptă, cu două periculoase șu- I 
turl ale lui Cireașă (min. 32) și • 
Șuvagău (min. 33). Pînă la pauză 
asistăm la un joc de uzură, cu I 
destule inexactități de ambele I 
părți. •

Șl la reluare brașovenii se men- . 
țin în ofensivă, Caeiureac iro- I 
sind două mari ocazii, în min. | 
53 șl, mal ales, în min. 60, cînd, 
de la 10 m, a expediat mingea • 
în bară, tn min. 62 CIGAN nu I 
greșește ținta, fructificînd pasa | 
în adîncime a lui Barbu (nu o 
dată abil in angajările lui). Local-» 
nicii profită de momentul favora- I 
bil și în min. 68 își măresc avanta- I 
jul, în urma celei mai frumoase 
faze a meciului: centrare a lui ■ 
Selimeși de pe stingă. Drăgan tri- I 
mite cu capul, Gherasim res- ■ 
pinge, insă ANDRAȘI este pe 
fază și înscrie plasat, tot cu | 
capul. Peste două minute ȘUVA- I 
GAU reduce din handicap, sane- I 
ționind ieșirea Inoportună a lui 
Șanta. Șl meciul se încheie cu g 
un ai patrulea gol brașovean, I 
frumos și el, marcat de CIGAN • 
(min. 89). Un scor clar, realizat 
în partea a doua a Intîlnlrii I 
mult mai spectaculoasă. I

Adrian VASILESCU I
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MARE PENTRU
horenii ișl reiau asediul și, la al 
12-lea cemer, OV. LAZAR „ră
sucește* inspirat mingea în poar
tă : 1—1 (min. 41).

După pauză, chiar în min. 46, 
F. C. Bihor ratează o mare o- 
cazie, o centrare perfectă a Iui 
Mujnai fiind reluată (incredibil!), 
de la 8 m cu capul, de Ciocan 
peste „transversală". In min. 54, 
un „triunghi" Ciocan — Terheș — 
Ov. Lazăr eșuează în faza de fi
nalizare. Sibienii îl avertizează 
pe orădeni pe contraatac, în min. 
55, cînd cursa decisă spre careu 
a lui Cașuba e stopată cu greu 
prin fault. Apoi, în min. 62, la 
un puternic șut de la 25 m, Lă- 
zăreanu acordă oaspeților singu
rul lor corner. De' altfel acum 
gazdele vor slăbi ritmul, permi- 
țînd „interiștilor" să iasă din 
„corzi" și să echilibreze disputa. 
Și meciul va curge încet, dar si
gur, spre egalitatea din final care 
înseamnă un punct mare pentru 
sibieni, angajați în lupta pentru 
un „loc european*.

George ROTARU

SIBIENI
j F.C. BIHOR 1 (1) |
I F.C. INTER 1 (1> I

Stadion F.C. Bihor ; teren foar
te bun : timp frumos ; spectatori 
— circa 12.000. Șuturi : 13—7 (pe 
poartă : 6—6). Cornere : 17—1.
Au marcat : OV. LAZAR (min. 
41). respectiv VASII (min. 37).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 7 — 
Bălai 6 Bucico 5.5 (min. 66 V. 
Pop 5). Biszoc 6. Weisenbacher
6 (min. 46 Baba 6) — Tămas 6. 
M. Ciocan 5.5 Szeneș 6, Mujhal
7 — Terhes 6. Ov. Lazăr 6.

F.C. INTER : Alexa 7 — Cotora 
6 Boar 7 I. Ene 6 Dobrotâ 7 — 
M. Stănescu 6.5. Majaru 6 (min. 
69 B. Popescu 6). Jurcă 6 (min. 
43 Mărgărit 6) — Văsîi 6 Radu
II 6 Cașuba 7.

A arbitrat V. Titorov (Plo- 
peni) ; la linie : M. Salomir 
(Cluj-Napoca) și V. Alexandru 
(București).

Cartonașe galbene : OV. LA- 
ZAR. MUJNAI. CAȘUBA. RADU 
n.

La speranțe : 1—2 (0—6).

MULTE FAZE
Un meci care n-a ridicat nici 

un fel de probleme, nici un 
moment : nici în privința învin
gătoarei nu au existat prea mul
te semne de întrebare, Victoria 
dominînd cu insistență din pri
mul în ... penultimul minut (vom 
vedea îndată pentru ce excludem 
minutul 90) și nici brigada de 
arbitri nu a avut prea mult de 
lucru, partida decurgînd liniar, 
într-o deplină notă de sportivi
tate. După cîteva atacuri ,,de 
încălzire", în minutul 10, Ule- 
șan driblează doi adversari pe 
partea dreaptă, centrează, CUL- 
CEAR preia și „întoarce" ca la 
carte, înscriind pe sub Hristea, 
ușor intlrziat in plonjonul său. 
Portarul piteștean se va revan
șa peste cîteva momente, cînd va 
respinge spectaculos mingea pe 
care o expediase același Cul- 
cear din plonjon, cd capul, și 
tot Culcear, singur în careu 
(min. 20). va loba peste Hristea. 
dar, milimetric, și peste poartă ! 
In min. 23, Ia o centrare de pe 
partea dreaptă, M. PANA vine 
precis la întîlnîre, reia și mai 
precis cu capul și... 2—0. Sensul 
unic al reprizei se întrerupe în
spre final, dar, pe rînd. Amără- 
zeanu (min. 37) șl Pîrvu (min. 
40), seăpați singuri în careu, li 
oferă lui Nițu prilejul să se re
marce.

DE POARTĂ,
După o bară — linia porții a 

iul Eduard în min. 49 (șut în 
genul celui al lui Hurst la fi
nala C.M. din 1966 !), oaspeții vor 
insista. Și vor obține in minu
tul 58 o reducere de scor, AMA- 
RAZEANU avînd reacția necesa
ră unui virf de atac, Ia o min
ge ezitant trimisă acasă de un 
apărător bucureștean. Victoria 
sesizează momentul critic, revi
ne spectaculos și se va distan
ta din nou in minutul 76, prin 
FULG A, care pătrunde în careu, 
driblează fin spre dreapta și în
scrie in colțul lung. Iar in mi
nutul 83 gazdele vor „plusa" : 
gol de kinogramă, la un impeca
bil un-doi Culcear—URSEA, ulti
mul înscriind dezinvolt. Și ia- 
tă-ne ajunși, în amintitul minut 
90. cînd la poarta Victoriei este 
o adevărată canonadă, dar pe 
rînd unul-doi-trei piteșteni fie 
că șutează în bară, fie că trag 
pe lîngă poartă, fie... luftează 
singuri cu portarul. Mai lucid 
se va dovedi PÎRVU, precis în 
reluarea din viteză, cam din 
dreptul punctului de la 11 metri. 
De șase ori goluri frumoase, de 
tot atîtea ori meritate aplauze...

Sorin SATMARI

CONCRETIZATE I

| VICTORIA 4 (2) I
1 F.C. ARGEȘ 2 (0> |

Stadion Victoria : teren exce
lent : timp însorit ; spectatori — ■ 
circa 4.000. Șuturi : 14—30 (pe I
poartă 7—4). Cornere : 4—1. Au | 
marcat : CULCEAR (min. 10). M. 
PANA (min. 23). FULGA (min. * 
76) URSEA (min. 83) respectiv I 
AMARA ZEA NU (min. 58) PÎRVU I 
(min 90>.

VICTORIA : Nițu 7 — Cojocaru 
7 (min. 73 Bălan 6), Feodot 7, 
Mirea 6.5 Pană 7 — Culcear 7. 
Ștefan 7. Fulga 6,5 — Uleșan 6.5. 
Damaschin I 6 (min. 73 Tiră 6) 
Ursea 7,

F.C. ARGEȘ : Hristea 6 — Voi- | 
cu 6.5. Vilău 6. Pîrvu 7. Tănase I 
6 — Dican 6.5. Eduard 7. I. • 
Gheorghe 6 (min. 51 Dumitru 5) 
— Bănută 6.5. Amărăzeanu 7- 
Vlădoiu 6 (min. 65 Priseeeanu 5).

A arbitrat S. Necșulescu 
(Scornicești) ; la linie: Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea) și I. Veiea 
(Craiova).

La speranțe : 3—1 (2—1).

etapa a 22-a „POLI" PIERDE LA ALBA IU LI A, U.T.A. CÎȘTIGĂ LA... TIMIȘOARA!

NEAMȚ — GLO- 
(1—0) ; Chertic 

ghioaiei (min. 
vu (min. 83 din

U. PLOIEȘTI — 
1—0 (2—0) : Gă-

Cismaru (min.
— POIANA 

V —0) ; oprea 
bele din 11 m), 
respectiv Achim

•EtfI — PETRO 
—3 (0—2) : M.

11 m), respec- 
12), Mocanu 

in (min. 59 din

RARI CÎMPU- 
EHNICA IAȘI

RIA BACAU — 
3INAMO TUL- 
Iiiuță (min. 59 

>vici (min. 90) 
(min. 47).

ANI — C.S.M.

UL BRĂILA —

CLASAMENTUL

1. PETROLUL
2. Progr. Br.
3. Polit. Iași
4. Gloria Bz.
5. C.S.M. Sv.
6. Steaua Mizil
7. Unirea Focș.
8. FEPA ’74
9. Ceahlăul

10. Aripile Bc.
11. Met. Plopeni
12. CFR Pașcani
13. CS Botoșani
14. Prahova
15. Șiretul
16. ASA Expl.
17. Poiana
18. Delta

22 15 5 2 37-10 35
22 14 1 7 42-23 29
22 12 2 8 43-20 26
22 12 1 9 36-24 25
22 9 5 8 29-24 23
22 11 1 10 29-26 23
22 10 3 9 20-22 23
22 9 3 10 26-26 21
22 10 1 11 27-29 21
22 8 5 9 27-33 21
22 10 1 11 25-32 21
22 8 4 10 23-24 20
22 8 4 10 23-32 20
22 9 1 12 20-27 19
22 8 3 11 20-30 19
22 8 2 12 21-42 18
22 7 3 12 19-35 17
22 5 5 12 26-34 15

STEAUA MIZIL 2—0 (1—0) î Rusu 
(min 44) și Titirișcă (min. 67 din 
11 m).

UNIREA FOCȘANI — C.F.R. 
PAȘCANI 0—0.

Relatări de la C. Rusu, O. Băl- 
teanu, C. Burghelea, V. Frincu, 
A. Rotaru, S. Neniță. V. Apostol, 
Gr. Rizu. P. Ion.

SERIA A H-a —
METALUL MIJA — TRACTO

RUL BRAȘOV 4—0 <3—0) : Ma
tineu (min. 2). Trandafir (min. 
24 Și 72) și G. Ionită (min. 43).

I.C.I.M. BRAȘOV — PANDURII 
TG. JIU 2—0 (2—0) : Dumitrescu 
(min. 9) și Folbert (min. 14).

F.C.M. CARACAL — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 3—0 (2—0) S 
Popa (min. 7 și 52) și Gingu 
(min. 20).

CHIMIA RM. VÎLCEA — ME
TALUL MANGALIA 2—0 (1—0) S 
Marin Nicolae (min. 10) și Au
gustin (min. 56).

GAZ METAN MEDIAȘ — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 3—1 
(1—0) : M. Marius (min. 44). Pre- 
datu (min. 48), Rotar (min. 84), 
respectiv Cristea (min. 70).

MINERUL MOTRU — META
LURGISTUL SLATINA 1—0 (1—0) ! 
Iacob (min. 21).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — DA
CIA PITEȘTI 2—2 (0—1) : Banu
(min. 66). Petre (min. 89). res
pectiv Togan (min. 33), Votca 
(min. 52).

JIUL PETROȘANI — SPORTUL 
.,30 DECEMBRIE* 3—0 (3—0) î U' 
drică (min. 11 și 32) și M. Crts- 
tea (min. 41).

CLASAMENTUL
1. JIUL 22 14 4 4 43-10 32
2. Chimia 22 14 4 4 36-13 32
3. Electromureș 22 11 4 7 36-33 26
4. ICIM Brașov 22 11 1 10 26-23 23
5. F.C.M. Car. 22 11 1 10 33-33 23
6. Tractorul 22 9 4 9 26-31 22
7. Pandurii 22 8 6 8 19-24 22
8. AS Drobeta 22 8 5 9 39-29 21
9. Sp. ,,30 Dec." 22 9 3 10 16-17 21

10. Electroputere 22 9 2 11 26-30 20
11. Metalurgistul 22 9 2 11 28-33 20
12. CS Tîrgoviște 22 9 2 11 19-26 20
13. Gaz Metan 22 8 4 10 26-33 20
14. Met. Mang. 22 7 5 10 27-26 19
15. Dacia Pitești 22 8 3 11 24-30 19
16. Dunărea 22 7 5 10 31-41 19
17. Min. Motru 22 7 5 10 18-29 19
18. Met. Mija 22 7 4 11 24-36 18

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— C.S. TÎRGOVIȘTE 3—0 (2-0):
David (min. 20 din 11 m). Mă-
pescu (min. 23) Si Ortopan (min.
66)

Relatări de la P. Volnea, V. Se- 
căreanu, Gh. Donciu, S. Gior- 
noiu, M. Țacăl. Gr. Jugănaru, M. 
Constantinescu. G. Duțu șl M. 
Focș an.

SERIA A IH-a -
MINERUL CAVNIC — GLORIA 

BISTRIȚA 0—1 (0—1) : Manea
(min. 30).

CHIMICA TÎRNAVENI — C.S.M. 
REȘIȚA 2—1 (1—0) : Vereș (min. 
13). Ogrean (min. 89 din 11 m), 
respectiv Stroia (min. 79).

AV1NTUL REGHIN — META
LUL BOCȘA 0—1 (0—1) : costescu 
(min. 18).

GLORIA REȘIȚA — F.C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 2—1 
(2—1) : lie (min. 18). Marcă 
(min. 39), respectiv Olah (min. 9).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — DACIA MECANICA ORAȘ- 
TIE 4—0 (2—0) : Vlătănescu (min. 
7 și 12). Dudaș (min. 58 și 77).

UNIREA ALBA IULIA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA l—0 (1—0) : 
N. Popa (min. 17).

OLIMPIA SATU MARE — AR
MATURA ZALAU 2—0 (1—0) :
Boiba (min. 21) și Gerstenmaier 
(min. 65).

C.F.R. TIMIȘOARA — U. T. 
ARAD 0—2 (0—1) S D. Popescu
(min. 00) și Petreseu (min. 72).

CLASAMENTUL

1. „POLI" TIM. 22 15 4 3 53-21 34
2. U.T.A. 22 16 1 5 52-22 33
3. Olimpia 22 14 4 4 47-17 32
4. Gloria B-ța 22 12 2 8 41-23 26
5. ASA Progr. 22 11 3 8 41-30 25
6. Armătura 22 11 2 9 28-34 24
7. Unirea A.I. 22 11 1 10 45-32 23
8. FC Maram. 22 9 3 10 36-29 21
9. CSM Reșița 22 10 1 11 29-30 21

10. Strungul 22 7 6 9 20-28 20
11. Dacia Orăștie 22 9 2 11 22-42 20
12. Chimica 22 9 1 12 32-38 19
13. Min. Cavnlc 22 8 2 12 27-37 18
14. Met. Bocșa 22 7 4 11 25-42 18
15. Gloria Reșița 22 8 2 12 24-43 18
16. CFR Tim. 22 7 3 12 25-33 17
17. AS Paroșeni 22 7 2 13 21-37 16
18. Avîntul 22 3 5 14 15-45 11 i

STRUNGUL ARAD A.S. PA
ROȘENI VULCAN 2—0 (1—0) •
Szel (min 14 și 55)

Relatări de la M. Pale Au 1* 1
Ducan. L Ormenișan, P. Fuchs, i
șt. Marton. I. Anghelina Fl. Vida.
C. Crețu si O. Berbecaru•



în turneul de hochei de la Galați

STEAUA, NEÎNVINSA, PE PRIMUL LOC
galați, 9 (prin telefon). Tur

neul Diviziei A la hochei, prima 
grupă valorică, a fost cîștigat de 
echipa Steaua, în urma unei e- 
voluții de* bună calitate, con
stantă de-a lungul celor trei zi
le. Sîmbătă și duminică s-au în
registrat următoarele rezultate :

STEAUA BUCUREȘTI — DU- 
NAXEA GALAȚI 11—4 (1—0,
5—3, 5—1). Hocheiștii bucureșteni 
și-au tratat partenerii cu... in
dulgență, iar aceștia și-au în
cercat șansele la potențialul ma
xim, astfel că Steaua a înscris 
abia în min. 16. După pauză, 
■oaspeții au accelerat progresiv, 
In min. 31 a fost 5—1, gălățenii 
au replicat curajos și au înscris 
de două ori, făcînd ca în min. 
36 scorul să devină 5—3. Repriza 
s-a încheiat la 6—3. la reluare a 
înscris Dunărea (6—4 în min. 44). 
pentru ca pînă la urmă Steaua 
să domine categoric și- să reali
zeze alte cinci goluri.

Au înscris: Hălăucă 3, I. Za
haria 2, Chiriță, Alefce, Moho- 
rea, Dragomir, Dala, Dospin, 
respectiv Andrei, Fulga, Marcu 
și Munteanu. Arbitri: I. Becze 
— IU. Presneanu, M. Dinu.

autentic la cele două porțl, for
mația campioană șl-a construit 
metodic, cu răbdare o victorie 
categorică, apărîndu-se ferm șl 
atacînd incisiv și derutant. Io- 
niță, Hălăucă și Dlmache au 
marcat trei goluri fulgerătoare, 
prin șuturi care l-au lăsat pe 
portarul Bartha fără replică. 
Hocheiștli de la Sport Club au 
opus o rezistență dîrză, au ata
cat, dar neeficient.

Au înscris: Hălăucă 2, Ioniță, 
I. Zaharia, Chiriță, Geru, Dima- 
che, respectiv Bartalis. Au con
dus : I. Bccze — N. Enache, D. 
Trandafir.

Mircea COSTEA

— DI- 
(2—1,

OTILIA BADESCU ÎNTRE PRIMELE 16
JUCĂTOARE DE TENIS DE MASA ALE LUMII

începînd de joi, cea de a 40-a 
ediție a Campionatelor Mon
diale de tenis de masă care se 
desfășoară la Dortmund a avut 
în prlm-plan probele indivi
duale. într-o companie deosebit 
de puternică, reprezentanta 
noastră, Otilia Bădescu, aflată 
la primul ei an de seniorat, a 
reușit o foarte frumoasă com-

Cupa Campionilor Europeni
(Urmare din vag. 1)

S.C. MIERCUREA CIUC 
NAMO BUCUREȘTI 5—4 
1—1, 2—2). Ambele formații au 
luptat din răsputeri, oferind 
perioade de joc dinamic, cu e- 
voluție strlnsă a scorului, dar 
presărată cu numeroase obstruc
ții și durități, sancționate prompt 
de arbitri (18—26 minute de pe
nalizare). Cei de la Sport Club 
au patinat șl au combinat mai 
bine, dar au făcut greșeala să 
răspundă jocului obstructionist 
al partenerilor, interesați evi
dent să fragmenteze jocul. Por
tarul Gh. Hutan a apărat ex
traordinar, evitînd cel puțin 
6—7 goluri, și a limitat sub
stanțial diferența de scor, creînd 
astfel, impresia că un rezultat 
egal ar fl fost mal firesc.

Marcatori : B. Nagy, Gereb, 
Sofron, Bartalis, Horvath, res
pectiv Pisăru 2, Sotyom. Er8s. 
Au arbitrat: N. Enache — M. 
Dinu, D. Trandafir.

a avut un bun aport în contra
atac. De altfel, trebuie să mai 
remarcăm foarte buna presta
ție a portarilor, Tudor Vasiie 
— cu lansări prompte spre 
semicercul advers, șl Adrian 
Simion — care a apărat și 
două aruncări de la 7 m (min. 
14 și 26). Lor li 
Marian Dumitru 
tru Berbece, cu o

se adaugă 
și Dumi- 
im portantă

Cupa
(Urmare im pag 1)

DUNĂREA GALAȚI — DINA
MO 1—3 (1—2, 6—0, 0—1). Intr-o 
partidă cu o singură repriză in
teresantă, Dinamo s-a prezentat 
mai bine fizic după meciurile 
din ajun, avînd în Pisăru același 
neobosit animator. Gălățenii au 
avut mai multe ocazii de 
dar fie că au fost stopați 
portarul Gh. Huțan, fie că 
cel mai adesea — au ratat 
situații favorabile.

Marcatori : Andrei, respectiv 
Solyom, Caval șl Pisăru. Arbl- 

. tri: M. Presneanu — M. Dinu, 
N, Enache.

gol, 
de

din

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 7—1 (2—0. 1—1, 4—0). In 
cel mal frumos meci al turneu
lui, bogat în faze de hochei

pivoților și extremelor pe se
micerc ; mobilitate în închi
derea culoare1 or de șut etc —, 
în schimb ei au practicat un 
joc dur, periculos, mai demn 
de un meci din... Centura de 
aur, cu lovituri gratuite (a 
excelat Bouaouli), unele mai 
clare ca lumina... sălii, dar to
lerate de arbitri, chiar șl a- 
tunci cînd acestea se petre
ceau sub ochii lor. De altfel, 
cele numai 6 eliminări (Boua
ouli și Isakovici, cite 2) și 2 
aruncări de la 7 m dictate sînt 
doar o palidă reflectare a 
„răspunsului1* arbitrilor la- 
durități. la antijocul practicat 
de echipa franceză.

La aoest „stil" de joc, la 
necunoașterea adversarului, ca 
să fim drepți, s-a adău
gat • și faptul că 
moviștii n-au fost nici ei 
forma din partidele anterioare 
(Bedivan — bolnav n-a jucat, 
Buligan — accidentat — a avut 
totuși o zi foarte bună, Roșea, 
— Simion, Dog ăr eseu — nerefă- 
cuți după accidentări mal 
vechi sau mai noi), ceea ce

adău- 
dina- 

in

contribuție în ambele faze ale 
jocului, dar și ceilalți 
felicitări pentru acest

Au marcat: Lindgren 
din 7 m), Andersson 6, 
son 6, Abrahamsson 2, Bengts
son 2, Huit 1 pentru 
r-esipectiv Berbece 
6 (1), Dumitru 6, 
Stol 1, Cicu 1. 
excelent Jurgen 
Thomas (R.F.G.).

merită 
succes.
6 (4
Mans-

gazde,
9 (3). Stingă 

Mirică 1, 
Au arbitrat 

și Hans

Cupelor
s-a reflectat și în 
mise la circulația 
greșite — aproape 10, ținerea 
excesivă a balonului etc.). în 
ratările clare ale unor atacuri 
și contraatacuri (peste 10 ac
țiuni și un 7 m), in nevalori- 
ficarea momentelor de supe
rioritate ș.a. Toate acestea au 
făcut ca Dinamo să nu-și a- 
rate dorit prea puțin adevăra
ta valoare, pe care o dorim 
confirmată în meciul retur.

Drept urmare, scorul în a- 
ceastă partidă d-e un nivel 
scăzut a evoluat intr-un per
manent echilibru, fiecare for
mație conducînd, pe riad ia 
unul-două goluri diferență, 
Dinamo avînd posibilitate să 
se desprindă în min. 
10), min. 51 (17—15) 
53 (18—16), dar...

Au marcat : Roșea
7 m), Licu 6(1), "
Zaharia 2, Jianu 1, Dogărescu 
1 pentru gazde, respectiv 
Bernard 6, Tristan 6. Mahe 3,

Au 
și

greșelile co- 
mingii (pase

39 
Și

(13- 
mln.

7
Mocanu

(1 din
3,

Isakovioi 2, Houlct 
ouli 1, Dcsroses 1. 
trat W. Prizkow 
Einchhorn (R.D.G.),

Boua- 
arbi- 
H.J.

TURNEUL INTERNATIONAL „CENTURA DE AUR“
tUrmire im vag. I)

Nicolae Aliuță a început bine 
finala „muștelor" cu campio
nul Uniunii Sovietice, Iuri Ar- 
baciakov. în prima repriză, fo
losind bine directa de stingă 
și-a ținut adversarul la distan
ță și a acumulat destule punc
te. Din rundul secund, însă, 
boxerul oaspete a atacat mal 
mult și s-a distanțat în cîș- 
■tigător, I. Arbaciakov (U.R.S.S.) 
b.p. N. Aliuță.

După un meci de uzură, in 
care „cocoșul" Adrian Mărcuț 
a reușit doar în ultima repri
ză să evolueze la valoarea aș
teptată, în rest fiind dominat 
de sportivul sovietic Timofei 
Skriabin (medaliat cu bronz la 
jltima ediție a J.O.), tînărul 
nostru reprezentant (19 ani) a 
cedat Ia puncte. T. Skriabin 
(U.R.S.S.) b.p. Ad. Mărcuț.

Partidă pe muchie de cuțit 
între campionul european Mi- 
hak Kazarian (U.R.S.S.) și fos
tul campion mondial de tineret 
Marcelică Tudoriu. Buni cunos
cători al tehnicii pugilistice, cei 
doi au luptat de la egal la egal 
tot timpul meciului, cu excep
ția ultimelor două minute, cînd 
superioritatea pregătirii fizice a 
românului și-a spus cuvîntul, el 
fiind acela care, cu serii pre
lungite la față, i-a convins pe 
judecători să-i acorde, pe drept, 
victoria. M. Tudoriu b.p. M. 
Kazarian (U.R.S.S.).

Pentru dinamovistul Daniel 
Dumitrescu finala cu ..semiușo- 
rul“ Kibar Tatar (Turcia) a 
fost cea mai ușoară întîlnire 
susținută de-a lungul turneu
lui. Categorica sa superioritate 
tehnică i-a permis să lupte cu 
partenerul ca într-un meci de 
antrenament, punctînd clar, a- 
desea foarte dur, ori de cîte

ori a vrut. Tatar a încercat 
să-l surprindă cu lovituri de
cisive pe care, însă, le-a pla
sat, de fiecare dată, în... gol. 
D. Dumitrescu b.p. K. Tatar 
(Turcia).

„Ușorul" Constantin Tsiu 
(U.R.S.S.), unul dintre cei mai 
tehnici boxeri ai turneului, și-a 
dovedit superioritatea și în par
tida finală susținută în compa
nia sportivului nostru Giani 
Gogol. în ciuda eforturilor de
puse, de-a ldngul întregului 
meci, de acesta, Tsiu a reușit 
să puncteze mult șl spectacu
los, obținînd o clară vic
torie. C. Tsiu (U.R.S.S.) b.p. 
G. Gogol.

Conștienți de forța de lovi
re a partenerului, fiecare din
tre cei doi finaliști la „semi- 
mijlocie**, Francisc Vaștag șl 
Vladimir Erescenko (U.R.S.S.), 
și-au luat măsuri de prevede
re, blocîndu-se ermetic, nelă- 
sîrid decît o țintă extrem de 
mică expusă loviturilor. Cu un 
tir insistent și bine reglat, 
Vaștag atacă din ce în ce mai 
hotărît. replicile lui Erescenko 
fiind mai rare, dar pînă la ul
timul gong, deosebit de peri
culoase. Boxerul român a fă
cut din nou dovada talentului 
său și, bine condus din colt de 
Relu Auras si Vasiie Bala, 
punctează mult mai mult de
cît adversarul său șl pîstlgă 
clar. Fr. Vaștag b.p. VI. Eres
cenko (U.R.S.S.).

Campionul european Israel 
Akopkohian (U.R.S.S.) nu a 
impresionat la București. O pa
sivitate neașteptată din partea 
lui î-a permis lui Rudei Obreja 
să atace cu tot mal multă în
drăzneală, reușind să acumu
leze punctele necesare deciziei, 
care I-a adus încă o „Centură 
de aur« la categoria miilocte 
mică. R. Obreîa b.p. I. Akop
kohian (U.R.S.S.).

La categoria mijlocie. Doru 
Maricescu a trecut pe lingă o 
frumoasă performanță. Deși a 
dominat timp de două reprize 
în partida cu Andrei Kurniavka 
(U.R.S.S.), lipsa de decizie 
l-a făcut să piardă în ul
timul rund tot avantajul. Un 
verdict de meci nul ar fi fost, 
desigur, echitabil, dar cum tre
buia desemnat un învingător, 
juriul l-a preferat pe sportivul 
sovietic, care a avut un final 
mai bun. A. Kurniavka 
(U.R.S.S.) b.p. D. Maricescu.

Boxerii cubanezi, marea ma
joritate deveniți spectatori la 
această ediție a „Centurii", 
l-au încurajat frenetic pe „se
migreul" Julio Quintana. Deși 
au trecut șase ani de cînd a- 
eesta a cucerit pentru prima 
dată trofeul, în ciuda vîrstei, 
el s-a dovedit și de data a- 
ceasta redutabil, întrecîndu-1 
prin abandon pe Vasiie Damian. 
J. Quintana (Cuba) b. ab. 2. V. 
Damian.

Singura finală între oaspeți, 
la categoria grea. Iuri Vaulin 
(U.R.S.S.) a atacat irezistibil 
încă din primul rund și, spre 
surpriza generală, cubanezul 
Luis Azuguy a fost trimis la 
podea și numărat, după care 
antrenorul a aruncat prosopul 
în ring, cerînd astfel abando
nul elevului său. I . Vaulin 
(U.R.S.S.) b. ab. 1 A. L. Azu
guy (Cuba).

Ultima partidă, la super- 
grea, a adus boxerilor so
vietici încă o centură. Al. 
Mirosnicenko (U.R.S.S.) b.p. M. 
Paizs.

Nu putem încheia aceste rin-, 
duri fără a adresa felicitări 
Clubului Rapid pentru exce
lenta organizare și fără a 
sublinia inițiativa federației 
noastre de specialitate de a 
permite intrarea liberă a ele
vilor.

portare la simplu, ureînd între 
cele măi bune 16 jucătoare ale 
lumii. După ce în turul 4 a cîș
tigat cu 3—0 (15, 15, 16) meciul 
cu Lee Tae Jo (Coreea de Sud), 
ea a fost depășită în optimi 
cu 3—1 (16, —15. 5, 16) de Chen 
Jing (R. P. Chineză), a șasea 
jucătoare în clasamentul mon
dial și favorita nr. 1 pe 
tabloul de concurs al C. M.

Alte rezultate' din 
Jun (R. P. Chineză) 
la Gherghelceva 
3—1, Chen Zihe (R. 
ză) — Fumiyo Yamashita (Ja
ponia) .3—1, Qiao Hong (R. P. 
Chineză) — Elena Safarova 
(Cehoslovacia) 3—1.

La dublu feminin, victoria a 
revenit perechii chineze Deng 
Yaping, Qiao Hong, care au în
trecut cu 2—0 (18, 19) în finală 
pe compatrioatele lor Chen 
Jing, Hu Xiaoxin.

optimi : Li 
— Danie-
(Bulgaria) 
P. Chine-

CONCLUS Df GIMNASTICA
LA COTTBUS

Proba feminină din cadrul 
concursului de gimnastică de 
la' Cottbus (R. D. Germană) a 
fost ciștigată de sportiva ame
ricană Brandy Johnson cu 
38,925 p. urmată de Maria Ne- 
culiță (România) — 38,725 p,
Lori Strong (Canada) — 38,350 
p, Camelia Mîndricel (Româ- 
nk)) — 38,200 p, Diana Schro
der (R.D.G.) — 37,925 p. etc.

întrecerea masculină a dat 
cîștig de cauză lui Sylvio 
Kroll (R.D.G.), cu 57,70 p Ur
mat de coechipierul său Jorg 
Behrend, cu 57,25 p.

INTENSĂ ACTIVITATE
HOCHEISTICĂ

• Localitatea suedeză Gaevle a 
găzduit meciul amical de ho
chei pe gheață dintre selec
ționatele Suediei și Finlan
dei. Hocheștii suedezi au 
obținut victoria cu scorul da 
3—2 (1—1, 2—0 0—1).

în al doilea joc, la Sundsvall, 
Suedia a obținut victoria cu 
5—1 (2—0. 2—1, 1—0).

<1 în ziua a patra a Campio
natelor Europene pentru juniori 
de la Kiev au fost consemnate 
următoarele rezultate : Norve
gia — România 12—4, Ceho
slovacia — Elveția 19—1, U.R.S.S- 
—R.F. Germania 7—1, Suedia — 
Finlanda 5—5.
• în cadrul Campionatului

Mondial (grupa B). ce se desfă
șoară în Norvegia, selecționata 
Franței a învins cu scorul da 
5—2 (0—0, 2—0, 3—2) formația El
veției. Alte rezultate : Italia — 
Japonia 6—0 (2—0, 3—0, 1—0) ;
R.D. Germană — Danemarca 9—® 
(3—0, 5—0, 1—0). După cinci eta
pe, în clasament se menține li
deră echipa Norvegiei — 10 
puncte, urmată de Franța șl 
Italia — cu cîte 7 puncte.
• Selecționata Poloniei a sus

ținut un meci de verificare, la 
Varșovia. în compania formației 
cehoslovace HZ Litvinov, partida 
s-a încheiat la egalitate : 2—2
(0—1, 2—0, 0—1).
• într-un meci amical dis

putat la Stuttgart, selecționară 
Canadei a întrecut cu scorul de 
7—3 (1—2, 3—0, 3—1) formația
R.F. Germania. într-un alt 
meci, la Frankfurt pe Main, gaz
dele s-au revanșat obținînd vic
toria cu 4—2 (0—1, 1—0, 3—1).
• Competiția internațională de 

la Leningrad, dotată cu Premiul 
„Literaturnaia Gazeta*4, la care 
au participat 8 selecționate olim
pice s-a încheiat cu victoria 
formației U.R.S.S., care a între
cut în finală cu 8—2 (2—0. 5—0, 
1—2), reprezentativa sovietică de 
tineret.

în meciul pentru locul 3, El
veția a dispus cu scorul de 5—3 
(0—1, 1—1, 4—1) de echipa Cana
dei.

Fetbal meri4i«R«
• LA EDINBURGH s-a desfă

șurat tragerea la sorți a grupelor 
turneului final al Campionatului 
Mondial pentru cădeți (jucători 
pînă la 16 ani), competiție ce se 
va desfășura în Scoția, în pe
rioada 10—24 iunie.

Componența grupelor este ur
mătoarea : Grupa A : Scoția,
Ghana, Cuba, Bahrein ; Grupa 
B: Cîștigătoarea Campionatului 
European al categoriei de vîrstă, 
Australia, S.U.A., Brazilia ; Gru
pa C : Argentina, R.P. Chineză, 
Nigeria, Canada ; Grupa D î 
Guineea, Columbia, Arabia Sau- 
dită, echipa clasată pe locul se
cund la Campionatul European.

• IN ETAPA DE SIMBATA a 
campionatului englez, lidera 
clasamentului, Arsenal Londra, a 
învins cu 2—0 pe Everton. Alte 
rezultate : Liverpool — Sheffield 
5—1 ; Coventry — Norwich 2—1 ; 
West Ham — Derby 1—1 ; Midd
lesbrough — Southampton 3—3 ; 
Milwall — Manchester United 
0—0 ; Q.P. Rangers — Wimble
don 4—3.

• IN VEDEREA MECIULUI 
AMICAL pe care echipa Polo
niei îl va susține la 12 aprilie, 
la Varșovia, cu selecționata 
României, Federația poloneză de 
specialitate a selecționat 20 de 
jucători. Din lot fac parte cunos- 
cuții internaționali inakowski 
(portar), Lukaslk, Budka, So- 
cinski, Prusik, Urban, Dzieka- 
nowski, Furtok, Arașkewlcz șl 
alții.
• IN ETAPA a 24-a a cam

pionatului Italiei, echipa A. C, 
Milan a terminat la egalitate, 0—0, 
pe teren propriu cu formația 
Napoli. Alte rezultate : Cesena — 
Internazionale 1—2 : Como — Ve
rona 1—1 ; Lecce — Juventus 
2—0, Pescara — Atalanta 1—1 ; 
Pisa — Ascoll 0—0 ; Sampdoria — 
Fiorentina 1—2 ; Torino — A. S. 
Roma 3—1 ; Lazio — Bologna 
0-0.

în clasament conduce Interna
zionale Milano, cu 42 p, urmată 
de Napoli — 35 p, Sampdoria si 
A. C. Milan — cu cîte 31 rt

PE SCURT • PE
BASCHET • Campionatul u- 

niversitar feminin al S.U.A. a 
fost cîștigat de echipa Universi
tății din Tennessee, care a în
vins în finală cu scorul de 
76—60 (34—32) formația Auburn
(Alabama). • „Cupa Campionilor 
Europeni" la masculin a fost cu
cerită de Jujjoplastika Split, 
care, în finală disputată la MUn- 
chen, a întrecut cu scorul de 
75—69 (35—35) formația Maccabl
Tel Aviv. Au asistat peste 12 000 
de spectatori. In partida pentru 
locurile 3—4, echipa Aris Salonic 
a învins cu scorul de 88—71 
(48—38) formația F.C. Barcelona.

BOX • Thallandezul Kaosal 
Galaxy și-a păstrat titlul de 
campion mondial (pentru a 10-a 
oară consecutiv) la categoria su- 
permușcă (versiunea WBA), în- 
vingînd la puncte. în 15 reprize, 
pe japonezul Kenjl Matsumara, 
în gala desfășurată la Yokoha
ma. • La Melbourne, australia
nul Jeff Fenech a cucerit titlul 
de campion mondial la categoria 
pană (versiunea WBC) învlngînd 
la puncte, în 12 reprize, pe me
xicanul Marcos Villasana.

CICLISM • Prima etapă a 
competiției „Tour de Vaucluse", 
ce se desfășoară pe șosele din 
sudul Franței, a revenit rutieru
lui englez Martin Earley, Înre
gistrat pe 171 km cu timpul de 
4hl6:26. In clasamentul general 
conduce Uwe Raab (R.D.G.), În
vingătorul „prologului", urmat 
la 6 s de francezul Morelle. • 
Etapa a doua a „Turului Cala- 
brlel" a revenit rutierului lta-

SCURT • PE SCURT
lian Fabiano Fontanelli, înregis
trat pe distanța de 221 km In 
5h51:55. In clasamentul general 
conduce italianul Alberto VolpI. • 
Turul Țării Bascilor s-a încheiat 
în orașul Zumaia, cu victoria ir
landezului Stephen Roche, urmat 
la numai 8 s de spaniolul Federi
co Echave. ultima etapă, a 5-a, 
disputată contracronometru in
dividual pe distanța de 4 km a 
revenit lui Roche în 6:10

ȘAH • In prima rundă a tur
neului de la Tallin, Milan Draș- 
ko (Iugoslavia) a cîștigat la Mi- 
hall Marin (România). Restul 
partidelor s-au încheiat remiză. 
• După șapte runde și dispu
tarea partidelor întrerupte în 
turneul de la Barcelona conduce 
Llubojevlcl (Iugoslavia) cu 5,5 
puncte, urmat de Short (Anglia) 
— 4,5 p, Iusupov (U.R.S.S.), Hub- 
ner (R.F.G.), Hjartarson (Islan
da) — 4 p etc. Campionul
mondial Kasparov se află pe lo
cul 12 cu 3 puncte.

TENIS • tri sferturile de 
finală ale turneului femi
nin de la Hilton Head s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Steffl Graf Radka Zrubakova 
6—2, 6—1, Martina Navratilova — 
Hana Mandlikova 6—2, 7—5; Na
talia Zvereva — Leila Meskl 
6—3, 6—2 ; Arantxa Sanchez — 
Linda Ferrando 7—3, 6—1.

VOLEI • tn competiția femi
nină de la Szombathely, selec
ționata Cubei a Întrecut cu 
scorul de 3—0 formația Ungariei, 
iar echipa Bulgariei a Învins cu 
3—1 pe cea a Cehoslovaciei.
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