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Divizia „A" de fotbal, etapa a 33-a
Sîmbătă, 5 mai, au continuat, 

sub președinfia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge- 
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului National al Oame
nilor Muncii, lucrările Plenarei 
Consiliului National al Oame
nilor Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe.

La sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost intim- 
pinat de participant! cu maltă 
căldură, cu îndelungi si puter
nice aplauze.

In cursul dimineții au test 
reluate lucrările in plen.

Dezbaterile au prilejuit, in 
continuare, o analiză aprofun
dată, de înaltă exigență, a mo
dului în care organele de con
ducere colectivă din ministere, 
centrale și îutreprinderi acțio
nează pentru îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-soeială a Româ
niei pe anul 1984, pentru reali
zarea programelor prioritare 
privind lărgirea bazei energeti
ce și de materii prime a țârii, 
pentru extinderea și generali
zarea acordului global in toate 
ramurile economice, pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al Xtl-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului.

In continuare. Plenara Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii a adoptat, in unanimita
te o hotărîre-chemare, care dă 
expresie voinței tuturor celor ee 
lucrează în industrie, construc
ții, transporturi, in domeninl 
circulației mărfurilor și finan
țelor de a ridica întreaga acti
vitate la un nivel superior de 
calitate și eficiență, de a rea
liza exemplar obiectivele de 

dezvoltare ecooomico-soeială a 
țării prevăzute pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Primit cu deosebit entuziasm, 
eu cele mai alese sentimente 
de dragoste ți stimă, a luat 
cuvintut, in încheierea lu
crărilor, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuviatarea conducătorului 
partidului și stalului nostru a 
lost urmărită eu profund inte
res, ca deplină satisfacție și 
unanimă aprobare, fiind subli
niau. in repeute rinduri, eu 
vil și îndelungi aplauze, cu 
urate și ovații

Această vibrantă manifestare 
a pus pregnant in lumină uni
tatea de monolit a întregii 
noastre națiuni ia jarul parti
dului, al secretarului său gene 
ral, a reafirmat sentimentele de 
nețărmurită dragoste, de inii ti 
prețuire și adineă recunoștință 
ale tuturor cetățenilor tării față 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru neobosita activitate pe 
care e desfășoară in slujba ia- 
floririi României socialiste, spre 
binele și prosperitatea poporului 
român.

Puternic mobilizați de apre
cierile și îndemnurile tovară
șului Nicolae Ceaușes-ru. parti- 
ci pan ții la acest mare forum 
al democrației noastre mancite- 
■ ești. revoluțioaare au dat glas 
hotăzirii milioanelor de oameni 
ai muncii de a transpune 
neabătut in viață indicațiile și 
orientările secretarului general 
al partidului, de a acționa eu 
dăruire și abnegație pentru pro
gresul neîntrerupt al economiei 
naționale, pentru propășirea 
continuă a patriei socialiste, 
pentru ridicarea permanentă a 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor.

LUPTA PENTRU TITLU S-A RELANSAT...
...prin înfrîngerea la scor 

a dinamoviștilor la Oradea 
* Dunărea C.S.U. și Pe
trolul n-au reușit să obți
nă „punctele de aur** # 
Rapid și Corvinul — au
toarele singurelor remize 
in deplasare B Câmătaru 
și lie — cite trei goluri fș 
Miine, restanța Dinamo 

- F.C. Olt

REZULTATE TEHNICE

Iorgulescu înscrie primul gol | 
al _all>-negrii or-. (Fază din 
rneet-.il Sportul studențesc — 

A-S.A. Tg. Mureș)
FM : Ion BĂNICĂ |

S.C Bocâu - Corvinul 1-1 (0-1}
F.G Argeș — Rapid 1-1 (0-0)
F.C Bea Mare - Jiul 4-1 (3-0)
Sportul studențesc - A.SA. Tg. Mureș 3-2 (1-2)
Univ. Craiova - CS. Tirgoviște 4-0 (2-0)
F.C Bihor — Dinamo 4-1 (1-D
Chimia Rm. VUceci - F.C Olt 1-0 (1-0)
Steaua — Dunărea CS.U. 3-0 (1-0)
Politehnica lași - Petrolul Ploiești 2-0 (2-0)

ULTIMA ETAPA (duminică 13 mai)
F.C Olt — Politehnica lași (0-0)
Dunărea CS.U. - Chimia Rm. Vil cea (0-1)
Petrolul Ploiești - Steaua (0—3)
C.S. Tirgoviște - F.C Bihor (0-3)
Rapid — F.C Baia Mare (0-3)
A.SA Tg. Mj-eș - F.C Argeș (0-1)
JU — Sportul studențesc (0-0)
Dinamo - S.C Bacău (1-D
Corvinul — Univ. Craiova (0-1)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 32 20 4 8 57-22 44
2. Univ. Craiova 33 17 7 9 55-26 41
3. Dinamo 29 16 9 4 59-32 41
4. Sportul stud. 33 17 6 10 55-40 40
5. F.C Argeș 32 17 4 11 41-29 38
6. S.C Bacău 33 15 5 13 35-43 35
7. F.C Bihor 33 14 6 13 50-43 34
8. Politehnica lași 33 12 10 11 32-34 34
9. Chimia 33 14 6 13 39-47 34

10. Corvinul 33 12 8 13 45-42 32
11. F.C Olt 32 10 11 11 35-24 31
12. Jiul 33 12 7 14 31-45 31
13. F.C Baia Mare 33 12 6 15 39-57 30
14. Rapid 33 9 11 13 28-33 29
15. A.S.A. Tg. Mureș 32 11 5 16 32-44 27
16. Dunărea C.S.U. 33 8 10 15 29-40 26
17. Petrolul Ploiești 33 9 7 17 33-48 25
18. CS. Tirgoviște 33 4 6 23 24-70 14

Cronicile etapei, io pag. î-•3

0 MARE CAMPIOANĂ SE RETRAGE DIN ARENĂ
Nadia ComAncci la ultiaa ci apariție ca speniii

Ieri, intr-o frumoasă și căl
duroasă zi de mai. la Palatul 
Sporturilor și Culturii din Ca
pitală a domnit din nou o at
mosferă sportivă sărbătorească. 
Miile de spectatori prezenți au 
urmărit cu mult interes, timp 
de aproape patru ore, a gală 
de gimnastică de înaltă ținută, 
aplaudînd exerciții spectaculoa
se, executate de reputați ma
eștri ai gimnasticii mondiale. 
Nadia Comâneci, multiplă cam
pioană olimpică. mondială și 
europeană, cea mai strălucită 
reprezentantă a școlii româ
nești de gimnastică. sportiva 
care a influențat considerabil 
dezvoltarea acestui sport în 
țara noastră și în întreaga lu
me, a evoluat pentru ultima 
oară in fața publicului care a 
iubit-o și aplaudat-o întotdea
una cu căldură și entuziasm.

în cadrul manifestării sporti
ve organizată cu ocazia retra
gerii Nadiei Comăneci din ac
tivitatea competițională, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și al Comitetului Olimpic Ro
mân, Haralambie Alexa, a ex
primat cele mai vii mulțumiri 
și omagiul întregi mișcări 
sportive din România tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
pentru tot ceea ce a făcut și 
face ca sportul românesc să se 
afirme. Vorbitorul a asigurat 
conducerea partidului și statu
lui că activiștii sportivi, antre
norii și tehnicienii nu. vor pre
cupeți nici un efort pentru ca 
și în viitor să obțină noi suc-

Cit'ti in pagina a 4-a

Interviul acordat ziarului „SPORTUL” de Juan 
Antonio Samaranch, președintele Comitetului 
Internațional Olimpic

Precis, plin de grafie, impe
cabil. așa a fost st ultimul e- 
xercițiu la birnă executat de 
marea noastră campioană

Foto : Drago? NEAGU
cese de valoare mondială pen
tru culorile României socialis
te. Președintele C.N.E.F.S. a 
felicitat-o călduros pe Nadia 
Comăneci și i-a înminat o cupă 
jubiliară.

In cadrul festiv.tătii. Juan 
Antonio Samaranch președintele 
Comitetului International Olim
pic. a înminat marii noastre 
gimnaste Ordinul O’impic. pen- 

_tru contribuția imoortaniă adu
să la dezvoltarea mișcării spor
tive mondiale. Cu acest prilej. 
Nadiei Comăneci i-au fost ofe- 

rite, de asemenea. frumoase 
trofee din cartea F.I.G. din 
cartea altor federații naționale, 
intre care cele din Bulgaria. 
R-P. Chinezi Hvetia Franța. 
Jaoonia. S U. A_ Ungaria și 
U.R.S.S.

Nadia Comăneci a mulțumit 
Si a arătat că succesele sale 
sint rodul condițiilor minunate 
de pregătire si viată asigurate 
sportivi'ar din tara noastră, al 
grijii deosebite si dragostei cu 
care tinerii României socialiste 
sint înconjurați de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu Ea s-a anga
jat să-și aducă in continuare 
contribuția la dezvoltarea gim
nasticii românești la afirmarea 
permanentă a sportului româ
nesc in lume, răsixmzind astfel 
prin noi realizări chemării din 
insufletitorul Mesai adresat de 
secretarul general al partidului 
Conferinței ce tară a mișcării 
sportive din martie 1932.

Ca mult interes a fost urmă
rit de cei peste 4 900 de specta
tori concursul demonstrativ des
fășurat cu acest prilej. Nadia 
Comăneci. amntindu-ne de 
inegalabila ei măiestrie si vir
tuozitate. a evoluat la birnă și 
sol. exercițiile «ale fiind pri
mite cu ropote de aplauze. Per
formeri din nouă țări ale lumii, 
campioni mondiali si medaliati 
ai unor mari competiții. intre 
care Dmitri Bilozercev. Li 
Yueju. Boriana Sto'anova, 
Gyorgy Guczoghy, Plamen Pet- 
kov. Irina Baraksanova Hana 
Ricna, Kevin Davis. Nobuko 
Suzuki Veronique Guillemont. 
Romi Kessler, precum și mem
bri ai loturilor olimpice ale Ro
mâniei — Ecaterina Szabo, Simo
na Făucă, Cristina Grigoraș, Mi- 
rela Barbălată, Emilian Nicula, 
Levente Molnar, Valentin Pîn- 
tea, Octavian Ianașiu — au pre
zentat exerciții demonstrative. 
De subliniat că Ecaterina Szabo 
(la sol) Dmitri Biloze.’cev (la 
cal cu minere) si Simona Pâucă 
(birnă) an fost înți'i 10 !

NADIA
6 nut: 193L
Urmărim tecrenfa-epilog a unei mari cariere-
O carieri sportivă românească prin toate fibrele.
O carieri sportivi de facturi mondială prin valoarea-i 

superlativi
Nadia Comăneci execută ultimul ..sol" din viața el de 

sportivă.
O stare de fior a cuprins marea sală.
închidem • clipi ochii si • revedem pe ..Zina Carpaților" 

(cum au numit-o specialiștii si nespecialiștii) la Montreal.
Parcă a fost ieri
Si parcă a fost un vi».
Dar a fost mai frumos ca un vis Pentru că a fost 

adevărat
O privim acum pe Nadia si ne întrebăm — in intimi

tatea gindulut — pe ce punct de vedere se poate situa 
privitorul ei de astăzi ?

Nadia se prezintă si la ultimul ei spectacol ca o stea !
Cea care a influențat direct sistemul valorilor din gim

nastică. urctndu-l foarte sus. ne arată și la uit mul său 
exercițiu de ce si cum a reușit să se ridice cu putere de 
exponent al sportului românesc.

Puternicul sentiment de admirație pe care il încercăm nu 
este egalat decît de sentimentul de patriotică mtndrie care 
ne inundă pieptul văzindu-i pe operatorii și fotoreporterii 
de peste hotare zbăt:ndu-se teribil să imortalizeze fiecare 
mișcare din ultimul zbor al Nadiei.

...Primă ambasadoare a sportului românesc, primul ..Erou 
al Muncii Socialiste- din sportul nostru mulțumește pen
tru înaltele distincții primite, pentru cuvintele calde de 
felicitare care i-au fost adresate. La un moment dat. cind 
spune „nu voi mai concura...", nu mai poate rosti nici un 
euvint.

Ce s-a intimplat ?
ti dau lacrimile.
Marea sală a devenit un spațiu emoțional in care parcă 

Si tăcerea vibrează.
Fiecare ne simțim e lacrimă in suflet O lacrimă de re

cunoștință pentru NADIA NOASTRĂ, pentru aceas'ă mi
nunată fiică a României.

Mulțumim pentru tot ce-ai făcut pentru ce ne-ai dăruit... 
..Mulțumim. Nadia.

Marius POPESCU

La Campionatele europene de judo

ȘTEFAN NAGY ȘI MIHAI CIOC 
AU CUCERIT MEDALII DE BRONZ 

llie Șerban s-a clasat pe locul 5

Constantin MACOVEi (Amănunte de Ia întreceri, în pagina a 4-a)



/

Finalul campionatului feminin ide volei

DINAMO LA AL 19-lea TITLU
Cea de a 34-a ediție a Campio- 

natului feminin al primei divizii 
de volei a luat sfîrșit ieri In să
lile de 
Bacău.
noscut, 
ocupat 
rind astfel cel de-al 19-lea titlu 
de campioană (al 10-lea consecu
tiv sub conducerea tehnică a 
maestre! emerite a sportului 
Doina Ivănescu), in timp ce Peni
cilina lași — cindva campioană 
— și Maratex Baia Mare au pă
răsit prima scenă.

Amănunte de la ultimele me
ciuri și clasamentul final :

KM. VILCEA, 6 (prin telefon). 
Reuniunile de simbătă șl dumi
nică ale turneului final pentru 
locurile 1—6 au reținut atenția 
publicului spectator prin disputa 
pentru locurile 2 și 3. Formația 
locală Chimia, care poate fi con
siderată revelația acestei ediții, 
a învins pe Universitatea Craiova 
cu 3—0 <3, 10. 11). intr-un joc pe 
care l-a dominat de la un capăt 
la altul, remarctndu-se de la În
vingătoare Marllena Dubincduc. 
Liliana Hermeneanu (cele mai 
constante în competiție), iar de 

~ Ursacbe.
a dispus 
de Chim- 
<12. 5. O, 
ta Crina 
Speranța 

jucătoare.

sport din Rm. Vîlcea și 
Cum era încă demult cu-
DINAMO BUCUREȘTI a 

detașat primul loc, cuce-

din urmă cu 3—2 (3, 11, —13, 
—11, 6). In fața echipei gălățene 
C.S.U. -I.M.N. Galați (cu preluări 
in general bune ale Luciei Tocacl 
șl acuratețea ta pase a Crinel 
Răuță, dar necontînd decît un 
set In lupta la fileu), Dinamo a 
făcut un joc foarte bun. adu- 
ctad ta prim-plan o altă tinără : 
Dana Coșoveanu. Campionanele 
au cîștigat cu 3—1 (8, —19, 9, 5), 
sfîrșind partida ta forță. Lotul : 
Mariana Ionescu, Victoria Bandu, 
Irina Velicu, Victoria Georgescu. 
Georgeta Lunga.
Doina Moroșan, _
Dana Coșoveanu, Otilia Szenko- 
vics, Georgeta Ene. Nicoleta 
Iancu. Turneul s-a Încheiat cu 
meciul pentru locul HI, dintre 
Chimia Rm. Vilcea și C.S.M. Li
bertatea Sibiu. Noua promovată. 
Chimia, a cîștigat pe merit, cu 
3—9 (17, 4, <). urctad astfel pe 
podium.

Turneu: 
probleme 
Dobrescu. 
nan. Z.

Mirela Pavel, 
Corina Crivăț.

a fost condus fără 
de arbitrii A. Ion. D.

V. Chioreanu. M. Ma- 
Moldoveanu.

(10, —13, S, 10). Cele mal bune 
jucătoare : Cristina Anton, Si
mona Enescu șl Mariana Olteanu. 
Farul Constanta — Maratex 3—1 
(li, —13, 8, 9). „Med-cheie“ pen
tru ambele combatante echilibrat 
doar in primele două seturi, 
după care constănțencele au 
punctat hotărit pentru rămtaerea 
ta „A“. Evidențiate : Maria 
Enache, Elena Caradima, Doina 
Popescu. Calculatorul București 
— Știința Bacău 3—9 (S, 4, 3) L 
Joc de numai 49 de minute, ta 
care gazdele au cedat nepermls 
de ușor. Elena Negulescu, Elena 
Sander și Mihaela Dan au fost 
cele mal bune voleibaliste. Re
zultate din ultima zi : Știința
Bacău — Penicilina 3—9 (3, 9, 11); 
Maratex — Calculatorul 3—2 (—7, 
7, —12, 14, 4).

Foarte bune arbitrajele prestate 
de F. Scorfaru C. Pitaru, M. 
stamate. V. Dumitru, V. Ranghel 
și Gh. Ferariu.

Gheorghe DEDIU

la învinse Camelia" 
C.S.U.-I.M.N. Galați , 
apoi, tot ta 3 seturi, 
pex Constanta : 3—0
Învingătoarele avînd 
Răută. Ileana Berdilă, 
Găman cele mal bune ,______ -
Astfel gălățencele și-au asigurat 
tacă din ajun locul secund. Di
namo — cu Mirela Pavel mereu 
mal bună la ..pupitru*, inventivă 
șl înclinată spre impunerea unui 
joc în viteză, cu Mariana Ionescu 
eficientă, grafie bogatului ei ba
gaj tehnic, și Georgeta Ene, 
convingătoare — a Întrecut cu 

(9, 9, —io, 5) pe cea de a 
doua clasată anul trecut, C.S.M. 
Libertatea Sibiu.

Duminică. Universitatea Craiova 
a fost foarte aproape de înfrta- 

fata constânțencelor de 
la Chimpex. Dar studentele în 
rîndul cărora se anunță ca spe
ranțe Gabriela Dumitrescu șl Eu
genia Cotescu, au cîștigat ta cele

Aurelian BREBEANU 
CLASAMET FINAL

2
10
19
11
11
17

Divizi
etapaI 
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I 
I■
I 
I 
I 
I 
I

ORĂDENII —IN VERVĂ; OASPEȚII REPLIC?
F.C. BIH&F 
DINAMO^

Stadion „F.C. 
bun ; timp : plo^ 
— circa 15 000. Șl 
tâ : 5—3). Corned 
ItE (min. 30, 52 I 
(min. 87), respecd

F.C. BIHOR : B 
MITRESCU, ZARH 
Biszok, Mureșcm I 
ILE, Nedelcu (ml 
gescu.

DINAMO : Md 
Marin, Al. Nicol 
done, Dragnea, I 
gustin, lamandi I

A arbitrat binJ 
linie : I. Tănosd 
viște) și Al. Mul

Cartonașe galii
Trofeul Petschoj
La speranțe : 3

Dornici ca, în ultima par
tidă pe teren propriu din acest 
campionat, să se reabiliteze 
după acel 1—4 din etapa ante
rioară, de la Slatina, bihorenii 
au reușit nu numai să... reedi
teze scorul (dar, de data aceas
ta, la activ !), ci și să reali
zeze un meci care le-a atras 
aplauzele călduroase ale unui 
public pe care l-au cucerit 
prin dăruirea în teren, prin- 
tr-un joc plin de vervă, prin- 
tr-o eficacitate cu care puține 
echipe se pot mîndri în com
pania campionilor. Echipa oră- 
deană — spun suporterii locali 
— a făcut simbătă cel mai bun 
meci al său din acest an, evo
luției remarcabile de ansam
blu — spunem, de data aceas
ta, noi — adăugîndu-i-se o 
prestație de excepție a jucăto
rilor Ile și Zare, de departe 
figurile centrale ale partidei.

Primul dintre ei, ILE, a avut 
ceea ce se cheamă „o zi fastă", 
înscriind — în modalități di
verse — primele 3 goluri ale 
echipei sale. în min. 30, el a 
pătruns pe centru, printre fun
dașii centrali adverși, marcind 
de Ia 10 m, cu un șut ușor, 
plasat. în min. 52, la 1—1, a 
șutat puternic, din unghi, pe 
jos, de la distanță, în colțul 
lung. Iar în min. 68 (gol care, 
practic, a pus capăt luptei :

3—1) a reluat cu capul, la o 
lovitură liberă executată de 
Dianu, de la circa 20 de metri. 
Cel de-âl doilea, Zare, s-a re
marcat printr-o precizie în in
tervenții și un plasament fără 
reproș, care i-au făcut pe su
porteri să scandeze, după meci : 
„Zare, în Iot, Ia Paris / Că 
e.„ Ștefănescu bis !“.

Cum au răspuns bucureștenii 
jocului ambițios și avîntat al 
gazdelor ? In prima repriză 
(cînd au egalat prin ȚALNAR, 
„cap" din centrarea Iui Ia- 
mandi, min. 33), relativ bine, 
totuși sub nivelul așteptat, da
că ne raportăm la ultimele lor 
meciuri din campionat. După 
pauză însă, replica Iui Dina
mo a fost foarte palidă, „ros- 
albii" primind — cu totul neo
bișnuit pentru ei — trei go
luri într-o repriză I Apărarea, 
adesea imprudent avansată, în 
încercarea de a sprijini un 
atac care „nu lega" mai ni
mic, a fost deseori surprinsă, 
iar mijlocașii au păcătuit prin 
servicii imprecsie, pierzînd 
minge după minge. Este drept, 
Dinamo putea face 2—2 în min. 
59 (Custov a ratat o ocazie 
imensă), dar și bihorenii au 
mai avut mari șanse de gol 
(min. 55 și 70, GEORGESCU) 
pentru ca pînă la urmă, cu 3 
minute înainte de final, rapi-

(prin telefon). In
sporturilor din localitate

CLASAMENT FINAL
7. Știința J7 13 14 49 : 53 46
8. Flacăra roșie 27 12 15 49 : 54 39
9. Farul 27 10 17 43 : 58 37

16. Calculatorul n 10 17 43 : 59 37
11. Maratex 97 10 17 41 : 62 37
12. Penicilina 27 7 20 39 : 63 34

BARAJUL PENTRU „A
LA VOLEI (f)

dul extrem s 
găsească și e 
tul unei acțiui 

în ansambli 
mos (totuși, p 
faulturi și aed 
repriză), în I 
tîiM a fost J 
denii au obții 
plin meritatăJ 
scor pe care.l 
l-a reușiți ii 
namo c 1

ij

24
17
17
19
16
19
telefon). Pe-

51
44
44
43
43
37

27 
n
27
27
37
27

9 (prin

1. 
2.
3. BBSS
4. C.S.M. Sib.
5. Universitatea
C. Chimpex

bacau, - _
nultima zi a turneului din locali
tate a fost hotărâtoare ta ceea ce 
privește ultima parte a clasa
mentului. Farul Constanța și Cal
culatorul București au obținut 
victorii prețioase la Maratex Baia 
Mare, respectiv Știința Bacău, 
fiind scutite, astfel, de emoție 
ultimei zile de concurs. Deci, 
tacă de simbătă seara se știa 
care stat echipele ce vor activa, 
în anul următor, ta Divizia ..B- : 
Maratex (una dintre învingătoa
rele campioanei la București !) și 
Penicilina Iași, care n-a mai pu
tut reface terenul pierdut

Iată pe scurt, rezultatele ulti
melor două zile : Flacăra roșie 
București — Penicilina Iași 3—1

DINAMO
C-S-U.-I.M-N. 
Chimia

T9 : 25
C : 39 
56 :41
55 : 42
53 : <5
39 : 94 REȘIȚA, 4

Sala
s-a încheiat prima fază a turneu
lui de baraj pentru promovarea 
ta Divizia ..A- feminină de volei, 
ta ultima zi s-au înregistrat re
zultatele : C.S.U. I.E.F.S. — Fla
căra roșie II București 3—0 (14,
3. II). A.S.S.U. Craiova — „Poli“ 
Timișoara 3—o și C.S.Ș.
Explormin Caransebeș — Rapid 
București 3—0 (12, 14, 19). Clasa- ------- ------------------ --- p 

3.
P 
P 
P 

ta

. C.S.Ș. Explormin 10 
Rapid 9 p (12—7), 

~ - 4. Poli 7
C.S.U. I-E-F-S. 6 

Flacăra roșie n 5

ment : 1
(15 :12)
A.S.S U.
(9 : 9).
(7 : 12).
O : 15).
Divizia _ ___ .
participa la faza a n-a a tur
neului (N. MAGDA, coresp.).

2.
I p (9 :t),
5. --------

9.
Pentru promovarea
Jt" primele 4 echipe vor

I
I DOMINARE INSISTENTĂ, EFECT Ml

In ultimul derby la polo

CAMPIONII AU ÎNVINS CRIȘUL CU 65
CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele

fon). Cînd sirena a vestit, dumi
nică la prînz. sfîrșitui meciului 
Dinamo — Crișul (9—5), se în
cheia. de fapt, cel de ai șaselea 
tur și, totodată, o nouă ediție de 
campionat la polo. Prin constan
tă, valori individuale și de an
samblu. Dinamo a obținut un 
succes remarcabil, term in în d în
trecerea cu un avans consistent: 
6 puncte înaintea principalei ad
versare. formația bihor cană! Per
formanța echipei pregătită de 
profesorii Iuliu Capșa și Dinu 
Popescu se constituie într-un ve
ritabil record în materie — nu, 
numai la polo — fiind vorba de 
cel de al 23-lea titlu cîștigat de 
clubul bucureștean din șos. Ște
fan cel Mare.

Meciul de adio al campionatu

lui a avut miză. A fost totuși o 
partidă disputată, cu faze de 
spectacol altemlnd — ce-i drept 
— cu favorabile tatuați! înotate, 
cu câteva goluri de toată frumu
sețea (Kovaea. Ardelean, Ungu
reanul șl * interesantă evoluție a 
scorul uL Orădenii s-au aflat in 
avantaj aproape jumătate din 
timp, părînd deciși șl capabili să 
obțină o victorie de orgoliu. 
Bucureștenii s-au regăsit treptat 
Si, asigurîndu-și , .spatele- (por
tarul Spînu s-a arătat deosebit 
de inspirat), s-au impus încet 
dar sigur într-un final aplaudat : 
Dinamo — Crișul 6—5 (0—1, 3—2. 
1—1, 2—1). Au marcat : Ardelean 
2, Ungureanu 2, Popescu. Moi- 
ceanu, respectiv Kovacs 3, Gor
dan, Kiss. Au arbitrat corect 
R. Timoc și B. Băjenaru.

Divizia ,,A“ de handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU ESTE VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
Penultima etapă a campionatului Diviziei ,,A“ de handbal feminin 

s-a încheiat cu victoria în deplasare a Științei Bacău, oare, astfel, 
și-a ușurat drumul către cucerirea unui nou titlu de campioană a 
țării. în clasamentul locurilor 1—6 : ȘTIINȚA 51 p, Rulmentul 48, 
Chimistul 45, Hidrotehnica 43, A.E.M- 40, Rapid 36.

GRUPA 1—6

In celelalte meciuri de dumi
nică : INDUSTRIA LINEI TIMI
ȘOARA — C.S.U. BUCUREȘTI 
19—5 (3—2, 1—0» 2—1» <—*)• Cofl- 
Crmindu-și creșterea de potențial 
In turneul clujean. echipa bănă
țeană s-a impus convingător, do- 
minînd prin siguranță și aplomb 
fragila formație din Capitală. 
Realizatori : Fărcuță și Andreescu 
cite 3, Toth și Grecu cdte 2, res
pectiv Ivan 2, Voicu, Cr. Ion și 
Ad. Ion. Arbitraj autoritar V. 
Burdea si A. Czegeny.

STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 6—5 (2—2, 1—3, 2—0, 
1—0). Foarte disputat, la scorul 
de 5—5, meciul a avut 12 minute 
„albe", fără gol, dar cu ratări 
de-a dreptul Incredibile la porți
le bine apărate de Lisac și Scu- 
rei. Se părea, că va fi egalitate 
cînd, cu cîteva secunde înainte 
de final, pe contraatac. Geantă 
l-a servit impecabil pe Grance- 
rof, iar acesta nu a iertat. Au 
marcat: Geantă 2, Nuțu, Șer- 
ban. Alecu. Neagoe (Steaua), Se- 
bok — cel mai lucid jucător clu
jean — 3, Colceriu 2. Au condus 
atent C. Frățilă și Șt. Karac- 
sony.

RAPID — PROGRESUL BUCU
REȘTI 15—8 (3—0, 4—2, 3—2, 5—4). 
Victorie feroviară dară, princi
pali realizatori find E. Ionescu 3, 
Vespe 2, Chiriță 2, Niță 2, res
pectiv Măhălean 3. Joc fără pro
bleme pentru arbitrii R. Nichita 
șl A. Gere.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fără cîțiva titulari (Klein, Ga
bor. Oncu, Văetujș), Corvin ui pă
rea a fi e victimă sigură în con
fruntarea cu viguroasa 
băcăuană. Dar hunedo renii 
reușit să evite înfrîngerea si 
obțină un egal puțin scontat 
poate — înaintea medului, 
mare măsură, meritul pentru 
cest rezultat este al lor. Siliți 
marea majoritate a timpului 
se apere, el au făcut-o cu destul 
succes, luptind deseori în repriza 
secundă cu aproape întreg efec
tivul în propriul careu șl în preaj
ma lui pentru a respinge atacu
rile în valuri ale gazdelor, care 
forțau egalanea ți apoi victoria.

echipă 
au 
să

In 
a- 
în 
să

în aceste condiții, îndeosebi după 
pauză, oaspeții au trecuit mai rar 
de centrul terenului, însă contra
atacurile lor au fost suficient de 
tăioase pentru a da emoții adver
sarilor. De altfel si golul lor, iny 
scris în min. 37, s-a datorat unei 
acțiuni rapide, inițiate pe partea 
stingă de Cojocaru pînă aproape 
de linia de fund, urmată de o 
centrare prompt fructificată de 
STREDIE. lăsat liber In marginea 
careului lui Mangeac.

In zi slabă, lipsiți de inspirație, 
pripiți si chiar nea ten ți în joc, 
băcăuanii nu au izbutit decît ra
reori să străpungă zidul defensi
vei adverse. Din zecile de

trări în cared 
prea lungi, bal 
una a putut fi 
din min. 70 a] 
la care MIHu 
cu capul, mid 
drept. băcăuaJ 
liți de

lui 4
Alexa. Dudu I

S.C. BACĂU
CORV1NUL

cen-

DOUĂ ECHIPE...
CHIMIA RM. VILCEA 
F.C. OLT

Stadion ,,1 Mai" 
frumos, dar vînt ; 
6 000. Șuturi : 8-7 
Cornere : 4—4. A
(min. 19).

1 (1) 
o

; teren bun ; timp 
spectatori — circa 
(pe poarta : 3—2). 

marcat VERGU

— Teleșpan, Basno,

ZGIRCITE

CHIMIA : Roșea ...
Preda, Cincâ — lovan, VERGU, Udrea 
(min. 77 Lazâr) - Ologu (min. 65 
Verigeanu), Buduru, CARABAGEAC.

F.C. OLT : NIȚU (min. 52 Ciurea)
— lonașcu, Bumbescu, Câțoi, Matei

— Minea (min. 52 M. POPESCU), 
•Balaur, Kallo — lo-rdache, Radu II,
State.

A arbitrat satisfăcător V. Antohi ; 
la linie : Gh. Silion (ambii din lași) 
și S. Pantelimonescu (Boldești-Scâeni).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BACAU 17—26 (11—14). Chiar din 
primele minute băcăuanceie s-au 
arătat decise se cîștige această 
penultimă partidă, pentru ea ast
fel să-și netezească drumul spre 
un nou titlu de campioane. 
Știința a acționat cu multă cla
ritate în fiecare fază, atacurile 
elevelor lui Eugen Bartha fiind 
bine construite și finalizate. 
Avînd în Aliz Pfefferkon o ex
celentă apărătoare a porții, oas
petele au știut totodată să-șî 
pună în valoare buna pregătire 
tehnică și fizică. Băcăuanceie au 
fost superioare, duminică dimi
neață, la absolut toate capito
lele astfel că Rapidul nu putea 
emite nici o pretenție. Dovadă 
în acest sens este și evoluția 
scorului, oaspetele conducînd 
timp de 44 de minute. Doar de 
două ori s-au înregistrat egali
tăți pe tabela electronică (1—1 în 
mln. 5 și 2—2 în min. 6). Știința 
a condus 7—3 în min. 14, cu 
12—7 în min. 23, cu 20—14 în min. 
47, pentru ca în min. 50 dife
rența să crească la 8 goluri : 
22—14 în favoarea studentelor./ 
Rapidistele au ratat mult, inclu
siv 3 aruncări de la 7 m, iar in 
poartă, atît Moldovan, cît și 
Rupea nu au reușit să-șî ajute 
cît de cît colegele, să le ofere 
siguranța de care aveau nevoie. 
Au înscris : Oprea 7, Stanciu 4, 
Andrei 2 Grigore, Dobre, Ștefan 
și Ailenei — pentru Rapid ; Ciu
botarii 9, Mozsi 7, Lunca 9,
Voinea 2, Hrișcu 2, Găitan 2,
Danilof 1 — pentru Știința. Au 
arbitrai bine A. Isop (Pitești) șl 
Gh. Mihalașcu (Buzău).

Ion GAVRILESCU
RULMENTUL BRAȘOV — CHI

MISTUL RM. VÎLCEA 27—20 
(15—11). Gazdele eu condus tot 
timpul* iar pentru a evita golu

rile, de obicei numeroase, pe 
care le înscrie Edit Tordk, a- 
ceasta a fost foarte bine ținută 
„„om la omM de Rodica Marian. 
Brașovencele s-au apărat bine 
(de remarcat inspiratele interven
ții ale tinerei portărițe Lenuța 
Bondar), iar în atac au desfăcut 
jocul pe aripi, remarcîndu-se 
prin eficiență si siguranță Cris
tina Tache șl Mariana Oacă. Au 
marcat : Oacă 8, Marian 7, Tache 
6, Neică 4, Demeter șl Drăgușel, 
respectiv Verigeanu 9, T6rok 4, 
Pestrea 2, Andronache 2, Țipi. 
Popescu și N. Petre. (V. SECA- 
REANU — coresp.).

A.E.M. TIMIȘOARA — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 21—18 
(12—9). Timișorencele și-au asigu
rat victoria din start. Au Înscris : 
Luțaș 8, Cojocarii 4, Ștefanovici 
4, Popa 3, Neurohr șl Gurgu, 
respectiv Cazacu 9, Hobincu 7, 
Bocăneală și Carapetru. (C. 
CREȚU — coresp.).

GRUPA 7—12
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 

— CONFECȚIA BUCUREȘTI 20—20 
(11—10). Joc de mare luptă. Au în
scris : Cojocărlța 9, Rădoi 4,
Oncu 3, Pălici 2, Clsmaș șl Me- 
linte, respectiv Simion 6, Grigo- 
ras 5, V. Constantinescu 3, Nutu 
3, Mălureanu, Amar and ei și G. 
Constantinescu.

TEXTILA BUHUȘI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 18—12 
(9—7). Gazdele au abordat cu 
siguranță partida, reușind să se 
desprindă de ta început, în 
min. 23 avînd o diferență die 6 
goluri : 2—2. Au marcat : Popo- 
vici 9, Leonte 4. Imbrtșca 2, 
Varga 2, Haldău 2 șl Borfaș, res
pectiv Manolescu 9, Cămui 2, Nî- 
sîpeann 2, Guțl șl Preoțescu. (1. 
VIERU — coresp.).

TEROM IAȘI — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 26—21 (12—10). Meci la 
discreția leșenceior. Printre mar
catoare : Covaliuc 11, Cosma 5 
respectiv Laszlo 8.

Rezultate de sîmbătă după-a- 
rniază : PROGRESUL — INDUS
TRIA LINEI 9—3 (3—0, 2—0, 2—0, 
2—3). RAPID — C.S.U. 10—5 (3—2, 
2—1, 2—1, 4—1). DINAMO — VO
INȚA 10—4 (2—2, 1—1, 4—0, 3—1). 
CRIȘUL — STEAUA 8—6 (1—1,
3—2, 3—1, 1—2).
1. Dinamo Buc. 42 3S 2 1 574-284 88
2. Crișul Or. 42 35 4 3 537-329 74
3. Rapid Buc. 42 29 3 10 434-316 61
4. Progr. Buc. 42 17 2 23 336-399 36
5. Steaua Buc. 42 14 3 25 282-948 31
6. Votata Cj. • 42 11 5 X 301-388 23
7. LL. Tim.* 42 8 3 31 303-484 15
8. CJS.U. Buc. 42 4 0 38 269—488 8

• echipe penalizate CU cîte 4 P.
acordat de 

mal eficace
„Trofeul Sportul", 

ziarul nostru celui 
jucător, a fost cîștigat de oră- 
deanul Cornel Gordan, care a în
scris 184 de goluri, urmat de Vlad 
Hagiu (Dinamo) 151 șl Dorin 
Colceriu (Voința) 122.

Geo RAEȚCHI

ADMINISTRAȚIA DE STAT
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA „LOTO 2» 
DIN 6 MAI 1984

EXTRAGEREA I : 5 26 42 28
EXTRAGEREA a Il-a : 16 44 

9 62
EXTRAGEREA a III-a : 20 49 

18 48

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 623.912 lei, din care 
49.865 lei, report la categoria I.

I
I
I
I
I
I
I

Cartonașe galbene : TELEȘPAN,
BALAUR.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1—2 (1—0).

puțin pentru o echipă care 
lua pe teren propriu și 
aproape în permanență inițiativa. 
Vîlcenii ar putea aduce în dis
cuție intervenția oportună a Iui 
Nițu. în min. 33, la pătrunderea 
lui Buduru, bine lansat de Ca- 
rabageac.

La reluare, în mln. 51, portarul 
oaspeților s-a remarcat din nou 
(din păcate, cu prețul unei acci
dentări), de data aceasta în fața 
Iui Cincă. pasa de gol venind de 
la același Carabageac. Treptat, 
raportul de forțe s-a schimbat, 
Chimia a pierdut din „turație", în 
timp ce F.C. Olt a manifestat mai 
multă prospețime în joc (s-a deta
șat noul intrat M. Popescu), nu 
însă și eficientă. Ratările lui Ior- 
dache (min. 72 și 84) și State 
(min. 81 și 83) au mai înviorat 
cît de cît finalul partidei, cînd 
vîlcenii, cu o singură ocazie în 
cont — Carabageac (min. 88) —, 
așteptau, cu sufletul la gură, ul
timul fluier al arbitrului, și el 
în nota mediocră a jocului.

evo- 
avea

Stadion „23 J 
timp frumos ; so 
Șuturi : 17—3 (a 
nere : ^-0. Au j 
70). respec

S.C. BACAU7] 
Cărpuci (min. 1 
lomon. ELISE I 
Mihuț — Șo'rfnad 
46 Arte Fend

CORV1NUL : 
binciuc, GălanJ 
Mateuț, L. Mol] 
jocaru (min. d 
RADU.

A arbitrat 
la linie : L. 
rești) și FI.

Cartonașe
Trofeul Petsch
La speranțe :

sq 
Pa 
Po 
ga

Adrian VASILESCU

cîțiva m^ri îi 
— a triton 

avut
Solomon). iad 
ale lor și-au ] 

Dramatic, m 
totuși, ca sped 
rit, sub aștd 
te greșeli) fii] 
arbitraj ul n 
Grama.

Const

O partidă care se anunța li
niștită a avut o derulare extrem 
de tulbure, orgoliul celor două 
combatante fiind greșit înțeles și 
exprimat în teren. Din nejustifi
cata zgîrcenie în faze autentice 
de fotbal a suferit în primul 
rînd latura spectaculară, jocul 
fiind anost, chiar încîlcit, frag
mentat deseori de intervenții 
care nu au avut nimic comun cu 
litera regulamentului (s-au 
„onorat" niște polițe mal vechi) 
și nici cu nivelul tehnico-tactlc 
pretins unor echipe de mijlocul 
clasamentului. în prima jumătate 
a întîlnlril. Chimia nu a putut 
profita decît o dată de jocul pre
cipitat al adversarului, labil și în 
faza ofensivă. S-a întlmplat în 
min. 19, cînd VERGU a finalizat 
cu un șut puternic șî plasat, din 
marginea careului de 16 m, cen
trarea Iui Buduru. Era însă prea

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 6 MAI 1984

X
1
1
1
1
2

X 
X

1
________ _ 1
Chimia Tr. M. — F.C.M. Bv. X

Catania — Roma 
Lazio — Ascoli 
Milan — Pisa
Napoli — Udinese 
Sampdoria — Torino 
Verona — Intemazionale 
Cagliari — Cremonese 
Sambenedettese — Como 
Varese — Pescara 
Ceahlăul — Gloria Buzău

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. _ ___________
U. Mln. Cavnic — „U- Cj.-N. 2 

FOND DE CTȘTIGURI : 802.182
LET, din care 35.051 lei, report la 
categoria 1.

NUMAI CĂLDURA DE
F.C. Baia Mare a pus stăpînire 

pe joc din start și l-a controlat, 
fără să depună eforturi deose
bite, cum a dorit. Bălmărenli au 
combinat cum au vrut, au 
construit atacuri după atacuri, au 
șutat deseori și precis, finalizînd 
de trei ori. Datele tehnice ale 
primei reprize sînt edificatoare în 
acest sens : 22—1 raportul șuturi
lor la poartă 
porții), 12—1 
în favoarea 
avut o replică .
jucătorilor petroșeneni mișeîndu- 

- es pe spații restrînse, el acuzînd, 
probabil, temperatura mai ridi
cată decît cea de acasă ! Iată 
cum s-au înscris golurile primei 
reprize : în min. 7, Sepi a făcut 
o cursă pînă Ia linia de fund, a 
centrat în careu, iar ROZNAI — 
nemarcat — s-a înălțat și a tri
mis cu capul mingea în plasă ; 
în min. 37, același SEPI a urcat 
din nou în atac, s-a strecurat 
printre adversari și a înscris cu 
un șut de la 8 m ; în min. 45. 
ROZNAI, de la 16 m, a... recidi
vat, blocajul petroșenean fiind ca 
și inexistent.

După pauză, spectatorii și chiar 
jucătorii localnici erau ătenți mai 
mult la transmisiile radiofonice 
decît la ceea ce se petrecea pe 
teren. Reducerea scorului realiza
tă de STANA (min. 48) a tre
cut aproape neobservată, doar a- 
nunțarea scorului de 2—0 în me
ciul Steaua — Dunărea C.S.U. fiind 
îndelung aplaudată. Desfășurarea 
jocului pînă în final n-a mai 
avut momente deosebite, deoa-

(10—1 pe spațiul 
cel al comerelor, 
gazdelor. Jiul a 
palidă, majoritatea

F.C. BAIA 
JIUL

Stadion
timp frumos ; s( 
Șuturi : 31—4 (j 
nere : 15—4. A 
(min. 7 și 45) 
MOLDOVAN 
STANA (min. 4

F.C. BAIA N 
Buzgău, Raț, \ 
Sabău, Mureșa 
Laiș), Roznai, 
67 D. Moldova

JIUL :
Grigore, 
Szekely, 
La'sconî

Cavai 
Vizitid 
Varga 
(min.

A arbitrat b| 
linie : M. Dor] 
rești) și N d|

Trofeul Pets<

La speranțe J
.-rX

rece toți cei 
timpul să se 
pede. Mai tr 
și aute^il sd 
delor, d. Mq 
min. 83 a sud 
trail adverd 
minge ! I
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70 Turcu).
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: 8.
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i orădcan să 
lui, la capă- 
dividuale.
n meci fru- 
Eragmentat de 
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„vioara în- 
Bihor. Oră- 
victorie de

ar la acest 
Liverpool, nu 
tar lui Di- 
'ana—Angliei.
JRZICEANU

...PE URMELE
Cămătaru ne-a declarat ina- 

inte de meci că va face un joc 
obișnuit, considerînd că este 
prea tîrziu ca să-l mai preocu
pe titlul de golgeter. Poate că 
tocmai această relaxare să-i fi 
prins bine, căci pînă la urmă 
a marcat trei goluri, ajungîn- 
du-1 pe Coraș în fruntea listei 
marcatorilor. în spatele lipsei 
de complex a lui Cămătaru a 
stat însă ambiția colectivă a 
Universității de a-și propulsa 
veritabilul său vîrf de atac în 
clasamentul eficacității. Profl- 
tînd și de faptul că opoziția 
oaspeților n-a putut depăși în 
general prestația unei „lanter
ne" consacrate, coechipierii lui 
Cămătaru i-au trimis baloane 
pe toate traseele posibile pen
tru a fi fructificate. Și tenta
tiva a reușit, în ciuda efortu
rilor portarului Mia și ale fun
dașului de marcaj Dumitrescu, 
care s-a ținut scai de „nouarul" 
craiovean, blocîndu-1 cu înver
șunare de cite ori a putut.

Iată suita golurilor : min. 24, 
CAMAtARU se înșurubează la 
22 m și șutează prin surprin
dere ; min. 38, AD. POPESCU 
reia din apropiere în plasă du
pă un „un-doi“ eu Săndoi; min. 
56, din nou CĂMĂTARU, după 
întîlnirea, din „16 ni", eu o

LUI CORAȘ
UNIV. CRAIOVA 4 (2)
C.S. TlRGOVIȘTE 0

Stadion Central ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 17 000. 
Șuturi : 17—7 (pe poarta : 8—3). Cor- 
nere : 6—2. Au marcat : CĂMĂTARU 
(min. 24, 56 și 78 — din 11 m), AD. 
POPESCU (min. 38).

UNIV. CRAIOVA : Lung - Bica 
(min. 54 Sorohah), Tilihol, ȘTEFĂ- 
NESCU, IRIMESCU - ȚICLEANU, Săn- 
dol, DONOSE - Bîcu (min 70 Ba
dea), CĂMĂTARU, Ad. Popescu.

C.S. TlRGOVIȘTE : Mia - Niculescu. 
DUMITRESCU, Ene, Turcu (min. 86 
Ostafi) — AGIU, Burleanu, Constan
tin — Dușmanu, Ghioacâ (min. 40 Ni- 
cukioiu), O. Popescu.

A arbitrat foarte bine M. Constan- 
tinescu ; Ia linie s V. Angheloiu 
(ambii din București) și M. Stânescu 
(lași).

Cartonașe galbene : NICULESCU, 
CONSTANTIN.

Trofeul Petschovschî : 10.
La speranțe : 7—0 (2-0).

minge înaltă, stopată elegant 
pe piept și reluată apoi în pla
să; min. 76, iarăși CĂMĂTARU, 
de data aceasta din penalty, 
după ce tot el fusese faultat.

C. S. Tîrgoviște, depășită teh
nic și fizic, a început să mai 
conteze în atac după introdu
cerea în teren a lui Niculcioiu, 
care a ratat două ocazii mari 
în min. 84 și 86.

Ion CUPEN

MOICEANU SALVEAZĂ ONOAREA

nedorean, ba 
scurte numai 
tificată. aceea
ișului Andrieș 
reluat precis, 
n plasă. Ce-i 

fost și o co-

1 (0)
1 (1)

bun ; 
8 000. 

5-1). Cor- 
MIHUȚ (min. 

bfenin. 27).
Jc - ANDRIEȘ, 
eonu), C. So- 
DANEI, Adolf, 
eorgescu (min.

; teren 
— circa 

ă :

Debut liniștit de partidă, cu 
pase și plimbări de balon, „tul
burat" doar de pătrunderea lui 
P. Petre (min. 7), eșuată de 
pasa greșită și poziția de of
said a lui Damaschin. A urmat 
apoi o serie de trei ocazii ale 
Rapidului : min. 14, Cojocaru, 
singur cu portarul, la 10 m, a 
șutat în acesta (ocazie și ra
tare stil Rapid); min. 19, „bom
bă" Petruț (dusă și de vînt) și 
Cristian a boxat din plonjon, 
cu dificultate ; min. 21, mingea 
centrată de Ad. Dumitru l-a 
depășit pe Cristian și a căzut... 
pe „transversală". Piteștenii 
„înotau" și abia în min. 28 au 
realizat prima fază periculoasă, 
cind D. Zamfir a trimis cu 
capul pe lingă bară. Dar re
plica oaspeților a fost iarăși 
promptă, însă la greșeala cu
plului Stancu-M. Zamfir, Cojo
caru a ratat de la 6 m. O re
priză echilibrată „în câmp", dar

Rapid a avut mai multe ocazii 
de gol.

Liniștea din tabăra gazdelor 
a continuat șl după pauză (de 
mult n-am văzut o evoluție așa 
de slabă a acestei echipe !) și 
in min 51 Rapid a deschis 
scorul : Cojocaru a centrat de 
pe dreapta și $T. POPA a șu
tat din voleu, de Ia 10 m, în
scriind lingă stîlpul din dreap
ta lui Cristian, care nu mai a- 
vea ce face. „Dusă de vînt", 
formația gazdă a dominat, dar 
erorile din atac, pasele la ad
versari și Mânu au privat-o de 
ocazii de gol. Cînd meciul pă
rea pierdut, F. C. Argeș a ega
lat. Era min. 87 : Voicu a exe
cutat o lovitură liberă de la 
45 m, lateral, și eel mai bun 
jucător al gazdelor, MOICEA
NU (trecut vîrf), s-a înălțat ți 
a înscris cu capul, de la 6 m. 
Așa a pierdut Rapid un punct 
după ce o repriză (a doua) a 
trebuit să suporte și multe de-

LIDERUL-SPECTACOL „ÎN ACTUL AL DOILEA"
Chiar și o jumătate de meci 

realizată fie și de numai una 
dintre combatante îți poate ară
ta ce înseamnă fotbalul-specta- 
col ! Așa s-au petrecut lucruri
le sîmbătă pe stadionul Stea
ua.. In prima repriză am asis
tat la o dominare teritorială a 
„roș-albaștrilor" ; dar o domi
nare lipsită de „seînteia" jocu
lui ofensiv. Linia de mijloc ju
ca prea departe de cea din față, 
pasele plecau tîrziu sau era 
imprecise. Așa se face că sin
gurele momente de atracție 
le-au reprezentat „cursele Lă
cătuș", urmate de centrări și de 
reluările periculoase ale lui 
Cîmpeanu. Steaua a deschis 
scorul dintr-un penalty (min. 
36) transformat de PETCU, de
cizie acordată in urma henț.ilui 
în careu comis de Gălan.

Și a venit repriza a doua ! 
Parcă deșteptate din reveria 
„actului întîi". gazdele se lan
sează într-o serie de atacuri de 
mare rapiditate, multe și de 
mare inspirație, spre deliciul 
tribunelor. La „pupitrul" fot- 
balului-spectacol realizat de ste- 
liști s-a aflat PETCU ; el ne-a 
dovedit, din nou (dacă mai era 
nevoie), ce calități de condu-

cător de joc are ! Ex-constăn- 
teanul a marcat, de data aceas
ta din acțiune, printr-un șut 
puternic și plasat, golul al doi
lea (min. 61) și a fost și crea
torul atacului din care LĂCĂ
TUȘ a realizat (min. 71) golul 
al treilea printr-an șut efectuat 
în plin fuleu. In rest, alte mul
te și mari ocazii la poarta lui 
Oană, care și-a salvat echipa, 
prin intervenții inspirate, de la 
un scor-fluviu (în min. 57, 59, 
76 și 80) Gălățenii au avut o 
singură, dar imensă ocazie, în 
min. 88, cînd Vaișcovici, de la 
numai 8 m, a șutat în Duca- 
dam ! Steaua a obținut nu nu
mai două puncte, ci și multe 
aplauze pentru evoluția fru
moasă din repriza doua.

Eftimie IONESCU

STEAUA 3 (1)
DUNĂREA C.S.U. 0

Stadion Steaua ; teren foarte bun: 
timp frumos ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 20—7 (pe poartă : 
12—1). Cornere : 8—4. Au marcat : 
PETCU (min 36, din penalty, și min. 
61), LĂCĂTUȘ (min. 71).

STEAUA : ■ Ducadam — Pinter, TA- 
TARAN, BELODEDICI, Eduard 
Stoica, PETCU, PUȘCAȘ - LĂCĂ
TUȘ, CÎMPEANU (min, 73 Majaru), 
Diaconescu (min. 45 Balint).

DUNĂREA : OANA - Moțoc, GA
LAN, Bejenaru, Borali — Comșa, Ba- 
laban, lehim (min. 52 Ralea) — An- 
tohi, Hanghiuc (min. 80 Pascu), 
Vaișcovici.

A arbitrat bine A. Gheorghe ; la 
linie, cu* unele inexactități, P. Pie- 
nescu (ambii din P. Neamț) și bine 
O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : BORALI, STOI
CA, COMȘA.

Trofeul Petschovschî • 10.
La speranțe : 1—0 (0—0).

IERI, ÎN DIVIZIA „B“

SERIA I

FORMAȚIEI SALE
F.C. ARGEȘ 1 (0)
RAPID 1 (0)

Stadion „1 Mai** ; teren foarte bun; 
timp frumos, dar vînt ; spectatori — 
circa 13 000. Șuturi : 9—5 (pe poarta: 
6-5). Cornere : 9—5. Au marcat :
MOICEANU (min. 87), respectiv ȘT. 
POPA (min. 51).

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN - M. Zam
fir (min. 64 Voicu), Stancu, MOI
CEANU, Roman — Badea, Toma, Ig
nat — D. ZAMFIR (min. 59 Popicu), 
Nica, Jurcâ.

RAPID : MÂNU - Bâjan, GRIGORE, 
SAMEȘ, Ad. Dumitru - PETRUȚ, P. 
Petre, Șt. POPA, Mîncu — Cojocaru, 
Damaschin.

A arbitrat bine M. Axente (Arad) ; 
la linie : G. Macavei (Deva), cu 
greșeli, și R. Petrescu (Brașov) - cu 
greșeli grave.

Cartonașe galbene : AD. DUMITRU.
Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 3-1 (2-0).

cizii răuvoitoare ale tușierului 
R. Petrescu. Meciul, în ansam
blu, de valoare modestă, de 
vacanță.

Constantin ALEXE

DONAREA CĂLĂRAȘI — CH1- 
MIA FĂLTICENI 0—0 '

UNIREA SLOBOZIA — C.S. BO
TOȘANI 2—0 (1—0) : Simionov 
(min. 18). Damaschin (min. 50).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
OȚELUL GALAȚI 3—0 (1—0) :
Rusa (min. 42, din 11 m). Fulga 
(«nin. 65). Sima (min. 85).

C.SAI. SUCEAVA — F.C. CON
STANTA 0—0.

PRAHOVA PLOIEȘTI — F.CJV1. 
PROGRESUL BRĂILA 2—0 (1—0) : 
I. Tudor (min. 20), F. Nicolae 
(min. 71).

GLORIA BISTRIȚA — C.SJW. 
BORZEȘTI 2—0 (1—0): Andreicuți 
(min. 25), Florea (min. 70).

METALUL PLOPENI — PAR
TIZANUL bacAu 2—i (î—o) : 
Toma (min. 12. din 11 m) Crin- 
gașu (min. 54), respectiv Voinea 
(min. 68. din 11 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — GLO
RIA BUZĂU 1-0 (1—0)': Mîadin 
(min. 35).

OLIMPIA RM. SARAT — DEL
TA TULCEA 4—1 (2—0) : Țone 
(min. 21, din 11 m, 31. 53 și 72), 
respectiv Belea (min. 87).

Relatări de la N. Constantines- 
cu, I. Matei, FI. Jecheanu, I. Min* 
drescu, A. Cristea, I. Toma, N. 
Frlncu, C. Rusu șl Th. Budescu.

♦) Echipă penalizată cu două 
puncte.

1. GLORIA BZ. 27 17 5 5 54-20 392. Gloria Bistrița 27 15 3 9 40-19 33
3. Oțelul Galați 27 12 7 8 39-25 31
4. Ceahlău! P. N. 27 12 6 9 31-22 305. Prog Brăila 27 13 4 10 38-31 30
6. C.S.M Suceava 27 10 8 9 28-30 28
7. Partizanul Bc. 27 12 4 11 32-37 28
8. Met. Plopeni 27 10 7 10 26-27 27
9. F.C. Constanța*) 27 10 8 9 42-25 26

10. C.S. Botoșani 27 12 2 13 39-37 26
11. Prahova Pi. 27 11 4 12 26-33 26
12. Olimpia R. S. 27 10 5 12 32-32 25
13. Chimia Fălticeni 27 10 5 12 29-44 25
14. Unirea D Focș. 27 10 4 13 38-37 24
15. Unirea Slob 27 9 6 12 28-35 24
16. C.S.M Borz. 27 9 4 14 27-48 22
17. Delta Tulcea 27 7 7 13 20-51 21
18. Dunărea Căi. 27 7 5 15 26-42 19

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 mai) : Gloria Buzâu — Gloria 
Bistrița (0—2), C.S.M. Borzești — 
Unirea Dinamo Focșani (0—4), 
Oțelul Galați — Prahova Ploiești 
(0—1). Chimia Fălticeni — Ceah
lăul P. Neamț (0—3), C.S.M. Su
ceava — Unirea Slobozia (1—2), 
C.S. Botoșani — Olimpia Rm. Să
rat (1—2). F.C. Constanta — 
F.C.M. Progresul Brăila (1—2), 
Delta Tulcea — Metalul Plopeni 
(0—2). Partizanul Bacău — Du
nărea Călărași (0—3).

SERIA ’ A ll-a
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STARTUL DIN... FINAL SPORTUL STUDENȚESC 3 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 2 (2)

por&i goale ! 
în

• C.
: alte suturi
e puțin ținta, 
u s-a ridicat.

nivelul do-
(cu frecven- 
asemenea, și 
eanuluî J.

RANESCU

\1ĂT?
4 (3)
1 (0)

Mult s-a mai chinuit (și și-a 
chinuit suporterii !) Sportul stu
dențesc, și simbătă. în „Regie". 
A început cu două bare în pri
mele cinci minute, ale aceluiași 
Coraș (care nu a reușit să punc
teze în clasamentul golgeterilor 
nici în min. 3. după un excelent 
„un-doi“ cu M. -Sandu nici In 
min. 5, cînd a execuat penalty-ul 
acordat pentru trîntîrea lui 
Hagi in careu). Gazdele au conti
nuat să trateze meciul ușor și. 
logic, el a devenit... foarte greu, 
mai ales că oaspeții, dirijați de 
excelentul Boloni, vor juca bine, 
deciși și incisivi pe contraatac. 
Și. așa, mureșenii au deschis sco
rul în min. 17 prin DUMITRES
CU. au trecut bine de momentul 
egalării (cap“ IORGULESCU, 
în min. 23) $i au intrat la ca
bine în avantaj, datorită golului 
reușit de rapidul CIORCERI (cu 
o fază înainte, Szabo s-a aflat 
în ofsaid nesemnalizat de tușie- 
rui M. Salomir). Avantajul oas
peților se outea mări în min. 45. 
dacă M. Muntean n-ar fi fost 
oprit greșit din cursă de gol de

același tușier. dar, 
erau mulțumiți și cu 
pe care au încercat 
după pauză, dedieîndu-se prema
tur defensivei, unde Bdloni a 
devenit al treilea fundaș central. 
Manevra avea să ducă însă spre 
victorie... ochi pa bucureșteană. 
care a dominat din ce în ce 
insistent, a ratat 
le mai mari 
Sandu — min.
Coraș — min.
neșansă (în min. ,
ioni au scos de pe linia porții), 
l-a pierdut și pe Hagi (accidentat 
La cap, fără intenție, de portarul 
advers), dar a reușit, cînd ni
meni nu mal credea. în final, să 
ia un nou start, irezistibil. In 
min. 83 Munteanu I a centrat ex
celent, defensiva oaspeților a fost 
surprinsă și M. SANDU a îm
pins mingea in poartă, pentru ca, 
peste trei minute, Terheș să rea
lizezeinteligent o fază-surpriză, 
MUNTEANU n să apară din spa
te. ca la comandă, și să înscrie 
golul victoriei.

Mircea M. IONESCU

■teren bun ; 
circa 12 000.
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Stadion Sportul studențesc ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spectatori 
- circa 5 000. Șuturi : 24-12 (pe 
poartă : 11—8). Cornere : 9—4. Au 
marcat : IORGULESCU (min. 23), M. 
SANDU (min. 83). MUNTEANU II 
(min. 86), respectiv DUMITRESCU 
(min. 17) și CIORCERI (min. 37).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriata - 
M. Mihoi, IORGULESCU, Cazan, 
MUNTEANU II - Șerbănlcă, TERHEȘ, 
Cora? — FI, Grigore (min. 46 Bucu- 
rescu), M. Sandu, HAGI (min. 80 
MUNTEANU I).

AS.A. TG. MUREȘ : VARO - Szabo, 
Jenei, ISPIR, Gall — Both, Botezan 
(min. 32 M. Muntean), C. Hie, BO
LONI - CIORCERI, Dumitrescu.

A arbitrat satisfăcător 1. Velea ; 
Io linie : foarte bine M. Florea (am
bii din Craiova) și — cu surprinză
toare greșeli — M Solomlr (Cluj-Na- 
poca).

Cartonase galbene : JENEI, 
NICA. M. MUNTEAN.

Trofeul Petschovschî : 10. 
la speranțe : 2—1 (1-0).

ȘERBA-

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
F.C.M. BRAȘOV 1—1 (1—0) ; Fe
ting (min. 36) pentru gazde, res
pectiv Batacliu (min. 83).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 1—0 (0—0) î 
S. Marcu (min. 49).

PRGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — UNIREA ALEXAN
DRIA 4—0 (2—0) : Borbora (min. 
23), Baciu (min. 38), Pîrvu (min. 
46), Beldie (min. 83).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—1 (0—0) î 
Dulău (min. 61), Harbădă (min. 
72). respectiv Păun (min. 88).

CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA
IOVA — DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI 1—0 (0—0) : Păuna
(min. 61).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
ROVA ROȘIORI 3—0 (1—0) : Pa- 
raschivescu (min. 13), Deneș 
(im in. 66), Barbu (min. 83. din 
11 m).

AVINTUL REGHIN — CHIMICA 
TTRNAVENI 2—0 (1—0) : Haj nai 
(min. 29). Mera (min. 88).

NTTRAMONIA FAGARAȘ — 
I.P. ALUMINIU SLATINA 1—0 
(0—0) : Nlțl (min. 70).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CAR PĂȚI MÎRȘA 1—1 (0—1) :
Ene (min. 59) pentru gazde, res
pectiv Fățan (min. 37).

Relatări de la D. Gruia, T. 
Marin, N. Ștefan, I. Țacăl. Șt.

Gurgui, Gh. Briotă, L. Maior, B. 
Stoiciu și O. Guțu.

1. F.C.M. BRAȘOV 27 17 5 5 52-22 39
2. Șoimi» Sibiu 27 16 4 7 47-28 36
3. Carpați Mîrșa 27 13 6 8 45-34 32
4. Gaz metan 27 14 2 11 42-33 30
5. Autobuzul Buc 27 11 8 8 25-22 30
6. Aluminiu SI. 27 10 7 10 30-24 27
7. Prog. Vulcan 27 9 9 9 38-34 27
8. Dinamo Victoria 27 10 7 10 29-27 27
9. Avîntul Reghin 27 11 5 11 32-36 27

10. Chimica Tîrn. 27 11 4 12 39-35 26
11. Metalul Buc. 27 11 4 12 30-34 26
12. Unirea Alex. 27 11 4 12 28-35 26
13. IMASA Sf. Gh. 27 9 7 11 27-28 25
14. Automatica Buc. 27 10 5 12 21 29 25
15. Nitramonia 27 9 5 13 35-36 23
16. Constr. T.C.I. 27 9 4 14 31-49 22
17. Rova Roșiori 27 9 2 16 27-53 20
18. Chimia Tr. M. 27 7 4 16 23-42 18

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 mai) : F.C.M. Brașov — Car- 
pați Mîrșa (1—1). Dinamo Vi<5toria 
București — Șoimii I.P.A. Sibiu 
(0—2). Avîntul Reghin — Autobu
zul București (0—1), Metalul 
București — Rova Roșiori (1—3), 
Gaz metan Mediaș — Unirea Ale
xandria (1—2). Chimia Tr. Măgu
rele — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
(1—2), Chimica Tîmăveni — Ni- 
tramonia Făgăraș (0—1), I.P. 
Aluminiu Slatina — Progresul 
Vulcan București (1—1), Automa
tica București — Constructorul 
T.C.I. Craiova (0—3).

SERIA A 111-a—----------------------------------

UN RAPORT INVERS PROPORȚIONAL
Petrolul a mai încercat o da

tă „marea cu degetul" pe... Dea
lul Copoului, o victorie fiind 
de natură a-i mai lăsa ceva 
speranțe pentru finalul campio
natului. Și a atacat mai mult 
decît echipa gazdă (vezi rapor
tul șuturilor, invers proporțio
nal cu scorul), dar fără calmul, 
răbdarea și precizia necesare, 
pentru că timpul lucra numai 
pentru Politehnica, care înscri
sese destul de repede (în min. 9, 
după ce Biro și Serlov și-au 
scos adversarii din dispozitivul 
apărării, FLOREAN — cel mai 
bun jucător ieșean — ajuns în 
posesia balonului în suprafața 
de pedeapsă, a șutat cu sete, 
în colțul lung : 1—0). Așa se 
face că, imediat după deschi
derea scorului, Catinca, doar cu 
poarta adversă în față, a ratat, 
iar Grigore (min. 18) înălțîn- 
du-se spectaculos șl trimițînd 
mingea cu capul, nu l-a putut

învinge pe Bucu. De altfel, 
portarul ieșean a mai avut o- 
cazia să se releve de-a lungul 
partidei, în min. 44 ți 50, de 
pildă, el intervenind salvator 
la șuturile Iui Grigore și, res
pectiv, Cîrlan, expediate pe jos, 
lingă stilpii porții.

După ce P. Gușă era să în
scrie în propria poartă (min. 
28), la centrarea lui... Ciocîrlan, 
Serlov l-a trimis mingea, cu 
capul, exact, lui GHEORGHIU, 
liber la 10 metri de buturile Iui 
Toma, și balonul s-a oprit din 
nou in poarta ploieșteană : 2—0 
(min. 35). Conturile erau astfel 
încheiate, pentru că marile ra
tări ale lui Gălățeanu (min. 61) 
și Ciocîrlan (min. 78) nu ară
tau decît că jucătorii petroliști 
nu mai aveau concentrarea mi
nimă, iar cei ieșeni erau mul
țumiți de rezultat.

Paul SLAVESCU

• ••

POLITEHNICA IAȘI 2 (2)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion „23 August* ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — eîrca 3 000. 
Șuturi : 8—19 (pe poartă : 4—8). Cor
nere : 9—9. Au marcat : FLOREAN 
(min. 9) ți GHEORGHIU (min. 35).

POLITEHNICA : BUCU - Sigmirean, 
Anton, URSU, Ciocîrlan — Florean, PA- 
VELIUC, Biro (min. 25 Gheorghiu) — 
Sertov, Cioacă (min. 75 La!a), Cănă- 
nău.

PETROLUL : Toma — Ștefan (min. 
77 I. Solomon), Butufei, Bărbulescu, 
P. Gușă — GRIGORE, Pancu, Călin 
— CIRLAN, Catinca, Mocanu (min. 
52 Gălățeanu).

A arbitrat foarte bine M. Neșu ; 
la Knie : I. Medveș (ambii din Ora
dea) șl I. Igna (Timișoara).

Cartonașe galbene : FLOREAN,
GHEORGHIU, SERTOV, BUTUFEI, CA
LIN.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—1 (0—1).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
OLIMPIA SATU MARE 2—0 
(0—0): Bozeșan (min. 71), Bolba 
(min. 84).

MINERUL CAVNIC — .,U*
CLUJ-NAPOCA •—1 (0-0) : Do- 
brotâ (min. 87).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.SM. REȘIȚA 0—2 (0—0) : Ho
dina (min. 47), Portic (Enin. 75).

MINERUL MOTRU — MINERIT. 
LUPENI 3—1 (2—0): Chiriță (min. 
26 șl 56), Ghlțulescu (min. 30, 
din 11 m), respectiv Colceag 
(min. 77).

METALURGISTUL CU GIR — 
CJ.B. TIMIȘOARA t—1 (2—0) :
Cocu (min. 6, din 11 m). Hea 
(min. 44), Anghel (mim. 53), I. 
Moldovan (man. 56), respectiv 
Plăvițiu (min. 58).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— RAPID ARAD 2—1 (0—0) : Be- 
rindei (min. 73), A. Mureșan 
(min. 80), respectiv Bora (min. 
82).

U.T.A. — C.FJl. VICTORIA CA
RANSEBEȘ 2—0 (1—0) : Lupău
(min. 12, din 11 m), Schuler
(min. 84).

INDUSTRIA StRMEI C. TURZH
— ARMATURA ZALĂU 2—0 
(1—0): Hațeganu (min. 18), Vlă- 
duț (min. 46).

GLORIA REȘIȚA — AURUL 
BRAD 1—o (1—0) : Citirea (Imiin. 
36).

Relatări de la St. Marton, M.

Palcău, Z. Kovacs, Gh. Jugănaru, 
M. Vilceanu, I. Lespuc. N. Stră- 
jan, p. Țonea și P. Fuchs.

1. „POLl“ TIM. 27 19 3 5 72-21 41
2. „U“ Cj.-N. 27 19 1 7 55-18 39
3. C.S.M. Reșița 27 17 1 9 45-23 35
4. Aurul Brad 27 13 3 11 38-35 29
5. U.T.A. 27 13 3 11 37-34 29
6. Armătura Zalău 27 13 3 11 35-36 29
7. Olimpia S. M. 27 13 1 13 47-36 27
8. înd. sîrmei 27 13 1 13 32-35 27
9. Minerul Cavnic 27 12 2 13 40-33 26

10. Minerul Motru 27 12 2 13 31-38 26
11. C.F.R. Timiș. 27 12 1 14 47-50 25
12. Minerul Lupenî 27 10 5 12 31-35 25
13. Gloria Reșița 27 11 3 13 25-33 25
14. Metalurg. Cugir 27 10 4 13 33-48 24
15. C.F.R. Viet. C. 27 10 2 15 22-57 22
1«. St. CFR Cj.-N.« 27 10 2 15 35-40 20
17. Someșul S. M. 27 10 0 17 25-44 20
18. Rapid Arad 27 5 5 17 23-57 15

•) Echipă penalizată cu două
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică 
13 mai) : C.F.R. Victoria Caran
sebeș — Industria sîrmei C. Tur- 
zii (0—4). C.F.R. Timișoara — So
meșul Satu Mare (1—3), C.S.M. 
Reșița — Politehnica Timișoara 
(0—1), Rapid Arad — Minerul Me
tru (0—1), Aurul Brad — Minerul 
Cavnic (1—4), Armătura 25alău — 
U.T. Arad (0—1), Mtnerul Lupenl 
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
(8—2), ,.U“ Cluj-Napoca. — Meta
lurgistul Cugir (3—1), OUmpliB 
Satu Mare — Gloria Reșița (0—W-



„ROMANIA A CREAT, OE FAPT, GIMNASTICA La Campionatele europene de judo

interviu cu JUAN ANTONIO SAMARANCH, președintele 
Comitetului Internațional Olimpic

— Stimate domnule Sama
ranch ați fost primit simbă- 
tă de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. Ce a in- 
semnat pentru dumneavoas- 
tră această primire Ia șeful 
statului român ?

— O marc onoare. Și o mare 
bucurie a mea. Personalitate 
dc inalt prestigiu internațional, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este și un mare apărător al 
mișcării olimpice, excelența sa 
relevind și cu ocazia întreve
derii pe care a avut bunăvoința 
să mi-o acorde rolul însemnat 
pe care mișcarea olimpică il 
are in promovarea prieteniei 
între tinerii din toate țările, 
intre popoare, in spiritul păcii 
șl colaborării internaționale.

Mărturisesc că am plecat re
confortat după convorbirea a- 
vută cu președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Mărturisesc dc asemenea eă 
l-am ascultat cii mult interes și 
cu mare plăcere ideile și 
sint convins eă ele îmi vor ti 
de real ajutor în viitor.

— Stimate domnule Sama
ranch, ați mai fost in Româ
nia, cu ce sentimente ați re
venit acum ?

— Mă aflu pentru a patra 
oară in țara dumneavoastră și 
vă rog să mă credeți că am re
venit cu mare plăcere. Româ
nia și poporul român sint gazde 
minunate. De data aceasta, plă
cerii mele ca oaspete i se a- 
daugă bucuria prilejului de a 
aduce un omagiu marii 
sportive Nadia Comăneci, cu o- 
cazia părăsirii arenei competi- 
ționale.

— Care credeți că a fost, 
domnule președinte al Co
mitetului Internațional Olim
pic, rolul Nadiei și al gim
nasticii românești in sportul 
mondial ?

— Un rol foarte important. 
Nadia a Cost după opinia meu 
o figură unică in gimnastica 
mondială. Prin ca și prin re
numita sa echipă reprezentativă. 
România a creat, de fapt, gim
nastica modernă. Nu voi uita, 
de asemenea, importanta influ
ență pozitivă adusă de Nadia 
Comăneci mișcării olimpice.

— După cum știți, proba
bil. domnule Samaranch, 
România sărbătorește in luna

In intilnirilc Internationale amicale dc popice

ROMÂNIA - R. D.
SANGERHAUSEN. 6 (prin 

telefon). — Reprezentativele 
feminine și masculine de popi
ce ale României, care se pre
gătesc pentru C.M. de la sfîr- 
șitul lunii la Ljubliana, au 
evoluat în localitate, susținind 
patru partide amicale cu se
lecționatele R. D. Germane. 
Sportivii noștri au evoluat 
foarte bine și în aceste ultime 
meciuri de verificare înaintea 
„mondialelor" obținînd victorii 
In toate jocurile. In ziua I : 
România — R. D. Germană 
2 468—2 376 p.d. — la femei, 
5 415 — 5 231 p.d. — la băr
bați : în ziua a fi-a : Româ
nia — R. D. Germană 2 461 — 
2 453 p.d. și, respectiv, 5 335 — 
5 318 p.d. Deci patru victorii 
din tot atîtea partide Iată și 
rezultatele individuale ale spor
tivilor noștri : Elena Andrees- 
cu 434 — 426. Ildiko Szasz 
407 — 423, Nineta Badea 398 
— 421. Margareta Cătineanu 
404 — 377, Maria Todca 396, 
Silvia Berinde 429 — 395,
Octavia Ciocirlan — 419. res
pectiv Ilie Hosu 908 — 897, 
Stelian Boariu 893 — 861, Ale-

CONGRESUL ASOCIAȚIEI
PRESEI SPORTIVE 
INTERNAȚIONALE

ta Paris s-au încheiat lu
crările celui de al 60-lea Con
gres al Asociației Presei Spor
tive Internationale (A.I.P.S.). 
Participantii au discutat despre 
condițiile de luc-u la apropia
tele J.O.. stabilind apoi și locul 
de disputare al viitoarelor con
grese t Cartagena (Columbia) 
1985 și Barcelona — 1988. Con
gresul a ales ca vicepreședinte 
al A.I.P.S ne Vladislav Ga- 
vrllln (U.R.S.S.).

Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, inminează Nadiei Comăneci Ordinul Olimpic

august 40 de ani de la Eli
berarea sa. Perioadă de im
portantă evoluție și pentru 
sportul românesc. Ce părere 
aveți dumneavoastră — care 
ați urmărit în mari întreceri 
internaționale sportivi româ
ni și echipe românești — 
despre nivelul atins de miș
carea noastră sportivă ?

— Raportat la numărul popu
lației, sportul românesc are fă-

COMPONENȚA GRUPELOR ÎN CONCURSUL 
DE GIMNASTICĂ PE ECHIPE LA J.O.-1984

Cu ocazia Campionatelor Eu
ropene de juniori, care au avut 
loc recent la Riminl (Italia), a 
fost efectuată și tragerea la 
sorti a componentei grupelor în 
concursul pe echipe de la tur
neul de gimnastică al J.O. de 
la Los Angeles. In turneul mas
culin există trei grupe : Fran
ța, R.P. Chineză, R.F. Germa
nia (grupa I). Ungaria. Japonia, 
România, Elveția (grupa a Il-a),

GERMANĂ 4-0
xandru Naszodi 887 — 898, 
Gheorghe Silvestru 893 — 915, 
Iosif Tismănar 924 — 899 și 
Iuliu Bice 919 — 865. Din echi
pele R. D. Germane, cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
F. Zanger 934 — 900, Utte 
Langer 420 și Petra Waldhem 
— 427.

De menționat că în ziua a 
doua, I. Bice n-a fost in ple
nitudinea forțelor (din cauza 
unui abces dentar) și a obținut 
un rezultat mai modest (865).

SUCCESE ALE CANOTOARELOR
în concursul feminin din ca

drul regatei internaționale de 
canotaj academic de la Tre- 
bon (Cehoslovacia) sportivele 
din România s-au evidențiat, 
repurtînd viețoria în patru 
probe : la 8 plus 1. 4 fără 
cîrmaci, schif dublu cu vîsle 
și schif simplu. în competiția 
masculină echipajele _ Italiei 
s-au situat pe locul intîi in 
trei probe.

CARITOUX A CÎȘTIGAT
„TURUL SPANIEI**

Madrid. Cea de a 39-a ediție a 
Turului ciclist al Spaniei s-a în
cheiat duminică cu victoria rutie
rului francez Eric Caritoux (23 
de ani) care pe 3 344 km a înre
gistrat timpul total de 90.08:03. A 
fost urmat de : Fernandez (Spa
nia) la 6 s, Dietzen (R.F.G.) la 
1:33, Delgado (Spania) la 1:43, 
Corredor (Columbia) la 3:40 etc. 
Unul dintre primii lideri al 
cursei. Italianul Francesco Moser 
a ocupat locul 10, la 8:41 de ctș- 
tigător.

Ultima etapă, a 19-a (Torrejon 
— Madrid 140 km), a revenit bel
gianului Noel de Jonckeere în 
3.18:51. Același time 1-au mal tn- 
regtstrat alțl 29 de alergători I 

ră îndoială o mare importanță 
în lume. Mă refer evident la 
valoarea sa competitivă interna
țională. Cum am avut insă •- 
caria să urmăresc șa manifes
tări ale „Daciadei", vă mărtu
risesc că am rămas profund și 
plăcut impresionat >1 de această 
foarte frumoasă șl generoasă 
competiție internă de masă.

Marius POPESCU

U.R.S.S., S.U.A., Bulgaria, R.D. 
Germană și Cuba (grupa a 
IlI-a); în turneul feminin sînt 
patru grupe: Canada, R.F. Ger
mania și două echipe mix
te (grupa I) ; U.RJS.S., Ja
ponia, Cehoslovacia, S.U.A. 
(grupa a Il-a) ; România, 
R.P. Chineză, Bulgaria, Unga
ria (grupa a IlI-a); R.D.G., 
R.P.D. Coreeană și două echipe 
mixte (grupa a lV-a).

TALERISTUL I. TOMAN 
PRINTRE REMARCAȚI LA ISTANBUL 

„Marele premiu al orașului Is
tanbul" la talere a stabilit urmă
torul clasament tn proba de 
skeet : 1. Becinski (Cehoslova
cia) 198 t, 2. Klofanda (Cehoslo
vacia) 197 t, 3. Tlmohln (U.R.S.S.) 
197 t, 4. Hoffmann (R.F. Germa
nia) 197 t. 5. Toman (România) 
197 t. Performanța trăgătorului 
nostru este foarte bună, cu atît 
mai mult cu cit a fost realizată 
în compania celor mal mari spe
cialiști al probei din Europa.

Mîine, la Nantes 
„Avanpremiere, franceză" a 

tricolorilor no;td
Mîine seară. „tricolorii" susțin 

avanpremiera franceză, lucind la 
Nantes in compania echipei lo
cale. în cadrul festivităților pri
lejuite de inaugurarea stadionului 
care va găzdui unele iocurl din 
turneul final. inclusiv oartida 
România — Portugalia la 20 
iunie.

Fotbaliștii noștri s-au reunit 
sîmbătă seară, după încheierea 
penultimei etape. Iată lotul oare 
a făcut deplasarea la Nantes via 
Paris : PORTARI — Lung si Ior- 
dache : FUNDAȘI — Negrilă, Za
re, Ștefănescu. Iorgulescu. Ungu- 
reanu ; MIJLOCAȘI — Țicleanu, 
Klein, Bdloni, Hagi, Irimescu, 
Mateut ; ATAC ANTI — Gabor. 
Lăcătuș. Cămătaru. Cora?. Lip
sesc. după cum se poate constata. 
Internaționalii dinamovisti care

BOXERI ROMÂNI FINALIȘTI Al
în semifinalele turneului in

ternațional de box de la Karls
ruhe (R.F.G.) pugilistul ro
mân de categoria ușoară Vio
rel Ioana l-a întrecut la 
puncte pe Fairi Suemer (Tur
cia). în finală. Ioana a pier
dut Ia p'inote >n fața vest- 
germanului Rein-r Giese, care

ȘTEFAN NAGY Șl MIHAI CIOC 
AU CUCERIT MEDALII DE BRONZ

LIEGE, 6 (prin telefon). Cam
pionatele europene de judo au 
continuat sîmbătă și duminică 
la Palatul sporturilor Coron- 
mense din localitate. Un fru
mos succes au repurtat Ștefan 
Nagy (cat. ușoară) și Mihai 
Cioc (open), care au cacerit me
dalii de bronz. O comportare 
remarcabilă a avut-o Si tînă- 
rul Ilie Șerban, clasat pe locul 
5 la semiușoară, învingător în 
fata campionului olimpic, cam
pion mondial în 1979 si 1933, 
sovieticul Nikolai Soloduhin.

Simbătă au fost programate 
confruntările continentale la 
categoriile semiușoară si 
ușoară, Nagy l-a întâlnit mai 
intîi, într-un meci preli
minar, pe finlandezul Antli Hy- 
varinen în fața căruia a cîștigat 
la puncte cu un yuko și koka 
la zero. Apoi, sportivul român 
a luptat în primul tur. cu 
luxemburghezul Claude Huss 
într-o partidă încheiată în mln. 
1,20 cu un spectaculos ippon 
reușit de Nagy. în turul urmă
tor, o altă victorie înainte de li
mită obținută, de astă dată, de 
Nagy în confruntarea cu italia
nul Nicolangelo Feto, ippon 
consemnat în min. 2. Doar 56 
de secunde l-au despărțit pe 
talentatul nostru judoka de a 
intra în finala „mare" (locurile 
1—2). în meciul cu sovieticul 
Tamaz Namgalauri, medaliat cu 
bronz la C.M. din 1979 și 1983, 
Nagy a condus cu yuko și 
koka, dar In ultimul minut a 
fost surprins cu un procedeu 
tehnic folosit mai puțin în 
competițiile oficiale și a pierdut 
prin Ippon. Lui Nagy i-a ră
mas, totuși, șansa de a concura 

ȘTEFAN NAGY
în finala „mică" și n-a scăpat 
acest prilej de a urca pe po
diumul laureaților, deși trebuia 
să se „dueleze" cu un valoros 
adversar — Steffen Stranz (R. 
F. Germania), medaliat cu 
bronz la C.M. șl C.E. de anul 
trecut. în secunda a 18-a insă, 
Ștefan Nagy l-a surprins pe 
Stranz cu un atac fără replică 
și victorie prin ippon — meda
lie de bronz pentru sportivul 
țării noastre. Clasamentul : 1. 
Tamaz Namgalauri (U.R.S.S.), 
campion european, 2. S. Dyoț 
(Franța), 3. Ștefan Nagy (Ro-

vur juca mâne resunka cu 
F.C. Olt. De asemenea lip
sesc Geolgău, nerefăcut. Cri- 
șan, care a acuzat o în
tindere și nu a jucat în meciul 
cu C.S. Tîrgoviște, precum și 
Iovan, de asemenea accidentat.

Meciul de la Nantes prilejuiește 
un prim contact al „tricolorilor" 
cu un stadion francez și cu at
mosfera jocurilor internaționale 
în tara care va găzdui turneul 
final. De asemenea, jocul cu F.C. 
Nantes este un bun prilej de 
testare a valorii actuale sl a for
mei jucătorilor cu 5 săotămlni 
înainte de startul de Ia St. E- 
tienne în compania echipei Spa
niei.

JUNIORII TRICOLORI 
AU JUCAT LA BILBAO

O selecționată de juniori a ță
rii noastre — Însoțită de antreno
rii Tralan lonescu șl Florin Che- 
ran — a susținut, recent, o par
tidă amicală la Bilbao In com
pania unul „11" similar spaniol.

TURNEULUI DE LA KARLSRUHE
în semifinale îl eliminase pe 
campionul cubanez Angel 
Herrera.

La categoria pană, în fina
lă. G. Kolev (Bulgaria) șl-a 
adjudecat victoria la puncte 
în meciul cu Nicolae Talpoș 
(România).

mânia), și J. Ruiz-Loren:e (Spa
nia), 5. S. Stranz (R.F. Germa
nia) și J. Toth (Ungaria).

Semiușorul Ilie Șerban a fost 
și el la un pas de o medalie. 
El a ciștigat meciul cu Andreas 
Paluschek (R.D. Germană) prin 
yusei-gachi (superioritate teh
nică) și apoi a furniza’ marea 

MINAI CIOC
surpriză de a-1 învinge la 
puncte (2 yuko și 1 koka — 1 
koka) pe marele campion Ni
kolai Soloduhin (U.R.S.S.). Dar, 
în meciul decisiv, cu francezul 
Marc Alexandre, pentru intra
rea în finală, Șerban a fost 
declarat învins prin yusei-gachi 
deși a dominat clar și a avut 
două atacuri reușite dar neco
tate ! In partida pentru locurile 
3—5, Șerban a pierdut prin 
ippon în fața englezului Stephen 
Gawthorpe, clasîndu-se pe locul 
5. Clasamentul : 1. Marc Ale
xandre (Franța), campion eu
ropean, 2. J. Kriz (Cehoslova
cia), 3. Stephen Gawthorpe 
(Anglia) și L. Chanson (Elve
ția), 5. Ilie Șerban (România) 
și S. Rosati (Italia).

Duminică, pină la ora con
vorbirii telefonice, superușorul 
Gheorghe Dani a fost învins 
la puncte (koka) în primul tur 
preliminar de Joszcf Wagner 
(Ungaria), iar la open, Mihai 
Cioc, după ce l-a învins prin 
ippon pe Johan Lopez (Suedia), 
a pierdut, tot prin ippon, la 
Grigori Verișev (U.R.S.S.). In 
recalificări, Cioc a obținut 
două succese consecutive prin 
ippon în partidele cu Karoly 
Kovacs (Ungaria) și Mario 
Beccacece (Italia), calificîndu-se 
în finala „mică". Și de astă- 
dată victorie, prin descalificarea 
englezului Elvis Gordon. Deci, 
Mihai Cioc — medalia de bronz.

Clasamentele de la întreceri
le de vineri, încheiate seara 
tîrziu : cat. semimijlocie : 1. 
Neil Adams (Anglia), campion 
european, 2. D. Fogarasi (Un
garia), 3. M. Nowak (Franța) șl 
I. Merkulov (U.R.S.S), 5. R. 
Henneveld (Olanda) și R. Bink 
(R.D. Germană) ; mijlocie : 1. 
Valeri Pesniak (U.R.S.S.), cam
pion european, 2. R. Borawski 
(R.D. Germană), 3. P. Seiscn- 
bacher (Austria) și B. Spijkcrs 
(Olanda), 5. F. Canu (Franța) și 
M. Vecchi (Italia).

Meciul s-a disputat pe stadionul 
Iul Athletic, campioana și cîștl- 
gătoarea Cupei Spaniei, în pre
zența a peste 30 000 de spectatori, 
dintre care circa 20 000 de copii 
șl tineri. A fost un joc frumos, 
aplaudat. încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (1—0).
In mln. 16 Chircă a ra
tat o lovitură de la 11 m! Iată 
șl autorii golurilor : Sarabia. în 
mln. 36, pentru spanioli, șl Nuță, 
în mln. 72, pentru ..tricolori".

PRIMUL MECI DIN 
PRELIMINARIILE C.M. 1986

La Nicosia, In gr. a 5-a — zona 
europeană a C.M. : Cipru — Aus
tria 1—2 (0—1). Au înscris : Gi- 
singer șl Prohaska pentru Învin
gători. respectiv Christoforu. 
• tn finala C.E. - cădeți - (ju
niori sub 16 ani), la Ulm (R.F.G.): 
R.F. Germania — U.R.S.S. 2—0 
(1—0). Pentru locul 3 : Anglia — 
Iugoslavia 1—0 (1—o>.

FINALE DE CUPE
SPANIA. Finala ..Cupei Spa

niei", la Madrid (90 000 de spec
tatori). Athletic Bilbao — C.F- 
Barcelona 1—0 (1—0). A marcat 
Endica (mln. 14). După meci au 
avut loc numeroase incidente. 
Maradona l-a lovit cu capul în 
față pe Sola (care a suferit o 
comoție cerebrală), iar 69 de 
spectatori au fost răniți ! Bilbao, 
care a cîștigat si campionatul, 
va participa în C.C.E.. iar Barce
lona ca finalistă. în Cupa cupelor.

FRANȚA, tn semifinalele .Cu
pei Franței" (retur — între oa- 
ranteze rezultatele din tur1) 
Toulon — Monaco 8—1 (1—4).
Metz — Nantes 1—0 (1—8)-
Finala Monaco — Metz la 
11 mai. la Paris.
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