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MII DE BUCUREȘTENI AU PARTICIPAT
LA STARTUL DACIADEI DE VARĂ

oment festiv la deschiderea, in Capitală, a celei de-a 5-a ediții de vară a marii competiții naționale
Foto : Iorgu BĂNICĂ

La Campionatele Europene de lupte fireco-romanc

MIHAI CIȘMAȘ-MEDALIE Dl ARGINT
Șl ILIf MATEI - MEDALIE DE BRONZ
ATENA, 20 (prin telefon). 

Simbătă și duminică, la sala 
de la ..Stadionul Păcii și Prie
teniei" _ 
continuat întrecerile Campio
natelor 
greco-romane. 
viziunilor.
geri la sorbi total nefavora
bile, reprezentanții țării noas
tre au avut o misiune deose
bit de dificilă, n-ereușind 
realizeze performanțele 
care le așteptau iubitorii 
cestui sport de la noi.
este mai puțin adevărat că u- 
nii luptători români au a- 
vut comportări neconespun- 
zătoare, pierzînd meciuri în 
fața unor adversari pe care ar 
fi putut să-d învingă. Totuși, 
în seara finalelor, pe saltelele 
da concurs s-au aflat și trei 
reprezentanți 
tre: Mihai 
pută pentru
Nîcolae Zamfir și Ilie Matei 
(în lupta pentru medaliile de 
bronz). Delegația țării noastre 
a obținut o medalie de argint, 
prin Mihai Cișmas (52 kg) și 
una de bronz, prin Ilie Matei 
(90 kg), rezultate care se si
tuează sub nivelul așteptărilor.

După înfrângerea neaștep
tată suferită în fața norve
gianului J. Ronnigen. Mihal 
Cișmaș (52 kg) a luptat foarte 

obținlnd --------- “**
care l-au 
primul 

superior
Haparanta (13—0), CXș- 
cîștigă înainte de li-

din localitate. au

Europene de
Conform 

datorită unor

lupte 
pre- 
tra-

să 
pe 
a- 

Nu

al țării noas- 
Cișmaș (în dis- 

locurile 1—2),

numai vic- 
permis să 

loc in serie, 
finlandezului

difi- 
punc- 

An-

Ieri, pe Stadionul Tineretu- 
i din Capitală, mii de iubi
ri ai exercițiului fizic, de la 
•eșcolari la... bunicii lor. au 
nplut pînă la refuz cunos- 
ita bază, splendid ornamenta- 

de... natura și de organiză
rii acestei întîlniri festive 
i Daciada, Ia cel de-al 
lea start în etapa de vară a 
esteia. Si. ca de obicei, or- 
inizatorii au fost la înălțime: 
WBEFS, Comitetul municipal 
T.C.. Consiliul municipal al 
rganizației Pionierilor. Ins- 
ictoratul școlar, alli factori 
; atribuții... „Este primăvară 

ca în fiecare an — schimb 
i ștafetă la întilnirca celor 
iuă etape ale marii competiții 
iiionale. După cinci luni, 
no în care s-au desfășurat 
trecerile etapei de iarnă, 
tă. azi. frumoasa bază spor- 
ră de la Arcul de Triumf, 
zdă ospitalieră si tradiționa- 

a unor astfel de acțiuni, 
te pregătită pentru a coa

semna startul in etapa de va
ră. prilej cu care sportivii Ca
pitalei, toți iubitorii si pracli- 
cantii exercițiului fizic, sportu
lui și turismului îsi aduc pri
nosul lor de recunoștință par
tidului, secretarului său general, 
tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 
pentru minunatele condiții de 
pregătire și de viață asigurate 
sportivilor, tineretului patriei, 
tuturor oamenilor muncii, Ac
țiunea de azi o închinăm mă
rețului eveniment care. în a- 
ceastă primăvară, însuflețește 
pe toți cetățenii României so
cialiste — glorioasa aniversare 
a Partidului Comunist Român", 
spunea, la microfonul stadio
nului. prof. Dan Topescu, cu
vinte subliniate de aplauzele 
tribunei, ale sportivilor din clu
burile bucureștene. participant! 
la festivitatea de deschidere pe 
„centralul" frumosului complex 
sportiv.

Si. după festivitatea marca
tă de premierea celor mai me

rituosi în întrecerea pe sectoa
re în etapa de iarnă, marea 
competiție națională a luat, 
concret, cel de al cincilea start 
în etapa de vară. Convingătoa
re pledoarii pentru gimnastica 
zilnică au oferit vreo 500 de 
elevi din liceele sectorului 2, 
într-un imens ansamblu pre-

Aurelian BREBSANU

(Continuare in pao 2—3)

bine, 
terii.
ocupe 
Net 
Reno 
mas ____ _ ______  __ —
mită (min. 4,51). In turul ur
mător, în momentul în oare 
conducea la puncte cu 9—0, 
Clșmaș a primit decizia prin 
descalificarea 
Tibor Jankowics. 
da decisivă pentru 
primului loc in serie, 
zentarjtul, nostru a 
exemplar cu bulgarul 
Dimov, pe care l-a învins prin 
superioritate (12—0) în min. 
3,42.

Nîcolae Zamfir (57 kg) 
mai obținut două victorii 
cadrul grupei sale dar, 
ferind si o înfrângere, s-a 
tuat pe locul 2. intrând în 
nala mică. In turul 2, l-a 
vins la puncte (5—1) pe Giu
seppe Gentile (Italia), upoi a 
pierdut prin descalificare 
(min. 4,16) la Timur Kalimu- 
lin, (U.R.S.S.) și a obținut un

cehoslovacului 
In partl- 

ocuparea 
repne- 
luptat 
Hristo

a 
în 

su- 
si- 
fl- 
în-

nou succes, destul de 
dl (descalificare fără 
te tehnice) în fața lui 
dras Sike (Ungaria).

Gheorghe Savu (62 kg) a 
pierdut șl al doilea meci (cu 
Al. Litvinov — U.R.S.S.) și a 
fost eliminat din competi
ție. O situație aproape a- 
șemănătoare s-a produs șl 
în cazul lui Constantin Uță : 
după înfrângerea diin pri
mul tur. el l-a făcut tuș pe 
italianul U, Di Biașî (min. 
3,25) șl a pierdut la puncte 
(2—4) la Nandor Szabo (Iugo
slavia), părăsind . concursul.

O surpriză neplăcută a 
constituit-o evoluția multi
plului medaliat Ștefan Rusu 
(74 kg). Campionul nostru a 
mal obținut două succese, la 
bulgarul D. Marinov (3—2) șf' 
la turcul Erhan Barei (dese, 
min. 3,43), 
înfrângeri 
lificare. cu 
landa și 
U.R.S.S.), 
cui 3 în 
5, b.p. 
(Franța), 
clasat și Sorin Herțea (82 kg), 
Invlngîndu-1 la puncte po 
E. Rozzino (Italia)- în partide
le din grupă : b.p. (superiori
tate) R. Lukici, (Iugoslavia), 
p.p. (2—4) cu Jaro Salomaki 
(Finlanda) și p. dese. 
4,23) cu T. Komaroni 
ria).

Ilie Matei (90 kg) a 
ber în turul 2, apoi l-a învins 
la puncte (6—1) pe R. Griess 
(R.F.G.) șl a obținut un nou 
succes (dese. min. 4,45) în fața 
grecului G. Tikilidis. In parti
da pentru primul loc In 
serie. Matei a fost descalificat 
in min. 4,59. în momentul ta 
care Atanas Koncev (Bulgaria) 
conducea la puncte cu 1—0.

Necorespunzătoare a fost șl 
evoluția campionului olimpic 
Vasiie Andrei (100 kg) care, 
chiar dacă a fost dezavantajai 
de arbitri, n-a luptat la nive- 

’ ’ și a
puncte (1—6) 
J. Tertely. 
ocupat locul 
pierzînd la

E.

dar a suferit două 
consecutive (desca- 
J. Salomaki — Fin- 
M..
dasîndu-se

serie.
(8-1)
Tot pe locul 5 s-a

Mamiașvili — 
pe lo— 

Pentru locul 
M. Mlschîer

Iul posibilităților 
învins la 
iugoslavul 
Grigoraș a 
cat. 130 kg.
te (4—9) meciul cu

In semifinalele cupelor europene la handbal (m)

[CHIPtlf NOASfRf (deși victorioase în tur)

AU RATAT CALIFICAREA
METALOPLASTIKA SABAC - STEAUA 23-17 (13-6)

SABAC, 20 (prin telefon). — 
moșieră incandescentă in sala 
orka." din localitate, unde 
i desfășurat manșa a doua 
semifinalei Cupei Campioni- 

Europeni la handbal mascu- 
î nitre Metaloplasiika Sabac 
deținătoarea trofeului — și 

'aua București, La capătul u- 
l meci controlat permanent de 
ndibaliiștii iugoslavi, Metalo- 
istika a cîștigat cu 23—17
:—6) și s-a calificat in fi
la primei competiții conti

nentale inter-cluburi ou sco
rul general de 45—41. La Bu
zău, în partida-tur. Steaua a 
învins cu 24—22.

începutul meciului aparține 
buouneștenilor, dar imediat gaz
dele echilibrează partida și gre
șind mai puțin (Steaua a co
mis nu mai puțin decît 17 gre
șeli elementare în atac, în pri-

lon GAVRILESCU

(Continuare in vag a 4-a)

’ GROSSWALLSTADT -H.C. MINAUR BAIA MARE 25-16 (11-6)
3ROSSWAL.LSTADT, 20. în 
oortzentrum" din localitate 
i desfășurat manșa a doua a 
nifinalei Cupei Cupeior la 
ndbal masculin dintre for- 
itia locală TV Grosswallstadt 
H.C. Minaur Baia Mare. Du- 
o partidă presărată cu mul- 
momente de întreruperi, 

izate în special de "iocul as- 
i al formației gazdă, iocul 
i încheiat cu scorul de 25—16 
—6) în favoarea handbalis- 
>r vest-germani. care astfel 
califică în finala "omaeti- 

l continentale cu scorul ge

neral de 47—44. După cum este 
știut. în primul ioc handbalis- 
til noștri au cîștigat cu 28—22.

Partida a început în nota de 
echilibru, ambele formații ju- 
cînd prudent Scorul s-a men
ținut strîns. la un moment dat 
fiind consemnată si egalitatea: 
5—5. în min. 18. Din acest mo
ment. handbalist!! vest-ger- 
mani practică o apărare din ce 
în ce mai agresivă, căreia băi- 
mărenii nu reușesc să-l gă-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Costin CHIR’AC

(Continuare In pan o 4-a)

Etapa a 25-a a Diviziei A de fotbal

SPORTUL STUDENȚESC (4-1 LA Tg. MUREȘ)
CONTINUĂ CURSA DE URMĂRIRE

9 Corvinul — din nou victorie la scor © Rapid (4—0), impulsionat de Dumitru 
0 F.C. Olt — două puncte ale speranței 0 Haai, încă două goluri pentru titlul 

golgeter © Două penalty-uri ratate și două autogoluri in etapa de simbătă

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Uni». Craiova — F.C. Argeș 3-1 1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - Sportul Studențesc 1-4 0-0)
F.C. Ol* F.C. Bihor 2-1 1-0)
„U* Cluj-Napoca - Victoria 1-0 [1-0)
Rapid - S C. Bacău 4-0 3-0)
Corvinul - „Poli" Timișoara 4-0 2-0)
Chimia - F.C.M. Brașov 2-0 1-0)
Dinamo - Petrolul 1-0 1-0)

Meciul Steaua - Gloria a fost amina*.

ETAPA VIITOARE (duminică 27 aprilie)
„Poli* Timișoara - „U" Cluj-Napoca (1-2)
Victoria - F.C. Olt (1-2)
F.C.M. Brașov — Univ. Craiova (0-3)
F.C. Bihor - S.C. Bacău (0-4)
Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Gloria — Chimia (0-0)
F.C. Argeș - Petrolul (1-3)
Rapid - Dinamo (1-2)
Sportul Studențesc - Steaua (1-1)

de

(Cronicile meciurilor in pag. 2—3)

1. STEAUA 23 19 3 1 48-11 41
2. Sportul Stud. 24 15 7 2 58-21 37
3. Dinamo 24 14 6 4 35-16 34
4. Univ. Craiova 25 14 5 6 42-23 33
5. Corvinul 25 12 3 10 62-31 27
6. Petrolul 25 8 9 8 22-27 25
7. F.C. Argeș 25 9 6 10 26-31 24
8. „Poli" Timișoara 25 11 1 13 41-44 23
9. „U" Cluj-Napoca 25 10 3 12 30-34 23

10. Chimia Rm. Vilcea 25 10 3 12 30-35 23
11. Gloria Buzău 24 9 4 11 33-39 22
12. Rapid 25 9 4 12 31-40 22
13. F.C.M. Brașov 25 9 4 12 20-44 22
14. S.C. Bacău 25 10 1 14 35-43 21
15. A.S.A. Tg. Mureș 24 7 5 12 22-34 19
16. Victoria 24 5 7 12 21-34 17
17. F.C. Olt 24 6 5 13 22-40 17
18. F.C. Bihor 25 3 6 16 20-51 12

MIERCURI, LA TIMIȘOARA, MECIUL AMICAL 
DE FOTBAL ROMÂNIA — U. R. S. S.

• Fotbaliștii români s-au antrenat ieri în orașul 
de pe Bega ® Echipa oaspete sosește astăzi

Lotul nostru reprezentativ 
de fotbal a sosit în cursul di
mineții de ieri la Timișoara. în 
vederea partidei amicale de 
miercuri cu selecționata 
U.R.S.S. Fotbaliștii noștri au 
făcut duminică după-amiază un

antrenament, urmat de o pre
lungită ședință de refacere. 
Fotbaliștii sovietici, care anun
ță formația completă, inclusiv 
internaționalii de la Dinamo 
Kiev, urmează să sosească as
tăzi la Timișoara.

• Ieri dimineață s-a reunit 
si lotul olimpic, care miercuri, 
la Baia Mare, va susține o 
partidă amicală cu selecționata 
similară a R.D, Germane.

• Lotul de tineret va pleca 
astăzi la Soci, unde miercuri 
va susține o întilnire amicali 
cu reprezentativa similară * 
V.RJ3J3.



In Divizia A de rugby

S1TUAJIE (deocamdată)
lerj s-au disputed jocurile e- 

tajpei a 13-a a Diviziei A de 
rugby.

SERIA I
STEAUA — C.S.M. SUCEA

VA 60—11 (20—3). Bucureștetnii 
eu preferat grupării pe înainta
re, încercarea de pătrundere in- 
dividuală, ceea ce a convenit 
agresivei defensive a oaspeți
lor. Treptat însă — mai cu sea
ma după pauză — eseurile au 
început să .,curgă", aduimn- 
du-se 10 în beneficiul Stelei 
Căte două au fost realizate de 
C FLOREA și VARZARU, cite 
unul de DAVID. MUKARIU, 
FUICU, MQȚ, TINCA (prezenta 
pe fază a foarte tânărului ju
cător a lăsat o frumoasă im
presie) și CODOI. Acesta din 
urmă a punctat și din cele
lalte procedee — l.p., drop, 4 
transformări. ALEXANDRU a 
„rotunjit" rezultatul. prin 3 
transformări. Spre final, oas
peții au atacat mai mult, din 
orice poziție, reușind două e- 
■eeuri prin ILIESCU și DUMI- 
TRAȘ, care s-au adăugat unui 
drop executat dezinvolt de' 
VASILIU. A co-ndud. foarte bi
ne, V. Chirondojan — Constan
ta, ajutat de R. Chiriac si R- 
Durbâc. (Geo RAEȚCHI).

GRIVIȚA RO$IE — RUL
MENTUL BlRLAD 25—9 (6—6). 
După o primă repriză de ex
pectativă prelungită (dar inex
plicabilă !?), la reluare, gazde
le au trecut net în ofensivă, a- 
vînd in Octavian Moraru un 
conducător de echipă inteli
gent și inspirat, care s-a aflat 
permanent in fazele cele mai 
fierbinți ale partidei. In a- 
ceasta a doua parte a jocului, 
Grivița. Roșie a demonstrat re
ale disponibilități, pe toate 
compartimentele și s-a impus, în 
special, prin forța și decizia 
înaintării, precum și prin con
lucrarea dintre linia a 3-a și 
„treisfenturi". Păcat, insă, că 
Învingătorii joacă cu... toane, 
departe de ceea ce așteaptă de 
la ei atîția suporteri devotați. 
Rulmentul a evoluat bine, gru
pat și curajos. în prima re
priză, dar nesigur, după pau
ză, cu ezitări, în special Iii a- 
părare, compartimentul care a 
și determinat eșecul. ’ ~ 
tori :
Si
eseu, 
două
Gr. _____ .. .
— eseu și ȘTEFANICĂ Lp. și 
transformare pentru Rulmentul. 
A condus excelent. Oct. Ioncs-

c.
AL, 

T.
transformări

Roșie. MIHAI

TUDOR, 
MARIN
RADU 3

Realiza-
DINESCU 
cite un

l.p. și 
pentru 

DOREL

eu — Constanta. (Tiberiu STA- 
MA).

C.S.M. SIBIU — SP. STU
DENȚESC 16—3 (4—0). După 
o primă repriză echilibrată, 
gazdele s-au impus cu destulă 
autoritate. Au marcat 1 MITO- 
CARU și DUMITRU, cite un e- 
seu, IGNAT — 2 Lp. și o 
transformare, pentru siblenl, 
NĂSTASE — o Lp. pentru 
oaspeți. (L Bofocan, coresp.).

LOCOMOTIVA PAȘCANI — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 6—0 
(3—0). Victorie meritată în fața 
tanui adversar tenace șl inco
mod. Au inserts : TOMA (l.p.) 
și RACILA (drop). A arbitrat 
P. Soare — București. (C. Enca, 
«aresp.).

T.C. IND. MIDIA NĂVODARI 
— UNTV. 16 FEBR. CLUJ-NA- 
POCA 9—9 (3—3).

In clasamentul seriei I con
duce Steaua cu 35 p. O urmea
ză CJS.M. Sibiu cu 32 p și 
Știința Petroșani cu 27 p.

SERIA A n-o
DINAMO — UNIVERSITA

TEA TIMIȘOARA 46—4 (12—0). 
Inițiativa a aparținut dinamo- 
vlștilor. care au atacat cu fle
care minge câștigată. Și cum 
majoritatea baloanelor, din mar

—1 - .ui. ^■wiWTTînrmTTiimmMinirnii-^nTw im i iMiwwimi —-------

REZULTATE ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL
in etapa a IV-a a turul ud 

aecund al Diviziei A de hand
bal (m) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

GRUPA VALORICA 1-6
POLITEHNICA TIMIȘOARA

— DINAMO BUCUREȘTI
20— 23 (14—11) ;

STEAUA — ȘTIINȚA, BA
CĂU 26—22 (12—10) — meet
disputat joi ;

II. C. MINAUR BAIA MARE
— CONSTRUCTORUL ORA
DEA 30—11 (15—7) — partida 
a avut loc miercuri.

GRUPA VALORKA 7-12.
UNIVERSITATEA CRAIOVA

— CARTAȚI MlItȘA 26-22 
(11-6) ;

DINAMO BRAȘOV — RE- 
LONUL SAVINEȘTI 26—21 
(ii-ii) ;

METALUL BISTRIȚA — 
CONSTRUCTORUL ARAD
21— 18 (13—12).

NESCHIMBATA, IN FRUNTEA CLASAMENTELOR

O frumoasă tentativă de foc ofensiv, tn meciul Dinamo Bucu
rești — Universitatea Timisoara Foto : Aurel D. NEAGU

gini și din grămezi, le-au a- 
parținut, jocul s-a desfășurat 
cam în... sens unic. Totul s-a 
decis pe înaintare, capul de 
grămadă dinamovist, deși fără 
Bucan, gripat (ta fel ca și Pa- 
raschiv), ajutat de o linie a
2- a foarte activă (Caragea — 
Borș) și de un „pivot" (Rădu- 
canu) din zi în zi mai bun, au 
imprimat jocului un ritm in
fernal, căruia timișorenii, de
ficitari, în special în linia a
3- a, i-au opus o slabă rezis
tență. Așa se face că echipa 
oaspe, care prezintă, totuși, e- 
lemente de perspectivă, a pri
mit 7 eseuri, față de unul sin
gur înscris în ultimele minuite. 
Au marcat din eseuri: C. PO
PESCU (3), LUNGU (2), TU- 
TUNEA și PODARESCU (cite 
unul) ; ultimul a mai avut la 
activ 6 transformări și o l.p., 
iar I. CONSTANTIN o Lp. 
Pentru oaspeți a înscris GHER- 
GHE — eseu. dintr-o pasă ple
cată de la Voinov. A condus 
doar satisfăcător, Stoica Manea 
— Sibiu. (D. CALLIMACHI).

RAPID — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 15—15 (6—6). Am
bele echipe au trecut pe Engă 
victorie, dar au ratat-o, pentru 
că rapidiștii au practicat un 
joc prea aglomerat șî uneori 
prea nervos, iar studenții de
oarece au ratat, copios, nu mai 
puțin de 7 l.p. din poziții bune. 
Scorul l-au deschis feroviarii., 
prin CRISTOGEL, din drop 
(min. 4). El se va repeta, în 
min. 12, înscriind tot din. drop. 
Oaspeții au concretizat prin

Campionatele naționale ale juniorilor la tenis fle masă

NUMEROȘI MIDUIÂJI FIJR0PEN1 LA STARTUL COMPETIȚIEI
Tenisul* de masă rămîne în 

actualitate. Incepînd de astăzi, 
de la ora 9, în sala Floreasca 
din Capitală sint programate, 
timp de trei zile, finalele Cam
pionatelor naționale Individuale 
pentru juniori. Iată că, după 
foarte multi ani, Capitala este, 
din nou. gazda unei astfel de 
competiții a tenisului de masă, 
Ia concurs fiind prezențl nu
meroși medaliați ai campiona
telor europene de seniori șl 
juniori.

Iubitorii spartului din Capi
tală vor putea urmări, printre 
alții, pe Otilia Bădescu — cam
pioană europeană de cadete și 
recent medaliată cu bronz la 
„europenele” de seniori —, 
Emilia Ciosu — vicecampioană 
europeană de cadete —, ambe
le pe primele două locuri în 
topul cadetelor, Călin Creangă, 
Călin Toma, Cristian Ignat, 
Maria Bogoslov, Cristian Tin- 
gan, Kinga Lohr, Adriana Năs- 
tase s.a„ cu toții avînd in pal

pe primul loc în clasament 
oantinuă să se afle, neînvinsă, 
Dinamo București.
• într-o partidă restantă 

din campionatul feminin, 
CHIMISTUL RM. V1LCEA — 
ȘTIINȚA BACAU 27—26 
(17—13).
• Plenara F. R. Handbal, 

programată pentru ziua de 
23 aprilie a.c., se amină pentru 
o dată care va fi comu
nicată ulterior.

A N U
O.N.T. „CARPATI” BRA

ȘOV organizează în zilele 
de 25, 26 și 27 aprilie 1986 
susținerea _ examenului 
practic pentru funcția de 
monitor schi alpin și 
fond In stațiunea Poiana 
Brașov.

BUCȘA — l.p.,' în min. 25 și 
CANTEA — drop, in min. 37. 
La reluare, tot Rapid va juca 
au miai mult aplomb, fructifi
când prin GH. DUMITRU
eseu (min. 44) transformat tot 
de el, dar CANTEA va reduce 
din handicap (drop. mîn. 45), 
iar SUGAR va aduce echipa sa 
în avantaj, prinitr-un eseu (min. 
49) transformat de BUCȘA 
Au urmat atacuri supranume- 
rice ale rapidiștilor soldate doar 
cu o Lp. Autor, GH. DUMI
TRU. A arbitrat M. Voina. — 
Brașov, un meci dificil, care l-a 
solicitat mult (T. St.).

FARUL — GLORIA P.T.T. 
ARAD 62—3 (32—3). Joc la 
discreția gazdelor care au în
scris nu mai puțin de 11 eseuri 
(ȘT. CONSTANTIN și V. ION, 
câte 3, GRIGORE, PDLOTSCHI, 
BICĂ, GALAN și ARGHIR cite 
unul, 9 transformate de V. 
ION. (C. Popa, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — CON- 
TACTOARE BUZĂU 16—0 (9— 
0). Realizatori : CRISTEI •— 
eseu, MITITELU — eseu, tramgf. 
șl 2 l.p. (M. Macovei, coresp.).

HIDROTEHNICA MILCOV — 
MAȘINI GRELE BUC. 18—14 
(11—0). Au marcat : BÎRLA- 
DEANU — 2 eseuri, TIMOFTE 
— eseu, MIHĂILĂ — drop șl 
l.p., respectiv CIOTEA — eseu 
și BUC A — eseu și 2 drop-url. 
(V. Manoliu, coresp.).

In clasament conduce Dinamo 
cu 37 p, urmată de Farul 35 p 
și Știința CEMIN Baia Mare 
28 p.

mares frumoase succese la di
verse competiții internaționale 
ale cadeților,' juniorilor și, chiar, 
seniorilor. Pentru a avea o 
imagine mai completă a inte
resului cu care este așteptată 
această competiție, care va pu
tea oferi jocuri de un foarte 
bun nivel, este suficient să mai 
amintim că unii dintre ei sint 
posesorii celor 12 medalii cu- 
cerite anul trecut la C.E, de 
juniori și cădeți de la Haga.

în program figurează probele 
de simplu, dublu (feminin și 
masculin) si dublu mixt, În
trecerile desfășurtndu-se în 
cinci reuniuni.

----------------- «sar

DACIADA
(Urmare din pag 1)

gătit de profesorii Georgeta 
Magda, R. lonescu si M. Mihai, 
ca și trei ansambluri de gim
nastică la locul de muncă de 
la F.R.B., Electronica industri
ală șl Adesgo... Iscusință și 
bună pregătire au demonstrat 
în concursuri ștafetele aplicati
ve PTAP. iar ansamblurile de 
gimnastică ritmică ale sporti
velor fruntașe din cluburile 
bucureștene au .creat tablouri 
îneîntătoare. Pasionantă a fost 
si cursa cu eliminare oferită 
de cicliști din cluburile si a- 
sociatiile Capitalei și încheiată 
cu dublul succes al reprezen
tanților IMGB, S. Oprescu și 
Al. Moisescu, după cum finala 
mică a competiției „Primăvara 
rugbyului • bucureștean". intre

N T
Condiții : studii medii șl 

cunoașterea unei limbi 
străine (engleză, franceză, 
germană). Informații su
plimentare la telefonul 921/ 
13174 sau 922 62271 — Po
iana Brașov.

I M. SANDU DECLANȘEAZĂ K.O.-UL FI

I 
I 
I 
I
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I
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I 
I

De mult n-am mal văzut o 
atît de prelungită perioadă de 
studiu, ca în această întîlnlre. Ea 
a durat, practic, o repriză, pri
ma. Gazdele, atît de marcate de 
situația din clasament șl de forța 
de joc bucureșteană (știută), au 
evoluat cu o mare prudență, me
reu atente să nu fie cumva sur
prinse de recunoscuta armă a 
„alb-negrilor“, contraatacul. Iar 
oaspeții — cu un plus de sigu
ranță in circulația balonului — 
se mulțumeau și el cu un joc 
de mijlocul terenului. Așa că fa
zele de la cele două porți au 
reprezentat evenimente Izolate 
Coraș (min. 7), scapă singur, dar 
ss grăbește să șuteze (de la 
14 m) șl mingea trece peste bară. 
Fodor va centra foarte bine și 
Soare va Interveni lă timp, re- 
lulnd balonul cu capul, Cazan 
Intervenind în ultimă instanță 
(min. 24). O combinație Hagi — 
Coraș ® pune la încercare pe 
Varo (min. 29), iar lovitura liberă 
executată bine de Jenei (min. 
40) este blocată de Sperlatu.

Pauza a adus parcă în teren 
alte echipe și alt desen tactic al 
partidei. Gazdele atacă susținut 
din plecare : L. Popa — șut de 
la distanță (min. 50) ; Botezan 
centrare, Fodor trimite peste bară 
de la 8 m (min. 53) ; altă cen
trare, Szabo (min. 54), Fanlcl 
reia cu capul, dar Sperlatu este 
la post. Și, trei minute mai ttr- 
ziu, prima „contră” a studenți
lor : cursă lungă, rapidă, Insis
tentă M. Mihail pe aripa dreaptă, 
eentrarc din viteză ți M. SANDU, 
care apare cînd șl cum trebuie 
Ia „mingea de gol”, reia direct, 
tn plasă : 0—1. „Roș-albaștrii“ 
acuză șocul. După ce Fanlcl ra
tează (min. 64), oaspeții sînt la 
un pas de al doilea gol : cursă 
impetuoasă Cristea, pasă înapoi, 
la 8 m de poarta goală, lui M. 
Sandu, care trimite .peste”. In 
min. 67, Insă, HAGI, lansat de 
Munteanu II, nu mail Iasă nici 
o speranță lui Varo, șutul Iul, 
din unghi greu, catapultlnd pur

I CRAIOVENII S-AU DESPRINS GREU
I Caseta tehnică, raportul de 

suturi și cornere pledează in 
favoarea Universității. Acesta a 
fost si aspectul meciului, echi- 

Ipa locală dominînd majorita
tea timpului, iar faptul că cei 
mai activi atacant! au fost 
fundașii Ungureanu șl A Po- 

Ipescu vine să întregească 
acest... tablou. Si, totuși, par
tida a fost strinsă. craiovenii 
acuzînd marcajul sever, dar 

g corect (în general, jocul a fost B sportiv) al piteș.tenilor și for
ma slabă a liniei din fată. 
Bîcu a vrut să înscrie cu orice 

Ipret și a ratat, iar Cămătaru
Sl Cirțu, în zi slabă, au fost 
lipsiți^ de eficacitate. Piteștenii 
au rămas cu iluzia că puteau 

I scoate un egal, dar au făcut 
jocul pe... jumătate, bine doar 
în faza de apărare: la mijloc, 
modești (pionul de bază, S. 
Badea, sub nivelul lui), iar în 

■ atac. Ignat a făcut figurație. 
I în timp ce Jurcă s-a mulțumit 
| doar cu faza de la gol. Scorul 

s-a deschis în min. 20: minge 
I lungă, Bîcu si Cirțu erau în

ofsaid clar, Cristian I a luf- 
tat ca un copil (după meci 
spunea că se uita la tusier!?) 

Iși BÎCU a trimis în poarta 
goală. Pînă atunci rataseră 
Cirțu (min. 2), Ungureanu 
(min. 14), Bîcu (min. 16, bară,

DE VARĂ
CFR Brașov și Gloria Bucu
rești — echipe de copii pregă
tite de doi foști rugbyști. V. 
Soporan și. respectiv. St. Po
pescu — a dezvăluit multe din 
frumusețile acestui sport

Au venit apoi crosurile. Mai 
întîi cel popular, la care au 
fost invitați si spectatorii. Un 
cros pentru toate vîrstele. cu 
fete si băieți laolaltă, cu copii 
și bunici. în total vreo 700—800, 
veteranii avînd în Gh. Badea 

w un reprezentant care nu s-a 
lăsat mai prejos ca tinerii. St 
firește, crosurile pe categorii 
de vîrstă, finale pe Capitală, 
în care s-au ilustrat, in or
dinea clasării: Carmenita Rață, 
Cristina Stoica, Maria Garoa
fă. respectiv Șt. Rădeanu, N. 
Saru, FL Petre la categoria 
15—16 ani, Ancuta Șerban, Ma
riana Temeiuc. Constanța Min
ei, respectiv I. Moise, C. Pa- 
nait, N. Mihăilă la categoria 
17—19 ani, Daniela Predoi, Ele
na Albeseu, Catcla Florea, res
pectiv G. Trif, C. Moroiu si 
I. Ambrosă la categoria peste 
19 ani...

Dar și celelalte baze ale sta- ' 
dionului au cunoscut — con
comitent — o animație conti
nuă prin frumoase întreceri de 
volei, rugby, handbal, baschet, 
badminton etc.

A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 4 (0)

Stadion „23 August"; teren a- 
hmecos; timp ploios; spectatori 
— circa 8 000. Șuturi: 11—0.4 (pe 
poartă: 5—â). Cornere: 7—7. Au 
marcat: FANICI (min. 86), res
pectiv M. SANDU (min. 57), 
HAGI (mim. 70 și 88), MUNTEA- 
NU n (min. 80).

AJ5.A.: Vctro — Szabo, Jenei, 
Isplr, Fodor — Ii. Popa (min. 
71 C. Hie), BOTEZAN (min. 69 
Both n), DUMITRESCU, Mun
tean — Fanlcl, Soare.

SPORTUL STUDENȚESC: SPE
RLATU — M. MIHAIL, M. Popa, 
Cazan, MUNTEANU H — Ter- 
heș (min. 83 Burchel; min. 85 
Polog ea), CRISTEA, ȚTCL’RANU, 
Coraș — M. SANDU, HAGI.,

A arbitrat bine R. Petrescu; la 
lînie: L. Măerean (ambii din 
Brașov) și Fl. Popescu (Ploiești).

La speranțe: 2—0 (0—0).
0 mmm m ........................... ......

și simplu mingea in poartă: 0—2. 
In minutele următoare, Sportul 
Studențesc zburdă pur șl simplu 
in fața unui partener debusolat. 
Hagi (min. 75), Munteanu H 
(min. 77), din »nou Hagi (min. 
79) au poziții bune, dar fie că 
trimit milimetric pe lingă poar
tă, fie că Varo are intervenții 
salvatoare. MUNTEANU n nu va 
mai greși însă în min. 80, cind 
șutează de la peste 30 m in col
țul din stingă, sus, al porții lui 
Varo : 0—3. Seria neșanselor mu
reșene este completată de „bara* 
lui Both n (min. 83) ; dar ei 
reușesc, totuși, un gol dintr-o 
combinație C. Ilie — FANICI, ul
timul înscriind din apropiere. Cu 
cîteva zeci de secunde înaintea 
fluierului final, HAGI (aflat în 
ofsaid, după opinia noastră) 
stabilește rezultatul final, fruc- 
tificînd centrarea neobositului M. 
Mihail. Victorie de necontestat a 
bucureștenilor, în fața unui ad
versar surprins adeseori cu „gar
da deschisă*.

Eftimie IONESCU
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UNW. CRA OVA '3(1)
F.C. ARGEȘ 1 (0)

Stadion Central; teren excelent; 
timp închis; spectatori — circa 
32 090. Șuturi: 25—5 (pe poartă:
13—3). Cornere: 12—2. Au mar
cat: BÎCU (min. 20), CÎRTU (mm. 
72 — din 11 m), UNGUREA.NU 
(min. 79), respectiv JURCA fmin. 
53).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Lung — A. POPESCU, Tilihoi, 
Cioroianu, UNGUREANU — Geol- 
gău (min. 60 Mănăllă), Săndoi, 
TRIMES CU — Bîcu, Cămă taru 
(min. 70 P. Badea), Cîrțu.

F.C. ARGEȘ: Cristian I — Voi- 
cu, PÎTVU, STANCU, EDUARD — 
S. Badea. D. lonescu, Toma, Bo- 
baru (min. 82 Togan). — Ignat, 
Jurcă (min. 83 Pană H).

A arbitrat satisfăcător M. Stoe- 
nescu; la linie: L. Cîucu și V. 
Alexandru (toți, din București), 
amlndoi tușieril cu greșeli, pri
mul cu greșeli grave Ia ofsai
duri.

Cartonașe galbene: CIOROIA
NU.

La speranțe: 1—0 (1—0).
• . ..................... ..................

■de la 5 m., tot din ofsaid), 
ratări care au culminat în min. 
25: Pîrvu l-a faultat pe Bîcu 
în careu, tot Bîcu a executat 
penaltyul (dorind să fie golge- 
ter). dar Cristian I a respins, 
cum avea să mai boxeze de 
două ori „bombele" lui Irimes- 
cu. din min. 34. A mai ratat 
si Cămătaru (min. 36), Stancu 
a respins cu capul din fata 
porții goale (min. 41). in timp 
ce la piteșteni am notat doar 
ocazia lui Jurcă (min. 24).

Si după pauză meciul se des
fășura tot intr-un singur sens, 
dar contraatacul pitestean si-a 
arătat „colții" și JURCA i-a 
driblat cu ușurință pe Tilihoi 
si Săndoi, înscriind cu un sul 
de la 14 m: 1—1. A mai ratat 
Bîcu de două ori (min. 63 si 66) 
si gazdele au luat conducerea 
cu 2—1, prin penaltyul trans
format de CIRTU (min. 72), la 
faultul lui Voicu asupra Iui 
Irimescu. în min. 79, UNGU
REANU s-a lansat din nou în 
atac, a făcut un „un-doi“ cu 
Bîcu si a înscris un gol pe 
care nimeni nu l-a mai putot 
contesta.

Constantin ALEXE
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ADMIfîlSIRAJIA DE STAT LOTO
REZULTATELE CONCURSULUI 1; 

PRONOSPORT DIN 20 APRILIE 
1986: 1. A talan ta — Torino X; 2. Dî 
Bari — Avellino 2; 3. Florentina 
— Udinese 1; 4. Lnieroazionale — 
Como 1; 5. Juventus — Milan 1; rjij 
6. Napoli — Sampdoria 1; 7. Ro
ma — Lecce 2; 8. Verona — Pisa "I 
1; 9. Chimia Fălticeni — praho- 19
va C.S.U. X; 10. C.S. Botoșani — sa

Dunărea Călărași 1; 11. Olimpia 
Rm, Sărat — Delta Tulcea 1; 12. 
Elcetroputere Craiova'— Chimica cîț
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CORVihiUL 4 (2)
„POLI" TIMIȘOARA 0

Stadion Corvtaui; teren bun; 
timp înnorat, ploaie; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi: 18—13 (pe 
poartă: 19—8). Comere: •—S. Au 
marcat: MATEUȚ (min. 3 șl 87), 
GABOR (min. 14), VAETUȘ 
(min. 61).

CORVINUL: loniță — Nlcșa,
STROIA, Mărginean, TERNOVEA- 
NU — Petal, MATEUȚ, Klein — 
GABOR, Cojocaru (min. «3 Ba
dea), Văetuș (min. 83 Dublnciuc).

„POLI" TIMIȘOARA: Moise - 
Andreaș, lonuț, Pascu, Șunda — 
Neagu (tain. 46 Varga), ROTA- 
RTU, SabOU, VLĂTĂNESCU — 
Holba (min. 63 Bozeșan IT), Mu
reș».

A arbitrat bine M. Niculescu; 
la linie: M. Doncea (ambii din 
București) și M. St&nescu (lași).

La speranțe: 4—3 (3—2).
e

La reluare, ambele echipe 
caută gotul. Ratează Petcu 
(min. 53), apoi Gabor (min. 
54), dar și Bel ba (min. 56). Nu 
același lucru va face VAETUȘ, 
în min. 61, cînd va fructifica, 
din apropiere, ideala cen
trare a lui Nicșa. Va urma o 
suită de ocazii irosite de Pet
cu, golgeterul hunedorean nea- 
vind însă satisfacția de a 
puncta măcar o dată. O bună 
situație a irosit în min. 74 și 
Rotariu. care a alunecat la 
numai 10 m de poartă. Me
dul se încheie cu un gol al 
tinereții : minge lungă a lui 
Stroia, preluare perfectă a lui 
MATEUȚ și șut plasat pe lin
gă Moise, ieșit (min. 87).

Adrian VASILESCU
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LA PRIMUL GOL
CHIMIA 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion „1 Mai“; teren bun, In 
ciuda umezelii; timp ploios; spec
tatori — circa 8 000. Șuturi: 16—3 
(pe poartă 8—0). Cornere: 8—4. 
Au marcat: TRESCHIN (min. 27) 
și SCtRLETE (min. 90).

CHIMIA: Pavel — Lazăr, ci
reașă, Preda, CINCĂ — Bica, 
I. GHEORGHE, Iovan — Verigea- 
nu (mim. «0 Scîrlete), TRESCHIN, 
Carabageac.

F.C.M. BRAȘOV: Șanta — Bă
lan, Naghi, MOLDOVAN, Mando- 
ca — Pană, ȘERP.ANICA, Măr
gărit (min. 60 Barbu) — ȚăSnar 
(min. 46 Câmpean), CADAR, Cra
mer.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu; Ia linie: J. Grama 
și D. Avrigeanu (toți din Bucu
rești).

La speranțe: 2—0 (0—0).
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la timpul lui, dacă ,țnr. 11", Ca- 
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ori., pe culoare favorabilei în 
fața' porții adverse.
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OȚELUL GALAȚI— DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 5—3 (3—1) :
Vaișcovici (min. 17 din 11 m), 
C. Stan (min. 31), Rotam (min. 
43 și 89), Antohi (min. 72), res
pectiv Ragea (min. 26), Diaco- 
nescu (min. 46), Chivu (min. 83).

F. C. CONSTANȚA — STEAUA 
MIZIL 5—1 (2—0) : Funda (min. 
22, 39 și 69), Bătrîneanu (min.
59) și Buduru (min. 87), respec
tiv Mihalache (min. 57).

C. S. BOTOȘANI — DUNĂREA 
cAlArași 3—1 (1—0) : Epure
(min. 5), Șofran (min. 46 și 78, 
ambele din 11 m), respectiv Mi- 
hăilâ (min. 87 din 11 m).

METALUL PLOPENI — ARI
PILE BACĂU 6—1 (3—1) : Argă- 
seală (min. 9 și 87), Gabel (min. 
18), Toma (min. 39), Matei (min. 
73), Safta (min. 81), respectiv 
Chitic (min. 14).

POLITEHNICA IAȘI — C.F.R. 
PAȘCANI 3—1 (3—0) : V. Radu
(min. 20 și 36), Constantin (min. 
40), respectiv Ionescu (min. 52 
din 11 m).

CHIMIA FĂLTICENI — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 1—.1 
Cl—-Q): Neacșu (min. 18 din 11 m) 
pentru Chimia, Sotir (min. 62) 
pentru Prahova.

OLIMPIA RM. SĂRAT —F.C.M. 
DELTA TULCEA 2—1 (2—0) : Ni- 
culcioiu (min. 4), Stoica (min. 
22), respectiv Ingca (tain. 52).

C.S.M. SUCEAVA — MINERUL 
VATRA BORNEI 7—1 (3—0): Ca- 
șuba (min. 12), Sfrijan (min. 32, 
83 șl 90); Ungureanu (min. S3), 
Cristescu (min. 60), Popa (min.

SERIA A ll-a -----------------------
C. S. TIRGOVIȘTE — I.C.S.I.M. 

BUCUREȘTI 2—1 (2—0) : Pislaru
.(min. 35, autogol), Gingu (min.

DOMINARE NETĂ, DAR... UN SINGUR GOL! SUCCES SPECTACULOS AL GIOLESTENILOR
Abia începuse jocul pe 

stadionul din șos. Ștefan 
cel Mare și, la o acțiune in
cisivă a dinamoviștilor, pe 
partea dreaptă, Văidean a 
fost oprit neregulamentar de 
Costin, la margine* careului 
de 16 m. Normal, arbitrul • 
dictat lovitură liberă, Red ni o 
a trimis la ORAC și acesta a 
șutat necruțător, eu stingul, 
direct în vinclu : 1—0. Gol su
perb. Din acest moment, Di
namo și-a fixat „dispozitivul 
de atac" în treimea adversă 
(cu fundași cu tot), unde, prin 
rapide „învăluiri", și-a pus 
mereu adversarul pe „oontre- 
pied“. un adversar care s-a «- 
glomerat mereu în apropierea 
porții lui Jipa, combinînd 
„marcajul în zonă" cu acel 
Strict șî sîcîitor „om la om“. 
Și jocul s-a fragmentat de
seori, pkâeștenii s-au „a- 
gățat“ de adversar, căutînd să 
oprească sensul unic ta 
care se desfășura partida. Din 
permanentul duel atac-apă- 
rare. gazdele și-au creat o 
mulțime de ocazii de gol rari
sime. Unele au fost sto
pate de portarul Jipa (min. 11, 
șut Al. Nicolae, din careu, „re
flex" în corner, min. 16 — 
bombă Văidean, deviere tn 
transversală, miih 56 — încă 
un reflex la șutul de mare di
ficultate al lui Rednic), al
tele (cele mai multe) ratate 
incredibil. Să le enume
răm : min. 21 — cursă Varga 
pînă în careu, pasă înapoi la... 
nimeni ; min. 29 — acțiu
ne excelentă Orac, șut Slab

PRIMA VICTORIE ÎN RETUR...
Dornice să guste pentru pri

ma dată din cupa victoriei în 
această primăvară, gazdele vor 
începe decis, dar. cum Bălăci 
nu va fi înțeles la cîteva pase 
ideale, sau Eftimie (min. 2), 
Pena (min. 6 și 12), Leța (min. 
13) și Turcu (min. 17) vor rata 
din situații foarte bune, cum 
Liliac se va dovedi in formă, 
resningînd în bară lovitura din 
apropiere a lui Leța (min. 8), 
cea care se va stinge treptat 
nu va fi „lanterna" ci. sur
prinzător. echipa locali Numai 
că Grosu. C. Georgescu si O. 
Lazăr nu-s prea atenti la fina
lizare și nu obțin decît cinci 
cornere. Alarmate de o even
tuală nedorită surpriză, gazde
le forțează finalul de repriză 
si. după intervenția excelentă 
a lui Liliac (min. 36, șut Efti
mie). marea ratare a lui Leța 
(min. 40), va veni primul gol: 
în min. 41, DESPA va șuta pu
ternic, de Ia 25 m, înșelător, cu 
pămintul, lingă stîlpul din 
stînga Iui Liliac, care e în
vins : 1—0.

După pauză, orădenii vor să 
demonstreze că nu stat o echi
pă de... divizia secundă si, 
prin „zvîrluga" O. Lazăr, Ini
țiază cîteva contraatacuri care 
taie respirația tribunelor (O. 
Lazăr — min. 51, C. Georgescu 
— min. 52). o dată intervenind 
salvator Ciurea (min. 53). Șl 
totuși egalarea se produce în 
min. 64: Dianu prinde un șut 
tare de la 25 m, Ciurea se du
ce spre stînga, la coltul scurt, 
însă M. ZAMFIR vrînd să de-

87), respectiv Lefter (min. 69).
F. C. PROGRESUL BRĂILA — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 
(2—0) : Petrache (min. 5), Tudo- 
se (min. 45) șl Drăgoi (min. 80).

Relatări de la T. Sirlopol, S. 
Nace, T. Ungureanu, V. Frîncu, 
Al. Nour, I. Crăciun, T. Budes- 
cu, I. Mindrescu șl N. Costin.
1. OȚELUL GL. 23 19 2 2 61-15 40
2. „Poli“ Iași 23 14 4 5 32-20 32
3. F. C. C-ța 23 10 6 7 35-20 26
4. Steaua Mizil 23 12 2 9 35-30 26
5. Dunărea 23 10 4 9 30-31 24
6. C.S. Botoșani 23 10 3 10 25-24 23
7. F. C. Prog. 23 9 4 10 28-24 22
«. C.S.M. Sv. 23 8 8 9 29-25 22
9. C.F.R. Paș. 23 8 6 9 29-28 22

10. Prah. C.S.U. 23 9 4 10 25-32 22
11. Olimp. R.S. 23 8 5 10 21-29 21
12. Met. Plopenl 23 9 2 12 37-34 20
13. Delta Tulcea 23 10 0 13 23-31 20
14. Ceahlăul 23 9 2 12 22-32 20
15. Chimia 23 8 4 11 22-36 20
16. Dunărea Căi. 23 6 7 10 19-29 19
17. Aripile Bc. 23 JIU 32-44 18
18. Minerul V.D. 23 7 3 13 20-41 17

; ETAPA VIITOARE (duminică
27 aprilie) : Prahova C.S.U. Plo-
iești — F.C. Constanța (0—3), 
F.C.M. Delta Tulcea — C.F.R. 
Pașcani (2—0), Dunărea C.S.U. 
Galați — Chimia Fălticeni (2—1), 
Politehnica Iași — Minerul Vatra 
Dome! (1—0), Dunărea Călărași 
— Olimpia Rm. Sărat (1—3), 
Ceahlăul P. Neamț — C.S. Bo
toșani (0—2), C.S.M. suceava — 
Metalul Plopenl (1—3), Steaua 
Mlzll — F.C. Progresul Brăila 
(0—1), Aripile Bacău — Oțelul 
Galați (0—3). <

36), respectiv Stroe (min. 55).
I.C.I.M. BRAȘOV — AVINTUL 

REGHIN 3—1 (2—1) 5 Pi eu (min.

DINAMO 1 (-IJ
PETROLUL 0

Stadion „Dinamo"; teren bun; 
timp Înnorat; spectatori — circa 
12 000. Șuturi: 22—3 (pe poartă: 
10—1). Cornere: 17—0. A marcat: 
ORAC (min. I).

DINAMO: Bucu — Zare, MO
VILA, Ai. Nicolae, VARGA — 
REDNIC, Andone (min. 52 Stă
nescu), Dragnea, ORAC — Văi
dean (min. 76 Jercălău), Damas- 
chin I.

PETROLUL: JIPA — Costin,
BUTUFEI, Pitulice, Pancu — I. 
Solomon (min. 68 Cattaca), Hlncu 
(min. 68 Drăgan), MOCANU, I. 
Gușe — C. Ene, Nuță.

A arbitrat tn general bine 1. 
Tărcan (Tg. Mureș); la linie: P. 
Bogdan (Reghin) și D. Buciumau 
(Timișoara).

La speranțe: 0—0.

Văidean ; min. 40 — centrare 
„ca la carte" Andone, cap 
Rednic în bară, reluare afară 
Văidean, de la numai 4 m ; 
min. 44 — Damaschin I, cap 
imprecis ; min. 66 — „invita
ție" la gol intre Văidean și 
Damaschin ; min. 74 — Drag- 
nea, imensă situație, în careu ; 
min. 80 — Rednic, „foarfecă" 
pe lingă țintă și tot el în min. 
84, șut spre gol (mare aglo
merație în careu), balonul 
a deviat undeva din... Da
maschin I. Și Jipa, ieșit din 
cadrul porții, a fost salvat.

Astfel, datorită lipsei unei 
mai mari precizii din partea 
ofensivei dinamoviste, Petrolul 
a scăpat „basma curată" din
tr-un meci în care cifrele din 
caseta tehnică spun totul !

Stelian TRANDAFIRESCU

F.C. OLT 2 (1)
F.C. BIHOR 1 (0)

Stadion „1 Mai"; teren bun; 
timp închis, ploaie după pauză; 
spectatori — circa 5 060. Șuturi: 
19—12 (pe poartă; 8—6). Cornere: 
14—7. Au marcat: DESPA (min. 
41), AD. GEORGESCU (min. 79). 
respectiv M. ZAMFIR (autogol — 
min. 61).

F.C. OLT: CIUREA — DESPA, 
M. Zamfir (min. 77 M. Popes
cu), Minea, Matei — Pena (min. 
70 Sorohan), AD. GEORGESCU, 
Eftimie, BĂLĂCI — Turcu, Leța.

F.C. BIHOR: LILIAC — DIANU, 
Bfczok, Dumitrescu, Budko — 
ne (min. 59 Cigan), Tămaș, Gro
su, Mureșan — C. Georgescu, O. 
LAZĂR (min. 83 Nemțeanu).

A arbitrat foarte bine Al. Mua- 
tățea; la linie: Ad. Nicolescu 
(ambii din Pitești) și V. Curt 
(Medgidia).

ta speranțe: 2—0 (1—0).
• — -.. .

gajeze trimite balonul în— 
dreapta propriului portar, fn 
coltul lung: 1—1, „Șoc“ pentru 
olteni, si numai ratările lui O. 
Lazăr (min. 67 și 70) sau in
tervențiile excelente ale Iui 
Ciurea (min. 76 și 77)... trezesc 
echipa gazdă. Va fi mai întîi 
bara lui Bălăci (min. 76), apoi 
ocazia Iui AD. GEORGESCU 
(min. 78), cel care peste un 
minut, după un reușit „schimb" 
Bălăci — M. Popescu, va reuși 
cu un șut de la 16 m să mar
cheze golul primei victorii, 
care, dincolo de cele prețioase 
două puncte, poate însemna un 
nou start, cel moral.

Mircea M. IONESCU

A DIVIZIEI B- - - - - - - - - - - -
3, 43), Berteanu (min. 84), res
pectiv Naște (min. 38).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — TRAC
TORUL BRAȘOV 0—0.

CARPAȚI MlRȘA — FLACĂRA 
AUTOMECANICA MORENI 0—0.

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — MUSCELUL CIMPU- 
LUNG 2—0 (0—0) : Martinescu
(min. 50 și 70).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — IMASA SF. GHEOR
GHE 2—0 (0—0) : Petrescu (min. 
51) și Bolborea (min. 75 din 
H m).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (1—0) : 
Zalupca (min. 38).

ELECTROPUTERE CRAIOVA
— CHIMICA TÎRNAVENI 6—0 
(4—0) : Olaru (min. . 1), Biță 
(min. 14, 57 și 81) și Firănescu 
(min. 17 și 28).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— MECANICA FINA STEAUA
BUCUREȘTI 3—0 (2—0) : Udrea
(min. 4), Adil (min. 40) și Palea 
(min. 51).
Relatări de la M. Avanu, C. 

Gruia, S. Beu, M, Verzescu, D. 
Mihail, D. Brănoiu, N. Ștefan, 
T. Costin și S. Manafu.

SERIA A lll-a —---------------
JIUL PETROȘANI — MECANI

CA ORĂȘTIE 3—1 (2—0): Szekcli 
(min. 9), Mulțescu (min. 23), 
Meriă (min. 53 din U m), res
pectiv Hațegan (min. 83 din 
13 m).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — C.S.M. REȘIȚA 3—0 (1—0): 
Tolba (min. 32), Buzgău (min. 
69) și Roznai (min. 86).

MINERUL CAVN1C — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 3—0 (2—0): Len-

Rapid și-a anunțat intențiile 
ofensiva din start, mizînd 
pe deschiderile pe aripi, ne- 
sincromizate însă cu... startuil 
celor lansați. Deci, posibili
tate pentru oaspeți să echili
breze jocul, S. C. Bacău ln- 
cercind să dovedească că n-a 
venit ta Giulești pentru un joc 
strict de apărare. Deschiderea 
scorului, însă, venită repede 
a modificat datele problemei. 
In min. 9, Damaschin II a șu
tat de la 16 m și C. SOLO
MON. dorind să devieze ba
lonul in corner, I-a trimis in 
colțul din stingă propriei 
por ți, Popa plecind tîrziu la 
plonjon : 1—0 pentru Rapid.
In min. 22, Dumitru — Mm- 
bătă intr-o excelentă dis
poziție de joc — execută pu
ternic o lovitură liberă de la 
aproximativ 30 m, la semiinăl- 
time, spre DAMASCHIN H, 
aflat la marginea suprafeței de 
pedeapsă, și acesta din urmă 
reia fulgerătgr în poartă : 
2—0. Scorul primei reprize 
este stabilit în min. 29, cînd o 
spectaculoasă acțiune pe tra
iectoria Rada — Damaschin II 
— ȚÎRĂ este finalizată de ul
timul printr-un voleu necruță
tor : 3—0.

După pauză, băcăuanii con
trolează jocul, nefiind însă 
periculoși în fața buturilor 
lui Toader. Astfel, singura lor 
acțiune mai decisă (min. 
46) este irosită de Viscreanu. 
care n-a putut controla balonul 
ta careul mic. între min. 60 și 
75 a urmat o nouă perioadă de 
joc viguros și spectaculos al 
giuleștenilor. în min. 65 
DUMITRU execută din nou 
o lovitură liberă (de la circa 

ÎN FINAL CU
Avînd de partea ei suportul 

moral dat de o mal bună poziție 
in clasament șl de o prestație 
remarcabilă, pe același teren, In 
fața Universității Craiova, for
mația gazdă a luat un start mal 
tare decît partenera de între
cere, dețlnlnd Inițiativa minute 
In șir. Dar „mijlocul" localnici
lor (cu un L. Moldovan negli
jent ta transmiterea mingilor, și 
cu un Blro mai puțin inspirat, 
sîmbătă) n-a filtrat baloane utile 
pentru „vlrfurlle" mereu dorni
ce, prin demarcări laterale, să 
scape din zona bine păzită În
deosebi de I. Marin, libero, șl 
Cățoi, „închizător" în fața „cen
tralilor". Și, tn aceste condiții, 
prima „contră" tăioasă a oaspe
ților îl aduce pe aceștia, In min. 
17, la un pas de gol, dar min
gea centrată de Lala trece pe 
lingă Glonț șl Iordaclie, liberi 
la marginea careului mic. Două 
minute mal tîrziu — pericol la 
poarta lui F.ftlmescu, dar „capul" 
din apropiere al lui Boeru va 
plasa balonul alături de stîlpul 
din dreapta. A fost faza care 
anunța golul înscris, In min. 20, 
de CIMPEANU II : Ia o lovitură 
liberă, de la circa 18 m, lateral 
dreapta, el a „pus" mingea la 
„Păianjen", ta colțul lung.

Un timp, după pauză, studenții 
clujeni vor forța desprinderea 
pe tabela de scor, angajîndu-1 
pe Fișic cu baloane înalte. Apoi, 
treptat, In pofida gazonului mus
tind de apă, inițiativa va trece 
de partea echipei oaspete, mult 
mal proaspătă și mal dezinvoltă 
decît adversara. Pînă spre sftr- 
șltul partidei, două vor fi fazele 
realmente notabile : „bara" lui

1. FLACĂRA 23 13 6 4 26-14 32
2. Prog. Vul. 23 11 8 4 42-19 30
3. C.S. T-viște 23 12 6 5 35-17 30
4. A.S. Drobeta 23 11 3 9 32-28 25
5. Carpați M. 23 11 3 9 33-30 25
6. Tractorul 23 9 6 8 27-22 24
7. Electroputere 23 10 3 10 50-32 23
8. Automatica 23 10 3 10 29-34 23
9. IMASA 23 10 3 10 25-36 23

10. Av. Reghin 23 9 4 10 25-40 22
ÎL I.C.I.M. Bv. 23 10 1 12 34-34 21
12. Chimica 23 9 3 11 33-33 21
13. Sp. Mun. 23 8 5 10 21-28 21
14. Gaz Metan 23 9 2 12 29-26 20
15. Mec. Fină 23 7 6 10 32-37 20
16. Șoimii I.P.A. 23 6 7 10 30-33 19
17. Muscelul 23 9 1 13 25-37 19
18. I.C.S.I.M. 23 6 4 13 18-46 16

ETArA VIITOARE (duminică 
27 aprilie) : Mecanică Fină Stea
ua București — Șoimii I.P.A. Si
biu (3—3), Flacăra Autom. Mo- 
renl — Sportul Muncitoresc Sla
tina (2—0), IMASA Sf. Gheorghe 
— I.C.I.M. Brașov (0—2), I.C.SJ.M. 
București — Elcctroputere Cra
iova (1—9). Chimica Tirnăvenl — 
Progresul Vulcan București (0—3), 
Avîntul Reghin — C.S. Tirgoviște 
(0—5), Tractorul Brașov — Au
tomatica București (1—1), Mus
celul Cîmpulung — Gaz Metan 
Mediaș (0—2). A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Carpațl Mîrșa (0—3).

ghei (min. 11 și 57) șl Baiza 
(min. 37).

ARMATURA ZALĂU — GLO
RIA BISTRIȚA 1—1 (0—0) : C1O- 
banu (min. 74) pentru Armătura, 
Moga (min. 67) pentru Gloria.

MUREȘUL DEVA — AURUL 
BRAD 3—2 (1—0) : Preda (min. 
7), Vișan (min. 78 din M m), 
Albu (min. 80), respectiv Cion- 
toș (min. 76) șl Rudisuli (min. 
84).

RAPID 4 (3)
S.C. BACĂU 0

Stadion Giulești; teren bun; 
timp bun; spectatori *— circa 
15 000. Șuturi: 11—7 (pe poartă: 
6—3). Cornere: 11—4. Au marcăt: 
C. Solomon (min. 9 — auto
gol), DAMASCHIN H (min. 22), 
ȚIRA (min. 29), DUMITRU (mim. 
65).

RAPID: Toader — Marinescu, 
Grigore, RADA, BACOȘ — Aghl, 
Goanță, DUMITRU, Șt. Popa 
(min. 83 Mlncu) — Țîră (min. 83 
Manea). DAMASCHIN H.

S.C. BACĂU: Popa (min. 46
Mangeac) — Andrieș, C. Solomon, 
Arteni, Elisei — Burleanu, Tis- 
mănaru, Adolf (min. 68 lancu) — 
Viscreanu, Avădanei, Bâșcă.

A arbitrat foarte bine I. Igna 
(Timișoara); la linie: D. Drăcea 
(Craiova) și Gh. Constantin (Bm. 
Vncea).

Cartonașe galbene: MARINES
CU, AVĂDANEI.

La speranțe: 1—3 (1—1).
• ............. . ...

25 m), de această dată direct 
pe poartă, și balonul trece 
prin zid și pe sub portarul 
Mangeac, Ia fel de ne.nspirat 
ca și Poița, cel pe care I-a 
înlocuit. Deci, 4—8 pentru 
Rapid. Țîră a făcut o cursâ 
debordantă în min. 73, dar 
excelenta sa centrare i-a găsit 
nepregătiți pe Damaschin II 
și St. Popa, pentru ca două 
minute mai tîrziu Mangeac să 
intervină cu piciorul în fața 
lui Damaschin II. S. C. Bacău 
s-a mulțumit în repriza se
cundă doar cu patru comere 
consecutive (min. 78—79) și 
cu șutul lui Bîșcă (min. 89) 
primul și ultimul pe spațiul 
porții din această parte a jo
cului.

Paul SLAVESCU

OCHII LA CEAS..
„u- CLUJ-NAPOCA ' 1 (f) 
VICTORIA 0

Stadion Municipal; teren în
muiat de apă; timp ploios; spec
tatori — circa 7 000. Șuturi: 
12—10 (pe poartă: 6—5). Cornere: 
6—l. A marcat: CtMPEANU H 
(min. 20).

„U“ CLUJ-NAPOCA: iasko — 
Meszaros. Neamțu, CIOCAN, BA- 
GIU — BUCUR (min. 83 Feșnic), 
L. Moldovan, Biro, Boeru — 
CIMPEANU 1T Fîșic (min. 71 FL 
Pop).

VICTORIA: Eftimescu— Mânu, 
Mirea, I. MARIN, Săndoi (min. 
67 P. Petre) — Ursu, CĂȚOț, 
AUGUSTIN, GLONȚ — Lala, IOT- 
daehe (min. 76 Nica).

A arbitrat bine Șt. Rotărescuj 
la linie: V. Maxim (ambii <Mn 
Dași) și V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin).

Cartonașe galbene: MIBEA.
La speranțe: 0—0.

Ursu, din min. 64, la un șut 
de la circa 30 de m, și reflexul 
Iul Eftimescu, In min. 85, Ia un 
„cap" bine plasat de Boeru. In 
ultimele cinci minute, forcing-ul 
formației bucureștene transformă 
poarta iul Iasko intr-o „cetate 
asediată" din toate părțile. Dar 
atunci, in ultimul minut, la șu
tul puternic expediat de Glonț, 
cînd portarul localnicilor fusese 
învins, a apărut, ca din gazon, 
fundașul Ciocan, care .a respins 
de pe linia porții. Puțin a lipsit 
ca Victoria să se îndrepte spre 
vestiare cu un punct, pe care, 
după comportarea din reprjza 
secundă, l-ar fi meritat.

Gheorghe NICOLAESCU

CJ.L. SIGHET — STRUNGUL 
ARAD 4—0 (1—0) : Negrea (min. 
33, 62, 85), Caeiureac (nc n. 67).

UNIREA ALBA IULIA — ME
TALUL BOCȘA 1—0 (0—0) : C >- 
zav (min. 75).

C.F.R. TIMIȘOARA . — MINE
RUL LUPENI 2—0 (0—0) : Mihai 
(min. 86) și Szel (min. 88).

Meciul C.S. U.T. aRAD — O-
LIMPIA SATU MARE a fest
amînat.

Relatări de la S. Băloi, O. Ne
meș, M. Palcău i r. Domuța, L
Jura, I. Mihnea, I. Angh elina Și
Șt. Marf ?n.
1. JIUL 23 17 2 4 45-16 36
2. F.C. Maram. 23 13 6 4 40-15 32
3. Gloria B-ța 23 13 4 6 51-19 30
4. Olimpia S.M. 22 11 3 8 43-27 25
5. C.S. U.T.A. 22 11 1 10 33-30 23
6. Minerul Cav. 23 11 1 11 33-35 23
7. C.I.L. Sighet 23 10 3 10 27-34 23
8. C.S.M. Reș. 23 8 6 9 26-24 22
9. Mec. Orăștie 23 8 6 9 34-37 22

10. Mureșul D. 23 11 0 12 29-40 22
11. Strungul A. 23 8 5 10 33-33 21
12. Aurul Brad 23 9 3 11 22-28 21
13. Met. Bocșa 23 8 5 10 30-41 21
14. înfrățirea 23 7 6 10 21-26 20
15. Armătura Z. 23 8 4 11 21-36 20
16. Unirea A. I. 23 9 1 13 30-41 19
17. C.F.R. Tim. 23 7 4 12 21-31 18
18. Min. Lupeni 23 5 4 14 U-<0 14

ETAPA VIITOARE (duminică
27 aprilie) : Minerul cavnic —
F.C. Maramureș Baia Mare (1—3), 
C.F.R. Timișoara — C.I.L. Sighet 
(0—1). înfrățirea Oradea — C.S. 
U.T. Arad (1—2), C.S.M. Reșița
— Jiul Petroșani (0—1), Metalul 
Bocșa — Mecanica Orăștle (li—4), 
Strungul Arad — Mureșul Deva 
(0—2), Unirea Alba lulia — Ar
mătura Zalău (0—2), Aurul Brad
— Olimpia Satu Mare (1—1), Mi
nerul Lupenl — Gloria Bistrița 
(6-4).



Partidele amicale de baschet masculin

ECHIPA NOASTRĂ, DIN NOD

România — Ungaria Intr-un nou test In vederea. C. N. de seniori

MUNICIPIUL OR, PETRU 
GROZA, 20 (prin telefon). O 
nouă localitate a făcut cunoș
tință cu baschetul international. 
Cocheta Sadă a Sporturilor 
„Lioara". a întreprinderii me
canice. ă fost duminică ,o gaz
dă ospitalieră, prin condițiile 
excelente asigurate celei de a 
treia întîlniri amicaile dintre 
reprezentativele masculine ale 
României și Ungariei, iar pu
blicul prezent în număr tnare 
a aplaudat deseori spectaculo
zitatea acestui meci, apreciat 
ca o reușită propagandă pen
tru sportul cu mingea la cos. 
De fapt, aplauzele spectatori
lor au început înaintea primu
lui fluier al arbitrilor. în pre
ambulul partidei, cînd s-a a- 
nuntat că internaționalul Costel 
Cernat va juca meciul său cu 
nr. 300 în prima reprezentati
vă. Si de această dată, victoria 
a revenit echipei noastre, cu

scorul de 90—94 (46—54), însă 
învingătorii au trebuit să re
facă la un moment dat' un 
handicap de 16 puncte (27—43, 
min. 15), datorat unei apărări 
lipsită de combativitate. Repri
za secundă a aparținut bas- 
chetbalistilor români, care au 
egalat în min. 24 (54—54). iar 
apoi au preluat conducerea pe 
care nu au mai ccdat-o pină 
în final. Cernat, Niculescu, Op- 
sitaru, David și Pogonaru și-au 
adus principala contribuție la 
acest succes. Au marcat: Cer
nat 28. Niculescu 19. Opșitaru 
17. David 11, Pogonaru 10, Vi- 
nereanu 8, Ardelean 2, Szabo 
2. Ionescu 2, respectiv Hor
vath 21, Heinrich 17, Berkies 
16. Varga 9, Hoszu 9, Kiss 9, 
Goczan 9, Kovacs 4.

Sîmbătă, în Sala Sporturilor 
din Oradea, s-a desfășurat a 
doua întîlnire. selecționata Ro
mâniei obtinînid victoria cu

ÎNVINGĂTOARE
94—68 (56—38). Partida a avut 
aceeași desfășurare ca și me
ciul de vineri (93—74 pentru 
baschetbaliștii noștri). primii 
șapte jucători ai lotului asigu- 
rîrid Încă din prima repriză 
distanțarea pe tabela de mar
caj. în timp ce ceilalți compo
nent! al echipei pregătită de 
antrenorii Gh. Novac si M. 
Cimpeanu au manifestat, din 
nou. ineficacitate. Au marcat: 
Cernat 23. Vinereanu 12, Nicu
lescu 11. Netolitschi 10, Opși
taru 7, Pogonaru 7, Ionescu 7. 
Sarlă 14, David 4, Popoviei 4, 
Ardelean 3, Iacob 2, respectiv 
Horvath 22, Kiss 13, Berkies 
10. Goczan 7, Kovacs 6, Hein
rich 4. Hodi 3. Walke 2, Ra- 
dovics 1.

Ambele partide au fost arbi
trate de cuplul G. Dutka — R- 
Vaida.

Dumitru STĂNCULESCU

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 4-0 LA POPICE^

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

(Ungaria). In partidele din 
serie : b. dese. N. Stcfensen 
(Danemarca) și p. tuș. N. Ma
karenko (U.R.S.S.).

în reuniunea finală, repre
zentantul nostru la cat. 52 kg. 
Mihai Cișmaș, a încercat să 
transforme medalia de argint 
pe care și-o asigurase cisti- 
gînd . disputele din seria sa. 
într-una de aur. Ei a început 
foarte decis lupta si cu un 
„tur de braț" a luat conduce
rea la puncte : 1—0. Sergheî 
Dudeaev (U.R.S.S.) a primit un 
avertisment, dar s-a apărat 
foarte bine în lupta de la par
ter. astfel că Cismas nu sl-a 
putut mări avantajul. în con
tinuare. Dudeaev reușește să 
egaleze. Cișmas execută un 
„tur de cap“. dar este contrat, 
trecut si el prin „pod“ si 3—3. 
în finalul partidei. Dudeaev 
mai realizează o centurare la
terală (3—5) si reprezentantul 
nostru nu mai poate egala si

tuația. fiind obligat să se mul
țumească cu medalia de argint 

în lupta pentru locul 3. Ni- 
colae Zamfir a fost depășit la 
puncte (1—9) de finlandezul 
Keijo Pekonen și s-a clasat 
ph locul 4.

Ilie Matei a cîstigat o parti
dă extrem de dificilă, dar a 
luptat cu multă ambiție si a 
reușit să-l învingă pe Havas 
Mulaev (U.R.S.S.). Meciul a 
început în favoarea lui Mulaev. 
care reușind o fixare a luat 
conducerea la puncte (1—0). 
Apărindu-se exagerat. Mulaev 
primește avertisment și. In 
lupta de la parter, campionul 
român realizează o „centurare 
laterală" si ia conducerea cu 
2—1. Bine pregătit fizic. Ma
tei îsi domină în continuare 
adversarul, obligîndu-i pe ar
bitri să consemneze descalifi
carea lui Mulaev în min. 5,05.
51 astfel. Ilic Matei a cucerit 
o binemeritată medalie de 
bronz.

CLASAMENTE (4B kg): 1. Ivan 
Santaev (U.R.S.S.), 2. V. Tenov 
(Bulgaria), 3. V. Maenze (Italia);
52 kg: 1. Sergheî Dudeaev 
(UJÎJSA.), 2. Mihai Cișmaș 
("România) 3. J. Ronnlngen (Nor
vegia) ; 57 kg: L Timur Kalimulin 
(U.R.S.S.), 2. H. HoSidis (Grecia), 
3. K. Pekonen (Finlanda), 4. N. 
Zamfir (România) ; 62 kg: 1. Ar
pad Sipos (Ungaria), 2. B. Liund- 
beck (Suedia), 3. O. Tiesche (El
veția) ; 68 kg: 1. Levo Dzulf ala- 
kian (U.R.S.S.), 2. R. Gențev (Bul
garia), 3. S. Barej (Polonia); 74 
kg:l. Mihail Mamiașvili (U.R.S.S.), 
2. R. Tellroth (Suedia), 3. J. Sa- 
lomakl (Finlanda), ...5. Șt. Rusu 
(România); 82 kg: 1. Tibor Ko- 
maronl (Ungaria), 2. B. Daras 
(Polonia), S. T. Abhazava 
(U.R.S.S.), „X S. Herțea (Româ
nia); 90 kg: 1. A‘anas Koneev 
(Bulgaria), 2. F. Pitskhman (Aus
tria), 3. Rie Matei (România);

MIHAI CIȘMAȘ

100 kg: L Josef Tertely (Iugo
slavia), 2. T. Horge (RJD.G.), 3. 
I. Dies (Ungaria); 130 kg: 1. Ni- 
cola Dinev (Bulgaria)2. N. Ma
karenko fU.R.S.S.), 3. T. Johan- 
sen (Suedia), ...6. I. Grigoraț 
(România).

Reprezentativele de popi
ce ale țării noastre, aflate ta 
ultima etapă a preparative- 
lor ta vederea participării la 
C.M. (18—23 mal, Miinchen», 
au susținut sâmbătă si du
minică o nouă (dublă) tntS- 
nire de verificare, de data a- 
ceasta. ta compania sdecțio- 
natekxr similare ale Iugo
slaviei. medaliate cu argint 
la feminin si cu bronz la 
masculin în ediția din 1984, de 
la Ljubljana, a „mondialelor*!.

în primele meciuri, desfășu
rate sîmbătă pe arena Voința 
din Capitală. oaspeții noș
tri — în rindurile căreia 
s-au aflai mal mulți sportivi 
de primă mărime — și-au o- 
norât „cărțile de vizită* șl 
împreună cu „tricolorii* au 
furnizat întreceri de ' bună 
calitate, pasionante da fete, 
chiar palpitante), cu reali
zări tehnice deosebite. Spre 
satisfacția publicului, jucă
toarele si jucătorii noștri s-au 
dovedit mai buni decît adver
sarii, mai calmi, mai lucizi ta 
momentele dificile si au dștl- 
gat, realizând o „dublă* valo
roasă pentru țara noastră 1 
2553—2540 p.d. la feminin; 
5408—5355 p.d. la masculin. Au 
evoluat următoarele forma
ții : Elena Andreescu —
Nevenka Barloloviei 428—422, 
Rodica Baciu — Maria Nagy 
423—434, Maria Zsizsik — 
Toncka Pecovniei 419—400 
Margareta Cătineanu — Ulia
na Draganovici 426—414, Doi
na Tăgean — Biserka Pcrman 
416—417 (scor general 2112— 
2093), Maria Todea — Siefika 
Kristoff (la ultimul „izolat*, 
jucătoarele noastre mai con
duceau cu 13 p.d., diferență 
menținută pină in final) 441— 
447, respectiv I. Hosu — M. 
Hocevar 915—914, V. Donos — 
B. Pîhler 936—877, Gh. Silves
tru' — D. Bizjak 914—885, E. 
Ghergheli — Z. Kriskovtei 
862—893, 8, Boariu — D. Pu-

harici 807—895, I. Tismănac 
(la a 200-a selecționare) — A. 
Juvancici 874—891.

Ținând seama de 
recunoscută 
cblpel feminine a 
viei (venită la Bucures 
fectivul complet, sp: 

de sextetul 
au absendat 

gi Liovici — 
sare are mai
Stefika Kristol 

Perman fiind 
titlului suprem 
se poate afirma 

sportivele noastre au 
out cu bine un examen 
rioa, ta urma căruia Ms
Todea a dovedit că axe resur
se pentru ultimul schimb.

lin partidele revanșă, găzdui
te de aceeași arenă, anitre^' 
norii Constantin Neguțoiu 
si Elena Trandafir — la fete,' 
nie Băiaș sl Ludovic Martina 
— la băieți, au rulat toatei 
rezervele, echipele României 
aductadu-ne bucuria unoej 
victorii mal puțin scontate »■ 
2541—2409 p.d. la femininei 
5404—5336 la masculin. în‘ 
ascensiune de formă, V® 
Donos a doborât 947 popicei 
oonfirmindu-și poziția de 1V-" 
der al echipei. Duminică, spe
cialiștii federației au pre-’ 
zentat o formație masculină 
mal tînără ca oricând, M. Aa- 
lirei (896), Tr. Țălnar (894J 
Sl S. Beli vacă (884). aflați. în 
prima ani de seniorat, fărind 
zile negre puternicilor lor ad
versari. De asemenea. Vio
rica Botezatu, la ora debutu
lui ta echipa națională, a fă
cut abstracție de faima par
tenerei sale, Maria Nagy, 
pe care a învins-o cu 436—428 
p.(L, fiind principala realiza
toare ta întâlnirea de dumi
nică. In general, tinerele re
zerve au avut o comportare 
promițătoare.

Traian IOANIȚESCU
1

CUPELE CONTINENTALE LA HANDBAL
METJIOPIJSTIKA SA8AC- STEAUA 23-17 (13-6)

(Urmare din pag 1)

ma repriză!) se distanțează con
tinuu pe tabela de marcaj : 
4—1, min. 9, 7—2, min. 16, 10— 
3, min. 23. Primul gol al for,- 
mațlei noastre a fost înscris a- 
bia în min. 8 (Drăgăniiță), iar 
Stângă — min. 21 — îșl va înscrie 
pentru prima, oairă numele prin
tre marcatori. în repriza se
cundă, în min. 50, Stea.ua se 
apropie la numai patru goluri 
— 15—19, in urma a trei go
luri consecutive ale lui Stingă 
și Berbece, dar seria greșeli

lor își face din nou apariția șl... 
23—17 în favoarea handbaliș- 
tilor iugoslavi, la al căror suc
ces. indiscutabil, au contribuit 
mult și cea doi arbitri suedezi 
K. Blademo și K. Broman., care 
au transformat în aruncări de 
la 9 m cele mai multe dintre 
nereguluritățile la care Meta- 
loplastika trebuia sancționa
tă cu aruncări de la 7 m.

Marcatori : Portner 5, Vuko- 
vici 5, Vujovici 4, Isakovid 4, 
Rașici 3, Milosevic! 1, Mrkonja 
1, respectiv Stingă 7, Berbece 
4, Mirică 2, Drăgăniță 2, Nico- 
lae 2.

TV GROSSWALLSTADT—H.C. MINAUR EAIA MARE 25-16 (11-6)
(Urmare din pag 1)

sească antidotul. Dacă în par
tida de la Bala Mare princi
palul realizator al handbalișU- 
lor vest-germani. Freisler, a 
fost aproape total anihilat. în 
partida de duminică el a zbur
dat pur si simplu, înscriind nu 
mai puțin de 10 goluri, șapte 
numai în prima repriză. Apeti
tul său de gol a fost diminuat 
după pauză, cînd Măricel Voi- 
nea l-a tinut „om la om". în- 
frîngerea la nouă goluri dife
rență poate fi pusă si pe sea
ma faptului că Iosif Boroș a 
primit cu prea multă ușurință 
trei cartonase, ultimul roșu (cu 
puțin timp înaintea terminării 
primei părți a jocului). fapt 
care a dereglat mult angrena
jul echipei, lipsită astfel de 
coordonatorul de joc. Dacă a- 
cestei. eliminări îi mai adău
găm jocul, sub valoarea reală a 
lui Măricel Volnea si Mihal

Mironiuc. precum șl faptul că 
arbitrii danezi H. Mortensen și 
N. Knudsen au avut o presta
ție care a dezavantajat echipa 
Minaur. am notat principalele 
cauze ale eșecului si pierderea 
șanselor oferite de cele sase 
goluri avans luate la Baia 
Mare. Spre sfirșitul partidei 
băimărenii au reușit să reducă 
din handicap, dar nu au mai 
avut forță pentru echilibrarea 
partidei si întoarcerea rezulta
tului. Marcatori: Freisler 10, 
Gaydoul 5, Schwalb 3. Roth 3, 
Milde 1. Paul 1, Hormel 1, 
Kliihspies 1, respectiv Măricel 
Volnea 4. Covaciu 4, Stamate 
3. Porumb 2, Rădulescu 2, 
Gnadt 1.
• în cealaltă semifinală. 

C.F. Barcelona a întrecut cu 
29—19 (13—10) pe Veszprem 
Epifok (Ungaria) si s-a califi
cat în finală. în primul meci, 
victoria a revenit echipei un
gare cu 27—25.

SPORTUL Hi IN LUME
C.M. DE HOCHEI ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL

Moscova. în Campionatul 
Mondial de hochei pe gheată, 
grupa A, desfășurat la Mosco
va. au fost consemnate rezul
tatele: Suedia — R.F.G. 4—2 
(2—1. 0—1, 2—0), U.R.S.S. — 
Canada 4—0 (1—0, 0—0, 3—0), 
Cehoslovacia — S.U.A. 5—2 
(4—0. 0—0. 1—2), Finlanda — 
Polonia 4—2 (2—1, 1—1, 1—0), 
Finlanda — R.F.G. 10—1 (3—0.

3—L 4—0), Suedia — Polonia 
12—3 (4—1. 2—1, 6—1). Ultime
le partide din runda a sasea 
au fost hotăritoare pen
tru configurația clasamen
tului. în turneul pentru locu
rile 1—4 vor evolua U.R.S.S„ 
Suedia, Finlanda si Canada. în 
mod surprinzător. campioana 
mondială Cehoslovacia a ratat 
calificarea!

ACTUALITĂȚI
Las Vegas. „Greii" Michael 

Spinks si Larry Holmes s-au 
întîlnit din nou pentru -cen
tura mondială a IBF. numai 
că de data aceasta de pe po
ziții diferite, primul fiind cam
pionul de drept, secundul, sa- 
langerul său. Deși suporta un 
handicap de greutate impresio
nant (peste 8 kg)„ Spinks a 
obtinut victoria la puncte. In 
15 reprize, dar mai greu decît 
se anticipa, decizia fiindu-1 a- 
cordată cu 2 l (cei trei arbi
tri au punctat astfel: 144—141 
și 144—142 în favoarea campio
nului. 141—144 p pentru Hol
mes!). °.

San Remo. în orașul Festi
valurilor italiene de muzică 
ușoară si a sosirii in cursa ci- 
clistă Milan — San Remo, a 
avut loc tntîlnirea în care a- 
mericanul Lee Roy Murphy,

PUGILISTICE
campion mondial la categoria 
grea-ușoară (IBF), și-a păstrat 
titlul, dispunind prin k.o. in 
rep. a 9-a de compatriotul său 
Dorsey Gaymon. învingătorul 
are la activ 24 de partide, toa
te victorioase, dintre care 21 
Înainte de limită.

Ciudad de Panama. Roberto 
Duran (35 ani), fost campion 
mondial la ușoară, super-usoa- 
ră si semi-mijlocie. l-a între
cut prin k.o. in rep. 2 pe do
minicanul Jorge Surero. Spor
tivul panamez dorește să 
fie primul pugilist din istorie 
care să fi fost campion mon
dial la patru categorii, deoa
rece el intenționează să lupte 
acum pentru titlul de la mij
locie.

TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Rotterdam : 1. Abebe Mekonen 
(Etiopia) 2.09,08, 2. Betanyeh Den- 
slmo (Etiopia) 2.09,09, 3. Allan 
Zacbarlassen (Danemarca) 2.11.5S

BASCHET <• Turneul de cali
ficare pentru C.E. grupa B, la 
Reykjavik: Portugalia — Irlan
da 98—75, islanda — Norvegia 
75—72, Norvegia — Portugalia 
89—78, Scoția — Irlanda 92—78 
• Meci amical, Ia Budapesta : 
Tungsram — Porto San Giorgio 
(Italia) 86—87.

CICLISM • în circuitul open 
Sartfae (Franța), etapa a treia 
a fost ctștigată de olandezul Ta- 
len (4.47:38 pe 190 km), a patra, 
de belgianul Matt bis (2.32:30 pe 
100 km), Iar a clncea, ultima, de 
polonezul Szerszynskl (2.21:56 pe 
100 km). Cursa a revenit fran
cezului Didier Garcia cu 15.24:26, 
urmat la 2 s de elvețianul Wy- 
der șl de olandezul Talen.

HOCHEI PE IARBA « Meci 
amical feminin, la Moscova: 
U.R.S.S. — Olanda 0—3 (0—2).

RUGBY • Cu prilejul aniver
sării centenarului lut Internatio
nal Board, la Londra, Selecțio
nata Mondială a dispus de Se
lecționata jucătorilor din Tun* 
neul celor 5 națiuni cu 32—13 
(19—7).

VOLEI • Cupa Primăverii 
(bărbați), la Linz (Austria)! 
Portugalia — Norvegia 3—0, Bel
gia — Franța 3—0. Turcia — 
Austria 3—0, R.F.G. — Spania 
3—0 ; ta finală : R.F.G. — Tur
ela 3—0, pentru locurile 3—4 I 
Spania — Austria 3—0.

PE TERENURILE DE TENIS
• Turneul de la Nisa, sfer

turi: Arrese (Spania) — Segăr- 
ceanu 6—3, 6—1. McNamee — 
Tylasne 6—4. 6—4. Casai — 
Vaida 6—4, 2—6, 6—2. semifi
nale: Sanchez — Casai 7—5,
6— 2, McNamee — Arrese 4—6.
7— 6. 6 4.
• Amelia Island (Florida),

sferturi: Steffi Graf — Laura 
Gildemeister 6—3, 6—2, Kalhy 
Rinaldi — Helena Sukova 6—1, 
7—5. Claudia Kohde-Kilsch — 
Angeliki Kanelopoulou 6—0, 
6—0, Gabriela Sabatini — Ma
nuela Maleeva 7—6, 6—4, se
mifinale: Graf — Rinaldi 6—1, 
5—7, 6—3, Kohde-Kilsch — 
Sabatini 6—1. 6—0,
• în cadrul unei demonstra

ții. la Beijing, tenismanul - Lfu 
Shuahua. din R.P. Chineză, a 
dispus cu 6—4, 6—2 de austra
lianul Pat Cash, fost tampion 
de juniori la Wimbledon. în 
1982.

meridiane
— — — • — — — — — — — — — —

ITALIA (et. !»). Bari — Avrili- 
no 9—1, Interaazlonale — Como 
3—3, Roma — Leoce 2—3 I I, Ju- 
veaitus — Milan i—o, Verona — 
Pisa 3—9, NapoU — Sampdoria 
3—9, Torino — A talan ta 2—2, Flo
rentina — Udinese 1—0. Pe pri
mele locuri: Juventus 43 p, Ro
ma U p, Napoll 37 p, pe ulti
mele: 14. Pisa 23 p, 15. Bari 21 p, 
IS. Lecce ÎS p. Urmează ultima 
etapă.

FRANȚA (et. 37). Laval — 
Marseille 1—0, Nantes — Auxerre 
2—1, Lille — Nice 1—0, Toulouse
— Brest 1—0, Bastia — Nancy
2— 1, Metz — Paris St. Germain
3— 1, Monaco — Lens 1—2, Stras
bourg — Sochaux 3—0, Toulon — 
Rennes 1—1, Bordeaux — Le 
Havre 5—3. Pe primele locuri: 
Paris St. Germain 54 p, Nantes 
52 p, Bordeaux 48 p; pe ultimele 
19. Strasbourg 30 p, Bastia 20 p. 
Urmează ultima etapă.

ANGLIA (et. 39). W.B. Albion
— Liverpool 1—2, Everton — 
Ipswich 1—0, Tottenham — Man-

Chester United 0—0, Chelsea — 
Newcastle 1—1, Watford — west 
Ham 9—2, Sheffield Wednesday
— Aston Villa 2—0, Birmingham
— Southampton 0—2, Coventry
— Luton 1—0, Manchester City
— Nottingham Forest 1—2. Pe 
primele locuri : Liverpool 79 p 
<39 j), Everton 79 p (38 j), Man
chester United 72 p (40 j). Chel
sea 71 p (38 j) ; pe ultimele 5 
20. Oxford 36 P (38 j), 21. Bir
mingham 29 j (40 j), 22. West 
Bromwich Albion 22 p (39 j).

r. d. germanA (et. 21). uni
on — F. C. Karl-Marx Stadt 3—2, 
Riesa — Aue 0—0, Jena — Mag
deburg 1—2, Frankfurt/O — Ros
tock 0—0, Zwickau — Lokomotive 
Leipzig 2—3, Erfurt — Dynamo 
Dresdd 2—1, Brandenburg — Dy
namo Berlin 1—1. Pe primele 
locuri : Dynamo Berlin 29 p, 
Jena 25 p, Union 25 p, Lokomo
tive Leipzig șl Brandenburg cu 
cite 24 p ; pe ultimele : 13. Ros
tock W p (21 j), 14. Zwickau 12 p 
(21 J).
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