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ȘI-A ÎNCHEIAT lucrările
Sîmbătă, 26 aprilie, s-au în

cheiat lucrările Congresului 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, important e- 
veniment în viata social-poli- 
tică a țării.

La reluarea lucrărilor in 
Plen, participants au fost in
formați că pe adresa congre
sului a sosit un mare număr 
de telegrame și scrisori din 
partea unor organe $1 organi
zații de sindicat, colective de 
oameni ai muncii din 
domenii de activitate.

Exprimind adeziunea 
Ia politica internă si 
a partidului si stalului 
unitatea membrilor de sindicat, 
a întregului nostru popor în ju
rul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său 
semnatarii mesajelor 
Stima 
si 
fată _______ _________
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu pentru con
tinua dezvoltare a patriei noas
tre socialiste, pentru pacea si 
progresul tuturor popoarelor.

în scrisori $i telegrame 
se adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțu
miri pentru aprecierile făcute 
la adresa activității sindicate
lor și se dă glas angajamentu
lui ferm de a spori contribuția 
organelor și organizațiilor de 
sindicat la îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cinci
nal 1986—1990.

în mesaje sint 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, cele 
mai călduroase felicitări și 
urarea de mulți ani de viață 
cu prilejul Zilei internaționale 
a oamenilor muncii și cu oca
zia apropiatei sărbătoriri a 65 
de ani de eroică și glorioasă 
existență a partidului nostru 
comunist.

In continuare, pe marginea 
problemelor înscrise la ordinea 
de zi au luat cuvintul un mare 
număr de tovarăși.

Congresul a aprobat, apoi, 
sistarea discuțiilor.

în continuare, congresul a 
adoptat. în unanimitate, hotă- 
rîri prin care se aprobă Ra
portul și activitatea Consiliu
lui Central al U.G.S.R., precum 
și Raportul si activitatea Co
misiei Centrale de Cenzori.

profundă, 
recunoștința 
de strălucita

diferite

totală 
externă 
nostru.

general, 
reafirmă 

admirația 
fierbinte 

activitate

adresate

Trecindu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
congresul a ales organele de 
conducere ale Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

In funcția de președinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
a fost aleasă tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comite
tului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R. ; tn funcția de vice
președinți tovarășii : Dumitru 
Ionaș, Gheorghe Petrescu. 
Virgil Marcoșanu, Ilie Bologa, 
Floarea Radulescu, Elena-Verona 
Burtea, Constantin Baltă. 
Dobrița Țigăran. Giinter May, 
iar ca secretari tovarășii : 
Constantin Niță, Maria Ciocan, 
Ștefan Korodi.

Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia a adoptat, printr-o holă- 
rîre, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, rostită 1» 
deschiderea congresului, drept 
Program de acțiune și muncă 
al sindicatelor.

In ședința de închidere a fost 
adoptată, in unanimitate. Re
zoluția Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România.

Partieipanții au adoptat, in 
unanimitate, Apelul adresat oa
menilor muncii, organizațiilor 
și centralelor sindicale din ță
rile europene, S.U.A. și Ca
nada. de pe alte continente în 
vederea 
pentru 
și pace.

într-o atmosferă înălțătoare, 
de puternic patriotism, parti- 
cipanții au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
exprimă nețărmurita dragoste, 
profunda prețuire a oamenilor 
muncii față de conducătorul 
iubit și stimat al partidului și 
statului, care călăuzește cu în
țelepciune și cutezanță revolu
ționară destinele tării, ale na
țiunii, pe calea socialismului și 
comunismului.

Congresul a luat sfîrșit în
tr-o ambianță entuziastă, de 
puternică vibrație patriotică. 
Cei prezenți au scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria 
„Ceaușescu — pace 1“
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intensificării luptei 
dezarmare, colaborare Șî
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SPORTIVII NOȘTRI AU DOMINAT CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

® Daniela Silivaș - învin
gătoare la individual com
pus, bîrnâ și sol © Cite 
douâ succese au repurtat 
Celestina Popa, Valentin 
Pîntea și Marian Rizan @ 
Douâ reuniuni cu sala 

arhiplină

Sîmbătă după-amiază și du
minică dimineață, Sala Spor
turilor „Victoria11 din Ploiești 
s-a dovedit neîncăpătoare pen
tru marele număr de iubitori 
ai gimnasticii care au dorit să 
vizioneze ultimele două reu
niuni ale celei de a 29-a edi
ții a Campionatelor Internațio
nale de gimnastică ale Româ
niei găzduite, după cum am 
mai subliniat, pentru a treia 
oară consecutiv de orașul „au
rului negru11. Au fost două zi
le în care participantele la 
tradiționala noastră competi
ție, sîmbătă după-amiază, și 
apoi finaliștii pe aparate, du
minică dimineață, au oferit ce
lor prezenți numeroase execu
ții de bună valoare tehnică, de 
competitivitate internațională 
într-o măsură mai mare de- 
cît în întrecerea băieților, con
cursul feminin a fost dominat 
de cele trei reprezentante ale 
României. Daniela Silivaș, Eu
genia Golea si Celestina Po
pa. Și era firesc să fie așa. 
deoarece toate aceste trei gim
naste sînt componente ale e- 
chipei noastre feminine, me
daliată cu argint la Campio-

natele Mondiale de 
la Montreal, de a- 
nul trecut. Iar Da
niela, Eugenia șt 
Celestina au tinut 
să răsplătească 
căldura cu care 
le-a primit publi
cul, evoluînd la un 
nivel care poate fi 
apreciat ca bun 
pentru această e- 
tapă de pregătire 
a gimnastelor noas
tre fruntașe. în 
general, a impre
sionat siguranța 
cu care aceste trei 
sportive au concu
rat la fiecare a- 
parat, au fost a- 
plaudate noutățile 
prezentate în noile 
lor exerciții liber 
alese și am regre
tat că, uneori, fe
tele noastre au a- 
vut și ratări, mai 
ales la bîrnă. Cam
pioana _ mondială 
Daniela Silivaș a 
condus cu autori
tate disputa pentru întîietate 
la individual compus, ea a 
dovedit specialiștilor și pu
blicului că acum știe să și 
sară bine (nota sa la sărituri 
a fost de 9,750), a primit 9,800

Primii trei clasau la individual compus, trei 
gimnaști români. Foto : Iorgu BA’flCA

la. paralele si bîrnă (brigăzii» 
de arbitre dovedindu-se parcă 
prea exigente cu ea) si și-a

Constantin MACOVE1

(Continuare în vag a 1-a)

Campionatele Internaționale de sărituri

FRUMOS SUCCES LA PLA TFORMÂ FETE

Etapa a 26-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA-VICTORIE ÎN DERBY-UL RETURULUI
♦ Surpriză la Timișoara : „Poli" pierde în fața lui „U“ © Rapid învinge pe Dinamo 
® Universitatea Craiova, remiză la Brașov © Corvinul, alt scor categoric: 5—0 cu A.S.A.!

REZULTATE TEHNICE
- „U" Cluj-Napoca
- F. C. Olt
- Univ. Craiova
- S, C, Bacău
- A.S.A. Tg. Mureș
- Chimia
- Petrolul
- Dinamo

„Poli" Timișoara
Victoria
F.C.M. Brașov 
F. C. Bihor
Corvinul 
Gloria 
F. C, Argeș
Rapid 
Sportul Studențesc - Steaua

1-2 (0-1}
2-0 (0-0)
1-1 (0-1)
1-0 (0-0)
5-0 (1-0)
3-0 (2-0)
2-1 (1-0)
1-0 (0-0)
1-2 (0-1)

Chimia

ETAPA VIITOARE
Miercuri 30 aprilie

- Steaua
Sîmbătă 3 mai
- „Poli" Timișoara
- F.C.M. Brașov
- F. C. Argeș

(0-1)

Daniela Pupa a reeditai periormania de auul itrcui

Dinamo
Petrolul
F. C. Olt
„U“ Cluj-Napoca — F. C. Bihor 
S. C. Bacău
Univ. Craiova

Victorie
Gloria

— Corvinul
- Rapid

Duminică 4 mai
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul Studențesc

(0-2)
(0-0)
(0-0)
(1-2)
(0-3)
(1-0)

(1-3)
(2-3)

CLASAMENTUL
1. STEAUA , 24 20 3 1 50-12 43
2. Sportul Studențesc 25 15 7 3 59-23 37
3. Univ. Craiova 26 14 6 6 43-24 34
4. Dinamo 25 14 6 5 35-17 34
5. Corvinul 26 13 3 10 67-31 29
6. F. C. Argeș 26 10 6 10 28-32 28
7. ,,U“ Cluj-Napoca 26 11 3 12 32-35 •25
8. Petrolul 26 8 9 9 23-29 25
9. Gloria 25 10 4 11 36-39 24

10. Rapid 26 10 4 12 32-40 24
11. „Poli" Timișoara 26 11 1 14 42-46 23
12. Chimia 26 10 3 13 30-38 23
13, F.C.M. Brașov 26 9 5 12 21-45 23
14. S. C. Bacău 25 10 1 15 35-44 21
15. Victoria 25 6 7 12 23-34 19
16. A.S.A. Tg. Mureș 25 7 5 13 22-39 19
17. F. C. Olt 25 6 5 14 22-42 17
13. F. C. Bihor 26 4 6 16 21-51 14

O desfășurare cu totul deose
bită a avut întrecerea partici
pantelor la proba de sărituri de 
la platformă, din cadrul ediției 
a 19-a a Campionatelor. Inter
naționale de sărituri ale tării 
noastre. într-adevăr. într-o 
companie redutabilă — repre
zentante ale U.R.S.S., R. D. 
Germane, Cehoslovaciei și Po
loniei — foarte tînăra Daniela 
Popa (în toamnă va împlini 
doar 14 ani, iar concursul este 
rezervat junioarelor de 16 ani) 
pregătită de apreciata antrenoa- 
re Viorica Kelemen, a condus 
de la prima pină la ultima sări
tură. objinînd un succes ono
rant, al doilea după cel realizat 
anul trecut, la aceeași probă. 
Daniela Popa a prezentat sări
turi cu ridicat grad de dificulta
te (dublu salt in echer din stind 
în mîini. dublu salt si jumătate 
în echer contra trambulinei, tri
plu salt și jumătate înainte în 
echer) pentru care, datorită ca
lității tehnice, a fost notată cu 
punctaj ridicat : 61,20 p. 68,60 p 
și, respectiv, 67,50 p. A impre

sionat și tinuta campioanei 
noastre internaționale, dar mai 
cu seamă au plăcut intrările, 
după care, în majoritatea cazu
rilor, oglinda apei doar se în
crețea ușor. Principala ei con
tracandidată. sovietica Inna Be- 
lenteva. a opus citeva sărituri 
foarte pretențioase. practicate 
de regulă doar de băieți (triplu 
salt și jumătate înapoi grupat
— coeficient 3,3 1 — și salt și 
jumătate inapoi cu trei șuruburi
— coeficient 3.2), dar acestea nu 
au fost suficiente pentru a con
tracara calitățile Danielei Popa. 
Din această dispută a rezultat 
un frumos spectacol sportiv, a- 
plaudat deseori de publicul pre
zent în bazinul Olimpia din Si
biu (ca de obicei, gazdă irepro
șabilă a Întrecerilor). Pe locul 
5 s-a clasat micuța Ioana Voica 
(13 ani, antrenoare Melania 
Treistaru). a cărei primă parti
cipare la Campionatele inter-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2—3)

(Cronicile 
meciurilor 

în pag. 2—3)

Vna dipt numeroasele faze aprige ale derby-ului Sportul Stu- 
denlese — Sica-ia. Da li stingă : Bozeșan, Crislea, Lăcătuș, Ha- 
jaru, Munteanu ÎL FOto Aurel D. NEAGU

RULMENTUL BIRLAD
Al doilea act important al 

rugbyului autohton — Cupa 
României — și-a consumat, ieri 
dimineața, pe Stadionul Tinere
tului din Capitală, ultima fază. 
-Și. chiar dacă in teren nu au 
fost cele mai bune echipe româ
nești ale momentului, putem afir
ma, fără’ teama de a fi contra
ziși, că Rulmentul Bîrlad și 
Știința CEMIN Baia Mare au 
onorat finala, angajîndu-se din 
primul și pînă în ultimul minut 
într-o dispută pe c;t de acerbă, 
pe atît de pasionantă. Au cîști- 
gat rugbyștii de la Rulmentul 
cu 6—3 (3—0), deoarece inițiati
va le-a aparținut în majoritatea 
timpului de joc, ei părînd mult 
mai deciși, muilt mai inspirați 
deeît partenerii din Baia Mare. 
Dîrr jnia, risipa de energie, dar

Dimitrie CAUIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)

A CÎSTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA RUGBT
® în finală, 6-3 cu Știința Baia Mare

Rugbyștii bîrlădeni și prețiosul lor trofeu, ciștigat ieri K finala 
tie la București Foto t Gabriel MIRON



In meciul derby, dinamo-steaua 22-21 (8-11) la handbal ( Divizia A,
Etapa de duminică a Diviziei A 

Ma Maudbal a fost dominata de 
ăerbyul DINAMO — STEAUA, 
dstigat la limita — 22—21 — do 
dinamovLțll, care iși consolidează, 
neînvinși, poziția de lideri ai ela- 
munentului.

MASCULIN 
Grupa valorică 1-6

DINAMO BUCUREȘTI — STEA
UA (22—21) 8—11. Cu torță mal 
mare de atac, steliștii se insta
lează la cîrma jocului și, susți
nuți foarte bine de portarul Ni- 
colae Munteanu, își măresc con
tinuu avantajul : 10—7 (min. 28), 
11—8 (min. 30). In.ediat după re
luare, Stingă, cel mai eficace ju
cător al medului, mărește avan
tajul la patru goluri : 12—8. După 
ce Ghimeș ratează un contra
atac declanșat In urma unei In
tercepții (la scorul 13—10), trei 
Intervenții excelente ale porta
rului campioanei „taie" aripile 
dinamoviștilor și : 16—12, min. 49. 
In min. 50, Gliimeș este eliminat 
definitiv pentri al treilea fault. 
Urmează o serie de trei goluri 
consecutive ale dinamoviștilor 
(Pogărescu șl Durău de două ori). 
Eliminările se țin lanț (Stare șl 
Dumitru — la Steaua, Mocanu — 
la Dinamo). In min. 55 înscriu : 
Bedivan (16—18). Stingă <1«—19) și 
DogArăscu (17—19). Două minute 
mai tlrziu, Stingă majorează sco
rul ia 20—17 pentru echipa sa 
șl Dumitru este din nou eli
minat, foarte ușor, de arbitri. La 
faza următoare, AL Virtopeanu 
transformă o „aruncare afară” a 
dinamoviștilor ta „aruncare de la 
9 m”. ceea ce provoacă proteste. 
Fazele se succed cu repeziciune 
la ambele porți. Drăgăniță este 
eliminat cu 1 minut și 7 secun
de înainte de fluierul final, la 
21—20 pentru Steaua. Cînd mai 
erau 45 «le sedinde, Bedivan e-

galează — 21—21. Mingea este la 
Steaua, Dumitra, în sărituiâ de 
aruncare la poartă, este sancțio
nat EHrjNAT, de Șt. Geurgeseu, 
cu forțare. In acest moment, an
trenorul Radu Voina intră in te
ren, se produce busculadă, me
ciul se întrerupe (mai erau 21 
de secunde de joc), protestele se 
transformă în atitudini de nead- 
mis. După multe minute, jocul 
se reia, antrenorul Voina pără
sește sala (cartonaș roșu) ; min
gea este la Dinamo care, prin 
Durău, în ultima secundă de 
joc, înscrie golul victoriei în
tr-un meci în care spectacol ’ 
a fost ratat datorită, în special, 
celor doi arbitri.

Au marcat: Durău 7, Dog&răscu 6, 
Bedivan 5, Grabovsdii 3, Oprea 1, 
pentru Dinamo, Stingă 11, Miri- 
că 3, Dumitra 3, Berbece 3, Dră- 
găniță 1, pentru Steaua. Cum 
scriam, Al. Virtopeanu și șt. 
Georgescu, ambii din București, 
au arbitrat cu greșeli care au 
influențat rezultatul.

Mihail VESA
ȘTIINȚA BACAU — H.C. MI- 

NAUR BAIA MARE 31—32 (14—16). 
Joc de mare angajament fizic. 
Minaur înscrie golul victoriei cu 
8 secunde înainte de final. Au 
marcat : Vasllca 7, Bondar 6, 
Girlescu «, Chirilă 5, Zamfir 3, 
Berbecaru 3, Vlad 1 pentru gaz
de, respectiv Covaciu 11, M. Voi- 
nea <, Porumb C, Boroș 4, Mar
ta 4, Mironiuc K Au condus : V. 
Erhan și D. Purică, ambii din 
Ploiești. (L. MANDLER — < 
resp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 31-33 
(16—15). Marcatori : Kapornay 8, 
Cristache «, Mîrzea 4. Tudor 5, 
Rusz 4, Porumb, Haimagy 1 pen
tru gazde, respectiv FSIker 14, 
Matei «, Giurgea 3, Jankovici t, 
I, Nagy 2, D. Nagy 2, Dobrescu 
1 și Janto 1. Au arbitrat : P. 
Cîrligeanu și Șt. Șerban, ambii 
din București. (V. STERE — 
co resp.).

nu 2, Neaga 2, Borcan 2, Șesta- 
ru 2 și Epure 1. Au condus : M. 
Marin, din București, R. laniandi 
din Buzău.
coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI
TALUL BISTRIȚA 25—28 (13—14). 
Au Înscris : Zăbavă 6, Bursuc 5, 
Zaharia 5, Condur 4, lurea 2, 
State 1, Mucenica 1 șl Lăm;»șanu 
1 pentru gazde, respectiv I^kh- 
ner 7, Avram 5. irimeș 4, Cojo
carii 4, D. Marin 4, Țermure 3, 
Istrate 1. Au arbitrat : V. Pintilîe 
și C. Mislreanu, ambii din 
(C. LUCA" — coresp.).

<n. sraAJAN

FEMININ
Grupa 1-6

co-

ME-

Iași.

CUPA ROMÂNIEI
LA RUGBY

(Urmare din pag. 1)

și faze bine concepute de cei 
doi lideri de echipă (N. Ștefă- 
nică pentru înaintare. V. Ilolban 
pentru linia de treisferturi), 
mereu' primii la minge, iată a- 
tuurile bîrlâdenilor determinan
te în economia jocului ți stabi
lirea învingătorului. XV-le din 
Maramureș a părut surprins de 
ritmul imprimat de formația din 
Bîrlad, a desfășurat un joc mai 
lent, cu acțiuni adesea .telefo- 
nate“ (de aceea ușor de blocat 
de energica apărare adversă) și 
nu a știut — sau poate, nu a pli- 
tut?! — să tragă folos de pe 
urma unei înaintări mult mai 
masive, mult mai experimenta
te, supunîndu-se jocului impus 
de partenerii de întrecere. în 
plus, le-a lipsit băimăreriilor un 
transformer cît de -cit inspirat, 
ei beneficiind de nu mai puțin 
de 11 lovituri de pedeapsă (pe 
reprize: 3+8), ia care se pot 
adăuga și cele două „dropuri" 
ratate de Cantea. Din această 
„ploaie" de lovituri doar una 
singură <!) a fost trimisă intre 
stîlpii de țintă de BUCȘE în 
min. 76. Dar partida era de 
acum jucată, bîrlădenii avlnd 
avantaj de scor încă din min. 1 — 
IACOB (drop) și HOLBAU, min. 
48 (l.p.). Față de numeroasele 
șarje și acțiuni „la mînă" —sco
rul apare minim ; explicația : 
dîrzenia cu care cele două echi
pe și-au .apărat buturile.

Cupa României a revenit (pri
ma oară), Bîrladului, ca o re
compensă pe deplin meritată 
pentru perseverentele eforturi 
pe care municipiul din Moldova 
Ie face, de foarte mulți ani, pen
tru propășirea sportului cu balo
nul oval. Felicitări!

Arbitrul Gh. HuștiU, ajutat 
de M. Galanda și S. Marin — 
toți din București .—, a condus 
bine echipele : ' RULMENTUL 
(antrenor Petre Flore4Fu): Iacob 

•— Abutoaie, Ifrim Ilolban, 
Sîrghie — Mihai, Florică — 
Căuia, Ștefănică, Arhip (Zavate) 

Ciorici, Rașcanu — Rogoz, 
Tiliută, Botezatu; ȘTIINȚA 
CEMIN (antrenori, FI. Powvici 
și R. Trnyancsev) : Ciolpan — 
Pascale, Rădoi, Fulina, Bucșe 
(Isțrate) — Cantea, Florescu — 
Gligor (Pogăceaș), Demian, Su
gar — Pujină, Ștefiuc — Csoma, 
Gheorghe. Melniciuc.

Grupa valorică 7-12
CAHTAȚl MIBȘA — DINAMO 

BRAȘOV 29—25 (12—11). Au în-
rcris : Tătarii 11. Cornea 5, Be- 
deberi 4, Paraschiv 3, VAlatu 2, 
TDvic 2, Cojocaru 1, B&rbulescu 
1 pentru învingători, respectiv 
Nieolescu «, Pantelimon 4, Min
tiei 3, Roșea 3, Denosa 3, An- 
dreescu 2, Cian 2, Chicomban 1, 
și Streinii 1. Arbitri : AI. Isop, 
din Pitești și Gb. Mihalașcn, din 
Buzău. (M. VERZESCU — CO- 
resp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 29-2R 
(19—ÎS). Au marcat : Vasîlaebe 
13, Voitilă S, Cernica 4. Crivăț 4, 
Măcinic 1 și Ionescu 1 pentru 
arădeni, respectiv Frică 8, M. 
Gabriel S, Gh. Dumitru 5, Oltea-

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
„LOTO** DIN 27 APRILIE 

FAZA T: EXTRAGEREA I : 
45 18 25 48 31 66 20 11 74 : 
EXTRAGEREA A II-a : 12 17 
41 60 43 52 81 34 3.

FAZA A II-a : EXTRAGE
REA A III-a : 59 1 3 56 7 49 
22 17 ; EXTRAGEREA A IV-a : 
60 83 71 8 61 51 5 33.

FAZA A m-a : EXTRAGE
REA A V-a : 43 56 27 4 18 
«5 33 81 82 26 ; EXTRAGE-

I
I
I
I

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— RAPID BUCUREȘTI 18—16 
(11—9). Marcatoare : Cămui 8, 
Cazacu 5, L. Carapetru 2, Manea
2, Motoșcă 1 pentru gazde, res
pectiv Oprea 6, Grigore 3, Do- 
bre 3, Stanciu 2, Doieiu 1 și Ignat 
1. Au arbitrat : A. Simion și V. 
Ivanciu, ambii din Ploiești. (C. 
POPA — coresp.).

CHIMISTUL RM. VlLCEA — 
RULMENTUL BRAȘOV 18—17 
(10—8). partidă deosebit' de echi
librată. dar In care s-a ratat 
foarte mult. Au câștigat meritat 
vîlcencele. Ele au avut perioade 
mai lungi de dominare. Au în
scris : Torok 8, Verigeanu 5. Ro
mele 3, Bloju 1 și Ionescu 1 pen
tru Cbimistal, respectiv Neică, 
Tache, Oancea și R. Marian cîie
3, Doboș 2, Besclii 2. Boriceanu 1. 
Au condus t N. StănciHi, din 
București, și I. Nicolae -din Plo
iești. (P. GIORNOIU — coresp.).

TEBOM IAȘI — ȘTIINȚA BA
CĂU — amînat

Grupa 7-12
TEXTILA I.A.S. ZALAU — 

CONFECȚIA BUCUREȘTI 23^-2» 
(12—7). .Marcatoare: Morar 7, 
Chereji *4, Mican 4, Suhaî 3, Fe- 
kete 3, Santa 2, Petr ar 1, Bartas 
1 pentru învingătoare, respectiv 
Grigoraș 9, Mălureanu 5, Nuțu
3, Amarandci. M. Arvatti și Cbi- 
vescu, cîte 1 goL Au arbitrat ti
mișorenii D. Laub șl A. Pohl. 
(I. DOMUȚA — coresp.).

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
25—21 (12—14). Au înscris : I.aszlo 
13, Mozsi 6, Stroia 3, Buciaman 
2, Bărbat 1 <M>, Mocanu 11, Rat
eu 4, Curea 3, Anton 2, Barzu 1. 
Au arbitrat brașovenii R. Antohi 
și H. Boschner. (A. SZABO — 
coresp.).

MELONUL SAVINEȘTI — C.SJW. 
INDEPENDENȚA SIBIU W—11 
(3—*8). Marcatoare : Iulfeșca 8, 
Florea 5, Tritan 4, Atodiresci 1, 
Chirică 1 <R), Pastiu 6, Mohanu
4, Oltețeanu 4, Coșulțchi 3, Hof- 
nerl 1. Au arbitrat : Tr. Ene și 
N. Ianeu, ambii din Buzău. (C. 
LUCA — coresp.).

etapa a 26-a

I
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„COTA STEAGUL ROȘU" LA CULTURISM |

oentru 
Roșu", 
o bu- 
a sta-

în Sala Sporturilor din Bra
sov a avut loc concursul re
publican de culturism 
seniori „Cupă Steagul 
Competiția a constituit 
nă ocazie de verificare
diului de pregătire a culturiș- 
tilor fruntași înaintea Campio
natelor Naționale (București, 
22—25 mai). leită primii clasat', 
pe categorii: 70 kg — 1. M. 
AIIiu (Rapid Arad). 2. A. Tăcu 
(Farul Constanta), 3. iS. 
Breahnă (Expl. Metrou Bucu
rești) ; 76 kg — 1. Al. Cosța- 
ehe (Rapid București), 2. 
Moldovan (Metalotehnica 
gu Mureș). 3. G. Cuza 
rist O.JT Cluj); 82 kg 
Cr. Mihăîleseu (Farul

FI. 
Tîr- 
(Tu- 

— 1. 
Con-

FRUMOS SUCCES
(Urmare din pag. 1)

naționale i-a prilejuit o presta
ție promițătoare.

CLASAMENT : 1. Daniela
Popa (România) 421 p, 2. Inna 
Belențeva (U.R.S.S.) 387,85 p. 3. 
Lydia Wagner (R.D.G.) 349,20
p, 4. Maike Bischoff (R.D.G.) 
338,60 p, 5. Ioana Voicu (Româ
nia) 324,35 p, 6. Iuliana Nicula 
(România) 2<2,85 p.

La trambulină băieți, Ion Pc- 
trache a avut o comportare bu
nă, mai ales dacă ținem seama 
că primele antrenamente în 
bazin le-a efectuat doar cu 12 
zile în urmă (după o întrerupe
re de aproape sase luni). Chiar 
în aceste condiții, Ion Petrache 
a avut execuții bune, chiar și

stanța), 2. M. Sibiccanu (Pe
trochimistul Pitești). 3. S. 
Mîndrută (Viitorul Buzău); 88 

1. Fl. Uceanu (Lie. ind. 
Haret București). 2. V. 
(Sănătatea Satu Mare), 
Fronoiu (Farul Constan- 

Kan- 
De- 

3. E. 
Tîrgu 
Farul 

3.

kg — 
Spiru 
Velbc 
3. C.
ța); peste 88 kg — 1. E. 
tor (Rapid Arad). 2. E. 
meny fTurist OJT Cluj). 
Dunca (Metalotehnica 
Mureș). Pe echipe: 1. 
Constanța. 2. Rapid Arad, 
Petro chimistul Pitești. Concur
sul pentru femei a fost cîști- 
eat de I. Diaeonescu (Lie. 
Spiru Haret București), 
cel pentru perechi ele I. 
coneseu — FI. Uceanu 
ind. Spiru Haret București).

ind. 
iar 

Dia- 
(Lic.

LA PLATFORMA
la salturile cu coeficient de di- 

• ficultate ridicat și s-a clasat pe 
locul secund, fiind întrecut 
doar de sovieticul Igor Matveev. 
Ne-a plăcut și comportarea lui 
Nicolae Lepăduș, cu ceva mai 
multă încredere in forțele pro
prii decit to alte ocazii. Al pa
trulea, Florin Avasiloaie. pro
mite să redevină săritorul can
didat la locul I, așa cum a fost 
pînă anul trecut, cînd a sufe
rit un acci«lent.

CLASAMENT : 1. I. Matveev 
(U.R.S.S.) 557,35 p, 2. I. Petra
che (România) 529,90 p, 3. N. 
Lepăduș (România) 491,45 p, 4. 
FI. Avasiloaie (România) 458,70 
p, 5. A. Maksimov (U.R.S.S.) 
450,85 p, 6. S. Fredel (Româ
nia) 397,90 p.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REA A VI-a : 71 15 48 52 89 
32 87 3 19 39 ; EXTRAGEREA 
a VH-a : 67 6 12 51 37 16 73 
76 29 83.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.941.325 lei.

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 

PRILIE

1. Avellino — Napoli
2. Como — Roma
3. Lecce — Juventus

27 A-

2
1
2

I
I
I
I
I
I
I

4. Milan — Atalanta
5. Pisa — Fiorentina 

Sampdoria — Inter 
Torino — Verona 
Udînese — Bari 
Ascoli — Tricstina

10. Cagliari — Palermo 
Catanzaro — Pescara 
Cesena — Lanerossi 
Empoli — Crcmonese

6.
7.
8

9.

11.
12.
13.

X
2

X
1

X 
X

1
1
1

X

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI . 1.620.645 LEI, din care 
112.886 lei, report la categoria 1.

AVANPREMIERA SEVILLA?
Meci aspru, dens, fără me

najamente. Steaua a luat 
start lansat. exercitînd 
pressing colectiv — veritabilă 
repetiție pentru Sevilla. Pere
chile se urmăresc cu insisten
tă : uneori se exagerează, ca 
in cazul altercațiilor Munteanu 
II — Lăcătuș, soldate cu două 
cartonașe galbene. Arbitrul 
duce greu tempoul jocului, fi
ind depășit de viteza acțiuni
lor. Perioada de dominare ne
tă a Stelei se soldează cu des
chiderea scorului, în min. 7 
(boltă MAJARU, din volcu, Ia 
o minge trimisă înapoi dc Lă
cătuș). Roș-albațtrii insistă, își 
poartă adversarii ’in corzi. Pi- 
turcă sprintează ca la primul 
gol cu Anderleeht (min. 17), 
dar Speriatu apără. -Mereu in 
defensivă. Sportul trimite pri
mul șut pe poartă in min. 25. 
Steaua insistă. lovan trage 
foarte puternic o lovitură libe
ră, de ia 25 de metri (min. 30, 
la cîtiva centimetri «ie bară). 
Din acest moment, studenții e- 
chilibrează jocul. în min. 38, 
Hagi incintă tribunele printr-o 
foarfecă dc efect, după prelua
re pe piept si repriza se în
cheie cu un bilanț favorabil 
tehnic Stelei.

După pauză. Hagi se lansea
ză într-un slalom „imposibil", 
trecind și de Bolonî, și de 
Bumbescu. în plin careu. M. 
Sandu are golul in picior, dar 
sutează peste bară, de la nu
mai cîtiva metri. Era minutul 
47. Studenții măresc tempoul, 
dar asta nu fare decît să spo
rească virulenta contraatacuri
lor stelsite (in min. 59. Pițurcă 
ratează o ocazie uriașă. Ia o 
centrare a lui lovan. și tot el. 
peste un minut, pierde un alt 
gol, singur eu Speriatul. în 
replică alb-negrii. mereu ani
mați de Hagi, luptă pentru 
egalarea care se produce in 
min. 61 (CRISTEA, Ia o pasă a 
aceluiași Magi, dezlănțuit, în 
pofida jocului dur al lui Băr- 
buleseti. arbitrul fiind mult 
prea larg de dragul ...cursivi
tății). Sportul joacă acum mai 
bine, dar iată că 
moașă acțiune a 
încheie cu un 11 
Lăcătuș. Execută 
Speriatu apără...
din ce în ce mai bine. Hagi e 
la un pas de gol (lovitură libe-

un 
un

o foarte fru- 
steliștilor se 

m. asupra lui 
Boloni și 

Sportul joacă

SPORTUt STUDENȚESC 
STEAUA

1 (o)
2 (1)

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren exeei-ent ; timp frumos ; 
spectatori — circa 17.800. Șuturi 
13—11 (pe poartă 6—S). Cernere: 
6—5. Au marcat : CRISTEA (min. 
61), respectiv MAJARU (min. î) 
și BOLUNI (min. £5).

SPORTUL STUD.î SPERIATU — 
M. MARIAN. M. Popii, Cazan, 
Munteanu TI — ȚLdeanu (min. 20 
Bozeșan D, TERTfEȘ. CRTSTEA, 
HAGI — Co-raș, M. Sandu (min. 
60 lorgulcscu).

STEAUA î DUCADAM — IO- 
VAN, BUMBESCU, Befodcdici. 
Bărbiilescu — BA LINT. Stoica. 
BOLUNI, Majaru (min. 56 Bălan) 
— Lăcătuș (min. 83 Radu H), 
Pițurcă.

A arbitrat satisfăcător A. Po- 
rumboiu (Vaslui) : ia linie V. A- 
iexandru și M, Nieulescu (ambii 
din București).

Cartonașe galbene : LĂCĂTUȘ. 
MUNTEzAN’U II.

La speranțe : 6—3 <0—3).

ră impecabilă, la vinclu. în 
min. 71. apărată extraordinar 
de Ducadam). «jar contraatacu
rile steliste funcționează in 
co/itinuare. ca in cadrul unui 
proiect de ioc pentru finala de 
ia Sevilla. Și. astfel, cînd jo
cul se îndrepta spre remiză, 
un contraatac purtat pe partea 
Iui Lăcătuș se soldează eu o 
pasă „înăuntru**, spre BOlO- 
NI. și șutul acestuia, foarte 
puternic, aduce golul victoriei. 
Astfel se încheie un derby as
pru. care, din 
produs nici 
Steaua a jucat 
ales în prima 
sa deosebită a
putut contracara plusul colec
tiv al finaliștilor C.C.E.

loan CHiRfLA

fericire, nu a 
o accidentare, 
mai mult mai 
repriză, iar da
lai Hagi nu a

TARE GREU A FOST
BRAȘOV, 27 (prin telefon). 

Nu începuse bine partida cînd 
„tribunele" arhipline înghe
țau... în plină lună de primă
vară : la un atac al formației 
oaspete, pe flancul sting, Bă
lan a comis un fault inutil (in 
unghi mort, în interiorul su
prafeței de pedeapsă) asupra 
Iui Cumătaru ; Șanta a res-

0 BUNA REPRIZA SECUNDA A GAZDELOR
GLORIA 3 (2)
CHIMIA 0

Stadion Gloria ; teren .bun ;
timp frumos ; spectatori — circa
13.000. Șuturi : 21—6 
8—2). Cornere : 11—4. 
TICA (min. 32 și 62), 
SCHI (min. 45 — din

GLORIA 2 Lazăr —

(pe poartă 
Au marcat: 
ȘUMULAN- 
11 m). 
COMANES-

CU, FI. Marin, Mircea, TULPAN 
— Șumulan.sebi, Ghîzdcanu, BA
LAUR, TICA (min. 83 Timiș) — 
PROFIR, MABCU (min. 83 Stan).

CHIMIA : Paved (min. 7 Bol- 
dici), — C. LAZAR, Basno, Preda, 
CINCĂ — BICA, lovan, CIREAȘĂ, 
I. Gheorgbe — Verigoanu, Tres
ei) in (min. 4 Scîrlete).

A arbitrat bine V. Curt (Medgl- 
Georgescu. 
RotărescuI, A a: 

dia) ; 
(Cons

M. 
Șt.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

; la linie : 
(Constanța) . și 
(Iași).

Cartonașe galbene : 
IOVAN, FL. MARIN.

La speranțe : 3—0 (2—0).

PREDA,

create de gazde, în case Mai eu 
Si Profir au fost în prim-plan. 
Gloria este foarte aproape de 
majorarea scorului în min. 52, 
53 și 55 (ce mare ocazie a 
avut Profir în acest ultim mi
nut !). Vîleenii ripostează prin 
două
(min. 57 și 59) ; la prima sal
vează în corner Balaur, la a 
2-a, Scrriete. doar cu Lazăr in 
fată, trimite peste 
sală". Gazdele 
stăpinire pe joc 
Ia o splendidă 
deanu — Profir 
mul marchează.
rea alte faze dc foc în careul 
Chimiei (min. 72, 73. 78 și 81), 
însă scorul nu se va mai mo
difica, fie datorită intervenții
lor lui Boldici. fie impreciziei 
atacanților locali.

contraatacuri tăioase

„transver- 
pun din nou 
și în min. 62, 
acțiune Ghiz- 

— TICĂ. ulii- 
Vor mai apă-

Stelian TRANDARRESCU
BUZĂU, 27 (prin telefon). 

Meciul a fost foarte disputat, 
cu o oarecare încărcătură ner
voasă. Vîleenii au făcut un 
foarte strict și sîcîitor marcaj 
pe tot terenul (combinat cu 
pasul înainte la ofsr.:’). ceea 
ce a dus la dese frag nentări. 
Din acest motiv și jocul buzo- 
ienilor nu a avut claritate în 
faza de construcție și fazele 
de poartă au apărut destul de 
rar. Infiltrările lui Conaănescu 
(ce! mai bun de pe teren) a 
animat permanent ofensiva e- 
clîipei sale, șutul său din min. 
13 fiind 
parat «Ie 
zia lui 
de puțin . _
15). Primul gol s-a marcat în 
min. 32 : centrare impecabilă 
Mareu și TICA înscrie : 1—0. 
Va fi 2—0 în mia. 45, cînd, la 
o vijelioasă pătrundere a Iu» 
Profir, Boldici îl aeroșează pe 
buzoian, și 
transformat 
SCHI.

Repriza a 
foarte frumoasă, 
bună calitate.

extrem de greu a- 
Boldici. A urmat oca- 
Tică. balon expediat 
pe lingă vindu (min.

este
ȘUMULAN-

penalty-ul 
de

2-a va fi. însă, 
cu fotbal de 
faze cursive

Meci ten 
pid a făcut 
cînd peste 
ție, pînă 
satisfacția 
nei echipe 
retur de c 
avut perio< 
cîștigînd n 
cui terenul 
care a exc 
finalizare 
pire la 
Toader.

Dinamo 
o frumoase 
tea stingă 
dar faza s 
emoții pen 
două mini 
puterul" r. 
corner de 
înaltă si 
capul, în 
dintr-o exc 
diază baloi 
sală".- Din 
minute bi 
struiese at 
Damaschin 
(min. 14) 
nea (min. 
palmă de 
porții lui 
să înscrie, 
lanț, dorul, 
ca mingea 
care, singi 
șutul și e« 
Tot Tî- 
înșelător 
cu difieult 
tiunea de 
prim-plan 
de Damas 
primă rep 
pans. apr< 
cursivitate.

Ia relua; 
cisă- să ti 
ei disputa, 
oeaziile se 
Toader. R; 
(min. 46 s>

PENTR
Pins mingi 
11 m, exet 
a urmărit 
nul in pl 
Golul căzu 
acuzat de 
spectrul r< 
sînt descu 
inițiativa 
ei, F.C.M. 
dispecer 4 
de joc 
marcaj u* 
partenera 
„întinde", 
doar la 
cutată. în 
în tot aees 
șitul prim 
craiovenii 
replică, pr 
mingile 1 
vîrfuri îi 
pe aceștia 
dată, în i 
Cămătaru

puizabilul 
cercările e 
nieă (min. 
răbdarea 
(nu și a..

de gol. da 
cat. in ex

După D*
iese o a
veană. înt
oricum. m
fensiva ei
ocrotit, nu

GABOR - IREZISTII
HUNEDOARA, 27 (prin tele

fon). Corvinul a deschis repede 
scorul asa cum și-et obișnuit su
porterii fn acest campionat. Era 
minutul 8 cînd, la o fază simplă, 
rapidă și spectaculoasă (centrare 
Tîrnovcanu — „cap" imparabil 
GABOR) echipa gazdă a înscris 
astfel al 53-lea gol al ei pe teren 
propriu în acest campionat. Și 
cum acțiunile ofensive curgeau 
în valuri spre ooarta lui Vodă, 
toată lumea aștepta să se rea
lizeze foarte repede... norma de 
trei goluri I N-a fost insă ca în 
partidele precedente pentru că, 
în min. 16, la o lovitură cu capul 
a lui Marton, Ioniță a scos sen
zațional un gol ca și făcut, după 
care oaspeții au prins puțin cu
raj. în timp ce jucătorii echipei 
gazdă au început să se precipite 
în apropierea careului de 16 m 
al mureșenilor.

în repriza secundă însă Corvi
nul a redevenit echipa irezisti-

Im 
an<

bilă pe tei 
parte a joi 
tită de 
Oct. Cojoc; 
dant înscri 
unul mai 1 
du-f; si o 
în i hn. 
presărată < 
Gabor, a 
și PETC 
volcu 
ratat
Mărginean 
ind majors 
TEUȚ, car» 
eular pe p 
adversari,. 
stilpului lu 
gea a ricoș 
două golur 
datorat lui 
din apropie 
trări ca Ia 
veanu (pri



5: HOTĂRÎTOR
- RAPID 1 (0)
- DINAMO •
, Stadion Ciulești ; teren bun ; 

timp frumos ; spectatori — circa 
13 000. Șuturi : 6—7 (pe poartă :

t 3—3). Cornere : 5—5. A marcat ;
I (MANTA (min. 75).

Rapid : Toader — Marinescu, 
Rada, GRIGORE. BACOȘ — 

' GOANȚA, Agiu. DUMITRU, Min- 
’ cu — ȚI HA (min. «8 Manea), Da- 
i maschln II.

DINAMO : Moraru — Zare 
>■ (min. S3 Ivan ; min. 78 Suciu), 

Al. Nicoîae. MOVILA, Stănescu — 
REDN1C, Andone, Varga. DRAG- 

! NEA — Damasctiin I, Orac.
A arbitrat slab D. Petrescu ; la

, linie N. Voinea șl E. Pătrașcu
i (toți din București).
, Cartonașe galbene : MORARU 

Ea speranțe : t—0 (0—0).

și Varga (min. 51). In min. 53, 
la o pătrundere a lui Damas- 
chin I, Gri gone îl faultează în 
careu și arbitrul D. Petrescu 
trece cu vederea infracțiunea 
(eroare gravă, printre multe 
altele de pînă atunci) si «ni- 
ritele se încing. Ei cade din 
nou în culpă. în min. 64 ; de 
data aceasta Movilă cosindu-1 
pe Agiu în suprafața de pe
deapsă si. în compensație, lasă 
jocul să continue. După ce Mo
rarii (min. 68) iese mult din 
careu și-l deposedează pe Da- 
maschin II, scăpat singur, vine 
minutul hotăritor al partidei. 
Dragnea ratează cea mai mare 
ocazie, șutind de la numai 4 
m, exact în Toader. fundașii 
rapidiști degajează lung, min
gea ajunge la GOANȚA. care-î 
tentează pe Movilă și Al. Ni- 
colae, îl driblează și pe Mo
raru și trimite balonul în poar
ta goală. Final debordant al 
dlnamoviștilor. o replică de 
mare angajare a fundașilor 
"iuleșteni si partida se încheie 
eu victoria la limită a gazde
lor.

Gheorghe NERTEA

(EANUL ȘTEFĂNESCU
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)
UNIV. CRAIOVA 1 (1)

Stadion Tineretului; teren bun; 
timp prielnic ; spectatori — circa 
18 ooo. Șuturi : 14—6 (pe poartă : 
8—3). Cornere : 18—o. Au mar
cat : CÎMPEAN (min. 74), res
pectiv Bleu (min. 5).

F.C.M. : Șanta - Bălan, MOL
DOVAN, NAGHI, Mandoca — 
ȘERBANICA, Pană, MĂRGĂRIT 
(min. 84 Țălnar), Cadar (min. 70 
CÎMPEAN) — KRAMER, Barbu.

UNIVERSITATEA : LUNG — 
Negri 13 (min. 27 Cir(.u), TILIHOI, 
SANDOI, UNGUREANU — A. Po
pescu, Irimcscu, Bleu MANAILA 
— Geolgău (min. 59 Stănescu), 
CAMATARU.

A arbitrat bine I. Igna (Timi
șoara) ; la linie : A. Gheorghe 
(Piatra Neamț) șl I. Nlculizov 
(Focșani).

Cartonașe galbene : NEGRILÂ.
La speranțe : 0—3 (0—3).

răsplătită de splendidul gol 
înscris, în min. 74, de proas
pătul intrat în teren, ClM- 
PEAN, care, la centrarea lui 
Bălan, a trimis direct, de I» 
circa 12 m, sus, la „păianjen" :
1—1. Forțînd, acum, victoria, 
brașovenii vor ataca si mai in
sistent dar. în intențiile lor 
(ultima tentativă i-a aparți
nut, în min. 79, lui Kramer), 
ci se vor izbi de „zidul" de 
nepătruns ridicat de craio- 
veni.

Gheorghe N'COLAESCU

CORVINUL 5 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion corvinul ; teren foarte 
bun ; timp bun pentru fotbal ; 
spectatori — circa 12 000. Șuturi: 
26—9 (pe poartă : 11—4). Cornere: 
13—2. Au marcat : GABOR (min. 
8), PETCU (min. 48), MATBUȚ 
(min. 67), NICȘA (min. 69 sl 72).

CORVINUL : loniță — NICȘA, 
Mărginean, Dublnciuc, T1RNO- 
VEANU — Petcu, MATEUȚ, 
KLEIN — GABOR, Cojooaru 
(mln. 88 G. Badea), Văetuș (mln. 
78 Bozga).

A.S.A. : Vodă — Szabo. Jenei, 
Ispir, Fodor — Dumitrescu (min. 
46 Muntean), Both II, C. Hie 
(mln. 62 Soare), MARTON — Pa
nici, Botevan.

A arbitrat foarte bine Ion Cră- 
ciunescu (Rm. Vilcea) ; La linie:
R. Petrescu (Brașov) șl V. THo- 
rov (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : BOTEZAN, 
GABOR, MATEUȚ.

La speranțe : 2—0 (1—0).

ideale primită de la-cel mai bun 
jucător de pe teren, Gabor (al 
doilea),

Laurențiu DUMITRESCU

FINAL FIERBINTE
TIMIȘOARA, 27 (prin telefon). 

Deși a dominat in majoritatea 
timpului, Politehnica a părăsit 
terenul învinsă. Acest insucces 
al gazdelor (care ie Înrăutățește 
mult situația in clasament) se 
datorează atit ineficacității lor 
în atac, cît și evoluției peste aș
teptări a echipei oapete, mai ales 
a apărării sale, care a avut oa
meni de bază in fundașii cen
trali- șl. cu precădere, in portarul 
lașko. Cu toate acestea. Poli
tehnica putea obține un egal — 
mal aproape de aspectul general 
al jocului — dar o greșeală de 
arbitraj, inexplicabilă pentru ex
periența tușierulul N. Dinescu, 
care n-a semnalizat un ofsaid 
clar — l-a privat pe .vtolețl" și 
de punctul pentru care făcuseră, 
după pauză, o mare risipă de 
efort.

Meciul începe în nota de supe
rioritate a clujenilor care, în 
min. 5, puteau marca prin Cîm- 
peanu. Peste cinci minute, după 
o combinație Biro — Bucur, ba
lonul ajunge din nou la CIM- 
PEANU care deschide scorul cu 
un șut pe jos in dreapta lui 
Moise. Timișorenii replică hotă
rî! dar, în min. 16, Bolba ratează. 
Un minut mai tîrziu, cea mai 
mare ratare timișoreană : Pascu 
ridică balonul de la 6 m peste 
bară. Pină la sfirșitul primei 
părți, „Poli" domină fără efect, 
iar clujenii răspund printr-un joe 
ordonat șl prin contraatacuri pe
riculoase purtate de Cîmpeanu și 
Boeru. După pauză, Rotariu ra
tează in min. 50, Iar in min. 97 
Cîmpeanu putea majora scorul la 
șutul din poziție bună din mar
ginea careului. Io min. 87 se 
produce egalarea. De unde pină 
atunci timișorenii încercaseră „să 
intre cu mingea in poartă", 
OANCEA te hotărăște să șttteze

0 VICTORIE DE
ORADEA, 27 (prin telefon). O- 

rădenii obțin prima victorie din 
retur, un succes meritat, aștep
tat din toamnă de suporterii lor. 
Ea n-a fost obținută cu ușurin
ță. fiind, pur și simplu, smulsă 
adversarei sale. S.C. Bacău, care 
a făcut tot posibilul să-și ajus
teze si ea. ca șl alte formații, 
•adevărul", pe gazonul orădean. 
Meciul a Început furtunos, fără 
Obișnuitele tatonări pentru stu
diu reciproc. Tonul II dau oas
peții, care, chiar in min. 2, Iro
sesc. prin Ianeu și Tismănaru, 
două contraatacuri energice. Xn 
replică. Grosu amenință poarta 
băcăuană. în min. 8, cînd execu
tă bine o lovitură liberă de la 
18 m. dar Mangeac retine ta 
extremis. în min. 7. O. Lazăr 
„pune" o minge puțin peste 
transversala porții adverse. în
cet, încet, lucrurile se clarifică: 
orădenii atacă mai mult. dar 
grăbit, precipitat, ofensiva lor 
nu are consistentă. In timp ce
S.C. Bacău are o prestație cal
mă. laborioasă, reușind să se 
apropie, nu o dată, de poarta 
hii Liliac, unde Viscrcanu ra
tează. însă, cu regularitate.

După pauză, introducerea ta 
teren a lui Georgescu se dove
dește de bun augur pentru F.C. 
Bihor. Chiar in primele secun
de după reluare, el traversează 
ca mingea la picior tot tere
nul băcăuan, intră ea o vijelie 
ta careu, simulează șutul, Man- 
geae plonjează (degeaba), fără 
a mai putea, apoi, para șutul 
de la 14 m. al lui GROSU. că
ruia Georgescu ii pasase. După

REZULTATELE
SERIA I --------------- -----------

CEAHLĂUL p. NEAMȚ — C-S. 
BOTOȘANI 2—0 0—0) : Ene (min. 

61, autogol) și Roșea (min. 77).
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 

F.C. CONSTANȚA 2—0 (0—0) :
Vlad (min. 57 din 11 m) și Gălă- 
țeanu (min. 82).

STEAUA MIZIL — F.C. PRO
GRESUL BBAILA 1—0 (1—0) :
Goia (min.' 11). Meciul s-a dispu
tat la Bușteni, terenul echipei 
Steaua fiind in refacere.

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
CHIMIA FĂLTICENI 2—1 (1—0) :
Teoharie (min. 10), Tararacbe 
(min. 70), respectiv Vătafu (mta. 
68).

DUNĂREA CALARAȘI — OLIM
PIA RM. SĂRAT 2—1 (0—0) : Ște
fan (min. 74), Mihăilă (min. 89 
din 11 m). respectiv Stoica (min. 
49).

ARIPILE BACAU — OȚELUL 
GALAȚI 2—2 (1—1) l Grigoraș
(min. 43) Setatele (min. 66) pen
tru Aripile, Burcea (min. 28), 
Antohi (min. 52) pentru Oțelul.

C.S.M. SUCEAVA — METALUL 
plopeni 4—1 (0—1) : Cașuba
(min. 46 din 11 m), Păiuș (min. 
62), Sfrijan (min. 31 șl 90), res
pectiv P. Preda (min. 9).

F.C.M. DELTA TULCEA — 
C.F.R. PAȘCANI 1—0 (1—0) : pe- 
lea (min. 43).

POLITEHNICA IAȘI — MINE
RUL VATRA BORNEI 3—fl (S—O): 
Florean (min. 15), V. Radu (min. 
36) și Agachi (min. 78). -

Relatări de la : C. Rusu, L Tă- 
năseseu, V. Zbarcea, Gh. Arse
nic, N. Constanttaescu, E. Teirău,
I. Mindreseu, N. Anghriidls și 
M. Maeovei.

ETAPA VIITOARE (duminică 4 
mai) : F.C. Progresul Brăila — 
Dunărea C.S.U. Galați (0—2), Me
talul Plopeni — Prahova CS.U 
Ploiești (0—1), C.F.R. Pașcani — 
Dunărea Călărași (0—0), C.S. Bo
toșani — C.S.M. Suceava (0—1), 
F.C. Constanța — F.C.M. Delta 
Tulcea (1—0), Olimpia Rm. Sărat 
— Chimia Fălticeni (0—2), Mine
rul Vatra Donnei — Aripile Ba-

„POLI- TIMIȘOARA 1 (0)
„U- CLUJ-NAPOCA 2 (1)

Stadion 1 Mal ; tcrca foarte 
bun ; timp frumos, călduros ; 
spectatori — circa 12.660. Șuturi : 
23—8 (pe poarta : 15—3). Cornere: 
14—3. Au marcat : OANCEA 
(min. 87), respectiv CÎMPEANU 
TI (min. 10) și BOERU (min. 86).

POLITEHNICA : Moine — Pas
cu, lonuț, Șuîea, Șunda — Neagu, 
Vlătănescu (min. 46 Mureșan), 
SABOU, Rotariu — Oancea, Boîba 
(mim. 55 Varga).

„U“ CLUJ NAPOCA : IAȘKO
— Meszaroș (min. 63 FI. Pop), 
CIOCAN, NEAMȚU, Popicu — L. 
Moidovan, Fesnic. Bucur (min. 
89 Mujnai) Biro — CÎMPEANU 
II Boeru.

A arbitrat slab. Gh. Constantin; 
la linie N. Dinescu și A. Mițaru
— ambii cu greșeli (toți din Rm. 
Vilcea).

Cartonașe galbene : ROTARIU, 
ȘUNDA, L. MOLDOVAN. MOISE.

Cartonase roșii: ROTARIU, ȘU- 
LEA (ambii min. 86).

La speranțe : 3—3 (1—1).
• i

de la distanță (circa 22—23 m) și 
înscrie jos la colț. In min. 68, 
Iașko apără un șut-bombă- al lui 
Rotariu. Se părea că meciul se 
va încheia cu acest scor, dar. In 
min. 86, oaspeții au înscris prin 
BOERU, care a primit o pasă de 
la Cîmpeanu. Această fază Insă a 
fost viciată de poziția de ofsaid 
a lui Cîmpeanu, nesemnalizată de 
ta margine și nesancționată nici 
de arbitrul de centru. Jocul s-a 
încheiat intr-o atmosferă tensio
nată, gazdele terminind în opt 
jucători de cîmp prin cartona
șele roșii acordate lui Rotariu și 
Șutea.

Radu URZICEANU

MULT AȘTEPTATĂ
F. C. BIHOR 1 (C)
S. C. BACAU 0

Stadion F.C. Bihor ; timp 
foarte călduros ; teren excelent ; 
spectatori — circa 2.906. șuturi 
7—10 (pe poartă 3—3). Cornere s 
4—5. A marcat GROSU (min. *6).

F.C. BIHOS : Liliac — BRU- 
MARU, Dumitrescu, Biezok, Bu- 
Ciko — TAMAȘ, N. Mureșan, 
GROSU — Be (min. 46 GEOR
GESCU), Nemțeanu (min. 65 Ci- 
gan), O. LAZĂR.

S.C. BACAU : Mangeac — At;- 
drieș, C. SOLOMON, Arieni, Hi- 
sel (mm. 52, Penof) — Burieami, 
Tismănaru, Adolf — IANCU, A- 
VADANKI, Viscreanu (min. 79 
Borcca).

A arbitrat foarte bine G. Io- 
nescu ; la linie : V. Angbeloiu șl 
L. Pantea (toți din București).

Cartonașe galbene : TISMANA- 
RU, BORCEA.

La speranțe : 0—1 (0—0).

acest gol. oaspeții, impulsionați 
de Avădanei. cel mal bun jucă
tor de pe teren, presează o bu
nă bucată din timp, treimea 
orădeană. dar Ianeu (min. 54) 
ratează cea mal mare ocazie a 
echipei sale. Fină la sfirșit, joe 
echilibrat, animat ta final de 
două ratări (Mureșan — min. 
88 si Cigan — min. 87) ale gaz
delor care se străduiesc parcă să 
demonstreze justețea acestei vic
torii așteptate îndelung.

Petru ȘANDOR

ETAPEI A 24-a
cău (2—6), Ceahlăul P. Neamț — 
Steaua Mizil (1—2), Oțelul Galați 
— Politehnica Iași (1—2).
1. OȚELUB GE. 24 19 3 2 63-17 41
2. PoUt. Iași 24 15 4 5 35-20 34
3. Steaua Mizil 24 13 2 9 36-30 28
<. F.C. Const. 24 10 6 8 35-22 2«
5. Dunărea CSU 24 11 4 9 32-32 26
6. CSM Suceava 24 3 6 9 33-26 21
7. Prahova CSU 21 10 4 10 27-32 24
3. CS Botoșani 24 10 3 11 25-26 23
9. FC Progr. Br. 24 9 4 11 28-25 22

10. CFR Pașcani 24 8 6 10 29-29 22
11. Delta Tulcea 24 11 0 13 24-31 22
12. Ceahlăul PN 24 10 2 12 24-32 22
13. Olimpia RJ5. 24 8 5 11 22-31 21
14. Dunărea Căi. 24 7 7 10 21-30 21
15. Met. Plopeni 24 9 2 13 38-38 $0
16. Chimia 24 8 4 12 23-38 20
17. Aripile BC. 24 6 7 11 34-46 19
18. Minerul V. D. 24 7 3 14 20-44 17

SERIA A ll-o ---------------------
MUSCELUL CtMPULUNG — 

GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 (1—0) : 
Pamfil (min. 45), Grigoriu (min. 
70), Boriccanu (min. 89), respec
tiv Dulău (min. 90 din 11 m). Me
ciul s-a disputat slmbătă după 
amiâză.

TRACTORUL BRAȘOV — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0) : Lăcătușu (mta. 50).

AV1NTUL REGHIN — C.S. TlR- 
GOVIȘTE 0—1 (0-0)) : Gingu
(min. 87).

LCJ3.IJM. BUCUREȘTI — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—1 
(0—0) : Nohit (mta. 86), Pîslaru 
(min. 80), respectiv Biță (min. 86).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — ȘOIMII LPĂ. SI
BIU 0—2 (0—1) : Vâsli țmln. 26 
și 57).

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MORENI — SPORTUL MUNCITO
RESC SLATINA 2—1 (2—0) : Preda 
(min. 3), Ștefănescu (mta. 44), 
respectiv Asaftei (min. 86).

CHIMICA TtRNAVENI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI
2—1 (2—1) : Orvath (min. 5 șl 13), 
respectiv Stoichiță (min. 33).

I.M.A.S.A.  SF. GHEORGHE — 
I.C.I.M. BRAȘOV 2—2 (1—1) I

AUGUSTIN
Meci sub semnul luptei pen

tru evitarea retrogradării, ieri, 
pe Stadionul Dinamo, ambele 
combatante fiind setoase de 
puncte. Drept urmare s-a jucat 
tactic, fiecare așteptînd greșea
la celeilalte. Dar cele două a- 
părări funcționează fără greș șl, 
chiar dacă în minutele de în
ceput, F. C. Olt, prin Lauren- 
țiu (min. 3) și Eftimie (min. 6), 
la două lovituri libere executa
te de La 25 m iși demonstrea
ză intențiile, Victoria se arată 
superioară, dominind mai mult, 
pasele sînt mai precise (în spe
cial diagonalele lui I. Marin 
către Glonț creează panică da
torită centrărilor celui din urmă) 
și apar primele situații de gol 
prin Lala (min. 7) la o gre
șeală a portarului Ciurea, ne
sigur pe tot parcursul întani- 
rii, și Nica (min. 13).. Prezen
tând o linie de mijloc mult 
mai activă decit a echipei vizi
tatoare, bucureștenij continuă 
să domine și, în min. 20. ace
lași Nica șutează pe lingă 
poartă la o centrare a luă 
Glonț, prelungită de Augustin. 
Si în min. 32 Victoria trece pe 
lingă goL Ciurea scăpînd și re
venind fericit la un balon ex
pediat cu capul de Ursii. Se 
înscrie și un gol în min. 39, 
dar arbitrul Fl. Popescu nu-1 
validează, pentru ofsaid (ne
semnalizat de tușicrui I. Tăr- 
can).

După pauză jocul are mai 
mult nerv, din nou bucurește-

RISIPĂ DE ENERGIE, FOTBAL MAI PUȚIN
PITEȘTI, 27 (prin telefon). In 

prima repriză, confruntarea de 
ia Pitești a fost ambițioasă, dar 
lipsită de claritate, fără reușite 
tehnice deosebite. în general a 
insistat echipa gazdă : — o do
vadă: „violeții" au obținut 
10 cornere — dar fără succes. 
Fiindcă portarul oaspeților a 
apărat foarte bine, fiindcă ar
geșenii au ratat: Jurcă (min. 24), 
singur cu portarul, a ridicat 
balonul peste „transversală" de 
la numai 8 m, iar Bănuță (min. 
33) deși a nimerit bine vinciul 
porții, n-a înscris, fiindcă șutul 
n-a fost puternic. Acestea ar 
fi fost singurele momente im
portante ale reprizei. Dar a ve
nit min. 45, cînd F. C. Argeș a 
înscris : D. Zamfir a executat 
bine un corner și, din 6 m, BA- 
NUȚA a reușit un voie, care 
n-a mai putut fi oprit. Deci,
1—0.

Istoria reprizei a 2-a s-a scris 
în primele 8 minute, de după 
pauză. În min. 49, ENE a trecut 
nepermis de ușor pe lingă Stan- 
cu. Cristian a ieșit în întâmpi
nare, dar petrolistul, calm, a 
trimis în poartă: 1—1. In min. 
53 iau din nou conducerea gaz
dele : Eduard centrează, Jurcă, 
din apropiere, e pe punctul de 
a înscrie, dar este faultat și s-a 
acordat — normal — 11 m. Exe
cută BADEA ți, deși Jipa plon
jează pe minge, o scapă, totuși,

A DIVIZIEI B
Varga (min. 45 și 90) pentru
IM.A.S.A., Ficu (min. 22), Brașo
veanul (min. 69) pentru I.C.I.M.

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— CARPAȚI MIRȘA 3—1 (1—0) ;
Adil (min. 15), Udrea (min. 65 și 
min. 68 din 11 m), respectiv Ba
dea (min. 71).

Relatări de la : P. Mateoiu, C. 
Gruia, L. Maior, G. Octavian, A. 
Soare, Gh. Binca, I. Ducan, L, 
Briotă și S. Manafu.

ETAPA VIITOARE : Muscelul 
Cimpulung — I.C.S.I.M. București 
(2—3), I.C.I.M. Brașov — Meca
nică Fină Steaua București <2—3), 
Chimica Tîrnăveni — Avlntul Re
ghin (2—2), Progresul Vulcan 
București — Tractorul Brașov 
(2—2), Șoimii I.P.A. Sibiu — Car- 
pați Mlrșa (1—2), Gaz Metan Me
diaș — Electropuitere Craiova 
(1—2), Flacăra Automecanica Mo
roii — A.S. Drobeta Tr. Severin 
(0—1), Automatica București — 
Sportul Muncitoresc Slatina (0—2), 
C.S. TIrgoviște — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe (1—2).
1. FLACĂRA M. 24 14 6 4 28-15 34
2. CS T-viște 24 13 6 5 36-17 32
3, Prog. Vulcan 24 11 8 5 43-21 30
i. AS Drobeta 24 12 3 9 35-29 27
5. Tractorul Bv. 24 10 6 8 28-22 26
6. Carpați M. 24 11 3 10 34-33 25
7. IMASA 24 10 4 10 27-38 24
8. Electroputere 24 10 3 11 51-34 23
9. Chimica 24 10 3 11 35-34 23

10. Automatica 24 10 3 11 29-35 23
11. LC.LM. Bv. 24 10 2 12 36-36 22
12. Avlntul R. 24 9 4 11 25-41 22
13. Șoimii IPA 24 7 7 10 32-33 21
14. Sp, Muncit. 24 8 5 11 22-30 21
15. Muscelul 24 10 1 13 28-38 21
16. Gaz Metan 24 9 2 13 30-29 20
17. Mec. Fină 24 7 6 11 32-39 20
18. ICSIM Buc. 24 7 4 13 20-47 18

SERIA A lll-a------------------
C.S.M. REȘIȚA — JIUL PETRO

ȘANI o—l (0—1) : Mulțescu (min. 
27).

MINERUL CAVNIC — F.C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 2—3 
<1—3) : Baiza (min. 45), Lenghel 
(min. 80), respectiv Mureșan

1. JIUL
2. FC Maram.
3. Gloria B-ța
4. C.S. U.T.A.
5. Olimpia S.M.
6. Strungul A.
7. Min. Cavnic
8. Aurul Brad
5. CIL Sighet

10. Met. Bocșa
11. CSM Reșița
12. Mec. Orăștie
13. Mureșul Deva
14. Unirea Al. I.
15. Înfrățirea
16. CFR Timiș.
17. Armăt. Zalău
18. Min. Lupeni

ÎN VERVA...
VICTORIA 
F. C. OLT « (01

0
Stadion Dinamo ; teren foarte 

bun ; timp călduros ; spectatori 
— circa 4.006. Șuturi : 14—9 (pa 
poartă : 4—6). Cornere : 9—2. Au 
marcat: NICA (mta. 58) si 
GLONȚ (min. 87).

VICTORIA : Nitu — Mânu, I, 
MARIN, Săndoi, Micea — Ursu 
(mta. 69 P. Petre), CAȚOI, AU
GUSTIN — Nica. Lala (min. 59 
Mitracu), GLONȚ.

F.C. OLT : Ciurea — LAUREN- 
ȚIU, MIHALJ. MINEA, Matei 
(min. 46 Despa) — M. Popescu, 
Bălăci, Eftimie — Pena, Turcu 
(min. 71 Leța), Ad. GEORGESCU.

A arbitrat bine Fl. Popescu 
(Ploiești) j la linie : M. Neșu (O- 
radea). șl, cu greșeli, I. Tărcan 
(Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : I. MARIN, 
URSU.

La speranțe : 2—1 (0—1).

nii trec pe lingă gol (Augus
tan — min. 48. 55 și 56, Glonț 
— min. 52). dar în cele din ur
mă eî înscriu de două ori prin 
NICA (min. 58) — pasă Au
gustin, sprint s> gol — Și GLONȚ 
(min. 87), după o fază de mare 
spectacol în care Augustin 
sprintează fără șansă pentru a- 
părătorii de la F. C. Olt, Îl 
driblează și pe Ciurea, urmea
ză • pasă si Glonț înscrie ne
stingherit. Victoria a meritat..! 
victoria intr-un meci viu dis
putat.

Mircea TUDORAN

F. G ARGEȘ 2 (1)
PETROLUL « (0}

Stadion 1 Mal ; teren bun; 
tâmp frumos ; spectatori — eirea 
9000. Șuturi 13—7 (pe poartă 
5—3). Cornere: 15—0. Au marcat: 
BANUȚA, (min. 45), BADEA 
(mta. S3 — din 11 m), respectiv 
ENE (min. 49).

F. C. ARGEȘ : Cristian — VOÎ- 
CU, Stancu, Pîrvu Eduard — 
Toma (min. 73 Bobaru). BADKA 
Bănuță. JURCA — D. 'ZAMFIR. 
Ignat.

PETROLUL : JIPA — COStta, 
BUTUFEI, PITULICE, Pancu — 
Drăgan (mta. «3 Cismaru), Ca- 
tinca (min. 63 I. Solomon), Mo- 
canu, O. Grlgore — Iamandi, Ene.

A arbitrat ta general bine L 
Velca ; la linie M. Florea (ambii 
din Craiova) și V. Antohl (lași).

Cartonașe galbene : PANCU.
La speranțe : 1—0 (1—0).

• ii ■■■

în plasă : 2—1. Repriza este în 
continuare confuză, cu multă 
muncă și doar o singură fază 
frumoasă de joc, aplaudată de 
public (una singură I). In mia. 
76, ploieștenii au fost pe punc
tul de a marca, dar șutul lai 
O; Grigore, scăpat singur, este 
apărat elegant și sigur de Cris
tian. O partidă dificilă pentru 
ambele echipe, în care cum 
spun spectatorii: „De obicei, noi 
acasă ne chinuim". Așa a fost ți 
de astă dată. Victorie meritată* 
greu obținută.

Modesto FERRARINI .

(min, 25), Drăgulescu (min. 42); 
Buzgău (min. 43).

Înfrățirea oradea — c.s. 
u.T. arad o—2 (0—1) : Țirlea
(mim. 35) șl Negrea (min. 62).

STRUNGUL ARAD — MURE
ȘUL DEVA 2—0 (2—0) : Nedelcu 
II (min. 8 și min. 15 din 11 m).

AURUL BRAD — OLIMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0) : Ciontoț 
(mim. 77).

MINERUL LUPENI — GLORIA 
BISTRIȚA 0—0.

UNIREA ALBA IULIA — AR
MATURA ZALĂU 6—0 (1—0) 8
Grozav (min. 43), N. Popa (mii». 
46, 48 și 64), Trif (min. 51) șl 
Păcuraru (min. 54 din 11 m).

METALUL BOCȘA — MECA
NICA orAșue 2—i (2—0) : Roșea 
(min. 33), Nucă (min. 34), respec
tiv Vătafu (min. 56).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.I.L. SI- 
GHET 2—1 (1—0) : Schneider
(min. 22), Truți (min. 65), respec
tiv Ciohan (min. 86).

Relatări de la : P. Fuchs, M. 
Palcău, Al. Jilău, N. Strejan, Al. 
Jurcă, I. Cotescu, I. Anghelina,
T. Țăranu și C. Crețu.

ETAPA VIITOARE : Mecanica 
Orăștie — Aurul Brad (1—3), C.S.
U. T. Arad — C.S.M. Reșița (2—1), 
Armătura Zalău — Minerul Cav- 
nio (1—2), Gloria Bistrița — 
C.F.R. Timișoara (1—1). înfrăți
rea Oradea — Unirea Alba Iulia 
(2—3), Olimpia Satu Mare — 
C.IX. Signet (0—2), Minerul Lu
pani — Mureșul Deva (1—2), Me
talul Bocșa — Strungul Arad 
(2—4), F.C. Maramureș Bala Mare 
— Jiul Petroșani (0—0).

24 18 2 4 46-16 31
24 14 6 4 43-17 34
24 13 5 6 51-1» 31
24 13 1 10 38-31 21
24 11 3 10 44-31 25
24 » 5 10 35-33 23
24 11 1 12 35-38 23
24 10 3 11 23-28 23
24 10 3 11 28-36 23
24 5 5 10 32-42 23
24 8 6 10 26-25 22
24 8 6 10 35-3» 22
24 11 0 13 29-42 22
24 10 1 13 38-41 U
24 7 6 11 21-28 20
24 8 4 12 23-32 20
24 8 4 12 21-42 20
24 5 5 14 14-40 15



prima manșă a C.C.E. Ia Handbal feminin

ȘTIINȚA 8ACAU-SPARTAK KIEV 23-29
BACAU. 27 (prin telefon). 

Finala Cupei Campionilor Eu
ropeni la handbal feminin a 
adus față în față la actuala 
ediție, echipele Știința Bacău 
— de reținut faptul că gazdele 
aduc pentru prima oară, după 
13 ani. handbalul nostru în fi
nala acestei prestigioase com
petiții — si Spartak Kiev, de
ținătoarea trofeului, de nouă 
ori pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului. Victoria a reve
nit. în această primă manșă, 
desfășurată în Sala Sporturi

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU C.E. DE BASCHET (j)
Selecționata țării noastre a ratat calificarea ; au promovat echi

pele Ungariei ți Cehoslovaciei.

Elena Nițoiu, intr-o frumoasă acțiune de atac, la capătul căreia va 
înscrie pentru echipa sa. Foto : Iorgu BĂNICĂ

lor din localitate, formației so- 
vietioe. care a cîștigat cu 29—23 
(16-12).

Partida a debutat cu două 
goluri fulgerătoare, înscrise de 
Danilof și Butnărașu, astfel că 
în min. 1.22 gazdele conduc cu 
2—0. lăsînd impresia înflăcăra- 
ților suporteri că vor evolua, 
in continuare, la o cotă su
perioară. Nu se va întîmpla 
așa. Studentele comit, apoi, 
patru greșeli consecutive (o 
pasă scăpată si trei aruncări 
■neinspirate la poartă). în timp 
ce handbalistele din Kiev nu 
pierd ocazia să lanseze contra
atacuri rapide, care le permit 
să egaleze și. în min. 7. să 
se afle la conducere : 4—2.
(Tocul avea să urmeze același 
curs. Ofensiva echipei sovie
tice va acționa cu maximă 
eficacitate (de-a lungul între
gului meci nu va rata mai 
mult de trel-patru ocazii), pe 
fondul exaspera ntelof ratări 
ale gazdelor. Larisa Karlova, 
Tatiana Gorb și Marina Ba
nnova îsi creează culoare 
Ideale de aruncare spre poarta 
apărată, pe rînd. de Ioana Va- 
silca si Angela Brîndușoiu, 
ambele, din păcate. în formă 
slabii, în_ timp ce handbalistele 
din Bacău nu reușesc să gă
sească breșele din apărarea 
paspetelor. ratînd atac după 
atac (15 în prima repriză !). 
Drept urmare. Spartak Kiev 
se distanțează : 10—6 (min. 19).

„INTERNAȚIONALELE" DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI
(.Urmare din pag. 1)

Încheiat evoluția din prima zi 
cu _ un exercițiu la sol care a 
ridicat pur si simplu sala în 
picioare. Pe deplin meritată 
nota maximă pe care î-a a- 
cordat-o brigada de arbitre 
Condusă de Nadia Comăneci. 
Anterior, nota 10 la sol fuse
se obținută și de Eugenia Go
lea. apreciată deopotrivă pen
tru nivelul tehnic deosebit de 
ridicat al exercițiului său si 
centru expresivitatea dovedită 
pe parcursul întregii sale evo
luții în aceasta probă. Concu- 
yînd în fata propriului public. 
Celestina Popa a dorit foarte 
mult să se numere printre 
cele mai bune sportive ale în
trecerii si nu ne Îndoim că ea 
aspira _ chiar la locul I. Dacă 
n-ar fi fost acea cădere de la 
turnă, poate că Celestina și-ar 
fi atins obiectivul. Oricum, cu 
cele două locuri I cucerite du
minică dimineață în finalele 
De aparate de la sărituri si 
paralele. Celestina Popa sl-a 
confirmat calitățile sale in
contestabile si frumoasele pers
pective pe care le are în 
gimnastica de mare perfor
mantă.

în finalele pe aparate, Danie
la Silivas a repetat cu brio 
execuția sa anterioară la sol. 
fiind notată din nou cu 10, iar 
la masculin Valentin Pîntea 
Marian Rizan si Marius Gher
man și-au valorificat cu multă 
precizie sansele primul cîști- 
Eînd la sol si inele cel de-al 
doilea Ia cal cu minere si 

13—7 (min. 24), 15—9 (min. 28). 
pentru a încheia repriza Cu un 
avantaj de patru goluri.

După cum a început meciul 
în a doua sa parte — studen
tele înscriind de trei ori con
secutiv, refăcînd de la 12—18 
(min. 33) la 15—18 (min. 36) 
— se părea că Știința se în
dreaptă spre o echilibrare a 
situației, impresie întărită si 
de faptul că reușește să se 
apropie, de două ori. la un 
singur gol : 19—20 (miin. 43) 
și 20—21 (min. 45). Dar rată-

handbalistele de la

ce per
se dis- 
termine 
cu ■ un

rile se reiau, degringolada în 
cadrul echipei este tot mai 
evidentă, situație argumentată 
și de faptul că pe parcursul 
a zece minute (între min. 45 
și 55) ‘ ------
Știința nu reușesc să înscrie 
nici un gol (!). ceea 
mite adversarelor să 
tanțeze din nou și să 
aoeastă primă manșă 
avans de sase goluri.

Au înscris : Tîrcă 12, Bută- 
rașu 4. Nițoiu 2. Danilof 2, 
Lunca 1. Darvaș 1, Petrea 1, 
pentru gazde, respectiv Gorb 
7. Karlova 6. Odinokova 5. 
Zubko 4. Bazanova, 3. Mankova
2. Turcina 1, Tovstogan 1.

Au arbitrat foarte bine J. 
Lelong si G. Tancrez. ambii 
din Franța.

Partida retur se va desfășura 
duminică. 4 mai. la Kiev.

Ion GAVRILESCU

• In prima manșă a Cupei 
I.H.F., echipa feminină MSVC 
Debrețin (Ungaria) a întrecut 
cu 22—16 (12—7) pe SC Leipzig 
(R.D.G.). Principalele marca
toare : Bojtor 6. Kadar 5. 
Nagy 4. Szilagyi 3. pentru în
vingătoare. respectiv Nindel 5. 
Teuschen 3, Handlich 2, Knuep- 
fer 2.
• în meciul tur din Cupa

Engelskir-Cupelor (f) : VĂL
Chen (R.F.G.) — Radnicki Bel
grad 25—24 (12—11).

la Plo-

bară fixă, iar Marius Ghprman 
la paralele.

Printre învingătorii pe apa
rate în concursul de „ 7„-
iesti ș-au numărat și gimnasti 
străini. Dacă la fete doar Lau
ra Rodriguez, din Cuba. s-a 
situat pe locul I, la sărituri, 
la egalitate cu Celestina Popa 
iată că la băieți finala de la 
sărituri a fost ciștigată de cu
banezul Jose Carlos Sanchez, 
iar Ia bară fixă pe prima 
taeaptă a podiumului Împreu
nă cu Marian Rizan a urcat și 
gimnastul Wan Choi Hwang 
din R.P.D. Coreeană.

La reușita spectacolului de 
duminică dimineață si-a adus 
contribuția si lotul de gimnas
tică ritmică al tării noastre, 
care a oferit publicului cîte- 
teva exerciții demonstrative.

Clasamente : individual com
pus feminin — 1. Daniela Sili- 
vaș 39,350, 2. Eugenia Golea
38,750, 3. Celestina Popa 38,700 
(toate România). 4. Choi Gyong 
Hui (R.P.D. Coreeană) 37,575, 5—6. 
Laura Rodriguez (Cuba) și Olga 
Krapciatova (U.R.S.S.) 37,525, 7. 
Anja Hummlch (R.D. Germană) 
37,225. 8. Agnes Chlnora (Unga
ria) 36,725 : finale pe aparate,
feminin : sărituri — 1. Celestina 
Popa șl Laura Rodriguez 19.563. 
3. Eugenia Golea 19,463 ; para
lele : 1. Celestina Popa 19,750,
2. Daniela Silivaș 19,765. 3. Choi 
Gyong Hui 19,300 : blrnă: 1. Da
niela Silivaș 19,625. 2. Eugenia 
Golea 18,900, 3. Katarina Saris- 
ska (Cehoslovacia) 18.375 ; sol — 
1. Daniela Silivaș 20,000 , 2. Eu
genia Golea 19.900 . 3. Choi Gyong 
Hui 19,325 ; finale pe aparate 
mascutln : sol : 1. Valentin Pin-

para-

soi : 1.

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII PESTE HOTARE
UN REMARCABIL SUCCES 

AL ATLETELOR LA PHENIAN

(Agerpres), 
de maraton de 

de

unor 
din

PHENIAN, 26 
Cursa feminină 
la Phenian a fost dominată 
sportivele române. atletele 
noastre avînd o comportare re
marcabilă. în compania 
valoroase participante 
U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, 
R.P. Chineză. Cehoslovacia și 
R.P.D. Coreeană. Astfel, primul 
loc a fost ocupat de Elena 
Murgoci (România), urmată de 
Tatiana Lunegova (U.R.S.S.), 
Adriana Andreescu (Rbmânia) 
Cheo Je Sil, Yu Song Hui (am
bele R.P.D. Coreeană) etc.

CONSTANȚA, 27 (prin telefon), 
în Sala Sporturilor din localitate 
s-a încheiat turneul de calificare 
pentru cea de a 12-a ediție a 
Campionatului European de bas
chet — juniori. După trei zile de 
întreceri în care iubitorii acestui 
sport din marele nostru port ma
ritim au urmărit meciuri viu dis
putate, cu frumoase reușite teh
nice, reprezentativele Ungariei șl 
Cehoslovaciei, clasate pe primele 
două locuri, au obținut dreptul 
de a lua parte la turneul final 
al Campionatului European.

Selecționata română a ratat ca
lificarea deoarece sîmbătă, in 
partida cu echipa Bulgariei, ti
nerii noștri jucători au evoluat 
neconvingător, fără vlagă, măr
eați evident de importanța par
tidei. Ci. Munteanu, Al. Panai- 
tescu, R. Relsenbtichler, Cătălin 
Pintea și ceilalți baschetbaliști 
folosiți au comis greșeli supără
toare, de începători. Plerzind al 
doilea meci, ei au ratat o cali
ficare care înaintea turneului pă
rea posibilă. Scor final S BUL
GARIA — ROMANIA 89—83 
(46—38). Au marcat : Pintea 18, 
Pănaitescu 17, Reisenbiichler 14, 
Munteanu 13, Moscata 9, Ivanov 
6, Toader 6 pentru România, res
pectiv Natov 27, Kosturkov 13, 
Vedelcev 11, Dimov 9, Stankov 9, 
Gotcev 8, Mihailov 6, Vilcev 6. 
Au arbitrat bine Z. Grbac (Iu
goslavia) și I. Harsani (Ungaria).

■ In aceeași zi, UNGARIA a în
vins CEHOSLOVACIA CU 77—67 
(38—29), aslgurîndu-șl astfel pri
mul . loo in clasament, indiferent 
de rezultatele ultimei zile a tur
neului. Coșgeterl 5 Krasovec 22, 
Halm 20, Jenei 12 pentru Unga
ria, respectiv Majer 16, Khromej 
10. Arbitri : 1. Erdem (Turcia) și
S. Stanev (Bulgaria).

Duminică, meciul inaugural al 
reuniunii, dintre echipele Ceho
slovaciei șl Bulgariei, a avut un 
caracter decisiv pentru stabilirea 
celei de a doua calificate. Jucă
torii ambelor formații au făcut 
risipă de energie pentru a-și asi
gura victoria și, pe fondul unei

t.

tea (România) 19,550, 2. Marius 
Gherman (România) 19,450, 3.
Mike Eppeson (S.U.A.) 19.000:
cal cu minere 1. Marian Rizan 
(România) 19.500. 2. Konstantin 
Zaiaz (U.R.S.S.) 19,000. 3. Holger 
Behrend (R.D. Germană) și Zoi-- 
tan Rezacs (Ungaria) 18.950; taele: 
1.Valentin Pintea 19,100, 2. Jose 
Carlos Sanchez (Cuba) 18.950. 3. 
Marian Rizan și Holger Behrend 
18.850 ; sărituri: 1. Jose Carlos 
Sanchez (Cuba). 19.275. 2. Ma
rius Gherman și Mike Eppeson 
19.075; paralele : 1. Marius Gher
man 19,250, 2. Marian Rizan 19,200.
3. Holger Behrend 19,100 ; bară 
fixă: 1. Wan Choi Hwang (R.P.D. 
Coreeană) șl Marian Rizan 19.200. 
3. Tom Schlesinger (S.U.A.) 
19.000

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
ATLETISM © La Norman (O- 

klahoma), Joe Dial a realizat un 
nou record al S.U.A., sărind 5,90 
m la prăjină • La Philadelphia, 
Texas Christian University a ob
ținut un rezultat excelent la 4 X 
200 m — 1:20,20.

AUTOMOBILISM • în Italia, 
Ia Imola s-a desfășurat Marele 
Premiu al San Mari.no, a treia 
probă a C.M. de Formula 1. A 
oîștigăt francezul Alain Prost 
(Marlboro McLaren Tag) care a 
parcurs 302,4 km In 1.32:28.408. 
Pe locul secund, brazilianul Nel
son Piquet (Williams Honda) La 
7.645 s și pe locui trei austriacul 
Gerhard Berger (Benetton BMW' 
la un tur.

BASCHET • Turneul de la 
Sofia : Moscova — Sofia 1X1—M 
Belgrad — Praga 92—71. Atena — 
Bruxelles 8 —79. Varșovia — Ha
vana 99—-79. Sofia — Pr^ra 9?—*■**

' Proba masculină s-a înche
iat cu _______
Serghei Krestianinov. 
român Alexandru Chiran 
clasat pe locul 6.

victoria sovieticului
Atletul

s-a

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA DORTMUND

DORTMUND, 26 (Agerpres).
— In turneul internațional 
open de șah de la Dortmund, 
după opt runde conduce olan
dezul Van der Steren — cu 
7,5 puncte, urmat de Gutman
— 7 puncte și maestrul român 
Mihai Ghindă — cu 6 puncte.

în turneul marilor maeștri, 
ca se desfășoară In același

evoluții mai bune a tinerilor bas- 
chetbaliști cehoslovaci, aceștia au 
lnvlnS pe merit, după o partidă 
de toată frumusețea, cu acțiuni 
purtate In viteză, cu multă pre
cizie In aruncările la coș, apărări 
aprige si... două prelungiri. Scor 
final S CEHOSLOVACIA — BUL
GARIA 98—96 (45—86, 81—81,
89—89). Coșgeterl : Sibal 80, No
vak 20, Khromej ÎS, respectiv Na- 
tov 26, Stankov 14, Valtcev 13. 
Au arbitrat bine M. Alde» 
(România) șl J. Harsanl (Unga
ria).

In ultimul meci : ROMANIA — 
UNGARIA 72—69 (26—40).

Clasament final : 1. Ungaria,
Cehoslovacia, 3. Bulgaria, 

România.
Paul IOVAN

• BARCELONA ÎNVINSA IN FINALA CUPEI SPANIEI
• BAYERN MUNCHEN A CIȘTIGAT CAMPIONATUL

CHIAR PE LINIA DE SOSIRE
In mijlocul unul interes care, 

realmente, depășește limitele u- 
nor competiții cu caracter națio
nal, s-au încheiat unele între
ceri pe continent.

CUPA SPANIEI — finala a a- 
vut loc la Madrțd între Zaragoza 
și C.F, Barcelona. Meciul s-a 
desfășurat slmbătă seara pe Sta
dionul Vicente Calderon. După 
cum se transmite de la fața lo
cului, jocul a fost foarte rapid, 
mal ales In prima parte a sa. 
clnd s-au și ratat ocazii nume
roase. Unicul punct a fost În
scris de uruguayanul Ruben 
Sosa, cu un șut de la distanță, 
ta min. 34. Repriza secundă a 
fost net dominată de fotbaliștii 
din Barcelona, care au forțat e- 
galarea, dar pe care n-au obțl- 
nut-o. Zaragoza cîștigă astfel 
pentru a treia oară Cupa Spaniei. 
C.F. Barcelona a folosit echipa: 
Urruticoechea — Sanchez. Ml- 
gueli, Julio Alberto. Alesanco ~ 
Victor, Schuster. Esteban (Mar
cos) — Caldere, Pichi Alonso, 
Carrasco (Clos).

R. F. GERMANIA. Adevărată 
lovitură de teatru ta finalul com
petiției. Etapa a 34-a a progra
mat, Intre altele, două partide 
decisive pentru titlu. Lidera. 
Werder Bremen, s-a deplasat la 
Stuttgart, iar Bayern Munchen a 
jucat acasă cu o formație, totuși, 
redutabilă, Borussia 
gladbach, clasată ta 
ment pe locul 4. El 
priza 1 VfB Stuttgart
2—1, Bayern Milnchen 
chengladbach 6—0 ! Șl 
chiar pe linia de sosire, 
yem clștigă cel de al optu
lea său titlu de campioană. Alte 
rezultate : Bayer Uerdlngen — 
Dtlsseldorf 5—2, Schalke 04 — Le
verkusen 2—2. Hanovra — Dort-

Monchen- 
acel mo- 
bine, sur- 

— Bremen 
M6n- 

astfel. 
Ba-

Moscova — Belgrad 114—98, Atena 
— Varșovia 87—75, Bruxelles — 
Havana 91—66 O Turneul de ca
lificare pentru C.E., de la Copen
haga : Anglia — Luxemburg 96— 
67. Austria — Cipru 84—49.

BOX • Noul campion mondial 
(IBF) la cat. super-ușoară este 
americanul Gary Hinton care a 
dispus la puncte, ta 15 reprize, 
de dominicanul Antonio Reyes 
Cruz.

CICLISM • Turul Spaniei. Eta
pa a patra (Lerida — Zaragoza 
201 km) : 1. Eddv ptsncaert (Bel
gia) 5J6A3. 2. Benny Van Bra
bant rBelgta». X. M itze-
■Xtretia' șl — întreg p'TV"':’ *-
reîati timp I : etana a efneea fZa- 
nigona — L—-e- :«2 ka : 1
Akxwo Gotterex CM 3î.
acetast nmy es fcatteuk rr 
CbesW st F-a-resm Mw>*. fr 

(Beîgia)

oraș, după opt runde. în frun
tea clasamentului se află Quin
teros (Argentina) si Ribli (Un
garia) — cu cite 5,5 puncte, 
urmați de Hort (Cehoslovacia) 
— 5 puncte etc.

ÎNTRECERILE POLOIȘTILOR

La Stockholm a început com
petiția de polo „Turneul celor 
sase națiuni": Suedia — Dane
marca 13—7. R.F.G. — Fran
ța 8—4. U.R.S.S. — România 
26—7 (2—2, 5—2, 5—3, 8—0)!.
Franța — Danemarca 13—6, 
R.F.G. — România 15—10 
(3—3, 4—1, 3^1, 5—2), R.F.G.
— Danemarca 20—5, U.R.S.S.
— Franța 12—7, R.F.G. — Sue
dia 12—3, România — Suedia 
9—6 (1—1, 2—2. 4—1, 2—2).

CM. DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
MOSCOVA. în Campionatul 

Mondial de hochei, grupa A. 
s-au inregistrat rezultatele 1 
turneul 1—4 :. Suedia — Cana
da 6—5 (3—2, 2—1, 1—2).
U.R.S.S. — Finlanda 8—4) (3—0,
3—0, 2—0). în mod normal, 
formația Uniunii Sovietice va 
deveni campioană mondială 
pentru a 20-a oară. Ultimul 
meci, cel cu Suedia, este hotă- 
rltor. dar gazdele au la dispo
ziție două variante : victoria și 
meciul egal și în plus. cum 
au arătat acum, se prezintă si 
foarte bine. Turneul 5—8: 
S.U.A. — Polonia 7—5 (1—2,
3—2. 3—1), Cehoslovacia — 
R.F. Germania 3—1 (0—0. 1—L 
2—0).

mixnd 1—4, 
serslautera 
Frankfurt 
Mannheim 2—0, Koln _______
3—0. Deci : 1. Bayern Milnchen 
49 p (82—31), 2. Bremen 49 p 
(83—41), 3. Bayer Uerdlngen 45 p, 
4. Monchengladbach 42 p, 5. Stut
tgart 40 p... 15. Eintracht Frank
furt 28 p (35—49), 16. Borussia
Dortmund 28 p (49—65), 17. Saar
brucken 21 p, 18. Hanovra 18 p.

FRANȚA. Pentru prima oară 
ta existența sa. de 13 ani. Paris 
SG a devenit campioană națio
nală. Paris SG — Bastia 3—0, 
Nantes — Toulon 1—1, Rennes — 
Strasbourg 1—1, Sochaux — 
naco 1—1. Lens — Metz 
Marseille — Le Havre 1—1. 
— Bordeaux 1—1. Nancy — 
louse 0—1, Brest — Lille 
Auxerre - 
tul final :

Saarbrucken — Kai- 
0—6, Hamburg —

1—0, Nurnberg —
Bochum

Mo- 
0—6, 
Nice 
Tou- 

- 1-1.Laval 2—0. Clasamen-
1. Paris SG 58 p, 2. 

Nantes 53 p , 3. Bordeaux 49 p,
4. Toulouse 43 p (59—44), 5. Lens 
43 p (51—43)... 18. Nancy 33 p. 
19. Strasbourg 31 p. 20. Bastia 20 p.

ITALIA. Ceea ce mai sperau, 
totuși, suporterii Romei, care du
minica trecută și-au văzut spul
berate iluziile, acelea de a-șl ve
dea campioană formația iubi IA 
(Roma a pierdut atunci, acasă, la 
ultima clasată, Lecce), de a se 
mal tatîmpla totuși o minune în 
ultima etapă. nu s-a produs. 
Șl: Lecce — Juventus 2—3. Como
— Roma 1—0, Avellino — Napoll 
0—1. Milan — Atalanta 1—1, Pisa
— Florentina 1—2. Sampdorla — 
Inter 0—0, Torino — Verona 2—1, 
Udinese — Bari 2—2. Ca atare 7 
1. Juventus Torino 45 p. 2. A..S 
Roma 41 p, 3. Napoll 39 p, 4. To
rino 33 p, 5. Fiorentina 33 p. 6. 
Inter 32 p, 7. Milan 31 p... 14. 
Pisa 23 p. 15. Bari 22 p. 16. Lecce 
16 p.

un Italian Robe 
19.22:07, cu o secai 
Iul Giuseppe Sa—na 

GIMNASTICA • t 
meci amica!
U.R.S.S. 194- 
ticele au oa 
ale clasau- 
Eka Zotur-f 
dinskala 3» I 
kova și N i •.

RUGBY • 
natalul Eu — 
la Tunis
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