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Festivalul de primăvară 

de la Stadionul Tineretului

0 RELEVANTA FRUMUSEȚE 
A SPORTULUI DE MASA

REiNTlLNIRE PROMIȚĂTOARE

CU FRUNTAȘII GIMNASTICII NOASTRE
Campionatele internaționale de la Ploiești - o utilă verificare a 

pregătirii, intr-un an cu competiții internaționale puține

Dedicată evenimentului de mare 
însemnătate, care polarizează 
atenția întregului nostru popor 
— gloriosul jubileu al parti
dului, 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român — 
ampla acțiune . sportivă de 
masă de pe Stadionul Tinere
tului. „Festivalul de primăvară" 
al Sectorului 1, s-a constituit 
intr-o impresionantă trecere 
în revistă a potențialului de 
valori, care se modelează în 
colectivele de muncă si în in
stituțiile de învățămînt din a

Gimnastica a ocupat primul loc la Festivalul de primăvară de- pe 
Stadionul Tineretului. Iată o secvență convingătoare
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cest sector, spre a deveni ca
dre de nădejde ale mișcării 
sportive. O frumoasă impre
sie, prin ținută, armonie si în- 
demînare, au produs îndeosebi 
reprizele realizate si conduse 
de profesoarele de educație 
fizică Gabriela Marcu, Iuliana 
Matei și Lucreția Teodorescu, 
cu elevi din clasele I—VIII, si 
cele prezentate de Marcela 
Cimpineanu și Olimpiu Chivu.

Cupa Dinamo la caiac-canoe

REGATĂ CU FINALE SPECTACULOASE
Timp de două zile, in pre

mieră pe lacul Buftea, s-a 
desfășurat „Cupa Dinamo" la 
caiac-canoe. întrecere cuprinsă 
în amplele și entuziastele ma
nifestări dedicate sărbătoririi 
gloriosului jubileu al .partidu
lui. Competiția a reunit — în 
probele de 500 și 1000 m — 
sportivi din loturile reprezen
tative. tineri din diferite sec
ții nautice. A fost o regată 
frumoasă, cu multe curse viu 
disputate, un prim concura de 
verificare înaintea viitoarelor 
întreceri internaționale.

Cum se aștepta, Aurel Ma- 
carencu, de două ori medaliat 
cu bronz la ediția de anul tre
cut, a C.M., a dominat fina
lele de canoe simplu 500 si 
1 000 m. Tinărul stelist. mai 
cu aplomb anul acesta, a în
cheiat ambele curse înlr-o 
manieră de adevărat perfor
mer, „arvunind" de pe acum 
multe locuri pe podiumurile 
de premiere ce vor fi insta
late, în acest sezon, pe dife
rite piste nautice din lume. 
Clasament : C 1 — 500 m : A. 
Macarencu (Steaua) 2:05 5. 2. 
F. Gurei (Dinamo) 2:11,1, 3. 
I., Costache (Dinamo) 2:12,3, 
4. C. Olaru (Steaua) 2:13.0. La 
CI — 1000 m : 1. A. Maca- 
reneu (Steaua) 4:35,2, 2. G.
Andriev (Delta Tulcea) 4:39,0, 
3. L. Costache (Dinamo) 4:39,9.

O finală interesantă, cu 9 e- 
chipaje ambițioase în start, a

I 4 PAGINI - 50 BANI |

cu reprezentanții liceelor (in
dustriale 10 si 12. „Nicolae 
Bălcescu", „I. L, Caragiale", 
„Grivița Roșie", „Dumitru Pe
trescu" etc.), cu exerciții su
gerând gimnastica de înviorare, 
activitate cotidiană în scoli si, 
respectiv, exerciții cu obiecte, 
care atestă măiestria multor 
tinere, precum si popularitatea 
în continuă creștere a gimnas
ticii ritmice si, implicit, tot 
mai larga ej răspîndire.

în aceeași măsură au impre
sionat si reprizele sectoarelor 

invitate la Festival — nr. 2, 
cu un masiv ansamblu (500 
de elevi șl eleve, având drept 
coordonator pe prof. C. Ale- 
xandrescu), nr. 6. prin interme
diul Școlii nr. 174 (prof. Lidia 
Stănculescu și C. Ștefăneseu) 
și nr. 4, avînd ea exponenți 
pe fruntașii în sport ai Școlii 
nr. 133 (lingă prof. C. Pîrvu, 
la pregătirea ansamblului, o 
învățătoare. Camelia Topa, fapt 

fost cea de caiac simplu (b) 
500 m. Printre competitori : 
Vașile Dîba (campionul olimpic 
de la Montreal). Angelin Ve- 
lea, lenei Lețcae (din caiacul 
de patru, campion mondial la 
Tampere), Viorel Polocoșer 
(reprezentantul „noului val“). 
Cursa a fost de mare spectacol, 
o continuă morișeă de nadele

Vasile TOFAN
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„CRITERIUL PRIMĂVERII
Andrei Dîrzu și

„Criteriul primăverii" la te
nis. desfășurat săptămîna tre
cută, la arena Progresul din 
Capitală, a inaugurat sezonul 
în aer liber din acest an. în
vingătorii ediției 1986 stat An
drei Dîrzu și Florentina 
Curpene (ambii Dinamo). Com
petiția s-a derulat, în ultima 
sa parte, după sistemul turneu, 
jucătorii ajunși în semifinale 
disputîndu-și primele 4 locuri.

Prima grupă valorică mas
culină și-ă desemnat câștigă
torul mai devreme (rezultat 
consemnat ta ziarul nostru de 
sâmbătă). Dîrzu urmînd să fie 
prezent la concursuri interna-

1

inedit, demn de relevat! — 
ceea ce a făcut să sporească 
gradul de afectivitate al ac
țiunii, reușita ei. Este merito
rie inițiativa C.M.B.E.F.S., a 
Inspectoratului Școlar al Ca
pitalei și a Comitetului Oră
șenesc U.T.C. de a lărgi di
mensiunile unor acțiuni spor
tive de masă locale, de sec
tor, ceea ce face să sprijine 
idcea permanentizării unor 
schimburi de experiență, preo
cupare majoră a organelor 
sportive din București și din 
țară,

' Tot în întîmpinarea gloriosu
lui jubileu au avut loc finalele 
„Cupei a 65-a aniversare a 
P.C.R." la jocuri sportive, re
zervate elevilor din școlile de 
8 si 10 ani. Cîștigătoare : la 
baschet —/Școala 176 (fete) și 
Școala 69 (băieți), la volei — 
Școala 104 (f) și Școala 142
(b), la handbal — Școala 59

Tiberiu STAMA
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Finalele Campionatelor Naționale de lapte greco-romane (tineret)

PARTIDE ECHILIBRATE AU DESEMNAT NOII CAMPIONI
Vinerl, sîmbătă și duminică, 

Sala Sporturilor din Pitești a 
găzduit finalele Campionatelor 
Naționale de lupte greco-romane 
rezervate tineretului (sportivi 
născut! în anul 1366 și mai mici), 
etapă la care au- participat a- 
proape 200 de concur.enți.

întrecerile au purtat amprenta 
echilibrului de forte, majoritatea 
partidelor din ultima parte a 
competiției fiind aprig disputate. 
Finalele, programate duminică 
dimineața, au fost foarte inte
resante șl urmărite cu viu inte
res de spectatori. La categoria 
cea mai mică a învins, din nou, 
dlnamovlstul ■ Radu Strubert. în 
finală, tntr-un meci disputat, el 
l-a depășit la puncte (8—3) pe 
gălățeanul Costel Purghel. O 
partidă foarte atractivă a fost 
cea pentru titlul de campion la 
cat. 62 kg, între doi colegi de 
club. Ender Memet și Mihai 
Haiura, de la Steaua. Departe de 
a se menaja reciproc, cei doi 
concurenți au luptat cu ardoare 
pentru tricoul de campion. In 
final, cu o mal bună pregătire 
tehnică, a obținut victoria Me
met (6—2), dovedind că se află 
într-un evident progres. Un 
meci greu de arbitrat și de de
semnat învingătorul a fost cel 
de la cat. 82 kg. dintre G. Bivo
larii (Steaua) și M. Veșcan 
(Crișul Oradea), Decizia a ob- 
tinut-o Bivolaru, dar unii spe
cialiști au fost de altă părere. 
Cel mai rapid succes l-a obți
nut Adrian Alionte (Metalul), in 
fata Iul C. Mareș (Petrolul). Cu 
un „tur de cap" precis. Alionte 
a obținut victoria prin tuș (min.

“ IA TENIS A DISCHIS SEZONUL [STIVAI
Florentina Curpene au

ționale (rezultatele sale : cu 
Gorgan 2—6. 6—3. 6—4. 6—2. 
cu Popovici 3—6, 6—3, 6—4,
4—6, 6—3, cu Cosac 6—2, 6—0, 
6—0). Meciul pentru ocuparea 
celei de-a doua poziții, între 
steliștii Silviu Gorgan și Adrian 
Popovici, a fost deosebit de 
disputat. A învins primul, la 
limită, cu 4—6, 5—7, 6—2, 6—4, 
9—7. George Cosac (C.S.Ș. 2 
Constanta), deși a pierdut 
toate cele 3 meciuri finale (cu 
Gorgan 3—6, 6—4, 2—6, 2—6, 
cu Popovici 6—1, 3—6, 4—fl,
2—6), are meritul de a se fi 
calificat între primii 4. între- 
dnd doi favorit! in tururile

Un singur an desparte Cam
pionatele Internaționale de 
gimnastică ale României de 
ediția jubiliară, a 30-a. Se 
poate afirma deci, cu deplin 
temei, că această întrecere de 
tradiție are un loc bine sta
bilii în .calendarul federațiilor 
naționale din întreaga lume, 
bucurîndu-se adesea de parti
cipări valoroase, competitive. 
Concursul de anul trecut, de 
pildă, a reunit gimnaste și 

Cu fiecare întrecere, Celestina Popa își pro
bează calitățile de bună concurentă
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gimnaști din 22 de țări, cifră 
record, iar întrecerea din a- 
cest an a adus la aparate 
sportive si sportivi din 19 țări, 
între care și cîteva prezente 
de certă valoare internațională. 
Atît organizarea, cît si ambi
anța celor trei reuniuni de 
gimnastică de la Sala Sportu
rilor „Victoria" din Ploiești 
s-au situat la un nivel ridi
cat. demne de orice competi
ție de mare anvergură. Fi
rește că tonul evoluțiilor bune 
și foarte bune a fost dat de 
componenții loturilor reprezen

1,15) șl titlul de campion la 
cat. 139 kg.

Iată primii trei clasați la toa
te categoriile — 48 kg: 1. Radu 
Strubert (Dinamo), 2. C. Pur
ghel (CSȘ 2 Galați), 3. A. Ma- 
riuț (LC Dada Pitești) ; 52 kg ; 
1. Nicolae Onlca (Dinamo). 2. C. 
Ciobanu (Letea Bacău), 3. I. 
Lacău (SC Muscelul Cîmpulung); 
57 kg : 1. Eugen Chifu (CSM — 
IUGTC Craiova), 2. Gh. Băeșu 
(SC Muscelul Cîmpulung), 3. P. 
Onciu (Steaua); 62 kg : 1. Ender 
Memet (Steaua), 2. M. Haiura 
(Steaua), 3. C. Borș (Steaua); 68 
kg : 1", Constantin Alexandrache 
(Dinamo). 2. D. Strejaru (CSȘ 
Viitorul Timișoara), 3. C. Tro- 
fin (Steaua); 74 kg: 1. Viorel 
Miliceanu (Dinamo), 2. L. David 
(ASA Buzău), 3. I. Iurăscu (Me-

Cupa Steaua la tir

0 ÎNTRECERE INTERNAȚIONALĂ DEȚINUTĂ
„Cupa Steaua", concurs Inter

național de tir, de tradiție și de 
înaltă ținută tehnică și sportivă, 
nu s-a dezmințit nici Ia această 
ediție. E adevărat că reprezen
tanții clubului Steaua au demon
strat, o dată in plus, că posedă, 
in mod global, o anume valoare 
pe plan internațional, el adjude- 
clndu-țl, și de astă dată, In 
compania unor adversari valoroși, 
citeva probe olimpice importante, 
ta pistoale. Dar faptul șl mal

clștigat detașat
anterioare. Clasament final : 1. 
A. Dîrzu 3 victorii. 2. S. Gor
gan 2 v, 3. A. Popovici 1 v. 
4. G. Cosac 0 v.

Florentina Curpene a dominat 
întrecerea feminină, în turneul 
final învingîndu-și adversarele: 
7—5. 6—2 cu Diane Samungi. 
7—6. 6—4 cu Teodora Tache 
și 6—4, 6—4 cu Luminița Să- 
lăjan — fără a ceda vreun 
set. Ea a meritat din plin vic
toria, pentru că a fost cea 
mai combativă, a arătat că

Doina STANESCU
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tative ale tării noastre, cane 
au făcut cu acest prilej o utilă 
si binevenită verificare a sta-r 
diului pregătirilor efectuate în 
ultimele luni. t

în condițiile în care 1986 este’ 
un an de redusă agendă com- 
petițională internațională, nu li 
se puitea pretinde fetelor și 
băieților noștri să evolueze la 
nivelul maxim al posibilități
lor lor. Cu toate aoestea. după 
cum am mai spus-o. Daniela 

Silivaș, Eugenia 
Golea, Celestina
Popa, Camelia Voi- 
nea. Dana Dumi
tru, Mariana Tu
dor, Valentin Pîn- 
tea, Marian Rizan 
și Marius Gher
man s-au străduit 
— si au reușit în 
mare măsură —să 
răspundă atît exi
gentelor brigăzilor 
de arbitri, cît si 
celor ale publicu
lui spectator. Nu 
atît notele maxi
me acordate la sol 
Danielei Silivas si 
Eugeniei Golea ne 
fac să acordăm fe
telor noastre un 
calificativ bun. cit 
nivelul lor gene
ral de pregătire, 
dispoziția de con
curs. preocupările 
evidente pentru

îmbunătățirea calitativă a e- 
xercițiilor liber alese, cele pe 
care fetele si băieții noștri le 
pregătesc pentru viitoarele 
mari întreceri. Nu ne îndoim 
că antrenorii lotului nostru fe
minin — Adrian Goreac, Maria 
Cosma și Octavian Belu — au 
reținut și neajunsurile manifes
tate de gimnastele noastre 
fruntașe, pe parcursul evoluții
lor lor ivindu-se, din păcate, 
și nedorite ratări.

Constantin MACOVE1
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talul București); 82 kg : 1. Ga
briel Bivolaru (Steaua), 2. M. 
Veșcan (Crișul Oradea), 3. M. 
Drugan (Progresul București); 
90 kg : 1, Cristian Aibuț (Pro
gresul Buc.), 2. C. Bulcașcă (LC 
Dacia Pitești), 3. D. Ciueu
(Steaua); 100 kg : 1. Ion Iere- 
miclue (CSM Suceava). 2. P.
Puha (Metalul Rădăuți), 3. C.
Olaru (Progresul Buc.) ; 130 kg:
1. Adrian Alionte (Metalul Bucu
rești), 2. C. Măreț (Petrolul 
Ploiești), J. I. Ivan (Steaua).

Clasament pe cluburi : 1.
Steaua 40 p. 2. Dinamo 28 p. 3. 
Progresul București 15 p. 4. LC 
Dacia Pitești 15 p, 5—6. SC Mus
celul Cîmpulung șl Metalul Ră
dăuți.

Mihai TRANCA

îmbucurător pentru tirul nostru 
este că rezultatele eu care C. Stan 
(598 p la pușcă liberă 60 f.c.), L. 
Stan (564, la pistol liber), Elena 
Tacluc (583 p, la pistol sport) șl 
G. Calotă (59C p la pistol viteză) 
au un nivel superior, competitiv, 
șl mat ou seamă promițător in 
vederea competițiilor oficiale in
ternaționale care urmează (Cam
pionatele Internaționale ale țării 
noastre, Balcaniada, Campionate
le Mondiale). In plus, oaspeții 
(de la ȚSKA Moscova. ȚSKA So
fia și Zsawlsa Bydgoszcz) s-au 
arătat redutabili, trăgătorii sovie
tici, in special, dominînd net 
proba de pușcă liberă 3 poziții, 
cu rezultate — șl ele — de va
loare.

Poate că cel mai merituos din
tre învingătorii „Cupei Steaua" a 
fost Grațlan Calotă, nu numai 
prin rezultatul care-1 menține ca 
un candidat ou șanse la titulari
zare în echipa României, cl șl 
prin maniera dară de a se Im
pune : a pus între ei și princi
palul său urmăritor, valorosul 
Vladas Turla, de la ȚSKA Mos
cova, 3 puncte, șl respectiv 4 
puncte față de al treilea clasat, 
polonezul Macejewskl. La rindul 
ei. Elena Tacluc a luat o se
rioasă opțiune pentru sezonul 
estival, printre principalele sale 
adversare fiind, la această oră, 
nu Silvia Kaposztay. recordmana 
mondială a probei, ei... Anișoars 
Matei, impusă ta Cupa Prfmăve-

Rodu T1MOFTE
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BALINT - ZĂRNESCU ClȘTICÂ
AL DOILEA RALIU AL ANULUI!

Aterizăm pe aeroportul din 
Tulcea, ziariști reprezentanți ai 
presei scrise și televiziunii, ve- 
niți pentru a urmări „Raliul 
Deltei* — ediție a 7-a. Gazdele 
(Clubul județean de automobi
lism și karting), ospitaliere și 
operative, vin și „iau televiziu
nea* la comandamentul raliului, 
loc în care ajungem și noi, ul
terior. după 16 km. Competiția 
este deosebit de importantă fi
ind a doua etapă (din șase) a 
campionatului republican : 429
km, 17 probe de clasament, 19 
controale orare (cu 104 km pe 
macadam, drumuri neasfaltate, 
special alese). „Raliu greu*, ne 
spun toți pe care îi Intîlnim. 
care făcuseră deja recunoașterea 
traseului : Tulcea — Somova — 
Luncavița — Niculițel — Baba- 
dag — Nifon — Telița — Par
ches — Tulcea.

La secretariat aflăm numărul 
concurenților veniți : 105 echi
paje (pe mașini Dacia, Oltcit, 
AHO), dar comisia tehnică res
pinge unele ca „inapte* pentru 
concurs. Și vor pleca 97. Auto
turismele. trecute de revizie — 
ingenios vopsite în desene mul
ticolore — așteaptă, frumos 
rînduite, în „parcul închis*, sta
bilit pe faleză. Liniștea dinain
tea startului. Aflăm diverse : se 
anunță luptă strînsă Intre «Da
cia* șl „Oltcit*; Motoc, alergă
tor de viteză, este prezent în 
acest an la raliuri, dar ca navi
gator ; , revine un copilot expe
rimentat (lingă Andrei) — A- 
mărică; lonescu — „nr. 1* al 
Unirii Tricolor ppne prelata pe 
mașina sa. defectată la recunoaș
terea traseului.

Ora startului primului echipaj: 
17,01. Cu circa o oră înainte 
în fața Casei de cultură o „mare 
de oameni*. Toți vor să știe nu
mele concurenților, numărul 
mașinilor lor. dar în programul 
raliului (de 38 pagini) nu se gă

sește așa ceva. Primul pleacă 
echipajul Nuță — Dumitriu, cam
pion absolut pe 1985... apoi, pe 
rînd rutinații Balint — Zărnes
cu. Vasile — Scobai... un echipaj 
feminin : Ibolya SzScs — Maria 
Oancea (Tg. Mureș)... o familie: 
Teodora și I. Barna (Oradea). 
Plouă dar se știe că „ploaia fa
ce deliciul raliurilor*.

în plin raliu. Concurent!! „în
ghit kilometrii4*, arbitrii — în 
ploaia devenită torențială — stau 
la posturi de-a lungul a 400 km! 
Trec minutele, orele, se întune
că. La centru ajung primele 
vești : în prima treime au a- 
bandonax 15 echipaje.; a leșjt 
din cursă Mălăuț ; tactică spe
cială între echipajele „Daciei* ; 
„nălucile* aleargă în noapte, 
multe nu rezistă. înainte de ora 
două noaptea, încep să sosească 
echipajele. Piloți și navigatori — 
obosiți — îsi aduc mașinile la 
alt control (faruri, frîne, șter- 
gătoare ș.a.) și — comentînd. 
firește — merg la culcare. Nu 
înainte de a vedea cine a cîști- 
gat. Victorios este ca și în „Ra
liul Brașovului* cuplul Balint — 
Zărnescu, al Daciei Pitești (pi
lot ce conduce excelent, in for
ță, despre care se spune că „da
că nu rupe mașina, dștigă*, iar 
navigatorul său — și el pilot de 
viteză — un excelent navigator). 
Au abandonat 27 echipaje.

Rezultate tehnice: grupa „A“-l. 
Andrei — Amărică (IA Dacia),
2. Botezan — Popa (IPA Sibiu).
3. Bușulescu — Mihai (Oltcit 
Craiova); grupa „C“- 1. Balint — 
Zărnescu. 2. Vasile — Scobai 
(ambele IA Dacia), 3. Costinean
— Roșea (IPA) — aceasta este 
și ordinea clasamentului general, 
în care primul Oltcit (Cojocaru
— Bucur) este pe locul 6. E- 
ehipe (din 16 prezente): 1. IA 
Dacia Pitești, 2. Oltcit Craiova,
3. IPA Sibiu

Modesto FERRARINI
FINALELE DIVIZIEI ȘCOLARE Șl DE JUNIORI 

LA BASCHET
Cele mai bune 16 echipe de 

baschet ale Diviziei școlare de 
juniori și junioare se întrec, în
tre 30 aprilie și 4 mai, în sala 
CSȘ din Timișoara, în cadrul 
turneelor finale ale competiției.

Au promovat în această fază a 
întrecerii următoarelor formații : 
bAieți : csș Mediaș (antrenor : 
O. Serban), CSȘ Craiova (N. 
Popescu), CSȘ Timișoara (M. 
Bolcu). CSȘ Viitorul Cluj-Napo- 
ca (V. Moldovan), Steaua (C. 
Moldovan). CSȘ 4 ICED Bucu
rești (H. Giurgiu și L. Călin), 
CSȘ 1 Constanța (M. Hondrilă),

ACTUALITATEA

Dinamo București (Th. Giurcu- 
lescu); FETE : CSȘ Viitorul
Cluj-Napoca (H. Pop), CSȘ Bra- 
șovia (Gh. Roșu), CSȘ 2 Crișul
Oradea (Ilona Ghiță și Adriana 
Niculescu), CSȘ Timișoara (S.
Borza), CSȘ Rm. Vîlcea (Al.
Molse), CSȘ 1 Constanța (A.
loan), CSȘ 2 Voința București 
(Ștefania Dinescu și Cristina Tă
băraș). CSȘ Electro Botoșani (M. 
Waisser). Anul trecut, titlurile 
de campioane naționale de ju
niori au fost cucerite de forma
țiile CSȘ 4 ICED București (bă
ieți) și CSȘ Viitorul Cluj-Napo- 
ca (fete).

LA HANDBAL
Clasamentele la zi înl Divizia 5. Rapid Buc. 17 7 3 7 353-364 34A la handbal se prezintă astfel: 6. TEROM Lași 16 6 4 6 390-366 32

MASCULIN
1. Dinamo Buc., 15 14 1 0 426-356 44 7. Mureșul 17 5 4 8 385-387 312. „Poli- Tim. 15 12 1 2 363-346 40 8. Confecția 17 6 2 9 359-383 31
3. Steaua 14 11 1 2 362-296 37 9. CSM Lnd. Sb. 17 6 1 10 350-365 304. H.C. Min. 14 9 2 3 375-301 34 10. Textila ZI. 17 6 0 11 366-417 29
5. Știința Bc. 16 5 2 9 403-420 28 11. Dorobanțul 17 4 3 10 300-365 28
6. Constr. Or. 16 5 1 10 349-387 27 12. Relonul Săv. 17 4 1 1£2 315-410 26

CAMPIONATE - COMPETIȚII
MARIOS SOAITĂ-CAMPIONUL TINERILOR

ALERGĂTORI DE DIRT-TRACK
Campionat.il republican de dirt- 

track rezervat tinerilor motoci- 
cliști pînă la 21 de ani și-a de
rulat duminică ultimele secvențe 
(etapa a 5-a), pe pista Stadio
nului Municipal din Brăila, în 
prezența a aproape 8 000 de spec
tatori. Dornici de afirmare, con- 
curenții și-au disputat întîieta- 
tea cu ardoarea specifică vîrstei 
(în formula clasică de 16 aler
gători, în 20 de manșe), satisfi- 
când integral așteptările publi
cului.

In prim-plan s-au situat Ma
rius Șoaită, liaraid Iași și Dan 
Gașpar, care, angajați din start 
în lupta pentru primul loc, au 
schimbat între ei, aproape după 
fiecare etapă, poziția de lider. 
De forțe sensibil egale, cele trei 
talente autentice ale sportului 
nostru cu motor dețineau urmă
toarele poziții (înaintea reuniunii 
finale) în clasamentul general : 
1. II. Iași 53 p, 2. M. Șoaită 52 p, 
3. D. Gașpar 50 p. Fiecare dintre 
ei a cîștigat manșele susținute în 
compania celorlalți adversari, iar 
cursele lor directe au produs o 
nouă ierarhie. Iată momentele 
decisive : în manșa a 7-a, D. 
Gașpar îl depășește pe H. Iași ; 
ordinea în cursa a 9-a — M. 
Șoaită, H. Iași, D. Bogdan ; în 
cea de-a 15-a întrecere, M. Șoai
tă sosește înaintea lui D. Gașpar 
și Gh. Stânei. Cu un plus de 
pregătire fizică și tehnică, M. 
Șoaită (antrenor N. Rîureanu, 
mecanic V. Coica) a cîștigat toa
te confruntările, îmbrăcînd pe 
merit tricoul de campion al ță
rii pe anul 1985. Cei trei prin

cipali animatori ai campionatu
lui de tineret și-au cucerit, prin 
comportarea lor constant bună, 
dreptul să reprezinte țara noas
tră la „Cupa Prietenia*, care ‘ va 
începe săptămîna viitoare în Po
lonia.

Reuniunea finală de la Brăila 
a avut, parcă, mai mulți anima
tori decît etapele anterioare. Cei 
mal tineri alergători, care au 
progresat de la un concurs la 
altul, au dat o puternică replică 
favoriților unor manșe. S-au im
pus atenției motocicliștii de 17 ani 
N. Dragoman și Al. Toma, care 
au acumulat mai multe puncte 
decît sperau chiar antrenorii lor. 
Și-au mai confirmat calitățile D. 
Bogdan, M. Agrișan, Gh. Stânei, 
L. Mayer, FI. Ungureanu, P. 
Zainea și alți tineri care, supuși 
unei atente pregătiri, vor putea 
deveni sportivi de nădejde.

Clasamente etapă — 1. M.
Șoaită (I.P.A. Sibiu) 15 p, 2. D. 
Gașpar (Met. Buc.) 14 p, 2. H. 
Iași (Voința Sibiu) 13 p, 4. D. 
Bogdan (Steaua) 12 p, 5. M*. Agri
șan (Met. Buc.) 11 p, «. Gh. Stâ
nei (CS Brăila) 10 p, 7. N. Dra
goman (IPA) 7 p, 8. L. Mayer 
(Met. Buc.) 6 p ; general — 
1. M. Șoaită 67 p, 2. H. Iași 66 p, 
3. D. Gașpar 64 p, 4. D. Bogdan 
59 p, 5. M. Agrișan 53 p, 6. Gh. 
Stănel 53 p, 7. N. Mayer 41 p, 
6. A. Oaneș (IPA) 34 p, 9. S. 
Lienerth (IPA) 29 p, 10. FI. Un
gureanu (IPA) 27 p, 11. Al. Toma 
(Petrolul Ianca) 25 p, 12. N. Dra
goman 19 p.

Troian IOANIȚESCU
Campionatele de motocros 

SURPRIZĂ IN ETAPA A TREIA
Peste 10 000 de spectatori au a- 

slstat la etapa a treia a Campio
natului Republican de motocros. 
desfășurată duminică pe traseul 
de la Sf. Gheorghe, în organiza
rea bună a asociației sportive 
Electro din localitate.

CLASAMENTE: 250 cmc seniori
— 1. E. Miilner (Steaua) 40 p, 2. Al. 
Ilieș (Steaua) 34 p, 3. Al. Enceanu 
(St. Roșu BrașoV) 26 p, 4. L. To- 
moșvary (Poiana Cîmpi-na) 26 p ; 
125 cmc — tineret — 1. FI. Pop 
(Steaua) 40 p, 2. P. Schmidt 
(Steaua) 34 p, 3. C. Tompa (Elec

tro Sf. Gheorghe) 30 p, 4. P. 
Moașa (St. R. Bv.) 23 p ; 80 cmc 
— 1. O. Wiezer (Torpedo Zăr- 
nești) 27 p, 2. M. Feraru (Steaua) 
26 p, 3. S. Denes (St. R. Bv.) 
26 p, 4. A. Ștefan (IVPC Băicoi) 
25 p ; 50 cmc — 1. Z. Ferenczi 
(Torpedo) 37 p, 2. D. Cirtoage 
(Poiana) 30 p, 3. A. Roman 
(Steaua) 27 p, 4. M. Pascu (Loc. 
PI.) 24 p. După cum se observă, 
cursele juniorilor de la clasele 
80 și 50 cmc au fost cîștigate de 
tineri motocrosiști mai puțin cu
noscut!, ceea ce a constituit sur
priza etapei.

CUPA DINAMO LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONII UNIVERSITARI
La sfirșitul săptâminii trecute. 

Sala Sporturilor din Iași a găz
duit finalele Campionatelor Uni
versitare de judo, competiție la 
care au fost prezenți 109 judo- 
kani, reprezentanți ai diferitelor 
centre universitare din țară. Cea 
mai frumoasă comportare au a- 
vut-o studenții localnici, cîștigă- 
tori la patru din cele opt cate
gorii la care au avut loc între
ceri. Iată cîștigătorii — superu-

șoară : €
(lași) ; se 
(Cluj-Napc 
Coman (P 
Florin B 
mijlocie ;
rești) ; se: 
gu (lași) 
sucă (Iași) 
gu (lași), 
resp.).

203 CONCURENJI ȘI-AU DISPUT 
LA FINALELE DE LUPTE LIBERE AL

La Timișoara, In sala de la Brașov), : 
Complexul Sportiv Bega au avutX. Jiu) : 65 
loc, la sfirșitul săptâminii trecu
te, finalele Campionatelor Repu
blicane de lupte libere ale junio
rilor. In competiție au fost pre
zenți 203 concurenți. Cum era de 
așteptat, cea mai bună compor
tare au avut-o juniorii de la CSS 
Steaua, dar în imediata lor apro
piere au „sosit" tinerii luptători 
de la CSȘ 1 Timișoara și — sur
prinzător — cei de la CSȘ Că
lărași.

Iată primii clasați la cele 11 ca
tegorii de greutate : M kg : 1. 
Ion Constantin (Vulcan Bucu
rești), 2. E. Dumitru (CSM Cra
iova), 3. FI. Mindrecl (Olimpia 
Craiova) ; 43 kg : 1. Bogdan Clu- 
fulescu (CSȘ Călărași), 2. B. Po
iană (UM Timișoara), S. A. Ciu- 
fulescu (CSȘ Călărași) ; 52 kg : 
1. Sorin Ieftiinie (Steagul Roșu 
Brașov), 2. C. Mioc (CSȘ 1 Ti
mișoara), .3. C. Corduneanu (CSS 
Steaua) ; 56 kg : 1. Florin Szarca 
(UNIO Satu Mare), 2. O. Streangă 
(CSS 1 Timișoara), 3. I. Orosz 
(Mureșul Tg. Mureș) ; 60 kg : 1. 
Cristian Crăciun (CSM Cluj-Na- 
poca). 2. A. Popescu (Dinamo

1.

(CSȘ Stea 
Oradea), 3 
lărași) : 71 
(CSȘ Stea 
Timișoara) 
Slobozia) ; 
Cumița (C 
Maloș (CS 
Scarlat (C 
1. Laszlo 
dorhei), 2. 
3. S. Mo 
Hunedoara 
Mălinescu 
Moruzi (V 
Soare (CS 
Alexandru 
radea), 2. 
Iași), S. 
Brăila).

Clasamer 
ciații spoi 
17 p, 2. < 
3. CSȘ CS 
București 
•. UNIO S 
mentul i 
București 
3. Brașov 
5. Bihor 1

„CRITERIUL PRIMAVERir L
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șoara) — 
Timișoc—> 
12 ani 
Reșița) 
(Dinamo) 
dru Bănt 
rin Oiță 
13—14 an 
namo) - 
(T.C.B.) 
Pavel (C 
Dinu Pe 
6—3 ; 15— 
tase (T.C 
(Sănătate; 
Marius 1 
stanța) — 
2 Constan

dorește să cîștige, iar pentru 
aceasta și-a impus în perma
nentă tactica. Diane Samungi 
(6—1, 6—2 cu Tache și 6—1, 
6—4 cu Sălăjan) și Teodora 
Tache, ambele de la Dinamo, 
s-au dovedit deficitare la ca
pitolele regularitate și concep
ție de joc. tocmai unde altă
dată dominau. Luminița Sălă
jan (Politehnica București) a 
evoluat la nivelul nosibiiităti- 
lor sale, ea avînd meritul de 
a fi ajuns între primele 4, în 
timp ce alte junioare, de la 
care se tot așteaptă să con
firme încrederea acordată, au 
pierdut in primele tururi. Cla
sament final : 1. F. Curpene 
3 v, 2. D. Samungi 2 v, 3. T. 
Tache 1 v, 4. L. Sălăjan 0 v.

Rezultatele probelor de du
blu, masculin : Răzvan Con- 
stantinescu, Mihai Șovar 
(Steaua) — Cosac. Popovici
5— 7. 7—6, 6—2. 6—0 ; femi
nin : Samungi, Tache — Mi
rela Buciu. Gabriela Precup 
(Steaua) 6—4. 2—6. 6—2 ; mixt : 
Otilia Pop, Florin Ioan — Au
relia Gheorghe, Liviu Ursu- 
leanu (toti Progresul). 1—6.
6— 4. 6—3.

★
în aceeași perioadă, pe tere

nurile de tenis ale clubului 
din Șos. Ștefan cel 'Mare, s-a 
disputat „Cupa Dinamo", la 
care au participat peste 300 
de copii si juniori mici (15— 
16 ani) din toată țara. Rezul
tate finale, cat. 8—10 ani : Ana 
Maria Peseariu (T.C.B.) — Elena 
Maurer (Progresul) 6—3. 6—5 :

m : 1. Steaua-Dinamo (G. Ma- 
rinache. L. Munteanu, M. 
Ciucur. N. Buri) 1:47,2, 2.
Steaua — Dinamo — Olimpia
— C.S.Ș. 2 Buc. (C. Eșeanu, C. 
Milășescu, G. Popovici. M. 
Nițu) 1:50,3.

Celelalte rezultate : K 2 (b)
— 500 m : 1. V. Polocoșer, D. 
Stoian (Steaua-Dinamo) 1:45,0,
2. I. Constantin, N. Fedosei 
(Steaua) ~1:46,3, 3. A. Dulău, 
A. Scoică (Steaua) 1:47,6 ; C 2
— 500 m : 1. F. Gurei, D; Cio
banii (Dinamo) 1:54,6. 2. L. A- 
nane, I. Feodorov (Dinamo) 
1:54,7, 3. V. Lehaci. V. Afanase 
(Constructorul Tim. — Steaua) 
1:55,0 ; K 2 — 1 000 m : 1. V. 
Polocoșer, D. Stoian (Dinamo) 
3:46,3, 2, I: Constantin, N. Fe
dosei (Steaua) 3:46,8 ; C 2 — 
1 000 m : 1. M. Căle, F. Miloș 
(Steaua) 4:01,9, 2. V. Afanase. 
V. Lehaci (Steaua — Constr. 
Tim.) 4:03,1, 3. F. Gurei. D. 
Ciobanu (Dinamo) 4:03,3 ; K 4 
(b) — 1 000 m : 1. Steaua (Ve
lea. Constantin, Fedosei. Leț- 
eac) 3:23.4. 2. Steaua-Dinamo
(Scoică, Pavel, Firfirică, Milo- 
șoiu) 3:25,0.

Clasament general : 1. Steaua 
249,75 p, 2. Dinamo 197,75 p,
3. Delta Tulcea 13 p.

minuite in tempo ridicat Ca 
și anul trecut, ti nărui Viorel 
Polocoșer a luat conducerea la 
puțin timp duipă plecare dar. 
spre deosebire de sezonul tre
cut, dinamovistul n-a mai ce
dat intîietatea. trecînd primul 
linia de so-sire. Clasament : 1. 
V. Polocoșer (Dinamo) 1:55,0,
2. D. Stoian (Steaua) 1:56,0, 3. 
A. Velea (Steaua) 1:57,8. La 
K 1 — 1 000 m : 1. A. Velea 
(Steaua) 4:15,4. 2. D. Soroceanu 
(Dinamo) 4:16,5, 3. Gh. Nitu 
(Steaua) 4:16,7.

Cea mai valoroasă caiacistă 
a noastră, în proba de simplu 
rămîne Tecla Borcănea (Stea
ua). campioană olimpică la 
Los Angeles. Ea a condus tot 
timpul în finala de K 1 — 500 
m. ciștigînd-cu 2:13,5. Pe locu
rile următoare : 2. Ana Larie 
(Dinamo) 2:14,4. 3. Luminița
Munteanu (Dinamo) 2:14,6. La 
caiac dublu (f) — 500 m : 1. 
Dinamo (M. Ciucur. A. Larie) 
1:56,2, 2. Steaua-Dinamo (T.
Borcănea. L. Munteanu) 1:56.7.
3. C.S.U. Construcții — C.S.Ș. 
Tulcea (M. Nădejde. L. Vlăs- 
ceanu) 1 :59,9 ; K 4 (f) — 500

FES
(U n

(f) Si S' 
minifotbal 
cum și ui 
aproape 1 
și-au dat 
fruntași a 
pitală.

Ultim 
„Festivalu 
la Stadior 
rezervat < 
finalelor 
rești ale 
O întrec 
toate de 
luat parte 
etapele p 
fete, și 
preocupări 
unități d

TROFEUL „SPORTUL* 
PENTRU EFICACITATE

1. Mariana Tîrcă (Știința) 
de goluri; 2. Rodica Grigoraș 
(Confecția) 142; 3. Larisa Caza- 
cu (Hidrotehnica) 133; 4. Edit
Torok (Chimistul) 130; 5. Mari- 
lena Iulișca (Relonul) 115; 
Esztera Laszlo (Mureșul) 110; 
Rodica Covalijc (TEROM) 99; 
Cristina Tache (Rulmentul) 85; 
Sevastița Grigore (Rapid) 74; 10. 
Elena Nițoiu (Știința) 69; 11. Eu
genia Marian (Textila) 67; 12.
Demisa Romete (Chimistul) 62.
• în campionatul masculin au 

fost reprogramate următoarele 
jocuri: H.C. Minaur Baia Mare 
— Steaua — 1 mai, ora 17 in 
Sala Dacia; Steaua — Politehni
ca Timișoara — 6 mai, ora 18, 
Sala Floreasca; Dinamo Bucu
rești — H.C. Minaur Baia Mare 
— 8 mai. era 18, Sala Floreasca, 
iar meciul H.C. Minaur Baia 
Mare — Politehnica Timișoara, 
programat inițial în ziua de 4 
mai a.c., se va disputa sîmbătă 
3 mai, ora 17.

CUPA STEAUA LA TIR

9 362-375 30
9 327-344 30
9 363-396 29

7. Carpați M. 16
8. Dinamo Bv. ‘16
9. Univ. Cv. 16

10. Metalul B-ța 16
11. Constr. Arad 16
12. Relonul Săv. 16

TROFEUL „S 
J?J£NTRU EFICACITATE

1. Lucian Vasilache (Constr. 
Arad) '145 de goluri; 2—3. Mihai 
Zaharia (Relonul) și Măricel 
Voinea (Minaur) 115; 4. Vasile
Stingă (Steaua) 113; 5. Alexan
dru Folker („Poli") 109; 6. A-
drian Bondar (Știința) 107; 7.
Mircea Grabovschi (Dinamo
Buc.) 92: 8. Ladislau Kapornay 
(Constr. Oradea) 90; 9. Vasile
Avram (Metalul) 86; 10. Benone' 
Niculescu (Dinamo Brașov) 84; 
11. Gabriel Marin .(Universitatea) 
82; 12. Gheorghe Dumitru (Uni
versitatea' 81.

2.
158

6.
7.
8.
9.

5.

H I P I S M
1.
2.
3.
4.

FEMININ
Știința Bc. 16 13 2 1 455-343 44
Rulmentul 17 13 1 3 364-306 44
Chimistul 17 8 5 4 407-380 38
Hidrotehnica. 17 8 4 5 350-311 37

(Urmare din pag. I)
rii. In tine, Llvlu Stan și con
stantin Stan au ctștigat probele 
de pistol liber șl pușcă liberă 
60 f.c. și, o dată cu aceste vic
torii de palmares, și importante 
argumente psihologice pentru ur
mătoarea etapă de pregătire.

REZULTATE TEHNICE, Cupa 
Steaua, pușcă liberă, 60 f.c., se
niori : 1. c. Stan (Steaua) 598 p, 
2. V. Danilcenko (ȚSKA Mosco
va) 598 p ; 3. K. Ivanov (ȚSKA 
Moscova) 597 p, 4. V. Lvov 
(ȚSKA Moscova) 504 p, 5. N. 
Przybysz (Zsatvisa Bydgozscz) 
593 p, 6. M. Scelcunov (Steaua) 
592 p ; pistol liber : 1. L, stan 
(Steaua) 564 p, 2. A. Savciuk 
(ȚSKA Moscova) 558 p, 3. S. Babii 
(Stea-ua) 558 p, 4. S. Korostllev 
(ȚSKA Moscova) 557 p, S. R. 
Szymkowlak '(Zsawisa) 554 p, 6. 
V. Turla (ȚSKA Moscova) 551 p ; 
pistol sport : 1. Elena ‘Taciuc
(Steaua) 583 p, 2. Vera Degtlareva 
(ȚSKA Moscova) 581 p, 3. Silvia 
Kaposzlay (Steaua) 578 p, 4. Lau
ra Pelova (ȚSKA Sofia) 573 p, 5. 
Ana larmolenko (ȚSKA Moscova) 
573 p, 6. Katia Pavlova (ȚSKA 
Sofia) 571 p ; pistol viteză î 1. G. 
Calotă (Steaua) 596 p, 2. V. Turla 
(ȚSKA Moscova) 5?3 p; J. K. Ma- 
cejewski (Zsawisa) 592 p. 4. V. 
Suciu (Steaua) 592 p, 5. C. Țtr- 
lolu (Steaua) 591 p, t. M. Stan 
(Steaua) 591 p ; pușcă liberă,

3X40 f : 1. V. Lvov (ȚSKA Mos
cova) 1165 p, 2. K. Ivanov (ȚSKA 
Moscova) 1165 p, 3. V. Danllcen- 
ko (ȚSKA Moscova) 1163 p, 4. C. 
Stan (Steaua) 1160 p, 5. I. Co- 
droanu (Steaua) 1156 p, 6. F. 
Crlstofor (Steaua) 1149 p. cla
sament GENERAL : 1. Steaua
132 p, 2. ȚSKA Moscova 113 p, 
3. ȚSKA Sofia 16 p, 4. Zsawisa 
Bydgoszcz 11 p. Cupa primăverii, 
pistol 10 m, junioare : 1. Cristina 
Aldea (CSU Brașov) 448 p, 2. Teo
dora Mantiuc (UT Arad) 447 p, 
3. Lucreția Călina (CSS 1 Buc.) 
442 p ; juniori : 1. F. Sîrbuț (UT 
Arad) 658 p, 2. T. Sarkozi (UT 
Arad) 649 p, 3. M. Berechet (Di
namo) 614 p ; pistol 10 m, seni
oare : 1. Ana Clobanu (Dinamo) 
471 p, 2. Anișoara Matei (Olim
pia) 471 p ; 3. Elena Ene (Di
namo) 407 p.

DIVIZIA A LA ȘAH
La Buziaș, In prima rundă a 

Diviziei A^pe echipe la șah, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Politehnica Iași — I.T.B., 4—6,
AEM Timișoara — Politehnica 
București 4,5—5,5, Universitatea 
București — C.SJME. Electromctal 
Cluj-Napoca 4,5—5,5, Petrolul 
Ploiești — Mecanică Fină Bucu
rești 4,5—5,5 ; Metalul București 
— Calculatorul 5,5—4,5 șl Electro
motor Timișoara — Voința Rm. 
Vîlcea 6,5—3,5.

----------- ... .. ------- ----- J -WHI .11-. - ------------

REirâIRE CU FRUNTAȘII GIMNASTICII NOASTRE
(Urmare din pag. II

N-ar fi deloc rău dacă evo
lua in concurs și multipla 
noastră campioană Ecaterina 
Szabo, cea de la care se aș
teaptă incă multe și valoroase 
participări in echipa reprezen
tativă a Româsniei. Deși pre
zentă la Ploiești, ea a fost 
doar... spectatoare și nu concu
rentă. pe motivul că, în pre
zent. nu se află încă in formă 
de concurs. Așadar, reîntîlni- 
rea spectatorilor cu una din 
cele mai bune gimnaste ale 
țării se amină pentru lunile 
următoare, cînd sperăm ca E- 
caterina Szabo să fie în pleni
tudinea forțelor sale fizice și 
tehnice.

Faptul că . in Sala „Victoria" 
au fost prezente si speranțele 
gimnasticii noastre pentru a- 
propiatele Campionate Euro
pene de la Karlsruhe, din R.F. 
Germania ne ' prilejuiește o 
scurtă apreciere cu privire la 
schimbul de miine al gimnas
ticii noastre feminine. Aurelia 
Dobre, Mirela Sidon, Gabriela 
Potorac și Liliana Stanciu ni 
s-au părut că sânt hotărite să

abordeze cu încredere și opti
mism apropiatul, dificilul exa
men al „europenelor", dove
dind. în unele probe, un nivel 
ridicat, dar au avut și îngrijo
rătoare inconsecvențe.

In legătură cu concursul bă
ieților, este de remarcat con
stanta dovedită de Valentin 
Pîntea, care i-a asigurat o fru
moasă victorie la individual 
compus și In două finale pe 
aparate, după cum la fel de 
apreciabilă este creșterea va
lorică a lui Marian Rizan, e- 
talată atit la cal cu minere, 
proba sa favorită, cit și la 
bară fixă. Posibilitățile lui 
Marius Gherman sint — nu ne 
îndoim — mult mai mari decît 
ceea oe ne-a arătat el in con
cursul de la Ploiești.

Sugerăm forului nostru de 
specialitate ca, încă de pe a- 
cum. să întreprindă acțiuni 
care să asigure participarea, la 
ediția de anul viitor a Campio
natelor Internaționale, unui 
număr rit mai mare si cit mai 
valoros de gimnaști de peste 
hotare, pentru ca a 30-a 
„rundă" a acestei frumoase 
întreceri să fie un mare spec
tacol sportiv.

Timpul închis șl ploaia care a 
căzut in timpul curselor nu au in
fluențat prea mult asupra crono
metrajelor stabilite în reuniunea 
de duminică dimineață, desfășu
rată pe hipodromul din Ploiești. 
Aflate în plină formă, formațiile 
T. Marlpescu șl Gv. Solcan au 
mai repurtat flecare cîte o du
blă victorie, confirmînd ascen
siunea de valoare a cailor de care 
dispun. După o dispută spectacu
loasă, într-o trenă foarte rapidă, 
Handicapul de Aprilie a revenit 
la luptă Oranlțel. bine susținută 
de antrenorul ei, N. Nlcolae. Cel 
mal convingător cîștigător a fost 
Hematie (Gh. Suditu), care la re
intrare, cu o valbare maximă, s-a 
detașat categoric în lupta finală. 
Remarcăm, de asemnea. pe Rul- 
blst (S. lonescu), care este la a 
patra victorie din acest an.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
F-t 1. Puia (R. Costică) 1:34,1, 2. 
Kalus. Cotă : cîșt. 6. Cursa a 
H-a : 1. Grozav (T. Marinescu) 
1:34,0, 2. Osina. Cotă : cîșt. 2,40,

HEMATIC
ev. 160. < 
(Gv. Sole 
Valea. Co 
triplă 172. 
(Gh. Mai 
3. Iscusit, 
ord. tripl 
Grand (’ 
Simin. Co 
a VI-a : 
1:29,4, 2. 
cîșt. 4, 
piu n—rv 
1. Hurdu 
Susai, 3.
ev. 16, c 
V—VI—VI
1. Hemat
2. Odorei
6, ev. 40, 
a ix-a : 
1:30J, 2.
evx or

Dominic 
șura clas 
primul di 
turi de v 
face rein 
nescu), c

i[ CJW.A.K. București prin comisia AUTO 
organizează în cadrul competiției națior 

]i ziua de 2 mai ; un concurs de îndeminar 
i1 poziție de automobile de epocă cu pârtie 

fabricate până in anul 1940.
Raliul se va desfășura pe următorul ti 

i ‘ Obor — Pădurea Băneasa.
i Startul se va da din parcarea Bucur-Ob-
11 înscrierile și relații suplimentare la 
i[ Calea 13 Septembrie nr. 101, tel. 81.73.50.

Campionat.il
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In „remiza cnlilicârit** dr la Thilisi au contribuit
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OMOGENITATEA Șl MATURITATEA <
«[PRIZE

de

acesta cu Sportul, în unele pe
rioade.

avut citeva momente 
frumusețe, inițiate in ge- 
de Hagl. Dar ele au fost 
de puține, unul din de 

acela in care Hagl i-a

tul a
mare 
neral 
destul 
fiind 
creat Iul Mircea Sandu »o minge 
de meci'. Sportul joacă dezin
volt fn deplasare, unde calitățile 
individuale se pot pune mal ușor 
In valoare. Pe teren propriu e 
nevoie de o schemă de princi
piu, In jurul căreia să apară 
broderiile care bucură spectato
rul. Aceasta ni se pare proble
ma de fond în cazul unei conste
lații pline de har, dar care ar 
trebui să" mal șl... tocească o 
lecție care să dea greutate echi
pei, chiar șl Împotriva adversa
rilor de prim-plan...

loon CHIRILÂ

TINERILOR NOȘTRI JUCĂTORI
Moment de referință pentru 

fotbalul nostru Juvenil In aceas
tă primăvară : calificarea cu 
două selecționate de juniori la 
turneele finale! Este o frumoa
să performanță a tinerilor noș
tri „tricolori", o spectaculoasă, 
premieră, pîrtia fiind deschisă 
de selecționata U.E.F.A. 88 și 
continuată, recent, de jucătorii 
echipei U.E.F.A. ’86, care tn 
meciul decisiv, de la Tbilisi, cu 
formația U.R.S.S., au reușit să-și 
îndeplinească cu succes obiecti
vul propus. Felicitări aipbelor 
promoții și urări de succes tn 
ultimele faze ale tradiționalelor 
competiții continentale !

Care au fost argumentele de
terminante .........................
ril" (1—1) 
Pornind 
noscut 
tui meci 
tehnică
Gheorghe ______ __________
Frățilă — a pregătit pină la ul
timul amănunt hotărîtoarea dis
pută. Ținfndu-se cont de valoa
rea cunoscută a 
(forță, angajament, 
joc) s-a cristalizat 
decvată, însușirea 
du-se In perioada 
efectuată Ia parametrii __
atit la antrenamente, cit si

ză. golul lui D. Sava constituind 
un moment psihologic pentru 
perioada de pină fn final. o 
perioadă bine trecută de ju
niorii noștri, care au aruncat in 
luptă toate resursele, fără rabat 
de efort, mobilizindu-se exem
plar și izbutind în cele din ur
mă să obțină rezultatul califică
rii. Prin presing șl pase succe
sive. ei au frînt, nu o dată, ela
nul jucătorilor sovietici, care în 
ultimul sfert de oră au încercat 
prin toate mijloacele să Înscrie 
golul victoriei. Incursiunile lui 
Jercălău (extraordinar acest bă
iat prin efortul depus. parcă 
avea două inimi!) au creat de
seori panică în careul advers, 
insă aparițiile la finalizare ale 
Iul Nută (în special) și D. Sa
va au fost în contratimp, fapt 
care a creat o stare de nemul
țumire, pentru că echipa noas
tră a fost chiar la un d» de 
victorie.

Evident, rezultatul contează cel 
mai mult si juniorii noștri au 
știut să joace la rezultat. Și au 
făcut-o prin acționarea omogenă 
a .compartimentelor, prin dărui
re. printr-o deosebită sudură su
fletească, fără reproșuri Ia une
le inexactități (pentru că au fost 
d asemenea cazuri) ei prin în
curajări, jucînd, intr-adevăr, ca 
o echipă. Iar succesul calificării 
este al acestei echipe, competi
tivă. care la Tbilisi a lăsat o 
bună impresie, meri tir d cu pri
sosință să se numere printre 
primele opt formații de juniori 
de pe continent. La această — 
repetăm — spectaculoasă califi
care. pe lingă cei doi antrenori, 
o contribuție substanțială ți-<. 
adus-o și ceilalți membri al 
.statului major": medicul Florin 
Brătilă șl masorul Virgil Po
pescu (cu merite incontestabi
le in refacerea lui Sabău. Po
jar, Olosutean și Nută), precum 
si metodistul Mircea Ionescu, 
care susțineau la unison că a- 
ceastă calificare este șl rezulta
tul maturității acestor tineri Ju
cători. Și este un mare adevăr 1

★
Cîteva cuvinte despre studenții 

bucureșteni, care, după două de
monstrații de virtuozitate 1b Ti
mișoara șl Tg. Mureș, au intim- 
pinat dificultăți pe teren propriu, 
așa cum s-a întlmpiat și lu me
ciul cu Universitatea Craiova. In 
partida cu Steaua, compartimen
tul care a cedat a fost linia de 
mijloc, in care talentatul Crlstea 
nu poate compensa deocamdată 
„perechea de cai" Pană — Șer- 
bănică.

în derby-ul de duminică, Spor-

în- 
fi,

pe

DE PRIMAVARA

în derby-ul 
țese a fost 
roș-albaștrilor de a juca 
nariu pentru Sevilla, 
idee a rost realizată in mare mă
sură și pentru faptul că studen
ții au dat o replică fără mena
jamente, ceea ce sporește utili
tatea scenariului.

La început, Împotriva așteptă
rilor, echipa care a declanșat un 
mai mare potențial ofensiv a fost 
steaua, care a făcut abstracție de 
faptul că joacă pe teren străin. 
(Străin e un fel de a spune, de
oarece echipa lui Jenei și Ior- 
dănescu a beneficiat chiar ți de 
aplauzele „sportiștilor", admira
bili în acest gest... sportiv, din
colo de rivalitatea de pe teren).

După cele 30 de minute de for
cing, steaua a redus din tempo, 
impresia cronicarului fiind aceea 
că stellștll au făcut-o deliberat 
și in acest caz, cu gindul la po
tolirea „valurilor" inerente 
tr-un meci „la vîrf“ cum va 
desigur, cel de la Sevilla.

După pauză, Steaua a mizat _ 
lecția contraatacului, variantă 
tactică de luat — bineînțeles — 
In considerare pentru finală. Au 
fost cîteva contraatacuri reușite, 
chiar dacă nu au fost finalizate. 
In situații destul de clare.

într-un cuvînt, acest derby cu 
Sportul Studențesc a demonstrat 
că Steaua este intr-o perioadă tn 
care poate controla un meci la 
nivel Înalt cum a fost și

SUPERIORITATEA TACTICĂ ANIHILATĂ Of PUTEREA DE LUPTĂ
Indiscutabil, Dinamo a demon

strat o evidentă superioritate 
tactică față de Rapid, echipă 
care a reușit să contracareze 
acest handicap printr-un lăuda
bil efort colectiv, printr-o pu
tere de luptă exemplară *1 o 
voință rar văzută. Spre exempli
ficare, raportat la cele 90 de 
minute de Joc, putem spune că 
Dinamo a atacat 65, In timp ce 
Rapid doar 25. Cu. toate acestea, 
feroviarii au obținut victoria cu 
1—0, prin golul marcat de Goan
ță, cu un sfert de oră tnain- 

fln-altilui partidă.

Referitor la așezarea in te
ren a formației dinamoviate, la 
manevrele tactice .desenate", tre
buie să spunem că in anumite 
perioade de joc, cu precădere in 
primele 20 de minute, acestea au 
dereglat deseori defensiva rapl- 
dlstă, la un moment dat, abso
lut nimeni nemalștiind pe elne să 
marcheze. De fapt, „morlșca* dl- 
namovlstă de la mijlocul tere
nului, dnd cu Rednlc, Dragnea, 
Varga, Andone sau Orac In linia 

dln- 
eu- 
da- 
cu 
lui

ale „remizei ealifică- 
de la Tbilisi 7 

le făptui cu- 
difloultățll aces- 

conducerea 
antrenorii 

Constantin

de 
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Stalcu si
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ii ca
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îbel 
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2.
2, 

piu

17,1, 
ășt. 
xsa

sfă
di", 
»lă- 
va 

Io-

medlană, dnd cu dol-trel 
tre cei amintiți plecați pe 
loare libere in atac, a avut 
rul să surprindă deseori, 
„garda deschisă", apărarea 
Rapid, Vrem să subliniem că la 
Dinamo s-a observat că nu mai 
există, practic, posturi fixe. Ex- 
ceptându-1 pe Al.. Nicotae, toți 
ceilalți 9 jucători de clmp apar 
acolo unde cerințele jocului o 
cer.

Cum a fost posibil. In condi
țiile arătate, succesul echipei ra- 
pidiste ? Așa cum arătam la În
ceput, printr-o mobilizare exem
plară, conjugată cu clarviziunea 
In joc a iul Dumitru și, nu in ul
timă Instanță, cu o neobosită 
galerie, căreia li reproșăm însă 
unele „texte" pătate de cuvinte 
Înjositoare care nu au ce căuta 
In rindurlle unor fideli suporteri, 
ale iubitorilor fotbalului tn ge
neral.

Gheorghe NERTEA

partenerilor 
viteză de 

o tactică a- 
el derulîn- 

pregătltoare, 
*1 maximi 

-................................. - fn 
jocurile de verificare. Iar la 
ora meciului, exprimarea în te
ren a fost conformă eu 
planificate 
tactic, 
gument l-a constituit 
tactică preconizată, 
norului principal 
Staicu de a plasa, 
startul partidei, trei jucaturi in 
față, prin care s-au fixat patru 
fundași în zona careului advers, 
aceștia fiind constrînși sâ joace 
doar faza de apărare. Prin a- 
ceastă manevră tactică s-a creat 
o superioritate în cîmpul nostru 
de acțiune, în zona de construe* 
tie (cu precădere la mijlocul te
renului), existînd și posibilitatea 
creării unor culoare de pătrun
dere. Surprinși de această tacti
că. deci nu printr-o defensivă 
totală cum se așteptau, jucăto
rii sovietici nu au reușit minu
te bune să-și valorifice atuurile 
de gazde, o oarecare superiorita
te --------------
consistentă. Totuși, el au reușit 
să deschidă scorul, dar s-au 
văzut imediat egalați după pau-

___ ____ eele 
la toate capitolele : 

tehnic, psihic. Marele ar- 
surpriza 

ideea antre- 
Gheorghe 

Încă din 
jucători in

teritorială fiind mai puțin

1. ROMÂNIA
2. U.R.S.S.
3. Cehoslovacia
4. Turcia

Mai sînt de 
Turcia 
U.R.S.S.

Adrian VASILESCU
CLASAMENT

4 1
1 3
2 1
0 1

6
S
5
4

jucat 
Cehoslovacia 

Turcia. ,

10—5
3—7
5—5
1—7

9
5
5
1

1
1
2
3 

meciurile î' 
si

LOTUL U. E. F. A. '88 LA C. E.

promovanea în rîndul elevilor 
a uneia dintre cele mai im
portante discipline olimpice. 
Primul start. în proba fetelor, 
categoria 11—12 ani. Distantă 
de parcurs, 600 m. Pe podium : 
1. Dana Mânu (Școala 190), 2. 
Simona Blaga (aceeași școală). 
3. Nuțica Ion (Școala 296, corn. 
Cornetu, Sectorul Agricol Il
fov). Băieții de la aceeași ca
tegorie de vîrstă (800 m) și-au 
desemnat fruntașii în această 
ordine :' 1.
(Școala 114), 
(Școala 279). 
chin (Școala 
finaliștii de_ ______ .
14 ani. în cazul fetelor (800 
m), ordinea sosirii a fost ur
mătoarea : 1. Magdalena Ca-
menidis (Școala 191)., 2. Maria 
Garoafă (Școala 165), 3. Da
niela Ghițulescu (Școala 55). 
Pe podiumul rezervat băieților, 
care au acoperit distanța de 
1 000 m. au urcat : 1. Marian 
Soponaru (Școala 21), 2. Ma
rian Marin (Școala 102), 3.
Cristian Ionescu (Școala 128). 
Primul clasat în fiecare probă 
va participa la finalele pe țară 
ale Crosului Pionierilor, din 
18 mai, de la Baia Mare,

In acțiune, Goanță 
autorul golului rapidist in 
meciul cu Dinamo. 
Foto : Aurel D. NEAGU

In prima zi a lunii mai se va da 
startul in turneul final al Cam
pionatului European de jilniori 
B, ediția a 4-a. Calificată pentru 
prima dată In această fază a În
trecerii rezervată jucătorilor »ub 
10 ani, echipa noastră face parte

din grupa a patra, 
rissa. Iată programul

de la La
med urilor:

mai 
mai 
mai

România — 
România — 
România —

Franta
U.R.S.S.
Olanda

1
3
5 ________ ______
Toate aceste meciuri vor începe 

la ora 17,30.

Lotul juniorilor noștri va pleca 
astăzi în Grecia. Vor face de
plasarea următorii jucători : Cri- 
șan și Diaconescu 
Tatu, Bucur, Stan, 
chită — fundași ; 
Moldovan, Stănici, 
mijlocași ; Răducloiu,

— portari ; 
Tofan, Ră- 

Minea, ștef, 
Aprodr — 

i, Tltihazan, 
Oprea, L. Alexandru — înaintași. 
Antrenorii lotului sînt Gheorghe 
Ola șl Constantin Tîlvescu.

Viorel Lupașcu
2. Mircea Boicu
3. Gabriel Voi- 
163). Aiu urmat

la categoria 13—

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘT1GURILE TRAGERII PRO-

EXPRES DIN 23 APRILIE. Cat. 
1: 4 variante 25% a 46.041 lei; 
cat. 2: 4,75 variante a 10.337 Iei; 
cat. 3: 38,75 a 1.267 lei; cat. 4:
137.25 a 358 lei; cat. 5: 367,00 a
134 lei; cat. 6: 10.805,75 a 40 lei;
cat. 7 : 358,00 a 200 lei; cat. 8:
5.528,75 a 40 lei.
• Informăm participanții că 

ASTAZI, .MARȚI, este ULTIMA 
ZI pentru' procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES, care va avea loc mîi-ne, 
miercuri, 30 aprilie.
• Pentru agenda dv. ! Pînă la 

sfîrșitul acestei săptămîni, nu 
trebuie să lipsiți de la tragerea 
obișnuită Loto de vineri, 2 mal, 
de la prima tragere LOTO 2, de 
duminică 4 mai, precum și de la 
concursul Pronosport din aceeași
• Se aduce la cunoștința parti- 

cipanților că omologarea câștigu
rilor tragerii Loto din 25 aprilie, 
care urma să aibă loc joi, 1 mai, 
se va face miercuri, 30 aprilie. 
Cîștlgurile acestei trageri, pre
cum și numerele extrase la trage
rea obișnuită Pronoexpres ddn 30 
aprilie vor fi publicate în rubrica 
noastră din ziarul Sportul de 
sîmbătă 3 mai.

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Electro-Luceafărul Botoșani 1—0 
(0—0), Laminorul Roman — Și
retul Pașcani 0—1 (O—l), Explo
rări Câmpulung Moldovenesc — 
Metalul Rădăuți 2—1 (1—0),
Constructorul Iași — Zimbrul Și
ret o—0, Cristalul Dorohoi — Ce
tatea Tg.- Neamț 4—o (0—0), Car- 
pați Gălăneștâ — Celuloza-Bra- 
dul. Roznov 2—0 (2—0), Betonul
Săvinești — Danubiana Roman 
2—1 (1—1), CSM Bucecea — A-
vintul Frasin’ 3—1 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 21-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 52 p 
(36—12), 2. Șiretul Pașcani 47 p 
(41—19), 3. Explorări Câmpulung 
<J6 p (44—24)... pe ultimele locuri: 

P 
20

DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI A XXI-a

15. Danubiana Roman 21 
(28—41), 16. Celuloza Roznov
p (17—36).

SERIA A H-a
Unirea-Dinamo Focșani — Pro

letarul Bacău 7—0 (4—0), Con
structorii 1-Fla căra Odobești — 
Unirea Negrești 0—0, Voința-Pe- 
trodistul Rm. Sărat — CSM Bor- 
zeștă 2—1 (1—0). Textila Buhuși
— Luceafărul Adj ud 1—0 (0—0), 
Steaua-Mecanica Huși — Chimia 
Mărășești 7—0 (3—0), Inter Va
slui — Mecanica Vaslui 1—0 
(0—0), Partizanul Bacău — Pe
trolul Moinești 0—0, Minerul Co- 
mănești — Victoria Gugești 2—0 
(2—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
FOCȘANI 45 p (60—19), 2. Inter 
Vaslui 43 p (33—15), 3. CSM Bor- 
zești 38 p (37—19)... pe ultimele 
locuri: 15. Luceafărul Adjud 22 
p (113—21), 16. Chimia Mărășești 
21 p (17—39).

SERIA A III-a
FEPA 74 Bîrlad — Granitul 

Babadag 3—0 (0—0), Progresul I- 
saccea — Arrubium Mă cin 3—2 
(1—2), Carpați Nehoiu — Chimia 
Buzău 1—1 (0—0), ASA Buzău — 
Victoria-IRA Tecuci 3—1 (1—-0),
Petrolul Ia nea — Metalul Buzău 
1—1 (1—0), Chimia Brăila — ȘN- 
CSȘ Tulcea 4-1 (O-l), Petrolul
Berea — Ancora Gaiați * * 
(1—0), DVA-Portul Galați - 
minorul Viziru 2—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. FEPA 74 
BIRLAD 46 p (45-r-16) 
trolul Ianea 36 p 
trplul Berea 33 
Metalul Buzău 33 
ultimele locuri: 
Viziru 26 p (23—30), 1^—15 ȘN
Tulcea 26 p (23—31), Ancora Ga
lați 26 p- (23—91), 16. Granitul
Babadag 22 p (19—38).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Sportul „30 

Decembrie“ 0—0, Voința Constan-

4—0
La-

1.
2. Pe- 

(26—19), 3. Pe- 
p (31—23), 4. 

p (27—21)... pe 
13. Laminorul

ta — Portul Constanța o—1 
(0—0), Cimentul Medgidia — Vic
toria Țăndărei 4—0 (2—0), FCM- 
Dunăreana Giurgiu — IMU-CSȘ 
Medgidia 2—1 (1—0), Olimpia
Slobozia — Marina Mangalia 3—0 
(1—0), ȘN Oltenița — Unirea 
Urziceni 2—0 (1—0), Metalul
Mangalia — Electrica Constanța
3— 0 (2—0), Viitorul Chimogi —
ISCIP Wmeni 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 43 p (46—20), 2. Spor
tul „30 Decembrie4* 43 p (3^—11), 
3. IMU Medgidia 38 p (41—15)... 
pe ultimele locuri: 14. Electrica 
Constanța 19 p (18—32), 15. Vic
toria Țăndărei 18 p (20—43), 16. 
Marina Mangalia 16 p (14—44).

SERIA A V-a
Cimentul Fieni — 

București 2—1 (1—0),
București — MECON 
0—0, TUPS Chitila — 
București 5—2 (2—0),
București — Chimia Găești 2—0 
(1—0), Constructorul IACP Bo- 
lintln — Metalul București 1—2 
(0—0), Flacăra Roșie București — 
Avicola Crevedia 1—1 (1—0), E-
lectrica Ti tu — Danubiana Bucu
rești 4—0 (0—0), Tehnometal
București — Metalul Mija 2—0 
(»-0).

Pe primele locuri: 
BUZUL BUCUREȘTI
2. IUPS Chitila 42. p 
MECON București 42 
pe ultimele locuri: 
Roșie București 20 p 
Constructorul IACPB 
(22—46).

SERIA A VI-a
Viitorul Scornieești — ROVA 

Roșiori 1—2 (0—0), Automatica
Alexandria — Sportul Muncito
resc Caracal 3—0 (2—0), Armato 
Craiova — Recolta Stoicănești
4— 0 (3—0), Chimia Tr. Măgurele
— Dacia Pitești 3—0 (1—0), Texti
la Roșiori — Progresul Corabia 
1—0 (0—0) CFR Craiova — Vi
itorul Drăgășani 1—0 (9—0), Pro
gresul Băilești — Metalul Alexan
dria 5—0 (1—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Constructo
rul TCI Craiova 3—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ROVA
ROȘIORI 46 p (48—23), 2. Auto- 
'niatica Alexandria 40 p (33—9),
3. Viitorul Drăgășani 37 p
(26—32)... pe ultimele locuri: 15. 
Dacia Pitești 24 p (39—32), 16.
Metalul Alexandria 22 p (19—39).

SERIA A VU-a
Gloria-Pandurii Tg. Jiu — Mi

nerul Anina 5—0 (3—0), Petrolul

Autobuzul
Abatorul

București 
Viscofil
Voința

1. AUTO- 
42 p (39—13), 

(36—22), 3. 
p (32—20)... 
15. Flacăra 
(26—52), 16.

13 • p

Ticleni — Gloria Reșița 2—0 (0—0), 
Armătura Strehaia — Jiul Rovi- 
nari 4—o (3—0), Minerul Moldo
va Nouă — Dieraa Orșova 
(0—0), Minerul Mătăsari — 
restierul Băbenl 2—0 (0—0), 
nerul-Mecanizatorul șimlan 
Minerul Oravlța 2—0 (2—0),

1—0
Fo- 
Ml-

Minerul Ora vița 2—0 (2—0), Me
talurgistul Sadu — Chimistul Rm. 
Vâlcea 1—0 (1—0), Minerul ~Motru 
— Metalul Oțelu Roșu 3—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. PANDU
RII TG. JIU 47 p (40—10), 
Gloria Reșița 39 p (34—16), 
Minerul Mo'ldova- Nouă 35 
(34—24)... pe ultimele locuri: 
Chimistul Rm. Vilcea 24 
(17—39), 16. Forestierul Băbeni 
p (25—50).

SERIA A VHI-a
Strungul Chlșineu Criș 

nerui-Ștâința Vulcan 1—0 
Minerul Paroșeni — UM 
șoara 0—2 (0—0), 
nație — Unirea Sînnicolau 
(3—0), ■ Obilici Sînmartinu 
bese — CSM Caransebeș 3—0
(1—0), Victoria Călan — Șoimii 
Lipova 4—0 (2—0), CFR-Victo
ria Caransebeș — Rapid Arad 
2—0 (1—0), CFR Simeria — Mi
nerul Certej 2—0 (0—0), Dacia
Orăștie — CSM Lugoj 0—0 — s-a 
jucat la Hațeg.

Pe primele locuri: 1. UM TIMI
ȘOARA 37 p (36—26), 2. “ ' 
Tomnatic 
Lugoj 35 
Chlșineu 
ultimele 
ransebeș ,
Orăștie 24 p (18—40), 16. Minerul 
Certej 23 -p (22—41).

SERIA A IX-a
Olimpia Gherla — Metalurgistul 

Cugir 1—1 (1—0), Gloria Beiuș — 
Sticla-Arieșul Turda 2—1 (0—0),
Mecanica Alba lulia — Unirea 
Valea lui Mihai 4—0 (1—0), Re
colta Sal on ta — Electro me tal
Cluj-Napoca 6—0 (2—0), Voința 
Oradea — Minerul Șuncuiuș 0—1 
(0—0), Oțelul Or. Dr. Petru Gro
za — Minerul Or. Dr. Petru Gro
za 1—0 (0—0), 
Cîmpia Turzii 
Cluj-Napoca 3—0 (2—0),
CFR .Cl u j - N a poca —
Aiud 5—0 (3—0).

Pe primele locuri: L META
LURGISTUL CUGIR 43 p (47—15), 
2. Steaua CFR Cluj-Napoca 41 p 
(59—18), 3 Sticla Turda 41 p
(45—26)... pe ultimele locuri: 1£. 
Olimpia Gheria 22 p (16—34), 16. 
Electrometal Cluj-Napoca 17 ‘p 
(19-M5).

2.
3.
P 

15.
P

22

- Ml- 
tO-0). 
Timl- 

Unlrea Tom-

Unirea 
36 p (40—19), 3. CSM 
p (32—23), 4. Strungul 
Criș 35 p (23—20)... pe 
locuri: 14. CSM Ca-
24 p (17—30), 15. Dacia

Lndustria Sirmei
— Viitorul-IRA

Steaua- 
Metalul

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — 

Satu Măre 0—0, Minerul
— Chimia Tășnad 5—0 
Victoria Cărei — Bradul
1— 0 (0—0), Chimia Zalău __
nerul Băiuț 1—2 (0—0), CUPROM 
Baia Mare — Energia Beclean
2— 0 (1—0), Chimforest Năsăud —
Minerul Sărmășag 4—0 (2—0),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Bălța 3—1 (1—0), Minerul Baia
Sprie — Oașul Negrești 3—1 
(S-0).

Pe primele locuri: 1. UNIO
SATU MARE 41 p (45—10), 2. So
meșul Satu Mare 33 p (32—12), 3. 
Minerul Băiuț 37 p (29—26).„ pe 
ultimele locuri: 15. Chimia Za- 

(20—32), 16. Lăpușul Tg. 
p (17—44).
SERIA A XI-a
Cristuru Secuiesc — E- 

Tg. Mureș 1—0 
_____ ‘ Tzplița —— Car— 

pațl Agnita 2—1 (0—0), Minerul
Baraolt — Lacul Ursu Sovata 
4—0 (2—0). csu-Mecanlca Sibiu
— Progresul Odorhei 0—2 (0—0),
Metalul Sighișoara — Minerul 
Bălan 3—1 (1—0), Inter Sibiu —
Unirea Octna Sibiului 6—0 (4—0), 
Metalotehnica Tg. Mureș —' Oțe
lul Reghin 1—0 (1—0), Mureșul 
Luduș — Viitorul Gheorgheni 
2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE- ------- ... ...
P 
P

15.
16.

ultimele 
lău 23 p 
Lăpuș 23

Undo 
Rodna 
(2-0), 
Vișeu 

— Mi-

Unirea
leotromureș Tg. Mureș 
(0—0), Mureșul -To pil ța —

SUL ODORHEI 42 p (39—20), 
Electromures Tg. Mureș 41 
(42—16), 3 Inter Sibiu 29
(40—20)... pe ultimele locuri: 
Mureșul Toplița 22 p (29—34), 
Lacul Ursu Sovata 19 p (18—42) J 

SERIA A XH-a
Chimia Brazi Ploiești — Poia

na Cîmpina 1—1 (1—1), Metalul
Tg. Secuiesc — Precizia Săcele 
3—o (1—0). Utilajul Făgăraș —»
Victoria Dorești 1—0 (1—0), Mo- 
bila-Măgura Codlea — Minerul 
Filipești 3—1 (2—1), Metrom
Brașov — Torpedo ZărneȘti 3—0 
(1—0), Carpati Sinaia — Electro 
Sf. Gheorghe 5—0 (4—0), Nitra- 
monia Făgăraș — Cimentul Ho- 
ghiz 7—0 (4—0). Petrolul Băi coi
— IPT tntorsura Buzăului * 0—1 
(0—0).

Pe primele locuri: 1. POIANA 
CÎMPINA 45 p (37—20), 2. Nitra- 
monia Făgăraș 35 p (44—22), 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 32 p 
(31—22), 4. Electro Sf. Gheorghe 
32 p (26—31). . pe ultimele Jocuri:
15. Metrom Brașov 26 p (25—24),
16. Petrolul

•i."

Rezultatele 
se de către 
tri voluntari 
pective.

Băiccrt 26 p (22—26).

ne-au fost transml- 
corespondenții n»Ș- 
din localitățile res-



ECHIPA ROMÂNIEI

C 
C OBICEIURI IMPĂMÎNTENITE

IN TURNEUL FINAL PE TERENURILE
AL C.E. DE BASCHET JUNIOARE OE TENIS

La capătul unei întreceri viu 
disputate, reprezentativa de bas- 
chet-junioare a României s-a 
calificat, împreună cu selecționa
ta Ungariei, pentru turneul fi
nal al Campionatului European. 
Clasamentul a fost stabilit în ur
ma calculării coșaverajulul între 
primele trei echipe, favorabil for
mațiilor Ungariei (5 p, coșaveraj 
4-4) și României (5 p. coșaveraj 
+1). Pe locul 3 s-a clasat Bul
garia (5 p, coșaveraj —5 p) și pe 
locul 4 Grecia (3 p).

Rezultatele turneului : România
75— 73 cu Bulgaria, 73—56 cu Gre
cia, 80—83 cu Ungaria ; Ungaria :
76— 77 cu Bulgaria, 103—55 cu Gre
cia ; Bulgaria : 126—63 cu Grecia.

Turneul final se va desfășura 
Intre 26 iulie și 2 august, in 
Italia, ta localitățile Perugia și 
Gualdo TaMlno, cu participarea 
a 12 echipe. Selecționata țării 
noastre a luat parte ultima dată 
la Campionatul European în anul 
1979 (ediția a 8-a, tot în Italia), 
eînd s-a clasat pe locul 6.

La „calificările" pentru faza finală a C.E. de tineret

Sezonul voleibalistlc interna
țional oficial, la nivel de repre
zentative. se deschide în această 
săptămînă. cînd în Spania șl 
R.F. Germania sint programate 
turnee de calificare pentru faza 
finală a C.E. de tineret (altele, 
asemănătoare, vor avea loc pes
te două săptămînl, în Grecia). 
Echipele noastre participă, 
mllne. la turneele găzduite 
Spania, cea de băieți la 
drid. Iar cea de fete la 
Sebastian.

în ajunul plecării echipei 
minine spre Spania (via Paris, 
unde tinerele voleibaliste româ
ne au Sunat două „amicale" cu 
echipa similară a Franței'), du
pă meciul dirț Sala Agronomia 
cu Bulgaria B. am stat de vor
bă cu antrenorul Octavian Di- 
mofte, care va conduce forma
ția noastră la San Sebastian. • 
l-am cerut mai întîi detalii șl 
opinii asupra pregătirii efectua
te în această lună, după între
ruperea campionatului.

„Faptul că junioarele mari s-au 
pregătit laolaltă cu senioarele a 
constituit un real ciștig pentru 
primele, care au avut în fată, în 
iocuri-școală, modele de urmat 
si partenere experimentate. De 
altfel. în două partide cu public, 
prima reprezentativă a ' ~ ‘
de fiecare dată greu, cu 
iar intr-un meci “ “ 
tinerele 
victorie , ____________
credința că diferența dintre ce
le două ’ ___ ___ ;
nimă, eeea ce reprezintă, fireș
te. o notă bună pentru cea tî- 
nără. Aceasta a confirmat, in 
bună măsură, și la meciurile cu 
sextetul secund al naționalei 
bulgare. în care au figurat foste

de 
de 

Ma- 
San

fe-

cîștigat
3—2 

(fără public) 
au reușit o frumoasă 
cu 3—1, intărindu-ne

reprezentative este mi-

componente de marcă ale cam
pioanei europene 1931".

ta ceea ce privește atuurilee- 
chipei noastre la turneul de ca
lificare care începe mîine, inter
locutorul ne-a declarat, Intre al
tele 3 „Jucătoarele noastre d* 
bază stat coordonatoarea Ottilia 
Szentkovics, pe care o vedem 
foarte eurînd la pupitrul primei 
reprezentative, trăgătoarea de 
gabarit Felida Popescu, care 
începe să rivalizeze eu Mirela 
Popoviciu din prima reprezenta
tiv». Mlhaela Marian — o jucă
toare de remarcabilă constanță, 
Cristina Buzilă multilaterală, 
maturi și bonă luptătoare, pre
cum «1 două sportive de mare 
mobilitate șl eficiență. Corina 
Holban, care constituie „argin
tul viu" al echipei și Anca 
Besta. Pentru schimbări 
la dispoziție pe Gabriela 
trescu și Anca Gheorghe (ridi
cătoare), Mirela Cazangiu ■ și 
Daniela Blănaru (trăgătoare). Un 
buchet de voleibaliste a căror 
valoare a fost mult ridicată și 
prin prezența lor, ca titulare în 
echipe ale primului eșalon sau 
(numai două) ale celui secund".

Care sînt șansele la 'San Se
bastian? O. Dimofte ne-a dat un 
răspuns optimist : „Am încrede
re deplină ta echipă. Voleibalis
tele noastre au șanse indiscuta
bile la calificare. Cele două 
locuri ta faza finală la disputa 
cu Finlanda, Spania, R.F.G. și 
Suedia. Adversara cea mai di
ficilă * este echipa R.F.G., care 
în ianuarie, în turneul de la 
Sofia, a învlns-o pe a noastră. 
Am studiat-o atunci, am restu- 
diat-o cu fetele, de eurînd, pe 
video și sperăm să ne luăm re
vanșa".

MONTE CARLO. Intre două... 
reprize de ploaie, cu greu s-a 
putut Încheia, totuși, tradiționa
lul turneu contând pentru Marele 
Premiu — Nablsco. Cîteva dintre 
ultimele rezultate : simplu (fina
lă) : Joaklm Nystrom (Suedia) 
— Yannick Noah (Franța) 6—3, 
6—2. Tenismanul francez n-a mai 
putut reedita jocul excelent făcut 
în compania suedezului Mats Wl- 
lander, în semifinale, șl a fost 
depășit net de un compatriot al 
acestuia. Nystrom, 23 ani, se află 
anul acesta la al patrulea turneu 
cîștigat : Toronto, La Quinta, (l-a 
întâlnit ta finală tot pe Noah), 
Rotterdam și acum, Monte Carlo. 
Finala a durat doar 85 de minute. 
Dubiu, sferturi : Guy Forget, 
Noah (Franța) — Tomas Smld, 
Gary Donnelly (Cehoslovacia, 
S.U.A.) 6—2, 6—î ; semifinale :
Nystrom, Wllander (Suedia) — 
Shlomo GMckstein, Hans Simon- 
sson (Israel, Suedia) 6—3. 6—1 î

TABENTO. Finala turneului din 
cadrul Circuitului feminin se va 
desfășura Intre argentlnlanca Pa
tricia Tarabtal (6—3, 6—2 cu Co
rinne Vanler — Franța) șl vest- 
germanca Wiltrude Probst (7—6, 
0—4, 6—0 eu Federica Bonslgnori 
— Italia).

avem , 
Duml-

CHARLESTON. Competiția fe
minină desfășurată în Carolina 
de Sud s-a încheiat cu victoria 
Misei Burgin (S.U.A.) care a 
învins-o ta finală pe Tina Schu- 
rer-Larsen (Danemarca) 6—1, 
6—3; dublu: Sandra Cecchini, Sa
brina Golea (Italia, Iugoslavia) —. 
Laura Gildemelster, Marcella 
Skuherskat (Chile, Cehoslovacia) 
4—0, 6—0. 6—3,

C. M. DE HOCHEI
MOSCOVA. Cu jocurile ulti

mei etape din întrecerea oe- 
lor patru echipe pentru stabi
lirea locurilor 5—8. s-a dat,' în 

-fapt, răspunsul cel mai impor
tant. Care echipă urmează să 
retrogradeze din grupa A a 

Mondial de ho- 
a fost decisă de 
— Polonia, în- 
(4—1. 0—2, 1—2).

Aurelian BREBEANU

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
STOCKHOLM. Turneul interna

țional de polo, dotat cu „Trofeul 
celor 6 națiuni" a prilejuit echi
pei României un meritoriu loo 
trei, ta ultimele zile au fost con
semnate rezultatele : România — 
Franța 10—7 (4—2, 3—0. 1—3, 2—2), 
U.R.S.S. — Danemarca 18—2, 
România — Danemarca 17—6 
(3—2, 5—-1, 4—2, 5—-1), Suedia — 
Franța 7—7, U.R.S.S. — R.F.G. 
14—7 I

Clasamentul final : 
10 p, 2. R.F.G. IS p 
f 7. 7 -
6. Danemarca 0 iT.

VARȘOVIA, 28 (Agerpres). — In 
turneul internațional de polo de 
la Varșovia, selecționata secun
dă a României a terminat la e- 
galltate : 8—8 (2—2. 2—2, 3—2,
ă—2) cu echipa Greciei, iar repre
zentativa Cehoslovaciei a între
cut cu scorul de 9—6 (2—1, 3—3,

2. 2—0) formația Poloniei.

1. U.R.S.S. 
--------- _ 3. România 

6 p, 4. Franța 3 p. 5. Suedia 3 p.

In clasamentul final, pe primul 
loc s-a situat echipa Cehoslova
ciei — 7 puncte, urmată de Po
lonia, România (B), Bulgaria — 
cu cîte 4 puncte șl Grecia — 
1 punct.

VARȘOVIA, 28 (Agerpres). — 
Proba feminină din cadrul con
cursului de popice desfășurat în 
orașul polonez Poznan a fost 
cîștigată de Violeta Botezata, cu

SERIALUL MEXICAN CONTINUA
Echipa Mexicului îșl continuă 

pregătirile pentru turneul final. 
Zilele trecute ea a susținut un 
nou med de pregătire (aproape 
36 anul acesta I). în fața selec
ționatei Canadei, de care a dis
pus cu 3—0 (1-0). Jocul desfă
șurat la Ciudad de Mexico, ta 
fața a 25 000 de spectatori a evi
dențiat forma bună a gazdelor.

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs de marș 

(pe piși), la Bergen, în Norve
gia. Pe primele locuri : 29 km : 
Mlsjula (U.R.S.S.) 1.20:41,8, 2. An
dersen (Norvegia) 1.21:08, 3. Bia- 
zek (Cehoslovacia) 1:21.25 ; 50 km: 
1. Popovlcl (U.R.S.S.) 3.55:50, 2. 
Frolov (U.R.S.S.) 3.56:52, 3. Le-
m erelor (Franța) 4.01:01 A :Des 
MolneB : Calvin Smith 200 m — 
20,82, Danny Harris 400 mg — 
48,28, Devon Morris (Jamaica) 
mo m — r-,— -
formanță mondială 
Lillie Leatherwood 
50,91. Maria Uslfo 
13,53.

Morris (Jamaica) 
45,21 (cea mal bună per- 

“ a sezonului), 
400 m F — 

100 mg F ~

Planckaert, pe trei, sovieticul 
Vedernikov). Clasamentul general 

■a suferit mari prefaceri, lideri 
fiind acum Villar cu 26.03:02 — 
același timp cu francezul Laurent 
Flgnon. La o secundă, se află ir
landezul Kelly • Tradiționala 
curs» .,Amstel Gold Race", des
fășurată la Olanda, la Meersen, 
■a revenit olandezului Steven 
Rooks ta 8.08:12 • Turul Elve
ției de Nord-Vest s-a încheiat eu 
succesul elvețianului Stefan Joho 

— 5.15:58 pe 223 km.

AUTOMOBILISM C 
fășurarea a trei probe, în fruntea 
C.M. de Formula 1 se află, la 
egalitate, brazilienii Ayrton Senna 
și Nelson Piquet, cu dte 15 p. 
Pe locul 3, Alain Prost (Fran
ța) 13 p.

• După des-

GIMNASTICA o Meciul mascu
lin B.U^. — U.R.S.S., la Worces
ter : 291,75 p — 294,60 p. Pe pri- 

_ - sovieticii
Ma-

ului loe s-au clasat __
tari Balabanov și Valentin 
gilnti cu 59,00 P.

CICLISM • Turul Spaniei. Eta
pa a șasea (Haro — Santander, 
202 km) a revenit, la sprint, spa
niolului Jesus Blanco Villar tn 
5.32:41 (pe locul doi belgianul

SCRIMA •
consecutiv, ________  _____ _____
Gandolfl a cîștigat Trofeul „Leon 
Jeanty", la “ ’ * “ ~
întrecut-o
mana Anja __ ________
3 : Christiane Weber (R.F.G.) 
Glsele Meygret (Franța) 8—4.

Pentru a doua 
Italianca Anna

oară 
Pla

Paris. In finală ea a 
cu 8—3 pe vest-ger- 
Fichtel. Pentru locul

Campionatului 
chei ? Situația 
jocul R.F.G. 
cheiat cu 5—5 
într-un alt meci : Cehoslovacia 
— S.'U.A, 10—2 (5—1, 3—1,
2—0). Clasamentul : ...5. Ceho
slovacia 11 p, 6. S.U.A. 8 p, 
7. R.F.G. 5 p. 8. Polonia 3 p.

INTERNAȚIONALE
un total de 838 puncte. Pe locu
rile următoare s-au situat Beate 
Brummel (R.D. Germană) — 800 
puncte și Zsuszana Szoke (Un
garia) — 802 puncte.

In proba masculină, pe primul 
loc s-a clasat Wolfgang Estraiter 
(R.D. Germană) — 1 725 puncte, 
urmat de Marton Farkas (Româ
nia) — 1 711 puncte și Milan Va- 
nek (Cehoslovacia) — 1 694 puncte.

în fața unui adversar, care, tre
buie să recunoaștem, are foarte 
puține partide de pregătire. Au 
înscris : Aguirre (min. 43), Flo
res (min. 85) și Negrete (min. 
88). Au jucat echipele : MEXIC s 
Heredia — Trejo, Quiarte, F. Cruz 
(Manzo), Erven — Munoz, Espa-

din

WIMBLEDON-UL RENUNȚĂ LA...

Nu este pentru nimeni 
un secret faptul că englezii 
sint, la general, conserva
tori In materie de spart, că 
ei au rămas fideli unor 
concepții împământenite. Dta 
acest motiv, noutățile care 
apar, Se vreo 10 ani. ta 
organizarea șl desfășurarea 
turneului de tenis de la 
Wimbledon, surprind. La 
prima vedere, toate aceste 
noutăți nu par majore, ele 
neinftaențînd, practic. ta 
nici un fel. nici calitatea 
jocului prestat, si nici re
zultatele ta sine. Dar. pri
vite ta ansamblu, ele re
prezintă un necesar absolut 
obligatoriu de luat 
in seamă pentru 
reușita, sută la 
sută, a acestui ma- ’ 
re concurs. Se 
știe că Wimbledon-ul este 
considerat turneul turneelor, 
iar câștigătorii săi, de re
gulă. tenismanii anului res
pectiv.

Dar, iată că organizatorii 
celebrului concurs londonez 
și-au călcat pe inimă și au 
acceptat, încet, încet, o se
rie de modificări. începutul 
a fost făcut ta 1975, când 
echipamentul colorat, oare 
apăruse de vreo 2—3 ani, 
rupând' tradiția în „sportul 
alb", a fost acceptat si aici. 
Nu oricum, insă, ci cu pre
cizarea că sint permise nu
mai culorile pastelate (kw. 
bleu, gălbui ș.a.). Atunci. 
Arthur Ashe a intrat ta is
torie nu numai datorită re
zultatului său (6—'1, 6—1,
5—7, 6—4) în finala dispu
tată cu Jimmy Connors, 
câștigătorul.. pronosticu
rilor specialiștilor, ci și prin 
faptul că era primul jucă
tor de culoare care cîștigă 
Wimbledon-ul, dar mai ales 
datorită... culorii galben pal 
a costumului său.

Pentru ca regula tie- 
break-ului (setul se încheie 
cînd sint cîștigate 7 ghemuri

de către un jucător, nemai- 
fitad păstrată diferența de 
două ghemuri) să fie ac
ceptată si la Wimtaedon au 
trebuit să treacă 7 ani a- 
cesta 
unde 
mulți 
scurt 
li tata _ 
renunțat însă la formula cu 
„cine face primul 8 jocuri" 
si s-a acceptat varianta... 
generală.

1982 este anul care a a- 
dus o schimbare impor
tantă. Fînă ta acel moment, 
finalele de simplu se dispu
tau vinerea (femei) și sîm- 

băta (bărbați). De 
atunci, câștigătorii 
sînt desemnați 
sâmbăta și, respec
tiv, duminica. Nou

tatea constă ta faptul că 
duminica, la englezi, era o 
zi în care nu se disputa 
nici măcar o etapă de fot
bal... Chiar dacă decizia a 
fost determinată de ploaia 
care a decalat întreg pro
gramul, ea a intrat în o- 
blșnuință.

Si iată cum noi modifi
cări de regulament sau de 
organizare n-au încetat să 
apară. De anul trecut au 
fost admise, 
tri-femel —• 
mai pentru 
nine.

Anul 1986 
o noutate : 
mingi 
verde, fosforescent), organi
zatorii oonvingîndu-șe, 
vede, sl eL că aoestea 
o vizibilitate mult mal 
decât cele albe.

Schimbări făcute 
mers. In... dauna unor obi
ceiuri împămîntenite, care 
reflectă faptul că viața 
merge înainte, evoluând fi.- 
resc, cu ea — si sportul, 
receptivitatea la nou.

fiind unicul concurs 
fusese introdus^ ou 
ani ta urmă, setul 

(9—8. în caz de ega
la 8). In 1980 s-a

ta scaun, arbi- 
bineînțeles nu- 
probele femi-
vine cu încă 

se va juca cu 
colorate (galben

se 
oferă 
bună

Doina STÂNESCU

de atlt de desele observații, avertis- 
că „aleargă-, sint foarte rare cazurile

Obsedați, realmente, 
mente sau descalificări, ..............   ...
de mărșăluitori care să fi și alergat, dar nu in curse spe
cifice de marș» oi Intr-unele de alergare, pe pistă ori pe 
șosea. Fostul nostru multi-plu recordman național la 5000 m 
și 10 600 m, Constantin Grecescu mal înainte de a fl fost un 
reputat alergător, a fost concurent la marș, ca șl mal vechii 
fondiștl Vasile Teodoslu șl Ion Babole, care chiar In același 
sezon de 
zicem, la

Recent, 
Gonzales, 
1984 da ___ ..
Angeles) a decis să abandoneze marșul competițional pentru 
a se dedica alergării, mai precis cursei de maraton. Chiar în 
acest an Gonzales va lua parte la patru concursuri de ma
raton, fiind încurajat de faptul că la prima evoluție pe dis
tanța celor 42,195 km el a realizat o performanță foarte bună 
(2.15:00) pentru un novice al probei, căci de rezistență nu se 
poate pune problema pentru el.

„Pentru viitor ml-am propus ea principal obiectiv, ciștlga- 
rea medaliei de aur la maraton, la Jocurile Olimpice din 1988", 
a declarat valorosul atlet.

Prezenttadu-vă „cazul Gonzales", vom sublinia că mărșă
luitorii deveniți alergători au îmbrățișat numai probe pe dis
tanțe lungi și nu alte probe ale atletismului. Mărșăluitori care 
au devenit alergători am întâlnit, dar invers — nu ! Și, în 
realitate, sînt și unii alergători care par a „mărșălui" in 
timpul curselor lor...

concursuri, luau parte la competiții de marș și, să 
maraton.
din Mexic ne-a parvenit vestea potrivit căreia Râul 
unul dintre cei mai buni mărșăluitori din lume (in 
fost campion olimpic la 50 km — 3.47:26, la Los

Romeo VILARA

na (J. Cruz), Aguirre (Ortega) — 
Negrete, Boy (Dominguez), Flo
res. CANADA (cu mulți Jucători 
britanici naturalizați) : Dolan — 
James, Samuel, Ragan, Miller — 
Jon (Baird), Gray, Levery — Pa- 
koa (Karpund), Mitchell. Vra- 
UtaL

CAMPIONATE, CUPE
• Finala CUPEI PORTOCALI- " ~ ‘ - - -

EI -a fost cîștigată de Benfica, 
care a dispus cu 2—a (1—0) de 
Belenenses (ambele din Lisabo
na). Trofeul a fost cîștigat, pen
tru a 20-a oară, de Benfica I Jo
cul decisiv s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic. Autorii golurilor : 
Alvaro (mln. 39) șl Rid Aguas 
(mln. 69). Învingătorii au aliniat 
formația : Bento - '
veira. Alvaro.
(Pedro),
(Jose Luis), 
Dlamantino.

anglia .... ...______
lupta pentru titlu, dintre F.C. Li
verpool și Everton (ambele din 
Liverpool). In etapa de sîmbătă, 
®7E. Liverpool a surclasat pe 
Birmingham cu 5—0. în timp ce 
Everton a terminat la egalitate 
(0—0) la Nottingham. Deocamda
tă, conduce Liverpool cu 82 p 
din 40 de meciuri. urmată de 
Everton cu 80. dar cu un meci 
mai puțin. Se prevede deci, un 
final incandescent... Alte rezul
tate : West Ham — Coventry
1— 0, Manchester Utd — Leices
ter 4—0, Aston Villa — Chelsea 
3—1, Q.P. Rangers — Tottenham
2— 6, Southampton — Sheffield 
Wednesday 2—3. Pe ultimele

Veloso, OU-
Samuel. Nunes 

Wando, Manniche 
Rui Aguas, sheu,

(et. 41). Continuă

30.locuri : 20. Oxford (câștigătoarea 
Cupei Ligii t) *• P (39 j), 21. Bir
mingham 29 p, 22. W.B. Albion 
24 p (ambele cu cite 41 jocuri).

AUSTRIA (et. 31, din turneul 
final la care participă 8 echipe): 
LA..SJC. — Klagenfurt 1—8, Ad
mira Wacker — Austria Viena 
3—3, Rapid — Grazer A.K. 3—1, 
Sturm Graz — Innsbruck 1—0. Pe 
primele locuri : Austria Viena 
31 p. Rapid Viena 48 p. L.A.S.K.
35 p.

IUGOSLAVIA (et. 20). Lupte 
pentru titlu continuă între Parti
zan Belgrad și Steaua Roșie. Prl-' 
ma a terminat la egalitate (0—0) 
la Mostar, în timp ce Steaua 
Roșie a dispus cu 5—1 de Zelez- 
nioear Sarajevo. In fruntea cla
samentului se află ~
36 p, urmată de 
Belgrad 
locuri : 
Sad 18 
etapei : 
Hajduk 
rajevo 
— Vinkovici 2—0.

SUEDIA (et. 2). Derby-ul din
tre MalmB F.F. și I.F.K. Goteborg 
s-a terminat nedeeis : 1—1. Am
bele au acum 3 p din două 
jocuri. Alte rezultate : Hammarby

Partizan cu 
Steaua Roșie 

eu 34 p. Pe ultimele 
17. O.F.K. 21 p. 18. Novi 
p. Cîteva rezultate ale 

O.F.K. — Tuzla 5—0, 
Split — Ostjek 1—1, Sa- 

— Novi Sad 0—0, Niksic!

— Oester 1—1, Oergryte — Halm- 
stad 3—0, Kaimaar — Norrkdp- 
pi ng 2—1.

UNGARIA (et. 30 — ultima). 
Cum se știa încă de mai multe 
etape, Honved a devenit din nou 
campioană, reușind un scor egal 
(1—1) la Debrețin. Au retrogradat 
Csepel șl Volan. Cîteva rezultate 
ale etapei : Csepel — volan 3—0, 
Tatabanya — Ujpesti Dozsa 1—0, 
Szombathely — Gycir 2—1, Video
ton — Ferencvaros 0—6. Pe pri
mele locuri : Honved 45 p. Pees 
3» p, GyOr 37 p, “ ’ 
36 p.

B. D. GERMANA (et. 22) F.C. 
Kari Mane Stadt — Brandenburg 
2—4, Dynamo Berlin — Erfurt 1—1, 
Dynamo Dreads — Zwickau 2—1. 
Lokomotive — Frankfurt/O i—o. 
Rostock — Jena 0—0, Magdeburg
— Riesa 1—1, Aue — Union Ber
lin 3—4. Pe primele locuri : Dy
namo Berlin 30 p, Jena 26 p. Lo
komotive Leipzig 26 j>, Union 
Barlin 25 p ; pe ultimele : 13. 
Rostock 15 p. 14. Zwickau 12 p.

CONGRESUL U.E.F.A.
Lucrările celui de-al 18-lea 

Congres al U.E.F.A. au avut loc 
în apropiere de Lisabona, pre
ședintele acestui organism, 
Jacques Georges, fiind reales 
pentru un nou mandat. In cuvân
tul rostit ou acest prilej, Jacques 
Georges a arătat că U.E.F.A. îșl 
va spori eforturile in Vederea 
dezvoltării fotbalului pe vechiul 
continent, forul fotbalistic euro
pean urmînd, totodată, să acțio
neze, în continuare, peni ru eli
minarea violenței de pe stadioane.

Zalaegprszeg
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