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România - R. F. Germania 1-0 (1-0) în preliminariile J. 0- la fotbal

Sportivii români A. Amzăr, D. Maeran, V. Mihăilă și 
D. Răcaru pe locul I Q D. Măeran a primit trofeul 
„Sportul** acordat de ziarul nostru celui mai tehnic 
boxer al competiției Q Record de public la ultima gală

In fața unei asistențe record, 
duminică dimineața s-a desfă
șurat în Sala Expoziției din 
Piața Scinteii ultima gală a ce
lei de a XVI-a ediții a Tur
neului internațional de box 
„Centura de Aur“. Reuniunea 
a început, normal, cu partida

frumoase numai în prima par
te, cînd la atacurile impetuoa
se, în forță, ale lui. Marian 
Gindac, partenerul său Adrian 
Amzăr a răspuns cu directe de 
întîmpinare. Meciul a pierdut 
din spectaculozitate începînd 
din rundul secund, cînd. din-

OLIMPICII NOȘTRI AU DEBUTAT
CU 0 VICTORIE PREȚIOASĂ Șl MERITATĂ

La Cluj-Napoca, intr-o orga
nizare excelentă, în fața a pes
te 14 000 de spectatori, s-a dis
putat sîmbătă după-amiază 
întîlnirea internațională de fot
bal dintre reprezentativele o- 
limpice ale României și R. F. 
Germania. A fost primul meci 
din cadrul grupei A, din care 
mai fac parte Danemarca, Po
lonia și Grecia. Meci dificil. 

Cîmpeanu ÎI, intre doi adversari, produce emoții la poarta lui
Vollak Foto : Aurel D. NEAGU

tre ei, aveau să ducă la o an
gajare de mare solicitare, că
reia, trebuie s-o subliniem din 
capul locului, echipa noastră 
i-a făcut fața cu succes. După 
zile de timp instabil, terenul 
a fost greu, cum remarcau și 
antrenorii celor două formații, 
iar vintul puternic avea să in
fluențeze realizările tehnice, 
pasele, capitole la care intilni- 

un aliat de care jucătorii noș
tri n-au știut să profite în 
primele 45 de minute. în aceas
tă privință, raportul șuturilor 
este elocvent (cite două șuturi 
în fiecare repriză). De altfel, 
compartimentul ofensiv a con
stituit punctul nevralgic, Cîm- 
peanu II și Kramer avînd o e- 
voluție modestă. „Mijlocul", 
satisfăcător în prima repriză, a 
fost impulsionat de angajarea 
lui Balint, de travaliul lui Bă
lan — pînă la accidentare (en
torsă) — și realizările mai teh
nice ale lui Mujnai, dar a scă
zut după pauză, mai ales în 
final. Au fost însă în linia 
din spate Bumbescu și Belo- 
dedici (mai ales primul, cu in
tervenții decisive), lingă ei M. 
Marian, și el în creștere de for
mă ; a mai fost în poartă 
Liliac, care în min. 29 și 37. cu 
reflexe formidabile, a respins 
două mingi de gol. prima la 
„capul1* înaltului Funkel. a 
doua oară (cînd vîntul schim
base traiectoria balonului) — 
la „bomba" lui Klinsmann.

în cele din urmă, ECHIPA

Constantin ALEXE

(Continuare In nao 2-3)

Măeran (dreapta), cu o directă in stilul agilor scrimei pugilistice, 
inițiază un nou atac în finala cu Dumitrescu

Foto: Aurel D. NEAGU
„semimuștelor", dar a conti
nuat, din inițiativa organizato
rilor, într-o ordine... originală, 
cu intenția programării celor 
mai tari dintre meciuri spre 
finalul galei. Inițiativă intere
santă, dar riscantă, deoarece 
nu întotdeauna, cum se spune, 
socoteala de acasă se potrivește 
cu cea de pe... ring. De această 
dată s-a potrivit 1

Așa cum spuneam, prima 
dispută pentru „Centură" au 
susținut-o pugiliștii de la ca
tegoria semimuscă. A fest o fi
nală palpitantă, cu schimburi 

tr-un schimb corp la corp, 
Gîndac a ieșit rănit la arcadă. 
Din. acest moment asistăm la 
o luptă confuză, cu puține lo
vituri clare, mai aproape de a- 
ceastă ultimă cerință fiind 
Adrian Amzăr, care a șl primit 
decizia de învingător la puncte 
(5-0).

A doua finală a zilei a adus 
în ring „semimijlociii" Ștefan

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare tn pag a 4-a)

așa cum se 
veau să-și 
primele i 
spectatorii 
Robustețea 
înaltă a celor mai

anticipa, și cum a- 
dea seamă, de la 

schimburi de mingi, 
i și telespectatorii, 

oaspeților, talia 
mulți din-

rea s-a situat la o cotă mai 
scăzută. în aceste condiții au 
fost avantajați oaspeții, jucă
tori mai robuști, „de aici și 
dominarea lor de după pauză, 
cînd aveau vîntul în avantaj.
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UN START FRUCTUOS
O splendidă zi de aprilie orașul de lingă dealu-l Felea----- . splendidă zi de aprilie In -----  .. .

I oului. Soarele primăviratic, inulțimea care, cu ore înainte, 
-__ iuțea pasul spre stadionul Municipal (avlnd in repertoriul
ei cuvinte de încurajare la adresa olimpicilor noștri, aflați in 
hotelul vecin cu terenul), totul crea o ambianță aparte pri
mului meci oficial inter-țări programat la Cluj. „Hal România I, 
Hal Tricolorii 1, vă salută Napoca !“, stătea scris undeva la tri
buna a doua, in dreptul tunelului din care, cu puține minute 
înaintea primului fluier de arbjtru, ieșeau fotbaliștii tricolori, 
intre care și localnicii Cîmpeanu U și Mujnai ; din piciorul ulti
mului plecînd și balonul (centrat cu un efect înșelător și pentru 
portarul Vollak) spre careul mic, unde Balint a fost mai rapid 
declt Funkel șt a reluat cu capul, spectaculos, ridiclnd ..tribu
nele". Atunci, în secunda 45 a meciului, ne-am dorit, firește, cu 
toții șt al doilea gol pe cel al desprinderii de partenerul de 
întrecere, de... emoții. Cum se știe, n-avea să fie așa, olimpicii 
vest-germanl, șocați de startul vijelios al ,,llu-lui nostru, ripos- 
tind cu atacuri tn valuri, purtate cu toată forța unui fotbal 
care adună peste 3 milioane de jucători, precum și multe pres
tigioase trofee. _ , , ...

Zadarnic Insă, ofensiva adesea dezlănțuită a formației oaspete, 
sub impulsul antrenorului Hannes Lbhr, oare, ridicat de pe 
banca sa, trăia meciul ca nimeni altul. Valorosul Bumbescu,

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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ECHIPA DE HOCHEI STEAUA BUCUREȘTI 
LA AL 25-lea TITLU DE CAMPIOANĂ

„23 
s-au

August" 
disputat

■ X

Echipa de hochei Steaua București, din nou campioană
Foto: Iorgu BĂNICĂ

La patinoarul 
din Capitală 
sîmbătă ultimele partide din 
cadrul Campionatului Național 
de hochei pe gheață. A fost 
cel de-al 59-lea titlu decernat

și cel de-al 25-lea cucerit de 
sportivii de la STEAUA BUCU
REȘTI, echipă care a dominat 
întrecerea și de data asta, de 
la început ea instalîndu-se pe 
locul 1, pe care mai

u* A »

Finale ale Campionatelor Naționale și ale Daciadei la juniori

părăsit pînă în final. De alt
fel, diferența de puncte față 
de a doua clasată, Sport Club 
Miercurea Ciuc, este grăitoare. 
Antrenorii Ion Gheorghiu și 
Anton Crișan au avut la dis
poziție lotul cel mai valoros și 
cel mai bine pregătit: Netedii, 
Stanciu, Ungureanu — portari{ 
loniță, Popescu, Justinian, L. 
Horvath, Daia, Herlca, Pogă- 
ceanu, Dospin, N. Alexc — fun
dași ; Hălăucă, V. Iluțanii, Bu- 
rada, Chiriță, Gerczuj, Nistor. 
Gliga. K. Antal, Sofron, Dra- 
gomir. Jumătate și Cs. Antal 
— înaintași.

în cadrul festivității de sîm
bătă, prilejuită de încheierea 
campionatului. componenților 
echipei clasate pe locul 1, 
STEAUA BUCUREȘTI (al cinci
lea titlu consecutiv!) li s-au în- 
mînat cupa, tricourile și meda
liile de campioni; pe locul se
cund s-a situat merituoasa for
mație SPORT CLUB MIERCU- 

(anțrenori : Ion 
iar pe 

ISUCU-
Edu- 

loc

REA CIUC
Bașa și Sandor Gall), 
al treilea, DINAMO 
REȘTI (antrenor : 
ard Pană). Pe Ultimul

Mircea TUDORAN

win» PARTICIPARE NUMEROASĂ TENIS DE MASA: (Continuare în vag 2-J)

SI CINCI NOI RECORDURI
7

La Arad, sub egida Daciadei, 
s-au încheiat întrecerile tine
rilor halterofili (Concursul Re
publican pentru copii pînă la 
16 ani; cele rezervate Juniorilor 
II: oină la 18 ani; si ale ju
niorilor I pînă la 20 de ani). 
Se cuvine să remarcăm numă
rul extrem de mare al parti- 
cipanțiior (358), fapt care do
vedește că marea competiție 
națională Daciada are șl în 
acest sport tot mai mulți ade
renți.

în mod firesc, am așteptai 
evoluția juniorilor mari din
tre care unii ne vor reprezen
ta la Campionatele Mondiale șl 
Europene de la Belgrad. Deși 
pînă atunci mai sînt aproape 
6 săptăminl și tn această pe
rioadă rezultatele pot fi mult 

îmbunătățite, performanțele 
sportivilor din lot au fost la 
înălțimea așteptărilor. Ne refe
rim în special la Traian Cihă- 
rcan, Aurel Sîrbu, Victor Roșu, 
Nicolae Osia®, Andrei Szasz, 
Augustin Cutiei, bine pregătiți 
de antrenorul lotului de juniori 
prof. Mihai Conslantinescu. 
îmbucurătoare sînt Si cele 5 re
corduri la juniori mari reali
zate de Traian Cihărean (1), 
Nicolae Osiac (1) și de „super- 
greul" Augustin Cullet (3). în 
general, primii clasați au 
avut prestații bune, (Dan 
Morar), dar decalajul între

Ion OCHSENFELO

(Continuare în pag. t-3)

și caii creanga -
BISTRIȚA, 19 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate, care și-a creat o bună 
tradiție de gazdă a întrecerilor 
de tenis de masă, s-au desfă
șurat sîmbătă și duminică, 
probele de simplu și dublu din 
cadrul finalelor celui de al 
42-lea Campionat Național și 
al Daciadei Ia această ramură 
sportivă.

Proba de simplu a fost cîști- 
gata de campionul european a) 
cadeților CĂLIN CREANGĂ 
(C.S.S. Sticla Bistrița, antre
nor Gh. Bozga), care s-a dove
dit cel mai bine pregătit, el 
impunîndu-se în finala eu Da
niel Cioca (C.S.M. Cluj-Napo
ca) cu scorul de 2—0 (17, 14). 
A fost o partidă tn care s-au

PERFORMERII EDIȚIEI
confruntat două tactici, cea 
predominant ofensivă, a cam
pionului, și cea de apărare, a 
clujeanului. Călin Creangă și-a 
pregătit victoria, răspunzînd 
jocului de apărare al lui Cioca 
cu mingi tăiate, pentru ca în 
cel de al doilea set să-și im
pună loviturile incisive și va
riate, deta.șîndu-se la 14. Pen
tru lccurile 3—4 : Romulus
Revisz (C.S.Ș. 2 Stirom Bucu
rești) — Tiberiu Hettmann 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2—1 (13, 
—16. 14), iar pentru locurile
5—6 : Eugen Station (C.S.Ș. 2 
Știința IJPIPS Constanta) —

Mircea COSTEA

(Continuare în pag ?-3)

ÎNCEPE „CRITERIUL 
DE PRIMĂVARĂ“ 

LA TENIS
O dată cu venirea primăverii, 

clubul sportiv Progresul din Ca
pitală își redeschide porțile pen
tru tenis. începe o nouă ediție 
a „Criteriului de primăvară". In
trat în tradiție, primul concurs 
în aer liber al anului rezervat 
seniorilor reunește — cu o sin
gură excepție : Florin Segârcea- 
nu — tot ce are mai bun te
nisul nostru masculin șl femi
nin. Așadar, îi vom revedea, 
printre alții, pe Adrian Marcu, 
Andrei Dirzu, Mlhai Vanță, Geor
ge Cosac, Marius Comăneseu. 
it&zvan Itu, ca șl pe Teodora 
Tache, Diane Samungi, Daniela 
Moise, Florentina Curpene.

Întrecerile tnoep astăzi. la 
ora ».



Divizia A la handbal feminin ȘAHIȘTII Df I A POLITEHNICA NE
STIINTA BACĂU VICTORIOASĂ IN DEPLASARE5 > IA AL DOILEA TIILU MCUflV

s-a disputat etapa 
a Campionatului

Duminică 
a XVIII-a 
Diviziei A de handbal feminin.

RAPID BUCUREȘTI — DO
ROBANȚUL PLOIEȘTI 23—12 
(13—6). Misiunea învingătoare
lor a fost ușurată și de repli
ca aproape nulă a adversarelor. 
Rapidul continuă, iată, să-și 
mențină forma bună cu care a 
luat startul în acest campio
nat, ceea ce nu poate decît 
să atragă laude antrenorului 
Tiberiu Milea și elevelor sale, 
în disputa de ieri, handbalis
tele din Giulești au contat 
foarte mult, de-a lungul celor 
60 de minute, pe forma ex
celentă a Dianei Dobre, lucidă 
în a-și dirija coechipierele, 
dar și foarte eficientă, ea în
scriind cele mai multe goluri 
ale echipei sale. Antrenorul ra- 
pidistelor le-a trimis pe teren 
pe toate cele trei portărițe, în 
prima parte pe Ana Moldovan 
și Stela Rupă, iar în final pe 
Doina Crișan, toate apârînd 
bine.

Dorobanțul a exasperat prin 
neputința de a fructifica chiar 
și cele mai clare ocazii, ceea 
ce pentru conducerea tehnică 
a echipei, precum și pentru 
cea a asociației nloiestene con-

stituie un fapt 
trebuie 
bre 8, 
Stanciu 
Iagăru 
Anton 
Barzu 1 
1. Au i
Tr. Apostol și R. Mahler.

Ion GAVRILESCU

meditat.
Oprea

i 3, Oanea 2,
1. respectiv

2, Keller 2, 
1, Raicu 1, 
arbitrat bine

asupra căruia 
Au înscris: Do-

4, Grigore 
Doiciu 
Mocanu 
Curea

3,
2,
3,
2.

Stoenescu 
brașovenii

TEROM IAȘI — C.S.M. SF. 
GHEORGHE 28—24 (15—11).
Ieșencele s-au impus lejer, 
chiar din debutul partidei. Au 
înscris :
Cozma 4, Chelaru 3, 
nu 3, Haidău 3, respectiv An- 
driue 8, Milincianu 5, Vișan 5, 
Iacob 3, Cutina 3. Au arbitrat 
M. Fleșeriu
P. Neamț, 
coresp.).

C.S.M.
SIBIU —

Alexescu 9, Duca 6,
Nisipea-

si B. Amancea din 
(ĂL. PIN TEA —

HOCHEI
(Urmare din pag 1)

în clasament, dar dovedind o 
frumoasă creștere de valcare 
pe măsură ce competiția se de
rula, DUNĂREA GALAȚI (an
trenori: ___L_ ____1___
Tiron). Cu acest prilej, jucă
torului " ' “ ' ț~. _'
Club) i s-a înmînat distincția 
acordată golgeterului campio
natului, iar echipei Dunărea 
Galați, „Cupa sportivității**.

Dar iată clasamentul final :
1. STEAUA
2. Sp. Club
3. Dinamo Buc. 36 18 3 15 162-137 39
4. Dunărea Gl. 36 1 3 32 109-237 5

In ultimele meciuri ale cam
pionatului : DINAMO — DU
NĂREA 7—4 (4—1, 1—1, 2—2). 
Au marcat : Solyom (min. 6 și 
13), Kemcnesi (min. 54 și 58), 
L. Csata (min. 8), I. Popovici 
(min. 15), Pisăru (min. 38) pen
tru Dinamo, respectiv: I. Za- 
haria (min. 4), Bcrdilă (min. 29) 
și A. Nuțu (min. 56 și 59). De 
remarcat forma bună a lui Pi
săru, autorul unui gol și a trei 
pase de gol. Au condus bine : 
D. Trandafir — Șt. Enciu și 
Gh. Mîcu. Minute de penaliza
re : Dinamo —6, Dunărea —8.

STEAUA — SPORT CLUB 
«—3 (3—1, 4—0, 1—2). Au în
scris : Gliga (min. 6 și 43), Hă- 
lăucă (min. 8 și 37), Ioniță 
(min. 19), K. Antal (mim 25), 
V. Huțanu (min. 27), Gerczuj 

pentru campioni, 
2), Demeter (min. 
(min. 50) pentru 
Au arbitrat bine : 
FI. Gubernu și M.

Minute

Sorin Ciubotaru si Ion

Istvan Gereb (Sport

36 29 1 6 184- 95 
36 19 3 14 141-127

INDEPENDENTA 
ȘTIINȚA BACĂU 

15—22 (9—9). Prima repriză a 
fost echilibrată, iar la reluare 
sibiencele au condus (o singu
ră dată) cu 11—10 (min. 32). 
Băcăuancele au preluat iniția
tiva din min. 40, detașîndu-se 
și cîștigînd pe merit. Au în
scris : Paștiu 7, Căpățină, 3 
Muller 2, Coșulțchi 2, Brănuț 
1, respectiv Tîrcă 8, Ciubotaru 
3, Lunca 3, Butnărașu 3, Petrea
3. Cervenciuc 1. Danilof 1. Au 
arbitrat V. Stăncescu și J. Ma- 
teescu din București. (I. IO- 
NESCU coresp.).

MUREȘUL IMATEX 
MUREȘ — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA 23—19 (11—11).
Meci foarte frumos, cîștigat pe 
merit de gazde care au condus 
tot timpul. Au înscris 
9, Laszlo 9, Kosma 3, 
1, Bărbat 1, respectiv 
9, Manea 6, Cămui 2, 
1, E. Carapetru 1. Au 
Gh. Mărîeș si 
SatuMdre. (A. 
resp.).

CHIMISTUL
CONFECȚIA BUCUREȘTI 30— 
24 (15—14). Vîlcencelor le-au
trebuit 45 de minute pentru a 
prelua inițiativa, reușind a- 
ceasta numai după ce Maria 
Verigeanu a luat pe cont pro
priu cîteva acțiuni, la capă
tul cărora Chimistul s-a deta
șat in cîștigătoare. Au marcat : 
Verigeanu 13, Bloju 8, Ionescu 
6, M. Petre 2, ~ 
pectiv Grigoraș
4, Nuțu 3, G.
3, Murărașu 3. 
Iavorschi și A. 
mișoara. 
coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE (meci jucat joi) 30—17 
(14-9).

TG.

: Moszi
Z. Biro 
Cazacu 

Piriianu 
arbitrat 

Gh. Istrăuan din 
SZABO — co-

RM. VÎLCEA —

Romele 1, res- 
11, Ilovirneanu 
Constantinescu 

Au arbitrat E. 
Boier din 

(S. GEORNOIU
Ti-

CINCI NOI
(min. 37) 
Gereb (min.
41), Baricz 
Sport Club. 
I. Becze — 
Dinu. Minute de penalizare : 
Steaua —17, Sp. Club —32.

Campionatul s-a încheiat, 
dar nu și activitatea hocheiști- 
lor : peste cîteva zile va înce
pe. la Gheorgheni, „Cupa 
României", competiție organi- 
nată în cadrul Daciadei, și la 
care vor participa echipele din 
prima grupă valorică, alături 
de primele 
grupa B, 
Miercurea 
Gheorgheni.

(Urmare din pag. 1)

două 
adică 

Ciuc

clasate în 
Progresul 

și Viitorul

ANUNȚ
Astăzi, de la ora 12,30, în 

sala Dalles, în cadrul 
cursului de educație fizică 
și sport al Universității 
cultural-științifice, va avea 
loc o masă rotundă pe te
ma formei sportive, pe care 
o vor sus'ine specialiști ai 
cluburilor bucureștene Pro
gresul și Rapid. Sînt invi
tați să participe antrenorii 
și activul mișcării sportive 
din Capitală.

primii situați și următorii este 
încă destul de mare. Dintre 
juniorii II s-a evidențiat Da
niel Filip, care a obținut un 
foarte valoros record al cate
goriei sale de vîrstă, la 
90 kg. (152,5 kg I).

în fine, vom remarca < 
nizarea perfectă asigurată 
gazde și F.R.H.C. (foarte difi
cilă datorită numărului extrem 
de mare de concurenți). Așa 
cum ne declara secretarul ad
junct al forului de specialitate, 
Dragomir Cioroslan, în viitor 
asemenea^ competiții de mare 
anvergură vor trebui separate : 
una pentru copii și alta pen
tru juniori. Subscriem întru- 
totul acestei sugestii !

REZULTATE TEHNICE.
niori II (pînă la 18 ani). La pri
mele două categorii rezultatele 
au apărut în ziarul de sîmbătă. 
Cat. 80 kg : 1. e. Radu (Chim- 
pex Constanța) 220 kg ; Cat. 67,5 
kg : 15. Drocea (Constructorul
Tg. Mureș) 270 kg ; Cat. 75 kg : 
M. Enache (Rapid Buc.) 275 kg ; 
Cat. 82,5 kg : C. Biosz (Vagonul 
Arad) 285 kg ; Cat. 90 kg : D. 
Filip (C.S.M. Bistrița) 317,5 kg, 
la smuls : 152,5 (rec. iun. II. 
150 — M. Liviu) ; Cat. 100 kg : 
T. Gyurka (Clujana) 307.5 kg : 
Cat. 110 kg : L. Vischi (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 240 kg ; +110 kg :

cat.

orga- 
i de

Ju-

v.r.

SESIUNE DE REFERATE $1 COMUNICĂRI
Clubul sportiv Dinamo organizează 

rate și comunicări medico-sportive pe 
recuperarea sportivilor de performanță'*. 
se vor desfășura marți 21 apriile a.c.. între orele 8,30 — 
13,30, în sală de festivități a clubului. Sînt invitați să 
participe antrenorii, tehnicienii și medicii din asociațiile 
și cluburile bucureștene.

o sesiune de refe- 
tema „Refacerea și 

Lucrările sesiunii

A căzut cortina peste scena 
Campionatului Național de șah 
pe echipe mixte, desfășurat la 
Eforie Nord, cu victoria pentru 
a doua oară consecutiv a PO
LITEHNICII BUCUREȘTI. Ul
tima rundă a fokt importantă 
doar pentru stabilirea celor trei 
echipe retrogradate, deoarece 
ocupantele podiumului au fost 
practic desemnate în runda 
penultimă. întrecînd cu 5,5 — 
4,5 pe mureșenii de la C.S.M. 
Electromureș, șahiștii de la Me
canică Fină București, cu o e- 
chipă mai experimentată, au 
rămas în plutonul echipelor 
din prima divizie. Petrolul Plo
iești, specialista salvărilor mi
raculoase din ultima rundă, a 
fost anul acesta învinsă sever 
de Electromotor Timișoara (2 5
— 7,5), inlirmînd tradiția cam
pionatelor trecute. Celelalte 
meciuri ale rundei a Xl-a s-au 
încheiat, deasemenea, fără sur
prize : Politehnica București
— Oțelul Galați 5,5 — 4.5 ;
A.E.M. Timișoara — Univer l- 
tatea București 7,5 — 2,5 ; Au
toturisme Timișoara — Meta
lul București 3—7 ; Politehnica 
Iași — I. T. București 4—6.

Iată clasamentele finale ala 
campionatului :

Absolut 1. POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 31 p, (Theodor 
Ghițescu, Mihai Ghindă, Valen
tin Stoica, Dolphi Drimer, Mi
hail Marin, Traian Stanciu, 
Dragoș Dumitrache, Otiliu Be
rechet, Elisabeta Polihroniade, 
Gabriela Stanciu, Eugenia 
Ghindă. Gruia Călinescu. De- 
cebal Vlad, Mădălina Stroe, 
Raluca Stegăroiu), 2. A.E.M. 
Timișoara 28 p. (Sergiu Grun-

berg, Erwin Mozeș, loan Mă- 
rășescu, Șerban Neamțu, loan 
Cosma, Marius Chiricuțâ, Do
rin Moise, Lucian Țenche, Li- 
giă Jicman, Iudita Chiricuțâ, 
Liliana Sușnea, Claudiu Zeto- 
cha, Mihai Grunberg, Mălina 
Nicoară, Laura Caplar), 3. Me
talul București 26 p, (Emil 
Pessi, Cicerones Spulber, Da
niel Olaru, Ion Glodeanu, Ga
briel Miulescu, Dan Bondoc. 
Gabriel Georgescu, Neculai 
Boicu, Voichița Călinescu, Be
la Takacs, Bogdan Zamfirescu, 
Smaranda Boicu, Cristina Stan
ca), 4. I. T. București 25 p, 5, 
Universitatea București 16 p. 
6. Politehnica Iași 15 p 7. E- 
lectromotor Timișoara 15 p 8. 
Mecanică Fină București 11 p. 9. 
Oțelul Galați 8 p. 10. Electro
mureș Tg. Mureș 7 p. 11. Pe
trolul Ploiești 6 p. 12. Auto
turisme Timișoara 3 p. Ultime
le trei echipe au retrogradat 
în Divizia B.

Masculin. 1. POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 47 p. 2. I.T. Bucu
rești 42 p, 3. A.E.M. Timișoara 
40.5 p.

Feminin : 1. A.E.M. TIMI
ȘOARA 17 p, 2. Electromotor 
Timișoara 15,5 p. 3. Politehni
ca București 15,5 p.

Juniori-junioare. 1. POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 15,5 p. 
2. Metalul București 15,5 p, 3. 
A.E.M. Timișoara 15.5 p. La e- 
galitate de puncte departajări
le au fost date de victoria 
directă.

Echipa masculină a Politeh
nicii București ne va repre
zenta anul acesta în Cupa 
Campionilor Europeni.

Parik ȘTEFANOV

I ROMÂNIA - R. F. GERI
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(Urmare din pag. I)

NOASTRA A OBȚINUT O 
VICTORIE PREȚIOASA ȘI 
MERITATA. O victorie datora
tă unei faze de toată frumu
sețea : M. Marian a înaintat 
cu balonul, ca o veritabilă ex
tremă, în terenul advers, „a 
călcat" balonul din viteză pen
tru Mujnai, aflat in spatele 
său ; acesta a centrat fără 
preluare și BALINT, ve
nit in viteză, a reluat, cu ca
pul, și a înscris de la 6 metri. 
Doar 45 de secunde trecuseră 
de la începutul jocului șî era 
1—0 pentru jucătorii noștri ! 
Dar acest scor avea să se 
mențină pînă în min. 90. pen
tru că, în min. 4, la acțiunea 
lui Cîmpeanu, Schaefer a acor
dat corner, în min. 17. Kramer 
a centrat greșit, în min. 28, la 
excelenta minge trimisă de 
Cîmpeanu, Belodedici s-a aflat 
la 10 m. de poartă, dar Schae
fer a împins balonul cu „șpi- 
țul“ spre propriul portar, sal- 
vînd situația. La poarta noas
tră au fost fazele de care am 
amintit, cu intervențiile lui Li
liac.

După pauză, și mai puține 
secvențe de poartă. A fost un 
joc de ’ uzură. în min. 52. la 
un atac în doi, Lehnhoff și
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La poligoanele Tunari și Dinamo, în Cupa României la tir

TOT TRĂGĂTORII
Timp de trei zie, poligoanele 

bucureștene Tunari și cel aco
perit Dinamo au găzduit între
cerile primei mari competiții a 
calendarului Intern al noului se
zon, dotată cu Cupa României 
la tir pentru arme cu glonț și 
cu aer comprimat. Prilej de tre
cere în revistă a tuturor valo
rilor de moment ale disciplinei, 
acum, la un nou început de 
drum și mai ales în perspectiva 
viitoarelor competiții internațio
nale. întrecerile au relevat cîteva 
aspecte interesante. Ar fi, în 
primul rînd, startul lansat luat 
de trăgătorii la pistol liber, în 
fruntea lor apărînd, din nou, cel 
ce a fost campion european a- 
cum doi ani, Liviu Stan, diar 
care dispăruse în sezonul urmă
tor din topurile competițiilor in-

DE PISTOL ÎN ZONA EVIDENȚIERILOR
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RECORDURI
Șh- „ Viragos (Strungul Arad) 445 Kg.

Iată și primii clasați Ia ju
niori I (pmă la 20 de ani) : Cat. 
52 kg ; 1. Traian Cihărean (O- 
limpia Buc.) 225 kg — rec. na
țional egalat), (105 kg — rec. na
țional, v.r. 100 kg i-a aparținuți 
la aruncat : 120), 2. Claudiu Mi
hai (Dunărea Galați) 1-90 kg ; 
3. Nicolae Ursuț (Vagonul Arad) 
180 kg.

Cat. 56 kg : 1. Paul Torocskoi 
(C.S.M. Bistrița) 232,5 kg (105 ;
127.5 ; 2. Aurel Sîrbu (Clujana)
230 kg ; 3. Eduard Popescu (O- 
limpia Buc.) 205 kg.

Cat. 60 kg : 1. Dan Morar (Va
gonul Arad) 270 kg (120 ; 150) ; 
2. Nicolae Muntean (C. S. O- 
nești) 235 kg ; 3. Gigl Iordan
(Nicolina Iași) 227,5 kg.

Cat. 67,5 lig : 1, victor Roșu 
(Dinamo Buc.) 300 kg (140 ; 160) ;
2. Dumitru Gîlcă (Steaua) 275 kg;
3. Attila Feri (Steaua) 270 kg.

Cat. 75 kg : 1. Mircea Bîrzan 
(Steaua) 307,5 kg (135 ; 172,5) ;
2. Cristian Oprea (Dinamo Buc.)
307.5 kg ; 3. Ionel Micu (Olim
pia) 302,5 kg.

Cat, 82,5 kg : 1. Daniel Tuinea 
(Steaua) 320 kg (145 ; 175) ; 2. A- 
drlan Mateeaș (Steaua) 300 kg ;
3. Stelian Lungu (Dunărea Ga
lați) 285 kg.

Cat, 90 kg : 1. Nicolae Osiac 
(Olimpia) 347,5 kg (167,5 — rec. 
național, v.r. 165 kg — Nicu 
Vlad) ; 2. Vasilică Mereuțâ (O- 
llmpia) 330 kg ; 3. Viorel Barbu 
(A.S.A. Tg. Mureș) 300 kg.

Cat. 100 kg : 1. Andrei Szasz 
(Clujana) 345 kg (165 ; 180); 2. Gh. 
Botezatu (C. S. Onești) 290 kg ; 
3. Maximilian Ucu (I.P.A. Satu 
Mare) 290 kg.

Cat. 110 kg: 1. Constantin Udrca 
(Steaua) 310 kg (140 ; 170) ; 2. Pe
tre Fronoiu (Chimpex) 265 kg ; 
3. Ștefan Lungu (Progresul Brăi
la) 247,5 kg.

Cat. +1110 kg : 1. Augustin Cu
ltei (Olimpia) 352,5 kg — record 
național, v.r. 345 kg (160 rec. na
țional, v.r. 157,5 ; 192,5 rec. na
țional, v.r. 190 ; toate cele 3 re
corduri i-au aparținut ; 2. florin 
Arsene (Dinamo Buc.) 295 kg.

ternaționale la care participase... 
Trăgătorul stelist cîștigă a doua 
victorie a primăverii, și-și pune 
astfel o candidatură serioasă^ 
pentru reapariția și în lotul na
țional pentru „internaționalele" 
României, pentru C.E. din Fin
landa și, în perspectivă, pentru 
„mondialele" de aer comprimat 
de la Budapesta, din toamnă. Ri
valul lui L. Stan, mai tînărul 
coleg de club, Sorin Babii, s-a 
situat în apropiere, amenințîn- 
du-1 mereu la supremație, diar 
o gafă din finală (a tras un foc 
pe o țintă alăturată !) l-a privat 
de locul secund într-o întrecere 
de altfel bună, de ridicat nivel. 
Victoria de la pistol rednjs a lui 
Babii, realizată la o diferență 
clară ()mai mult de 5 puncte față 
de urmăritorul său, C. Gheor
ghe), repară, în parte, acciden
tul. Să mai subliniem că la 
reușita probei de pistol liber 
au contribuit din plin elevii pen
sionarului băcăuan Nicolae Han- 
ganu, de la Letea (lîn număr de 
3 în finală, la fel cu... Steaua, 
cu doi mai mulți decît... Dina
mo ’). La pistol viteză. Corneliu

Ion se află în „reglaj" (594+96), 
dar Marin Stan reapare în apro
piere (593 |-96). Să-i salutăm, așa
dar, progresul din ultima vreme 
și să consemnăm și cererea sa 
de readmitere în echipa națio
nală. în fine, pentru a încheia 
seria performerilor pistolari re
marcați, să semnalăm noul re
cord național al brașovencei 
Maria Ciobanu, la proba de pis
tol 10 metri 60 d. junioare cu 
381 p, care vine să-1 anuleze p*e 
cel vechi, deținut de Anișoara 
Matei, de 15 ani.

Pușcașii se află, în continuare, 
în aria căutărilor, rezultatele lor 
fiind încă, în zona obișnuită. 
Totuși, un amănunt revelator : 
,,benefic’ari“ ai unor arme mo- 
d?rne Feinwerkbau—600, dinamo- 
viștii loan Joldea și Eugen An
tonescu s-â-u distanțat la aproxi
mativ 10 puncte (!) în fruntea 
clasamentului final al seniorilor 
în proba de pușcă 10 metri. Un 
salt spectaculos care-i pune con
comitent și ferm, pe amî-ndoi, pe 
treapta competitivității interna
ționale.

Radu TIMOFTE
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REZULTATE TEHNICE, pistol 

liber seniori : 1. L. Stan (Steaua) 
660 p, 2. V. Olaru (Letea Ba
cău) 649 p, 3. I. Petru (Olimpia) 
647 p, 4. C. Jungu (Letea) 646 p, 
5. S. Babii (Steaua) 646 p, 6. L. 
Ionașcu (Steaua) 645 p ; juniori :
1. M. Berechet (Dinamo) 540 p,
2. O. Mihuț (Steaua) 530 p,
3. Ileana Szin (UT Arad) 524 p ;
pistol sport, senioare : 1. Ana
Buțu (Dinamo) 680 p. 2. Edena 
Tăciuo (Steaua) 678 p. 3. Maria 
Macovei (Dinamo) 677 p ; juni
oare : 1. Maria Elefterie (Steaua) 
573 p, 2. Maria Ciobanu <CSU 
Brașov) 570 p. 3. Ileana Szin 
568 p ; pușcă liberă 60 f.c. ju
niori : 1. F. Păunescu (Dinamo) 
589 p, 2. C. Cioc (Steaua) 588 p. 
3. S. Micușan (Univ. Cluj-Napo
ca) 588 p ; seniori : 1. M. Tlca 
(CFR Arad) 696.3 p. 2. P. Gruia 
(CS Teleormanul) 689,8 p, 8. Gh. 
Tătaru (IEFS) 689,7 p ; junioare :
1. Monica Ioniță (Dinamo) 587 p.
2. Carmen Mălina (Metalul) 585 
p, 3. Daniela Popoiag (IEFS) 584 
p ; senioare : 1. Roxana Lămă- 
șanu (Olimpia) 590 p, 2. Dumi
tra Matei (Dinamo) 580 p, 2. Ni- 
culiina Iosif (ASA Metalica Ora
dea) 587 p; pistol viteză, seniori:
1. C. Ion (Steaua) 690 p, 2. M.
Stan (Steaua) 689 p, 3. G. Cris- 
tache (Dinamo) 688 p. 4. G. Ca
lotă (Steaua) 688 p. 5. C. Țîrloiu 
(Steaua) 686 p, 6. L. Ionașcu 
685 p ; juniori : 1. M. Gabriel
580 p, 2. O. Mihuț (Steaua) 571 p,
3. M. Berechet (Dinamo) 569 p ; 
pușcă 10 m, junioare : 1. Cătă
lina Cosmescu (Metalul) 379 p.
2. Marga Teodorescu (Steaua) 376
p, 3. Ana Florea (Olimnia) 375 p : 
senioare : 1. Aurora Ștefan (O- 
limpia) 487,9 p. 2. Olimpia Brîn- 
duș (ASA Metalica Oradea) 483,7 
p, 3. Cerasela Enea (Steaua) 
478,2 p; seniori: j. i. JoJdea 
(Dinamo) 683,5 p, 2. E. Anto
nescu (Dinamo) 680.3 p. 3. C. Stan 
(Steaua) 672.9 p ; pușcă standard 
3x20 p, senioare : 1. Eva Olah

(CSU Brașov) 667,9 p, 2. Da
niela Zamfir (Dinamo) 667,7 p 
3. Roxana Lămășanu 662,6 p ; ju
nioare : 1. Cătălina Cosmescu
€53,9 p ; juniori : 1. F. Păunescu 
G58,4 p, 2. C. Cioc 655,4 p ; ju
niori ; 1. C. Cioo 679,5 p ; pistol 
10 m, seniori : 1. S. Babii 679,2 
p, 2. C. Gheorghe (Olimpia) 674,6 
p, 3. L. Stan 673.9 p ; senioare :
1. Elena Taciuc 475,9 p, 2. Ani
șoara Matei (Olimpia) 474,2 p, 
3. Ana Buțu 473.7 p : pistol 10 m. 
60 d, junioare : 1. Maria Cioba
nu 381 p (nou record național),
2. Ileana Szin 372 p. 3. Simona 
Bal (Dinamo) 371 p : pușcă libe
ră 3x40 p, seniori : 1.. C. Stan^ 
1250,5 p. 2. F. Cristofor 1247.1 p,
3. I. joldea 1239,8 p.

PERFORMERI]
(Urmare din pag. 1)

Zoltan Zoltan (C.S.M. Cluj-Na
poca) 2—0 (19, 15).

La simplu fete, campioană 
națională și a Daciadei a de
venit, pentru a doua oară con
secutiv, OT1LIA BĂDESCU 
(C.S.Ș., 1 Spartac București, an
trenor Viorica Dragu), care a 
învins în finală pe colega ei 
de club Emilia Ciosu cu 2—0 
(13, 17), după un meci de bună 
factură, în care ambele au 
luptat cu dăruire, etalînd o pa
letă largă de cunoștințe. Pen
tru locurile 3—4 : Maria Bo- 
goslov (C.S.Ș. Metalul Rm. Vil- 
cea) — Kinga Lohr (Construc
torul IJGCL Tg. Mureș) 2—1 
18, —19, 15), iar pentru locurile 
5—6 : Anda Gîrbină (C.S.Ș. Me
talul Rm. Vîlcea) — Daniela
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I ÎN PRELIMINARIILE 10.
peste tru care au luptat din răspu- 

a bo- teri, cu o mare dăruire.
' jaltfi.
•mină- Arbitrul R. Matusik (Ceho- 

Cîm- slovacia) a condus formațiile : 
e lin- ROMANIA ; LILIAC — M. 

ad- MARIAN, BUMBESCU, BELO-
i. 87, DEDICI, Weissenbacher — Bă-
lortar, lan (min. 73 Varga), BALINT,
ar a Cristea, Mujnai (min. 90 Ma
il ca jaru) — Cîmpeanu II, Kramer,
supra- K. F. GERMANIA : Vollack 

slab. — Schaefer, REINHARDT,
theiaț., STEINER. Grahammer — FUN-
noștri, KEL, Zorc, Schreier, Lehnhoff
n. Je- (min. 62 Engels) — Dickel

pen- (min. 78 Walter), KLINSMANN.

Yiinute după joc

•RAȚII, PRIMELE OPINII
le de- pei noastre. In repriza a doua
debu- am dominat și, cu puțină șan-
al se- să, puteam egala. Remarc in-
itadio- treaga noastră apărare și pe
îceput Bumbescu, Belodedici, Baiint
itadio- din formația română". în au-
t opi- tocarul care ducea lotul nos-
A„ G. tru spre aeroportul clujean
Victo- l-am întîlnit pe antrenorul
romă- selecționatei olimpice a Polo-
i teh- niei, observator atent și inte-
ît-ger- resat al partidei care se în-
i mult cheiase de puține minute,
special Zdzlslaw PODEDWORNY, a-

care cesta este numele său, ne-a
:ă mai spus : „Tactic, formația româ-
clode- nă a jucat bine, a știut să se
er și adapteze mai eficient la eon
ii mi dițiile atmosferice ale meciului.

Ex- în orice caz, echipa română a
miza- realizat o victorie de mare preț

stiare, în economia grupei. Noi am in-
nor al trat în linia dreaptă a partidei
îrisea: de la 20 mai, cînd, așa cum
re cei mi-am dat seama și astăzi, ne
lin a- așteaptă o misiune foarte
țg for- grea". BUMBESCU, purtătorul

caii- banderolei de onoare la acest
cehi- meci, analizează cu luciditate

at o debutul olimpicilor : „Aș fi
lement vrut să joc și mai bine (n.n.
i con- deși stoperul echipei noastre a
ntilni- fost unul dintre cei mai con-

ad- stanți în randament). Impor-
ă con- tant rămîne faptul că am de-
•perior butat victorioși in fața unei e-
noas- chipe care va pleca cu destule

L.OHR. puncte de pe terenurile celor-
impice lalți parteneri din grupă. Toți
ti a- coechipierii mei au luptat pînă
izlunii Ia epuizare pentru un start
terizat fructuos. Sini convins că vom
recere 
il pu- 
repede 
ilibrat 
echi-

IERI, ÎN ETAPA A 23-a A DIVIZIEI B

realiza comportări superioare 
în viitoarele partide și vom 
continua, cursa pentru califi
care".

:r fructuos
Frmare din pag. 1)

•1, la... supraveghere, căliți in dificile 
vieze pe Norbert Dickel, vîrful de atac al 
care conduce, împreună cu Rudi Voller, 

or din Bundesliga. în vreo două-trei rin- 
smann s-au aflat foarte aproape de îm- 
, a intervenit salvator unul dintre goal- 
)tele consacrării, Liliac, demn urmaș, 
2 renume din fotbalul nostru, Pavlovici, 

mai recent, Lung, Moraru și Ducadam. 
dă, cînd, în disperare de cauză, antreno- 
2hei, portarul în afara „16“-lui propriu, 
'uații de după pauză, s-a aflat aproape 
de noi toți, atunci în secunda 45 a 
?est al doilea gol (așa cum aprecia, la 
, antrenorul danezilor), startul olimpici- 
>s, cele două puncte reprezentind un ar- 
entru calificare.

I
:.s.m.- 
19 13). 
u fost 
■eți și 
i pre- 
a re- 

J și E- 
învins 
goslov 
0 (14, 
-eapta 
ipvoa- 
greu, 

lutată, 
at ale 
istase 
irești) 
tehni- 
poate 
lire a 
’entru

Iulia 
ulescu

(Juventus), Kinga Lohr (Con
structorul) 2—1 (—17. 16 15).

In proba de dublu masculin, 
titlul a fost cucerit de CĂLIN 
CREANGA și TIBERIU HETT- 
MANN, care au întrecut în 
partida decisivă pe Zoltan Zol- 
tan și Romulus Revisz cu 2—0 
(19, 20), confruntare care a stat 
tot timpul sub semnul între
bării, așa cum o dovedesc și 
rezultatele pe seturi. Pe locul 
3 : Adrian Căldare (Hidroteh
nica) și Eugen Simion (Știința 
Constanța), care au învins pc 
Daniel Cioca, Cristian Matei 
(C.S.M. Cluj-Napoca) cu 2—0 
(14, 17).

Concursul din acest an, să 
subliniem în încheierea acestc.r 
scurte notații, s-a situat, așa 
cum opina și antrenoarea fe
derală Ella Constantinescu : 
„La un nivel tehnic în evi
dent progres, îndeosebi la 
băieți".

SEP‘A I ------------------------------------------------------------------------------

F.E.P.A. 74 BÎRLAD -F.C. CONTAM A 1-2 (0-1)
BÎRLAD, 19 (prin telefon), vic

torie foarte importantă, logică si 
absolut meritată, obținută d 1 
constănțeni. Și aceasta la finele., 
unei partide în care ambele e- 
chipe au prezentat slabe preocu
pări ofensive, fapt care a dus la 
o absență cvasitotală a fazelor 
,,fierbi.nți“ de poartă. Au cîștigat, 
pînă la urmă, oaspeții, mai ma
turi, mai experimentați. Go’urile 
lor au fost înscrise de același ju
cător, ȘTEFAN PETCU. Primul — 
în min. 19, din penalty, lovitură 
de pedeapsă acordată în urma 
unui fault făcut de Zlatan asupra 
lui Udrică, Al doilea — în min. 
75, după o acțiune personală tot 
a lui Udrică.

Gazdele au resimțit din plin. 
șocul primului gol și, în conti

PRAHOVA C.S.U. - f.C.M. DLLLA Z-O (Z-O)
PLOIEȘTI, 19 (prin telefon). 

Dornice de reabilitare în fa
ța propriilor suporteri, gaz
dele s-au... grăbit și. in 
min. 2. au reușit deschiderea 
scorului, cînd VLAD, în urma 
unei faze rapide, l-a învins pe 
Eftimescu : 1—0. în continuare, 
dominarea gazdelor se accentu
ează și, peste numai It2 minute, 
Gălățeanu pătrunde și este faul
tat în careu ; lovitura de pe
deapsă acordată este transforma
tă de același VLAD : 2—0. Pînă 
la finele primelor 45 de minute 
de joc formația ploieșteană își 
crează și alte situații de gol, 
care rămîn, însă, nefructificate : 
Libiu (min. 24 — „cap" 10 m) și 
Niță (min. 42 — lovitură liberă). 
Tulcenii au încercat să replice 
prin contraatacuri rapide, dar 
majoritatea acestora au fost sto
pate cu ușurință în preajma ca
reului prahovean. Sînt de no
tat pătrunderea lui Paraschiv

★
POLITEHNICA IAȘI — C. S. 

BOTOȘANI 2—0 (0—0) : Burdujan 
(min. 55 — din 11 m. și min. 80).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
POIANA CÎMPINA 4—0 (0—0) C 
Petrache (min. 64), Văsîi (min. 
77), Titirișcă (min. 81) și Dorobăț 
(min. 85 — autogol).

C.S.M. SUCEAVA — OLIMPIA 
RM. SARAT 2—0 (0—0) : Tache 
(min. 52), și Cașuba (min. 55).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— DUNAREA C.S.U. GALAȚI 
2—1 (0—0) : Mareș (miin. 79), 
Breniuc (min. 83), respectiv Com- 
șa (min. 61).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
ARIPILE VICTORIA BACAU 
0—0.

STEAUA MIZIL — CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 3—0 (3—0) :
Greaca (min. 13 și 16) și Kramer 
(min. 15).

UNIREA SLOBOZIA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (0—0) : Constantin 
(min. 61 — din 11 m.).

Relatări de la : M. Macovei,
Gr. Rizu, I. Mîndrescu, D. Bolo- 
han, Fl. Jecheanu, R. Alexandres- 
cu și I. Matei.

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 aprilie) : Minerul Gura Hu-

SERIA A ll-o-------------------------------------------------------------------

TRACTORUL - SPORTUL
BRAȘOV, 19 (prin telefon). 

Gazdele s-au instalat de la în
ceput în terenul advers. în minu
tul 4, ANDRAȘI s-a insinuat în 
careu, între „centralii" oaspeți
lor, Bența „îl vede", pasa aces
tuia fiind urmată de un șut în 
colțul lung al porții lui Iliescu's 
1—6. Peste 10 minute va fi 2—0, 
după ce același Bența „a lucrat" 
o minge pe dreapta, centrarea 
lui peste întreaga apărare slăti- 
neană fiind reluată cu o puter
nică lovitură cu capul de HAN- 
DREA. în plină dominare a bra
șovenilor, care au forțat o des
prindere și mai netă, Crăciun tri
mite de la mare distanță o min
ge „acasă", Dingan, surprins, 
greșește și DIN reduce din han
dicap : 2—1 (min. 43). Acest gol 
neașteptat părea să relanseze jo
cul, însă replica localnicilor este 
promptă. La o lovitură liberă pe 
care (tot) Bența o gîndește alt
fel decît apărătorii adverși, Be-

I10VA ROȘIORI-AUTOMATICA BUCUREȘTI 2-0 (1-0)
ROȘIORI, 19 (prin telefon). E- 

chipa locală (cu un nou antre
nor la conducere, Șt. Constan
tin) a forțat din start deschi
derea scorului, care s-a produs, 
firesc, în minutul 13 : Caleșu a 
executat un aut lung în careul 
advers și GHEORGHE. inspirat, 
a amendat greșeala fundașilor 
centrali. încurajată de această 
rapidă reușită, Rova își ține sub 
presiune adversara, o domină cu 
destulă autoritate și este la un 
pas de a-și majora avantajul în 
min. 15 (cînd portarul Popa a 
intervenit salvator de trei ori 
consecutiv, la loviturile de colț 
ale gazdelor), în min. 19 (cînd 
„ghiuleaua" lui Sameș, cel mai 
bun jucător de pe teren, s-a 
dus în... umărul portarului) și 
în m n. 34. Replica bucuveșteni-. 
lor este destul de rară și necon
sistentă.

După pauză aspectul partidei 
este ou totul altul. Automatica 
neavînd ce pierde, „leagă" ceva 
mai bine la mijlocul terenului, 
are minute bune de dominare, și 

nuare. nu s-au putut descurca, 
actionind stereo t p. Ele au reușit 
să înscrie golul de onoare în 
penultimul minut de joc, prin 
BASALÎC, care a profitat de o 
greșeală a Iui Buduru.

Arbitrul J. Grama (București) 
a condus foarte bine formațiiie :

F.E.P.A. ’74; zlatan — POPESCU, 
Toiu, Anton (min. 55 Belu), Ce
zar — Dumitru, Savin, BASALÎC. 
Asandei — C. Ciucă (min. 60 
Stane iu). Dumitrache II.

F.C. CONSTANȚA : zariosu — 
D. Ciucă. MIHAILA, DINU, Că- 
mui — Șt. PETCU, IOVANESCU 
(min. 80 Burcărea), Popovici, 
UDRICĂ — PURCAREAȚA, Za- 
hiu (min. 69 Buduru).

Paul ZAHARIA

(în min. 26, cînd Dragomir a in
tervenit in extremis) și șutul Pe
riculos al lui Cucerencu (min. 30).

În repriza secundă oaspeții ies 
mai mult la joc, reușind să e- 
chilibreze situația. Au și ocazii 
cum ar fi cele ale lui Nedel- 
cearu (min. 65) și Grosu (min. 
89).

Arbitrul A. Mustățea (Pitești) 
a condus foarte bine formațiile :

PRAHOVA C.S.U. ! Tudose — 
Baroianu, Constantin, DRAGO
MIR, Niță — NICOLAE, Cismaru, 
GALAȚEANU, Enache — VLAD 
(min. 86 Satir)’, Libiu (min. 57 
ȚIBULEAC).

f.C.M. DELTA : Eftimescu — 
RUSU, Pîrlogea, Dinescu, Zam
fir, Mașcu, IFTODI, Nedelcearu 
— Paraschiv (imin. 57 Dumitra), 
Cucerencu (min. 30 Șacu), 
GROSU.

Răzvan TOM A
★ ★

morului — Politehnica Iași (1—2); 
C.S. Botoșani — F.C.M. Progre
sul Brăila (0—5), Poiana Cîmpina 
— F.E.P.A. ’74 Bîrlad (0—1), Du
nărea C.S.U. Galați — F.C.M. 
Delta Tulcea (2—2), F. C. Con
stanta — Unirea Focșani (0—1), 
Ceahlăul Piatra Neamț — Pra
hova C.S.U. Ploiești (0—3), Ari
pile Victoria Bacău — Unirea 
Slobozia (2—0), Olimpia Rîmnicu
Sărat — Steaua 
C.F.R. Pașcani — 
(1—1).1. POLI. IAȘI
2. Progr. Brăila
3. C.S.M. S-va
4. F.C. Constanța
5. Steaua Mizil
6. Unirea Focș.
7. Olimpia
8. FEPA ’74
9. Prahova PI.

10. Ceahlăul P. N.
11. CFR Pașcani
12. Aripile Bacău
13. Delta Tulcea
14. Unirea Slob.
15. C.S. Botoșani
16. Dunărea Gl.
17. Minerul G. H.
18. Poiana Cîmp.

Mizil (0—0), 
C.S.M. Suceava

23 14 4 5 32-11 32
23 15 1 7 44-21 31
23 13 5 5 29-13 31
23 14 2 7 46-14 30
23 12 4 7 35-27 28
23 11 4 8 22-24 26
23 10 3 10 24-28 23
23 11 1 11 24-34 23
23 10 2 11 24-25 22
23 8 6 9 33-38 22
23 9 3 11 28-25 21
23 9 3 11 32-30 21
23 9 2 12 28-36 20
23 8 4 11 18-26 20
23 7 6 10 17-35 20
23 8 1 14 30-28 17
23 7 2 14 26-38 16
23 4 3 16 12-51 11

MUNCIIORESC 4-1 (2-1)
leaua șuteazâ violent. Bancă res
pinge in extremis, dar In faza 
imediat următoare se comite 
henț în careu. Execută HINTEA 
și 3—1 (min. S3). Luciditatea Iui 
Bența iși mai arată încă o dată 
fata peste alte 10 minute, la o 
precisă pasă în adincime spre 
BELEAUA care stabilește scorul 
final : 4—1 (min. 61).

Arbitrul Al. Comănescu (Ba
cău) a condus bine formațiile :

TRACTORUL : Dingan — AN- 
GHEL, Hintea, Crăciun. Mureșan
— Manta, BELEAUA (min. 75 
Ghioane), BENȚA — Marcăș (min. 
78 FI. Vasile), Andrași, HAN- 
DBEA.

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA : Iliescu (min. 15 Bancă) — 
Mihaiu, Vlad, Negoescu, A saftei
— Baicu (min. 65 Popescu), ST. 
LE'ȚA. Păun — Tițu, DIN, Răduț.

George ROTARU

„bara" lui Niță. din min. 48, a- 
v-ertizează gazdele că meciul nu 
este încă jucat. Rova iși trece 
în cont alte ocazii de marcare : 
min. 49. 56. 60 (ultima, bară). în 
sfîrșit in min. 83 spectatorii ră
suflă ușurați la frumosul gol al 
lui CIOACA.

Arbitrul arădean M. Axente

------ ■ —

ADMINISTRAȚIA DE
REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT UN 19 

APRILIE 1987

1. F.E.P.A. *74 Bîrlad — F.C. 
Constanța 2 ; 2. Minerul G.
Humorului — Dunărea C.S.U. 
1 ; 3. Unirea SI bozia — C F.R. 
Pașcani 1 ; 4. Prahova Plo
iești — Delta Tulcea 1 ; 5, Pan-, 
durii Tg. Jiu — A.S.A. Tg. Mu- 

a condus foarte bine formațiile : 
ROVA î Crăciunescu — Băjan, 

Floricel, SAMEȘ, CALEȘU — 
JLIE, Alexandru, Covaci — 
GHEORGHE, CIOACA, . Ștefan.

AUTOMATICA : POPA — 1O-
★

PANDURII TG. JIU — A.S.A. 
TG. MUREȘ 1—3 (1—0) ; I. Ma-
rius (ruin. 32), respectiv Botezan 
(min. 56) și Muntean (min. 58 
și 89).

C. S. TÎRGOVIȘTE — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 2—2 (2—1) î
Ghioacă (min. 20), Ghercu (min. 

.41), respectiv Pîrvu (min. 40) și 
Roșu (min. 89 — din 11 m).

CHIMICA TÎRNAVENI — A. S. 
DRO3ETA TR. SEVERIN 1—0 
(0—0) : Kuti (min. 80).

INTER SIBIU — I.C.I.M. BRA
ȘOV 1—1 (0—1) : Văsîi (min. 77). 
respectiv Bereteanu (min. 36).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — ELECTROPUTERE CRA
IOVA 1—1 (0—1) : Gh. Radu (min. 
49), respectiv Cîrțu (min. 33).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — I.M.A.S.A. SF. 
GHEORGHE 2—0 (1—0) ? Dragne 
(min. 5) si Olteanu (min. 58).

GAZ METAN MEDIAȘ — CAR- 
PAȚI MÎRȘA 2—2.

Relatări de la : M. Băloî. M. 
Avanu, I. Ducan. Gh. Topîrcea- 
nii, M. Ștefan, A. Soare.

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 aprilie) : Pandurii Tg. Jiu —

SERIA A III-o ----------------------------------------------------------------

GLORIA BISTRIJA - POLI.
BISTRIȚA, 19 (prin telefon).

Așteptat cu mult interes, meciul 
nu a avut atributele derbyuiud 
care se întrevedea. Intr-adevăr, 
partida a demarat greu, ambele 
echipe au jucat liniștit, s-a ratat 
din multe poziții bune. Vor des
chide scorul oaspeții în min. 27 : 
Vlătănescu execută o lovitură de 
colț șl NEAGU reia foarte fru
mos, nejenat. După pauză, jocul 
are cam același aspect, Andrei 
(Gloria) ratlnd goluri gata făcute 
in min. 46. 49 (Moise apără eu 
prețul accidentării sale), 80, 82.
Primul gol al formației locale va 
fi realizat în min. 48 de DANILA, 
gol „făcut" însă de Florea. Timi
șorenii revin în atac și BOLBA 
(min. 67) aduce din nou pe timi
șoreni în avantaj (gol Înscris cu 
capul, pasă de Ia același vlătă
nescu). Pe măsură ce medul se

UNIO SATU MARF-L C. BIHOR 1-0 (0-0)
SATU MARE, 19 (prin telefon). 

. Interes deosebit aici pentru par
tida dintre Unio și F. C. Bihor, 
gazdele decise fiind să nu intre 
,1a minus în clasamentul adevă
rului, în timp ce oaspeții doreau 
să nu piardă ,,plasa" studenților 
timișoreni, în tentativa de reve
nire în primul eșalon. Dar întâl
nirea n-a avut valențe deosebite, 
lupta pentru cele două puncte 
punîndu-și amprenta pe calitatea 
spectacolului fotbalistic. După o 
primă repriză anostă, săracă în 
faze de poartă și punctată" 
doar de două intervenții salva
toare ale portarului Lăzăreanu 
(min. 25 și 31, în fața lui Varga, 
scăpat singur, respectiv Stein- 
binder) și de o mare ratare a a- 
celuiași Varga în minutul 35. 
jocul se echilibrează, iureșul 
gazdelor fiind temperat de marea 
ocazie a lui N. Mureșan, la cen
trarea lui Lazăr în min. 57. Bi- 
horenii se văd tot mai mult în 
atac, însă cei care înscriu sînt 
sătmărenii în min. 73 prin VAR
GA, cu capul, în urma unui cor
ner, cînd a profitat de indecizia

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE
— METALUL BOCȘA 3—0 (1—0) î 
D. Moldovan (min. 5), Tulba 
(min. 46 și 61).

MINERUL PAROȘENI — C.I.L. 
SIGHET 3—0 (0—0) : Matula (min. 
56), Baltaru (imin. 62 — din 11 m.) 
și Barbu (min, 83),

DACIA MECANICA ORASTIE
— AURUL BRAD 6—0 (3—0) : Ha- 
țeganu (min. 12) , Vesa (min. 2i5 și 
46), Vătafu (min. 43), Nițu (min. 
60) si Moldovan (min. 64).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
CAVNIC 3—0 (3—0) : Irimuș (min. 
4 — autogol), Scînteie (min. 32) 
și Utiu (min. 33).

STRUNGUL ARAD — OLTMPIA 
SATU MARE 1—0 (0—0): Cîmpean 
(mim. 30).

MUREȘUL DEVA — ARMATU
RA ZALAU 1—0 (0—0) s iordache 
(min. 81).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — C.S. 
U.T. ARAD 1—2 (0—1) î Berindei 
'min. 64), respectiv Vuia (min.

30) și Manea (min. 73).
Relatări de la O. Nemeș, V. 

Purice, I. Siminie, P. Fuchs, N. 
Străjan I. Simion, și I. Lespuc.

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 aprilie) : Armătura Zalău —

S1AT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
roș 2 . 6. Inter Sibiu — I.C.I.M. 
Brașov x ; 7. Tractorul — Spor
tul muncit. Slatina 1 ; 8. Mu
ri".'! Deva — Armătura Zalău 
1 ; 9 Gloria Bistrița — Poli. 
Timișoara x; 10. Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.S. U.T.A. 2 ; 
11. Strungul Arad — Olimpia 
S.M 1 . 12. Dacia Mecanica
Orăștie — Aurul 1 ; 13. UNIO 
Situ Mare — F.C. Bihor Ora
dea 1.

NESCU, Gherase, Nochid (min. 
38 Stan), Boțonea — Zalupca. 
Pirvan, Niță, Pologea — Baciu 
(min. 74 GHIȚĂ), Pestrița.

Stelian TRANDAFIRESCU
* ★

ROVA Roșiori (0—1), Automatica 
București — C. S. Tîrgoviște 
(1—3), Autobuzul București — 
Inter Sibiu (1—2), A.S.A. Tg. Mu
reș — Electroputere Craiova 
(2—1), I.C.I.M. Brașov — Chi
mica Tîrnăveni (0—2), I.l.r.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Progresul Vul
can București (1—3), A. S. Dro- 
be>ta Tr. Severin — Gaz Metan 
Mediaș (1—3), Sportul Muncito
resc Slatina — Mecanică Fină 
Steaua București (2—3), Carpați 
Mîrșa — Tractorfll Brașov (0—3).

1. A.S.A. Tg. M.
2. Progr. Vulcan
3. Electroputere
4. Gaz Metan
5. I.C.IJW. Bv.
6. Sp. muncit.
7. Inter Sibiu
8. C.S. Tîrgoviște
9. A.S. Drobeta

10. Carpați Mîrșa
11. Chimica Tîrn.
12. Mec. Fină
13. ROVA Roșiori
14. Tractorul Bv.
15. IMASA Sf. Gh.
16. Autobuzul
17. Automatica
18. Pandurii

23 15 6
23 13 5 5 34-18 31
23 11 6 6 39-lă 28
23 10 4 9 24-20 24
23 9 6 8 27 -25 2f
23 10 3 10 30-29 23
23 10 3 10 27-27 23
23 10 3 10 31-34 23
23 9 4 10 34-28 22
23 8 6 9 32-28 22
23 10 2 11 31-36 22
23 8 5 10 28-31 21
23 9 3 11 22-35 21
23 7 6 10 25-30 20
23 8 4 11 25-40 20
23 5 8 10 22-28 18
23 7 4 12 22-38 18
23 8 2 13 20-42 18

TIMIȘOARA 2-2 (0-1)
scurge, crește numărul ratărilor 
echipei locale ; în afara celor 
deja enumerate, să le notăm pe 
cele ale Iul Florea (min. 70), 
Cervenschi (mim. 81), Trimblțaș 
(min. 89), Roman (min. 89), pen
tru ca egalarea să vină in min. 
90 : DANILA înscrie direct din 
lovitură de colț : 2—2.

Arbitrul G. lonescu (Bucu
rești) a condus bine echipele :

GLORIA î Nalați — Roman, 
CervenscbJ, Hurloi, Bagiu — Flo
rea, Dănilă, Ionele, I. Nlcolae — 
Goran (min. M Andrei), Trî.n- 
bițaș.

POLITEHNICA : Moise (min. 49 
Icobescu) — Pascu, lonuț, Vuș- 
can, Varga — iova, Neagu, vlă
tănescu (min. 75 Bobaru) — CMo- 
șutean. Botlba, Bozeșan n.

Mircea TUDORAN

„centralilor" orădeni care l-au 
lăsat complet liber.

Și, două minute mai târzi-u, 
putea fi 2—0, dar Lăzăreanu scoa
te incredibil de la rădăcina ba
rei, o minge pe care... scria gol. 
Punctul forte al gazdelor ? Linia 
mediană în care am remarcat a- 
portul dispecerului Balogh și 
travaliul ,,optarului“ Boje, mezi
nul echipei. Cît despre bihorenâ, 
cu doar un singur șut pe spațiul 
porții în 90 de minute, ei au ară
tat prea puțin pentru o preten
dentă la șefia clasamentului.

Arbitrul M. constantinescu 
(București) a condus foarte bine 
formațiile:

UNIO î Szabo — Balasz. Do- 
braș, Gnandt, Nemeș — Stein- 
binder, BALOGH (min. 88 Marta), 
BOJE — CZERBUS, VARGA, Puț 
(min. 83 Bornyasz).

F. C. BIHOR î LĂZĂREANU — 
Brumaru, BUCICO, Bruckental. 
(min. 80 Bdszok), Kiss — TAM AȘ. 
He, N. Mureșan — CIGAN, La
zăr, Georgescu (min. 32 Drăghici).

Dan MIHALCE/YNU
★

Mecanică Orăștie 
Bihor Oradea —
Cluj-Napoca (It—1) 

Arad — Strungul 
Olimpia Satu Mare -

(2-2).
Steaua 

C. S. 
Arad 

- Glo-

(1—3),
Unio Satu Mare 

Bocșa — Aurul

Dacia 
F. C.
C.F.R. 
U. T. 
(0—0)
ria Bistrița (0—1), Politehnica Ti
mișoara — Mureșul Deva (3—0), 
F. C. Maramureș Baia Mare — 
C.S.M. Reșița (0—2), Minerul Cav
nic — Minerul Paroșeni 
C.I.L. Sighet
(1—2) 
Brad

1. ”

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

10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Metalul 
_ (1—2).
„POLI" TIM. 
F.C. Bihor*) 
F.C. Maram. 
Gloria Bistrița 
U.T.A.
Armat. Zalău 
C.S.M. Reșița 
Min paroșeni 
Unio S. Mare 
Metalul Bocșa 
Strungul Arad 
Dacia Orăștie 
Aurul Brad 
C.I.L. Sighet 
Olimpia S. M. 
Mureșul Deva 
Min. Cavnic 
Steaua C.F.R.

♦) Echipă penalizată 
puncte.

3 53-27 34
3 35- 8 30
6 45-16 29
8 35-23 26
9 30-35 26
9 34-35 24

23 14 6
23 13 7
23 12 5
23 114
23 12 2
23 10 4 ___
23 10 3 10 30-23 23
23 9 5 9 28-26 23
23 9 4 10 25-28 22
23 10 2 11 29-34 22
23 9 4 10 23-31 22
23 10 1 12 37-39 21
23 9 3 11 32-39 21
23 9 3 11 34-42 21
23 8 5 10 26-38 21
23 7 2 14 21-48 16
23 7 1 15 32-41 15
23 5 5 13 23-39 15

FOND TOTAL DE C1ȘTI- 
GURI : 1.463 065 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO 2 DIN

19 APRILIE 1987
Extragerea 1 : 13 5 60 3
Extragerea a II-a : 72 66 2 59
Extragerea a IlI-a: 34 39 10 Ș4
Fond total de cîștiguri : 

873,311 lei, din care 31 009 lei 
report la categoria I.



Turneul de calificare pentru C.E. de baschet-cadeți

INTRE FINALISTE

va 
in 
al
2. 
P.

ECHIPA ROMÂNIEI
BRAȘOV, 19 (prin telefon). La 

capătul a trei zile de Întreceri, 
urmărite cu viu interes de un 
public numeros, reprezentativele 
U.R.S.S. șl ROMÂNIEI au obți
nut calificarea pentru Campiona
tul European de baschet pentru 
cădeți (juniori II» care se 
desfășura în luna august, 
Ungaria. Clasamentul final 
turneului: 1. U.R.S.S. 6 p. 
România 5 p, 3. Bulgaria 4 
4. Cipru 3 p.

Echipa tării noastre a susținut 
paritda decisivă pentru calificare 
ta compania selecționatei Bul- 
gârlei, pe care a învins-o cu un 
scort net: 68—52 (36—21). Bas-
chetbailștii români s-au Impus 
încă din prima repriză datorită 
superiorității tehnico-tactice și 
puterii de luptă, obțlnînd la 
pauză un avantaj consistent, 
menținut în următoarele 20 de 
ndnute. Cei mai buni jucători ai 
lotului român au fost M. Sine
vici (coordonator) și C. Popa 
(în lupta sub panouri). Pentru 
România au marcat: Popa 23, 
Sinevici 17, Ionescu 8* Lukacs 
8. Pelger 5, Hălmăgeanu 2. Ca-

lancea 5; coșgetenil oaspeților: 
Aliplev 17, Brasnaki 8; arbitri: 
L, Kral (Ungaria) și D. Radik 
(Iugoslavia).

Sîmbătă, reprezentativa țării 
noastre a dispus de cea a Ci
prului cu 76—40 (33—18). Marca
torii echipei române: Sinevici 
19, Popa 12, Smeu 5, Calnncea 6, 
Lukacs 4, Lazăr 2, Ionescu 14, 
Pelger 5, Pin tea 3; coșgeterul 
oaspeților: Kyriakou 22; arbitri: 
D. Radik șl E. Dimitrov (Bul
garia).

Alte rezultate: U.R.S.S. — 
BULGARIA 78—47 (37—30). Supe
riori ca talie și pregătire tehni- 
co-tactlcă. cu combinații tactice 
eficiente, sportivii sovietici au 
ciștigat la un scor edificator. 
Coșgeteri: Iakoubouauskas 18, 
Nikolov 10 (U.R.S.S ), respectiv 
Guekov 14; arbitri: L. Kral și 
S. Stephanou (Cipru), U.R.S.S.— 
CIPRU 68—25 (28—16). Coșgeteri: 
Stoumbris 14, Kouliamiae 13 
(U.R.S.S.), respectiv Kapartis 7î 
arbitri: E. Dimitrov — V. Ilin 
(România).

Nîcoleta ALDEA

a Început c.m
DE HOCHEI (grupa A)

BELGRAD, 19 (Agerpres. 
Proba de dublu din cadrul 
turneului internațional de te
nis de la Umag (Igoslavia) s-a 
încheiat cu victoria cuplului 
român Marius Comănescu — 
Mihai Vanță, care a întrecut 
în finală cu 6—3, 7—6 pere
chea italiană Devido — Vandi- 
ni. în semifinale, sportivii noș
tri reușiseră să-i elimine cu 
6—4, 2—6, 7—5, pe tenismenii 
Kowalski (Polonia) — Rodri- 
guez (Spania). în semifinalele 
probei de simplu, Cihac (Ce
hoslovacia) l-a învins cu 6—1,

6—4 pe olandezul Wekemans, 
tn timp ce Devido l-a întrecut 
cu 0—6, 6—4, 6—4 pe Adrian 
Marcu.

KASPAROV, LIDER
LA BRUXELLES

în primul concurs internațional al anului la motocros

CURSE SPECTACULOASE IN „CUPA STEAUA"

BRUXELLES, 19 (Agerpres). — 
In turneul internațional de șah 
de la Bruxelles, după 7 runde 
lider al clasamentului este cam
pionul mondial Garri Kasparov, 
cu 5,5 puncte, urmat de Korci- 
noi 5 puncte, Liubojevlci — 4.5 
puncte (1) etc. în runda a 7-a. 
Winants a ciștigat la Meulders. 
în timp ce partidele Korclinoi — 
Kasparov, Short — Tal. Timman 
— Liubojevicl, Van der Wid-Lar- 
sen. Torre — Karpov s-au ter
minat remiză.

VIENA (Agerpres). — în pri
ma zi a Campionatului Mondial 
de hochei pe gheață (Grupa 
A) ce se desfășoară la Viena, 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Elveția 
13—5 (6—1, 3—2, 4—2) ; Suedia 
— R.F. Germania 3—0 (2—0, 
1—0, 0—0) ; Canada — S.U.A. 
3—1 (1—0, 1—0, 1—1). Iată și 
scorurile zilei a doua, în care 
echipa U.R.S.S. a învins cu 
7—0 (0—0. 3—0. 4—0) selec
ționata R. F. Germania, iar 
reprezentativa Suediei a dispus 
cu 6—2 (1—0. 4—1. 1—1) de 
formația S.U.A.

SURPRIZĂ' LA TOKIO:
LENDL ELIMINAT !

ZARNEȘTI, 19 (prin telefon). 
De la început trebuie să 
spunem că alegerea traseului 
de la poalele masivului Pia
tra Craiului ca gazdă pentru 
primul concurs international de 
motocros al sezonului, concurs 
dotat cu „Cupa Steaua", a fost 
cît se poate de inspirată, aso
ciația sportivă Torpedo din 
localitate, reușind să asigure o 
organizare 
care merită 
diția a III-a 
a prilejuit 
mulți piloți 
în frunte i
Andreas Kristinov, Iuri Hudia- 
kov, nume apreciate în arena 
internațională, pentru care dis
putele de duminică au consti
tuit o ultimă verificare în ve
derea participării lor la etapa 
a Il-a a Campionatului Mon
dial programată în Portugalia, 
în aceste condiții, „capul de

ireproșabilă pentru 
i toate laudele. E- 

a acestei ccmpetiții 
întîlnirea cu mai 

sovietici de marcă, 
cu Vestur Gausis,

afiș" al reuniunii de la clasa 
250 cmc. seniori a satisfăcut 
așteptările, oaspeții imprimînd 
din start un ritm deosebit de 
alert în ambele manșe. Cîțiva 
dintre alergătorii noștri frun
tași s-au situat la nivelul pu
ternicilor Icț adversari, furni- 
zînd celor aproape 10 000 de 
spectatori bucuria vizionării 
unui atractiv spectacol motoci- 
clist pe teren accidentat. Spre 
satisfacția generală, în lupta 
pentru un loc pe podiumul de 
premiere s-a angajat, de la 
pornire, cunoscutul nostru mo- 
tocrosist, Ernest Miilner, care 
cu o tehnică cizelată a ocupat 
locul secund la cl. 250 cmc 
(prima manșă). Din păcate, în 
cea de-a dc.ua rundă, după 4 
ture, a avut o defecțiune teh
nică, ieșind astfel din lupta 
pentru primele locuri.

în confruntările de la clasa 
125 cmc tineret, reprezentanții

noștri au făcut uz de întregul 
arsenal tehnic și fizic în com
pania partenerilor lor de la 
Ț.S.K.A. Moscova. Doru Titi- 
lencu. combativ cum îl știm, 
s-a străduit și a dovedit că 
rămîne un valoros lider al e- 
chipei reprezentative de tine
ret.

REZULTATE TEHNICE — 
cl. 250 cmc — seniori: 1. A. Kris
tinov 40 p, 2. I. Hudiakov 34 p 
(ambii de la Ț.S.K.A. Moscova), 
3. P. Tltilencu (Torpedo Zăr- 
nești) 26 p, 4. Al. Illeș (Steaua) 
26 p. 5. E. Miilner (Steaua) 21 p.

CL 125 cmc — tineret : 1. V,
Rudenko 37 p, 2. P. Sarakin 27 p, 
3. P. Zaremba 24 p (toți de la 
Ț.S.K.A. Moscova)... 5. D. Titi- 
lelncu (Steaua) 32 p, 6. L. Ro- 
șonți (Steaua) 18 p.

Cl. echipe : 1. Ț.S.K.A. Mos
cova 74 p, 2. Steaua 52 p, 3. Au- 
tomecanica Moroni 1® p.

NOU RECORD MONDIAL DE HALTERE
TOKIO, 19 (Agerpres). — în 

cadrul campionatelor Asiei 
haltere. competiție ee 
desfășoară Ia Tokio, sportivul 
He Zhuoqiang <R.P. Chineză) a 
stabilit un nou record mondial 
la categoria 52 kg — stilul 
„smuls", cu performanta 
116.500 kg

la 
se

TOKIO, 19 (Agerpres). — In 
optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
Tokio, tînărHl jucător ameri
can David Pate a furnizat o 
surpriză reușind să-1 elimine 
cu 7—6, 4—6 7—6 pe ceho
slovacul Ivan Lendl, cotat ca 
prim-favorit al concursului!

Alte rezultate : Scott Davis 
(S.U.A.) — Miloslav Mecir 
(Cehoslovacia) 7—6. 6—1 , Jim
my Connors (S.U.A.) — Ra- 
mesh Krishnan (India) 6—4,

Traian IOANIȚESCU

„CENTURA
(Urmare din pag. 1)

DE AUR“
Drișcu și Tolip Israilov 
(U.R.S.S.). Sportivul nostru a 
început bine meciul și nimeni 
nu bănuia dezncdămîntul. Du
pă o repriză, Drișcu avea a- 
vantaj pe buletinele judecăto
rilor. In rundul secund, pe un 
atac al românului, Israilov a 
reușit un croșeu dur la față 
și Drișcu a fost numărat. în 
finalul reprizei, boxerul sovie
tic a mai „prins" o directă de 
stingă și Drișcu a fost trimis 
la podea. Antrenorii noștri au 
sesizat situația dificilă a ele
vului lor și l-au oprit să con
tinue lupta. învingător prin 
abandon (2) Tolip Israilov.

Un salt peste categorii ne-a 
adus pe ring sportivii de ca
tegorie grea. Petre Bornescu 
și Roberto Balado (Cuba). Me
ciul incepe prudent, cu tato
nări de ambele părți. Deza
vantajat de alonjă, Bornescu 
trebuie să atace. O face, dar 
cubanezul îl... primește cu 
directe de stingă și „un-doi“- 
uri. Cu toate eforturile depuse, 
sportivul nostru nu se poate 
impune, cel care acumulează 
puncte cu claritate fiind Ro
berto Balado, căruia i se atri
buie o meritată decizie (4—1).

La „mijlocie", Vasile Damian 
a încercat să cîștige folosind 
îndeosebi brațul stîng în me
ciul cu Lino Ramirez (Cuba), 
tactică teoretic bună ținînd 
seama de faptul că el avea a- 
vantajul alonjei. Din păcate 
Damian nu a apreciat bine dis
tanța. lovind de cele mai mul
te ori imprecis, fapt care i-a 
facilitat sarcina cubanezului de 
a se apropia și a plasa serii 
la corp. La desele ratări cu 
stînga. Damian a adăugat și o 
neînțeleasă reținere a brațului 
drept, pe care nu l-a întrebu
ințat aproape deloc. în aceste 
condiții, normală victoria la 
puncte obținută de Lino Ra
mirez.

Meci „neutru" pentru spec
tatori la „semigrea". Și-au 
disputat „Centura" Jose Gon
zales (Cuba) și Rinat Trișev 
(U.R.S.S,). După o partidă a-

nostă, fără veleități tehnice, in 
care Gonzales a primit două 
avertismente — just date de 
arbitrul Gabriel Danciu — Ri
nat Trișev a primit decizia 
de învingător în unanimitate.

Surprins de o contră de 
dreapta chiar în primul minut 
de luptă, Marian Gavrilă a 
fost numărat, lăsînd apoi în
treaga inițiativă partenerului 
de întrecere la „mijlocie mică", 
Jose Luis Hernandez (Cuba). 
Acesta, un tehnician de clasă, 
se impune cu autoritate de- 
terminîndu-1 pe... antrenorul 
Calistrat Cuțov să-și oprească 
elevul la începutul reprizei se
cunde. învingător prin aban
don, J. L. Hernandez.

„Cocoșii" Ion Guzganu (pre
gătit de Nicolae Gîju) și Ale- 
xandr Hristov (Bulgaria) au 
făcut o adevărată demonstrație 
de scrimă pugilistică, confrun
tarea lor fund, deseori, aplau
dată de spectatori. Românul 
după ce tn semifinale l-a în
vins clar pe campionul cate
goriei, Marcelică Tudorlu, nu 
s-a lăsat influențat de cartea 
de vizită a adversarului — me
daliat cu argint la ultima edi
ție a C.E. — si a răspuns cu 
aceleași arme impuse de Hris
tov : lovituri precise, joc de 
picioare derutant, eschive spec
taculoase. în această situație 
misiunea juriului a fost foarte 
dificilă. A fost preferat ca 
învingător (3—2) AL Hristov.

Finală dramatică la „muscă". 
Edy Suarez (Cuba) contra lui 
Tutuk Vedat (Turcia). Meci 
dinamic de la primul la ulti
mul gong. După un final fier
binte, aplaudat de asistentă, 
juriul a decis: învingător la 
puncte (4—1) Tutuk Vedat. 
Subliniem că, după o partici
pare la 13 ediții ale turneului. 
Vedat este primul care cuce
rește o „Centură" pentru dele
gația Turciei!

Finală românească și la „u- 
șoară“. Un meci al ambițiilor 
desfășurat sub semnul echili
brului pînă tn ultima repriză 
cînd campionul categoriei. Vio
rel Mihăilă. 
pună în valoare croșeele de

dreapta. Două dintre acestea 
l-au adus în situația de k.d. 
pe Florian Țîrcomnicu, ușurînd 
sarcina judecătorilor, care i-au 
acordat victoria cu 5—0 lui 
Viorel Mihăilă.

în cea de a treia finală ro
mânească a turneului la „se- 
miușoară" s-au întîlnit cam
pionul mondial de tineret — 
1985 Daniel Măeran și meda
liatul cu bronz al C.E. tineret 
— 1986 Marian Dumitrescu. A 
fost un meci între doi buni 
tehnicieni a căror luptă curată 
l-a făcut un simplu spectator 
pe arbitrul din ring Dumitru 
Banciu. Am asistat la schim
buri frumoase de lovituri ex
pediate de ambii sportivi. Și-a 
spus cuvîntul în ultima in
stanță superioritatea tehnică a 
lui Măeran care a fost decla
rat cîștigător la puncte cu 4—1.

Așteptat cu o justificată ne
răbdare, a venit și meciul ve
detă al galei finale. Pe ring 
au urcat „penele" Daniel Du
mitrescu și Ri Miong II (R.P.D. 
Coreeană). Lupta începe calm, 
cei doi sportivi, excelenți teh
nicieni pîndindu-se cu calm, 
dar și cu agilitate de feline. 
Pe măsură ce secundele trec, 
Dumitrescu se impune cu au
toritate, punctînd clar cu di
recte și „un-dol“-uri. Ri Miong 
II răspunde dar nu poate egala 
în nici un moment. Juriul a- 
cordă însă victoria sportivului 
coreean.

Partida „supergreilor" nu s-a 
disputat, pugilistul bulgar 
Ghiorghi Harizariov fiind oprit 
de medic să boxeze cu Do
rin Răcaru.

••
a La Kdin (60 0U0

tori) : R.F. Germania italia
0—0. In formația gazdelor au e- 
voluat printre alții, Immel, Her- 
get, Buchwaid, Mathăus, Pfiu- 
gier, Littbarski, Voller, Allofs. 
în timp ce de la oaspeți au aoă- 
ru,t pe teren cunoscutii Zenga. 
Bergomi, Dossena, Altobelli. 
Viali.
• La Tbilisi (tot ta meci ami

cal) : U.R.S.S. — Suedia 1—3 
(0—0)! Fără trei titular, de la 
I.F.K. Goteborg (Hysen, L. Nil
sson și Andersssn), reprezentati
va Suediei a produs o mare 
surpriză. întrecînd cu 3—1 pri
ma selecționată a U.R.S.S. Toate 
cele 4 goluri au fost marcate în 
numai 7 minute! Pentru învin
gători: Limpar (min. 63). Mag
nusson (min. 66 si 73). respectiv 
Belanov (min. 68).

ANGLIA (et. 37) !
— Everton 
West Ham 
Nottingham 
ventry 2—0

(et. :
0—1,

2—0,
3—0,
Manchester

Aston 
Leicester 
Liverpool 
Luton —

City
Co-

Newcastle — • Man
chester United 2—1. Norwich — 
Sheffield Wednesday 1—0. Q.P. 
Rangers — Chelsea 1—1, Sout
hampton — Oxford 3—0. Totten
ham — Charlton 1—0, Wimbledon 
— Arsenal 1—2. în clasament 
Everton 73 p (36 j). Liverpool 
70 p (37 1), Tottenham 64 p (35 j).

SCOȚIA (et. 41): Celtic —
Dundee Utd 1—1. Clydebank — 
Rangers 0—3, F.c. 
Motherwell 4—1, 
Falkirk 0—1, Hearts 
1—1. St.
1—1. In 
Celtic 61. Aberdeen 53 p, Dundee 
Utd. 53 p (39 j.).

R.D.G. (et. 21): Dynamo Ber
lin — Jena 3—1, 
Bischofswerda 2—1, 
Riesa 1—2, Dynamo 
Brandenburg 1—1.
Oder — Union 0—1J, 
Stadt — Aue 0—0, 
Lok. Leipzig 2—2.
Dynamo Berlin 34 
zik 31 p. Dynamo

Dundee — 
Hamilton — 
— Aberdeen 

Mirren — Hibernian 
clasament Rangers 64.

Magdeburg — 
Erfurt — 
Drgsda — 
Frankfurt/ 

Karl Marx 
Cottbus — 

în clasament 
p, Lok. Lelp- 
Dresda 29 p.

• reușit să-și

ATENȚIE LA SAN MARINO!
Mai Întâi, acest stat

20 000 de locuitori) a . _____ ________ ___  ______ T..
naționale, Federazione Sanmarinese Giuoco Calclo, după eare’a 
cerut să facă parte din U.E.F.A. Nici n-a așteptat răspunsul, 
pînă la urmă (firește) pozitiv, ci a șl contractat, recent, primul 
meci internațional la nivel de echipă reprezentativă, cedlncl 
greu In fața Canadei. 0—1, cu observația că unicul gol a fost 
marcat de D. Macini în... proprie poartă I Comentatorii Insă 
au notat că formația antrenată de Cesare Casali. formată din 
jucători angajați In campionatul Italiei vecine, a lăsat o impre
sie plăcută, eu atît mai demnă de laudă cu olt în San Marino, 
unde activează deja 1« cluburi (cele mai cunoscute fiind San 
Marino, Cosmos și Juvenes) nu există încă un campionat 
intern •

Dar San Marino are. vă veți lămuri Imediat, intenții mari I 
De pe urma cărora nu puține necazuri 1 se trag lui Massimo 
Bonini, jost jucător la Cesena și tn prezent, la Juventus. Năs
cut (în 1959) tn San Marino, Bonini a evoluat de 9 ort în selec
ționata de tineret a Italiei și date fiind virata șl valoarea lui. 
spera să poată prinde, tntr-o bună zi, și squadra azzurra. Visul 
Iul s-a spulberat... Pentru că propunlndu-și să devină (șt Încă 
repede I) cît mal competitivă pe plan Internațional, federația 
din San Marino a adresat un memoriu la U.E.F.A. solidttnd 
reconsiderarea „cazului Bonini". tn ideea ta care, șbergînd cu 
buretele cele 9 selecții amintite, forul european să-1 acorde 
celui tn cauză drept de joc pentru ..naționala" sanmartneză t 
Pentru moment, lucrurile par însă ceva mai încurcate, căci 
Juventus nu i~a permis lui Bonini (se zice că avînd șl asenti
mentul tul !) să la parte la meciul cu Canada ! Dar dosarul 
rărntae pe rol șt merită reținută, doar ca divertisment ?, Invi
tația pe oare Casali l-a repetat-o lui Bonini : „Vino și. după 
oe vom învinge Italia, n-af să mai regreți" 7 !

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

liliputan de la poalele Apeninilor {61 km>, 
pus la punot organizarea unei federații

♦ PF SCURT * PE SCURT* PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT*
AUTOMOBILISM • In „Raliul 

Safari" pe primul loc al clasa- 
mentu’u! se află pilotul finlan
dez Hannu Mikkola („Audi Qua- 
ttro”). urmat de suedezul Biorn 
Waldegaard (.,Toyota"'.

NATAȚIE • tn cadrul con
cursului de la Vitkovice (Ceho- 
s ovația', tnotâtoarea poloneză 
Eorota Kilak a ciștigat proba de 
mo m bras, cu timpul de 1:10-70, 
Iar 
nâ) 
100

Angela Grimm (RD. Garma- 
s-a situat pe primul loc la 

m fluture tn 1:0419.

TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneul ut feminin de la 
Amelia Island (Florida). Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia) a dis
pus cu 1—9, 9— î de Phelps (S.U.A.), 
iar Gabriela Sabatini (Argentina) 
a cd?tlgat cu 9—4, 4—9. 9—3 par
tida cu Helen Kelesl (Canada). 
• Turneul feminin de la Tokio 
a fost ciștigat de iucătoarea bul
gară Mantiefia Maleeva, care a 
dispus în finală eu 6—2. 6—3 de

americana Barbara Gerken. • 
Partidele din sferturile de fi
nală ale turneului de la Nisa 
s-au încheiat cu următoarele le- 
zultate: Andrei Cesnokov (URSS)
— Martin Jalte (Argentina) 7—6, 
6—2 ; Kent Cartsson (Suedia)
— Ronald Agenor (Halii) 6—S.

(Franța) 
(S.U.A.)

6— 1; Thierry Tulasne 
— Aaron Krlckstein
7— 6, 7—6; Emilio Sanchez (Spa
nia) — Marian Vajda (Ceho
slovacia) 6—2, 6—2.
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