
Proletari din toate țările, unlți-vă J
Sîmbâtâ, la Tbilisi, în Campionatul European - r.l.P.A.

0 REMARCABILĂ VICTORIE
A RUCBYȘTILOR NOȘTRI:

13-12 CU REPREZENTATIVA U.R.S.S.
ZIAR Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLIII - Nr, 11 615 I 4 PAGINI - 50 BANI I Luni 27 aprilie 1987 |

DANIELA SILIVAȘ - PERFORMERA NUMĂRUL 1
A CAMPIONATE LOR INTERNATIONALE DE GIMNASTICA AEE ROMÂNIEI

Atmosferă entuziastă, evoluții 
de ridicată valoare tehnică, 
note maxime, aplauze căl
duroase pentru competitori — 
iată ce a caracterizat și uțti-

Daniela a primit la bîrnă și sol 
nota 10, vom avea și mai clară 
forța cu care ea s-a impus în 
fața adversarelor din concurs, 
45 de sportive din 18 țări ale

respectiv trei, la individual 
compus, alături de care (excep- 
tînd ratarea de la bîrnă) o im
presie excelentă a produs și 
Celestina Popa. Se poate apre-

(prin telefon, de la 
nostru). Echipa de

APROAPE DE PERFECȚIUNE!
Temeinică pledoarie 

pentru frumusețe și de- 
săvîrșire, timp de 3 zile, 
in sala „Victoria" din 
Ploiești (arhiplină !), un
de „Internaționalele" de 
gimnastică ale României 
s-au dovedit a fi și de 
această dată, îndeobște in 
competiția feminină, o 
întrecere de referință pe 
plan mondial. Finalul, 
datorat /,solului" fetelor, 
a însemnat parcă mo
mentul de vîrf al celor 
trei zile, pînă și inegala
bila Nadia Comăneci, im
perturbabilă în calitate 
de șefă a brigăzii de ar- 
bitre, abținîndu-se cu 
greu să nu izbucnească 
in aplauze după excep
ționala evoluție a Danie
lei Silivaș. Intr-un ritm 
drăcesc și cu o măiestrie 
neasemuită, fără exage
rare vecină cu absolutul, 
cu perfecțiunea (oricît 
ne-ar speria aceste cu
vinte !), invingătoarea de 
la individual compus și-a 
trecut in cont cea de a 
treia notă maximă, ridi- 
cind la 6 numărul notelor 
de 10 obținute de fetele 
noastre. Spre lauda lor 
și. desigur, a antrenorilor 
care le pregătesc !

(Înaintea „europenelor" 
de la Moscova (20—24 
mai), gimnastele român
ce au dominat clar și de
tașai competiția, cu toate 
că nivelul adversarelor

(vezi sovietica Kondrato- 
va) a fost ridicat, tn pri
mul mare concurs al a- 
nului desfășurat „acasă" 
(termen cu atît mai exact 
cu cit Celestina Popa e 
ploieșteancă !), ele au 
confirmat .pozițiile frun
tașe realizate, la început 
de sezon, in Europa, la 
Avignon (Daniela Sili
vaș), Riga (Eugenia Go
lea, locul 1 la bîrnă), 
Wembley (Camelia Voi- 
nea) și Cottbus (Popa, 1 
la birnă), probind o dată 
în -plus 
surse 
noastre 
plicit. 
Chiar dacă, a'vînd ca o- 
biectiv major „mondiale
le" (Rotterdam, ÎS—25 oc
tombrie), Ecaterina Sza
bo n-a intrat in competi
ție, iar SHivaș și Golea 
s-au însoțit, in drumul 
lor spre izbîndă (2 de 10 
și pentru Eugenia !), de 
cite o genunchieră:

In ceea ce ne privește, 
spre a nu mai lungi vor
ba, „Internaționalele" de 
la Ploiești (in paranteză 
fie spus, organizate fără 
reproș) au constituit o 
excelentă repetiție gene
rală înaintea C.E., forma, 
ambiția și dăruirea fete
lor noastre mărindu-ne 
cota de nădejdi pentru 
întrecerea nr. 1 a conti
nentului.

Ovidiu IOANIȚOAIA

inepuizabilele re
ale gimnasticii 
feminine și, im- 

înalta ei clasă.

Daniela Silivaș st Marius Gherman, 
tineri și talentați gimnaști ai Româ
niei. ciștigători la individual compus 
In Campionatele Internaționale ale 
tării noastre

Foto : Aurel D. NEAGU

mele două reuniuni ale celei 
de-a 30-a ediții a Campionate- 

. lor Internaționale de gimnasti
că ale României, desfășurate în 
Sala Sporturilor „Victoria" din 
Ploiești.

A' fost, mai întîi, acea seară 
minunată pe care ne-au oferit-o 
participantele sîmbătă, cînd 
Daniela Silivaș a realizat un 
frumos și deosebit de aplaudat 
„bis", cea mai bună gimnastă 
a țării adăugind succeselor din 
1985 și 1986 o nouă victorie la 
individual compus. Poate mai 
mult decît succesul ca atare a 
îneîntat maniera în care a evo
luat multipla noastră campioa
nă. siguranța cu care ea și-a 
prezentat exercițiile în toate 
cele patru probe ale competi
ției. Iar dacă vom menționa că

lumii. încă o dată, Daniela Si
livaș a dovedit tuturor că acest 
aparat atît de dificil, bîrnă, 
care le „chinuie" pînă la ob
sesie pe toate gimnastele, prac
tic nu are nici un fel de secret 
pentru sportiva noastră. La fel 
ca și în urmă cu doi ani, cînd, 
la Montreal, cucerea titlu) de 
campioană a lumii, Daniela 
ne-a ținut pe toți cu răsuflarea 
tăiată mai bine de un minut, 
uimind pur și simplu prin si
guranța cu care și-a prezentat 
noile elemente, prin înalta mă
iestrie și virtuozitate a între
gii sale evoluții.

Satisfacția și bucuria pentru 
succesul Danielei au fost în- • 
tregite, apoi, de reușitele Eu
geniei Golea șl Cameliei Voi- 
nea, situate pe locurile doi,

cia că Eugenia Golea se află 
Intr-un vizibil progres, ea do
vedind acum, mai mult decît 
tn trecut, nu numai expresivi
tate, ci și calități tehnice deo
sebite, .două dintre exercițiile

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag a 4-a)

Divizia A la handbal feminin

IN DERBYUL CAMPIONATULUI, ȘTIINȚA BACĂU- 
MUREȘUL IMATEX TG MUREȘ 28-24 (15-9)
Etapa a XlX-a â Diviziei A 

la handbal feminin a fost domi
nată de derbyul dintre ocupan
tele primelor două locuri ale 
Clasamentului — Știința Ba
cău, campioana en titre, și Mu
reșul IMATEX Tg. Mureș. Prin 
victoria obținută, studentele au 
luat o opțiune serioasă pentru 
un nou titlu de campioane, a- 
vansul de cinci puncte în frun
tea clasamentului fiind decisiv. 
Consemnăm de asemenea vic
toria, la limită, a Confecției (în 
partida cu TEROM), care s-a 
depărtat considerabil de zona 
retrogradării.

ȘTIINȚA BACAU — MURE
ȘUL IMATEX TG. MURES 
28—24 (15—9). BACAU. 26 (prin 
telefon). Campioana țării. Știin
ța Bacău, a știut să-și apere în

mod strălucit renumeîe și să 
facă pasul aproape hotărîtor 
pentru cîștigarea unui nou ti
tlu, în excelenta partidă, dispu
tată duminică, cu Mureșul 
IMATEX Tg. Mureș. La capă
tul a 60 de minute, în care au 
jucat foarte bine, băcăuancele 
au Învins cu 28—24 (15—9). 
Dacă ar fi să facem o compara
ție cu alte evoluții ale cam
pioanei, am spune că Știința 
Bacău a oferit un spectacol 
handbalistic cum de mult nu 
am văzut. Cu foarte puține ex
cepții, tot ce au întreprins stu
dentele în atac le-a reușit, ele 
înscriind serii de cite 5, 6 și 7

Ion GAVR LESCU

(Continuare In oag 1-JI

TBILISI 
trimisul 
rugby a României și-a regăsit 
cadența șl, reluind firul com
bativității sale atît de aprecia
te, dind din nou dovadă de un 
exemplar spirit de luptă, a 
reușit să învingă sîmbătă, după 
un meci de mare angajament, 
reprezentativa Uniunii Sovieti
ce, cu 13--12 (7—6). „Tricolo
rii" și-au onorat astfel palma
resul intîlnirilor directe, reali- 
zind la Tbilisi al zecelea suc
ces din cele 11 partide cu re
prezentativa Uniunii Sovietice.

A fost un meci foarte greu, 
dar in deplină sportivitate, dis
putat pe o ploaie cernută și 
un teren alunecos. Povara 
disputei a căzut, firește, pe u- 
merii înaintașilor, care au ac
ționat cu multă dăruire. Pen-, 
tru înaintarea grămezii. Dumi
tru i-a fost preferat în linia a 
doua lui gt. Constantin, soco
tit ceva mai fragil. Paraschiv. 
mijlocașul la grămadă, a fă
cut o partidă mult mai bună 
decît acum două săptămîni, în 
fața Italiei, în timp ce Alexan
dru, la deschidere, a degajat 
des terenul, masînd echipa so
vietică în propriul cîmp de joc. 
Putem spune că apărarea — 
agresivă — a funcționat aproa-, 
pe perfect, nepermițînd rugbyș- 
tilor sovietici să treacă măcar 
o dată. în schimb, atacurile 
reușite cu „treisferturile" au 
fost mai puține, doar unul fi-

ind convertit în eseu de AL 
• Marin. Fundaș de ultim mo

ment, V. Ion a jucat destul 
de precis, în ciuda „tirului" 
constant al atacanților sovietici, 
care l-au încercat neîncetat cu 
șuturi lungi. De partea repre
zentativei sovietice, am văzut 
un joc activ și rapid al înain
tării, dar linia de treisferturi 
(cu Mironov accidentat la în
ceput de meci) nu a mai avut 
aplombul obișnuit. Fundașul de
butant, gruzinul Dzagnidze, a 
impresionat.

Dintre momentele mai impor
tante ale întîlnirii vom începe 
cu minutul 14 : atac iute al 
sovieticilor pe partea închisă, 
după grămadă. Marin plachea
ză, dar din poziție de... of
said ; lovitură de pedeapsă 
transformată de IGOR MIRO
NOV si 
U.R.S.S.
xandru 
drop, la 
ducanu.
română 
șutat de
advers, urmărește prompt, se 
creează aglomerare și. după un 
ofsaid al partenerilor, ALE
XANDRU execută sigur lovitu
ra de pedeapsă : 3—3. Singurul 
eseu al meciului este consem
nat în min. 33 : grămadă în

Dimitrie CALLIMACH1

e 3—0 pentru echina 
După trei minute, Ale- 

ratează cu puțin un 
o tușă bună a lui Ră- 
în min. 28, , formația 
joacă repede balonul 
Alexandru în terenul

(Continuare tn vag a 4-a)

Internaționalele" de sărituri In apă

LA JUNIOARE, PROGRAM DE... SENIORI!
Valoarea ridicată a sărituri

lor, consemnată după reuniunea 
inaugurală a Campionatelor In
ternaționale ale României (găz
duite, în condiții ireproșabile, 
de Bazinul Olimpia din Sibiu), 
s-a menținut și sîmbătă. în 
mod deosebit s-a evidențiat în
trecerea junioarelor la platfor
mă, unde Iulia Iraklieva a pre
zentat un program de sărituri 
libere ce poate fi întîlnit doar 
la seniori : triplu salt înainte 
(coeficient 2,7), înapoi (3,2), 
răsturnat (3,4 !) și contra tram
bulinei, dintre care a greșit 
doar una (cea mai „ușoară" : 
înainte), ceea ce a și dus la 
pierderea locului I, ocupat de 
Elena Doroșenko. Dintre repre
zentantele țării noastre. Ioana 
Voicu (antrenoare Melania 
Treistaru) a obținut cea mai 
bună clasare — locul 4, Destul 
de sigură tn execuții, cu unele 
sărituri pretențioase. tînăra

sportivă a dovedit că urmează 
o linie ascendentă. O surpriză 
plăcută a furnizat-o Vladia 
Dicu (antrenor: Duniitru Po- 
poaie), în progres evident. A 
dezamăgit, în schimb, cîștigă- 
toarea edițiilor 1985 și 1986 ale 
competiției, Daniela Popa (an- 
trenoare: Viorica Kelemen), a 
cărei eclipsă de formă sportivă 
o dorim depășită cît mai cu- 
rînd. Surpriza — plăcută — a 
reuniunii a fost evoluția foar
te tinerelor Cristina Loloin 
(născută în 1975) ți Gabriela 
Stoica (1974), eleve ale antre- 
noarei Angela Popescu. Cu sab 
turi cu ridicat grad de difi
cultate pentru această vîrstă, 
micuțele sportive au reușit să 
întreacă două concurente ceho
slovace.

Dumitru STANCULESCU

'Continuare tn pag a 4-a)

Ieri, pe stadionul „23 August"

O AMPLĂ Șl FRUMOASĂ MANIFESTARE SPORTIVĂ A MARCAT

DESCHIDEREA ETAPEI DE VARA A DACIADEI IN CAPITALA
Duminică, pe stadionul „23 

August", în prezența mai mul
tor mii de bucureșteni, s-a des
fășurat una dintre cele mai 
ample și frumoase acțiuni ale 
sportului nostru de masj : 
DESCHIDEREA ETAPEI DE

VARA A DACIADEI IN CAPI
TALĂ. Sărbătoreasca manifes
tare, dedicată celor două mari 
apropiate evenimente — ZIUA 
DE 1 MAI și ZIUA TINERE
TULUI — a fost organizată de 
Consiliul Municipal București

Reprizele de gimnastică au fost mult aplaudate, ieri, la deschiderea etapei 
de vară a Daciadei in Capitală Foto : Iorgu BĂNICA

pentru Educație Fizică și 
Sport, C.E.F.S. ale sectoarelor 
2 și 3, în colaborare cu Comi
tetul Municipal București al 
U.T.C., Consiliul municipal al 
sindicatelor, Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din

Centrul Universi
tar București. In
spectoratul școlar, 
Consiliul Munici
pal al Organizației 
Pionierilor. Fru
moase acțiuni pri
lejuite de deschi
derea etapei de 
vară a Daciadei 
au avut loc. în a- 
celași timp, și în 
celelalte sectoare 
ale Capitalei, in
clusiv în Sectorul 
Agricol . Ilfov (la 
Buftea).

O zi de nrimă- 
vară. cu soare 
mult a insolit 
entuziasta mani
festare sportivă 
de pe primul sta
dion al tării. A-

Vosile TOFAN

’Continuare
in pag 2-3)



PREOCUPĂRI PENTRU EXTINDEREA STEAUA - DUNĂREA GALAȚI 3-5 ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI! DA

Șl PERMANENTIZAREA
LA LOCUL DE

0 interesantă consfătuire, pe
Consiliul Municipal Bucu

rești pentru Educație Fizică și 
Bport a organizat, recent, la 
I.M.U.A.B., o consfătuire ce a 
avut menirea de a populariza

GIMNASTICII
MUNCĂ

această temă, In Capitală
Unirea. întreprinderea de Me
dicamente. Un singur exemplu: 
la întreprinderea „23 August" 
numărul practicanților a ajuns 
la 16 900 (!), aici existind 203

Gimnastica la locul de muncă — o „repriză de sănătate" la 
întreprinderea de Medicamente București Foto: M. ROBU

GIIEORGHENI. 26 (prin te
lefon). Pe patinoarul din lo
calitate au continuat Întrece
rile „Cupei României" la ho
chei, înscrise sub genericul 
marii competiții naționale 
Daciada. Unele partide, echili
brate. s-au încheiat cu sco
ruri de... fotbal, în altele 
s-au înregistrat surprize de 
proporții, totul rldiclnd cota 
de interes pentru competiție.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 3—5 (0—0. 2—2. 1—3) !
Desigur, cea mai mare surpri
ză a „Cupei", pentru că gălă- 
țenii nu au acceptat poziția 
de outsideri. s-au mobilizat 
exemplar, incisivi în atac și 
grupați în apărare și au fruc
tificat mai multe ocazii de 
gol. Steaua a ratat mult și a 
avut un portar în zi slabă. 
Au marcat : Dima (min. 24), 
E. Radu (40). Ciobanu (43). A. 
Nuțu (52). Gherghișan (58)

pentru învingători, respec
tiv Chiriță (30 și 58), K. An
tal (31). Minute de penalizare : 
Steaua 10 — Dunărea 16.

DINAMO BUC. — PRO
GRESUL M. CIUC 7—2 (0—1, 
4—1. 3—0). Victorie scontată, 
mai’ puțin proporțiile scorului. 
Marcatori : Erîis (25 și 23), 
Solyom (25). Bejan (31), Csata 
(47). Lukacs (57), I. Popovîci 
(59), respectiv Szentes (14 și 
26). Minute ' de penalizare : 
12—12.

SPORT CLUB M CIUC — 
VIITORUL GHEORGHENI
2—2 (0—0. 2—1, 0—1). Partidă 
desfășurată în spirit de fair- 
play cu numai 4 minute de 
penalizare (S.C.). dar cu un 
rezultat surprinzător. După o 
repriză echilibrată, fără go
luri, S.C. pune, firesc, stăpâ
nire pe joc, dar ratează e- 
norm și încheie partea a doua 
a meciului numai cu 2—1. în

AMPLĂ SI IMIIASÂ
(Urmare din pao. I)

rezultatele bune obținute în 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă, în întreprinderi și 
instituții, dar și scoaterea la 
iveală a unor lipsuri care mai 
persistă în legătură cu această 
activitate de reală utilitate si 
eficiență. Pe baza înregistrări
lor video, au fost vizionate sec
vențe din cîteva întreprinderi 
bucureștene în care această 
formă de exercițiu fizic se află 
în preocupările cotidiene ale 
oamenilor muncii. Grăitoare în 
acest sens au fost exemplifi
cările video de la Republica, 
IMUAB, Progresul, Crinul.

instructori si 27 colțuri spor
tive.

Dar în afara acestor succese 
au fost aduse în discuție și e- 
xemple nedorite din unele în
treprinderi, unde gimnastica la 
locul de muncă se face spora
dic, cu programe de exerciții 
improvizate. De aici, necesita
tea de a se intensifica munca 
de propagandă în favoarea 
practicării exercițiilor fizice, 
cunoscute fiind efectele lor be
nefice asupra sănătății și ca
pacității de muncă.

Ionel PANA, coresp.

„OJPA ENERGIA- LA
In Sala de sport a Liceului 

energetic din Timișoara — gaz
dă foarte bună — s-a desfășu
rat timp de 3 zile o competiție 
de volei masculin în cadrul Da- 
eiadei, dotată cu „Cupa Ener
gia". în întrecere, organizată 
de Ministerul Energiei Electri
ce, s-au aflat 14 echipe for
mate din elevi aî liceelor cu 
profil energetic din țară.

VOLEI PENTRU ELEVI
Cupa pusă în joc a revenit 

echipei Liceului energetic nr. 2 
din Timișoara, situată pe pri
mul loc în clasamentul final 
urmată de cele ale liceelor e- 
nergetice nr. 4 București și 
nr. 2 Craiova. „Cupa tinereții" 
(pentru cel mai tînăr sextet) a 
revenit formației Liceului 2 
energetic Constanta. (Victor 
NEAGOE, coresp.)

plauze pentru competitorii
care, înainte de a lua star
tul în diferite întrecerii și
demonstrații, au ținut să 
salute publicul, trecînd in
pas vioi — în ritmul
marșului Daciadei — prin fa
ta tribunelor, purtînd portre
te ale conducătorului nostru 
iubit. tovarășul NTCOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
țării, părintele drag al tine
rei generații, inițiatorul aces
tei nobile și generoase compe
tiții sportive naționale, Da
ciada.

Sub. raze strălucitoare de a- 
propiat Armindeni, pe covorul 
verde al marelui stadion, re
prizele de gimnastică — uria
șe tablouri mișcătoare de gra
ție. măiestrie și culoare — au 
îneîntat privirile. Erau șco
lari. elevi, tineri performeri 
din cunoscute cluburi și aso
ciații sportive din Capitală., cu 
profesorii lor de educație fi
zică, discret rînduîți pe lingă 
peluze, mai emoționați parcă 
decît „soliștii". Erau și cam
pioni ai Daciadei ori numai 
aspiranți la viitoarele podiu
muri de premiere, fruntași la 
învățătură, la locurile lor de 
muncă.

Așadar, lume cunoscută ieri

DIVIZIA A LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag I)

goluri, fără ca în aceste inter- 
valuri să primească vreunul I 
Acțiunile ofensive lucide „sem
nate" de Filofteia Danilof, 
Adriana Popa, Laurica Lunca 
și Mariana Tîrcă s-au încheiat 
cu goluri de mare frumusețe. 
Acestora trebuie să le adăugăm 
numeroasele și fulgerătoarele 
contraatacuri lansate de porta
rul Ioana Vasilca (în formă 
deosebită) și fructificate cu mă
iestrie de Adriana Popa. Să 
consemnăm că Vasilca a oprit 
15 șuturi puternice trase de 
Eva Mozsi și Esztera Laszlo — 
cea mai ^ficace atacantă, cu 16 
goluri 1 — plus 3 aruncări de 
la 7 metri ! Deși Mureșul a 
jucat foarte bine. Știința a 
fost superioară pe toate pla
nurile, victoria băcăuancelor 
mareînd un final de campionat 
dominat de elevele antrenori
lor AI. Mengoni și C. Petrea. 
Au înscris : Tîrcă 8, Danilof 7, 
Popa 4, Lunca 3, Butnărașu 3, 
Petre 2 și Ciubotaru 1 pentru 
învingătoare, respectiv Laszlo 
16, Stroia 4, Zita Biro 2, Bărbat 
1 și Kibedi 1. Au arbitrat foar
te bine M. Marin și Șt. Șerban 
(București).

CONFECȚIA — TEROM IAȘI 
26—25 (14—12). Victorie pe mu
chie de cuțit a gazdelor, obți
nută în ultima secundă de joc. 
cînd Rodica Grigoraș a trans
format o aruncare de la 7 m I 
Este suficient (credem) să de
scriem ultimul minut al parti
dei, care ilustrează cum nu se 
poate mai exact desfășurarea 
meciului, în care inițiativa a 
aparținut pe rînd ambelor for
mații : la începutul ultimului 
minut, Maria Mălureanu (Con
fecția) aduce egalarea : 24—24, 
apoi Liliana Murărașu, cu nu
mai 24 de secunde înainte de 
sfîrșit urcă Scorul la 25—24 
pentru bucureștence, Gabriela 
Horga egalează, 25—25, cînd 
mal erau doar 11 secunde, și 
în ultima secundă de joc Con
fecția obține victoria intr-un 
meci alert, cu faze spectaculoa
se, cu schimbări incredibile de 
scor, desfășurat în deplină spor
tivitate și condus foarte atent 
<Je constănțenii Cornel Cristea

și Gheorghe Dumitrescu. Prin 
victoria obținută, handbalistele 
bucureștene își sporesc decisiv 
șansele de rămînere în prima 
divizie. Marcatoare : Grigoraș 
8, Nuțu 6. Mălureanu 6, Hăvâr- 
neanu 2, Sorina Arvatu 2, Mu
rărașu 2 pentru învingătoa
re, respectiv Alexescu 9, Horga 
6, Chelaru 6, Cozma 3, Nisi- 
peanu 1.

Mihail VESA
CONSTRUCTORUL BAIA 

MARE — RAPID 26—21 (10—15). 
Succes meritat al rapidistelor, 
care au înscris golul victoriei 
în ultimul minut de joc (Au
relia Ignat a transformat o a- 
runcare de la 7 m). Ele au avut 
inițiativa în cea mai mare parte 
a timpului, localnicele reușind 
doar să egaleze la 18 (min. 50), 
19 (min. 53) și 20 (min. 59). 
Marcatoare : Stan 11, Bujor 4. 
Lazăr 3, Păcurar 2 — pentru 
gazde, respectiv Oprea 5, Oa- 
nea 5, Grigore 3, Dobre 3, Va- 
sile 3, Stanciu 1 și Ignat 1. Au 
arbitrat : B. Vasiliu și V. Vlă- 
duț, din Iași (A. Crișan — 
coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
RULMENTUL BRAȘOV 19—20 
(9—10). Au înscris : Andriuc 6, 
Iuga 3, Cutina 3, Jahab 2, Vi- 
șan 2, Copacz 2, Milinceanu 1, 
— pentru gazde, Tache 9, Bo-

riceanu 3, Bilă 2, Demeter 2, 
Ion 2, Călin 1, Căprarii 1 
pentru brașovence. Au condus : 
D. Gherghișan și C. Drăgan, 
ambii din Iași. (L. Briotă — 
coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — CHIMISTUL RM. VIL- 
CEÂ 24—22 (13—11). Deși lipsi
te de aportul a două jucătoare 
de bază, Viorica Ionică și La
risa Cazacu, accidentate, și con
duse în minutul- 6 cu 5—1, ele
vele antrenorului Lucian Rîș- 
niță s-au mobilizat exemplar, 
au egalat în minutul 21 și s-au 
distanțat apoi la 5 goluri ! De 
menționat că din formația vizi
tatoare Edit Torfik și Doina 
Rodeanu au fost eliminate pen
tru proteste și injurii, în re
priza a Il-a, fapt care a slăbit 
considerabil potențialul echipei 
lor. Au marcat: Cămui 6, Ale
xandru 6 (o frumoasă evoluție 
la debutul în Divizia A), Ma
nea 5, L. Carapetru 3, Motoș- 
că 3, Mihăilescu 1 — pentru 
învingătoare, respectiv .Verigea- 
nu "8, Bloju 7, Torok 5, Ioncscu 
1 și Romete 1. Au arbitrat: R. 
Iamandi și Tr. Ene, din Buzău. 
(C. Popa — coresp.).

Partida DOROBANȚUL PLO
IEȘTI — C.S.M. INDEPENDEN
ȚA SIBIU a fost amînată pen
tru vineri.

I.D.M.S. ANUNȚĂ
a

In ziua de 8 mai a.c., la ora 10, vinde prin licitație publică au
toturisme pe benzină, diferite mărci, disponibilizare prin De
cretul 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, B-dul Magneru 
nr. 6—8, etaj V, camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consemnează 
la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a licitației au
toturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi consultate la 

întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației, pre

cum și adresele unde pot fi văzute autoturismele sînt afișate la 
următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale idms dan :

— Șos. Minai Bravu 47—49, Bl. P 16, sector 2
— Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2 ;
— Șos. Colentina, Bl. 64, sector 2 ;
— B-dul Magheru nr. 22, sector 1 ;
— Mag. Sport-turism, str. Socului, nr. 53,

— B-dul Nioolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;
— Magazinul auto din str. Valea Cascadelor
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 —

MANIFESTARE SPORTIVĂ
la deschiderea etapei de vară 
a celei de-a V-a ediții a Da
ciadei în Capitală. Tineri per
formeri de la cluburile Dina
mo, Olimpia, Metalul, Voința, 
Spariac, campioni ai Daciadei 
în întrecerile școlare (din uni
tățile de învățămînt nr. 24. 156, 
112, 196 etc.), reprezentanți ai 
sportului licean („Mihai Vi
teazul", „Electronica", „23 Au
gust", „Industrial nr. 37", „Ma- 
tcmatică-fizică nr. 3“ ș.a.), 
sportivi fruntași de la între
prinderea ..23 August", de la 
Timpuri Noi. Mecanică Fină, 
IMUAB. Luxor, IIRUC — de 
peste tot. Lume cunoscută- în' 
sensul că. bunăoară. Aurel 
Toader, Vasiîe Moise (lăcătuși 
mecanici). Neln Coroianu și 
Aurel Ciuchiță (electricieni) 
formaseră o echipă : de cam
pioni naționali la maraton (cu 
asociația lor sportivă ..Viito
rul"), dar si de constructori cu 
angajamente depășite la între
prinderea Centrală de Con
strucții Industriale București 
Antrepriză Generală, unitate 
distinsă cu înaltul titlu de E- 
ROU AL MUNCII SOCIALIS
TE, cu fronturi de lucru la 
viitorul Pasaj Victoria, Hala 
și Stația de metrou Unirea 2 
etc.

„învățăm și muncim", „Gra
ție și fantezie" au fost două 
reprize de gimnastică mult 
aplaudate. Dar ce nu s-a a- 

• plaudat, ieri, la această îneîn- 
tătoare manifestare sportivă ! 
Motocicliștii, spre exemplu, au 
venit cu mașinile lor zgomotoa
se și după ce au încheiat 
spectaculoasele sărituri de la 
trambulină lumea a spus „bis". 
Sigur, urmărită cu interes a 
fost ți cursa ciclistă de elimi
nare. cu performeri de la Stea
ua, Olimpia, Voința, IMGB 
(unii dintre ei în loturile re
publicane), cu spectatori atenți 
mai mult „la ce face ultimul", 
adică la cel care urma să iasă 
din concurs după fiecare tur 
de pistă, învingătorul — Ma
rian Mărginean de la Steaua — 
fiind aplaudat abia cînd a ră
mas... singur. A fost și cros, 
desigur, cu Adriana Grigore, 
Mariana Tenciuc și Cristiana 
Stoica, sosite în această ordine 
la cat. 15—19 ani, toate în 
clasa a X-a și toate la ace
lași liceu, „Industrial nr. 37“. 
La aceeași categorie, dar la 
băieți, pe primul loc s-a cla
sat Cristian Cristescu, din cla
sa a XII-a a Liceului Ind. 
nr. 14. în vară, el va fi pre
zent la examenul de admitere 
la Institutul Politehnic. A fost 
și fotbal : Selecționata Bucu
rești 1965 (o combinată Dina
mo — Rapid, cu Răducanu... 
jucător de cîmp, cu Lucescu 
șl Dumitrache aceeași oameni 
de gol) a întrecut Selecționata 
București 1975 (o combinată 
Steaua — Progresul) cu 5—4. 
A fost și frumoasa paradă a 
automobilelor de epocă (după 
primul tur, „bolidului" cu nr. 
1, un „Ford cu mustăți" tip 
1919. alimentat cu... petrol, în
cepuse să-i fiarbă apa în ra
diator). A fost, în sfîrșit, e- 
moționanta demonstrație de 
aero și rachetomodele. de nu
mai 10 Newtoni putere, în fant 
cit trebuia să arunce spre înăl
țimile albastre eșarfele cu în
scrisurile : „DACIADA" și
.PACE !“

ultima parte. Viitorul domină 
net, ega.ează și are chiar 
posibili ta .ea să cișiige în fi
nal. dar ratează In situații 
ideale. Marcatori : Gyorgycze 
(25), Gercb (33), respectiv 
Zsfgmond (39) Gcrgely (57). 
Minute de penalizare : 4-—0.

DUNĂREA — PROGRESUL
1— 1 (0—0. 1—1, 0—0). Echili
bru, dar și slabă eficacitate la 
ambele formații. Marcatori : 
Berdilă (24), respectiv E. Antal 
(28). Minute de penalizare : 
8—10.

STEAUA — VIITORUL 
12—3 (3—3. 5—0. 4—0). Viito
rul a condus cu 3—2, iar 
Steaua a egalat în min. 20, 
pentru ca în continuare, cam
pionii să-și ia rolul în serios. 
Marcatori : Chiriță (9). Data 
(13), Burada (20), Șotron 
(24, 30), Gcrcziij (32, 42), Gliga 
(38, 57), Ioniță (40). Hălăucă
(45). Dragomir (54) pentru în
vingători, respectiv Berze (7), 
Szoke (16). Z. Antal (17). Mi
nute de penalizare ! 10—8.

SPORT CLUB — DINAMO
2— 1 (1—0 1—1 0—0). Au mar
cat : Szidlak (6) — autogol 
Costea. B. Nagy (37) respectiv 
Andras (28). Minute de penali
zare : 18—30 !

STEAUA — PROGRFSUL 
10—2 (5—1. 4—1, 1—0). Mar
catori : K. Antal (7. 14 24.
27). Nistor (14) Sofron (16). 
Chiriță (18. 35), Hălăucă (32), 
Horvath (48), respectiv E. An
tal (10). Sandor (38), Minute 
de pena'izare : 10—6

Corecte arbitrajele prestate 
de : M. Presneanu, Șt. Enciu, 
E. Both S. Dinu. C. Săndu- 
lcscu. M. Fnache, C. Fodor.

Luni e zi de pauză.
Bela MALNASI — coresp.
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Campionatul N

STELISTII - ÎNVII■J
BRAlLA, 26 (prin telefon)'. tea

Mari amatori ai sportului cu dat
motor, brăilenii, veniți in nu- la
măr de peste 7000, au asistat I.P.
la etapa inaugurală a Campio- Pui
natului Național de dirt-track A.
la perechi, ediția 1987, des- In
fășurată pe pista Stadionului teri
Municipal, în organizarea (bu- cei
nă) a Clubului Sportiv din io- S.
calitate. . întrecerile au reunit 2 p
pe specialiștii genului de la 0 p
Steaua și Metalul București. disj
I.P.A. și Voința Sibiu, Petro- can
lui Ianca și C.S. Brăila. tii

Programul promitea un spec- Din
tacol atractiv, cursele confir- anu
mind așteptările. Cuplurile a- cert
parținînd secțiilor Steaua, Vo- Pur
ința și I.P.A., care, conform eroi
diagramei de intrare pe pistă. arbi
s-au aflat de Ia început în... dou
gardă, de la distanță, au luat coe<
un start lansat. Cîștigînd clar bus,
confruntările cu ceilalți ad- cun
versari, tandemurile protago- trei
niște au fost aplaudate la see- duc
nă deschisă în întîlnirile direc- uiți
te. în manșa a patra, rivalita- S. '

//V VIZITĂ LA 0 SEC]
Pentru cei mai multi. Con

Bîrladul sportiv înseamnă el !
rugby (la timpul trecut pre- litel
zent si... viitor) și. even'.ual. tren
fotbal (cu... intermitente în e- să-i
salonul doi). Puțini știu. însă. cei
că la Bîrlad se află radioclubu] tier<
județean, cu o activitate elo- orei
giată de federația respectivă. Șj .
Sau că. tot aici. în răstimp de mer
vreo zece ani, s-a constituit prin
un adevărat centru al i’>do-u- mici
lui nostru. Un sport care... a lanș
venit o dată cit cei întorși aca- aces
să de pe 1a facultăți, ori de men
la alte scoli, unde. în timpul Cei
liber, s-au „calificat" si ca ju- cazi
doka. Ei au fost primii, ini- cam
țiind si cele dinții grupe de neri
adolescenți si tineri dornici să au :
practice acest sport cu totul A,
nou în localitate. Așa. datorită „aca
lor. a fost posibil să ia ființă. guri
în 1980. o secție de judo — »- |
astăzi, cu certitudine a doua mar
ca valoare si importantă — în nou:
cadrul asociației sportive Rul- de i
meritul. Semnificativ, acum an- tat
trenorul principal al acestei deci
secții este un birfădean. ma
Gheorghe Arghir. Alti cîțiva o b:
localnici sînt — după spusele a u
lui Viorel Robu, președintele un

sector 2
nr. 24, sector 6. 
int, 193.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 26 APRILIE 1987

FAZA I: Extragerea 1: 51 65 
57 75 46 67 23 40 59 86 29 60 ; 
Extragerea a Il-a : 20 68 52 31 
72 16 18 41 53 62 37 87 ; Extra
gerea a ni-a : 42 9 27 45 37 21 
20 19 80 28 72 68 ; Extragerea 
a iV-a : 77 16 23 54 24 38 62 15 
5 33 44 46.

FAZA a Il-a. Extragerea a

LOTO PRONOSPORT 1NF0RMEAZ*
1 ;

V-a : 11 67 63 38 4 33 ; Extra- Sam
gerea a Vl-a : 47 35 72 2 60 42 ; rino
Extragerea a Vil-a : 20 55 16 Lec'
32 24 53. Fond total de cîștiguri x ;
(provizoriu) : 1.810.000 lei. Sa^
> REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 26 APRI

LIE 1987
1» A faianța — Udinese 1 ; 2. Co

mo — Verona X ; 3. Empoli —

13. :
FC

1.086
repe
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Ver trimise in cros scurt, 
care le-a pus mereu în 
cultate, dar, totodată, și cu o 
mare ambiție și dorință de vic
torie. Teodora Tache a învins-o. 
ușor pe Diane Samungi (cu o 
evoluție slabă în acest debut 
de sezon !), 6—3, 6—3. dar
a pierdut duminică, la F. 
Curpene (6—4, 3—6, 2—6), după 
trei ore de joc monoton (doar 
șapte veniri la fileu în primul 
set și patru în ultimul !).

Clasamentul final al grupelor 
valorice pentru locurile 1—4 
arată astfel : masculin — 1.
Răzvan Itu (Steaua) 3 v, 2. An
drei Dîrzu (Dinamo) 2 v, 3. 
George Cosac (Dinamo. Brașov) 
1 v, 4. Dorel Pop (Steaua) 0 v; 
feminin : 1. Daniela Moise
(Steaua) 3 V, 2. Teodora Tache 
(Dinamo) 1 v, 3. Diane Sa
mungi (Dinamo) 1 v, 4. Flo
rentina Curpene (Dinamo) 1 v.

re- 
cu 

difi- I
I
I
I
1
I
I
I

Alte rezultate : A. Popovici— 
(Steaua) — F. loan (Progresul) 
6—3, 6—4 ; Popovici — Nițu 

Ursuleanu — loan 
6—3 ; Nițu — Ursu- 
6—3 ; Maria Roma- 

Loredana Bujor

7—5, 6—3 ;
6—3, 3—6, 
leanu 6—2,
nov — Loredana- Bujor 4—6, 
6—3, 7—5 ; Romanov — Cosmi- 
na Popescu 6—2, 6—4 ; Mădăli- 
na Voinea
6—3 ;
6—1 ;
6—2 ;
6—1.

Romanov
Voinea — Popescu 
Bujor — Voinea 
Bujor — Popescu

7—5,
6—0,
7—6,
6—1,

Doina STĂNESCU

-track (perechi)
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PRIMA ETAPĂ I
1 p (care, conform celor ară
tate, ar fi trebuit eliminat).

Pentru celelalte locuri s-a 
dat o luptă acerbă, încheiată 
cu o surpriză, dacă nu de pro
porții, oricum semnificativă : 
localnicii Gh. Stanei și Gh. 
Șofran (acesta din urmă rein
trat după o lungă întrerupere) 
s-au clasat înaintea cunoscuti- 
lor motocicliști M. Gheorghe — 
D. Gașpar și D. Stoica — FI. 
Ungureanu.

Clasament : 1. S. Postolache- 
S. Ghibu (Steaua) 28 p (15-F13), 
2. M. Șoaită-D. Bogdan 
Sibiu I) 24 p (14 + 10). 
Hack-N. Puravet + H. 
rezervă (Voința Sibiu) 
(7+14+3). 4 Gh.
Șofran (C.S Brăila) 17 p (13 + 
4), 5. M.s Gheorghe-D. Gașpar 
+ S. Halagian — rez. (Meta
lul București) 16 p (3+10+3).

(I.P.A.
3. A.

Iași — 
24 p 

Stănel-Gh.

Traian IOANIȚESCU

REPORTAJUL

I
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C.S. BOTOȘANI - F.C.M.
BOTOȘANI, 26 (prin telefon). 

Partida începe sub auspicii bune, 
gazdele forțează din start, dar nu 
reușesc să străpungă o apărare 
bine orientată în teren. După cîte
va ratări ale gazdelor, prin zaha- 
ria (min. 6) șl Petrescu (min. 10 și 
12), acestea deschid scorul, un 
minut mai tîrziu, prin TIMOFI, 
care țîșnește la pasa lui Petrescu, 
de pe partea dreaptă. După gol, 
oaspeții ies ia atac, forțează e- 
galarea și, in min. 21, Rotărescu 
scoate miraculos șutul lui Dră
goi, de la numai 5 m de poartă. 
Moment psihologic al meciului, 
după care gazdele zburdă pe te
ren, au cîteva ocazii ratate cu 
seninătate de Șurubaru (min. 23) 
șl Epure (min. 28), iar în min. 
38 își măresc avantajul ; funda
șul Nicolae recuperează un ba
lon în propriul 
cursă de 60 m, 
la STATE, care înscrie. Gazdele 
joacă din ce în ce mai bine și, 
în min. 40f scorul devine 3—0 : 
TIMOFI recuperează un balon 
la centrul terenului, driblează 
cîțiva apărători adverși, intră în 
careu talonat de Chiriță și mar
chează cu toată opoziția portaru
lui Nedelcu.

careu, face o 
centrează precis

PROG. BRĂILA 4-1 (3-0)
După pauză. aspectul partidei 

se schimbă. oaspeții se văd mai 
mult în atac, realizează cîteva 
combinații de efect la mijlocul 
terenului șl, în min. 65, reduc 
din handicap prin CHIRILA, a- 
cesta fructificând excelenta pasă 
a lui Drăgoi. Gazdele revin în 
atac și, in min. 75, BUȚEHCHI 
speculează o greșeală a fundașu
lui Drogeanu înscriind, cu capul, 
din interiorul •
min. 81, Timofi 
pentru faulturi 
(min. 84), Darie 
trescu (min. 88' 
ocazii.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tățea (Pitești) următoarele for
mații :

C.S. ----------------
— Abălașel, NICOARA, 

Croitori — State, 
PETRESCU

EPURE

careului mic. In 
este eliminat 

repetate. Drăgoi 
(min. 86) și Pe- 
ratează ultimele

BOTOȘANI : ROTARESCU . ------------- ZAHA-
ȘURU- 
Timo.fi, 
65 Bu-

RIA, 
BARU, 
Cordea, 
țerchi).

F.C.M. :
Drogeanu,
73 Pascu) 
Marin 
— Chiricâ DRAGOI.

(min.

Nedelcu —
Darie, Chiriță x__

— CAȚAROȘ, Titirișcă, 
Petrache (min. 40 Văsîi)

Coman, 
(min.

Florin SANDU

La reluare, tîrgoviștenii echili
brează jocul și au două mari po
sibilități de a restabili egalitatea, 
însă Manea (min. 50 și 52) tri
mite, din apropiere, cu capul, 
peste „transversală". De-acum în
colo Automatica începe să se 
joace pur ș' simp.u cu ocaziile, 
cele mal clare fiind Irosite de 
Grosu (min. 55 și 60) și de Pîr- 
van (min. 86 — șut în bară).

Arbitrul Gh. Toth (Aiud) a 
condus bine formațiile :

AUTOMATICA : I. Popa - Io-

nescu Zalupca, POLOGEA, bo
țonea — PÎRVAN, NOCHIT. 
Niță — Culea (min. 76 Terteleac), 
GROSU (min. 09 Gintă) PES
TRIȚA.

C.S. TIRGOVIȘTE : DlRJAN - 
Manea, DUMITRESCU Badea Ni- 
cules u — Tudor Ghergu, NE- 
CULCE — Barbu (min. 78 Rădu- 
canu), Ploaie (min. 58 Chiriță), 
Ghioacă

Gheorghe NERTEA
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C.F.R, PAȘCANI - C.S.M. SUCEAVA 1-1 (1-0)
PAȘCANI, 26 (prin telefon). O 

dată cu începerea meciului, tim
pul s-a schimbat brusc, un vînt 
puternic, însoțit de rafale de 
ploaie, întîmpinîndu-i pe cei pes
te 7 000 de spectatori prezenți la 
partidă. Echipa locală a atacat 
încă din start poarta apărată de 
Alexa. în min. 5, consemnăm o 
acțiune mai închegată a gazdelor. 
Mari nov execută o lovitură li
beră de la 18 m, lateral stînga. 
în careul sucevenilor, la Croito
ru, care însă ezită, ratînd inter
cepția și mingea se duce de puțin 
pe lîngă poartă. Localnicii cons- 
struiesc mai bine, au unele com
binații frumoase, mai ales în 
minutele 10, 13 și 19, la această 
din urmă acțiune înregistrîndu-se 
și cea mai clară ocazie de a des
chide scorul, cînd Scripcaru, sin
gur cu portarul, s-a precipitat și 
a ratat de aproape. Sucevenii se 
văd destul de puțin în atac, Ca
șuba avînd totuși o acțiune fru
moasă în min 25, cînd a trecut 
de trei adversari, însă a șutat 
imprecis de la marginea careu
lui de 16 m. în min. 31 se pro
duce deschiderea scorului : ma
rino V execută un corner de pe

★
F.C. CONSTANȚA — UNIREA 

FOCȘANI 2—0 (2—0) ; Iovănescu 
(min. 12) și Zahiu

MINERUL GURA
— POLITEHNICA 
(1—2) î Gherman 
Pașcan (min. 70), 
veliuc (min. 21) și 
27).

CEAHLĂUL 
PRAHOVA 
2—o (î—o) : 
35 — din 11 
49).

DUNAREA
F.C.M.
(0-0)': _ 
(min. 79) și Chjvu (min. 84).

POIANA CÎMPINA ------
»74 BÎRLAD 
(min. 27), 
(min. 34).

OLIMPIA
STEAUA
Stoica (min. 1).

ARIPILE VICTORIA
— UNIREA SLOBOZIA

Relatări 
lo han, C. 
Stroe, T.

ETAPA 
3 mai) :

stînga, mingea dueîndu-se direct 
în gol : 1—0.

Partea a doua a meciului înce
pe tot cu atacuri ale ceferiștilor, 
care își creează situații bune de 
a marca în minutele 47, 49 și 50. 
Pe contraatac, în min. 53, o ac
țiune pe stînga a lui Cașuba se 
soldează cu o lovitură liberă pe 
care tot el o execută, Mihăilă 
scoțînd cu mare dificultate min
gea de la „păianjen" În min. 80, 
CAȘUBA execută foarte bine un 
corner șî mingea se duce direct 
în plasă : 1—1. “........................
scorul nu se mai modifică, am
bele echipe mulțumindu-se de 
acum cu un rezultat de egalitate.

A arbitrat foarte bine V. A- 
lexandru (București) formațiile :

C.F.R. : Mihăilă — Creta, O- 
prea, URSU, NEGRI — Cărpuci. 
MARINOV, Matei — Scripcar u 
(min. 46 Dumitru), Croitoru, Mi- 
huț (min. 69 Rotaru).

C.S.M.: ALEXA — CRISTESCU, 
Popa, Gălușcă. Ciobanu — Mu- 
cileanu (min 69 Buliga), Sfrijan, 
Gafemcu (min. 87 Goian' — Pă- 
iuș. ’

A.S.A. TG. MUREȘ — ELEC
TRO PUTERE CRAIOVA 3—0 
(1—0) : S. Dumitrescu (min. 32), 
L. Popa (mim. 51) șl Muntean 
(min. 89).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI 1—1 (1—0) : Popa (min. 
23 — autogol), respectiv Zamfir 
(min. 53).

I.C.I.M. BRAȘOV — CHIMICA 
TÎRNAVENI 1—0 (0—0) : Moșo-
man (min. 64).

CARPAȚI MÎRȘA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 (0—0' : Badea 
(min. 46) și Stîngaciu (min. 49).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — MECANICA FINA 
STEAUA BUCUREȘTI 1—1 (0—1) î 
Asaftej (min. 89 — din 11 m) 
respectiv Custov (min. 28).

PANDURII TG. JIU — ROVA 
ROȘIORI 3—1 (1—0) : Gugu (min. 
10). Croitoru (min. 78), Gheorghe 
(mim. 85). respectiv I. VioreJ 
(min. 57).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— GAZ METAN MEDIAȘ 0—0.

Relatări de la : C. AIbu, L. 
Briotă. C. Gruja, M. Verzescu, 
C. Buchea, P. Cristea și M. 
Focsan.

ETAPA VIITOARE (duminică 3

* *
ma*i) : Chimica Tîrnăveni — 
Autobuzul București (3—3), Gaz 
metan Mediaș — I.C.I.M. Brașov 
(0—0), Inter Sibiu — Automatica 
București (0—1), Tractorul Bra
șov — A.S. Drobeta Turnu Se
verin (1—2), C.S. Tîrgoviște — 
Pandurii Tg. Jip (0—3), Mecanică 
Fină Steaua București — Carpați 
Mîrșa (0—0), Progresul Vulcan 
București — Sportul muncitoresc 
Slatina (0—0)- Electroputere Cra
iova — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
(1—1), ROVA Roșiori — A.S.A 
Tîrgu Mureș (0—4).
1. A.S.A. TG. M. 24 16 6 2 53-15 38
2. Progresul 24 13 6 5 35-19 32
3. Electroputere 24 11 6 7 39-22 28
4. ICIM Brașov 24 10 6 8 28-25 26
5. Gaz metan 24 10 5 9 24-20 25
6. Carpați Mîrșa 24 9 6 9 34-28 24
7. Sp. muncit. 24 10 4 10 31-30 21
8. AS Drobeta 24 9 5 10 34-28 23
9. Inter Sibiu 24 10 3 111 27-28 23

10. CS Tîrgoviște 24 w 3 11 31-35 23
11. Mecanică Fină 24 8 6 10 29-32 22
12. Chimica 24 10 2 12 31-37 22
13. ROVA 24 9 3 12 23-38 21
14. I.M.A.S.A. 24 8 5 11 26-41 21
15. Autobuzul 24 6 8 10 23-28 20
16. Tractorul Bv. 24 7 6 11 25-32 20
17. Automatica 24 8 4 12 23-38 20
18. Pandurii 24 9 2 13 23-43 20

Pînă în final, SERIA A 111-0 ----------------------------------------------------------------
F.C. MARAMUREȘ - C.S.M. REȘIJA 3-0 (1-0)

★

(min. 25),.
HUMORULUI 
IAȘI :

(min 
respectiv Pa- 
Filip (min.

2—2
35),

P.
C.S.U.

NEAMȚ — 
PLOIEȘTI 

Amargbioalei (min. 
m) și Chertic (min.

C.S.U. GALAȚI —
DELTA TULCEA 3—0

Ragea (min. 52). Comșa

F.E.P.A.
1—1 (1—1) : Toporaș 
respectiv Dumitru

RM. 
MIZIL

SÂRAT
1—0 (1—0)

BAC AU 
0—0.

de la : S. Nace, D. Bo- 
Rușu, T. Siriopol, E. 

B ud eseu și I. Iancu. 
VIITOARE (duminică 
Unirea Focșani — Po-

lie — 
Milan 

Z ; 7.
3. To- 
zzo — 
estina 
I ; 12. 
se 1 ;

M,

State, CAȘUBA.
Alexandru» POPESCU

★
itana Cîmpina (1—0), Unirea Slo
bozia — F.C. Constanța (1—5), 
FJ2.P.A. ’74 Bîrlad — C.S. Boto
șani (0—2), C.S.M. Suceava — 
Aripile Victoria Bacău (0—0), 
F.C.M. Progresul Brăila — Mine
rul Gura Humorului (2—1), Steaua 
Mizil — C.F.R. Pașcani (1—1), 
Prahova C.S.U. Ploiești — Olim
pia Rm. Sărat (0—1), F.C.M. Del
ta Tulcea — Ceahlăul Piatra 
Neamț (1—3), Politehnica Iași — 
Dțmărea C.S.U. “

1. FOLI. IAȘI
2. FC Constanța
3. CSM Suceava
4. Progr. Brăila
5. Steaua Mizil
6. Unirea Focș.
7. Olimpia
8. Ceahlăul
9. FEPA *74

10. CFR Pașcani 
151. Aripile Bacău
12. Prahova PI.
13. CS Botoșani
14. Unirea Slob.
15. Delta Tulcea
16. Dunărea Gl.
17. Minerul G. H.
18. Poiana Cîmp.

Galați (0-2).

24
24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
24
24
24
24
24

34- 13 
48-14 
30-14
45-25
35- 28
22-26

5
7
5
8
8
9

10 25-28
9 35-38

11 
11
12
10
id
13
14
14
16

29-26
32- 30
24-27
21-36
18-26
28-39
33- 28
28-40
13-52

22
22
22
22
21
20
19
17
12

din 
aici: 
«<oa- 
asi-

anul trecut în lotul național), 
un Gigei Profor („candidat la 
un loc pe podium" la categoria 
lui. în finala seniorilor, unde 
„am avut cinci calificați"), un 
Gioni Ignat (cel mai bun de la 
..tineretul" Rulmentului). un 
Eugen Macarie si un Cătălin 
Slabu. ambii juniori cu eviden
te perspective de creștere va
lorică (primul a... avansat pînă 
la „zonalele" seniorilor)... Și 
ei, si ceilalți — toți născuți în 
Bîrlad (sau în comunei? 
jur) si crescuți ca sportiv» 
„nu avem și nu acceptăm 
meni cu valize»" — au
Surate condiții de pregătire 
care le susțin ambiția promo
vării. prin 
alt nivel, 
dreptățire. 
Ion Elisei, 
are prezent, dar. mai ales, are 
un viitor, 
apropiat**, 
pentru cei 
îl sprijină 
fost — să 
deocamdată tot pe plan local, 
mai exact în aceeași asociație 
sportivă : secția, binecunoscuta 
secție, de rugby de Ia Rulmen
tul. La Bîrlad, cum se afirmă 
deschis, judoka vor să-i ajungă 
si. dacă se poate, să-i și în
treacă pe rugby ști. O „întrecere 
în doi“ 
decît 
parțiale" 
durată, 
partenere, 
în lumea 
a sportului.

George ROTARU

forfe proprii, la un 
Cum crede, cu în- 
D reședințele secției, 
judo-ul bîrlădean

„un viitor... foarte 
Modelul stimulativ, 

care îl practică sau 
direct ei efectiv, a 

spunem asa — fixat

în care mai importante 
avantajul 

sînt
favorabile
mersului 

cu valori

la .scomrile 
rezultatele de 

ambelor 
lor înainte 
de mișcare

I
I
I
I
I
I
I 
I

I
I
I
I
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I
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SERIA A ll-o

AUTOBUZUL - F.C. INTER SIBIU 1-0 (0-0)
Greu a mai cîntărit acest —4 

din „clasamentul adevărului" cen
tru echipa gazdă, care, neavînd 
o „minte limpede" în teren, a 
trebuit să alerge după victorie 
pînă aproape de finalul partidei. 
In min. 72, Butoi (intrat în re
priza secundă) fîșnește printre 
portarul Popa și libero-ul Tenghea 
(la o nesincronizare a acestora) 
și este 
naltyul 
cabil de

Prima 
fășurat

faultat de portar ; pe- 
este transformat impe- 
ROȘU.
parte a meciului s-a des- 

__T___ în nota de dominare te
ritorială a gazdelor, acestea ra
tând câteva situații bune 
Cristescu (min. 15, „uin-doi“ 
Iancu ; min. 17, 21 și 23, 
reia de puțin pe Ungă 
Oaspeții au șl ei o bună 
prin Marin, care, în min.
tează de la 6 m !

Repriza secundă este 
bravă, ocaziile de gol alternează

prin 
cu 

cînd 
bară), 

situație 
10, luf-

echili-

AUTOMATICA BUC
Victoria, necesară ca aerul for

mației bucureștene, a fost obți
nută la capătul unul joc specta
culos, plăcut, dar și cu numeroa
se ratări. Decisă să tranșeze cit 
mai repede în favoarea ei dispu
ta. Automatica a atacat din star
tul partidei, târgoviștenli apărîn- 
du-se grupat șl organizat. Dat 
numai atît, preocuparea lor pen
tru ofensivă fiind ca și Inexis
tentă. In atari condiții, invitată 
la joc, formația bucureșteană și-a 
început suita ... ratărilor la poar
ta lui Dîrjan. Prima mare oca
zie s-a derulat în min. 7, cînd. 
după o reușită combinație între 
„splridușul“ Pestrița și Nochit, 
ultimul a șutat puternic, dar ba
lonul a ocolit, de puțin, buturile 
porții târgoviștene. După trei mi-

la o poartă la alta. In min. 
Boar șutează de la 20 m pu- 
peste „transversală". Văsîi, 

min. 83 (cînd oaspeții evoluau
10 jucători prin eliminarea 
Boar) șutează și el milime- 

: peste poartă. In min. 84, șu- 
lui Iliescu, din lovitură libe- 
mușcă" „transversala". Să

de 
57, 
țin 
în i 
în 
lui 
trie 
tul 
ră, 
mai notăm și acțiunea personală 
a lui Pîrvu, din min. 88, care a 
șutat defectuos de la HO metji.

A arbitrat bine M. Nicolau 
(Bacău) următoarele formații :

AUTOBUZUL î Ene — SPIER, 
ROȘU, Dumitru, Niță (min. 46 
Butoi) — Iliescu, PÎRVU, Ursu, 
CRISTESCU — Avram, Iancu.

F. C. INTER : Popa — Cosma, 
Boar, Tenghea, Marin (min. 73 
Mărginean) — Istvan, CIOBANU, 
ȘOARECE, Bîrsan (min. 65 Pre- 
datu) — VĂSÎI, Coldea.

Ștefan DUMITRU

C.S. TiRGOVIȘTE 1-0 (1-0)
nute, șutul din voleu expediat de 
Culea îl evidențiază pe Dîrjan, 
iar în min. 12 „bomba" lui Pes
trița este scoasă de la „vinclu", 
în corner, de portarul oaspeților. 
Golul părea că plutește în aer, 
dar, la primul contraatac al oas
peților. fundașul Boțonea este la 
un pas de... autogol. Gazdele își 
reiau șirul atacurilor.
(min. 25), Culea (min. 32 
în „transversală"). și 
(min. 4o — singur în 6 m) 
beneficiarii unor mari ocazii iro- 
sdte însă cu seninătate, 
mul mir ut ai ‘reprizei, 
gohil mult dorit. După 
rectă" din interiorul 
mingea iese în corner ; 
Pestrița și „vulpoiul" 
reia, liftat, cu capul, 1—0.

Nochit
— șut 
Grosu 

i sînt

In ulti- 
cade și 
o ,.indi- 
careului, 
execută 
GROSU

BAIA MARE, 26 (prin telefon), 
încă din primul minut al întîlni- 
rii, F.C. Maramureș a trecut pe 
lîngă o mare ocazie de a deschi
de scorul : la lovitura de colț e- 
xecutată de Pinter, Sabău a tri
mis, cu capul, pe lîngă „vinclu". 
Acesta a fost semnalul marilor 
ocazii favorabile ce aveau să 
vină, „galben-albaștrii" dominîn- 
du-și adversarii cu insistență. în 
min. 8, la o lovitură liberă indi
rectă, de la aproximativ 20 m, 
Laiș a mișcat mingea pentru Pin
ter și „bomba" acestuia s-a dus 
direct la încheietura barelor. 
Cinci minute mâi tîrziu, Tulba a 
trimis alături de poartă, pentru 
ca, în min. 18, portarul reșițean^ 
să scoată in extremis balonul de 
sub „transversală", la lovitura li
beră executată de D. Moldovan. 
Băimărenii. descurajați de ne
reușitele lor de pînă atunci, dar 
și de dîrzenia cu care oaspeții se 
apărau, construiesc precipitat, cu 
destulă dificultate. Boriceanu nu 
este prea inspirat, Roatiș luftează 
și e. din careu. Golul cade, totuși, 
în min. 30, dintr-o fază fixă : la 
o lovitură liberă indirectă, Sabău 
pasează ușor lui LAIȘ și acesta 
șutează plasat, jos. la colț : 1—0.

★ ★
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

MUREȘUL DEVA 5—8 (2—0) î
Pascu (min. 20), Bolba (min. 37 
și 75 — ambele din 11 m), Vlă- 
tănescu (imin. 48) și Ionuț (min. 
87).

F.C. BIHOR — STEAUA C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 2—1 (0—1) S Mu- 
reșan (min. 87), Brumaru (min. 
89), respectiv H. Popa (min. 3 
— din 11 m).

C.S. U.T. ARAD — STRUNGUL 
ARAD 3—0 (1—0) : Tîrlea (min. 
1.7) și Manea (min. 46 șl 78).

ARMATURA ZALAU — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 2—0 (0—0): 
Predeanu (min. 48) și T. Nicolae 
(min. 59).

OLIMPIA SATU MARE — GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 (0—0) î Borhi- 
dean (min. 59).

MINERUL CAVNIC — MINERUL 
PAROȘENI 5—0 (2—0) î Rădu- 
lescu (min. 19 și 53), Lenghel 
(min. 25) și Schwarzkopf (min. 
77 și 89).

C.I.L. SIGHET — UNIO SATU 
MARE 0—0.

METALUL BOCȘA — AURUL 
BRAD 2—1 (0—1) : Portic (min.
47). Roșea (min. 87 din 11 m), 
respectiv Ciontoș (min. 20).

Relatări de la : C. Crețu, I. 
Ghișa, O. Berbecaru, N. Danciu,

Reșițenii nu leagă mai nimic în 
atac, Hodină, izolat, se zbate 
zadarnic să facă ceva. Partida nu 
are virtuți tehnice și spectacula
re, devenind mai echilibrată. Băi- 
mărenii se vor desprinde pe ta
bela de scor în minutele 50 și 53
— tot din faze fixe. Autorul go
lurilor : LAIȘ, primul dintr-o lo
vitură liberă de la 18 m (splen
did gol !), al doilea din penalty. 
Meciul era jucat, dar scorul pu
tea să mai sufere modificări în 
minutele 64 (Roșea a scos ului
tor șutul lui D. Moldovan), 65 
(Boriceanu, .,cap“ afară), 80 și 
86 (Tulba, ratare de la 6 m și 
apoi bară).

A arbitrat bine M. Stănescu 
(lași) :

F.C. MARAMUREȘ î Mia (min. 
60 Feher) — Pinter, Buzgău, IG
NAT, NAPRADEAN — LAIȘ, SA- 
BAU Boriceanu (min. 72 Cris- 
tea) — Roatiș D. Moldovan. 
TULBA.

C.S.M. t Roșea — Videscu, Zah 
(min. 60 Scînteie), UȚIU, Telescu
— COJOCARU, Trifan, Ianu (min. 
46 Mărgincanțu), Asandei — Ho
dină. Cr. Alexandru.

Steltan TRANDAFIRESCU
★

Z. Kovacs, M. Paleău, I. Mihnea 
și T. Țăran u.

ETAPA VIITOARE (duminică 3 
mai) : Mureșul Deva — Olimpia 
Satu Mare (0—3) Gloria Bistrița
— C.S. U.T. Arad 10—2), Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.I.L. Si- 
ghet (0—2) UNIO Satu Mare — 
Minerul Cavnic (1—0), Minerul 
Paroșeni — F.C. Maramureș Baia 
Mare (0—2), Strungul Arad — F.C. 
Bihor Oradea (1—3), C.S.M. Re
șița — Metalul Bocșa (0—2), Au
rul Brad — Armătura Zalău 
(1—3), Dacia Mecanică Orăștie — 
Politehnica Timișoara (0—5).

♦) Echipă penalizată cu trei puncte

1. POLI. TIM. 24 15 6 3 58-27 36
2. FC Bihor*) 24 14 7 3 37- 9 32
3. FC Maram. 24 13 5 6 48-16 31
4. U.T.A. 24 1(3 2 9 33-35 28
5. GL Bistr. 24 11 4 9 35-24 26
6. Armătura 24 11 4 9 36-35 26
7. Met. Bocșa 24 11 2 11 31-35 24
8. CSM Reșița 24 10 3 11 30-26 23

9-10. Min. Paroș. 24 9 5 10 28-31 23
Unio SJd. 24 9 5 10 25-28 23

11. Olimpia SM 24 9 5 10 27-38 23
12. CIL Sighet 24 9 4 11 34-42 22
13. Strungul 24 9 4 11 23-34 22
14. Dacia Orășt. 24 10 1 13 37-41 21
15. Aurul Brad 24 9 3 12 33-41 21
16. Min. Cavnic 24 8 1 15 37-41 17
17. Mureșul 24 7 2 15 21-53 16
18. Steaua CFR 24 5 5 14 24-41 15

$
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LA 1 MAI, STAȚIUNILE DE PE LITORAL 
iȘI DESCHID PORȚILE OSPITALITĂȚII

12 zile
S-au pus în vînzare locuri pentru vacanță tn stațiunile de pe 

litoral. Un bilet pentru 12 zile, în Intervalul 1—31 mai, în ori
care din stațiunile de ta malul mării, se vinde la tariful de 
852 lei, exclusiv comisionul. Se pot obține însă bilete și pentru 
perioade mai scurte după preferințe.

Cazarea s? asigură în hoteluri confortabile (26 lei/zi/persoană), 
iar masa se servește la restaurante (45 lei/zi/persoană). încor
porate în unitățile de cazare sau în imediata apropiere.

Pe timpul sejurului dv.. organizatorii de turism vă pun la 
dispoziție numeroase posibilități pentru excursii tn toate sta
țiunile de pe litoral, la obiective turistice din zonă. în Delta 
Dunării vă oferă posibilități multiple pentru agrement și di
vertisment

Rețineți !
Un concediu plăcut într-un spațiu de sănătate anume destinat 

nentru vacanțe fermecătoare vi-l cot asigura agențiile oficiilor 
județene de turism și ale I.T.H.R. București. Vi se oferă, supli
mentar biletul de călătorie pe calea ferată cu o reducere de 
25 sută

de soare la mare, la tariful de 852 lei
locuri pentru vacanță în stațiunile de pe

i

Timo.fi


♦ SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE '
MOSCOVA 26 (Agerpres). 

în competiția internațională de 
gimnastică ritmică de la Mos
cova sportiva română 
rentina Butaru 
locul al treilea 
compus cu 
tanta țării 
cedată în 
gimnaste 
Nikolaeva 
Kocineva 
cînd. la rîndul ei. 
Niklas (R. D. Germană) 
p. Talia Fun (Cuba) — 
p. Barbara Ferrari (Italia) — 
38,35 p. Petruța Dumitrescu 
(România) și Marra Martin 
(Spania) — cîte 38,25 p etc.

Flo- 
situat pe 
individual 
Reprezen- 
fost pre- 
de două 

Marina 
39,70 p și Ana 
39,60 t>. ‘

Pe

s-a 
la 

39,45 p. 
noastre a 
clasament 
sovietice.

între- 
Ester
39,20
38,60

lonia 11—9; Grecia — Suedia 
13—4 In ziua a treia a tur
neului selecționata României 
a întrecut cu scorul de 15—11 
(4—3. 3—3, 4—3, 4—2) repre
zentativa Poloniei. Vlad Ha
giu, cu 6 goluri înscrise, a 
fost cel mai bun jucător al 
echipei române. Alte rezul
tate : Grecia — Cehoslovacia 
5—4 ; U.R.S.S. (selecționata 
studențească) — Suedia 12—11.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI, GRUPA A UllIALITATEA PE EȘICHIER

VARȘOVIA (Agerpres). — 
In turneul internațional de 
polo pe apă de la Varșovia, 
echipa României a terminat 
la egalitate. 6—6 (2—3. 1—1,
1—1, 2—1). meciul susținut cu 
reprezentativa Cehoslovaciei. 
Alte rezultate : U.R.S.S. (se
lecționata universitară) — Po-

SOFIA (Agerpres). Parti
dele disputate în prima zi a 
turneului internațional de 
polo pe apă pentru juniori de 
la Sofia s-au încheiat' 
mătoarele rezultate: 
cia — Spania 10—8 ; 
ria (A) — România
U.R.S.S. — Bulgaria (B) 
Ungaria — R. P. D. Coreeană 
20—4. în ziua a doua, echipa 
României a întrecut cu 7—5 
formația Spaniei. Alte rezul
tate : U.R.S.S. — Ungaria 
10—8 ; Bulgaria — R. P. D.
Coreeană 8—7.

cu ur- 
Gre- 

Bulga- 
7—3 ; 

13—0 ;

VIENA. Etapa a șasea a gru
pei A a Campionatului Mon
dial de hochei pe gheață a 
oferit •meciuri de o bună ca
litate și extrem de disputate. 
Partida dintre echipele Uniunii 
Sovietice, actuala campioană a 
lumii, și Canadei, urmărită de 
9000 de spectatori, la Wiener- 
Stadthalle. a fost .foarte echi
librată, 
replică 
gat de 
vut o 
Scorul

canadienii oferind o 
viguroasă. Meciul, cîști- 
sovietici cu 3—2, a a- 
desfășurare pasionantă, 
l-a deschis Kamenski

O REMARCABILA VICTORIE A RUGBYȘTILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

„22“-ul advers, pe care înain
tarea noastră o jocă cu dina
mism, Paraschiv deschide, min
gea trece pe la Răducanu, îna
inte de a ajunge la MARIN, 
lansat, și eseu al acestuia la 
colt : 7—3 pentru naționala
României. Reduce handicapul 
DZAGNIDZE, din lovitură de 
pedeapsă de la 55 m. în min. 
35, 7—6, rezultat favorabil la 
pauză rugbyștilor tricolori (în 
ultimul minut, Alexandru ra
tează o lovitură de pedeapsă 
de la 40 metri).

Joc la fel de disputat după 
pauză. Min. 47 : Dumitru e 
surprins in ofsaid după gră
madă, DZAGNIDZE nu ratea
ză l.p. de la 50 m și repre
zentativa U.R.S.S. preia condu
cerea ■ 9—7. tn min. 54, supuși 
unui presing teribil al echipei 
noastre, jucătorii sovietici gre-

șese — ofsaid, 
ALEXANDRU 
10—9 pentru 

celași DZAGNIDZE reușește l.p. 
și e 12—10, în min. 63. în fa
voarea gazdelor, care au o pe
rioadă de dominare, dar nu 
concludentă. Formația română 
revine în final și termină mai 
bine acest meci de mare luptă. 
ALEXANDRU realizînd un 
drop frumos, după o margine : 
13—12 pentru reprezentativa tă
rii noastre.

Echipa României obține o 
victorie la limită, dar pe de
plin meritată — pentru că a 
fost efectiv mai bună — într-o 
partidă al cărui rezultat incert 
pînă in final i-a pus la grea 
încercare atît pe jucătorii noș
tri, cît și pe inimoșii lor supor
teri.

Arbitrul francez Yves Bressy 
a condus foarte bine echipele :

deci l.p, pe care 
o transformă : 

echipa noastră, 
zece minute, a-

U.R.S.S, : Dzagnidze — Voro
paev, Neceaev, Andreev, Miro
nov — Sliusar, Tsheisvili (min. 
52 Franțuzov) — Sokolov, Ti
honov, Kairulin — Stelmalkho- 
vici, Juravlev — Kîrpa. Muha, 
Samardin.

ROMANIA : V. Ion — Al 
Marin, Lungu, Tofan, Toader 
(min. 57 David) — Alexandru, 
Raraschiv — Murariu. Rădu- 
eanu, Dumitraș — L. Constan
tin, Dumitru — Leonte, Grigo- 
re, Bucan.

CLASAMENT
1
4
5
3
5
8

(min. 9,32). pentru formația 
U.R.S.S., dar canadienii au e- 
galat, prin Ciccarelli, după 
numai... 15 secunde. Apoi. Ma
karov a înscris în min. 21,58. 
iar Miiller a egalat în min. 
36,49. Ultimul gol. cel al vic
toriei, l-au înscris sovieticii 
prin Krutov (min. 55.30), gol- 
geterul actualei ediții a C.M.

Intr-o altă partidă, un ade
vărat derby al țărilor nordice, 
în mod- surprinzător, mai ales 
după cum a evoluat pînă acum. 
Finlanda a întrecut Suedia cu 
4—1 (0—0. 1—1, 3—0). Impu-
nîndu-se net, după cum se 
vede, în ultima treime a jo
cului. în celelalte două me
ciuri, scorurile au fost, ori
cum, mai mari, chiar dacă în
trecerile propriu-zise au fost 
destul de echilibrate :
Elveția 6—3 (2—0, 1—1, 3—2) 
și Cehoslovacia — R.F. Germa
nia 5—2 (1—0, 1—2, 3—0).

După șase etape, reprezenta
tiva U.R.S.S. conduce cu 12 p. 
urmată de echipele Cehoslova
ciei 9 p, Suediei 8 p, Finlan
dei 6 p. Canadei 5, R.F.G. 4 
p, S.U.A. 4 p. și Elveției 0 p.

S.U.A. —

• BRUXELLES. Superturneul 
internațional de șan de la Bruxel
les s-a Încheiat cu doi clștlgă- 
torl : campionul mondial 
Kasparov (U.R.S.S.) și 
maestru Iugoslav Llubomlr Liu- 
bojevici, cu 8,5 p din 11 posibile, 
urmați tn clasament de Karpov
— 7 p, Korcinol șl Timman — cîte 
6,5 p. Tal — 6 p. Larsen — 5,5 p, 
Torre și Van der Wiel — cîte 
5 p, Winants 3,5 p, Short — 3 p. 
Meulders — t p.

în ultima rundă, Kasparov a 
cîștlgat la Tal, Larsen la Short, 
Koreinoi................. . ..
partidele 
Torre — 
Van der 
miză.
• PARIS. După 8 runde, tn 

turneul de la Hyeres (Franța) în 
clasament conduce Gaprindașvlll 
cu 7,5 p, urmată de Ioseliani cu 
6,5 p, Fischdick 5,5 p etc. Elisa- 
beta PoUhronlade, care ta runda 
a 8-a a remizat cu Ioseliani, se 
află pe locul 8. cu 5 puncte.
• DORTMUND. In turneul de 

la Dortmund, pe primul Ioc s-a 
clasat marele maestru sovietic 
Iuri Balașov cu 8 p, din 11 posi
bile. urmat de Anderson (Suedia). 
Tukmakov (U.R.S.S.) cîte 7 p. 
Agdestein (Norvegia). Nunn (An
glia) ette 6,5 p. Ribli (Ungaria)
— 6 p etc.
• BELGRAD. Campionatul fe

minin al Iugoslaviei, desfășurat 
la Borovo. a fost ciștigat de Zo- 
rica Nikolin -v 13 p din 15 posl-

Garri 
marele

la Meulders, in timp ce 
Liubojevici — Karpov, 

WLnants și Timman — 
Wiel s-au terminat re-

1

8 o
6
5
5
2
0

României

239— &8 
i486—138 
162—123 
118— 86 

62—1*54 
92—290

1. Franța
2. România
3. Italia
4 U.R.S.S.
5. Tunisia
6. Portugalia

Echipa
șirul partidelor din actuala ediție 
a competiției (ca și formația Ita
liei). Selecționata U.R.S.S. mai 
are de disputat două întîlniri, pe 
teren propriu, cu Tunisia și Por
tugalia.

0
0
0
0 
0
și-a încheiat

ARBITRUL ROMÂN IOAN IGNA VA CONDUCE
RETURUL FINALE! CUPEI U.E.F.A

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1) 

ei de sîmbătă după-amiază 
fiind notate cu 10 (sărituri și 
sol) Camelia Voinea a fost și 
ea a gimnastă de nota 10 la 
sol, confirmîndu-și astfel cla
sa ridicată pe care o deține în 
această probă.

Au fost apoi, finalele pe a- 
parate, de duminică dimineață, 
veritabil festival de măiestrie, 
în fiecare probă fiind, de fapt 
reuniți cei mai buni dintre toți 
sportivii prezenți în concurs, 
cîte 8 la fiecare aparat. Din 
nou, frumoase și aplaudate vic
torii ale gimnastelor și gim- 
naștilor români (Daniela Sili- 
vaș — clasată de trei ori pe 
primul loc la feminin și tot 
atîtea locuri pe prima treaptă 
a podiumului la băieți pentru 
Marius Gherman. învingătorul 
de la individual compus : Ma
rius Tobă s-a impus și ei tn 
două finale, iar Marian Rizan 
în una (Ia cal cu minere), exer-

INTERNATIONALE
ciții de bună valoare tehnică 
prezentate de oaspeți, mai va
loroși acum decît la alte ediții 
precedente ale acestor între
ceri. Astfel Casimiro Suarez 
(Cuba) a ciștigat bara fixă cu 
două evoluții care au probat 
calitățile sale de excepție la 
acest aparat, după cum sportiva 
sovietică Tatiana Kondratova a 
reprezentat cu succes școala de 
gimnastică din Uniunea Sovie
tică, fiind o adversară reduta
bilă pentru gimnastele noastre 
tn disputa pentru primele 
locuri.

Rezultate tehnice : feminin, in
dividual compus : 1. DANIELA 
SILIVAȘ (România) 39,600, 2.
Eugenia Golea (România) 39,400. 
3. Camelia Voinea (România) 
39,225, 4. Tatiana Kondratova 
(U.R.S.S.), 39,100, 5. Celestina
Popa (România) 38,725, 6. Emilia 
Deliou (Grecia) 37,925, 7. Mary 
Sol del Hierro (Spania) 37.875, 8. 
Senjana Baleva (Bulgaria) 37,300 ; 
finale pe aparate, feminin : sări
turi — 1. Golea 19.788, 2. Voinea

DE GIMNASTICA
10,650, 3. Kondnatova 19,550 ; pa
ralele — 1. Silivaș 19,625, 2. Popa 
19,600, 3. Kondratova 19.425 ; bîmă
— 1. Silivaș 19.900, 2. Golea 19,500,
3. Kondratova 19,075 : sol — 1. 
Silivaș 20,000, 2. Kondratova
19,725, 3. Voinea 19,500 ; masculin : 
sol — 1. Marius Gherman (Româ
nia) 10,200, 2. Valentin Plntea 
(România) 10,000, 3. Vladimir Mu
raviev (U.R.S.S.) 18,800 ; cal cu 
minere — 1, Marian Rizan 
(România) 19,500. 2. Gherman
(România) și Toth Balazs (Unga
ria) 19,160 ; inele — 1. Marius 
Tobă (România) 19,700, 2. Plntea 
10,300, 3. Muraviev (U.R.S.S.) și 
Wang Hong Wei (R.P. Chineză) 
19,050 ; sărituri —1. Gherman 
(România) șl Casimiro Suarez 
(Cuba) 19,450, 3. Plntea 19.325 : 
paralele — 1. Gherman șl Tobă 
19,350: 3. Suarez 19.250 ; bară fixă
— 1. Suarez 19,700, 2. Viaceslav
Martinov (UR.S.S.) 19.200 3.
Gherman 10,100.

„INTERNAȚIONALELE'* DE SĂRITURI
(Urinare din pag. i,

i
ZURICH. U.E.F.A. a stabilit ar

bitrii care vor conduce, la centru, 
finalele competițiilor europene 
lnter-cluburi. Este vorba de Ale
xis Ponet (Belgia) la finala C.C.E. 
(Bayern Miinchen — F.C. Porto), 
la 27 mai, la Viena (Ponet va con
duce miercuri, la București, par
tida dintre România și Spania tn 
preliminariile C.E.), Luigi Agno- 
lin (Italia) la finala Cupei Cupe
lor (Ajax Amsterdam — Loko
motive Leipzig), la 13 mai. la A- 
tena, Siegfried Kirschen (R.D.G.) 
’n meciul tur al finalei Cupei 
U.E.F.A. (IFK Goteborg — Dundee 
Utd) la 6 mal, la Gdteborg, șl 
compatriotul nostru loan Igna la 
returul acestei partide, la 20 mai. 
la Dundee.

• Meciuri de calificare pentru 
turneul olimpic : America de Sud. 
grupa A •- Chile — Ecuador 2—1. 
Argentina — Venezuela 2—0 ; 
Asia : Nepal — Pakistan 2—2, O- 
man — Bahrein 2—1, Arabia Sau- 
dită — Bahrein 2—0. Qatar — Si
ria 2—0 Irak — Iordania 2—0.

• Meciuri ta campionate națio
nale : R.F. GERMANIA (et. a 
26-a) : Kaiserslautern — Hom
burg 5—0, Dllsseldorf — Dort
mund 0—4, Frankfurt — Blau 
Weiss 1—3. MSnchengladbach — 
Mannheim 7—2, Bremen — Lever
kusen 1—0 Bochum — Bayern 

Milnchen 1—2. Kota — Schalke 
3—2, Nurnberg — Stuttgart 2—1, 
Hamburger SV — Uerdingen 2—1. 
Bayern conduce cu 40 p, urmată 
de Hamburger SV cu 36 p și Bre
men 31 p.

ITALIA (et. a 27-a) : A talan ba
— Udlnese 4—2, Como — Verona 
1—1, Empoli — Brescia 0—0, In
ter — Fiorentina 1—0, Napoli — 
Milan 2—1, Roma — Ascoli 1—1, 
Sampdoria — Avellino 2—2, Tori
no — Juventus 1—1. tn clasa
ment : Napoli 3* p Inter 37 p, 
Juventus 34 p.

ELVEȚIA (et. a 23-a) : Locarno
— Servette 2—1, Lucerna — Bel
linzona 1—1. Neuchâtel — Gras- 
shopers 4—1, St. Gallen — Lau
sanne 3—1. SIcn — La Chaux-de- 
Fonds 6—1, Vevey — Young Boys 
0—5, Wettingen — Basel 1—2. 
Zurich — Aarau 1—1. Neuchâtel 
a totalizat 30 p. cu două mal 
multe decît Grasshopers ș! cu 
patru mai multe dectt Slon.

SCOȚIA (et. a 42-a) : FC Dun
dee — Clydebank 4—1, Falkirk — 
Dundee Utd. 1—2, Hibernian — 
Hamilton 1—1, Motherwell — A- 
berdeen 0—2, Rangers — Hearts 
3—0, St. Mirren — Celtic 1—3. 
Glasgow Rangers se află pe pri
mul loc cu 66 p, urmată de con- 
citadina sa Celtic cu 63 p.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
baschet * tn cadrul compe

tiției pentru juniori „Memorialul 
Albert Schweitzer*, ce se desfă
șoară ta orașul vest-german 
Mannheim, selecționata S.U.A. a 
întrecut cu scorul de 98—84 (50— 
46) formația Iugoslaviei, iar echi
pa R.F. Germania a dispus cu 
78—72 (30—32) de reprezentativa 
Italiei. Alte rezultate ; Turcia — 
Poloni. 86—81 (41—33) ; Bulgaria 
— Austria 96—56 (55—29); Franța 
— R.P. Chineză 91—81 (51—39) ; 

. Spania — Cehoslovacia 66—63 
1 (32—38). tn semifinale, selecționa

ta Spaniei a dispus cu 76—61 (32— 
31) de reprezentativa R.F. Ger
mania. Iar echipa S.U.A., cu 
81—57 (38—29) de fo.rmațta Tur
ciei • Campionatul feminin al 
U.R.S.S. a fost ciștigat de echipa 
Dinamo Novosibirsk, tn cele 
două manșe ale finalei, baschet
balistele din Novosibirsk au în
trecut cu 104—91 și 90—79 forma
ția Snartak Leningrad.

CICLISM • Prima etapă a 
Turului Spaniei, disputată pe tra
seul Benldorm — Albacete. s-a 
Încheiat cu victoria rutierului ir
landez Sean Kelly, cronometrat 
pe 219 km tn 5.49:56 (medie orară 
37 550 km). Pe locurile următoare, 
ta același timp cu tnvlngăto- 
s-av situat spaniolii Alfonso Gu
tierrez și Jorge Dominguez.

GIMNASTICĂ • La Campio
natele Europene de la Moscova 
programate în perioada M—24 
mal. U.R.S.S. va fi reprezentată 
tntre alții, de Iurl Korolev, Va
lentin Moghilnîi Valeri Llukln. 
Vladimir ărtemov. precum șl de

Oksana Omellancik, Elena Șușo- 
nova, Svetlana Baitova și Alesti- 
tia Praișina.

HOCHEI PE GHEAȚA • Par
tide desfășurate ta cadrul tur
neului final al NHL : Philadelphia 
Flyers — New York Islander 4—1, 
Montreal Canadiens — Quebec 
Nordlques 7—2 (Învingătoarele 
vor juca finala seriei), Detroit 
ted Wings — Toronto Maple 
Leafs 4—2, Edmonton Oilers — 
Winnipeg Jets 5—2.

SĂRITURI • Proba masculină 
de trambulină din cadrul con
cursului internațional de la A- 
mersfoort (Olanda), contînd pen
tru „Cupa Mondială**, s-a înche
iat ou victoria soortlvului ameri
can Greg Louganis, cu 707,46 p, 
pe locurile următoare situîndu-se 
Tan Liangde (R.P. Chineză) — 
689,46 p ș! Fergusen (S.U.A.) — 
646,86 p. Concursul feminin de la 
platformă a fost ciștigat de Xu 
Yanme (R.P. Chineză) — 451.02 p.

TENIS • Rezultate înregistrate 
tn turneul masculin de la Monte 
Carlo : Mats WUander (Suedia)
— Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) 
6—1, 6—3 : Ulf Stenlund (Suedia)
— Martin Jaite (Argentina) 2—4. 
6—0, 7—6 ; Kent Carlsson — Guil
lermo Vilas (Argentina) 6—7. 6—3.
6— 2. • Finala turneului feminin 
de Ia Houston (Texas) se va dis
puta tntre Chris Evert și Martina 
Navratilova, tn semifinale, Chris 
Evert a dispus eu 6—3, 7—5 de 
Hana Mandllkova, iar Martina 
Navratilova a invins-o cu 6—1.
7— 6 pe Zina Garrison.

La trambulină 3 m băieți, 
primele două locuri au fost o- 
cupate tot de oaspeți: Igor 
Matveev și Boris Lietzow. Ion 
Petracho s-a clasat, ca și la 
platformă, pe locul 3, la dife
rențe apreciabile de ocupanții 
primelor poziții. Cauzele ? A- 
mintim doar două dintre ele : 
nivelul necompetitiv al săritu
rilor liber și greșita execuție 
a unui salt (2'/i răsturnat gru
pat), pentru care arbitrii l-au 
acordat doar 39,20 p. Deoarece 
nesiguranța în sărituri a aces
tui sportiv a devenit cronică, 
apreciem că este necesară re
vizuirea programului său de 
pregătire, care, probabil, nu îi 
înlesnește acum calea spre înal
ta performanță, la care ar tre
bui să aspire datorită talentu
lui său incontestabil.

Clasamente — platformă fete : 
1. Elena Doroșenko (U.R.S.S.)
442.25 p, 2. Iulia Iraklieva
(U.R.S.S.) 423,75 p, 3. Corina 
Wiedecke (R.D.G.) 409,20 p, 4. 
Ioana Voicu 376 p, 5. Vladia
Dieu 371,45 p, 6. Daniela Popa
362.25 p, 7 Cristina Loloiu
35415 p, 8. Gabriela Stoica
341,50 p ; trambulină 3 m băieți:
1. I. Matveev (U.R.S.S.) 608,50
p. 2. B Lietzow (R.D.G.) 602,05 
p 3. I. Petrache 558,05 p, 4. 
S. Dimitrov (Bulgaria) 510,40 p, 
5 FI. Avasiloale 502,85 p, 6. V. 
Abadulaev (U.R.S.S.) 495,10 p, 
7. S. Fredel 488.75 p.

La zi

ASPRIME

de-o 
tole- 

oo-

O simplă privire aruncată 
peste semifinalele cupelor eu
ropene vine să demonstreze 
că U.E.F.A. se dovedește ta 
acest sezon mai intransigentă 
ca oricind cu abaterile de tot 
felul șl, tatii și tatu, cu cele 
comise de jucători. Pe 
parte, arbitrii nu mai 
rează nimic, pe de alta 
misia de disciplină a forului 
continental „taie. în carne vie*, 
cel mai elocvent (recent) e- 
xemplu fiind cel al suspen
dării lui Bellus (Toulouse), 
care a fost sancționat cu 7 e- 
tape tntrucit, ta meciul cu 
Spartak Moscova din Cupa 
U.E.F.A.. „a încercat să ri
posteze la gestul urît al unu! 
adversar* I

Sigur că, alertată de drama 
„Heyselului* (29 mai 1985), 
U.E.F.A. șl-a propus să nu 
mai admită nici o scuză, nici 
o circumstanță așa-zisă ate
nuantă, certnd tuturor orga
nismelor sale o exigență fără 
precedent, iar rezultatele a- 
cestei schimbări de optică 
n-au întlrziat. Ca să discu
tăm la obiect, să recurgem la 
o comparație : tntre anii 1980— 
1986 (inclusiv) nu s-au Înre
gistrat, tn semifinalele cu
pelor europene, decît două eli
minări, cea a lui Estella

MAXIMĂ
(F.C. Barcelona) ta 1982 șl cea 
a lui Mandorllni (Inter) în 
1986. Anul acesta însă, a 
. plouai- cu cartonașe roșii, 
numărul ellminaților fiind (in. 
12 partide) de 6 : Guerri (Za
ragoza). Bosman (Ajax), Jua- 
nito și Mino (ambii Real Ma
drid), Bal (Dinamo Kiev) și 
Augenthaler (Bayern) 1

Comentatorii acceptă că nu 
s-a jucat mal violent ca altă
dată, doar că arbitrii, urmînd 
linia dictata de U.E.F.A., n-au 
mai închis ochii, tocmai pen
tru a nu mal lăsa spiritele 
(din teren și din tribune) să 
se aprindă. Ca să nu mai 
spunem că, tn unele cazuri, 
forul diriguitor al fotbalului 
continental a recurs la mă
suri punitive pină și Împo
triva unor jucători care n-au 
fost nici măcar avertizați de 
„cavalerii fluierului* 1 înain
te de toate, deci, trebuie re
ținută, șl de către fotbaliștii 
noștri, asprimea maximă de 
care U.E.F.A. dă dovadă in ra
port cu actele de indisciplină, 
cu atît mai mult cu cît se 
poate anticipa că, după tris
tul „record* din semifinalele 
invocate, severitatea va spori, 
ea vizind și preliminariile 
„europenelor*.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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