
Un remarcabil succes al sportivilor români Proletari din toate țările, unîțl-vd I

la Campionatele Europene de lupte libere

A. PĂCURARII Șl V. PU$CA$U 
AU CUCERIT MEDALII DE ARfilNI

Alin Păcuraru

SOFIA, 3 (Agerpres). — Cea 
de-a 30-a ediție a Campiona
telor europene de lupte libere, 
desfășurate în orașul bulgar 
Veliko Tirnovo, s-a încheiat 
duminică. printre medaliații 
competiției numărîndu-se și 
sportivii români Alin l’ăcura-

Vasile Pușcașu
ru (categoria 48 kg) și Vasile 
Pușcașu (categoria 100 kg), vi- 
cecampioni europeni la catego
riile respective.

De asemenea. Nicu Hincu 
(categ. 52 kg) și Gheorghe Mîțu 
(categ. 82 kg) s-au situat pe lo
cul 4.

In prima zi a „europenelor" de haltere

MFDAl IF DE BRONZ PENTRU TEODOR IACOB
(amănunte în pag. a 4-a)
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în etapa de ieri a Diviziei A de fotbal

PETROLUL - SINGURA VICTORIE ÎN Uf PLASARE
® Toate jocurile din Capitală s-au încheiat la egalitate! • Câmătaru — 4 goluri în 
partida Dinamo — Victoria I £ Meciul F.C.M. Brașov — Steaua va avea loc astăzi

REZULTATE TEHNICE

Meciul F.CJW. BRAȘOV — STEAUA se va disputa 
astăzi pe stadionul Municipal, cu începere de la ora 
15. Partida a fost amînată din motive obiective, la ce
rerea clubului brașovean.

Dinamo — Victoria 4-4 (2-3)
Gloria - Petrolul 0-1 (0-0)
Rapid — F.C. Argeș 0-0
Jiul - Corvinul 4-2 (3-1)
Sportul Studențesc — Oțelul 1-1 (0-0)
Flacăra - Univ. Craiova 4-1 (0-1)
S.C. Bacâu - „U" Cluj-Napoca 0-0
F.C. Olt — Chimia 2-0 (1—01

ETAPA VIITOARE (10 mai)
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov (0-1)
Corvinul — Rapid (0-1)
Oțelul - Jiul (0-0)
Chimia - S.C. Bacău (0-3)
Petrolul - Dinamo (0-3)
Steaua — Gloria (3-1)
Univ. Craiova — „U" Cluj-Napoca (2-1)
Flacăra — Sportul Studențesc (1-2)
Victoria - F.C. Olt (0-1)

Finalele „Crosului Tineretului" de la Brăila

O ÎNTRECERE DE MARE FRUMUSEȚE,

CU MULTE TALENTE LA START
Simbătă 2 mai, ZIUA TINE

RETULUI, aproape 20 000 de 
iubitori ai sportului au urmă
rit, in municipiul Brăila, una 
din cele mai îndrăgite si popu
lare întreceri care se desfă
șoară sub egida Daciadei : fi
nalele pe țară ale „CROSULUI 
TINERETULUI". Mereu fru
moasa competiție, anul acesta 
dotată, cu „CUPA A 65-A ANI
VERSARE A U.T.C.“, a reunit 
la startul celor trei categorii 
de virstă tineri alergători din 
toate judefele tării, din muni
cipiul București. Splendida ma
nifestare sportivi a fost orga

nizată de C,C. al U.T.C., in 
colaborare cu C.N.E.F.S. și cu 
ceilalți factori cu atribuții in 
sport din județul Brăila.

Așadar, Complexul sportiv 
„Parc Monument" din orașul 
Brăila, ora 9 dimineața : în 
aplauzele celor prezenfi. o în
treagă tribună (a doua) înscrie 
cu plăcuțe ce strălucesc in 
soare cuvinte mereu rostite cu 
dragoste și recunoștință din 
inimile milioanelor de tineri 
din țara noastră, cuvinte cu 
valoare și rezonanță de sim
bol : „CEAUSESCU — TINE
RII*. Prin fața iubitorilor de 
sport trec, apoi, competitorii:

peste 300 de atleți care au ie
șit învingători în viu. disputate
le faze județene. Pășesc in 
pas vioi, în tempoul tineresc al 
marșului Daciadei. Tribuna a 
doua, cu cei mai buni elevi 
din municipiul Brăila, punc
tează evenimentul : „Crosul 
Tineretului". Plăcuțele se 
schimbă fulgerător și citim din 
nou in marele „caiet" al sta
dionului : „Ediția a 20-a, jubi
liară". Cind apar cuvintele 
„Categoria 14—16 ani fete",

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 2-3)

Laureațll ultimei ediții a „Crosului Tineretului" : Daniela Ghitulescu, Nelu Fior, Adriana Girbacea, 
Nicolae Avrămut, valentina Sveifel, Mircea Latiș Foto : Gabriel MIRON

In cinstea Zilei de 1 Mai și a Zilei Tineretului, in Întreaga țară s-aii flesiăș'irat

AMPLE Șl ENTUZIASTE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ
In intîmpinarea celor două 

sărbători — Ziua de 1 Mai și 
Ziua Tineretului — peste tot în 
țară s-au desfășurat ample și 
entuziaste competiții cu 
participarea a numeroși iubi
tori ai sportului din școli și 
institute de învățămînt supe
rior din întreprinderi și insti
tuții. Iată cîteva din relatările 
corespondenților noștri.

BUCUREȘTI. Un foarte a- 
tractiv concurs de echitație, 
organizat de comisia munici
pală de resort și găzduit în

condiții ireproșabile de că
tre clubul sportiv Dinamo, a 
reunit la start călăreți frun
tași de la Steaua, Dinamo și 
A. S. Jegălia — Ialomița. Pe 
locurile fruntașe s-au situat 
componenții loturilor națio
nale Mariana Moise, Titel Ră- 
ducanu, Gheorghe Claudiu 
(Steaua), loan Țincu și Ioana 
Dumitru (Dinamo). Echipa 
hipică Steaua, cu cele mai 
multe locuri pe podiumul 
de premiere, a fost răsplătită 
cu un frumos trofeu.

• Competiția de badminton 
organizată de comisia munici
pală de specialitate a revenit 
echipei Capitalei. Pe locu
rile următoare, formațiile re- 
prezentînd orașele Timișoara, 
Tg. Mureș, Onești, Reghin, 
Iași si Deva.

ȘIMLEUL SILVANIEI. La 
întrecerile sportive dedicate 
Zilei de 1 Mai și Zilei Tine
relului au fost prezenH repre
zentanții tuturor vîrstelor, e-

(Continua'e in nag 2-3)

CLASAMENTUL

1. STEAUA 23 19 4 0 54-10 42
2. Dinamo 25 15 6 4 58-23 38
3. Victoria 25 12 6 7 32-23 30
4. F.C. Argeș 25 10 7 8 21-18 27
5. Petrolul 25 8 11 6 18-15 27
6. F.C. Olt 25 11 5 9 23-23 27
7. Sportul Stud. 25 10 5 10 35-28 25
8. F.C.M. Brașov 24 11 3 10 21-28 23
9. „U" Cj.-Nap. 25 10 4 11 38-29 24

10. Corvinul 25 9 4 12 40-39 22
11. Univ. Craiova 24 6 10 8 20-21 22
12. Oțelul 25 7 8 10 22-25 22
13. S.C. Bacău 25 9 4 12 26-38 22
14. Jiul 25 7 6 12 24-31 20
15. Rapid 25 8 4 13 28-43 20
16. Gloria 25 9 2 14 23-48 20
17. Chimia 25 7 4 14 28-48 10
18. Flacăra 25 7 3 15 22-45 17

(Citiți cronicile meciurilor in pag. 2—3)

Cămătaru, în mare vervă, în meciul de ieri, marchează, spec
taculos, cu capul, al doilea gol al echipei sale (Dinamo) în 
poarta Victoriei Foto : Aurel D. NEAGU

Campionatul feminin de handbal

ȘTIINȚA BACĂU - ÎNVINSĂ DE CHIMISTUL,
DAR CONTINUA SA CONDUCĂ IN CLASAMENT

Etapa a XX-a a Campionatului Diviziei feminine A de handbal (cu 
nici o victorie în deplasare) a lămurit, întrucîtva. lucrurile, mai ales 
în ceea ce privește partea inferioară a clasamentului. Să spunem, 
însă, mai întîi, că Știința Bacău — deși învinsă la Rm. Vilcea — con
tinuă să se afle în fruntea clasamentului (55 p) și dacă duminica vi

itoare va cîștiga (pe teren propriu) disputa cu TEROM (băcăuancele 
au, evident, prima șansă), atunci studentele se pot considera cam
pioane, indiferent de rezultatul, din ultima etapă, cu Rulmentul Bra
șov, pe terenul acesteia din urmă. Pe ultimele două locuri se află 
acum CSM Sibiu și CSM Sf. Gheorghe. Relatări de la etapa de ieri.

RAPID BUCUREȘTI — CSM 
SIBIU 27—20 (11—8». Rapidul -
în nota sa din ultima vreme — 
și-a onorat și de această dată... 
firma și a făcut-o cu autoritate, 
nelăsînd sibiencelor nici o spe
ranță ! Handbalistele din Giu- 
lești, pregătite de tînărul și toar
te priceputul lor antrenor Tibe- 
riu Milea, au cîștigat pentru că 
întreaga echipă a pus umărul la 
obținerea victoriei ‘semnificativ 
este faptul că toate jucătoarele 
de cîmp au înscris), dînd astfel 
dovadă de seriozitate 51 de res
pect față de culorile clubului, 
Gheorghița Oprea s-a dovedit un 
,.cap li.mnjde" autentic. Marinela 
Doiciu a fost irezistib:lă cînd 
oornea spre poarta adversă, iar 
Vasilica Dobre, deși a înscris o 
singură dată, are meritul de a-și 
fi pus colegele, în dese rin duri, 
în situații de a-i fructifica pa
sele. Să notăm, de asemenea, că, 
în poartă, Stela Ruoa, ca și foar
te tînăra sa coechipieră. Doina 
Crișan, au apărat foarte bine, 
fiecare .,scoțînd“ cite o arunca
re de la 7 metri.

în ceea ce le privește oe si
bience. în pofida Moțului că au 
înscris 20 de gol tui. au lăsat 
pregnanta îmnresie că nu au . 
om de gol. Ele au ratat, mult, 
unele ocazii din situații foarte

clare, cum au fost $1 cele două 
aruncări de la 7 m (autoare: 
Paștiu — întîi șut în bară, apoi 
reluare tot a ei, dar aoărată de 
Rupă — șl Căpătînă - în bară).

Au înscris : Oprea 8, Doiciu 
6. lagăr u 4, Vasile î. Ignat 3. 
S anc.u 3 Dobre 1, Oancea 1» 
respectiv Coșulțcbi 5, Paștiu 4, 
Miiller 4, Brănuț 3, Amza 2, Că- 
pățînă 1, Stroia 1. Au arbitrat 
bine piteștenii AL. isop și M. 
Tănăsescu, ei avînd meritul de 
a fi tinut meciul în... mină, deși 
așa-zîsa galerie giuleșteană i-a 
făcut cu... ou și cu oțet 1 .

Ion GAVRILESCU

CHIMISTUL RM. VÎLCE* — 
ȘTIINȚA BACĂU 29—24 (16—11). 

Meciul a fost la discreția gazde
lor. care au condus tot timpul 
la diferente confortabile : 10—6 
in min. 20, 14—7 (27>, 22—16 (38), 
29—22 (57). oaspetele au evoluat 
slab neconvingător eforturile an
trenorului * Alexandru Mengoni 
de a-și redresa echipa prin de
sele schimbări efectuate rămî- 
n’nd fără efect. Au înscris: T3. 
rok 8, Verigeanu 6, Tonescu 6, 
Romete 3, Bloju 3, M. Petre 8, 
Pestrea 1 — pentru Chimistul ț

(Continuare în pag. 2-3)



AMPLE Șl ENTUZIASTE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA |
(Urmare din JMQ. 1)

levi din școli și licee, oameni 
ai muncii 
instituții.
tiții de 
triatlon), 
„mini" la

din întreprinderi și 
în program, compe- 
atletism (tetratlon și 

fotbal (inclusiv 
nivel de copii și se

parat adulți), handbal, volei, 
șah și tenis, popice și tenis de 
masă. La aproximativ 2 000 s-a 
ridicat numărul participanților 
la aceste activități sportive de 
masă. (Marin Ștefan).

PIATRA NEAMȚ. în muni
cipiile P. Neamț și Roman, în 
orașele Tg. Neamț și Bicaz, 
precum și în cele 70 de co
mune din județ au fost orga
nizate reușite concursuri 
competiții de masă care 
cuprins aproape 10 000 
iubitori- al sportului, în între
ceri de gimnastică, popice, 
fotbal, atletism (cros), o- 
rientare turistică, șah, tenis 
de masă și automobilism. Cî- 
teva evidențieri : Adina Asa- 
vinci (Roman), Gabriel Gaman 
(Tg. Neamț), Laura Berbece 
(Bicaz), Daniela Avarvârei

au 
de

(com. Grințieș) la cros, Școala 
3 P. Neamț și Școala com. 
Roznov la gimnastică ; Maria 
Otea, Ilinca Constantin, Mihai 
Dănilă (Tg. Neamț) la orien
tare turistică ; echipa Li
ceului industrial nr. 4 Roman, 
Ia fotbal ; Florin Lazăr (Bi- 
caz) și Maria Păduraru (Tg. 
Neamț) la tenis de masă ; Va- 
sile Roșu și Maria Cosma (Tg. 
Neamț) la popice ; echipajul 
Dăscălița Agnez + Glitina 
Lăpușneanu (P. Neamț), cîști- 
gător al „Raliului Femeii". 
(Ion Zaharia).

BRAȘOV : Concursul de
tenis, inițiat de A.S.I.C.I.M., a 
revenit copiilor Raluca Pa
ler și Ciprian Mistreanu (pină 
la 10 ani), iar competiția de 
cros (aproape 500 de parti- 
cipanți), studenților Z. Faze- 
caș — Silvicultură și Genoveva 
Suhurean — T.C.M. (Carol 
Gruia).

CIMPULUNG MOLDOVE
NESC. TJn bogat program 
sportiv de masă s-a aflat în 
atenția tineretului din lo
calitate și din așezările suce-

vene învecinate. Cîteva evi
dențieri : baschet. Școala nr. 
3 Cimpulung (8—10 ani), Școa
la nr. 4 Cimpulung (11—12 
ani) ; handbal fete — Școala 
din comuna Fundul Moldovei, 
băieți — Școala nr. 3 Cimpu
lung ; atletism (tetratlon) — ■ 
Școala din comuna Vama (fete) | 
și Școala din comuna Frumo- 
su (băieți) ; minifotbal — 
Școala nr. 1 Cimpulung ; o- 
rientare turistică — Școala nr.
3 Cimpulung (Dorel Juravle).

TIMIȘOARA. în pădtjrea 
Verde a avut loc o reușită 
competiție de cros cu partici
parea copiilor și tineretu
lui. Printre cîștigători, Mihae- 
la Mușat și Cosmin Cașotă 
(Jimbolia). Gabriel Biocs 
(Școala nr. 23 Timișoara), Ion 
Oneți (Școala prof, textilă Lu
goj)., 
de Mecanică 
competiția de 
niori), finala 
tre Dinamo 
6—4 pentru 
după loviturile i 
tri. (Const Crețu).

M. Busuioc (Facultatea 
Timișoara). în 

minifotbal (se- 
s-a disputat In
și Continental ; 
prima echipă, 

de la 7 me-

■

ARCAȘII SUBSOLURILOR 
DE CĂRBUNE

Cinci sînt așezările noastre 
rurale care poartă aceeași 
denumire, însă numai una e 
menționată în 
Enciclopedic : Aninoasa, 
județul Hunedoara, 
faptul se datorează 
subsolului comunei, 
lor el harnici, care, 
un secol, aduc la 
atît de prețuitul „aur negru". 
Azi, Întreprinderea minieră 
este Intr-o continuă moderni
zare, de introducere a pro
cesului de mecanizare a ex
ploatării cărbunelui, proces 
în urma căruia trimestrul in- 
til al lui 1937 s-a soldat eu 
un spor al producției marfă 
de peste 5 milioane lei și cu 
o creștere a productivității 
muncii cu 5 la sută față de 
1988. Sînt fapte de muncă 
prin care oamenii locului Iși 
definesc personalitatea. Dar 
la renumele comunei tune, 
dorene contribuie și faptele 
de sport.

Asociația sportivă Minerul 
numără cu puțin peite 150 
membri, activitatea desfășu- 
rtndu-se în cinci secții i po-

Dictlonarul 
i, din 

Evident, 
bogăției 
oameni- 

de peste 
suprafață

pice, handbal, schi, fotbal și 
tir cu arcul, cu participări 
(firesc) în competițiile loca
le. Cu o excepție — tirul cu 
arcul, o secție de nivel in
ternațional. înființată in 1958, 
reorganizată in 1973, avlnd 
drept inițiator pe lăcătușul 
Vasile Tămaș, secția a reu
șit — prim sportivii ei — să 
cîștige de trei ori „Cupa 
României", să obțină nenu
mărate titluri și recorduri 
republicane, să constituie o 
bază de selecție pentru lotu
rile naționale, să participe la 
concursuri peste hotare (So
fia, Ulan Bator. Berlin. 
Budapesta, Izmir). Nume ca 
Vasile Tămaș, Aurel Urițes- 
cu. Dorina Damian, Gheor
ghe Pop, Viorel Ilabian, Ele. 
na Gheorghe sînt binecunos
cute în lumea arcașilor, ca 
șl modernul complex spor
tiv : poligon ce poate găzdui 
întrecerile a IOT eoncurențl, 
sală de sport în care își pot 
disputa întâietatea 84 trăgă
tori. șl, în plus, cabana Ane- 
na care asigură cazarea șl 
masa a peste 50 de sportivi.

CAMPIONATUL SPERANȚELOR
(Urmare din pag. 1)

starterul concursului, profesorul 
brăilean Xenofonte Boboc, fost 
campion la săritura în înălți
me, a și dat plecarea în prima 
cursă a zilei. Plecare ca din 
bloc-starturi, cu sosire — tot 
pe stadion — la fel de ani
mată. Conduce, după numărul 
de pe tricou, reprezentanta mu
nicipiului București. O fată 
subțirică, nu prea înaltă, care 
la ultima turnantă cedează în- 
tiietatea. Revine, insă, puternic, 
lumea aplaudă, trece 
în față și ciștigă.

— Elevă ? întreb.
— Elevă la Liceul

de chimie nr. 5 din _ .____
— Ai cam avut emoții pe ul

tima parte a cursei.
— Emoții mari ! Mai 

cînd am fost depășită.
— Eu nu credeam că 

mai cîștigi.
— Eu credeam !
— Oricum, a fost 0 

frumoasă.
— A fost și cred că o 

auziți de mine.
— De cine ?
— De Daniela Ghițulescu...
In urmă cu 20 de ani, la

din nou

industrial 
Capitală.

ales

o să

cursă

să mai

DIVIZIA FEMININA
(Urmare din pag. I)

Luca 9, Darvaș 5, Urcă 3 (toate 
din aruncări de la 7 m), Popa 2, 
Lunca 2, Petrea 2, Cervenciuc 1 
pentru Știința. Au arbitrat J. 
Matecscu — V, Dănceseu (Bucu
rești). (Sorin GEORNO1U — co- 
resp.).

RULMENTUL BRAȘOV — CON
FECȚIA BUCUREȘTI 22-20 (10— 
11). Deși brașoveneele au jucat 
fără o „piesă" de bază, Rodica 

o 
este 

mult

Marian (nerestabilită după 
accidentare). victoria lor 
meritată. Ele au muncit 
pentru a obține, ambele reprize 
fiind foarte echilibrata. Egalita
tea s-a menținut oe tabela elec
tronică de zece ori, ultima da ă 
in min. 47: 17—17. Au înscris : 
Tache 8, Ilie 4, Boriceanu 3, Bio- 
îan 3, Ion 2, Constantînescu 1, 
Călin 1, respectiv Grigoraș 8, 
Hăvîrneanu 3, Nuțu 3, V. Con. 
stahtinescu 3. Mălureanu 2, Mu- 
rărașu 1. Arbitri : A. Simion — 
V. Ivanciu (Ploiești).
GRUIA — coresp.).

MUREȘUL IMATEX TG. 
REȘ — DOROBANȚUL 
IEȘTI 32—16 (14—9), <

(Carol

. MU- PLO- 
Gazdele

UN ADEVARAT FESTIVAL

I
I
I
I
I
I

loan NOVAC

DINAMO 4 (2)
VICTORIA 4 (3)

Stadion Dinamo ; tâmp ploios ; 
teren bun ; spectatori — circa 
5 000. Șuturi: 16—13 (pe poartă: 
9—9). Cornere : 7—8. Au marcat: 
CAMATARU (min. 4, ÎS, 46 din 
11 metri și 55), respectiv IOR
DACHE (min. 22 din 11 metri și 
23), DICAN (min. 37) și CACIU- 
REAC (min. 87).

DINAMO : Moraru (mln. 4S Do- 
hot) — Jercălău, Lupescu, An
tone, Sabou — LUPU, VARGA, 
MATEUȚ — Damaschin I, CA
MATARU (min. 63 Bălăci), Orac.

VICTORIA : Nițu — Vlad, Ur- 
su, Mirea, Topolinschl — CA- 
CIUREAC, Balaur I (min. 75 Săn- 
doi), DICAN — ȚALNAR, IOR
DACHE (min. 46 Petre), Augus
tin.

A arbitrat foarte bine J. Gra
ma s la linie : M. Nicoiescu ți 
G. Andrei (toți din București).

Cartonașe galbene : MATEUȚ, 
LUPU.

La speranțe : 2-4 (0—1).

prima ediție a „Crosului Tine
retului". care s-a desfășurat in 
Capitală, ieșise prima, la ace
eași categorie de virstă, o fată 
la fel de subțirică, de inimoa
să :

— Elevă ? am întrebat.
— Elevă la Liceul nr. 4 din 

Galați.
— Ai cam avut emoții 

ultima parte a cursei.
— Emoții mari ! Mai 

cînd am fost depășită.
— Eu nu credeam...
— Eu credeam !

pe

ales

— Oricum. a fost o cursă

Sigur, toate aceste realizări 
au fost determinate de dra
gostea pentru sport a locui
torilor comunei, de preferin
ța șl — putem spune — 
chiar de vocația lor pentru o 
disciplină sportivă mai apar
te. Dar. trebuie să adăugăm, 
mai există o explicație : con
ducerile Consiliului popular 
și întreprinderii miniere „s-au 
implicat in cel mai 
grad", cum menționa 
ședințele secției de tir 
arcul. economistul Eugen 
Șerbănescu. Argumente in 
acest sens : mecanicul șef al 
întreprinderii, Ing. Zeno Bar, 
este și președintele asociației 
sportive, contabilul șef Mir
cea Bărbiță este președinte
le secției de schi, iar direc
torul întreprinderii, ing. Ion 
Dăbuleanu, are un băiat care 
practică asiduu tenisul și ti
rul cu arcul, Iar inginerul 
constructor Teofii Băla] are 
Sn flăcăul său un „tirist" con
vins.

Ambele echipe s-au dovedit 
redutabile și generoase în faze 
de poartă. Liniile lor de atac 
au impresionat prin capacitate 
de efort, fantezie și eficacitate. 
Apărările imediate n-au putut, 
însă, ține pasul. Cu un „mij
loc" mai rutinat, mai apt pen
tru „construcție", Dinamo a 
dominat teritorial, dar Victoria 
a compensat, echilibrînd mereu 
situația prin contraatacurile sale

energice și precise.
Scorul a fost deschis de CA- 

MATARU, in min. 4, care a 
reluat, fără ezitare, o centrare 
a Iui Lupu. In min. 18, CAMA- 
TARU marchează din nou, cu 
capul, la o centrare perfectă a 
lui Jercălău. Dorința Iui Cămă
tarii de a se detașa pe lista 
golgeterilor devenise clară, dar 
Victoria era și ea hotărîtă să 
răspundă la această poftă de 
gol, tot prin gol. In min. 22. 
IORDACHE reduce din handi
cap. transformind penaltyul a- 
cordat pentru faultarea lui Ca- 
ciureac in suprafața de pe
deapsă, pentru ca peste un mi
nut tot el să restabilească ega
litatea, cu un șut superb, din 
unghi greu; după o pătrundere 
vijelioasă in careul lui Moraru. 
Sînt momentele cele mai bune 
de joc ale Victoriei, care pro
fită de ușoara descumpănire a 
„gazdelor" și mai marchează o 
dată, in min. 37, prin DICAN, 
care fructifică, cu capul, o cen
trare a lui Augustin. Răsturna
rea în forță și spectaculoasă de 
scor avizează pe Dinamo de 
capacitatea ofensivă a partene
rei sale si imediat după pauză 
(min. 46) CAMĂTARU înscrie 
din nou, din 11 metri, „răzbu- 
nînd" faultarea în careu a Iui 
Jercălău. In min. 55, CAMA- 
TARU își aduce din nou echi
pa in avantaj, șutind din apro
piere, după cc se debarasase

acei 
apia 
mai 
este 
un

un 
loci 
pa
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frumoasă
— A fost și cred că o să mai 

auziți de mine.
— De cine ?
— De Fița Rafira... (n.n. acum 

prof. Fița Lovin).
Da. cresc copiii ! Pină și 

„Crosul Tineretului" a evoluat 
acum la categoria... peste 20 
de ani. Simbătă, la Brăila, 
Fița Lovin, medaliată olimpică 
și mondială, inmina premii 
unui grup de atlete învingătoa
re in această mare și frumoasă 
competiție sportivă de masă. 
Erau față in față două genera
ții de atleți, o alta încă lupta cu 
nestatornicele secunde pe sta-

dion : Dumitru Tălmaciu, 
dinand Moscovici și alte foste 
glorii — din generația de pio- 
nerat — a atletismului nos
tru, acum la startul „Crosului 
Veteranilor".

Frumos a fost și după 
ambițioasele întreceri s-au 
cheiat. pionierii, școlarii, 
ceenii. tinerii și tinerele 
întreprinderile și instituțiile 
municipiului Brăila ținînd să 
ofere — in acea însorită și 
fermecătoare ZI A TINERETU
LUI — un spectacol sportiv de 
amploare, cu nenumărate 
monstrații și îneîntătoare 
prize de gimnastică, un 
tratlon" de grație, fantezie 
lent și măiestrie aplaudat 
scenă deschisă.

Cîștigătorii (despre care 
mai reveni, - - - -
Ghițulescu (București), Nelu 
Fior (Brăila) la cat. 14—16 ani ; 
Adriana Girbacea (Buzău), Ni
colay Avrămuț (Alba) la cat.

Sveifel 
(Afara-

ce 
in

A DE HANDBAL
multă 
Au

!, Stroia 6, Bărbat
Moszi 2, Z. Biro

Avram 1, A. Biro
Mocanu 11, Keller 
Bănică 1.
și E. Flueraș (Arad).

I
I
I

de- 
re- 

..te- ■ 
ta

in

I
I

. vom 
desigur) : Daniela 

(București)

17—19 ani ; Valentina 
(Brăila), Mircea Latis 
mureș) la cat. peste 20 de ani. 
Pe județe : 1. Buzău — echipa 
cîștigătoare a „Cupei ă 65-a 
aniversare a U.T.C." și a Tro
feului „Crosului Tineretului" —, 
2. Prahova, 3. Municipiul Bucu
rești.

I
I
I

ușu- 
tnscrls :

4,
1,
1,
3,

Au arbitrat

NICI MĂCAR DIN PENALTY!
RAPID 0
F.C. ARGEȘ 0

Stadion Giulești : teren îmb;bat 
de apă ; timp ploios ; spectatori 
— circa 20 000 Șuturi : 15—7 (pe 
poartă : 8—2) Cornere : 12—2.

RAPID : Toader — Matei (min. 
53 Damaschin II), GRIGORE, I. 
MARIN. Bacoș — I. Tănase, Dră- 
ghlei, Pistol Goanță — Țirban 
(min. 76 Șt. Popa), Tîră.

F.C. ARGEȘ : SPERIATU — 
VOICU (min. 72 Achim), ȘTE
FAN. STANCU, Eduard — Balaur 
II, Serban, BADEA — D. Zamfir, 
PANA, Jurcă ’ " ~-----  ’

A arbitrat
(Cluj-Napoca) ; ra nule . n. 
Gheorghe (P. Neamț) șl i. vereș 
(Sf. Gheorghe).

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

Cu speranța mărturisită — 
în primul rind prin numeroa
sa prezență și apoi prin încu
rajările cu care și-au primit 
favoriții —, înfocații suporteri 
giuleșteni au crezut pină în ul
timul minut că vor asista la 
o victorie a echipei de suflet. 
O victorie absolut necesară pe 
care, fapt evident, jucătorii 
Rapidului au dorit-o cu înfo
care, dar, la fel de evident, 
luptind pentru ea fără lucidi
tate. In marea majoritate a 
timpului de joc echipa gazdă 
a dominat cu autoritate, careul 
lui Speriatu a fost arat literal
mente în ambele reprize (ga
zonul nici nu se mai vedea) 
dar golul

Abia în 
fierbinte 
executînd 
trare-șut, 
tate în corner de Stancu. Ace
lași Stancu avea să șuteze 
(min. 22) peste poarta părăsită 
de Toader. în min. 34, I. Tă- 
nase trimite balonul cu capul de 

| puțin peste „transversală". Ase- 
I diul din repriza secundă la 

poarta lui Speriatu înregistrea- 
I ză momentul de vîrf în min 
| 53, cînd, din alergare, presat 

de adversari, fundașul piteș- 
I tean Eduard comite henț în 

careu. Penaltyul este executat 
I de Tîrban și Speriatu respinge 

senzațional, reia Țîră, jos, la 
| colț, dar portarul piteștean este 
I imbatabil. în min. 71 Jurcâ 

nu poate Iovi cu capul balonul
I deși i-a trecut pe la... nas, el

nu a venit.
min. 15 prima fază 
a partidei, Drăghici 
o periculoasă cen- 
respinsă cu dificul-

(min. 87 Obrașcu). 
bine M. Salomir 

: la linie : A.

aflîndu-se la numai 4 metri de 
buturile lui Toader. Și ultimul 
minut al meciului, un minut 
dramatic : Ia un contraatac ar- 
geșean, inițiat din propriul te
ren, Toader este nevoit, ca ul
tim apărător, să iasă la 40 
m (!.!), salvîndu-și echipa prin- 
tr-un henț, ca apoi, doar cîte- 
va secunde mai tîrziu. Damas-

■ ?hin II să șuteze cu boltă de 
la 16 m și Speriatu să rețină 
chiar pe linia porții !

Rapid n-a știut să cîștige un 
meci pe care l-a condus de la 
cap la cap, pășind neinspirat 
pe „metru pătrat" în preajma 
unui careu supraaglomerat. în 
fata unui adversar care a știut 
să se apere grupat viguros și 
inteligent.

Pou! SLĂVESCU

I
I

EFTIMIE ÎN PRIM-PLAN

au cîștigat cu 
rință acest meci. 
Laszlo 12, 
Kibedi 4, 
Albeș 1, 
respectiv 
Barzu 1, 
P. Sîrbu
(A. SZABO — coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — CSM SF. GHEORGHE 25— 
21 (14—14). Deși au obținut vic
toria, gazdele au jucat foarte 
slab, abia în min. 51 <cind au 
egalat : 20—20, pînă atunci ini
țiativa fiind de partea oaspete- 
lor, care au condus cu două și 
trei goluri, mai ales în repriza 
secundă) desprinzîndu-se în în
vingătoare. Au înscris : Stan 8, 
Bujor 8, Păcurar 5, Lazăr 2, 
Cioată 1, David 1, respectiv An- 
driuc 5, Cutina 4, Vișan 4, Paul 
4, Kopacz 2, Iacob 1, Milincianu 
1. Au arbitrat E. lavorschi și A. 
Boier (Timișoara). (A. CRIȘAN 
— coresp.).

TEROM IAȘI — HIDROTEHNI
CA CONSTANȚA 23—21 (11—11).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
CSM SIBIU 24—21 (13—8). Meci
restant din etapa a XlX-a a 
campionatului, care s-a disputat

în ziua de 1 Mai. La 
unei evoluții bune a 
acestea au cîștigat pe 
flîndu-se tot timpul ia 
cului.
Curea 
Paștiu 
Amza 
Muller 
șl Gh.
(I. TANASESCU — coresp.).

capătul 
gazdelor, 
merit, a- 
cîrma jo- 

Moeann 12, 
3, respectiv 

Ciontea 3, Coșulțchi S, 
’ 2, Stroia 1,

Au arbitrat C. Cristea 
Dumitrescu (Constanța).

Au înscris :
10, Keller 
9, <
2, Brănuț
1.

I
I

I
I

SLATINA, 3 (prin telefon). 
Partidă abordată de pe poziții 
diametral opuse de cele două 
formații : F. C. Olt, viztnd li
nul din locurile fruntașe ale 
actualei ediții a campionatului, 
Chimia, căutînd să-și Îmbună
tățească poziția extrem 
precară, datorită acelui 
„adevăr", situație la 
a ajuns în urma celor 
înfrîngeri consecutive 
ren propriu, 0—1 cu 
Brașov și 1—4 cu Dinamo. Așa 
stînd lucrurile, n-a surprins 
pe nimeni că echipa gazdă a '

de 
—8 la 

care 
două 

pe te- 
F.C.M.

ocupat din start poziții avan
sate în terenul advers, atacînd 
continuu cu jucătorii din toate 
liniile, obligîndu-i pe vîlceni 
să se apere supranumeric, dar 
să se apere bine, cu un La- 
zăr, pe post de libero. în mare 
formă. 12 șuturi expediate spre 
poarta lui Pavel (față de nu
mai 4 ale oaspeților), o suită 
de trei bune ocazii 
M. Popescu, Turcu 
6 cornere în contul 

pregătit de

E3-

W'HMMRUIA Ot SUI 10IO-PROMOSPOPI INfOPMtUA
NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 1 MAI

EXTRAGEREA I : 75 82 31 
84 69 41
REA A
58 16 11

FOND
GURI :
190.245 lei, report la categoria 1.
NUMERELE --------------
TRAGEREA

49 62 57 ; EXTRAGE-
Il-a : 1 28 17 38 14 

85.
TOTAL DE CÎȘTI- 

1.069.126 lei, din care

EXTRASE LA 
LOTO 2 DIN 3 
MAI
I : 42 43 19 62 ;

Il-a : 59 15 46
Extragerea a IlI-a : 35 33

Extragerea 
Extragerea a 
34 
18 26. Fond total de cîștiguri 1

615.222 lei, din care 16.410 lei 
report la categoria 1.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 MAI 1987

1. Dinamo Buc. — victoria Buc. 
X ; 2. Gloria Buzău — Petrolul 2;
3. Rapid Buc. — F.C. Argeș X ;
4. F.C.M Brașov — Steaua Buc. 
ANULAT ; 5. Flacăra Moreni — 
Univ. Craiova 1 ; 6. Ascoll — In- 
ternazionale 1 ; 7. Avellino — A- 
talanta 1 ; 8. Como — Napoli X ; 
9. Florentina — Torino X ; 10. Ju_ 
ventus — Sampdoria 1 ; 11. Milan 
— Roma 1 ; 12. Udinese — Empoli 
1 ; 13. Verona — Brescia 1. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 2.366.122 
LEL

M 
Din 
dou 
tidă 
ang 
ner. 
mei 
îun 
chil 
ech 
râie 
se i 
Tre 
cui 
aut 
să.
Lui 
suc 
chii 
la 
de 
o 1 
29 
ere 
Dri 
mi: 
exi 
iov 
de: 
în 
coi 
des

to 
Rai 
nea 
cita 
Cai 
sini 
gaz 
Chi 
tea 
pes 
ien 
Șod 
der 
vai 
rei. 
mii 
tue 
nof 
ver 
dro 
tar 
34 
pro 
Sto 
ori 
rat 
ză 
pe 
par 
Si

F.C 
CH

ratate de 
și Leța și 
„unspreze- 
Gh. Con- 

au punctai
ultima lo-

celui" 
stantin și N. Ivan 
prima
vitură de colț din cele 6 (toa
te executate de Eftimie), la 
cea din min. 40, M. POPESCU 
a reluat cu capul, fulgerător, în 
poarta unui Pavel care. pină 
atunci, făcuse tot posibilul să 
nu primească gol. O repriză 
pe parcursul căreia Chimia a 
avut o singură, dar imensă o- 
cazie, în min. 27, cînd C. 
Gheorghe, scăpat singur, a 
vrut să șuteze peste portar, 
însă Anghel, cu un salt de ex
cepție, a evitat golul.

Repriza secundă s-a desfășu
rat pe aceleași coordonate. 
F. C. Olt a continuat să com
bine rapid și spectaculos, să 
realizeze multe faze aplaudate, 
puține dintre ele însă încheiate 
cu șuturi Ia poarta lui V. Pre
da. Al doilea gol a fost o rea-

repriză. La
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mij- 
echi-

un 
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alb. 
dominat 

corn erelor 
mai ales

luptat exem- 
victorie. Ca să 

că gazdele 
chiar 
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după

si cu
10- 

(ra- 
edi- 
oau- 

situa-

EN

BUZĂU, 3 (prin telefon). O- 
menește vorbind. explicabilă 
dezamăgirea din rîndurile ju
cătorilor. antrenorilor si supor
terilor echipei buzoiene. Iată 
un meci pe care Gloria îl 
pierde. deși a 
plar pentru
nu mai spunem 
erau nemulțumite

scor 
a 

portul
fiica tor), 
ză. a avut si numeroase 
tii favorabile de a înscrie, dar 
unele suturi au ocolit noarta. 
iar cele cane și-au atins ținta 
au întîlnit un portar în zi exce
lentă. Ploiestenii au jucat cu o 
dîrzenie greu de bănuit, de-ai 

z fi crezut că ei sînt în situație 
de retrogradare. în prima re
priză. formația petrolistă a

fost chiar mai . oșricil a ă 
mai produiotivă în sat uri 
port la pauză: 7—4 ocrnru 
peti), însă din min. 46 s-a ba
ricadat ..în trei linii“ si a ieșit 
mai rar, doar pe contraatac. 
Buzoienii not vorbi de neșansă 
la șuturile lui Stan (min. 
Stoichită (min. 11 — reflex 
liac). Timiș (min. 14), ca si 
fazele periculoase din min.

- cu trei cornere 
După pauză.

mis a șutat de 
unghi. Liliac a 
chiul, în min. 60 Profir a tri
mis. din apropiere, pe 
bară, iar în min. 88. cînd 
gea deviată cu capul de 
xandreșcu se ducea spre 
clu. Liliac a scos în ultimă in
stanță cu palma. în contul Pe
trolului, am notat șutul puter
nic al lui Mocanu. reținut de 
portar. în același minut 11 în

productivă în
si 

(ra- 
oas-

T). 
Li- 
de 
25,

consecutive. 
în min. 53, 
la 12 metri, din 
scos cu genun-

Ti-

lîngă 
min- 
Ale- 
vin-

.OASA RĂSTURNARE DE SCOR
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ite in- 
•sală"), 
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imului 

ANDOI 
n șut

puternic și plasat de la 14 me
tri.
. La reluare, Flacăra pornește 
hotărîtă să refacă terenul pier
dut, plonjînd literalmente spre 
buturile lui Lung. Fără să-și 
piardă încrederea și cu un for- 

0 
de 

9

cing eficient, ea izbutește 
spectaculoasă răsturnare 
scor pe parcursul a numai 
minute de joc! De la 0—1 la 
3—1 : min. 52 — LALA trans
formă un penalty, după ce tot 
el fusese faultat în suprafața de 
pedeapsă de Cioroianu ; min. 
55 — lovitura liberă executată 
de D. Sava e fructificată, cu 
capul, de PREDA ; min. 61 — 
C. PANA, de la 12 m, din alu
necare, șutează puternic, Jos, 
la colț. Craiovenii sînt total 
descumpăniți, unii dintre jucă
tori își pierd calmul. Ungureanu 
fiind eliminat pentru atitudine 
nesportivă, după ce, în preala
bil. primise cartonaș galben. 
Jocul se liniștește apoi, notăm 
o ocazie a lui Tirchineci (min. 
67) și o impetuoasă acțiune a 
lui Stoica, rezolvată de Toma 
(min, 73). In min. 82, din due
lul Lung — Lala, profită

FLACĂRA 4 (0)
UNIV. CRAIOVA 1 (1)

Stadion ,,Flac£na“ ; teren alu
necos ; timp lece, ploaie ; spec
tatori — circa 5 000. Șuturi : 18—6 
(pe poartă : IO—2). Cornere: 11—3, 
Au marcat : LALA (min. 52 
din 11 m>. PREDA (min. 55). 
PANA (min. 61), DRAGNEA 
(■min. 82), respectiv SĂNDOI 
(min. 38).

FLACARA ;
PtRVU. Bne, 
(min. 86 M.
Beldie. D. SAVA — LALA (min. 
82 Stolciu), Tirchineci.

UNIVERSITATEA : Lung — Ne- 
grilă, SĂNDOI Cioroianu, Ungu- 
reanu — Rada (min. 67 Bica), 
Mănăilă, GH. POPESCU. Irimes- 
ou — Bîou (min. 64 Stoica). BITA.

A arbitrat foarte bine V. Ale
xandru ; la linie : M. Doncea 
(ambii din București) și M. A- 
xente (Arad).

Cartonașe galbene : LUNG, CIO
ROIANU. IRIMESCU, UNGU
REANU.

Cartonașe roșit : UNGUREANU 
(min. 63).

La speranțe : 0—0.

c.

Toma — PREDA, 
Nistor — C. PANA 
Pană), DRAGNEA,

DRAGNEA, care împinge min
gea în plasă, dînd contur final 
acestei spectaculoase și merita
te răsturnări de situație.

Adrian VASILESCU

GLORIA 
PETROLUL

Stadion Gloria ; teren greu ; 
timp ploios, rece ; spectatori — 
circa 12.000. Șuturi : 12—9 (pe 
poartă : 5—6). Cornere i 12—4. A 
marcat : Cr. ENE min. 90).

GLORIA : V. Marcel — Mircea 
(min 83 Alexandrescu), Teodo- 
reecu. Drăgan (min. 71 Ursa), 
STOICA — STAN, TULPAN. Stoi- 
chiță — Profir, Păun, Timiș.

PETROLUL : LILIAC — Pancu, 
BUTUFEI PITULICE, P. GUȘE— 
MOCANU, Ursea (min. 71 Cr. 
ENE), Hincu, ștefă-nescu (min. 
84 Bălan) — O. Grigore, I. Gușe.

A arbitrat foarte bine I. Igna 
(Timișoara) ; la linie : L. Sălă- 
jan (Satu Mare) și I. Velea (Cra
iova).

Cartonașe galbene : MOCANU. 
La speranțe : 2—1 (1—0).

care Liliac avusese reflexul 
său extraordinar, și faza din 
miin. 42, cînd. la cornerul lui 
Mocanu. I. Gușe a reluat din 
apropiere, cu capul, direct în 
portar. Iar după pauză, Petro
lul a avui o singură fază »a- 
prinsă", care a și decis rezul
tatul- în min. 90 (de fapt, în
tr-un minut de prelungiri), a- 
părarea asediată a ploieștenilor 
a respins lung un balon, tină- 
rul Teodorescu a greșit inter
cepția și Cr. ENE, scăpat sin
gur, a plasat mingea pe lîngă 
portar: 0—1. Un meci disputat 
în condiții grele, dar de bună 
calitate, datorită risipei de e- 
nereie a ambelor echipe.

Constantin ALEXE

PETROȘANI, 3 (prin telefon). 
Din primele minute. Jiul se 
instalează în jumătatea de te
ren a hunedorenilor, constru
iește neîncetat acțiuni de atac, 
avînd concursul unei foarte 
active linii de mijloc, din care 
s-a distins în mod special Mul- 
țeseu. Chiar în min. 11, BĂ- 
LUȚÂ deschide scorul printr-un 
șut puternic, la o minge cen
trată de pe stingă. Jiul domină 
neîncetat; în min. 16, Henzel 
se află la... cîțiva cm. de mă
rirea scorului, mingea șutată 
de el ajungînd în „transver
sală". Corvinul. care a prezen
tat o formație fără cîțiva din
tre titulari, accidentați, nu se 
vede în teren decît de prin 
min. 19, cînd la o acțiune pe 
dreapta Petcu execută puternic 
o lovitură liberă și pianu tri
mite în corner. In min. 28, Co- 
jocaru scapă singur spre poar
ta lui Boitor, dar șutează în 
portarul Jiului, mingea revine 
în teren și Gabor șutează și 
el în același Boitor. Un gol 
spectaculos în min. 32 : Dianu 
este faultat in fața careului do 
16 metri, arbitrul lasă jocul să 
continue, aplicînd foarte 
legea avantajului. Dianu 
lungește la MULȚESCU și' a- 
cesta înscrie spectaculos : 2—0. 
Va fi 3—0 în min. 39 : Vancea 
șutează puternic. Tnniță res
pinge în corner, Băluță execu
tă lovitura de la colț și TI
MOFTE înscrie cu capul. Jocul 
place, în ciuda terenului greu, 
si în min. 41, Ia o combinație 
Gabor — Petcu. COJOCARU 
reduce din scor : 3—1.

După pauză, jocul nu 
are aceeași intensitate; totuși, 
se mai înscriu două goluri :

JIUL 
CORVINUL

4 (3)
2 (1)

Stadion Jiul ; 
timp închis, ploaie ; 
— circa 8.000. Șuturi : 
poartă : 8—11). Cornere 
marcat :
MULȚESCU (min. 32), 
(min. 30), CRISTEA 
pentru Jiul, respectiv 
RU (mln. M) și PETCU (min. 65 
din bl metri).

JIUL : : 
V. Popa 
NA — 
CRISTEA 
(min. w

•••

bine 
pre-

mai

UN SINGUR SENS S.C. BACĂU
„U" CLUJ-NAPOCA

0
0

teren moale ; 
spectatori 
16—15 (pe 
: 6—4. Au 

BALUȚA (min. 11),
‘ TIMOFTE 

(min. 57) 
COJOCA-

Boito-r — Dianu, Szekely, 
(min. 67 Glman), STA- 

MULTESCU, Timofte, 
. — BALUTA,

B. Popescu), IIENZEL..
Vancea

CORVINUL : Zonlță — Bardac, 
MĂRGINEAN, Strola, Timovea- 
nu — Meszaros (min. 59 Badea), 
PETCU. SuCiU — GABOR. CO
JOCARI), Postolache.

A arbitrat foarte bine Ad. Mo- 
roianu (Ploiești) ; la linie : D. 
Buciuman (Timișoara) și T. Da
mian (Zalău).

La speranțe s 4—1 (3—1).

în min. 57 CRISTEA majorează 
scorul la 4—1, iar în min. 65 
V. Popa îl faultează. în careu, 
pe Gabor și lovitura de la 11 
metri este transformată de 
PETCU : 4—2. Alte momente
de semnalat ale acestei repri
ze : înlocuirea lui V. Popa, 
imediat după penalty, cu Gă
man, care trece în linia de 
mijloc, și accidentarea lui Dia
nu (după efectuarea celor două 
schimbări), 
să rămînă 
merică.

Jiul fiind nevoită 
în inferioritate nu-

Mircea TUDORAN

CU O MENȚIUNE PENTRU OASPEȚI
Studenții porneau 

dar, chiar în minutul 
dul Ralea avea să 
impetuos, anunțînd că gălățe
nii n-au venit să joace rolul 
redutei asediate. Alb-negrli 
încearcă să împingă jocul, mai 
ales prin acești eterni atacanți 
din spatele frontului (M. Ma
rian și Munteanu II), dar jo
cul 
chii

favorițî.
2, rapi- 

pătrundă

■Iefon). 
aseme- 
i exer- 
rta lui 
:tic un 
alizare 
de gol. 
îic șu-
i trece
ii clu- 
minut

jrprin- 
să Ca
na ba
ie. Do- 
accen- 

23 (Pe- 
1 ' 
1
>e

Arvinte. Ma
ll, cînd Șoi- 

în careul 
și Cavaj blo-

frec- 
(An- 
por- 
min. 
cont 

— eu și 
decît 

1 este 
șutea- 

rmător, 
apă pe 
i șutul 
1 din

dreaptă porții lui 
re ocazie în min. 
man. cu un balon 
mic. se ..încurcă' 
chează.

La fel de insistente (dar nu 
si consistente) aveau să fie a- 
tacurile băcăuanilor și după 
pauză. Ratările se țin lanț. 
Viscreanu (min. 52 si 55) iro
sește două mari situații, îl imi
tă Penoff în min. 63, C. Solo
mon în min. 82. Tismănaru în 
min. 85 si Șoiman în min. 
Intre timp, în min. 32, 
trimite un balon spre 
goală, dar mingea iese 
Astfel, partida se încheie 
un scor alb, localnicii 
sind terenul nemulțumiți 
punctul pierdut. într-un ioc pe 
care l-au controlat de la cap 
la cap. însă în care și cluje-

88. 
Boeru 
poarta 
afară.

cu
Dâră- 

de

Stadion „23 August" ; teren 
foarte bun, puțin alunecos ; timp 
noros, rece ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 22—2 (ipe poartă : 
8—1). Cornere : 13—2.

S. C. BACAU : Arvinte — VIS
CREANU, Borcea, Arteni, Elisei 
— C. Solomon, Tismănaru, PE
NOFF — ȘOIMAN Andronic, 
Fulga.

„U“ : CA VAI (min. 82 lasko) — 
Popicu, NEAMTU, CIOCAN, Do- 
brotă — MUJNAI, L. Moldovan, 
A. Stoica, Feșnic — Boeru, Biro.

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) ; 
Gbeorghe (Suceava) 
gesou (Constanța).

Cartonașe galbene
La speranțe : 3—1

la linie : C. 
și M. Geor-

: BOERU. 
(2—1).

nii au luptat din răsputeri (cu 
o apărare de nota 10) pentru a 
obține remiza.

Gheorghe NERTEA

se închide în fața pere- 
Anghelinei — Agiu, de

oarece Coraș, deși învinge, 
prin tehnicitate, dificultățile 
terenului, nu beneficiază de 
sprijinul lui Terheș (mereu în 
contratimp) sau al lui Bozeșan 
(precipitat). In min. 15, Coraș 
ratează o frumoasă ocazie 
(Călugăru, deviind în corner), 
după care gălățenii apar mai 
mult în -Joc, datorită unui plus 
de omogenitate tehnică (re
marcabil Burcea, la primire) 
și a insistenței lui Vaișcovici 
(„ghimpe" permanent în coas
ta apărării, imobilizînd de re
gulă doi apărători). Studenții 
insistă — îi obligă condiția de 
favoriți — dar „plecările" 
oaspeților, pe mingi pierdute 
de „mijlocul" alb-negru, sînt 
mereu periculoase (șut bun 
Bejenaru, min. 17 și Burcea — 
min. 19). Jocul se ridică dea
supra... stării terenului, îmbi
bat de apă. în min. 25, Bur- 
chel execută cu boltă o lovi
tură liberă, Călugăru e sur-

prins, fiind salvat de ...bară. 
Apoi ratează Coraș (șut în 
portar, min. 33) și repriza se 
încheie cu un șut sănătos al 
lui Bejenaru, incursiunile fun
dașilor laterali gălățeni sub
liniind parcă organizarea tac
tică a oaspeților, bazată pe o- 
cuparea judicioasă a terenului.

După pauză, timp de mai 
bine de 20 de minute, studen
ții atacă mai mult, Oțelul lasă 
impresia că va încerca să a- 
pere remiza albă 
chipelor cu „_____
devăr — și astfel, în mod fi
resc, încep să se ivească oca
ziile alb-negrilor, dar care 
sînt stopate de jocul pe cit de 
spectaculos pe atît de eficient 
al perechii Agiu — Anghelinei, 
mereu la post cu o fracțiune 
de secundă mai devreme la 
centrările deseori periculoa
se de pe partea dreaptă. 
„Jocul Ia remiză" se răzbună 
și bucureștenii deschid sco
rul prin CORAȘ (min. 68), care 
reia cu capul o „boltă" a lui 
M. Marian, cu concursul larg 
al portarului Călugăru. Ime
diat după acest gol. gălățenii 
schimbă registrul tactic și 
pornesc la atac. Și golul, spec
taculos, va fi proiectat de 
Vaișcovici, care va trimite spre 
G. ION, 
sting, șu( puternic 
lung, bară interioară și 1—1.

visul e-
..minus 3" la a-

lansat pe culoarul 
în colțul

2 (1)
0

ușor a- 
specta. 

. : 20—6
: 13—0. 

J (min.

Lauren- 
). PE- 
, Pena, 
FTIMIE
46 Otl-

: Pavel 
aleșpan, 
ița 
lin. 
SHE

65

Ir. Ma-
A. Don- 
ii din

MINEA,

mijloa-
80, el 

picioa- 
circa 

îs apoi 
ărători. 

stingă 
iltimele 
i jucat 
I alte 

ele cu 
i venit

iSCU

SPORTUL STUD. 
OȚELUL GALAȚI

» (0)
1 (0)

Stadion sportul Studențesc ; 
teren greu ; timp ploios ; spec
tatori — circa 2 000. Șuturi “ * 
(pe poartă 5—3). Cornere : 
Au marcat : CORAȘ (min. 
respectiv G. ION (min. 74).

SPORTUL STUD.! Cristian 
MARIAN 
TEANU 
(min. 62 
zeșan — v—.... w .
BĂNICĂ) CORAȘ.

OTELUL : Călugăru — Bejena
ru, ANGHELINEI, AGIU, G. ION 
— M. Stan. BURCEA. Rotaru (m n. 
69 Mihuț) Antohd (min. 84 Han. 
ghiuc) — VAIȘCOVICI Ralea.

A arbitrat foarte bine C. Coro- 
can ; la linie A. Cuzmanovici 
(ambid din Reșița) și M. Rotăreseu 
(Iași).

Cartonașe galbene : BOZEȘAN. 
MUNTEANU TI.

La speranța : 0—0.

7—6 
6—2.
68),

— M. 
M. Popa, Cazan, MUM

II — Țicleanu, Cristea, 
Stănici) BURCHEL. Bo- 
Terh-eș (min. 46 ȘER-

Partida va fi palpitantă pîriâ 
la sfîrșit — va rata Coraș, cu 
noarta goală. în mm. Pi îl va 
imita Vaișcovici (min. 89. 
doar cu Cristian) și fluierul 
final va consacra un echitabil 
rezultat de egalitate, cu o men
țiune pentru cursivitatea de 
ansamblu a Oțelului.

loan CHJRILÂ

IERI, IN ETAPA A 25-a A DIVIZIEI B
Ștefan, T. Maniu, T. Negulescu, 
S. Gurgui și M. Avanu.

SEPA i

MIZIL — C.F.R. PAȘ
II—0) : Goia (min. 39).

(min. 67) și

STEAUA 
CÂNI 1—2 
respectiv Cărpuci 
Croitoru (min. 88).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
OLIMPIA RM. SARAT 1—0 (0—0) î 
Gălățeanu (min. 76).

FEPA ’74 BÎRLAD — C. S. BO
TOȘANI 1—0 (1—0) : Dumitra-
che II (min. 23).

UNIREA FOCȘANI — POIANA 
CIMPINA 2—0 (1—0) : Rusu (min. 
44) și Hegheduș (min. 52). Me
ciul s-a disputat ’ ~

F.C.M. DELTA 
CEAHLĂUL P. 
(2—0) î Mitracu ____
mandi (min. 31 si 54).

C.S.M. SUCEAVA — ARIPILE 
VICTORIA BACĂU 2—0 (0—0) :
Cașuba (min. 57, din 11 m) și 
State (min. 87).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
3—1 (2—0) î Drăgoi (min. 17 și
28). Petrache (min. 89. din 111 m), 
respectiv Petrescu (min. 66).

UNIREA SLOBOZIA 
CONSTANȚA 3—1 (2—1) î Con
stantin (min. 6 și 30). Bătrînea- 
nu (min. 50), 
(min. 12).

POLITEHNICA 
REA C.S.U. GALATI 3- 
Burdujan (min. 35); 
(min. 75) și Munleanu

Relatări de la R. Alexandrescu. 
I. Tănăsescu, C. Burghelea. T

Budescu, I. Diaconu. I. Mîndres- 
cu, D. Cristache. I. Matei și M. 
Maeovei.

SERIA A ll-o

BRAȘOV 2—0 (1—0) : Harbădă
(min. 8) și Țiglariu (min. 84).

la Rm. Sărat.
TULCEA 

NEAMȚ 
(min. 17),

3-0 
la-

F. C.

respectiv Petei.'

IASI - DUNA- 
-0 (1—0) :
V. Radu
(min. 85).

A. S.
SEVERIN 4—0

TRACTORUL BRASOV
DROBETA TR. ---------
(0—0) : Mureșan (min. 46)._ Fol- 
bert (min. 61 și
(min. 69).

63) șl Bența

1. POLIT. Iași 25 15 5 5 37-13 35
2. C.S.M. S-va 25 14 6 5 32-14 34
3. Prog. Brăila 25 16 1 8 48-26 33
4. F.C. Const. 25 15 2 8 49-17 32
5. Steaua Mizil 25 12 4 9 36-30 28
6. Unirea Focș. 25 12 4 9 24-26 28
7. FEPA ’74 B. 25 12 2 11 26-35 26
8. Olimpia 25 11 3 11 25-29 25
9. CFR Pașcani 25 10 4 11 31-27 24

10. Prahova PI. 25 11 2 12 25-27 24
11. Ceahlăul 25 9 6 10 35-41 24
12. Unirea Slob. 25 9 5 11 21-27 23
13. Aripile Bc. 25 9 4 12 32-32 22
14. Delta Tulcea 25 10 2 13 31-39 22
15. C.S. Botoșani 25 8 6 11 21-37 22
16. Dunărea Gl. 25 9 1 15 33-31 19
17. Minerul G.H. 25 7 3 15 29-43 17
18. Poiana Cîmp. 25 4 4 17 13-54 12

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — CARPAȚI MÎRȘA 
3—0 (2—0) : Stănescu (min. 38),
Tică (min. 44) și Guda (min. 88).

PROGRESUL 
REȘTI — SPORTUL 
RE SC SLATINA 
borea (min. 52. 
nei (min. 62), 
(min. 2 și 88).

INTER SIBIU — AUTOMATICA 
BUCUREȘTI 2—0 (2—0) î Predatu 
(min. 17) și Coldea (min. 37).

ROVA ROȘIORI — A.S.A. TG 
MUREȘ 1—1 (0—0) : Sameș (min. 
71), respectiv Muntean (min. 64).

VULCAN BUCU- 
MUNCITO- 

2—2 (0—1) : Bol
din 11 m). Aele- 
respectlv Rădut

(duminică)

1. A.S.A. Tg. M.. 25 16 7 2 54-16 39
2. Prog. Vulcan 25 13 7 5 37-21 33
3. Electrop. Cv. 25 12 6 7 44-22 30
4. Gaz Metan 25 11 5 9 26-20 27
5. IC IM Bv 25 10 6 9 28-27 26
6. Inter Sibiu 25 11 3 11 29-28 25
7. Sp. Muncit. 25 10 5 10 33-32 25
8. C.S. T-vîște 25 11 3 11 33-35 25
9. Carpați M. 25 9 6 10 34-31 24

10. Mec. Fină 25 9 6 10 32-32 24
11. Chimica Tîrn. 25 11 2 12 33-37 24
12. A.S. Drobeta 25 9 5 11 34-32 23
13. Tractorul Bv. 25 8 6 11 29-32 22
14. ROVA R. 25 9 4 12 24_39 22
15. IMASA 25 8 5 12 26-46 21
16. Autobuzul 25 6 8 11 23-30 20
17. Automatica 25 8 4 13 23-40 20
13. Pand. Tg. Jiu 25 9 2 14 23-45 20

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— C.I.L. SIGHET 1—1 (0—1) : 
Popa (min. 73) respectiv 
(min. 38).

UNIO SATU MARE -r- 
RUL CAVNIC 2—0 (1—0) : 
(min. 44. din 11 m) șl 
(min. 90).

MINERUL PAROȘENI 
MARAMUREȘ

H.Ciohan

MINE- 
BaloRh 
Marta

— F. C.
BAIA MARE 0—0.

Relatări de 
Al. Jurcă, P. 
Toma, I. Siminie, 
Kovacs și V. Purice.

la Gh. Mornăilă, 
Fuchs, I. Jura, 

I. Le spue.
I. 
z.

VIITOARE
Politehnica

(duminică 
Iași — 

(1-2).

ETAPA
10 mai) :
F.C.M. Progresul Brăila 
Dunărea C.S.U. Galați — Ceahlăul 
P. Neamț (0—2), Minerul Gura 
Humorului — FEPA ’74 Bîrlad 
(1—3), Olimpia Rm. Sărat — 
F.C.M. Delta Tulcea (1—2), C.S, 
Botoșani — Unirea Focșani (0—2), 
C.F.R. Pașcani — Prahova C.S.U. 
Ploiești (1—2), Poiana Cîmpina — 
Unirea Slobozea (1—2), Aripile 
Victoria Bacău — Steaua M:zil 
(0—1), F.C. Constanța — C.S.M. 
Suceava (0—1).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 5—0 
(2—0) : Ghiță (min. 1, 13 și 77). 
Niță (min. 51) si Cîrțu (min. 56).

C. S. TÎRGOVIȘTE 
RII TG. JIU 
(min. 25)

Relatări
I. Ducan,

și

de 
M.

PANDU-
2—0 (1—0) : Manea
Neculce (min. 80).

la P. Dumitrescu. 
Tacă!. O. Guțu, N.

SERIA A lll-o

CHIMICA TlRNAVENI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 2—0 
(1—0) : Oprișor (min. 33) și Do- 
boni (min. 68).

GAZ METAN MEDIAȘ — I.C.I.M,

STRUNGUL ARAD — F. C. BI
HOR ORADEA 1—1 (1—0) : Sell
(min 34' . respectiv L?rs:ir (min. 55).

AURUL BRAD — ARMATURA 
ZALAu 1—1 (0 -0); Stoincscu (min 
58), respe ! Naghi - nin. 90).

C.S.M. REȘIȚA — METALUL 
BOCȘA 3—1 (0—0) : Hodină (min. 
51 din 11 m). Alexandru (min.
69), Despa (min. 89). respectiv 
Roșea (min. 67).

ETAPA VIITOARE
10 mai) : ROVA Roșiori — C.S. 
Tîrgoviște (1—4), A.S.A. Tg. Mu
reș — IMASA Sf. Gheorghe (3—1), 
Pandurii Tg. Jiu — Inter Sibiu 
(0—5) Sportul Muncitoresc Slati
na — Electroputere Craiova (1—4). 
Automatica București — Chimica 
Tîrnăveni (0—3), Carpați Mîrșa — 
Progresul Vulcan București (0—1), 
Autobuzu1 București — Gaz Me
tan Mediaș (0—1), A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Mecanică Fină 
Steaua București (1—1), I.C.I.M. 
Brașov — Tractorul Brașov (2—3).

cu trei

1. „POLI“ Tim. 25 15 7 3 60-29 37
2. F.C. Bihor ♦) 25 14 8 3 38-10 33
3. F.C. Maram 25 13 6 6 48-16 32
4. Gloria B-ta 2“ 12 4 9 36-24 28
5. U.T.A. 25 13 2 10 33-36 28
6. Armăt. Zalăv 25 11 5 9 37-36 27
7. CSM Reșița ?5 11 3 11 33-27 25
8. Unio S. M. 45 10 5 10 27-28 25
9. Min. Paroșeni 25 9 6 10 28-31 24

10. Met. Bocșa 25 11 2 12 32-38 24
11. CIL Sighet 25 9 5 11 35-43 23
12. Strungu A 25 9 5 11 24-35 23
13. Olimpia S M, 25 9 5 11 27-40 23
14. Dacia Orăștie 25 10 2 13 39-43 22
15. Aurul Brad 25 9 4 12 34-42 22
16. Mureșul Deva 25 8 2 15 23-53 18
17. Min. Cavnic «5 8 1 16 37-43 17
18. Steaua CFR 25 5 6 14 25-42 16

•) Echipă . penalizată 
puncte.

(duminică 
Timișoara 

Metalul

MUREȘUL DEVA — OLIMPIA 
SATU MARE 2—0 (0—0) ! Dănă-
iasă (min. 54 și 61).

GLORIA BISTRIȚA — C. S 
U. T. ARAD 1—0 (0—0) î Sigmi- 
rean (min 70).

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
— POL1TEHNCA TIMIȘOARA 
2—2 (1—1) : Asafte; (min. 40),
Hațeganu (min. 79). respectiv 
Boiba (min. 29 și 66).

VIITOARE
Politehnica
Brad (1—I),

Armătura Zalău (0—1), 
Bihor Oradea — Gloria Bis-

ETAPA 
10 mai) : 
— Aurul 
Bocșa — 
F.C.
trița.(0—0), C.S. U.T. Arad — Mu
reșul Deva (3^-1), Olimpia Satu 
Mare — Dacia Mecanica Orăștie 
(1—4), C.S.M. Reșița — Minerul 
Paroșeni (1—1), F.C. Maramureș 
Baia Mare — Unio Satu Mare 
(2—0), Minerul Cavnic — steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca (0—3), C.I.D, 
Slghet — Strungul Arad (0—2).



Ieri, . în tradiționala întîlnire de rugby

cu Selecționata Armatei Franceze

STEAUA A ÎNVINS
întilnire sub semnul tradi

ției, organizată cu o remar
cabilă consecvență (ieri a avut 
loc ediția eu numărul 23). par
tida Steaua — Selecționata Ar
matei Franceze a atras lume 
mu'.tă în jurul terenului de 
rugby din complexul marelui 
club bucureștean. teren ce s-a 
prezentat, prin deosebite efor
turi ale gazdelor, onorabil. în 
ciuda ploii căzute din belșug 
înaintea startului. Pentru ca în 
final spectatorii să aplaude o 
victorie limpede a echipei 
române, a opta în palmares, 
24—13 (15—4). edificator fiind și 
„scorul" la eseuri : 3—1.

Steaua a dominat mai mult, 
a construit mai mult, a rea
lizat cele mai spectaculoase ac
țiuni ale meciului. Aceasta însă 
după un început echilibrat, 
chiar cu reușite de partea oas
peților, cu destule baloane ad
judecate în momentele fixe (s-a 
vădit, din nou. aplombul in
ternaționalului cu numărul 8. 
Carminati. unul dintre cei mai 
buni jucători ai reprezentativei 
Franței în noiembrie, pe Giu- 
lești). Ei, oaspeții, au creat 
cea dinții fază incisivă. în mi
nutul 19, prin sigurul Rutault, 
după ce Huebert trimisese 
mingea în bara laterală, din 
lovitură de pedeapsă, trei mi
nute mai devreme. Iar același 
harnic mijlocaș HUEBERT și-a 
adus, prima și ultima oară, 
echipa în avantaj — eseu. min. 
22, la o grămadă în „22"-ul 
bucureștenilor.

Replica rugbyștilor români 
nu s-a lăsat de fel așteptată. 
Angajîndu-se fără menajamen
te pentru fiecare balon, ei au 
dat cum se spune, tot mai 
clar drumul la joc, reușind 
chiar un adevărat iureș spre 
butul advers, momente în sir. 
A fost, mai întîi, atacul din min. 
24. cu Vărzaru în prim-plan. A 
urmat, la două minute, acțiu
nea inițiată de Rădulescu, con
tinuată de Florea, Coman și 
ceilalți. Francezii au scăpat 
atunci cu fața curată dar nu 
au mai putut rezista în min. 
29. cînd balonul cîștigat de 
grămada noastră a trecut pe la 
Florea și de la el la MURA- 
'RIU. acesta plonjînd în forță 
în eseu transformat de ALE
XANDRU Steaua a ținut rit
mul. a presat în continuare. L. 
Constantin, cu Dumitrescu în 
sprijin, au atacat în min. 31. 
apoi am notat o sariă la ni
velul întregii echipe (min. 36), 
pentru ca de punctat să se

PE PISTELE
DE ATLETISM

In concursul internațional de 
marș organizat cu prilejul Zi
lei de 1 Mai in orașul Nautn- 
burg (R.D.G.> proba feminină 
de 10 km a fost cîștigată de 
Natalia Spiridonova (U.R.S.S.)
— in 46:14. urmată de Victoria 
Oprea (România) — 48,32 și 
Dagtnar Grimmenstein (R.D.G.)
— 48.40. La masculin, cursa de 
20 km a revenit lui Liubomir 
Ivanov (Bulgaria) — 1.27:25, iar 
cea de 50 km s-a încheiat cu 
succesul olandezului Jan Cor- 
tenbach — 4.18:22.

• Pe aleile lui Central Park din 
New York s-a desfășurat „Cupa 
Mondială* 1» marș. Cursa de 50 
km a revenit in 3.42:26 lui Ro
nald Weigel (R.D.G.). urmat de 
compatrlotli săi Hartwig Gauder 
(3.42:52) si Dietmar Melscb 
(3.43:14). Timpul lui Weigel con
stituie cea mai bună performan
tă mondială înregistrată vreodată 
pe această distantă • Cursa de 
25 km de la Lucerna a fost cîș
tigată de alergătorul elvețian 
Markus Ryffel în 1.15:04, succe
dat de austriacul Dietmar Mlllo- 
hig (1.15:29) • La Shizuoka (Ja
ponia) recordmanul lumii la 
5000 m. marocanul Said Aouita 
a cîștigat în 13:19.97. Americanul 
Larry Myrlcks a învins la 100 m 
(10,26 s) șl lungime (8.61 ml • tn- 
tr-un concurs Ia Eugene (statul 
Oregon), americanul Bob Myers 
a învins în ctfrsa de 1500 m 
(3:41,81). iar compatriotul său 
Jlm Hali (28:32,25) l-a depășit 
ușor pe fostul recordman la 
10 0C0 m Alberto Salazar (29:46.15)
• Irlandezul Gery Kiernan a 
cîștigat maratonul de la Jer
sey City (S.u.A* în 2.13:47 * La 
Soci atle ul chinez Llabang Xue- 
ran a realizat un nou record al 
Asiei, la săritura cu nrăiina cu 
rezultatul de 5.56 m • Campio
nul european de maraton, ita
lianul Gelindo Bordln. s-a cla
sat pe primul loc la maratonul 
de la Roi ">.1« :03'.

DETAȘAT: 24-13
puncteze prin ALEXANDRU — 
l.p. în min. 37 și CARAGEA — 
eseu transformat de ALEXAN
DRU în ultimele momente ale 
reprizei, după o acțiune por
nită impetuos de tinerii Bol- 
dor și Popescu.

Cu un avans asigurător, 15—4. 
formația antrenată de Th. Ră
dulescu și A. Mateescu a evo
luat mai economicos după pau
ză. Jocul a părut mai echili
brat, s-a înăsprit pe alocuri, 
iar echipa franceză a redus din 
handicap: LESPISNASSE — 
drop min. 43, HEBERT - l.p. 
min. 60 șl 74. față de cele trei 
puncte marcate de ALEXAN
DRU din lovitura de pedeapsă 
acordată în min. 67. Cu două 
minute înainte de final, eseul 
lui COMAN (care, vrînd parcă 
să-și răscumpere unele momen
te neinspirate, a urmărit și 
interceptat balonul talonat de 
francezi în grămadă ordonată), 
transformat de ALEXANDRU, 
a refăcut o diferență clară.

Arbitrul italian Natale Ca- 
damuro, ajutat la margini de 
Paul Soare și Enciu Stoica, a 
condus bine formațiile : STEA
UA : D. Popescu — Vărzaru, 
Ignat, David. Boidor — Alexan
dru, T Coman — Murariu, Ră
dulescu, C. Florea — Caragca, 
L. Constantin — Dumitrescu, 
Munteanu, Leonte ; SELECȚIO
NATA ARMATEI FRANCE
ZE : Salasc — Rutault, Con- 
fignac, Mayout Lacampagne
— Lespinasse, Huebert — 
Arrate. Carminati Bertrand — 
Roumat. Eyhartz — Ficretnans, 
Dai Maso (Astruc), Urios.

Geo RAEȚCHI

LONDRA. 3 (Agerpres). — 
Federația engleză de rugby a 
selecționat 26 de jucători In 
vederea „Cupei Mondiale", care 
se va desfășura între 20 mai
— 20 iunie în orașe din Aus
tralia și Noua Zeelandă. Din 
lotul Angliei fac parte, între 
alții, cunoscuții internaționali 
Webb, Harrison. Clough, An
drew, Hall. Moore, Egerton. 
Randall și Pearce.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
VIENA. Titlul de campioană 

a lumii la hochei pe gheață a 
fost decis practic, de ultimele 
două partide ale competiției. 
Din păcate, pînă la ora cînd 
scriem aceste rînduri, nu cu
noaștem rezultatul meciului 
dintre echipele Uniunii So
vietice și Cehoslovaciei, care 
a încheiat seria de partide a 
actualei ediții a competiției 
supreme a sportului cu pucul 
și crosa. După desfășurarea 
jocurilor din etapa a doua a

C.M. Of AUTOMOBILISM
FORMULA I

Cea de a doua etapă a Cam
pionatului Mondial de automobi
lism la Formula l, Marele Pre
miu San Marino, s-a desfășu
rat duminică pe circuitul de la 
Imola, în Italia. Victoria a re
venit englezului Nigel Mansell 
(„Williams-Honda"), care a par
curs cei 297,36 km ai traseului 
cu o medie orară de 195,18 km. 
La 27,545 secunde a terminat 
brazilianul Ayrton Senna („Lo- 
tus-Honda") și la 39,144 s italia
nul Michele Alboreto („Ferrari").

o ultimele știri o ultimele rezultate aultimeleștiriQ ultimele rezultate &
AUTOMOBILISM o Fostul cam

pion mondial la motociclism, ve- 
nezueleanul Johny Cecotto, a cîș
tigat cursa automobilistică de la 
Estoril (Portugalia) pilotind o 
mașină BMW.

BASCHET • Selecționata Bra
ziliei a ocupat primul loc în tur
neul feminin de la Rio de Janei
ro. în meciul final, echipa Brazi
liei a întrecut pe cea a Cubei cu 
scorul de 88—73 (46—39).

CICLISM • tn Turul Spaniei, 
etapa a șaptea (Urgal — Cerler, 
186 km) a fost cîștigată de spa
niolul Landellno Cubino, în 
5.39:04, etapa a opta (Benesque — 
Zaragoza 219- km) a revenit tot 
unui rutier spaniol, Gaston, în 
5.43:84, Iar etapa a noua (Zara
goza — Pamplona. 180 km) s-a 
încheiat cu succesul unui rutier 
localnic, Yanez (4.17:15). După 
desfășurarea etapei a șaptea, li

în prima zi a Campionatului European de haltere

MEDALIE DE BRONZ PENTRU TEODOR IACOB
REIMS, 3 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Duminică, 
în cocheta sală „Rene This" 
din Reims, într-un cadru fes
tiv, a fost inaugurată cea de-a 
65-a ediție a Campionatelor 
Europene de haltere ale senio
rilor, o competiție la care sînt 
prezenți 158 de sportivi, din 
25 de țări, printre care și 8 
reprezentanți ai României.

Prima categorie, 52 kg, a a- 
dus în întrecere 8 concurenți. 
Ne bucură, și este dătător de 
speranțe pentru întreaga de
legație, faptul că debutul con
cursului a coincis cu prima 
medalie pentru culorile țării 
noastre : autorul ei este TEO
DOR IACOB (27 de ani, legi
timat la Clujana) care la sti
lul smuls a totalizat 100 kg., 
clasîndu-se pe locul 3 și cu
cerind, ca atare, medalia de 
bronz. El îșl repetă astfel 
performanța de anul trecut, 
cînd la C.E. de la Karl Marx 
Stadt obținea tot „bronzul", la

DOINA MELINTE 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN JAPONIA
Luînd parte la un concurs 

de atletism în aer liber, la 
Shizuoka, în Japonia, campioa
na mondială (de sală) ia 1500 
m, atleta română Doina Me- 
linto, a cîștigat detașat cursa 
de 1 000 m. realizînd timpul de 
2:36,94, de o bună valoare In
ternațională, judecind mai cu 
seamă în perspectiva posibili
tăților ei pentru cursa de 1500 
m la Campionatele Mondiale 
din august, de la Roma.

turneului final : Cehoslovacia 
— Canada 4—2 (2—1, 0—1,
2—0) și U.R.S.S — Suedia 
2—2 (1—1, 0—0, 1—1), in frun
tea clasamentului se afla 
Cehoslovacia cu 3 p (7—5), ur
mată de Suedia 2 p (5—5), 
U.R.S.S. tot cu 2 p (2—2) și 
Canada 1 p.

Duminică, în primul joc, 
Suedia a zdrobit, pur și sim
plu, formația Canadei cu 9—0 
(3—0, 2—0, 4—0), simplificînd, 
dar și complicînd, problema 
titlului. Dacă in ultimul joc 
Învinge U.R.S.S., aceasta are 
nevoie și de un golaveraj 
foarte mare pentru a cîștiga. 
dacă insă învinge Cehoslovacia, 
această victorie ii va aduce 
titlul. La un scor egal, cu a- 
celași număr de puncte, în a- 
vantaj se află Insă Suedia, 
grație golaverajului său (14—5).

în turneul pentru locurile 
5—8, ordinea clasamentului a 
fost : 5. Finlanda 11 p, 6.
R. F.G. 9 p, 7. S.U.A. 8 p și 
8. Elveția 0 p (a retrogradat 
în grupa B). Ultimele rezul
tate : Finlanda — Elveția 
7—4, S.U.A. — R.F.G. 6—3,
S. U.A. — Elveția 7—4 și Fin
landa — R.F.G. 2—2.

der al competiției a devenit vest- 
germanul Dietzen care conduce 
acum ou un avans de două se
cunde în fața irlandezului Kelly.

HANDBAL • în turul finalei 
Cupei Cupelor Amiciția Ztlrich a 
întrecut cu 18—l6 (8—9) pe TSKA 
Moscova iar în Cupa Federației 
Atletico Madrid a Încheiat la e- 
galitate 23—23 (13—12). partida
ou Granițas Kaunas.

HOCHEI PE iARBA • Meci a_ 
mical. masculin la Bonn : R.F.G. 
— Olanda 1—2 (0—0).

ÎNOT s Competiția de înot 
sincronizat de la Sofia, a fost 
cîștigată de echipa Cubei (514.850 
p) și de cubanezele Raisa Suarez 
și Teresa Pe.iez cu cite 95.200 p.

MOTOCICLISM o în Marele 
Premiu al Spaniei, la viteză, la 
clasa 500 cmc australianul Wayne 
Gardner (,,Honda“) a realizat o 
medie orară de 135.445 km.

același stil. Păcat că, negra- 
dîndu-și judicios graficul de 
intrare în greutatea categoriei, 
Iacob a fost nevoit să slăbeas
că mult în preziua concursu
lui, diminuîndu-și considerabil 
șansele. O evoluție a sa la ni
velul celor mai bune perfor
manțe pe care le deține l-ar 
fi creditat acum cu o medalie 
de argint Ia smuls și cu una 
de bronz la total... Oricum, fe
licitări !

întrecerea a fost cîștigată de 
bulgarul Sevdolin Marinov,

„ROMÂNII - FESTIVAL OFENSIV"
Un comentariu din »L’ Equipe" despre meciul disputat 

miercuri la București
PARIS (Agerpres). — Co- 

mentînd meciul de fotbal 
România — Spania din preli
minariile Campionatului Eu
ropean, ziarul francez „L’E- 
quipe", notează între altele : 
„După înfringerea usturătoire 
suferită la București, echipa 
Spaniei va trebui să realizeze 
un adevărat «miracol» în par
tidele pe teren propriu cu 
Austria și Albania pentru a e- 
mite pretenții de calificare la 
turneul final al competiției. A- 
ceasta, desigur, in condițiile în 
care România va cîștiga in de
plasare meciurile de la Tira
na și Viena.

In partida desfășurată pe 
stadionul Steaua din Bucu
rești, selecționata României a 
prestat un joc cu totul remar
cabil. Fotbaliștii români, cu

♦ ★
• La Luxemburg, in cadrul 

grupei a 7-a a preliminariilor 
C.E. echipa Luxemburgului a 
fost Întrecută de cea a Bulga
rie! eu 4—t (6—0). Au înscris : 
Șirakov, Sadkov, Țanev șl Kolev, 
respectiv Langers.
• In cadrul preliminariilor o-

ilmoice. la Dubai (50 900 specta
tori!). echipa Irakului a Întrecut 
cu 3—0 pe cea a Emiratelor A- 
rabe Unite • In zona sud-ameri- 
cană. In Bolivia (La Paz). Ar
gentina a învins Brazilia cu 2—0 
(1—o> Bolivia a dispus de Co
lumbia cu 2—1 (1—1). Argen
tina a Întrecut Bolivia cu 3—0 
(1—0) și Ecuador a dispus de 
Venezuela eu 1—0 (0—0). • La 
Lisabona Portugalia a terminat 
nedecis (0—0) cu R.D. Germană.

ITALIA (et. 28) : A scoli — In
ter 1—0. Avellino — Atalanta 2—1. 
Como — Napoli 1—1, Fiorentina 
— Torino 0—0. Juventus — Samp- 
dorla 2—1, Milan — Roma 4—1. 
Udinese — Empoli 3—0. Verona — 
Brescia 4—1. Pe primul loc se 
află, în continuare. Napoli cu

VOLEI o La Buenos Aires, 
meci masculin : Argentina — 
Cuba 1—3 (11 13. —10, 9).

YACHTING e Tradiționalul 
concurs de la ,-J-veres (Franța) a 
dat următorii cîștlgătorl : Spit- 
zauer (Austria) la .Finn*, Boy
sen, Miller (Danemarca) la ,.O- 
landezul zburător0, Gebrader, 
Dronthan (Olanda) la .,470°, 
Smyth. Glasser (S.U.A.) la ,,Tor
nado0 și Fogh Calder (Canada) 
la ,,Soling°.

TENIS • în finala turneului 
Internațional de tenis de la Vidy 
(Elveția) Jucă orul cehoslovac 
Karel Novacek l-a învins cu 
6—3, 7—6 pe francezul Yanick 
Noah, «9 în optimile de finală ale 
turneului internațional de la 
Hamburg contînd pentru ..Ma
rele Premiu0 îucătorul francez 
Thierry Tulasne l-a învins cu 6—4. 
6—4 pe campionul argentinian 

un talent remarcabil, care, la 
numai 20 de ani s-a impus 
detașat. Creditat anul trecut cu 
245 kg. la total, el a însumat 
acum 260 kg. deci un progres 
de 15 kg.

Rezultate tehnice, cat. 52 
kg : Total — 1. Sevdolin Ma- 
rinov 260 kg. 2. Bernard Fie- 
korz (Polonia) 232,5 kg. 3. Ar
gon Haxhiyseni (Albania) 222,5 
kg, 4. Tosi Ibanez (Spania) 220 
kg. 5. Teodor Iacob 217,5 kg.,
6. Levent Erdogan (Turcia) 215 
kg ; smuls — 1. Marinov 115 
kg 2. Piekorz 102,5 kg 3. TEO
DOR IACOB 100 kg ; aruncat 
— 1. Marinov 145 kg. 2. Pie
korz 130 kg. 3. Haxhiyseni — 
127,5 kg. ...7. Iacob 117,5 kg.

La ora la care transmit, se 
desfășoară întrecerile la cat. 
56 kg., unde țara noastră nu 
are reprezentant în concurs. 
Luni după-amiază (n.n. azi) 
va intra însă în intrecere spor
tivul nostru Attila Czanka, con
siderat ca unul dintre favoriți 
la categoria 60 kg

Ion OCHSENFELD

un spirit ofensiv rar intilnit, 
atacau din toate părțile și 
dacă n-au deschis scorul 
înainte de min. 37, aceasta s-a 
datorat intervențiilor salvatoa
re ale Iui Zubizarreta si ra
tărilor atacanților români. 
Pînă la urmă, ei au găsit însă 
drumul spre poarta spanio
lă și după ce Pițureă a des
chis scorul în min. 37, jucă
torii români au mai înscris în 
interval de trei minute, încă 
două goluri, prin Mateuț și 
Ungureanu. Acest scor a de- 
busolat, desigur, echipa spa
niolă. Ibericii au încercat să 
reacționeze după pauză. Dar 
românii și-au continuat festi
valul ofensiv, care, spre noro
cul spaniolilor, nu s-a soldat 
cu noi goluri".

♦
40 p, urmată de Inter cu 37 p 
șl Juventus 36 o.

FRANȚA (et. 33) : Bordeaux — 
Toulouse 2—3, Nantes — Marsei
lle 0—2 Nancy — Paris St. Ger
main 0—0, Nice — Metz 3—1, 
Rennes — Laval 1—2. Sochaux — 
Monaco 2—1, Le Havre — Lens 
9—0. Lille — Brest 2—1. Toulon — 
St. Etienne 2—1, Racing Paris — 
Auxerre, aminat Marseille con
duce eu 47 p urmată de Bor
deaux cu 46 p șl Toulouse 42 p.

ANGLIA (et. 38) : Arsenal — 
Aston Villa 2—1, Charlton — Lu
ton 0—1, Chelsea — Leicester 3—1, 
Coventry — Liverpool 1—0. E- 
verton — Manchester City o—0, 
Manchester Utd — Wimbledon 
0—1, Nottingham — Tottenham 
2—0. Oxford — Norwich 0—1. 
Sheffield — ">>eens Park 7—1 
Watford — Southampton 1—1, 
West Ham — Newcastle I—1. Tn 
clasament conduce Everton cu 
77 p, urmată de concitadina sa 
Liverpool cu 73 p și Tottenham 
cu 68 o.

Guillermo Vilas. iar suedezul 
Joakim Nystroem l-a eliminat cu 
6—2. 7—5 pe americanul Sammy 
Giammalva. Alte rezultate : Emi
lio Sanchez (Snania) — Damir 
Keretic (R.F Germania) 6—3. 7—5; 
Miloslav Mecir (Cehoslovacia) — 
Cassio Motta (Brazilia) 6—3, 6—3 ; 
Milan Srejber (Cehoslovacia) — 
Horst Skoff (Austria) 7—5. 6—3 ; 
Kent Cărlsson (Suedia) — Eliot 
Teltscher (S.U.A.) 6—4, 6—2. în
sferturi cehoslovacul Ivan Lendl 
l_a întrecut cu 4—6. 6—4, 6—3 pe 
francezul Thierry Tulasne, iar 
suedezul Kent Carlsson l-a elimi
nat cu 6—2, 6—1 pe spaniolul Emi
lio Sanchez • in finala turneului 
feminin desfășurat la Singapore, 
Anne Minter (Australia) a între
cut-o pe Barbara Gerken (S.U.A.) 
cu 6—4, 6—1


