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D4CMD.4 Închiderea anului sportiv universitar
REUȘITĂ Șl AMPLĂ DEMONSTRAȚIE 
A SPORTULUI DE MASĂ STUDENȚESC

► PARIS (Agerpres), — La
■ Campionatele Europene de judo
■ sportivul român MIHAI CIOC 
g a repurtat un succes strălucit

obținind medalia de aur și titlul
■ de campion continental la ca-
■ tegoria grea, după ce- l-a în- 
g trecut în finală prin ippon pe

elvețianul Clemens Jehle. De-
— monstrînd o tehnică remarcabi-
■ lă și o forță fizică deosebită, 
g Mihai Cioc a cîștigat toate în-

tîlnlrile de o manieră catego
rică. Medaliile de bronz au re

fl venit lui Akaki Kiburdalidze
■ (U.R.S.S.) și lui Alexander von 

den Groeben (R.F.G.).
La categoria semigrea pe lo-

■ cui întîl s-a situat Koba Kurta- 
g nidze (U.R.S.S.), urmat de fran-

cezul Roger Vachon. La cate-
■ goria mijlocie titlul de carn
al pion * ‘

Canu
■ locie
B (U.R.S.S.).
_ Iată campionii la 

patru categorii ale căror finale

au avut loc duminică : super- 
ușoară — Patrik Roux (Franța), 
semiușoară — Jean Pierre Han
sen (Franța), ușoară — Wies- 
law Blach (Polonia), semimijlo- 
cie — Bașkir Varaev (U.R.S.S.) 
și open — Grigori Veritcev 
(U.R.S.S.).

Roger Vachon. La cate-

a fost cucerit de Fabien 
(Franța), iar la 

lui Baskir
semimij-

Varaev

celelalte

ZVASILE ANDREI - MEDALIE DE ARGINT
■

O impresionantă paradă a reprezentanților studenților din Capitală a marcat startul în 
acțiunile organizate cu prilejul închiderii anului sportiv universitar Foto : Gabriel MIRON fl LA C.E. DE LUPTE GRECO-ROMANE

Tineretul care reprezintă 
studențimea din capitala țării 
și-a demonstrat din nou afinită
țile cu exercițiul fizic, cu pri
lejul închiderii anului sportiv 
din centrul universitar Bucu
rești, acțiune desfășurată sub 
însemnele Daciadei. Evenimen- 
tu'_ a avut loc pe primitoarea 
arenă a sportului, care este 
Complexul cultural-sportiv a! 
U.A.S.C.R. de la Lacul Tei, acolo 
unde mai bine de 5 000 de iu
bitori ai exercițiului fizic au 
ținut să fie prezenți la acest 

Dupâ intrcccri spcctiiciiloasc, la Poligonul Tunari,

moment sărbătoresc pentru 
sportul universitar.

Desfășurat sub genericul 
„Studenție, sport, tinerețe", a- 
cest moment de bilanț al ac
tivității sportive studențești 
bucureștene a însemnat o 
reușită trecere în revistă a tot 
ce s-a realizat pe tărîm sportiv 
în acest centru, adică zeci de 
competiții în activitatea spor
tivă de masă din cadrul Da
ciadei, la care au luat parte 
numeroși studenți. Comisia de 
resort â U.A.S.C. București a 
relevat, în acest sens, meritele 

ce revin Institutului politehnic ■ 
București, I.M.F., Universității, g 
A.S.E. și Institutului de con
strucții, principalele animatoare ■ 
ale activității sportive de masă_ 
în rîndul tineretului studios,® 
precum șl colectivelor catedre- g 
lor de educație fizică și consi
liilor A.S. ale studenților co-fl 
munjști care — cum remarca — 
asist, univ loan Lador, șeful “ 
comisiei sport și de pregătirea 
a tineretului pentru apărarea 
patriei a U.A.S.C. București — ® 
„au colaborat strîns, mai multg

Tiberiu STĂM A ■

(Continuare In pag a i-a)

HELSINKI, 10 (Agerpres). 
Duminică s-au încheiat la 
Tamper* (Finlanda) Campiona
tele Europene de lupte greco- 
romane, printre laureați nu- 
mărindu-se și sportivul român 
Vasile Andrei (categ. 100 kg.), 
care a obținut medalia de ar
gint și titlul de viceeamplon 
continental. Petre Cărare (68 
kg), Sorin Hertea (82 kg) și 
Ion Grigoraș (supergrea) s-au 
clasat pe locul IV la catego
riile respective. Ilie Matei 
(categ. 90 kg.) și Gheorghe 
Savu (categ. 62 kg) au ocupat 
locul VL

AU LUAT SFÎRS1T „INTERNAȚIONALELE" 
ROMÂNIEI DE TIR CD ARCUL

După patru zile de întreceri 
spectaculoase, cea de a 8-a e- 
diție a Campionatelor Interna
ționale de tir cu arcul ale 
României, desfășurate la Poli
gonul Tunari din Capitală, 
s-a încheiat cu două clasări 
pe podium ale reprezentanți
lor noștri, după baraje cu 
adversari care obținuseră ace
lași număr de puncte. La fe
mei, Diana Nicolaescu nu a 
reușit să-și mențină poziția 
de lideră a ultimului act al 
tntîlnirii, finala, pe cars a 
deținut-o pînă spre sfîrșit, o- 
cupînd doar locul doi, după 
sovietica Natalia Vîsoțkaia, în 
fața căreia a cedat, la baraj, 
cu 4 p. La bărbați, Puiu Ciu- 
botaru a ocupat locul III, în- 
trecîndu-1 însă pe recordma
nul Uniunii Sovietice, R. Ma- 
țeh (28 p — 24 p).

Sîmbătă. „sita" optimilor și (Continuare In pag a 4-a)

Instantaneu... fotogenic surprins la poligonul Tunari în timpul 
„internaționalelor" Foto : Aurel NEAGU

REZULTATE TEHNICE
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov 3-0 (2-0) 1. STEAUA 25 21 4 0 60-11 46Corvinul — Rapid 1-1 (1-1) 2. Dinamo 26 15 7 4 60-25 37Oțelul - Jiul 3-1 (1-1) 3. Victoria 26 13 6 7 34-24 32Chimia — S.C. Bacău 1-2 (1-1) 4. F. C. Argeș 26 11 ‘7 8 24-18 29
Petrolul - Dinamo 2-2 (1-0) 5. Petrolul 26 8 12 6 20-17 23Steaua — Gloria 4-1 (3-0) 6. F. C. Olt 26 11 5 10 24-25 27
Univ. Craiova - „U" Cluj-Napoca 1-0 (1-0) 7. Sportul Stud. 26 10 5 11 35-29 25
Flacăra Moreni — Sportul Studențesc 1-0 (0-0) 8. F.C.M. Brasov 26 11 3 12 21-33 25
Victoria - F.C. Olt 2-1 (1-1) 9. „U" Cluj-Nap. 26 10 4 12 38-30 24

10. Univ. Craiova 25 7 10 8 21-21 24Etapa VIITOARE (13 mai) 11. Oțelul 26 8 8 10 25-26 24
12. S. C. Bacău 26 10 4 12 28-39 24

Gloria — F.C. Argeș (0-4) 13. Corvinul 26 9 5 12 41-40 23
Rapid — Oțelul (0-5) 14. Raoid 26 8 5 13 29-44 21
Jiul — Flacăra (0-1) 15. Jiul 26 7 6 13 25-34 20
,,U“ Cluj-Napoca — Chimia (1-3) 16. Gloria 26 9 2 15 24-50 20
S.C. Bacău — Victoria (2-5) 17. Flacăra Moreni 26 8 3 15 23-45 19
F.C.M. Brașov — Corvinul (0-4) 18. Chimia 26 7 4 15 29-50 18
F.C. Olt — Petrolul (0-0)
Sportul Studențesc - Univ. Craiova (1-1)
Dinamo — Steaua (0-3) (Citiți cronicile meciurilor în pag. 2—3)

a sferturilor de finală a „cer
nut" bine valorile, astfel că 
pentru penultimul act al semi
finalelor de duminică au rămas 
în concurs, cu adevărat, doar 
cei mai buni. Printre el, cîte 
doi reprezentanți ai Bulgariei, 
R.D. Germane, Poloniei, 
U.R.S.S., precum și românii A. 
Kiss, C. Ioan, V. Weszelovschi 
și P. Ciubotaru. La femei, a- 
lături de opt oaspete, patru 
românce : Aurora Chin-Matei, 
Diana Nicolaescu, Gabriela 
Cosovan și Mariana Axane. 
Această etapă, desfășurată pe 
un timp favorabil, elimină din 
concurs, neașteptat, pe ciștigă- 
torul de anul trecut al între-

Rodu TIMOFTE 
loan NOVAC

Runda a 26-a a Diviziei A de fotbal

0 ETAPĂ, ÎN GENERAI, FAVORABILĂ GAZDELOR
• S.C. Bacău — singura «ictnrie 
In deplasare • Rapid și Dinamo, 
remize la Hunedoara și Ploiești
• In creștere de formă, Flacăra 
Moreni a părăsit locul 18 Fetcu 
(Corvinul) - la golul 100 In

Oivizia A

Min. 87 al partidei Steaua — 
Gloria 4—1 : Pițurcă înscrie al 
patrulea gol al echipei campi
oane, după o incursiune pe 
stingă a lui Hagi

Foto : Iorgu BĂNICA

CLASAMENTUL



Divizia A de handbal feminin TURNEUL INTERNAȚIONAL
DOROBANȚUL PLOIEȘTI Șl C.S.M. SIBIU- MASCULIN DE ȘAH

ÎNVINGĂTOARE
Ieri s-a desfășurat etapa a 

XXI-a a Campionatului Diviziei 
A de handbal feminin. Iată 
relatări de la cele șase me
ciuri.

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). 
Amenințate să părăsească pri
ma scenă a handbalului 
nostru feminin, ploieșten- 
cele și-au mobilizat dumi
nică dimineață toate re
sursele de care erau capabile, 
in disputa cu Chimistul Rm. 
Vîlcea. Iar rezultatul a fost 
unul pe măsura eforturilor și. 
trebuie să recunoaștem, și a 
potențialului destul de ridicat 
al formației ploieștene : Doro
banțul a învins cu 25—21 (10—9) 
pe Chimistul, la capătul unui 
meci pe care l-a controlat neîn
cetat din min. 23. La obținerea 
acestei prețioase victorii Doro
banțul a avut în Simona Curea 
O realizatoare de excepție, șu
turile sale surprinzătoare. în 
unghiuri dificile, învingîndu-le 
pe rînd, pe Doina Rodeanu și 
Cristina Rouă — portarii for
mației oaspete. Gabriela Barzu, 
după un început mai anevoios 
(ratări din situații clare), și-a in
trat în mină, înscriind cind 
formația sa avea nevoie de 
goluri ca de aer I în sfîrșit. 
deși toate golurile sale au fost 
din aruncări de la 7 m, Elena 
Mocanu (a ratat, totuși, o da
tă) a dat încredere coechipie
relor. Prin victoria de dumi
nică Dorobanțul a făcut un 
pas mare către.., rămînerea în 
prima divizie, și dacă așa va 
fi, handbalul nostru va avea 
de eîștigat. ploieștencele fiind 
o echipă destul de bine pusă 
la punct. Chimistul a avut un 
început fulminant (6—2 în min. 
14, 9—5 în min. 23), dar nu
meroasele ratări (15). lipsa de 
vervă a Măriei Verigeanu. 
ieșirea din poartă (la dorința 
sa) a Doinei Rodeanu în min. 
21, deși apărase excelent, în 
sfîrșit faptul că Edit Torok nu 
a putut juca (suspendare două 
etape) — toate acestea au de
reglat formația vîlceană, pu- 
nînd-o în imposibilitate de a 
stăvili atacurile în trombă ale 
ploieștencelor. Au înscris : Cu
rea 8, Mocanu 6. Barzu 5, Che- 
lăr 2, Raicu 2, Chivăran 2, res
pectiv Romete 5, Verigeanu 5. 
Bloju 5, Petre 3, Ionescu 2. 
Pestrea 1. Au arbitrat bine un 
meci foarte dificil ieșenii D. 
Gherghișan și C. Drăgan.

Ion GAVR LESCU
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 34—27 (14—17L A fost un 
meci mult mai echilibrat decît 
arată rezultatul final. Din în
cleștarea pentru ca bucureșten- 
cele să se îndepărteze de zona 
periculoasă a clasamentului, 
iar băimărencele să evite re
trogradarea — a reieșit un 
meci aprig, cu spectaculoase 
răsturnări de scor. Dacă în pri
ma repriză băimărencele au 
dominat, în partea a doua 
Confecția și-a Impus net su
perioritatea (deși în min. 48 
s-a mai înregistrat o egalitate : 
23—23), Rodica Grigoraș cu 18 
goluri înscrise putînd fi con
siderată ca învingătoare a băi- 
mărencelor ! Au înscris : Gri- 
goras 18. Nutu 7. s. Arvatu 3. 
Hăvirneanu 3, Mălureanu 2, A- 
marandei 1, respectiv Bujor 9, 
Lazăr 6, Stan 4, Păcurar 4, Poce- 
nug 2, Boca 2. Au arbitrat foarte 
bine un meci aspru, dar dis
putat în limitele regulamentu
lui. buzoienii R. lamandi sl 
T. Ene.

Paul IOVAN
CSM INDEPENDENTA STBIU 

— MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ 23—21 (13—8). învingătoarele 
au preluat conducerea din min. 
9, detașindu-se în cîștigătoare 
merituoase. Au înscris : Paș- 
tiu 12, Coșultchi 3, Căpățînă 3, 
Brănuț 3, Miiller 2. respectiv 1

ADMINISTRAȚIA DT STAT I0I0-PP0N0SP0D1 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

PRONOEXPRES DIN 10 MAI 1987
FAZA I. EXTRAGEREA I : 45 16 39 11 26 1 29 7. EXTRA

GEREA A Il-a : 16 1 10 9 29 15 17 36. EXTRAGEREA A III-a: 
15 13 25 39 24 44 2 45. FAZA A Il-a. EXTRAGEREA A IV-a: 
36 15 35 14 44 29. EXTRAGEREA A V-a: 14 18 36 2 22 8.
EXTRAGEREA A Vl-a : 17 11

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 10 MAI 1987
1. Oțelul Galați — Jiul 1
2. Petrolul — Dinamo Buc. x
3. Univ. Craiova — „U“ Cuj-N. 1
4. Flacăra Moreni — Sp. Stud. 1
5. Victoria Buc. — F.C. Olt anulat
6. A ta lan ta — Internazionale 1
7. Brescia — Ascoli 2

MtRITUOASf
Laszlo 5, Stroia 5, Mozsi 5, Băr
bat 2, Kibcdi 2, Biro 2. Au 
arbitrat Gh. Șandor (Oradea) 
și N. Iancu (Buzău). (Ilie IO
NESCU — coresp.).

CSM SF. GHEORGHE — RA
PID BUCUREȘTI 18—18 (11—9). 
Au înscris : Andriuc 5, Vișan 
4, Mîiineianu 3, Cutina 3. Ja- 
kab 1, Iuga 1, Paul 1, respectiv 
Oprea 4, Dobre 4, Grigore 2, 
Doiciu 2, Oanea 2, Stanciu 2, 
Ignat 1, Iagăru 1. Au arbitrat 
C. Cristea si Gh. Dumitrescu 
din Constanța. (L. BRIOTA — 
coresp.).

STIINTA BACAU — TEROM 
IAȘI 32—24 (ÎS—13). Victorie 
clară a studentelor. în ultimul 
lor meci pe teren propriu din 
acest campionat. Au înscris : 
Popa 5, Butnărașu 5, Tîrcă 4, 
Danilof 4, Luca 4, Cervenciuc 3, 
Lunca 3. Ciubotaru 2. Petrea 2, 
respectiv Cozma 8, Chelaru 8, 
Ilorga 3, Nisipeanu 3, Duca 1, 
Prundeanu 1. Au arbitrat A. 
Dumitrescu și C. Szabo din 
București. (L. MANDLER — 
coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — RULMENTUL BRAȘOV 
18—17 (6—8). Meci de ma
re luptă, cu multe răstur
nări de scor, în care Rulmen
tul a condus majoritatea tim
pului. Abia din min. 50 con- 
stănțencele și-au conturat vic
toria. Au înscris : Cazacu 12, 
Matarangă 4, Manea-Iovănescu 
2, respectiv Tache 7, Ilie 3, 
Boriceanu 2, Demeter 2, Călin 
1, Biolan 1, Bilă 1. Au arbi
trat M. Marin — Șt. Șerban 
din București. (C. POPA — 
coresp.).

Campionatele Naționale de automobilism - viteză In coastă

NICU GRIGORAȘ Șl MOTORUL SĂU
„TURBO" - CEL

Măgura Buzăului, traseul tra
dițional de viteză în coastă 
(3950 m. cu 26 de viraje stîn- 
ga-dreapta), n-a fost prea pri
etenoasă cu particlpanții la 
prima etapă a Campionatelor 
Naționale : a plouat tot tim
pul, cînd mai mărunt, cînd 
mai „apăsat", șoseaua deve
nind un veritabil patinoar. în 
aceste condiții — deși mașini
le s-au prezentat, parcă, mai 
bine puse la punct ca anul
trecut — nu s-a doborît nici 
un record al traseului, mer-
gîndu-se nu prudent, dar în
orice caz, cum se spune în... 
buletinele rutiere, la limita
evitării oricărui eveniment.

Venind la start cu aceeași 
mașină din sezonul trecut, 
dar ameliorată tehnic, Nicu 
Grigoraș a fost, din nou, ve
deta reuniunii, izbutind cel 
cel mai bun timp al zilei : 
2:32.29. Motorul său turbo 
(1400 cmc, înmulțit ou coefici
entul regulamentar, îl înca
drează la grupa C cl. 7, adică 
mașini de 2000 cmc) a funcți
onat perfect, fiind de depar
te cel mai puternic din con
curs. Cum nici „rnîna" pilotu
lui n-a rămas mai prejos, 
victoria piteșteanuluî s-a con
turat clar. La aceeași grupă, 
Werner Hirschvogel a fost, ca 
de obicei, în apropierea învin
gătorului, dar dificultatea tra
seului, ca și dorința de a-și 
menaja mașina, l-au făcut să 
renunțe la evoluția în a doua 
manșă, deci, implicit, și la 
posibilitatea obținerii unui 
timp superior.

Evoluții de ridicată tehnici
tate am urmărit și la grupa 
C. cl. 5-6. Victor Nicoară 
(IAP Dacia) s-a prezentat ex
celent, realizînd un timp apro
piat de cel al lui Grigoraș 
(2:33,71), ceea ce atestă calita-

45 14 32 2.
1.368.921 lei.
8. Emooll — Avellino 2
9. Milan — Como x

10. Napoli 1 — Fiorentina x
IU. Roma — Sampdoria 2
12. Torino — Udinese 1
13. Verona — Juventus x

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 
3.178.979 LEI, din care 193.221 lei, 
report la categoria L

• Două runde favorabile 
șahiștilor români • Mihai Șubă, 

din nou In frunte
TIMIȘOARA, 10 (prin tele

fon.) Simbătă și duminică au 
fost două zile bune pentru șa
hiștii români. După ce în run
dele a doua și a treia ei nu au 
cules decît o singură victorie, 
iată că în rundele a patra și a 
cincea au învins de 5 ori. Me
rită elogiați, în special, ma
rele maestru Mihai Șubă (2 p 
din 2 partide) — învingător cu 
albele la marele maestru bul
gar Nino Kirov și cu negrele 
la Dan Bărbulescu — șl maes
trul internațional Constantin 
Ionescu — care a primit aplau
ze la scenă deschisă ca urmare 
a frumoasei victorii, din runda 
a IV-a, împotriva liderului de 
pînă atunci, Edvin Kengis. De 
altfel, Kengis a pierdut și du
minică, la cubanezul Vera. Vic
torii prețioase au mai obținut 
Ovidiu Foișor în runda a IV-a, 
în partida cu Bărbulescu, pre
cum și Valentin Stoica, în run
da a V-a, la polonezul Jan 
Przewoznik.

Alte rezultate — runda a 
IV-a: Vera — Xu, Tischbierek — 
Stoica, Ghițescu — Gheorghiu, 
Przewoznik — Liang remize, 
Nun — Ghindă întreruptă a 
doua oară ; runda a V-a : Xu — 
Tischbierek 1—0, Gheorghiu — 
Ionescu, Kirov — Ghițescu, 
Ghindă — Foișor remize. Liang 
— Nun întreruptă. Șubă a re
luat șefia clasamentului cu 
3,5 p, talonat la jumătate de 
punct de Gheorghiu, Foișor și 
Xu, toți cu cite 3 p.

C. CREȚU, coresp.

MAI BUN TIMP
tea noii sale mașini de con
curs. El se anunță, astfel, u- 
nul din principalii preten- 
denți ai categoriei, în cazul 
în care, bineînțeles, va fi scu
tit de neșansa care, cum vom 
vedea, nu l-a ocolit a doua 
zi, la circuitul de viteză. Gh. 
Preoteasa și neobositul Ștefan 
Iancovici rămîn aceiași „mari 
maeștri", capabili oricînd să 
efectueze mutarea cîștigătoare. 
N-au reușit-o în această pri
mă etapă, dar lupta abia a 
început. O frumoasă surpriză 
ne-a oferit-o grupa A, cl. 2, 
unde am consemnat cele mai 
multa mașini înscrise, lupta 
cea mal echilibrată și cei mai 
mulți tineri piloți dornici de 
afirmare. După cum tot ca un 
element inedit apare și izbînda 
lui Petru Cojocaru pe un Olt- 
cit. O victorie încurajatoare 
pentru mai tînăra asociație 
sportivă craioveană, care lup
tă cu multă ambiție pentru 
a-și consolida reputația și 
prin succese pe tărim sportiv. 
Aici, e drept, putea cîștiga la 
fel de bine și talentatul Aurel 
Țuțuian (pe Dacia 1300), dar 
mici neplăceri la carburație 
(de altfel, destul de frecvent 
înregistrate, în condițiile alti
tudinii crescînde) l-au costat 
timpi prețioși, ca să nu spu
nem secunde. în imediata lor 
apropiere — Ovidiu Mazilu, o 
adevărată revelație, ca și Dinu 
Silviu și Dan Necula, ultimii 
doi aparținînd echipei ALFA- 
FEA, grupare ce s-a prezentat 
remarcabil în ansamblul celor 
două zile de întreceri. Fiindcă, 
așa cum spuneam, a doua zi 
avea să urmeze circuitul de 
viteză, întrecere despre care 
vom relata în ziarul nostru de 
mîine. Pînă atunci, iată re
zultatele primei etape la vi
teză în coastă.

Grupa Aii. Petru Cojo
caru (Oltcit) 2. Aurel Tutu- 
ianu (Minerul Moldova Nouă) 
3. Ovidiu Mazilu (IAP Dacia). 
Grupa C 5—6 : 1. Victor Nicoa
ră (IAP Dacia) 2. Gheorghe 
Preoteasa (IDMS Buc.) 3. 
Ștefan Iancovici (IAP Dacia). 
Grupa C 7 : 1. Nicu Grigoraș 
(IAP Dacia) 2. Werner Hirsch
vogel (Olimpia Reșița). 3. 
Gheorghe Ana (ITA Argeș).

Grupa E (easter-uri) : 1.
Eugen Peteanu (CSM Reșița) 
— imbatabil, după părerea 
noastră, și anul acesta. 2. Au
gustin Damian (IDMS Buc.) 
3. Gheorghe Cioacă (ITA Ar
geș).

Sorin SATMARI

I
I

Divizia A, etapa a 26-a

CAMPIONII, ÎN VERVĂ DEOSEBITĂ
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Numeroși spectatori au asis
tat la o adevărată „cavalcadă" 
a echipei campioane. Steaua nu 
numai că a marcat patru go
luri, unul mai frumos ca celă
lalt, dar a și ratat cel puțin 
tot atîtea, iar de patru ori 
mingea a revenit în teren din 
stîlpii sau „transversala1' porții 
buzoiene.

Iureșul Stelei începe cam 
din min. 13 și este anunțat 
de „bara" lui Balint (prima !), 
în urma unei mingi primite de 
la Majaru. Mingea revine în 
teren și Stoica ridică „peste". 
Din acest moment începe o 
adevărată canonadă la poarta 
lui M. Vasile. Rînd pe rînd, 
șutează Hagi (min. 14), Rotariu 
(min. 15), din nou Hagi (min. 
16 — la o superbă acțiune la 
care au mai participat Pițurcă, 
Balint și Bolbni). Apărarea 
Gloriei, hărțuită și pe stînga 
și pe dreapta, nu mai poate re
zista și în min. 21 MAJARU 
fructifică o excelentă pasă a 
lui Rotariu, pentru ca un mi
nut mai tîrziu BALINT să ma
joreze scorul (șut în dreapta 
lui M. Vasile, din unghi). Ce] 
mai frumos gol va fi realizat 
de BOLONI (min. 42), care ex
pediază sub bară o adevărată... 
torpilă, la o lovitură liberă la 
care au mai conlucrat splendid 
T. Stoica și Hagi.

După pauză Steaua joacă re
laxat, Balint mai trimite de 
două ori mingea în bară (min. 
48 și 65), Kramer îl imită (min.

SUPERIORITATE CLARĂ, SUCCES MERITAT
CRAIOVA, 10 (prin telefon). 

Față în față, pe „Centralul" lo
cal, două echipe aflate la —2, 
la „adevăr", dar emoțiile le în
cercau, firește, jucătorii olteni, 
care, după atitea puncte pier
dute chiar și acasă, și-au to
cit răbdarea de altădată. Mul
tă vreme, din prima jumătate 
a meciului, la fel aveau să se 
petreacă lucrurile și astăzi 
(n.r. ieri), cînd, în pofida unei 
nete superiorități teritoriale 
golul intîrzia să apară. Tinerii 
si talentații Șt. Stoica și Ba
dea făceau tot jocul echipei, 
creind faze periculoase pe am
bele flancuri, dar centrările lor. 
precipitate, erau mai mult pen
tru... Iasko și apărătorii Iui 
decît pentru coechipieri, inclu
siv pentru înalții Gh. Popescu 
si Săndoi, „urcați" în zadar în 
careul oaspeților. Ceea ce n-a 
reușit, de pildă, liberoul craio- 
venilor (Gh. Popescu), avea să 
obțină, în min. 36, SÂNDOI. a 
cărui lovitură cu capul din 7—8 
m, avea să-l învingă pe Iasko. 
rămas pe linia porții Ia corne
rul executat de Irîmescu. In a- 
cest prim „act", desfășurat a- 
proape în sens unic, localnicii 
mai avuseseră o bară (nrln 
Mănăilă — min. 16), iar „U“...

Mai puțin Insistent! după re
luare (sau fără resurse pentru 
un meci întreg ?), fotbaliștii

BRAȘOVENII AU RESIMȚIT ABSENTELE
I telefon). 

în cele

I
I
I
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PITEȘTI, 10 (prin 
Mulți titulari absenți 
două formații. De la gazde, un 
trio cu valențe ofensive, mai a- 
les în partidele disputate pe te
ren propriu : Radu H, Jurcă, 
Bănuță ; de la oaspeți — un 
cvartet cu pondere mare in com
partimentul defensiv : Naghi, E. 
Moldovan, Șulea. Avădanel. La 
F. C. Argeș, absențele nu si-au 
pus amprenta asupra jocului său 
ofensiv, echipa gazdă domin'nd 
teritorial incă din start, ratind 
o mare ocazie prin Obreașcu 
(min. 10), iar după alte 13 mi
nute reușind deschiderea scoru
lui : D. Zamfir a fost faultat la 
circa 25 m de V. Ștefan, Badea 
a executat scurt, lateral. Iul D. 
ȘTEFAN, care venit lansat, a 
șutat puternic, fără speranțe pen
tru Polgar. Din acest moment, 
F. C. Argeș s-a dezlănțuit șt au 
apărut, pregnant, breșele din a- 
părarea brașovenilor (datorate 
absențelor despre care am amin
tit), pe care C. ștefănescu — 
singur — nu le-a putut acoperi. 
A ratat D. ZAMFIR (min. 26), 
apoi tot el (min. 37) a reușit să 
majoreze scorul (șut plasat în 
coltul lung, Ia capătul unei pă
trunderi a aceluiași foarte activ 
fundaș central D. Ștefan, după 
care a urmat o centrare impe
cabilă a lui Pană, la autorul go
lului). Alte două bune situații 
au fost irosite in finalul repri
zei de Pană (min. 39) și Ba
dea (min. 43).

C. Argeș n-a mal avut a-
cele ruperi de ritm din prima 
repriză, prin care și-a surprins 

Ladversarul descoperit. Totuși, in 
ultimul sfert de oră, șl la... in-

F.

STEAUA 4 (3)
GLORiA 1 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp foarte frumos ; spec
tatori — circa 2d 090. Șuturi : 
29—7 (pe poartă : 11—3). Camere : 
10—3. Au marcat: MAJARU (min. 
21), BALINT (min. 22), BOLONI 
(min. 42), PIȚURCĂ (min. 87), 
respectiv STOICHIȚĂ (min. 72 — 
penalty).

steaua : stîngaciu — lovan, 
Belodedici (min 62 Bărbulescu), 
BUMBESCU, ROTARIU — Hagi, 
T. Stoica, BOLONI (min. 73 Kra
mer), MAJARU — BALINT, PI- 
ȚURCĂ.

GLORIA : M VASILE — Mir
cea, Drăgan. Marcu n, P. Stoica 
— TEODORESCU, Tulpan, Păun 
(min. 66 Ursa) STOICHIȚĂ — 
Profir (min 78 Stan), TIMIȘ.

A arbitrat bine O. ștreng (Ora
dea) ; la linie : I. Coț (Ploiești) 
și M. Nicolae (Bacăiu), amîndoi 
cu greșeli la semnalizarea ofsai
durilor.

La speranțe : 6—0 (4—0).

73), ultimul gol al campioanei 
fiind realizat cu trei minute 
înainte de final de PIȚURCĂ 
în urma unei excelente pase a 
lui Hagi. Buzoienii reduseseră 
din diferență în min. 72 : Băr
bulescu îl faultează în careu 
pe Ursa, aflat în acțiune pe 
aripa stingă. Penaltyul este 
transformat de STOICHIȚĂ. 
Despre arbitru, observația 
că, în min. 65, n-a acordat pe
naltyul cuvenit la faultul comis 
asupra lui Hagi.

Mi rcea TUDORAN

PI
JOC 
mai 
ca î 
are 
pătr 
zia 
Mihc 
liac 
rește 
pe C 
apăr; 
fond 
rește 
cînd 
lui I 
re i 
venii 
Jocu 
rităț: 
meri 
cu ] 
scap, 
în i 
Lilia

Du 
Lilia 
lui : 
vatoi 
48), 
clar 
Teod 
de L 
viingi 
iește. 
de d 
Iul 1 
traat 
Că-mi 
lingă 
.,pes 
75 e: 
o in 
Cînd 
spre 
dreaj 
BUT 
la 11

UNIV. CRAIOVA 1 (1) 
„U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp frumos, însorit ; 
spectatori — circa 20.890. Șuturi : 
19—6 (pe poartă : 6—2). Cornere : 
12—1. A marcat SĂNDOI (min. 
36).

UNIVERSITATEA : Lung — NE- 
grila, săndoi, gh. popescu, 
A. Popescu — ȘT. STOICA (min. 
70 Naagoe), MĂNĂILĂ, Rada, 
BADEA — Irimescu, Bleu (min. 
76 D. Nicolae).

„U“ : 1AȘKO — Popicu, NEAM- 
ȚU, CIOCAN. Dobrotă — Feșinic, 
MUJNAI, L. Moldovan, A. Stoi
ca (min. 46 SABĂU) — ■ Boeru. 
Biro.

A arbitrat foarte bine D. Bu
ciumați (Timișoara) ; la linie : 
M. Stoenescu (București) și R. 
Cîmpeanu (Arad).

La speranțe : 5—1 (3—0).

craioveni se vor vedea, totuși 
mai mult in atac decît parte
nerii de întrecere, ei fiind 
(min. 66, „cap" Săndoi, mingea 
lovește stilpul drept) foarte a- 
proape de gol. Fără să reu
șească golul desprinderii, for
mația gazdă va avea unele e- 
moții în finalul partidei, cînd 
studenții clujeni vor forța e- 
galarea.

Gheorghe NICOLAESCU

F. C. ARGEȘ 3 (2)
F.C.M, BRAȘOV 0

Stadion ,,1 Mai“ ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
10.000. Șuturi : 14—2 (pe poartă : 
10—1) Cornere : 2—3. Au marcat : 
D. ȘTEFAN (min. 23), D. ZAM
FIR (min. 37), ȘERBAN (min. 84)

F.C. ARGEȘ : sperdatu — Voicu, 
D. ȘTEFAN, Stancu, Eduard — 
Balaur II, ȘERBAN, BADEA — 
D. ZAMFIR (min. 85 Moromete), 
PANA (min. 73 Tânas-e), Obreaș
cu.

F.C.M. BRAȘOV : Polgar — 
BALAN, V. Ștefan, C. Ștefănescu 
(min. 40 Dumitriu), Mandoea — 
L. PETRE, Drăgan, Mărgărit 
(mim. 63 Petruș) — Cadar, S. Ră- 
ducanu, Barbu

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu ; la linie : P. Iliescu 
(ambii din București) și Ad. Mo- 
roianu (Ploiești)

Cartonașe galbene : D. ȘTEFAN, 
PAN A

La speranțe : 4—0 (0—0)
• ... . umili !■■■■■

sistențele tribunelor, argeșenii au 
forțat din nou, Obreașcu a ratat 
în min. 75 o centrare a aceluiași 
D. Ștefan (cel mai bun jucător 
de pe teren) pentru ca, în min. 
84, să realizeze și al treilea gol, 
în urma unei faze deosebit de 
spectaculoase : după un „un-doiw 
în preajma liniei de centru, Voi
cu a pătruns în viteză, a centrat 
înapoi și _ȘERBAN a reluat ful
gerător în plasa porții lui Polgar.

Laurențiu DUMITRESCU
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ELANUL LA EGALITATE PARTIDĂ DE MARE ANGAJAMENT
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PETROLUL 2 (1)
DINAMO 2 (0)

Stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
22.000. Șuturi : 5—12 (pe poartă : 
3—6). Cornere î 2—4. Au mar
cat î O. GRIGORE (min. 29), 
BUTUFEI (min. 79 — din 11 

m ) ; respectiv CÂMÂTARU (min. 
57 — din 11 m), VARGA (mdn. 
84).

PETROLUL : LILIAC — PAN- 
CU, BUTUFEI, Pitulice, P. Gușe 
— Mocanu, URSEA (min. 81 Ene), 
Hîncu — O. GRIGORE, Ștefănes
eu, I. Gușe.

DINAMO : Moraru — JercăJău, 
MOVILA, Nicolăe, Sabou — Lu- 
pu, ANDONE, VARGA, Bălăci 
(min. 55 Damaschin I) — CAMA- 
TARU, Mihâesou (mim. 75 Cr. Sa
va).

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu ; la linie : N. Georgescu 
(ambii din Buzău) și V. Antohi 
(Iași).

La speranțe : 1—0 (1—0).

joc, petroliștii string rîndurile în 
jurul autorului acestui gol, dar 
Dinamo insistă cu toate liniile 
și reușește golul egalizator în 
min. 84, cînd Andone demarează 
pe partea dreaptă, centrează lung 
și VARGA, venit din linia a doua, 
înscrie cu capul un gol asemă
nător cu tel al lui O. Grigore. 
A fost un meci frumos, în care 
superioritatea tehnică a dinamo- 
viștilor a fost echilibrată de jo
cul plin de elan al petroliștilor, 
care confirmă rezultatele lor 
bune don acest retur.

loan CHIRILZ*
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I CHIMIA 1 (1)
I S. C. BACĂU 2 (1)

Stadion .,1 Mai“ ; teren exce
lent ; timp frumos, însorit ; spec
tatori — circa 8.000. Șuturi : 10—12 
(pe poartă : 5—8). Cornere : 6—4. 
Au marcat : VOICILĂ (min. 14), 
respectiv LAZAR (min. 1 — auto
gol), TISMANARU (min. 79).

CHIMIA : V. PREDA — TELEȘ- 
PAN, Lazăr, M. Preda, Gaiță 
(min. 30 Sorohan) — Toma, c. 
Gheorghe VO1CILA — Crișan 
(min. 63 Verigeanu), Tresciiin, v. 
Popescu.

s.c. bacAo : Arvinte — An- 
drleș, c. SOLOMON, Borcea, E- 
lisei — Artenl, V1SCREANU, 
Burleanu, PENOFF (min. 70 
FULGA) — Șoiman (min. 57 An- 
dronic), TISMANARU.

A arbitrat foarte bine I. Igna ; 
la linie : I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara) și V. Alexandru 
(București).

Cartonașe galbene : TOMA. 
TRESCHIN. CRIȘAN

Cartonașe roșii : V. POPESCU 
(min. 72)

La speranțe : 8—1 (3—0).

și a înscris pe lingă portar. Mai 
mult, din min. 72, cînd Popescu 
a fost eliminat pentru lovirea cu 
pumnul a lui Andronic, diferen
ța — ca Joc — dintre cele două e- 
chipe se mărise, dar scorul n-a mai 
fost modificat datorită ușurin
ței cu care Jucătorii băcăuani 
(cel amintiți la începutul cro
nicii) au tratat fazele respective, 
ca să nu mal spunem că în min. 
87 portarul V. Preda a mal sal
vat un gol, la șutul lui Fulga.

Constantin ALEXE

DOMINAT AUTORITAR
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FLACĂRA 1 (0)
SPORTUL STUD. 0

Stadion Flacăra : teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 10—3 (pe poartă : 
8—1). Cornere : 3—3. A marcat 
BELDIE (min. 54).

FLACĂRA : Toma — Preda. 
Ene, PIRVU, NESTOR — C. Pană, 
BELDIE Dragnea, D. SAVA — 
TIRCHINECI, Lata (min. 78 Stoi- 
elu).

SPORTUL STUDENȚESC :
CRISTIAN M. MARIAN, CA
ZAN, M. Popa. Munteanu n — 
Cristea, ȘERBĂNTCĂ, Bozeșan. 
Terheș (min. 60 Bondoc) — Co- 
raș, Burchel (min. 47 Stănici).

A arbitrat foarte bine Șt. Ro- 
tărescu (Iași) ; la linie : V. Curt 
(Medgidia) șl C. Gheorghiță 
(Brăila).

La speranțe : 4—1 (1—0).

parade ale lui Cristian, în 
minutele 52 (la șutul lui Pîr- 
vu) și 53, la cel al lui BEL
DIE, mijlocașul gazdelor reu
șește să înscrie, fructificînd, 
din apropiere, centrarea lui 
Nistor. Din acest moment, a- 
valanșe de atacuri la poarta 
lui Cristian : D. Sava are 2—0 
în vîrful ghetei (min. 80), dar 
șutul fulgerător al acestuia 
este din nou blocat de porta
rul Cristian. Și astfel, partida 
se încheie cu victoria la limi
tă, dar meritată, a localnicilor, 
care, practic, și-au masat ad
versarul în propria-i jumătate 
de teren.

Gheorghe NERTEA

Partida care a deschis etapa 
a 26-a, opunînd ocupantele 
locurilor 3 și 6, a însemnat 
o dispută tipică de campionat, 
o angajare plină de energie a 
partenerelor de întrecere care 
au evoluat pe stadionul Victo
ria, și terminată cu succesul 
meritat al bucureștenilor. Dacă 
ar fi să caracterizăm, prin- 
tr-un element specific, partida 
dintre Victoria și F.C. Olt, am 
zice că ea a reprezentat în 
bună măsură o luptă a liniilor 
de mijloc — deosebit de active 
pe toată durata partidei. 
Ceea ce a decis succesul bucu
reștenilor a fost replica lor 
mult mai consistentă în atac. 
A existat aici diferența între 
experimentați! Augustin, Ior- 
dache, Țălnar și mai puțin 
rutinații oameni de vîrf ai 
oaspeților, Plăvițu sau Arge- 
șanu, care, însă, au lăsat o 
bună impresie prin calitățile 
tehnice arătate. Bucureșteni-i 
au dominat, teritorial, cu au
toritate meciul și au și avui 
posibilitatea să deschidă sco
rul încă din prima jumătate 
de oră. cînd au ratat situații 
favorabile prin Iordache (min. 
17), Țălnar (min. 20). Iordache 
(min. 28) și Comănescu (min. 
29). Și, pe fondul aces
tor serii de acțiuni la 
poarta oaspeților, se va 
înregistra surprinzătoarea, dar 
foarte bine condusa acțiune 
din min. 37, cînd Georgescu 
centrează cu precizie și DU- 
DAN reia mingea direct în 
plasa porții lui Nițu : 0—1. 
Gazdele răspund prompt și, 
cu patru minute înaintea fina
lului reprizei, Augustin este

PUNCT PREȚIOS
HUNEDOARA, 10 (prin tele

fon). Partida a debutat favorabil 
pentru echipa locală, care a reu
șit să deschidă scorul după nu
mai trei minute de joc : Gabor 
a executat o lovitură liberă și 
PETGU, profitînd de bîlbîiala 
apărării rapidiste, a reluat im- 
parabil, din marginea careului 
mic, la păianjen, marcind astfel 
cel de-al 100-lea gol al său în 
Divizia A. Giuleștenii au reușit 
treptat să echilibreze disputa, 
ba chiar să și «domine în unele 
perioade, punînd în real pericol 
poarta lui Ioniță. Acesta va avea, 
de altfel, serioase emoții, la un 
șut prin surprindere al lui 
Goanță (min. 14), și mai ales la 
centrarea lui Șt. Popa (min. 1®), 
cînd Goanță și Damaschin II se 
încurcă reciproc în marginea 
careului mic, mingea trecînd pe 
lîngă amîndoi. Hunedorenii vor 
crea, dar și vor rata bune si
tuații în minutele 19 (prin Ga
bor), 22 (prin Cojocaru) și 33 
(•din nou Gabor). Pistol, la rîn- 
dul lui, reia imprecis (min. 27), 
dintr-o poziție destul de favora
bilă. Cea mai mare ocazie la 
poarta lui Ioniță va fi cea din 
min. 35, cînd Țîră șutează ex
cepțional de la 30 m, dar mingea 
lovește bara. Egalarea — meritată 
după aspectul jocului — se va 
produce în ultimul minut al re
prizei, ia capătul unei frumoase 
combinații între Goanță, Pistol și 
DAMASCHIN II, acesta din urmă 
înscriind cu un șut plasat, în 
colțul lung.

După pauză, Corvinul începe î>n 
forță, cu atacuri mai insistente, 
șj în min. 52 Suciu ratează o ex
celentă ocazie, trimițînd cu capul, 
de la cîțiva metri, alături de

DIN NOU, ÎNSCRIE HANGHIUC!
GALAȚI. 10 (prin telefon), 

în fața unui stadion arhiplin, 
Oțelul a început partida cu 
atuul moral al meciului din 
toamnă, cînd a smuls Jiului, la 
Petroșani, un punct. Din min. 1, 
cu mici excepții, atacurile au 
curs în valuri la poarta ,,alb- 
negrilor", presiunea echipei lo
cale soldîndu-se cu faze de 
mare dramatism. Cele din mi
nutele 15 (cap Agiu — cel mai 
bun jucător de pe teren — și 
Boitor scoate incredibil în cor
ner) și 20 (ratări consecutive ale 
lui Ralea și Antohi, de la nu- ' 
mai 7 m !) au anunțat deschi
derea scorului. Era min. 28 : 
corner Hanghiuc și ANTOHI 
înscrie spectaculos, cu capul. 
Ia vinclu : 1—0. Dar, cînd ni
meni nu se aștepta, patru mi
nute mai tîrziu, la o lovitură 
liberă din lateral dreapta (un 
corner mai scurt) executată de 
Mulțescu, VANCEA marchează, 
nestingherit, tot cu capul : 1—1. 
După ce Anghelinei trimite o 
„bombă" pe lîngă poarta lui 
Boitor, tribunele amuțesc iarăși 
(min. 43) cînd Mulțescu, la 
gafele „în lanț" ale defensivei 
locale, a trimis în' bară. Repri
ză bună, de mare angajament.

Chiar în minutul de reluare, 
HANGHIUC (dintr-o pasă de 
Ia G. Ion) șutează Ia vinclu, în 
gol, și Oțelul își șî deschide 
astfel drumul spre victorie : 
2—1. Echipa antrenată de C 
Rădulescu și I. Sdrobiș joacă 
dezinvolt și își mărește avan-

VICTORIA 2 (1)
F.C. OLT 1 (1)

Stadion Victoria ; teren bun ; 
timp schimbător ; spectatori — 
ciroa 6 000. Șuturi : li5—8 (pe 
poartă : 5—2). cornere : 7—2. Au 
marcat : IORDACHE (min. 41 din 
penalty) și CACIUREAC (min. 
60), respectiv DUDAN (min. 37).

VICTORIA : Nițu — Vlad, PUR- 
DEÂ, Mirea, Topolinschi — Co
mănescu, BALAUR I (min. 70 Di- 
can), CACIUREAC — Țălnar, 
AUGUSTIN, IORDACHE.

F.C. OLT : Anghel — LAUREN- 
ȚIU, Mlhali (miri. 53 Otlman), 
Rădulesou, D. PETRESCU - M. 
Zamfir, Leța, DUDAN, Georgescu 
— Plăvițu, Argeșanu (min. 63 
Turcu).

A arbitrat foarte bine Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea) ; la linie : 
M. Axente (Arad) șl M. Stănes- 
cu (Iași).

Cartonașe galbene : TOPO
LINSCHI.

La speranțe : 2—1 (0—1).• —__
faultat clar în careu de Mi- 
hali, IORDACHE transfor- 
mînd penaltyul acordat : 1—1.

După pauză, Victoria are 
mai departe inițiativa, dar 
F.C. Olt avansează mal mult 
cu linia de mijloc și jocul de
vine și mai viu, mai antre
nant. După situațiile din mi
nutele 46 (intervenție salva
toare Mihali la 6 m de butu
rile proprii), 51 (Comănescu), 
57 (Balaur I), bucureștenii vor 
inscrie golul victoriei (min. 
60) prin CACIUREAC, care a 
șutat puternic de la circa 20 
de metri, un balon respins de 
apărarea oaspeților.

Eftimie IONESCU

PENTRU OASPEȚI

I
 CORVINUL 1 (1)

RAPID 1 (1)

Stadion Corvinul ; teren exce
lent ; timp splendid pentru fot
bal ; spectatori — circa 8 000. Șu
turi : 10—13 (pe poartă : 2—5).
Cornere : 6—5. Au marcat : PET- 
CU (min. 3), respectiv DAMAS
CHIN n (min. 45).

CORVINUL : Ioniță — BAR-
DAC, Mărginean, DUBINCIUC, 
Tîrnoveanu — Nicșa (min. 31 
Stroia), PETCU, Klein — Gabor, 
Cojocaru, Suciu (min. 56 Bozga).

RAPID : To ader — MATEI, 
GRIGORE, I. Marin, Bacoș — Tă- 
nase, PISTOL, șt. Popa (min. 60 
Manea), GOANȚĂ — DAMAS
CHIN n, ȚÎRA (min. 76 Țîrban).

A arbitrat foarte bine Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui) ; la linie : M. 
Neșu (Oradea) șl I. Niculițov 
(Focșani).

Cartonașe galbene : STROIA, 
MĂRGINEAN, GABOR.

La speranțe : 4—1 (2—0).
• ————■———__

poartă. In continuare însă, bucu
reștenii — în frunte eu admira
bilul lor căpitan de echipă, Gri- 
gore — se vor apăra strașnic, în- 
chizînd toate culoarele de pătrun
dere spre poartă. Mai mult chiar, 
spre finalul partidei, oaspeții 
vor fi cei care le vor da din 
nou mari emoții hunedorenilor 
șl vor fi mai aproape de victorie, 
Țîrban trimițînd mingea în 
„transversală" la o lovitură li
beră (min. 82). Rapid obține to
tuși un punct meritat și foarte 
prețios, pentru care a luptat cu 
o remarcabilă dăruire.

Constantin FSRĂNESCU

OTELUL 3 (1)
JIUL 1 (1)

Stadion Dunărea ; teren bun ; 
timp înnorat ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi : 19—10 (pe poartă : 
10—4). Cornere : 9—4. Au marcat r 
ANTOHI (min. 28), HANGHIUC 
(min. 46 șl 54 — ultimul din 11 
m), respectiv VANCEA (mto. 32).

OȚELUL : Călugăru — Bejenaru 
(min. 44 Borali). ANGHELINEI, 
AGIU, G. ion — M. Stan, Rotaru 
(min. 75 G. Popescu), BURCEA 
— Halea, ANTOHI, HANGHIUC.

JIUL : Boitor — Sedecaru. sze- 
kely, V. Popa. B. POPESCU — 
MULȚESCU, Cristea, Timofte, 
Stana — VANCEA, Henzel.

A arbitrat foarte bine A. Gheor
ghe (P. Neamț) ; la linie : T. 
Chelu (Giurgiu) și I. Velea (Cra
iova) .

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

tajul pe tabela de scor în min. 
54, HANGHIUC transformând 
un penalty (tot el a fost clar 
faultat, în careu, de Szekely) : 
3—1. Jiul nu renunță și, pe 
ușoara relaxare a gazdelor, in
sistă și trece în atac. Dar cei 
care vor fi mai aproape de gol 
sînt tot gălățenii. în min. 75, 
la o fază de mare spectacol, 
Hanghiuc l-a driblat și pe por
tarul Boitor, însă a trimis min
gea în bară. Victorie indiscuta
bilă a Oțelului, diferența pu- 
tînd fi chiar mai consistentă.

Stelian TRANDAFIRESCU

IERI, ÎN DIVIZIA B
SEF'A I ----------------------

POLITEHNICA IAȘI — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 2—1 (1—0) : 
Florean (min. 18), Burdujan 
(min. 64 — din 11 m), respectiv 
Vâsli (min. 57).

F.C. CONSTANTA — C.S.M. 
SUCEAVA 2—2 (2—1) : Funda
(min. 10) șl Buduru (min. 29), 
respectiv Ciobanu (min. 11) și 
Butnaru (min. 84).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— F.E.P.A. ’74 BIRLAD 2—0 
(1—0) : Dîrman (mim. 9), Ar
meanca (min. 83 — din 11 m).

C.S. BOTOȘANI — UNIREA 
FOCȘANI 3—2 (1—1) : Nicoară
(min. 32), Epure (min. 48) și Bu- 
terchi (min. 89), respectiv Chirițâ 
(min. 21 și 78).

OLIMPIA RM. SARAT — F.C.M. 
DELTA TULCEA 2—1 (0—1) : Ni- 
culcioiu (min. 55), Găureanu 
(min. 80), respectiv Iamandi 
(min. 19).

C.F.R. PAȘCANI — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 0—1 (0—0) : Gă- 
lățeanu (min. 71 — din 11 m).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 1—2 
(0—1) : Chivu (min. 57), respectiv 
Oprea (min. 28 și 68).

POIANA CIMPINA — UNIREA 
SLOBOZIA 0—2 (0—0) : Constan-

ETAPA VIITOARE (duminică 17 mai) : C.S.M. Suceava — Poiana ■ 
Cimpina (1^—0), Steaua Mizil — F.C. Constanța (2—6), Unirea Slo- I 
bozia — C.S. Botoșani (1—1), Prahova C.S.U. Ploiești — Aripile Vie- | 
toria Bacău (0—2), Unirea Focșani — Minerul Gura Humorului • 
(0—2), F.C.M. Delta Tulcea — C.F.R. Pașcani (1—4), F.E.P.A. ’74 I 
Bîr,Iad — Politehnica Iași (2—3), Ceahlăul P. Neamț — Olimpia Rm. 1 
Sărat (0—1), F.C.M. Progresul Brăila — punărea C.S.U. Galați (1—0).

SERIA A ll-o---------------------
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

GAZ METAN MEDIAȘ 3—1 (1—0) : 
Pîrvu (min. 1) Iancu (min. 58), 
Roșu (min. 73 — din 11 m), res
pectiv Ologu (min. 82 —din U m).

A.S.A. TG. MUREȘ — IJW.A.S.A. 
SF. GHEORGHE S—0 (2—0) : L. 
Popa (min. 20), Muntean (min. 32 
și 58 — din 11 m).

CARPAȚI MIRȘA — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 1—4 
(1—2) : Voiculeț (min. 35), res
pectiv Zamfir (min. 18), Dună 
(min. 34 și 66) și Stoica (min. 48).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CHIMICA TIHNA VENI 2—1 (2—0) : 
Grosu (min. 5). Nohit (min. 7), 
respectiv Mărginean (miin. 52).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 3—0 (2—0) ! Adil
(min. 43), Tiță (min. 45), Palea 
(min. 59).

I.C.I.M. BRAȘOV. — TRACTO
RUL BRAȘOV 1—1 (1—0) : ChiO- 
reanu (min. 33), respectiv Ghioa- 
ne (min. 55).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — ELECTROPUTERE CRA
IOVA 2—2 (0—2) : Negoescu (min. 
50),'Asaftei (min. 57 — din 11 m), 
respectiv Ciurea (min. 35 — din 
11 m) și Ghiță (min. 44).

GLORIA PANDURII TG. JIU —

etapa VIITOARE (duminică 17 mai) : Tractorul Brașov — Auto
buzul București (0—1), Mecanică Fină Steaua București — I.C.I.M. 
Brașov (0—2). Gaz Metan Mediaș — Automatica București (1—1), 
Progresul Vulcan București — A.S Drobeta Tr. Beverln (0—3), Chi
mica Tirnăveni — Pandurii Tg. Jiu (0—1) Electroputere Craiova — 
Carpați Mîrșa (1—3), Inter Sibiu — ROVA Roșiori (0—3), IMASA Sf. 
Gheorghe — Sportul Muncitoresc Slatina (1—4), C.S. Tîrgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș (0—3).

SERIA A lll-o -------------------------------------------------------- -------
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

AURUL BRAD 6—1 (4—0) : Pascu 
(mdin. 3), Oloșutean (min. 5 și 41), 
Vlătănescu (mim. 35), Varga (min. 
48), Neagu (min. 70), respectiv 
Stoinescu (min. 65).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— UNIO SATU MARE 3—0 (2—0) î 
Pinter (min. 2), D. Moldovan 
(min. 28) și Tulba (min. 56).

METALUL BOCȘA — ARMATU
RA ZALAU 1—0 (0—0) î Roșea 
(min. 50).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
PAROȘENI 1—1 (1—1) : Scînteie 
(min. 15), respectiv Bîrsan (min. 
17).

C.S. U.T. ARAD — MUREȘUL 
DEVA 3—0 (0—0) : Bube Ia (mdn. 
67), Vuia (mim. 80) și Țîrlea (min. 
82).

OLIMPIA SATU MARE — DA
CIA MECANICA ORAȘTIE 3—1 
(0—0) : Borhidan (min. 46), Erdei 
(min. 61). Tăbăcaru (min. 75). 
respectiv Cocîrlă (min. 69).

MINERUL CAVNIC — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—1 (2—1) î 
Irimuș (min, 32 șl 41)* respectiv 
Estinca (min. 10).

C.I.L. SIGHET — STRUNGUL 
ARAD 2—0 (1—0) J Bonte (min. 
15 — diin 11 m) și Strîmbei (mân. 
54).

ETAPA VIITOARE (duminică 17 mai) : Gloria Bistrița — C.I.L. Sl- 
ghet (1—3), Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Maramureș Baia 
Mare (0—3), UNIO Satu Mare — C.S.M. Reșița (0—1), Minerul Pa- 
roșenii — Metalul Bocșa (0—1), Armătura Zalău — politehnica Timi
șoara (2—4), Aurul Brad — Olimpia Satu Mare (0—5), strungul Arad 
— Minerul Cavnic (0—0), Dacia Mecanică Orăștie — C.S. U.T. Arad 
(0—2). Mureșul Deva — F.C. Bihor Oradea (0—4).

Clubul Dinamo anunță că la meciul Dinamo — Steaua, 
care va avea loc miercuri pe stadionul din Șoseaua Ștefan 
cel Mare, sînt valabile legitimațiile-abonament de culoare 
roșie și cele pentru ziariști eliberate de C.N.E.F.S. Legi
timațiile-abonament de culoare gri vor fi însoțite de tichete 
pentru loc, care se difuzează la sediul clubului.

8
I

CLASAMENT 1
1. Polit. lași 26 16 5 5 39-14 37 |
2. CSM Suceava 26 14 7 5 34-16 35 I
3. F.C. c-ța. 26 15 3 8 51-19 33 1
4. Progr. Brăila 26 16 1 9 49-28 33
5. Steaua Mizil 26 13 4 9 39-31 30 1
6. Unirea Fcș. 26 12 4 10 26-29 28 !
7. Olimpia R.S. 26 12 3 11 27-30 27 5
8. Prahova PI. 26 12 2 12 26-27 26
9. Ceahlăul P.N. 26 10 6 10 37-42 26 I

10. F.E.P.A. ’74 26 12 2 12 26-37 26 |
11. Unirea Slob. 26 10 5 11 23-27 25 ’
12. C.F.R. Pașc. 26 10 4 12 31-28 24 ■
13. C.S. Botoșani 26 9 6 11 24-39 24 1
14. Aripile Bacău 26 9 4 13 33-35 22 1
15. Delta Tulcea 26 10 2 14 32-41 22
16. Dunărea Gl. 26 9 1 16 34-33 19 117. Min. G.H. 26 8 3 15 31-43 19 £
18. Poiana Cîmp. 26 4 4 18 13-56 12 "

tin (min. 51 — din 11 m și 80).
ARIPILE VICTORIA BACAU — - 

STEAUA MIZIL 1—3 (0—2) ; Iliu- I 
ță (min. 78 — din 11 m), respec- | 
tiv Greaca (min. 40), Pitică (mim.
41 — autogol) și Cosma (min. 90). ■ 

Relatări de la : Al. Nour, C. I 
Popa, D. Bolohan, Th. Ungurea- ■ 
nu, T. Budescu, C. Enea, T. Si- 
riopol, Gh. Vîrjoghie, Fl. Filio- I 
reanu. ș

CLASAMENT 1
1. ASA Tg. M. 26 17 7 2 57-16 41
2. Progr. Vulcan 26 14 7 5 41-22 35 I
3. Electroputere 26 12 7 7 46-24 31 14. Gaz Metan 26 11 5 10 27-23 27 1
5. ICIM Brașov 26 10 7 9 29-28 27 .
6. Inter Sibiu 26 11 4 11 30-29 26 I
7. Sp. Muncit. 26 10 6 10 35-34 26 I
8. C.S. Tgviște. 26 11 4 11 34-36 26
9. A.S. Drobeta 26 10 5 11 37-32 25 I

10. Carpați Mîrșa 26 9 6 11 35-35 24 I
11. Mecanică Fină 26 9 6 11 32-35 24 1
12. Chimica Tîrn. 26 11 2 13 34-39 24
13. Tractorul Bv. 26 8 7 11 30-33 23 I
14. ROVA 26 9 5 12 25-40 23 I
15. Autobuzul 26 7 8 11 26-31 22
16. Automatica 26 9 4 13 25-41 22 ■
17. Pandurii 26 9 3 14 24-46 21 I
18. IMASA 26 8 5 13 26-4£ 21 1

INTER SIBIU 1—1 (0—0) : Gheor- | 
ghe (min. 89), respectiv Predatu 
(min. 75). |

ROVA ROȘIORI — C.S. TIRGO- I 
VIȘTE 1—1 (1—0) : M. Alexandru ■ 
(min. 24 — din 11 m), respectiv , 
Ghergu (min. 82).

Relatări de la : G. Octavian, c. 
Albu, M. Verzescu, A. Soare, M. . 
Focșan, C. Gruia, C. Bughea, P. I 
Cristea, T. Negulescu, c. ștefan. |

CLASAMENT

1. „Poli" Tim. 26 16 7 3 66-30 39
2. F.C. Bihor •) 26 15 8 3 43-10 35
3. F.C. Mar am. 26 14 6 6 51-16 34
4. U.T.A. 26 14 2 10 36-36 30
5. Gloria B-ța. 26 12 4 10 36-29 28
6. Armătura 26 11 5 10 37-37 27
7. C.S.M. Reșița 26 11 4 11 34-28 26
8. Met. Bocșa 26 12 2 12 33-38 26
9. Min. Paroșeni 26 9 7 10 29-32 25

10. Unic S.M. 26 10 5 11 27-31 25
11. CIL Sighet 26 10 5 11 37-43 25
12. Olimpia S.M. 26 10 5 11 30-41 25
13. Strungul Arad 26 9 5 12 24-37 23
14. Dacia Orăștie 26 10 2 14 40-46 22
15. Aurul Brad 26 9 4 13 35-48 22
16. Min. Cavnic 26 9 1 16 39-44 19
17. Mureșul Deva 26 8 2 16 23-56 18
18. Steaua C.F.R. 26 5 6 15 26-44 16

•) Echipă penalizată cu trei 
puncte

F.C. BIHOR — GLORIA BIS
TRIȚA 5—0 (3—0) : Ile (min. 2 — 
din 11 m), Brumaru (min. 10), 
Cigan (min. 28). Mureșan (min. 
60), Kiss (Mtin. 62).

Relatări de la i C. Crețu, A. 
Crișan, T» Țăranu, P. Fuchs, O. 
Berbecaru, Z. Kovacs, I. paicău, 
I. Mihnea. I. Ghișa.
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In turneul de calificare pentru C. E. de volei feminin STĂRI

ROMÂNIA-FINLANDA 3-1
OSLO (Agerpres). — La 

Kristiansand (Norvegia), în 
întîlnlrea inaugurală din ca
drul turneului de calificare 
pentru Campionatul European

feminin de volei, reprezenta
tiva României a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15—2, 15—7,
9—15, 15—7) selecționata Fin
landei. Turneul continuă.

TREI VICTORII Alt ATIT|IIOR ROMÂNI IÂ TOKIO
TOKIO, 10 (Agerpres). — In 

concursul internațional de atle
tism de la Tokio sportivii ro
mâni au obținut trei victorii: 
Sorin Matei a cîștigat proba de 
săritură ta înălțime cu 2,26 m, 
urmat de americanul Jimmy 
Howard — 2,26- m, Doina Me- 
linte a terminat învingătoare ta 
cursa de 800 m cu timpul de 
1:59,27, iar Vali Ionescu s-a si
tuat pe primul loc la săritura 
în lungime, cu 6,75 m.

Alte rezultate: masculin: 
săritura în lungime : Larry 
Myricks (S.U.A.) — 8,48 m;
1500 m: Said Aouita (Maroc)
— 3:38,79 ; 800 m: Joaquim
Cruz (Brazilia) — 1:48,06 ; femi
nin : 100 m : Evelyn Ashford 
(S.U.A.) — 11,68; 5 000 m:
Zhang Xiuling (R.P. Chineză)
— 15:48,38 ; săritura tn înălți
me : Louise Ritter (S.U.A.) — 
2 00 m.

.INTERNAȚIONALELE" DE TIR CU ARCUL
(Urmare din pag. 1)

cerii, P. Schăk (R.D.G.), pe 
colegul său, K. Berg, precum 
și pe A. Kiss și C. Ioan. De 
la fete, părăsesc competiția 
poloneza Iablonska, bulgăroai- 
ca Vîleva, sovietica Suleiko și 
Mariana Axane. Urmează fi
nalele. La fete, Diana Nico
laescu și Aurora Chin-Matei 
se clasează pe primele două 
locuri (87 p, respectiv 84 p) ; 
la băieți, Gilewski (Polonia) șl 
V. Weszelovschi, de asemenea, 
tn frunte (87 p, respectiv 86 
p). Se schimbă distanța (50 
m). Ezold (R.D.G.) se insta
lează în fruntea fetelor (154 
p). urmată de Nicolaescu (152 
p), însă Chin-Matei „cade“ pe 
poziția a 7-a. La băieți, Vol
kov (U.R.S.S.) suie pe prima 
treaptă (165 p), polonezul Gi- 
ievski pe a doua (164 p), Iar 
bulgarul Ioțov pe a treia (161 
p). Penultima serie, distanța 
60 m, fetele: Nicolaescu este 
din nou ta frunte (228 p), dar 
Vîsoțkaia (U.R.S.S.) se așează 
„în coasta" ei (226 p). Băieții 
trag ' “ - - - -
70 m 
ziția 
zului 
Ioțov

puncte (292) doi concurenți — 
P. Ciubotaru și sovieticul 
Mațeh.

Clasamente, Grand FITA, fe
minin : L Natalia VÎSOȚKAIA 
(U.R.S.S.) 297 p (28 p după ba
raj), 2. Diana Nicolaescu (Româ
nia) 297 p (24 p după baraj), 3. 
Angelica Berg (R.D.G.) 289 p, 4. 
Anna Kaminska (Polonia) 283 p, 
5. Aurora Chin-Matei (România) 
281 p, 6. Gabriela Cosovan (Ro
mânia) 280 p, 7. Matilda Ezold 
(R.D G.) 279 p, 8. Ely Raikova 
(Bulgaria) 276 p ; masculin : L 
Igor VOLKOV (U.R.S.S.) 309 p,
2. I. Ioțov (Bulgaria) 308 p, 3. 
P. Ciubotaru (România) 292 p 
(28 o după baraj), 4. R. Mațeh 
(U.R.S.S.) 292 p (22 p după ba- 

" I. Terziev (Bulgaria) 291 p, 
Weszelovschi (România)

7. K. Kirilov (Bulgaria)
8. I. Gilewski (Polonia)

raj), S.
8. V.
284 P,
283 p,
281 p.

IN (URSA RACII
Olaf 

(ambii 
primele etape ale tradiționalei 
competiții cicliste Cursa Păcii, 
care a luat startul la Ber
lin. Raab conduce în clasa
mentul general, urmat la 4 s 
de sovieticul Jdanov. Valentin 
Constantinescu ocupă locul 28, 
la 54 s de „tricoul galben". 
Pe echipe : 1. U.R.S.S., 2.
R.D.G... 12. România. Parti
cipă rutieri din 26 de țâri.

Ludwig și Uwe Raab 
din R.D.G.) au cîștigat

ULTIMELE ÎNTRECERI
ALE C.E. DE HALTERE

REIMS, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). In ultima 
zi a campionatelor Europene de 
haltere au fost înregistrate 
mătoarele rezultate — cat. 
kg (14 concurenți), total : 

Zaharevici (U.R.S.S.) 440 
S. Botev (Bulgaria) 430 
A. Akoev (U.R.S.S.) 430 
I. Jasko (Ungaria) 412,5 
A. Baraniak (Cehoslovacia) 

kg, 6. F. Seipelt (R.F.G.) 
kg : smuls : 1. Zaharevici
kg — rec. mond. (v.r. : 201 
același concurent), 2. Akoev 
kg, 3. Botev 187.5 kg ; arun- 

1. Botev 242,5 kg, 2. Za- 
238 ‘

ur-
110

1.
kg, 
kg, 
kg. 
kg

1. :
2.
3. .
4. 1
5.
410
385
202
kg,
195
cat:
harevici 238 kg, 3. Akoev
235 kg. Cat. peste 110 kg (13 
concurenți), total : 1. A. Kras-

tev (Bulgaria) 467,5 kg — 
rec. mond. (v.r. : Uniașev — 
U.R.S.S, 465 kg), 2. E. Sipko 
(U.R.S.S.) 445 kg, 3. P. Hudecek 
(Cehoslovacia) 405 
Kovacs (Ungaria) 405 
Zawieja (R.F.G.) 397,5 
Rutkowski (Polonia) 
smuls : 1. Krastev 
rec. mond. (v.r. 212 I 
concurent). 2. Sipko 
Kovacs 185 kg (A. 
unul dintre favoriți, 
trei ori la 200 kg) ; 
1. Krastev 252,5 kg. 
245 kg, 3. Pisarenko 

Țara noastră 
prezentanți la 
de greutate.

Ion

nu a 
aceste

kg. 4. I.
kg, 5. A. 
kg, 6. T.
395 kg ;

215 kg — 
kg, ac-lasi
200 kg. 3. 
Pisarenko, 
a ratat de

aruncat:
2. Sipko 

> 240 kg.
avut re- 
categoril

OCHSENFELD

CAMPIONATE NAȚIONALE
• Napoli și a văzut visul cu ochii! • „Pasa iicafirâ" 
a lui Arsenal... 9 Marseille sau Dordcaui ? • Dundee
United pierde teren • Sparta

NAPOLI este noua campioană 
a Italiei, deși duminică s-a juoat 
penultima etapă ! Realizînd 1—1 
ou Fiorentina, acasă, dar profi- 
tînd de Infrîngerea lui Inter la 
Bergamo (1—0 pentru Atalanta), 
echipa Iul Maradona a adunat 
41 p față de cele 37 ale Iul Inter 
și Juventus (1—1 la Verona), cu
cerind primul titlu din istoria 
clubului. Restul rezultatelor : 
Brescia — Ascoli 1—2 !, Empoll 
— Avelllno 0—1, Milan — Como 
0—0 I, Roma — Sampdoria 0—3 t 
Torino — Udinese 3—1.

ANGLIA, Rezultate consemnate 
tn etapa a 41-a : Chariton — 
Q.P.R. 2—1, Chelsea — Llver- 

Sout- 
____ Luton 

Manchester Utd. — Aston 
Nottingham — New- 
Oxford — Leicester 

Arsenal — Norwich 1—2.
Sheffield — Wimbledon 0—2. Wat-

41-a : i 
Chelsea 

pool 3—3, Coventry 
hampton 1—1, Everton 
3—1, ------- -------------------
Villa 
castle
9—0,

ACTUALITATEA LA TENIS

Praga „sprinteard"...
— Tottenham 1—0, West
— Manchester C. 2—0. în 

Everton 83 p (41

ford 
Ham 
clasament : 1. 
meciuri), 2. Liverpool 77 p (42), 
9. Tottenham 71 p (41).

BORDEAUX nu cedează ! Cîș- 
tigtad la Laval (2—1), Bordeaux 
continuă, șl după etapa a 34-a, 
cursa de urmărire a lui Mar
seille, învingătoare acasă, 3—2 
cu Nancy. Marseille conduce cu 
49 p. urmată de ’
(48 p) și Toulouse 
ta rest, Toulouse 
Germain 1—1, Auxerre 
1—0. Monaco — 
Metz — Toulon 4—0, 
Nantes 2—1, Lens — 
0—0, Saint Etienne — 
R. C. Paris — Lille 1—0.

PARTIZANI Tirana
Dinamo) se menține pe primul 
loo în campionatul Albaniei, cu 
34 p din 24 de etape. O urmează, 
eu 31 p, Flamurtari (2—2 la Luf- 
tetari) șl, cu 28 p, Vllaznia, care 
n-a jucat duminică. Alte rezul
tate : Besa — Labinotl ' ' 
mori — Traktorl 2—1. 
tiva — Apolonia 0—0.

Bordeaux 
(43 p).

Paris Saint 
Rennes 

Le Havre 2—1, 
Brest — 
Sochaux 

Nice 1—0,

(1—0 cu

1—1, To-
Lokomo-

Fortuna Dusseldorf Ham
burger S. V. — Schalke 04 4—0,
Bochum — Mannheim 6—1, Ein
tracht F/M — Leverkusen 1—0, 
Nilrnberg — Borussia Dortmund 
1—2, Kaiserslautern — Stuttgart 
3—0, Borussia Monchengladbach — 
Uerdingen 2—0, Bayern Miin- 
chen — Blau Weiss 2—0. In frun
tea clasamentului : Bayern 42 p. 
Hamburger S. V. 39 p, Kaisers
lautern 33 p. lidera avind un 
meci mal puțin disputat (restan
ță cu Eintracht F/M).

EȘECUL lui Celtic (0-1 la 
Hearts) a făcut ca Glasgow Ran
gers (1—0 eu Saint Mirren) să 
se detașeze în campionatul Sco
ției, 69 p față de 63 p. după 
44 de etape. Celelalte rezultate : 
Aberdeen — Falkirk 3—1. Cly
debank — Hibernians 1—2. Dun
dee — Hamilton 7—3.
well — Dundee United 1—0. Cu 
numai 59 p (din 43 de partide), 
actuala finalistă a Cupel U.E.F.A.. 

locul 3 
nădejdi

Mother-

Dundee United, ocupă 
șt pare să nu mai aibă 
tn lupta pentru titlu.

de această dată de la 
: Volkov își menține po- 
(240 p), ta locul polone- 
Gilewski vine bulgarul 
(234 p), -Urmat de com

patriotul " ‘
Urmează 
cele mai 
le, de la 
egalitate, 
Natalia Vîsoțkaia (297 p) : pe 
locul trei Angelica Berg 
(R.D.G.) ; băieții trag de la 90 
m : sovieticul Volkov nu mai 
poate fi ajuns — 309 p ; îl 
urmează Ioțov. Pentru locul 
trei, cu același număr de

său, Terzi ev (232 p). 
finala finalelor, pe 
lungi distanțe. Fete- 
70 m : locul intîi, la 
Diana Nicolaescu și

• La Wuhan, în turul doi al 
„Cupei Davis“ echipa R.P. Chi
neze conduce cu 3—0 în meciul 
cu Filipine după a doua zi de 
concurs. în proba de dublu 
Me Kekin și Liu Shuhua au 
învins cu 6—4, 6—2, 6—4 pere
chea Rod Rafael, Raymond 
Suarez.

de la Roma, Helena 
(Cehoslovacia) a 
7—6, 6—0 pe 
(U.R.S.S.),

ÎNCHIDEREA anului
(Urmare din pag. I)

• în cadrul zonei B europe
ne, la Rhodos, Grecia a învins 
Luxemburg cu 5—0, urmînd să 
întîlnească Austria la 12—14 
iunie. In zona asiatică, Noua 
Zeelandă—Taiwan 5—0 și Ja
ponia — Hong-Kong 4—1.

ROMA (Agerpres). — în op
timile de finală ale turneului

Sukova 
învins-o cu 

Natalia Bikova 
, ... Gabriela Sabatini
(Argentina) a dispus cu 6—1, 
6—3 de Mary Fernandez 
(S.U.A.), iar Bettina Fulco (Ar
gentina) a cîștigat cu 6—4, 7—6 
partida cu Manuela Maleeva 
(Bulgaria). în semifinale Saba
tini a furnizat o mare supriză 
învingînd-o cu 7—6. 6—1 pe
principala favorită Martina Na
vratilova. In cealaltă semifinală 
Steffi Graf (R.F.G.) a eliminat-o 
cu 6—3. 6—3 pe Helena Sukova.

WerderR.F.G. (etapa a 28-a)
Bremen — Homburg 6—0, Koln —

SPORTIV UNIVERSITAR
decit în anii precedenți, pentru 
ca in cele 37 de facultăți din 
cele 11 institute de învățămint 
superior, activitatea sportivă 
de masă înscrisă sub genericul 

Daciadei să 
notorii, acum, 
sărbătorim, cu 
uriașă însufle- 
a 65 de ani de

întreceri atletice (100 
cu note de 10 pentru 
de la A.S.E. și I.M.F.), 

rachetomodelism, un

REZULTATELE etapei 
a campionatului 
zillna
Praga — Pilsen 1—0, Slavia — 
Olomouo 3—0. Dunajska Streda — 
Banska Bystrica 1—0. Dinamo — 
Sparta 0—1, Cheb — Trnava 3—0, 
Ostrava — Nitra 3—3, Presov — 
Vitkovice 1—1. ta clasament : 1. 
sparta Praga 34 p. 2 Bohe
mians Praga 30 p. 3. Dunajska 
Streda 28 p.

a 24-a 
_______ Cehoslovaciei : 
Bohemians 1—1. Dukia 
Pilsen

UN PUMN DE APA

mobilizator al 
cunoască reușite 
in anul în care 
entuziasm, cu o 
țire, aniversarea 
la crearea U.T.C. și a 30 de ani 
de la constituirea U.A.S.C.R.“ 

întrecerile sportive de la 
Complexul Tei s-au înscris net 
in acest context. Deschise de 
demonstrații de călărie (nota 
10 pentru sportivii de la Steaua) 
și de gimnastică susținute de 
sportive de la I.E.F.S., în frun
te cu Lavinia Agache, Cristina 
Grigoraș și Liliana Bălan, 
fruntașe ale acestei discipline 
olimpice, acțiunile sportive de 
la „Tei" au continuat — ta a- 
plauzele miilor de spectatori — 
cu concursuri de ciclism (pro
tagoniști — elevi ai Clubului 
Sportiv Școlar nr. 2), demon
strații de gimnastică susținute 
de ansamblul A.S.E. (condus 
de lector universitar Sonia Io- 
van, care. iată, dovedește că 
-rămîne alături de disciplina 
care a consacrat-o ca una din 
marile noastre sportive) și de 
oină — cu o reușită întilnire 
intre campioana tării, echipa 
Combinatului poligrafic Bucu
rești, șl formația Institutului 
politehnic din Capitală. Au mai

avut loc 
m plat, 
sportivii 
aero și *—un 
simultan de șah (susținut, prin
tre alții, (' ___L_
cian Vasilescu), competiții de 
tenis de masă, fotbal, volei, 
badminton din cadrul campio
natelor universitare. A avut loc, 
de asemenea, finala Campio
natului Republican Universitar 
de tenis, cu foarte animate me
ciuri intre reprezentanții Bucu- 
reștiului, Clujului, Galațiului 
si Timișoarei, între care s-au 
disputat toate titlurile din a- 
cest an.

„A fost cea mai reușită fes
tivitate de închidere a anului 
Sportiv universitar din ultima 
vreme", ținea să remarce prof, 
univ. Jan Moncea, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al 
Centrului Universitar Bucu
rești. unul dintre animatorii 
activității sportive în rîndul 
studenților din primul oraș al 
tării, centru care numără peste 
40 000 de tineri și tinere. Noi 
dorim să punctăm acest mo
ment de bilanț, subliniind fap
tul că Institutul politehnic 
București 
ceea ce 
precum și 
tilor săi 
cursurilor, 
dentil de la I.M.F.. Universi
tate. A.S.E.. Institutul de con
strucții și Institutul agronomic.

TOKIO (Agerpres). In tur
neul Internațional feminin aflat 
tn curs de desfășurare în ora
șul japonez Kobe, jucătoarea 
cehoslovacă Hana Mandlikova 
a învins-o cu 6—4. 6—1 pe a- 
mericanca Robin White, iar 
Zina Garison (S.U.A.) a dispus 
cu 6—4, 6—2 de coechipiera sa 
Stephanie Rehe.

da viitorul medic Lu-

Institutul
deține întîietatea în 
privește mobilizarea 
situarea reprezentan
ta prim-planul con- 

, imnreună cu stu-

NEW YORK (Agerpres). Fi
nala turneului de la Forest Hills 
se va disputa între fran
cezul Yannick Noah (6—3. 7—5 
cu Jivozlnovicl) șl ecuadoriajiul 
Andres Gomez, care a furnizat 
o mare surpriză, eliminîndu-I 
în semifinale pe Boris Becker, 
cu 4—6, 6—4 6—3.

ATLETISM • Cu prilejul con
cursului de la Beijing sportiva 
LI Meisu din R.P. Chineză a sta
bilit un nou record al Asiei în 
proba de aruncarea greutății cu 
rezultatul de 19,79 m. Vechiul re
cord era de 19,69 m. • în cadrul 
concursului de la Eugene (Ore
gon), brazilianul Joaquim Cruz 
a cîștigat proba de 1500 m, cu 
timpul de 3:41,70, fiind urmat de 
americanul Dub Myers — 3:41,81.

AUTOMOBILISM • La înche
ierea primei etape a „Raliului 
Corsidi", pe primul loc al cla
samentului general se află pilo
tul francez Eves Loubet („Lan
cia"), urmat de compatriotul său 
Bernard Beguin („BMW") — la 
12 s și italianul Massimo Biasion 
(,.Lancia") — la 1:36.

BASCHET • tntr-un meci ami
cal masculin disputat în orașul 
argentinian Bahia Blanca, selec
ționata Argentinei a învins cu 
scorul de 114—107 (50—54) echipa 
Uruguay ului.

Sint d.n ce în ce mai numeroase acțiunile șl luările de atitu
dine, individuale ori colective, în favoarea ajutorării pe cele mai 
diferite căi și în cele mai diferite forme a populațiilor din țări 
africane subdezvoltate. Intre acestea, cele de pe tărîm sportiv 
nu numai că nu-s puține la număr, dar, prin larga lor audiență 
la un public divers și numeros, se impun din ce ta ce mai mult 
atenției optaled publice din țările europene, ta principal, spor
tul primește astfel valențe noi de angajare șl participare la re
zolvarea problemelor majore ale lumii contemporane, care, 
adăugate celor vechi, la fel de nobile, stipulate în atîtea docu
mente șl acțiuni practice menite a păstra nealterat spiritul olim
pic, fac din această activitate una de prim-plan a vieții sociale 
contemporane.

Dintre toate aceste acte de responsabilitate, de solidaritate 
umană, iată, unul reține atenția nu prin dimensiuni, ci prin 
puterea sa de sensibilizare. La Torino a avut loc, recent, o cursă 
de alergare necompetitivă, cu participare nelimitată, fondurile 
rezultate din taxele de înscriere (aflate la liberul arbitru al par- 
ticlpanțllor) și din drepturile de transmitere la televiziune fiind 
destinate construirii unei fîntîni, ta apropierea unei școli din- 
tr-un modest sat al statului Mali. Intitulată sugestiv și simbolic 
„Un pumn de apă", acțiunea milanezilor a găsit un sprijin larg șl 
activ printre performerii orașului. între care fotbaliștii Dossena 
și Franclnl, voleibalistul Rebandengo și rugbystul Morandotti.

Sigur, „pumnul de apă" pe care-1 vor avea copiii din sătucul 
din Mali nu va rezolva Imensele probleme ale regiunii. Dar 
faptul că el contribuie, iată la răspîndirea, la consolidarea 
unei atitudini, a unul curent de opinie înseamnă mult mal mult, 
poate chiar esențialul...

CICLISM • Etapa a 15-a a tu
rului Spaniel, Coruna — Vigo 
(185 km) a revenit rutierului An
tonio Esparza ta 4h57:31 (medie 
orară 37,306 km). Etapa a 16-a, 
disputată pe traseul Pontevadra 
— Ponferrada (273 km), a fost 
cîștigată de rutierul francez 
Dominique Arnaud In 6h25:58. ta 
clasamentul general se menține 
lider columbianul Luis Herrera. 
• Etapa a doua a Turului 
Romandiei a revenit rutierului 
elvețian Rolf Jaermann. înregis
trat pe distanța de 135 km, cu 
timpul de 5 h 18:22. Lider al cla
samentului 
elvețianul 
urmat de 
hen Roche

general se menține 
Niki Ruettimann, 

irlandezul Step- 
— la 2 s și fran

cezul Roman Pensec — ta 6 s. 
• Cea de-a 64-a ediție a cursei 
de la Ziirich a revenit, rutierului 
vest-german Rolf Gilz. înregis
trat pe distanța de 273,500 km cu 
timpul de 7h03:40. Pe locurile ur
mătoare, la un minut de cîștigă- 
tor, s-su clasat mexicanul Râul

Radu TIMOFTE

***
*JV}J J{ J )

Alcala. Italianul Camillo Passer a 
și belgianul Van den Brande.

HANDBAL • ta prima zi a 
turneului feminin de la Colorado 
Springs, selecționata S.U.A. a în
vins cu scorul de 17—15 (10—5) 
formația Danemarcei, iar echipele 
R.F. Germania șl Japoniei au 
terminat la egalitate : 22—22
(9—14).

LUPTE • Concursul de lupte 
sambo disputat la Kalinin a evi
dențiat buna pregătire a sporti
vilor sovietici. învingători la 9 din 
cele 10 categorii. Printre câștigă
tori s-au numărat Vasili Minakov 
(52 kg), Oleg Borofin (68 kg), 
Aleksei Tiunln (90 kg) și bulga
rul Dimităr Dimitrov (48 kg'.

POLO PE APA • între ir și 
17 mai se vor de fășura la Sa
lonic întrecerile „Cupei Mondia
le" la polo pe apă. La competiție 
vor participa selecționatele 
U.R.S.S., S.U.A., Iugoslaviei. Ita
liei, R.F. Germania. Spaniei, Cu
bei și Greciei.
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