
ȘTIINȚA BACĂU-CAMPIOANĂ

LA HANDBAL FEMININ
Au retrogradat: Constructorul Baia Mare și C.S.M. St Gheorghe

Ultima etapă a ediției a 29-a 
a Diviziei A Ia handbal fe
minin nu a adus nici o modi
ficare în clasament. Știința 
Bacău a cucerit din nou titlul 
(a 8-a oară). Au retrogradat

Campioana actualei ediții, Știința Bacău. In picioare, de la stingă 
la dreapta : Eva Darvaș, Elena Ciubotaru, Filofteia Danilof, Cos
tel Petrea (antrenor secund). Alexandru Mengoni (antrenor prin
cipal), Laurica Lunca, Marana Tircă și Lidia Butnărașu. Rindul 
din față : Emilia Luca, Adriana Popa,- Ioana Vasilca, Aliz Uzum, 
Georgeta Cervenciuc și Marilena Petfea Foto : Iorgu BĂNICĂ

Constructorul Baia Mare si 
C.S.M. Sf. Gheorghe.

RULMENTUL BRAȘOV — 
ȘTIINȚA BACĂU 23—22 (12— 
11). In ultima partidă știința

CLASAMENTUL

1. ȘTIINȚA 22 17 1 4 570-434
2. Mureșul 22 16 0 6 534-455
3. Rulmentul 22 15 2 5 465-410
4. Chimistul 22 15 1 6 555-513
5. Hidrotehnica 212 13 3 6 463-413
6. Rapid 22 9 4 9 463-443
7. TEROM 22 9 1 12 527-530
8. Confecția 22 7 2 13 475-508
9. Dorobanțul 22 7 1 14 425-464

10. C.S.M. Sibiu 22 7 0 15 416-509
11. Cons tr uctor ul 22 5 0 16 431-603
12. C.S.M. Sf. Gh. 22 3 1 18 308-483

Bacău a venit la Brașov 
avînd asigurat titlul. Am asis
tat la un spectacol de zile 
mari. în care ..vioara întîi“ au 
fost însă handbalistele de la 
Rulmentul. Este un bun pri
lej să le felicităm pe handba
listele băcăuane pentru acest 
al optulea titlu de campioane 
ale României, pe antrenorii

„Internaționalele44 României la tenis de masă — juniori

SPORTIVII NOȘTRI AU ClȘTIfiAT 5 TITLURI
BISTRIȚA (prin telefon). 

Timp de trei zile, un foarte 
numeros public a asistat la pa
sionantele întreceri ale primei 
ediții a Campionatelor Interna
ționale’ ale României la tenis 
de masă pentru juniori, compe
tiție excelent organizată, la 
care au participat vîrfuri ale 
tinerei generații din Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
R. D. Germană, Israel, Polonia, 
Ungaria și, bineînțeles. Româ
nia. Spectatorii au avut satis
facția nu numai să urmărească 
partide de un foarte bun nivel 
tehnic, ci și să aplaude cinci 
victorii ale sportivilor noștri 
(echipe feminin, simpluri. du
blu feminin și mixt), fiecare 
dintre ele obținută la capătul 
unei curse în care reprezen
tanții noștri și-au confirmat va
loarea atinsă cu prilejul alto: 
importante competiții interna
ționale.

Fetele din echipa primă și 
din cea secundă a țării noastre 
au oferit o finală mult aplau
dată, în care medaliatele ulti-

MllNE SE REIA CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
întrerupt pe perioada turneu

lui de calificare pentru C.E. — 
examen trecut cu succes de 
voleibalistele noastre — mîine, 
marți, se reia Campionatul Na
tional de volei feminin — Di
vizia A. Este vorba despre pe
nultimul turneu (ultimul se va 
desfășura la Craiova), al pri
mei grupe valorice (locurile 
1—6), organizat de echipa 
C.S.U. I.M.N. în Sala Sportu
rilor din Galați, pe perioada 
19—23 mal.

Universitatea C.F.R. Craiova. 
C.S.U. I.M.N. Galați. Dacia Pi
tești. Dinamo București, Peni
cilina last șt C.S.M. Libertatea

lor, Alexandru Mengoni și 
Costel Petrea. precum și con
ducerea clubului studențesc, 
pe toți cel care și-au adus 
contribuția Ia obținerea aces
tei noi performanțe.

Partida, de-a lungul celor
60 de minute, a fost la dis
creția brașovencelor, deși re
zultatul final nu indică a- 
cest lUcru, Ele au Inițiat a.

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE 

57 1. Esztera Laszlo (Mure-
54 șui) 225 de goluri; 2. Ma-
54 riana Stan (Constructo-
53 rul) 191; 3. Mariana Tîrcă
5t (Știința) 1>84; 4. Marla Ve
il rlgeanu (Chimistul) 178; 5.
41 Rodlca Grigoraș (Confec-
38 țiâ) 165; 6. Larisa Cazacu
37 (Hidrotehnica) 162 ; 7. Ele-
36 na Mocanu (Dorobanțul)
34 153 : 8. Daniela Paștiu
29 (CSM Sibiu) 141,

tacuri rapide și derutante (deși 
au evoluat fără Rodica Marian, 
accidentată), mai ales prin Ma
nuela Ilie. Cristina Tache, Enî- 
ko Demeter, Cornelia Biolan 
și Adriana Bilă, care le-au a-

lon GAVR LESCU
(Continuare in pag 2-3)

melor ediții ale europenelor de 
juniori au dezvăluit publicului 
frumusețea acestui sport. Au 
cîștigat Otilia Bădescu și Kinga 
Lohr. care s-au impus cu 3—2 
în fața colegelor de la „na
țională" Emilia Ciosu și Maria 
Bogoslov. La băieți, Călin 
Creangă și Tiberiu Hettman nu 
au rezistat mai experimentați- 
lor (si ceva mai vîrstnicilor) 
juniori cehoslovaci Stepanek și 
Mihocko, aceștia din urmă cîș- 
tigînd cu 3—1, dar fiecare meci 
a necesitat cîte trei seturi 
(unele cu prelungiri) pentru de
semnarea echipei cîștigătoare.

Ziua de duminică a oferit un 
veritabil festival al probelor in
dividuale, în care am urmărit 
o serie de partide (Hettman — 
Stepanek, Lohr — Năstase, Cou- 
bat — Gîrbină, Sonnet — Van 
Houte, Stepanek — Mihocko, 
Zichel — Revisz, Stefanova — 
Filipova, Lohr — Bogoslov ș-a.) 
care au avut punctul de vîrf 
în meciurile semifinale și fina
le, acolo unde s-au calificat cu 
adevărat cel mai buni, majori-

Sibiu, în această ordine tn 
clasamentul grupei de elită a 
campionatului, pornesc între
cerea din situații mai mult sau 
mai puțin comode. Universita
tea C.F.R., de pildă, conduce 
detașat, cu 7 puncte (!) dife
rență față de C.S.U. I.M.N., 
care va trebui să lupte din 
greu pentru a nu pierde „argin
tul" campionatului, spre care 
se îndreaptă hotărîtă și Dacia 
Pitești. Celelalte trei echipe — 
Dinamo, Penicilina si C.S.M. 
Libertatea — sînt angajate în... 
evitarea căderii In grupa se
cunda (locurile 7—12).

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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TURNEUL 
INTERNAȚIONAL 

DE ȘAH DE LA 
TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 17 (prin tele
fon). Schimbare în fruntea cla
samentului în Turneul inter
național de șah, după ce runda 
a X-a ne-a adus o surpriză 
neplăcută : Mihai Șubă, fostul 
lider, a fost învins de codașul 
întrecerii, polonezul Jan Prze
woznik. In aceeași rundă, Va
lentin Stoica a cîștigat la Dan 
Bărbulescu, promovînd pe pri
mele locuri. în același timp se
ria remizelor — nota obișnuită 
a acestui concurs — continua 
prin egalitățile consemnate de 
Ghițescu — Foișor, Ionescu — 
Nun, Vera — Liang, Tischbie- 
rek — Ghindă, Kengis — 
Gheorghiu. Au întrerupt Xu și 
Kirov, în poziție echilibrată.

Runda a Xl-a, de duminică, 
a adus alte elemente noi în 
lupta pentru întîietate. Florin 
Gheorghiu, în revenire de for
mă, nu Iasă lui Przewoznik 
nici o jumătate de punct, cîș- 
tigînd spectaculos în numai Î9 
mutări 1 A fost o partidă fru
moasă, condusă cu aplomn de 
marele maestru bucureștean 
neînvins pînă acum, ca și Va
lentin Stoica de altfel Amînâoi 
sînt acum liderii întrecerii. Și 
iată lista remizelor „duminica
le" : Ionescu — Foișor, Nun — 
Vera, Liang — Tischbierek 
Ghindă — Stoica, Bărbulescu — 
Xu, Kirov — Kengis. La în
trerupere Șubă are avantaj în 
fața lui Ghițescu. Și rezultatul 
unei partide din rund i a IX-a: 
Bărbulescu — Tischbierek re
miză. In clasament: Gheorghiu, 
Stoica 6,5 p, Șubă 6 p (1), 
Ghindă, Ionescu, Foișor, Vera. 
Tischbierek, Kengis 6 p, Liang 
5,5 p, Xu 5 p (1), Ghițescu 4 
p (2), Nun 4 p (1), Bărbulescu, 
Przewoznik 4 p, Kirov 3.5 p (1).

Porik ȘTEFANOV

tatea dintre ei medaliati la di
verse competiții oficiale.^ Pu
blicul bistrițean și-a urmărit cu 
sufletul la gură favoritul, pe 
Călin Creangă, care a susținut 
mai fntîi o semifinală de toa
tă frumusețea, în compania ce
hoslovacului Mihocko: 2—1 (17, 
—20, 19), luîndu-și astfel revan
șa pentru insuccesul (în pre
lungiri) din întrecerea pe echi
pe. El avea să se detașeze a-

Emonuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

„CUPA PIONIERUL" 
NOI REUȘITE

SIBIU, 17 (prin telefon). Mu
nicipiul de pe Cibin înscrie, 
prin finalele pe țară ale „Cu
pei Pionierul", o nouă pagină 
de referință în activitatea spor
tivă de masă din cadrul Dacia- 
dei. A fost o acțiune de am
ploare care a păstrat nota spe
cifică întrecerilor rezervate 
purtătorilor cravatelor roșii cu 
tricolor: entuziasm', dinamism, 
o pasiune ardentă, pentru jude
țul reprezentat, a copiilor, dar 
și a celor care i-au însoțit : ca
dre didactice și, tn multe ca
zuri, părinți.

Actul final al concursului de 
înot de la bazinul Olimpia (6 
culoare, 25 m, 27 grade C, cro
nometraj manual) a sporit în 
intensitate prin corectarea re
cordului R.S.R. în proba de 4X 
50 m mixt fete (9 ani) cu 5 
secunde : 2:41,74, realizat de
pionierii din județul Argeș, ve
chiul record fiind deținut de 
micii înotători din Brăila. Ar- 
geșencele au dominat, alături

S-a încheiat campionatul Diviziei A la polo

DINAMO BUCURESTI-LA AL 24-lea TITLU 
CU ON AVANS SUBSTANȚIAL DE 11 PUNCTE! 
• Au inai urcat pe podium Crișul Oradea șl steaua
București • Primele două

In ultima secundă
Punct final, ieri către prînz 

in campionatul de polo, o dată 
cu ultimul fluier al arbitrilor 
la turneul organizat, în exce
lente condiții, de piscina în aer 
liber a Complexului clubului 
bucureștean din șoseaua Stefan 
cel Mare. Laurii întrecerii au 

CLASAMENT FINAL
1. DINAMO BUCUREȘTI 41 35 4 2 494-305 74
2. Crișul Oradea 41 36 3 8 476-360 63
3. Steaua București 41 19 4 18 362-373 42
4. Rapid București 41 10 9 22 328-372 29
5. Voința Cluj-Napoca 41 4 5 32 314-473 13

*6. Ind. lînii Timișoara 41 31 4 *6 499-321 66
7. CSU-TMUC București 41 29 4 8 437-247 62
8. Vagonul Arad 41 24 6 11 409-425 54
5. Progresul Oradea 41 12 5 24 354-416 29

10. Constructorul Tg Mureș. 41' 9 1 31 316-489 19

revenit echipei DINAMO 
BUCUREȘTI, CARE-SI TRECE 
ÎN PALMARES CEI, DE AL 
24-LEA TITLU NAȚIONAL, 
ceea ce constituie, desigur, o 
performanță remarcabilă — 
mai cu seamă că a fost obți
nută cu un avans de nu mai (Continuare in pag 2-3)

Laureații campionatului de polo, ediția 1986/87 : Ș. Popescu, S. 
Diaconu, M. Simion, C. Găvruș — rindul de sus, de la stingă ; 
V. Șerban, FI. Ardelean. E. Ionescu, D. Spînu, Cr. Dan, B. Olaru 
—rindul de mijloc ; M. Zaharisi, C. Moiceanu, masorul N. Coman. 

antrenorul Iuliu Capșa, V. Hagiu, L. Răducanu Foto: I. BĂNICA

LA ÎNOT Șl ORIENTARE TURISTICA -
ÎN BOGATA AGENDĂ A DACIADEI

de reprezentanții Bucureștiului. 
actuala finală, obținînd, de a- 
semenea, locui I la 50 m flu
ture fete (Monica Visănescu) și 
4X50 m liber fete. Capitala a 
realizat tot 3 locuri I, la 50 m 
spate și 50 - m liber fete — în 
ambele probe prin Andreea 
Trufașu, singura concurentă care 
la această ediție obține o ast
fel de reușită, și 50 m liber, 
băieți, prin Gh. Georgescu.

într-un clasament al înotă
torilor aflați pe prima treaptă 
a podiumului urmează județele 
Caraș Severin și Constanța cu 
cîte două probe cîștigate; copiii 
Banatului la 4X50 m liber și 
4X50 m mixt băieți, cei ai li
toralului la 50 m bras fete — 
Ana Maria Pleșa, și 50 m flu
ture băieți — Gh. Plăpană. Ce
lelalte locuri I pe podiumul de 
premiere l-au ocupat Ovidiu 
Cîrțu (Timiș) la 50 m bras și 
Adrian Aramă, la 50 m spate. 
Delegatul F.R.N., M. Păjcreanu, 
apreciază ambiția majorității

clasate, la egalitate, 11-11,
• campionatului I

puțin de 11 puncte —, pentru 
care jucătorii, antrenorul L 
Capșa, conducerea secției și a 
clubului merită, deopotrivă, fe
licitări. Pe celelalte trepte ale 
podiumului au urcat, pe merit. 
Crișul Oradea, formație ce a 
demonstrat că rămîne un „7“

• TROFEUL SPOR
TUL, acordat de 
ziarul nostru celui 
mai eficace jucător 
al campionatului, a 
fost cucerlt de COR
NEL GORDAN (Cri
șul). cu 143 goluri 
marcate, fată de 132 
ale lui Vlad Hagiu 
(Dinamo) și 122 reu
șite de Dorin Colce- 
riu (Voința).

redutabil, șl Steaua București, 
care reușește, astfel, prima per
formanță în campionat de la r 
reînființarea secției puternicu
lui club. —

Geo RAEȚCHI

concurenților, sugerînd totoda
tă, pentru un pronunțat plus 
de calitate in întrecerea copi
ilor. o conlucrare tot mai strîn- 
să între organizațiile de pio
nieri și forul de specialitate.

în concursul final de orien
tare turistică (Pădurea „Dum
bravă", cer închis, 25 m dife
rență de nivel), proba pe echi
pe, 11—12 ani (3000 m, 7 punc
te de control) a revenit forma
ției județului Sibiu — Ana Cio- 
rogariu 4- Romulus Molfa (Șc. 
11 Sibiu) — excelent pregătită 
de unul dintre animatorii aces
tei discipline în cadrul copiilor, 
prof. Viorel Protopoposcu de la 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei, o reușită care era dorită, 
așteptată, după suita de con
cursuri pregătitoare inițiată din 
toamnă și pînă acum. Pe locul

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
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C. N. de box juniori

FINALE DE MARE ATRACȚIE
PE RINGUL BRAILEAN

de box din Brăila s-a 
neincăpătoare pentru 

număr de iubitori ai 
dornțci să urmărească 

„Daciadei** și ale Cani

laArena 
dovedit 
marele 
boxului, 
finalele
pionatelor Naționale pentru ju
niori mari. Cei care au asistat 
la . ultimele meciuri, cele care 
aveau să stabilească laureații, 
au vizionat partide de bună 
calitate, in care tinerii pugilisti 
au făcut. In marea lor majo- 
ritate. dovada posibilităților 

: lor de progres intr-un viitor 
foarte apropiat. .

Dintre cele 12 .meciuri, vom 
aminti pe acelea care într-a- 
devăr au tînut încordată la 
maximum atenția spectatorilor, 
antrenorilor si oficialilor. Cea 
mai frumoasă finală a- fost, 
după părerea tuturor, meciul 
dintre „semiușorii" Gigi 'Moise 
(Voință Făurei) și Constantin 
Dumitrescu (Dinamo). Ambii 
sportivi au făcut dovada unor 
calități deosebite: avansate cu
noștințe tehnice, forță In lovi
turi, gîndire tactică și putere 
de luptă exemplare. După pri
ma repriză, Moise a acumulat 
un avantaj care părea că i?va 
fi consolidat și în următoarele 
două. Dar. în rundul secund, 
pe fondul unor procedee deo
sebite. bucureșteanul a plasat 
un upercut la stomac și adver
sarul său a fost nevoit să 
bată în retragere. Ultimele trei 
minute au fost dramatice.’ 
Ambii boxeri au apelat la ul
timele resurse de energie, dar 
vitalitatea debordantă a lui 
Moise l-a făcut să cîștige me
ciul și titlul de campion. „Se- 
mimuștele" Zoltan Lunca (CSM 
Reșița) și Marian Ciocioiu (Ra
pid Buc.) au oferit un fru
mos recital pugilistic. Cei doi 
..jochei ai ringului" s-au anga
jat în schimburi prelungite de 
lovituri. în care „pasul înapoi" 
a lipsit din arsenalul lor teh
nic. A rezultat un meci frumos, 
aprig. în care Zoltan Lunca, 
un adevărat Mircea Dobrescu 
a cîștigat la puncte.

Confruntare dramatică Si 
„muscă“, în care Leonard Do
roftei (Prahova Ploiești) și A- 
drian Mărcut (Metalul Salonta) 
— ambii pregătiți la lot — au 
demonstrat că, de pe acum, 
boxul românesc poate conta pe 
ei ca viitori performeri. Măr
cut a inceput bine finala și. 

lovituri expediate cu am- 
brațe si din toate pozițiile, 
impresia că va cîștiga din 
(el mai realizase cîteva

lăsa 
nou 
victorii în fata lui Doroftei). 
Dar. în rundul secund, 
teanul și-a amintit că 
năpraznic și un croșeu 
a făcut ca Mărcut să 
numărătoarea arbitrului, 
repriză a fost urmărită 
cioare de asistentă. Judecătorii 
au avut o misiune extrem de 
dificilă și, pentru că trebuia 
dat 
fost 
dar 
atît 
cut.
amintit.

ploieș- 
lovește 
al său 
asculte 
Ultima 
în pi

un învingător, aedsta a 
Leonard Doroftei (3—2), 
decizia putea reveni tot 

de bine și lui Adrian Măr- 
în afara celor de care am 

o impresie deosebită 
au mai lăsat Sorin Timofte, 
Marian Ardeleanu, Petru Ohaci, 
Robert Oancea, Vasile Adumi- 
troaiei si Ilorațiu Bitan. CELE
LALTE REZULTATE : cocoș : 
S. Timofte (CSM Iași) b.p. M. 
Diaconu (Voința Ploiești); 
pană: I. Dudău (Dinamo) b.p. 
Gh. Ulmanu (Rapid); ușoară : 
A. Vercs (Voința Satu Mare) 
b.p. Cristian Zamfir (Voința 
Ploiești): semimijlocie: M. Ni- 
(ulescu (CSM Borzești) b.p. V. 
Văduva (Muscelul); mijlocie 
mică : M. Ardeleanu (CSM Bor
zești) b.p. I. Ciocan (CS Brăi
la); mijlocie: P. Ohaci (M.U. 
Dorohoi) b.p. I. Coman (Explo
rări Deva); semigrea: R. Oan
cea (CESAROM Buc.) b.ab. 2 
C. Vasiliu (Voința Iași); grea: 
V. Adumitroaiei (PAL Fălti
ceni) b.p. S. Chitic (Voința 
Bacău): supergrea : H. Bitan 
(CFR Timișoara) b.ab. 1 M. 
Sandor (Metalul Țg. Mureș).

s.

Paul IOVAN

„CUPA FARUL" 
LA VOLEI (f)

tn Sala sporturilor din Constan
ța s-a desfășurat cea de a doua 
ediție ~ ‘
(fete), competiție Ia oare au luat 
parte divizionarele A românești 
C.S.U.-I.M.N. Galați, Flacăra ro
șie București și Farul Constanța, 
precum și o invitată de peste ho
tare — puternica formație T.S.C. 
Berlin. Cupa a revenit acesteia 
din urmă, care și-a Învins cu 
3—0, 3—2 șl 3—2 adversarele (în 
ordinea enumerării lor mai sus). 
In celelalte . jocuri C.S.U.-I.M.N. 
— Flacăra roșie 3—0, Farul 
C.S.U.-I.M.N. - - ■ — -
șle — Farul 
coresp.)

a „Cupei Farul" la volei

3—2 și Flacăra ro-
3—1 (Cornel POPA,

ȘTIINȚA BACAU
(Urmare din pag. 1)

dus la un avantaj substanțial: 
8—3, in min. 12. Brașovencele, 
antrenate de Remus Drăgănvs. 
cu și Mircea Bucă, au condus 
de douăzeci și două de ori în 
acest meci (Știința — o sin
gură dată : 16—15 în min. 42), 
și aceasta este mal mult decît 
edificator pentru evoluția ge
nerală a scorului. La obține
rea victoriei echipei locale, o 
foarte importantă contribuție 
a adus-o portarul Anca Căpra- 
ru. ea respingînd șuturi nă- 
praznice (12 la număr) „sem
nate" de Mariana Tîrcă, Filof- 
teia Danilof și Georgeta Cer- 
venciuc. Au înscris : Tache 6, 
Ilie 5, Demeter 4, Biolan 4, 
Bilă 3, Constantinescu 1 pen
tru Rulmentul, Tîrcă 12 (7 din 
aruncări de la 7 m), Cerven- 
ciuc 3, Danilof 3, Luca 2, Po. 
pa 1, Lunca 1 pentru Știința. 
Au arbitrat foarte bine Gh. 
Sandor (Oradea) și N. Iancu 
(Buzău).

RAPID — MUREȘUL IMA- 
TEX TG. MUREȘ 23—24 (12— 
13). Partida disputată în Sala 
Rapid a adus față în față două 
echipe care au dorit deopotri
vă victoria : mureșencele — 
pentru a nu rata poziția se
cundă în clasamentul final (la 
începutul meciului știindu-se 
rezultatul de la Brașov), iar 
feroviarele — cu dorința de a 
termina cu un nou succes un 
sezon în general bun. A re
zultat o partidă aprigă, cu

S-A ÎNCHEIAT campionatul diviziei a la polo
(Urmare din pag. I)

Această ediție a avut o în
cheiere deosebită. Partida Di
namo — Crișul a arătat că ră- 
mîne mereu demnă de urmărit, 
chiar dacă acum (în fapt, de 
vreme bună) socotelile erau în
cheiate: rezultatul de 11—11 
(1—4, 3—1, 4—2, 3—4) a fost 
stabilit în ultima secundă a în- 
tilnirii și a întregii competiții! 
Dar întreg jocul a avut o des
fășurare interesantă. Pentru că 
orgoliul fostei duble campioane 
s-a materializat intr-un început 
viguros. Gordan — în două 
rînduri. Pantea si Fejer reali- 
zînd goluri aplaudate, în timp 
ce de partea cealaltă doar un 
„șurub" al lui Serban Popescu 
t-a înșelat pe Rada. După 4—1 
In favoarea Crișului, în min. 7. 
dinamoviștiî au pornit într-o 
cursă de urmărire, ce a dus, 
peste cinci minute, la scor egal, 
grație aplombului lui Ardelean, 
Hagiu si Moiceanu (în timp ce 
bihorenii iroseau „zonele"). Din 
penalty. Costrăs a făcut să fie 
4—5 în min. 13.42. ultima oară 
cînd orădenii au deținut avan
taj. A restabilit echilibrul Ră- 
dueanu (șut de la distantă), a 
adus pe Dinamo la conducere 
Hagiu („boltă"), tot el a reușit 
F—5. din lovitură de la 4 m. 
Insă Kiss a redus scorul si 
Pantea a egalat Șl au urmat 
cele mal bune momente ale 
bucureștenflor; Rădueann — șut 
eu sete, Hagiu •— din centru, 
gol de rară frumusețe. Olarn 
— pe contraatac si... 10—7 în 
mîn. 23,02, spre satisfacția ini
moase! galerii cHnamoviste. 
Victorie limpede? Nu, va fi 
egal, pentru că. după ce au în
scris Kiss, Costrăș, Fejer (exe
cuție de maestru) șl a fost 
M—10. Ardelean a concretizat 
eu siguranță o superioritate nu
merică, TI—10, apoî Răducanu 
8-a pripit în fata north adverse. 
Crîsul a replicat ftite. Iar atunci 
•fnd s-a auzit sirena de închi
dere s-a auzît și fluierul arbi
trului Radu Ti mec fcare a con
dus. Împreună cu Badea Bă.ie- 
narti, autoritar) — 4 m. execu
tat precis de Costrăs. rămas 
Bîncur în ană eu portarul Si- ryitorj. a focf țț--

In deschidere. STEAUA — 
RAPID 7—ț (3—1, 0—1, 3—2,
1—3). Tînăra garnitură a mi

litarilor a controlat jocul vreme 
de două reprize si s-a des
prins la 6—4. Feroviarii nu 
s-au dat bătuți, Fărtăiș a avut 
două execuții inspirate din cen
tru, dar Steaua a făcut imediat 
7—6, prin Nuju, pentru ca, în- 
tr-un final cu faze sucoedîn- 
du-se rapid la cele două porți, 
dar și cu erori de o parte și 
de alta, Jianu să egaleze. Au 
mai inscris Duculet 2, Balanov 
2, Ragea 2 (S). Vespe. R. Tu- 
fan, Florincescu, 
Arbitri; V. Goian 
cu decizii ce nu 
rezultatul.

în reuniunea 
CRISUU a trecut ■ 
11—7 (1—1, 1—2,
dar nu fără emoții, bucureș te
nii făcînd două prime reprize 
bune, printr-un eficace „om la 
om" și evoluția superioară a 
portarului Sorin Nicolae și a 
lui Jianu. autorul a patru go
luri de efect. După ce au pre
luat conducerea în „sfertul" al 
treilea, gratie mai ales unor 
realizări de asemenea specta- ‘ - - - 5 

orădenii au iz- 
echilibrul. Cei- 
Kiss. Garofea-

Tschiltsche. 
și V. Burdea, 
au influențat

de sîmbătă. 
de RAPID cu 

5—3, 4—1).

culoase ale lui Gordan 
sau Fejer — 3, 
butit să frîngă 
lalți realizatori: 
nu, Pantea (C). B. Tufan, Flo
rincescu Fărtăiș. Au 
foarte bine R. Timoc 
Golan.

DINAMO — VOINȚA___
NAPOCA 12—5 (2—1, 3—#, 1—2, 
6—2). cu S. Popescu principal 
marcator (3), cu alt) opt polo- 
iști ai campioanei punctînd:

con dus 
Si V.

CLUJ-

Hagiu 2, Moiceanu, E. lonescu, 
Dan, Zaharia. Găvruș, Arde
lean, Șcrban. Pentru clujeni au 
înscris Colceriu 3, Sebok, Ol- 
pretean. Arbitrajul a fost asi
gurat de B. Băjenaru — V. 
Burdea.

O SURPRIZA
ÎN SERIA A DOUA...

...in meciul I. L. TIMIȘOARA 
— CONSTRUCTORUL TÎRGU 
MUREȘ. La scorul de 9—5 în 
ultima repriză pentru bănățeni, 
a intrat în apă Tătaru, neîn- 
scris pe foaie, Constructorul 
cîștigînd astfel, conform regu
lamentului, cu 6—0! Alte rezul
tate: VAGONUL ARAD — 
PROGRESUL ORADEA 14—11 
(5—3, 2—2. 3—4, 4—2), C.S.U.- 
T.M.U.C. BUCUREȘTI — PRO
GRESUL 13—4 (3—1, S—1, 3—0, 
4—2). I.L.T. — C.S.U. 6—6 (1—1, 
2—2, 1—3, 2—0), în acest derby 
al seriei bucureștenii desprin- 
zîndu-se la două goluri în min. 
20, pentru ca apoi să revină 
viguros timișorenii, fără ca 
vreuna din formații să reu
șească în final victoria: de no
tat că Ciobăniuc (I.L.T.) a 
marcat patru goluri consecutiv.

Lotul de juniori a depășit, 
într-o partidă de verificare, pe 
Voința, cu 5—4 (1—1, 2—1, 0—2.
2— 0) și a cedat în alta, cu 
Steaua: 8—11 (3—3, 1—3, 1—2,
3— 3).

întîlnirile au fost conduse de 
Șt. Karacsony, C. Frățilă, B. 
Băjenaru, V. Burdea, G. Chir- 
culete, D. Ilea.

LA ZI IN AUTOMOBILISM
• „Raliul Nisipurile de aur", 

probă contind pentru Campiona
tul European și Cupa Prietenia, 
s-a încheiat, de curind, în Bul
garia. Cele 5 echipaje românești au 
avut o comportare frumoasă, cla- 
sindu-se pe locul 1 in întrecerea 
echipelor de club și pe locul 2 
în cea a echipelor de uzină. In 
clasamentul genera1 individual al 
Campionatulu' European, echipa
jul Șt. Vastle — O. Scobai a o- 
cupat locul 7. Balint — Zărnescu 
locul 11, iar Botezan — popa lo
cul 21.
• Cu cîteva zhe în urmă s-a 

desfășurat, în București, „Ra
liul Jean Calcianu", rezervat au
tomobilelor de epocă. 17 mașini 
s-au întrecut pe un traseu in-

șl Pădu- 
de regu- 

suplețe. 
grupa D 
pînă In 
Z. Matei 
Szabo —

I
clus între Platoul Obor 
rea Băneasa, -în probe 
larita’.e, îndeminare și 
Iată clasamentele — la 
(automobile fabricate 
1940): 1. L. lonescu — 
(pe Hansa 194’), 2. C.
N. Penciu (Ford 1932), 3. D. Mlll- 
taru — C. Mjlitaru (DKW 1934); 
grupa H (hibrid): 1. M. Tudose — 
N. Dala (Cltroei? 1928), 2. N. Pis
tol — D. Bubu (DKW 1940). 3. I. 
Brebcanu t- L. Brebeanu (Cădii- , 
lac 1936).
• între 30 mal șl 4 Iunie se va 

desfășura „Ralia! Acropolis", 
probă contind pentru campiona
tul Mondial. Vor fi prezente șl 4 
echipaje ale IAP Dacia.

I
I

si

CAMPIOANA LA HANDBAL FEMININ
nerv, dar care nu a depășit 
limitele sportivității. Din ne
fericire, brigada de arbitri (V. 
Erhan — D. Purică, din Plo- 
ieșit) a fost depășită total de 
meci, greșelile s-au succedat 
în lanț, compensațiile acordate 
au produs si mai multă agita
ție în rîndul unui public recu
noscut că uneori umbrește iu
birea pentru culorile rapidis- 
te. Elocvent pentru desfășura
rea partidei sînt cele 18 ega
lități consemnate. Singurul 
moment în care o echipă s-a 
detașat a fost cel din minutul 
39 cînd Mureșul conducea cu 
18—15. în general, oaspetele 
au fost mai mult la cîrma jo
cului, ele conducînd pe tabela 
de scor de 20 de ori (de cinci 
ori în prima repriză), în timp 
ce gazdele nu au reușit s-o 
facă decît de 9 ori (de 8 ori 
pînă la pauză). Am reținut 
priceperea cu care Eva Olozsi 
și-a condus echipa spre victo
rie, forța aruncărilor Eszterei 
Laszlo — golgetera campiona
tului, precum și abilitatea pi
votului Elena Stroia, de la 
învingătoare, în timp ce în 
formația bticureșteană Gheor- 
ghița Oprea a reamintit for
ma care a consacrat-o. Mure- 
sencele au obținut o victorie 
meritată, în principal pentru 
că au prezentat o echipă echi
librată, omogenă, confirmînd 
frumoasa evoluție în actualul 
campionat. Marcatoare : Ighat 
7. Oprea 5. Vasile 5, Dobre 3, 
Oanea 1, Stanciu 1 și Iagăru 
1 pentru Rapid, respectiv Moz- 
si 9. Laszlo 8, Stroia 4, Bărbat 
1, Zita Biro 1 și Kibedi 1.

Mihail VESA
CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU 29—24 (15—9). Lipsa de 
miză a făcut ca partida să 
fie animată doar de momente
le în care formația gazdă își 
propunea să joace... pentru pu
blic. Echilibrul a fost consem
nat doar în min. 16 (9—9) și 
min. 37 (16—15 pentru Chi
mistul). în rest, jocul fiind la 
discreția vîlcencelor. De men. 
ționat că echipa din Rm. Vîl- 
cea a fost condusă de antre-

norul secund Petre BOrbecaru. 
Au înscris : Verigeanu 11, Blo. 
ju 7, Romete 6, M. Petre 5, 
pentru învingătoare, respectiv 
Paștiu 6. Coșulțchi 5, Brănuț 
4, Hamza 3, Stroia 2, Ciontea
2, Muller 2. Au arbitrat : Al. 
Vîrtopeanu și Șt. Georgescu, 
ambii din București. (P. GEOR- 
NOIU — coresp.).

TEROM IAȘI — DOROBAN
ȚUL PLOIEȘTI 27—25 (13—14). 
A fost un meci frumos, domi
nat în prima parte de ploieș- 
tence. După pauză, ieșencele 
s-au impus printr-un joc mai 
organizat. Marcatoare : Horga
6, Cozma 5, Alexandru 5. Duca
3. Chelaru 2. Haidău 2, Nisipea- 
nu 2, Prundeanu 2 pentru TE
ROM, respectiv 
rea 4, Barzu 4, Ar ton 2, Nico
lae 1, chivăran 1 și Bănică 1. 
Au condus : R.
Ene, din Buzău. (M. FLOREA — 
coresp.),

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — HIDROTEHNICA 
CONSTANȚA 20—21 (9—11).
Partidă foarte disputată, în 
care handbalistele băimărence 
au avut un moral scăzut (imi
nența retrogradării). Din acest 
motiv au slăbit ritmul de joc, 
permilînd oaspetelor să cîștige 
în final, după ce, în min. 58, 
tabela de marcaj indica 20—20. 
Au marcat : Stan 11, Păcurar
3, Bujor 3, Lazăr 2, Cioată 1 
pentru Constructorul și Cazacu 
8, Manea 6, Cămui 4. Lidia 
Carapetru 1, Esztera Carapetru 
1, Motoșcă 1 pentru Hidrotehni- 
ca. Arbitri : R. Antochi — I 
Boschner, din Brașov. (A. CRI- 
ȘAN — coresp.).

C.S.M. SF GHEORGHE — 
CONFECȚIA 27—22 (13—11).
Deși era retrogradată, formația 
locală a ținut să obțină o vic
torie de palmares în fața bucu- 
reștencelor. și a reușit. Au în
scris : Vișan 9, Iacob 5. futina
4. Andriuc 3, Paul-Furtună 2, 
Kopacz 2, Iuga 1, Milinccanu 1 
pentru CSM, respectiv Grigoraș
7, Nuțu 5, S. Arvatu 3. Costea 
3, Murărașu 2, Mălureanu 1, 
Combei 1. Au arbitrat : VI. Co- 
jocaru — I. Mihăilescu, din 
Craiova. (I. BRIOTA — coresp.).

Mocanu 12, Cu-

lamandi — Tr.
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(Urmare din pag. 1)

patriei. Un îndemn

perspectiva creării 
de turism la nive-

„cupa piomui

II, județul Arad (Felicia Sigu. 
rat 4- S. Rusu — Șc. 11 Arad), 
iar pe locul III municipiul 
București (Doina Silvia Mazilu 
4- C. Cosmin Oprea — Șc. 163). 
în proba feminină individuală 
(13—14 ani, 3500 m, 8 puncte 
de control), cea mai tenace s-a 
dovedit a fi Nicoleta Elena Po
pa de la Șc. 24 Galați. Alături 
de ea au urcat pe podium, Fla- 
via Bud — Șc. 1 B. Sprie, Ma
ramureș, și Florina Baba — 
Șc. 2 Cisnădie. Marea învinsă 
a probei a fost Luminița Pulbere 
Șc. 7 Petroșani, care a „sărit" 
(și nu din vina ei) peste ulti
mul punct de control atunci 
cînd conducea net, clasîndu-se 
astfel pe locul 32!. Băieții (4000 
m. 10 puncte de control) și-au 
desemnat cîștigătorii în persoa
na lui Tiberiu Tocăniță de la 
Lie. I. Vidu din Timișoara, mult 
mai prompt în rezolvarea necu
noscutelor din teren decît co-

legii săi de podium Gunther 
Bcndhardt — Șc. 8 Reșița și 
Gavrilă Tarța — Șc. 9 B. Mare. 
Prezent, ca de obicei, la aceste 
întreceri ale copiilor, prof. M. 
Mihăilescu, secretarul federa
ției de resort, s-a declarat sa
tisfăcut de pregătirea majorită
ții echipelor și sportivilor, de 
calitatea muncii unor profesori 
din rețeaua caselor pionierilor 
și șoimilor 
și pentru alții la o activtate 
rodnică în 
de cercuri
Iul tuturor acestor unități. Des
pre organizatori — Consiliul 
județean al organizației pionie
rilor și C.J.E.F.S. — sublinie
rea că au făcut totul pentru 
reușita finalelor, aspect asu
pra căruia vom reveni și după 
consumarea probelor de cros. I

EXCURSII PE LITORAL
Prin toate agențiile ÎNTREPRINDERII DE 

TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI se pot obține, in această pe
rioadă, bilete de odihnă pe litoral pentru 
lunile mai și iunie, la tarife avantajoase 
față de lunile iulie și august.

De asemenea, I.T.H.R. București (prin a- 
genția dțn Bd. Republicii 68, telefon 14.08.00), 
în colaborare cu Consiliul Municipal al Sin
dicatelor (Comisia sport-turism) organizează 
un bogat și atrăgător program de excursii 
și odihnă pe litoral (în stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord, Neptun-Olimp. Saturn, Jupi
ter, Venus) în lunile mai si iunie.

EXCURSII DE TREI ZILE la sfîrșit de 
săptămînă, în perioada 22 mai — 19 iunie.

EXCURSn DE CINCI ZILE 
duminică și înapoierea joi) în 
mai — 14 iunie.

EXCURSII DE OPT ZILE (cu ._________
minică ți înapoierea tot duminică) în perioa
da 22 mai — 14 iunie.

Se reamintește comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții faptul că biletele 
pentru litoral, cu termene depășite, repar
tizate de U.G.S.R. pot fi valorificate, în pe
rioada 22 mai — 10 iunie, prin organizarea, 
la sfîrșit de săptămînă a unor acțiuni tu
ristice de masă.

Informații suplimentare la agenția de tu
rism din Bd. Republicii nr. 68, telefon 14.08.00.

(cu plecarea 
perioada 22

plecarea du-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 17 MAI 1987: FAZA I. Extra
gerea I: 41 16 25 65 23 60 42 67 50; 
Extragerea a H-a: 32 59 14 46 31 
30 81 47 45. FAZA A II-a; Extra
gerea a in-a: 88 39 38 69 59 31 9 
18 52; Extragerea a iv-a: 25 61 84 
40 82 43 44 37 77; Extragerea a V-a: 
43 26 12 4 19 1 8 73 22 23; Extrage
rea a Vl-a: 10 20 61 69 57 7 48 78 
37; Extragerea a vn-a: 46 85 53 28 
55 60 22 82 56; Extragerea a VlII-a: 
38 33 86 10 17 34 65 74 62. Fond to
tal de cîștiguri: ,1.789.842 lei.
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 17 MAI 
1987: 1. Ascoli — Napoli X; 2. A- 
vellino — Roma 1; 3. Como —
Empoli 2; 4. Fiorentina — Atalan- 
ta 1; 5. Internazionale — Verona 
X; 6. Juventus — Brescia 1; 7.
Sampdoria — Torino 1; 8. Udinese 
— Milan X; 9. Cagliari — Genoa 
X; 10. Pisa — Bologna 2; 11. C.S. 
Tirgoviște — A.S.A. 1; 12. Armă
tura — Poli. Timișoara X; 13. 
Mureșul Deva — F.C. Bihor 1. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
3.376.561 lei, din care 300.373 lei, 
report la categoria L
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ÎN ETAPA A 27-a DIN DIVIZIA B

A DOUA, MAI BUNA
L - F.C. CONSTANȚA 3-2 (1-0)

>. Echipa 
. to ral au 
'l echili
bra prima 
cules de- 
da a în- 
irelungită 
de două 
și acelea 
,an (min. 
1 min. 20 
deschidă 

ticind —
— cen- 

peții re- 
1 pericu- 
spins cu 
■ni-n. 25), 
alare, in 
... bîlbîie 
ninge de 
n ultima 
t de no
ir, puțin 
or (min. 
prindere, 
î Ghera- 
și — în 
șl snec- 

ortarului 
și șutul

mal frec- 
egalat, în 
in urma

de poartă au devenit 
vente. Constănțenii au 
min. 52, prin PETCU, 
unei impetuoase pătrunderi șl a 
unui șut plasat, din marginea ca
reului. Restabilirea echilibrului 
pe tabela de marcaj descumpă
nește temporar echipa locală, dar 
ea îșl revine destul de repede 
și, in trei minute, înscrie două 

. goluri, desprinzîndu-se decisiv și 
meritat în cîștigătoare. Primul a 
fost opera lui RUSE, care a 
fructificat printr-un frumos șut 
cu boltă, peste portarul Ghera- 
sim, centrarea lui Greaca (min. 
66). Golul al treilea Pa 
GREACA, din lovitură de

marcat 
la 11 m,

OASPEȚII AU SPRINTAT ÎN FINAL...
FEPA *74 B1RLAD - POLITEHNICA IAȘI 0—1 (0-0)

ul a în- 
calitate 

fazelear

BIRLAD, 17 (prin telefon), con
trar anticipărilor, echipa bîrlă- 
deană n-a avut capacitatea de a 
transforma principalul ed atu, 
acela conferit de liniștea situa
ției ei din clasament, într-un 
eficient aliat care s-o propulseze 
spre mult speratele puncte 
victoriei. S-a opus, este drept, 
și formația ieșeană, care a in
tuit zona unde să-și creeze o 

ale

acordată la un henț in careu co
mis de Dinu (min. 68). La 3—1, 
gazdele slăbesc puți» tempoul 
jocului și permit un fotbal mai 
în forță al oaspeților, care iz
butesc, la capătul unui atac pre
lungit, in penultimul minut de 
joc, să reducă din «cor prin fun
dașul central MIHAILA.

Arbitrul O. ștreng (Oradea) a 
condus foarte bine formațiile :

STEAUA : MlRZEA — Mironaș. 
L. Stanciu, M. STANCIU, Drăgan
— RUSE, Goia, CRAMER — 
GREACA, Ene (min. 73 Galeș), 
Lazăr (min. 46 Cosma).

F. C. CONSTANȚA : Gherasim
— Ciucă, MIHAILA; DINU, Cămui
— Popovici, Purcărea, PETCU — 
Udrică (min. 46 Stere), Purcă- 
reață (min. 73 Buduru), Funda.

Constantin FIRANESCU

superioritate, la mijloculanume _____ ______  ... ___  ___
terenului, incomodîrid vizibil in
tențiile de Construcție ale gazde
lor. In acest compartiment su
prapopulat, echipa oaspete a 
temporizat eu eficiență, împiedi- 
cînd, în consecință, mult aștep
tatele faze de poartă ale local
nicilor. Pe parcursul primelor 45 
de minute, în contul bîrlădenilor 
a fost trecut doar șutul violent 

al lui Murgeanu, din min. 7 
razant cu „transversala". Extrem 

de puțin. Dincolo, la ieșeni, Flo
rean a avut, în min. 15 și 26, o- 
cazia golului.

La reluare, formația locală de
vine mai insistentă, ridică numă
rul șuturilor și, în special, cel al 
cornerelor, însă tabela de marcaj 
rămîne insensibilă șl în min. 47 
la ocazia lui Ciucă, și în min. 72, 
la șutul lui Popoviciu (paradă 
oportună a lui Cîmpeanu). Fot
baliștii ieșeni, mult timp subor
donați ideii remizei albe, forțea
ză spre final, au o mare ocazie 
prin Florean (min. 74 — șut peste 
„transversală", cînd Zlaton era 
ieșit din poartă) și înscriu, in 

min. 86, prin GHEORGHIU, care, 
de la marginea careului de 16 m, 
a trimis mingea în plasă, jos, In 
colțul lung. și, astfel, formația 
ieșeană face un mare pas spre 
atingerea obiectivului, pe care și
l-a  propus, revenirea în Divizia A.
Arbitrul G. Ionescu (București) 

a condus foarte bine formațiile : 
FEPA *74 : zlaton — Ionașcu, 
Savin, TOIU, Cezar — Dumitru, 
Murgeanu (min. 70 Popoviciu), 
BASALIC — Dumitrache (min. 68 
Sandu), Ciucă, Stanciu. POLITEH
NICA : CÎMPEANU — Munteanu.

GHEORGHIU, BAICEA, Frîncu 
— FLOREAN Măciucă, Duș- 
manu. BURDUJAN — Paveliuc 
(min. 64 V. Radu), Pîrv.

Adrian VASILESCU

ceahlăul p. neamț — 
OLIMPIA RAI. SARAT 2—1 (0—0); 
Gherghe (min. 61), vasilache 
(min. 88), respectiv Niculcioiu 
(min. 53).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
ARIPILE VICTORIA BACAU 1—1 
(1—0) : Libiu (min. 36), respectiv 
Grigoraș (min. 71).

UNIREA FOCȘANI — MINERUL 
GURA HUMORULUI 7—6 (2—0) : 
Dragu (min. 14), C. Rusu (min. 
28 din 11 m și min. 48), Hegheduș 
(min. 46 și 74), Chiriță (min. 52) 
și Brutaru (min. 59).

C.S.M. SUCEAVA — POIANA 
CIMPINA 6—0 (2—0) ; state (min. 
29). Ciobanu (min. 35), Păiuș 
(min. 76 și 89), Sfrijan (min. 84 
și Popa (min. 85).

F.C.M. DELTA TULCEA — 
C.F.R. PAȘCANI 0—0.

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— DUNAREA C.S.U. GALAȚI 
8—1 (4—1) : Petrache (min. 25, 33 
șl 55, toate din 11 m), Chircă

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 mai): Dunărea C.S.U. Galați — 
Olimpia Rm. Sărat (0—1), C.F.R. 
Pașcani — Ceahlăul P. Neamț 
(0—2), F.C.M Progresul Brăila — 
FEPA ’74 Bîrlad (1—2), Aripile 
Victoria Bacău — F.C.M. Delta 

(min. 27), Drăgoi (min. 30, 75 și 
79), Pașcu (min. 85), respectiv 
Ichim (mln. 7).

UNIREA SLOBOZIA — C. S. 
botoșani 1—0 (0—0) : Constan
tin (min. 90).

Relatări de la C. Rusii, O. Băl- 
teanu, Fl. Jecheanu, I, Mîndres- 
eu, I. Diaconu, M. Iorga șl I. 
'Matei. ...

1. POLTT IAȘI 27 17 5 5 40-14 39
2. C.S.M. Sv. 2Î 15 7 S 40-16 37
3. Progr. Brăila 27 17 1 9 57-29 35
4. F.C. C-ța 27 15 3 9 53-22 33
5. Steaua MizM 27 14 4 9 42-33 32
6. Unirea Fcș. 27 19 4 10 33-29 30
1. Ceahlăul P.N. 27 11 6 10 39-43 28
8. Prahova PL 27 12 3 12 27-28 27

0. Unirea Slob. 27 11 5 11 24-27 27
10. Ollmp. Rm.S. 27 12 3 ÎS 28-32 27
H. FEPA *74 27 12 2 19 26-38 26
12. C.F.R. Pașe. 27 10 5 12 31-28 25
13, C.S. Btș. 27 9 6 12 24-40 24
14. Aripile Bc. 27 0 5 13 34-36 23
15. Delta Tulcea 27 10 3 14 32-41 23
16. Dunărea Gl. 27 9 1 17 35-41 19
W. Minerul G.H. 27 8 3 16 31-5010
16. Poiana Cîmp. 27 4 4 19 19-62 12

Tulcea (1—3). Politehnica Iași — 
unirea Focșani (0—1), F.C. Con
stanța — Prahova C.S.U. ploiești 
(0—1), Minerul Gura Humorului 
— Unirea slobozia (0—1), Poiana 
Cîmpina — Steaua Mizil (0—2), C.S. 
Botoșani — C.S.M. Suceava (0—2).
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la șutul

:ta la o

veritabilă dezlănțuire a tîrgoviș- 
tenilor, care declanșează atac 
după atac. Ei vor deschide sco
rul chiar în min. 1 al „actului4* 
al doilea : învălmășeală în fața 
porții mureșene și din buchetul 
de jucători se desprinde TUDOR 
care înscrie plasat : 1—0. Trei 
minute mai tîrziu, Ploaie are o 
mare ocazie, dar ratează. După 
ce Dîrja-n (min. 50) reușește să 
blocheze un atac al lui Botezan, 
notăm golul al 2-lea al tîrgoviș- 
tenilor : era minutul 60 cînd ac
tivul mijlocaș PLOAIE pornește 
într-un veritabil slalom printre 
apărătorii oaspeți pe care îl în
cheie printr-o lovitură la care 
Varo nu se poate opune și... 2—0. 
Presiunea gazdelor este în conti
nuare extrem de puternică. în 
ciuda schimbărilor făcute de 
A.S.A., echipa nu-și găsește e- 
chilibrul. Varo este obligat să 
intervină la mingi grele (min. 67 
și 69), dar nu se poate opune 
celui de al 3-lea gol înscris în 
min. 73, de PLOAIE la capătul 
unei spectaculoase curse pe ari

pa stingă, în urma unei centrări 
precise a fundașului Niculescu. 
Pe cît de spectaculoasă prestația 
echipei C. S. Tîrgoviște, cu multe 
nume noi și necunoscute, pe atît 
de palidă replica experimentatei 
fruntașe a seriei secunde din 
Divizia B. Arbitrul Fl. Popescu 
(Ploiești) a condus foarte bine 
formațiile • C. S. TÎRGOVIȘTE î 
Dîrjan — Nedelciu, Badea, SIL
VIU DUMITRESCU, NICULESCU 

— Ghergu (min. 80 Barbu), TU
DOR, PLOAIE, Neculce — Chiriță 
(min. 25 RĂDUCANU), GHIOACA. 
A.S.A. TG. MUREȘ ; VARO — 
Szabo. Naghi, JENEI, Fodor, —

MAI UȘOR DECiT S-A CREZUT
MECANICA FINA STEAUA BUCUREȘTI - I.C.I.M. BRAȘOV 4-2 (3-0)

încă din primele secunde ale 
meciului, jucătorii bucureștcnl 
și-au arătat hotărîrca de a-și

Tică (Mecanică Fină Steaua), 
prezent la... întilnirea cu o min
ge centrată peste apărarea oas
peților, înscrie cel de-al treilea 
gol al său in partida cu l.C.I-M.

Brașov
Foto: Aurel D. NEAGU

Botezan (min. 65 Albu), C. IMe, 
POPA — Ciorceri, Muntean, Soa
re (min. 80 Sorin Dumitrescu).

Eftimie IONESCU

trece în cont o victorie care 
să-i Îndepărteze de „zona fier
binte" : Guda a pătruns impe
tuos, șutind din marginea care
ului mic, dar Cosma a scos cu 
piciorul un gol ca și făcut. Peste 
numai un minut, același atacant 
a reluat „peste", cu capul, la o 
foarte bună centrare venită de 
pe stingă, iar în min. 16 a tri
mis, .tot eu caDul, alături. Bra
șovenii trec la un alt mod de a 
se apăra, pasul la ofsaid, sur- 
prinzîndu-1 cu regularitate pe a- 
tacanții formației gazdă. Scorul 
avea să fie deschis in min, 34, 
cînd fundașul Zamfirescu, sesi- 
zind momentul ieșirii... In linie 
al defensivei brașovene, intră de
cis printre „centralii" oaspeților 
șl e dezechilibrat de portarul 
Cosma. 11 metri — impecabil tras 
de TICA : 1—0. Nu trec decît
două minute șl același mijlocaș 
are o reușită acțiune pe stînga, 
centrarea lui fiind... voleibolată 
In careu de Berteanu. Din nou 
penalty, din nou trage TICA șl :
2—0. Tot el va marca și in min. 
41 : „cap" din apropiere la o 
centrare lungă a lui Dragne, 3—0. 
După pauză, bucureștenii — în
frăți fără golgeterul meciului — 
mizează mai mult pe incursiu
nile „vîrfulul* DRAGNE care 
și-a... scos, prin fente, nu o dată, 

adversarii din joc și care își va 
face datoria în min. 56 : dribling 
în viteză și șut puternic în gol, 
4—0. După înlocuirea lui, brașo
venii ies la atac și reduc han
dicapul, transformînd un ,41» 
metri prin ROȘU (min. 62) și 
printr-un gol al lui MOȘOMAN 
(min. 84). Arbitrul Mircea Axente 
(Arad) a condus foarte bine. 

Formațiile: MECANICA FINA :
★

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — A.S. DROBETA TR. 
SEVERIN 3—0 (1—0) : Stoica
(min. 39 și 88) și Ene (min. 75).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0) : Kallo (min. 75).-

CHIMICA TIRNAVENI — PAN
DURII TG. JIU 4—0 (1—0) : Măr
ginean (min. 13, 55, 83 și 86).

TRACTORUL BRAȘOV — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 3—2 
(3—0) : Beleaua (min. 6), Hintea 
(min. 10), Handrea (min. 40), res
pectiv Roșu (min. 65 din 11 m) 
Iancu (min. 85).

INTER SIBIU — ROVA ROȘI
ORI 2—1 (1—1): Predatu (min. 1), 
Mărgineanu (min. 67 din 11 m) 
respectiv Sameș (min. 39).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
SPORTUL MUNCITORESC SLATI
NA 0—0.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CARPAȚI M1RȘA 5—0 (1—6) !

ETAPA VIITOARE (duminică 24 
mai): A.S.A. Tg. Mureș — Spor
tul Muncitoresc Slatina (2—2) 
Carpați Mîrșa — IMASA Sf. 
Gheorghe (0—1). C.S. Tîrgoviște — 
Inter Siblr (0—1) A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Electroputere Cra
iova (0—2), ROVA Roșiori — 

Nedea — Stăneseu, Marinescu, 
GHIȚA, zamfirescu — TICA (min. 
46 Trică), Bivolaru, CUSTOV — 
Căruntei, DRAGNE (min. 56 Năs- 
tase), GUDA; I.C.I.M.: Cosma — 
GyOrffl (min. 43 Moraru), Roșu, 
Ghileanu, Manciu — LUNGU, 
Curelea (min. 46 Drăgan), MO
ȘOMAN — Berteanu, Adr. Vasi- 
le BRAȘOVEANU.

George ROTARU
★

Ghiță (min. 3), Bărbuceanu (min.
48). Olaru (min. 55), HCirțu (min.
63) și Calafeteanii (imin. 69).

Relatări de la G. Octavian, M
Tacăl, I. Ducan * c., Gruia, s.
Beu, L. Briotă și !ș. Gurgui.

1. A.S.A. 27 17 7 3 57-18 41
2. Prog. Vulcan 27 15 7 5 44-22 37
3. Electroputere 27 13 7 7 51-24 33
4. Gaz Metan 27 12 5 10 28-23 29
5. Inter Sibiu 27 12 4 11 32-30 28
6. C.S. T-viște. 27 12 4 11 37-36 28
7. Sp. Muncit. 27 10 7 10 35-34 27
8. I.C.I.M. Bv. 27 10 7 10 31-32 27
9. Chimica Tîrn. 27 12 213 38-39 26

10. Mec. Fină 27 10 6 11 36-37 26
11. A.S. Drobeta 27 10 5 12 37-35 25
12. Tractorul Bv. 27 9 7 11 33-35 25
13. Carpați Mîrșa 27 9 6 12 35-40 24
14. ROVA Roș. 27 9 5 13 26-42 23
16. Autobuzul 27 7 8 12 28-34 22
16 Automatica 27 9 4 14 25-42 22
17. IMASA 27 8 6 13 26-49 22
18. Pandurii 27 9 3 15 24-50 21

Chimica Tirnăveni (0—1), I.C.I.M. 
Brașov — Progresul Vulcan 
București (0—2), Pandurii Tg. Jiu 
— Gaz Metan Mediaș (0—2). Auto
buzul București — Mecanică Fină 
Steaua București (0—0). Automa
tica București — Tractorul Bra
șov (0—2).

>a

ICAZII, DAR „SCOR ALB*'
JJ-NAPOCA - F.C. MARAMUREȘ 0-0

ÎN MINUTUL 3 AL FIECĂREI REPRIZE
ARMATURA ZALĂU - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-1 (0-1)
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La rîndul ei, echipa oaspete a 

avut o sumedenie de ocazii de a 
înscrie, dar ratările s-au ținut 
lanț: Tulba (min. 12, 16, 84), D. 
Moldovan (min. 13, 50, și în
deosebi Boriceanu, care (în min. 
86 și 87). a ratat din poziții exce
lente.

în finalul partidei, victoria a 
surîs pe rînd ambelor formații, 
dar mai ales celei gazdă care, în 
ultimul minut al partidei, a ra
tat, prin Ologu, o uriașă ocazie.

R. Petrescu (Brașov) a arbitrat 
bine următoarele formații: STEA
UA C.F.R. î OLTEAN — Estinca, 
Tot, H. POPA, FI. Pop — Man, 
Olariu, Corpodean (min. 80 Mi- 
cu) — IEPURE, Ologu, OROSZ 
(min. 73 Oancea). F.C. MARAMU
REȘ: Feher — PINTER, Ignat, 
Buzgău, Hoțea (min. 77 Bolos) — 
LAIȘ, Sabău, Năprădean — TUL- 
BA, D. Moldovan (min. 69 Cris- 
tea), Boriceanu.

Aurel PĂPĂDIE

VfRIFICARE A SELECJIOWII

ZALAU, 17 (prin telefon). Mare 
afluență de public, peste 7.009 
spectatori asistîhd la o partidă 
interesantă. Timișorenii, aureolați 
de primul loc în clasamentul se
riei, au venit deziși să-și adjude
ce ambele puncte puse în joc, 
deși erau lipsiți de aportul lui 
Bolba, precum și al lui Bobaru. 
In această idee, antrenorii Ion 
Ionescu șl Dan Păitinlșan l-au 
fixat pe Vușcan la vîrful Flori- 
cei (eîștig de alonjă în favoarea 
timișoreanului), dar nu s-au li
mitat doar la simpla cantonare 
în apărare ci au șl contraatacat, 
in dese rîndurl, foarte periculos. 
Scorul a fos: deschis repede, 
VARGA înscriind, in min. 3, 
direct din corner ! Un alt mo
ment important al reprizei a fost 
minutul 16, cînd golul a surîs pe 
rînd ambelor formații. In această 
parte a locului. Armătura a do
minat mal mult, îrsă nu a găsit 
drumul cel mai scurt spre poartă.

După pauză gazdele par decise 
să schimbe soarta partidei și, la 
primul atac ma' consistent (min. 
48), reușesc egalarea (PAȘCUȚA 
— șut puternic, minge deviată în

plasă șl de piciorul lui Ionuț). 
Armătura „leagă" mal bine jocul, 
insă șl timișoreni se văd mai 
mult în atac, prezența lui Oan
cea în „coasta" aoărării locale, 
ereînd un permanent pericol. 
Mijlocașii Armăturii, altădată 
punctul forte ale echipei, n-au 
prifts o zi prea fericită, Nagy nu 
a mai fost „creierul" echipei, 
Meleg a Juca- prea retras, după 
pauză dispărînd treptat din joc. 
Doar Pășcuță și tînărul Chifa 
s-au zbătut cu folos, primul reu
șind, cum spuneam, șl golul e- 
galizator.

AI. Mustățea (Pitești) a arbitrat 
foarte bine următoarele formații: 
ARMATURA : Alexe — CHIFA. 
Marta, PETREANU, Tașnadi — 
Mele„, PĂȘCUȚĂ. Nagy — Nicu- 
lăuț (min. 46 Darie), Floricel 
(min. 75 Sundas), Predeanu. po
litehnica: Moise — Andreaș. 
Ionuț, Vușcan, VARGA — NEA
GU, Pascu VLATANESCU, Iova 
— Oloșutean (min. 46 Lehman; 
min 88 Șunda) OANCEA.

Dan MIHĂLCEANU

de fiecare dată Nagy avînd in
tervenții excelente.

De cealaltă parte, gazdele au 
avut doar două mari ocazii: min. 
t — bară „semnată" Dănăiață și 
min. 16 — șut S. Popa de la 7 m. 
Lăzăreanu apără.

Scorul a fost deschis, in min. 
18, de IORDACHE, printr-un șut 
de Ia 10 m. Egalarea a survenit 
rapid, in min. 22, cînd Georgescu 
a demarat pe partea stingă, a 
centrat înapoi și DRAGHICI, ve
nit din urmă, a înscris. Jocul de
curge in aceeași notă de echlli- 
*ru, acesta rupîndu-se In min. 75, 
cînd MOGA. lansat in adincime, 
înscrie pe lingă Lăzăreanu: 2—L 
Bihorenii nu mal au ce pierde, 
ies la atac chiar și cu Lăzărea-

★

nu, dar tabeia de marcaj rămîne 
nemodificată, chiar dacă gazdele 
termină meciul în zece oameni, 
Albu fiind eliminat în min. 78.

Arbitrul D. Petreseu (Bucu
rești) a condus foarte bine urmă
toarele formații: mureșul : 
NAGY — Băda, MOGA, MATE- 
ESCU, Hîrîcl - COLESNIUC, Tir- 
chineci (min. 62 Verde). Cîrstoiu,
Iordache — Dănăiață, S. Popa 
(min. 70 Albu). F.C. BIHOR: Lă
zăreanu — BRUMARU, Bnucken- 
tal, BUCTCO, Kiss — He, Mure
șan, TAMAȘ, Georgescu (min. 75 
Kulcsar) — Drăghlcl, OV. LA
ZAR (min. 75 Boca).

Paul ZAIIARIA
* *
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din țara noastră. Această echi
pă a susținut vineri, pe sta
dionul Giulești, o partidă de 
verificare în compania divizio
narei A, Rapid. Meciul s-a în
cheiat cu scorul de 1—1 (1—0) 
prin golurile marcate de Co- 
jocaru (min. 17) — pentru Ra
pid, și Marinescu (min. 85. — 
autogol) — pentru selecționată 
(N. Costache — coresp.).

In final, oaspeții cu un om In plus 
Șl CU UN GOL In minus
MUREȘUL DEVA - F.C. BIHOR 2-1 (1-1)

AURUL BRAD — OLIMPIA SA- 
TU MARE 1—1 (0—1): Stoinescu 
(min. 46). respectiv Faur (min. 
29. autogol).

GLORIA BISTRIȚA — C.I.L. SI- 
GHEt 2—0 (1—0): Florea (min. 
24) și Suvagău (min 89).

STRUNGUL ARAD — MINERUL 
CAVNIC 3—0 (0—0): Pîrvu (min. 
51). Ujvari (min. 55) șl Clmpean 
(min. 58).

UNIO SATU MARE — C.S.M. 
REȘIȚA 3—0 (2—0): Neneș (min. 
t). Boje (min. 30) și Balogh (min. 
55 din 11 m).

MINERUL PAROȘENI — META
LUL bocșa 2-0 (2—0):- Lixan- 
dru (min 20) si Bâltăru (min. 22 
din 11 m).

DACIA MECANICA ORAȘTIE — 
C.S. U.T. ARAD 4—3. (4—l)î Vesa 
(min. 4 șl 11) Hațeganu (min. 
32 și 34). respectiv Bitea (min.

41). Manca 
(min. 90).

Relatări de
ma, N. Stră.jan Z. 
Purice și I. Simlnle.
1. -------- -------- ----
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

(mm.

la Al.

47), Țîrlea

Jurcă, I. To 
Kovacs, V.

DEVA, 17 (prin telefon). Meci 
de uzură, de mare luptă, foarte 
echilibrat, cu acțiuni — in gene
ral — între cele ’ >uă careuri de 
16 m șl cu un final incandescent. 
Pînă în min. 75, pe fondul aces
tui echilibru, am înregistrat o

ușoară superioritate a oaspeților, 
car» s-au așezat mai bine pe te
ren, s-au orientat mai bine și 
și-au creat mai multe ocazii cla
re de gol: min. 9 — Georgescu 
min. 53 șl 65 — Mureșan, m n 74 
— Ov. Lazăr min. 77 — Tămaș,

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 mai): F.C. Bihor Oradea — 
Dacia Mecanica Orăștie (1—0) 
C.S. U.T. Arad — Aurul Brad 
(0—4,. Olimpia SaLu Mare — Ar
mătura Zalău (0—4), C.I.L. Slghet 
— Mureșul Deva (1—1), Minerul

3 67-31
6 51-16
4 44-12

10 38-29
11 39-40
10 38-38

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

16 8
14 7
15 8
13 4
14 2
11 6
11 5 11

„POLI" TIM. 
F.C. Maram. 
F.C. Bihor») 
Gloria B-ța 
C.S. U.T.A. 
Armătura ZI. 
Unlo S. M.
Min. Paroșeni 
CSM Reșița 
Met. Bocșa 
Olimpia S.M.
CIL Slghet 
Strungul Ar. 
Dacia Orăștie 
Aurul Bra.
Mureșul Deva 
Min. _ 
SLeâus

•) Echipă penalizată cu 
puncte.

Cavnic 
CFR

40
35
35
30

Paroșeni — Unlo Satu Mare (0—0), 
C.S.M. Reșița — Steaua C.F-R. 
Cluj-Napoca (0—2), Metalul Boc
șa — Politehnica Timișoara (2—4), 
F.C. Maramureș Bala Mare 
Strungul Arad (0—1), Minerul
Cavnic — Gloria Bistrița (0—2).



Din această sâptâminâ, prima Cupă Mondială la rugby

GRUPA I ÎNCEPE CU... A
Echipele Australiei și Angliei - mari favorite SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

în a doua Jumătate a acestei 
săptămîni începe cea mai ma
re competiție din istoria rug- 
byului. Ediția inaugurală a Cu
pei Mondiale se desfășoară, du
pă cum se știe, în Noua Zee- 
landă si Australia, majoritatea 
întîlnirilor fiind găzduite de 
prima țară, In nouă orașe, res
tul la Sydney și Brisbane.

Cunoscut este și faptul că la 
întrecere au fost invitate 16 
echipe, de pe diferite continen
te. Ele sînt împărțite în patru 
grupe, în care vor juca fiecare 
cu fiecare, în perioada 22 mai 
— 3 iunie. Primele două clasa
te se califică pentru faza sfer
turilor de finală (6—8 iunie), 
învingătoarele disputîndu-șî la 
13 și 14 iunie — în Australia — 
semifinalele. Jocul pentru locu
rile 3—4 are loc la Rotorua (18 
iunie), iar „marea finală" la 
Auckland, în ziua de 20 iunie.

începînd cu acest; număr, vă 
prezentăm cele patru grupe 
preliminare. Pentru astăzi, fi
rește, grupa I.

Prin tradiție, capul de serie 
ar trebui să se cheme Anglia. 
E țara în care s-a născut rug- 
byul. Reprezentativa sa a inau
gurat (firește I), cu 116 ani în 
urmă, palmaresul internațional, 
printr-un meci cu Scoția, cîș- 
tigînd apoi în 19 rînduri Tur
neul celor 5 națiuni, competiție 
ce a deținut, din 1910, „capul 
de afiș" al sportului cu balonul 
oval. Ultima sa izbîndă în a- 
ceastă întrecere datează din 
1980, cînd „echipa trandafiru
lui" reușea Marele Șlem, cîști- 
gînd, adică, toate cele patru 
partide. Comentatorilor nu le 
scapă însă un amănunt para
doxal î englezii au cel mai ma
re număr de jucători — trei

Puncte de vedere 0 FORMULĂ INECHITABILĂ!
Cu începere de anul trecut, 

sistemul de desfășurare a gru
pei A a Campionatului Mon
dial de hochei pe gheață a 
fost modificat si încă substan
țial. Mai întîi au loc meciurile 
dintre cele opt participante la 
grupa de elită a hocheiului, 
fiecare jucînd cu fiecare. La 
încheierea acestei faze, forma
ția cea mai bine clasată dintre 
echipele europene primește tit
lul de campioană continentală. 
Urmează disputele de clasa
ment. pentru locurile 1—4 șl 
5—8. Dar. în timp ce în tur
neul secundar (5—8), la întoc
mirea clasamentului general se 
mențin și rezultatele directe 
dintre cele patru formații, în 
turneul principal (1—4), între
cerea pornește de la... zero, 
fără ca rezultatele anterioare 
să fie luate în considerație, 
așa cum se întîmplă la majori
tatea campionatelor la jocurile 
sportive (baschet, handbal, vo
lei. polo, rugby etc.) și cum 
este chiar șl la hocheiul pe 
gheață. O bună parte din efor
turile echipelor de a obține 
victorii, consecință a unor com
portări adecvate, de a ocupa, 
la încheierea fazei preliminare. 
Ioc între primele patru, slnt

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmart din pag. 1)

poi. într-o manieră de verita
bil campion european. în fața 
campionului Poloniei, Furman: 
2—0 (14, 12). După ce, în sfer
turi, partida Kinga Lohr — 
Adriana Năstase a reținut a- 
tenția asistenței, totul a rein
trat în normal, pe de o parte 
ajungtnd în meciul decisiv O- 
tilia Bădescu, iar de cealaltă 
parte Kinga Lohr. Recenta în
vingătoare la „Europa-Top 12“ 
Otilia Bădescu, s-a impus șl 
acum, în două seturi : 9, 19 
Aparent surprinzător, favoriții 
„nr. 1“ ai probei de dublu, 
Creangă și Hettman, s-au văzut 
întrecuți de belgienii Sonnet și 
Van Houte: 1—2 (—18. 6 —17) 
si, fără îndoială, doar lipsa de 
concentrare în finalurile de set 
a condus la ratarea succesului, 
în celelalte două probe, dublu 
fete și mixt, superioritatea re
prezentanților noștri a fost evi
dentă, dar victoriile au fost 
obținute în urma unor strădanii 
deosebite, adversarii opunînd o 
serioasă rezistență. în finala de 

sute de mii, în 1710 cluburi, 
după datele inserate în numărul 
pe luna mal al revistei „Rugby 
World & Post" — dar nu în
totdeauna și o națională pe mă
sură... Poate că lansarea, din 
viitorul sezon, a unul campio
nat în toată regula va însemna 
mai mult decît depășirea (în 
fine !) a binecunoscutului con
servatorism și recunoașterea 
realităților vieții sportive mo
derne.

Prin valoarea actuală, capul 
de serie pare a fi Australia. 
Tara-continent nu se poate 
compara de fel cu „inventato
rii" rugbyului prin numărul’ de 
legitimați, avînd în jur de 
12 000, dar se compară cu ori
cine în lume printr-o forță de 
jpc care a uimit adesea în ul
timii ani. Multe sînt rezultatele 
ce pot susține afirmația, însă 
dincolo de convingătoarele vic
torii în cele mai recente întîl- 
niri cu partenerii din grupă 
(19—3 cu Anglia, 50—25 cU Ja
ponia, 49—3 cu S.U.A.), iubi
torii, rugbyului știu bine că ter
menul de referință e reprezen
tat de cealaltă mare forță de 
la Antipozi, Noua Zeelandă. 
Or, ultimul turneu efectuat de 
australieni „în vecini" a fost 
triumfal, prin 11 succese, din 
care două In meciurile-test : 
22—9 (!) și 13—12, cedînd în- 
tr-unul, la chiar acest din ur
mă scor. E limpede, credem, 
de ce marea majoritate a pro
nosticurilor se îndreaptă spre 
prezența lui T. Lawton, B. 
Campbell, E. Rodriguez, S. Cut
ler, Farr-Jones, R. Gould și a 
coechipierilor lor cel puțin în... 
finala Cupei Mondiale.

Celelalte două echipe din 
grupă nu au, la ora actuală, o 

anulate printr-o simplă ștersă
tură de condei. Așa ceva se 
mai întîmplă. tot în hochei, 
doar în cunoscuta „Canada 
Cup“, unde totul se reduce la 
rezultatul finalei. făcîndu-se 
abstracție de tot ceea ce s-a 
petrecut anterior în respectiva 
competiție.

După părerea multor specia
liști, această prevedere regu
lamentară nu este. în fond, 
justă si sportivă. Anul acesta, 
de pildă, la C.M. de la Viena, 
echipa U.R.S.S.. care în prima 
fază a întrecut clar pe adver
sarele sale din turneul 1—4 
(3—2 cu Canada, 6—1 cu Ceho
slovacia și 4—2 cu Suedia), în 
finalul competiției a „remizat" 
cu Canada (0—0) și Suedia 
(2—2) șt a întrecut Cehoslova
cia (2—1). titlul mondial reve
nind. pe merit, desigur, în ac
tualele condiții, echipei Suediei 
care a întrecut Canada cu un 
usturător 9—0. avînd rezultate 
egale cu U.R.S.S. și Cehoslo
vacia (3—3).

Poate că forul internațional 
al hocheiului va găsi o rezol
vare corectă si acestei situații 
neobișnuite.

Romeo VILARA

LA TENIS DE MASĂ
dublu fete, Bădescu, Ciosu — 
Lohr, Bogoslov 2—0 (18, 17), iar 
în cea de dublu mixt Creangă, 
Bădescu — Hettman, Ciosu 2—0 
(10, 20).

CLASA MENTE, simplu mas
culin : 1. Călin Creangă, 2.
Andrzej Furman (Polonia), 3. 
Vladitr’r Mihocko și Frantisek 
Stepanek (Cehoslovacia) ; femi
nin : 1. Otilia Bădescu, 2. Kin
ga Lohr, 3. Emilia Ciosu și 
Agnes Hegedus (Ungaria) ; du
blu masculin: 1. Frederic So
nnet, Peter Van Houte (Belgia), 
2. Creangă, Hettman, 3. Stepa
nek, Mihocko (Cehoslovacia) și 
Frantisek Kanta (Cehoslovacia) 
Ton Mihalache ; feminin : 
1. Bădescu, Ciosu, 2. Lohr, Bo- 
guslov, 3. Emmanuelle Coubat 
Carole Fouquet (Franța) si Ste
fanova, Filipova (Bulgaria) ; 
mixt: 1. Creangă, Bădescu. 2 
Hettman, Ciosu, 3. Remulus Re- 
visz, Kinga Lohr și Eugen Si- 
mion, Maria Bogoslov ; echipe, 
masculin : 1. Cehoslovacia, 2. 
România. 3. Belgia și Israel • 
feminin : 1. România I, 2. Ro
mânia II, 3. Franța și Ungaria 

asemenea firmă. Reprezentati
va Statelor Unite se mîndrește 
însă cu tradiția, mai exact cu 
prezența balonului oval în uni
versități americane încă din a- 
nul 1840 (nu e nici o greșeală!) 
și, mai cu seamă, cu... două ti
tluri olimpice, în 1920 și 1924. 
Dar, de atunci a trecut vreme 
bună, federația a fost înființa
tă abia în 1975, primul test a- 
vînd loc un an mai tîrziu (12— 
24 cu Australia), iar cea din
ții victorie dincolo de hotarele 
S.U.A. s-a înregistrat în 1985: 
16—15 cu... Japonia. Această 
din urmă echipă a reușit, în 
1986, un egal, 9—9, în vizita de 
răspuns. Niponii, care au luat 
cunoștiință cu rugbyul în ulti
mii doi ani ai veacului trecut, 
se află încă pe drumul afirmă
rii, arătîndu-se, ce-i drept, in 
creștere, din moment ce au 
putut, spre pildă, să înscrie 24 
de puncte la Cardiff, în '83 
(cînd au primit 29 de la echipa 
galeză).

Geo RAEȚCHI

PE TERENURILE DE TENIS
• în sferturile de finală ale 

campionatelor internaționale de 
la Roma, suedezul Mats Wilan- 
der l-a eliminat cu 6—1, 7—6 
pe ecuadorianul Andres Gomez, 
argentinianul Martin Jaite a 
dispus cu 3—6, 7—6, 6—4 de Ita
lianul Paolo Cane, americanul 
John McEnroe l-a învins cu 
6—1, 6—7, 6—3 pe elvețianul 
Claudio Mezzadri. iar suedezul 
Joakim Nystrom a cîștigat cu
5— 7, 7—5, 6—1 partida cu com
patriotul său Kent Carlsson.
• Partidele din sferturile de 

finală ale turneului ce se des
fășoară în localitatea vest-ger- 
mană Waiblingen s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Fleu- 
rian (Franța) — Champion 
(Franța) 1—6, 6—4, 6—1; Tous 
(Spania) — Lundgren (Suedia)
6— 4. 6—1; Stadler (Elveția) —

FINALE DRAMATICE DE CUPĂ, IN ANGLIA Șl SCOflA
Tradiționala finală a Cupei 

Angliei s-a desfășurat, sîmbătă, 
pe „Wembley", In fața a 100 000 
de soectato-rl. S-au întîlnit Tot
tenham și Coventry City. După 
un meci dramatic, victoria a re
venit outslderel Coventry, cu 3—2, 
după prelungiri ! ! Este pentru 
prima oară în cel 104 ani de 
existența a competiției cînd acest 
club cucerește trofeul I Scorul a 
fost deschis de Tottenham, prin 
Allen (mln. 2), apoi Bennet (min. 
9) a egalat, iar Mabbutt (min. 40) 
a adus din nou formația londo-

• IN PRELIMINARHLE C.E. 
de tineret : In gr. a 5-a, la 
Kecskemet : Ungaria — Polonia 
3—9 (1—0). In clasament : Grecia 
8 P (5 j), Polonia 4 p (4 j), 
Ungaria 2 p (3 j), Cipru 2 p (4 J). 
• IN PRELIMINARIILE OLIM
PICE : SIERRA LEONE — TU
NISIA 1—0 (1—0).

B. D. GERMANA (et. 24). Vir
tuala campioană a țării este Dy
namo Berlin, care, după victoria 
repurtată ta deplasare, la Bran
denburg (1—0) nu mai poate 
pierde titlul. Va fl cel de al 9-lea 
succes consecutiv al dinamoviști- 
lor berlinezl ! Alte rezultate : 
Blchofswerda — F. C. Karl Marx 
Stadt 3—L Jena — Frankfurt/O 
1—0, Aue — Dynamo Dresda 1—1, 
Union Berlin — Riesa 0—0, F. C. 
Magdeburg — Cottbus 0—1. Me-

ATLETISM • La Princeton 
(New Jersey), Edwin Moses a 
mai cîștigat o cursă de 400 mg 
tn 49,19 ! • Concurs la Los An
geles : 100 m : Witherspoon 10.14, 
Glance 10,14 ; 400 m : Egbunike
(Nigeria) 44,75, Everett 44,88 ; 
800 m : Gray 1 :44.65 ; no mg : 

Foster 13,1, Campbell 13,2, King
dom. 13,3j triplu: Banks 16,72 m;
prăjină : Tulley 5,80 m; greutate: 
Brenner 21,86 m ; femei : 400 m : 
Valerie Briscoe-Hooks 50,71 ; 100 
mg : Jackie Joyner-Kersee 12,6 ; 
lungime : Joyner-Kersee 6,88 m.

BASCHET • Campionatul mas
culin sud-amerlcan, la Asuncion : 
Argentina — Venezuela 80—75, 
Brazilia — Peru 100—48. Vene
zuela — Peru 73—68 • Campio
natul feminin al Iugoslaviei a 
fost cîștigat de echipa din Tuzla, 
care a întrecut Steaua Roșie Bel
grad cu 73—70 • Meciuri ami
cale : Iugoslavia — R.F.G.
111—94 și 98—77 • La Vilnius,
turneu masculin : U.R.S.S. — An- 
glia 96—7L Maraton KLM (S.U.A.)

• FRAGA, 17 (Agerpres). E- 
tapa a 8-a a „Cursei Păcii", 
disputată pe un traseu montan 
(cu 2 vîrfuri de categoria I), 
de la Pardubice la Harrachov. 
a revenit lui Uwe Ampler 
(R.D.G.), cronometrat pe 158 km 
în 4.14:25, urmat, în același 
timp, de olandezul Van Rijen, 
sovieticul Abdujaparov. bulga
rul Petrov, polonezul Miezer- 
jewski șl norvegianul Saether. 
Grosul plutonului, în care se 
aflau și cicliștii români Ionel 
Gancea, Cristian Neagoe și 
Constantin Căruțașu. a sosit la 
interval de circa 10 minute. în 
cursul acestei etape dificile, 
desfășurată pe o vreme rece și 
ploioasă, au abandonat 15 aler
gători, printre care și Nicolae 
Aldulea.

Tricoul galben a fost preluat 
de Uwe Ampler, urmat de Ab
dujaparov la 12 s si Petrov la 
35 s.

Pe echipe conduce U.R.S.S. 
Formația României ocupă lo
cul 12.

Werner (R. F. Germania) 6—4, 
6—3; Antonisch (Austria) — 
Ostoja (Iugoslavia) 6—0, 6—2.

• în finala turneului femi
nin din Berlinul Occidental, ur
mărită de 4 500 spectatori, vest- 
germana Steffi Graf a între
cut-o pe compatrioata ei Clau
dia Kohde-Kilsch, cu 6—2, 6—3.

CUPA MONDIALA LA POLO
ATENA (Agerpres). în ziua 

a cincea a „Cupei Mondiale" la 
polo pe apă, ce se desfășoară 
la Salonic, selecționata Iugo
slaviei a întrecut cu scorul de 
9—8 (4—2, 2—3. 2—0, 1—3) for
mația Italiei. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — R. F. Germania 9—9

neză in avantaj. După pauză, Co
ventry a reușit să egaleze prin 
Houchen (min. 63). Au urmat 
prelungirile și... lovitură de tea
tru : Mabbutt Înscrie în propria-i 
poartă (min. 96), și, astfel, Co
ventry ciștlgă prețioasa șl ve
chea Cupă I

Șl în Scoția a fost o finală 
de cupă pasionantă. Mal puțin 
bine cotata formație St. Mirren 
a cucerit trofeul, învingînd cu 
b—0 (după prelungiri) pe Dundee 
United. Golul a fost marcat de 
Ferguson in min. Ill I 

ciul Lokomotive Leipzig — Erfurt 
a fost amînat pentru 27 mai. In 
clasament : Dynamo Berlin 38 p, 
Dynamo Dresda 34 p, Lokomotive 
Leipzig 32 p (cu un Joc mai 
puțin).

ELVEȚIA (et. 26). St. Gallen - 
Young Boys 2—0, Locarno — 
Bellinzona 0—0, Lucerna — Lau
sanne 1—I, Sion — Aarau 3—2, 
Vevey — Servette 1—4 1, Wettln- 
gen — Grasshoppers 1—3, Neu- 
châtel Xamax — La Chaux-de- 
Fonds 5-0, F. C. Ztlrich — F. C. 
Basel 3—2. tn clasament : Neu- 
châtel 41 p, Grasshoppers 39 p. 
Sion 37 p.

R. F. GERMANIA (et. 29). Uer- 
dingen — Bremen 1—1, Stuttgart 
— Monchengladbach 2—4, Dort
mund — Hamburger S. V. 4—3, 
Schalke —• Kaiserslautern 3—2.

• PE SCURT •
— R. P. Chineză 103—85 • La 
Waragul (Australia) : Gipsyland 
Lakers — Steaua Roșie Belgrad 
105—128.

BOX • Americanul Kelvin Sea
brooks a devenit campion mon
dial la cat. cocoș (IBF), învln- 
gîndu-1 prin k.o. 5 pe columbia
nul Maturana. Partida a avut loc 
la Cartagena de Indias.

CICLISM • A 42-a ediție a 
Turului Spaniei s-a încheiat cu 
victoria columbianului Luis Her
rera. urmat Ia 1:04 de vest-ger- 
manul Dietzen șl la 3:13 de fran
cezul Fignon.

HALTERE • In campionatul 
R. P. Chineze, LI Hongling a 
realizat trei recorduri mondiale: 
90 kg la smuls, 120 kg la aruncat 
șl 210 kg la total, în cadrul ca
tegoriei 75 kg.

HANDBAL • Pentru a 12-a 
oară, Spartak Kiev a cîștigat 
C.C.E. la femei, în returul me-

• MUNCHEN, 17 (Agerpres). 
Proba feminină de schif sim
plu din cadrul regatei interna
ționale de canotaj de la 
Mannheim (R.F.G.) a fost ciș- 
tigată de sportiva română Ma
ria Sava cu timpul de 7:23. La 
schif 8 plus 1, locul întîi a 
fost ocupat de echipajul 
U.R.S.S., urmat de cele ale' 
Poloniei și Angliei.

• Orașul finlandez Pori va 
găzdui. între 20 si 24 mai. unul 
dintre turneele de calificare 
pentru Campionatul European 
masculin de volei.

Formația țării noastre va în- 
tîlni, în ordine, reprezentati
vele Norvegiei. Angliei. Gre
ciei și Finlandei. Primele două 
clasate se vor califica pentru 
turneul final al Campionatului 
European, programat în peri
oada 25 septembrie — 4 octom
brie. în Belgia.

BUDAPESTA (Agerpres). Par
tidele disputate în optimile de 
finală ale turneului de la 
Szombathely (Ungaria) s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
Cihak (Cehoslovacia) — Vanță 
(România) 6—3. 6—4; Pils
(Austria) — Cosac (România) 
6—2. 6—3; Belgino (Argentina) 
— Oberlaitner (Austria) 6—1, 
4—6. 6—2; Rios (Porto Rico) — 
Pigato (Italia) 6—3. 2—6. 7—6. 
în proba de dublu, perechea 
română Mihai Vanță, Marius 
Comănescu a întrecut cu 3—6. 
6—4, 6—3 cuplul danez Bendt- 
sen. Flintson.

(3—1, 3—1, 1—4, 2—3): Spania 
— Cuba 12—9 (3—1, 4—1, 1—1.
4—6): S.U.A. — Grecia 10—2 
(0—0, 4—2, 3—0. 3—0).

tn clasament conduc echipele 
U.R.S.S., Iugoslaviei și R.F. 
Germania, cu cite 8 puncte.

DUsseldorf — Nurnberg 1—1, 
Mannheim — FrankfurvM 2—1, 
Blau Weiss — F. C. Koln 1—1, 
Leverkusen — Bayern Munchen 
0—0, Homburg — Bochum 3—1. 
In clasament: Bayern 45 p. Ham
burger S. V. 39 p, Dortmund și 
Bremen cu cite 34 p, Monchen- 
gladbach, Leverkusen și Kaisers
lautern cu cite 33 p.

AUSTRIA (et. 30, inclusiv tur
neul final, la care participă 8 
echipe). LASK — Austria Viena 
0—0, Admira Wacker — F. C. Ti
rol 5—2, Rapid — Sturm Graz
1— 1, Wiener S. C. — Voest Linz
2— 0. In clasament : Austria 43 p. 
Rapid 40 p, Tirol 38 p.

ITALIA (et. 30 — ultima). As- 
coll — Napoli 1—1, Avelilno — 
Roma 2—1, Como — Empoli o—1, 
Fiorentina — Atalanta 1—0, In- 
ternazionale — Verona 0—0. Ju
ventus — Brescia 3—2, Samndo- 
rla — Torino 3—0, Udinese — Mi
lan 0—0. Clasament final: 1.' Na
poli 42 p, 2. Juventus 39 p, 3. In
ternationale 38 p, 4. Verona 36 p, 
5—6. Sampdoria, Milan 35 p. Au 
retrogradat: Brescia, Atalanta și 
Udinese.

TURCIA (et. 33). Două rezultate 
mal Importante : Beșiktaș — Fe
nerbahce 4—0 !, Rize — Galata- 
tasaray 2—0 ! In clasament. Be
șiktaș 50 p, Galatasaray 48 p. 
Trabzon 46 p.

ciulul de la Viena : Hypobank 
Sudstadt — Spartak Kiev 20—25 
(scor general 37—50) • La Ei
senach (R.D.G.), Motor — șei. 
Maroc, la bărbați, 24—22.

SĂRITURI • Proba de plat
formă din cadrul concursului in
ternațional de la Boca ' Raton 
(Florida) a fost cîștigată de 
campionul olimpic Greg Louga- 
nis (S.U.A.), eu 633,72 p. urmat 
de Arsen DJavadian (U.R.S.S.) 
— 633,72 p. tn proba feminină de 
trambulină, ce primul loc s-a 
situat sportiva sovietică Elena 
Mlroșcina — 479,28 p.

ȘAH • Anatoli Karpov a cîș
tigat, la Amsterdam, „Memoria
lul Max Euwe". cu 4 p, urmat 
de Timman, tot Cu 4 p, Korcinoi 
2,5 p etc.

VOLEI • Turneul preolimplc 
de la Brasilia : Brazilia — Cuba
3—1. In meciul decisiv de cali
ficare, Cuba va întîlnl Argentina 
• La Olsztyn, meci amical mas
culin, Polonia — R. D. Germană
3—1.
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