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BILANȚ STRĂLUCIT LA „EUROPENE": TITLUL DE CAMPIOANA ABSOLUTAff

SI UN TOTAL DE 10 MEDALII, DINTRE CARE 4 DE AUR!
7 ’

Daniela Silivaș

• România — locul I în
absolută, Daniela Silivaș 
de aur și una de argint! 
Camelia Voinea [„argint"

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ 
AL ATLETILOR SENIORI

© Paula han-ccl mai bun rezultat mondial la 1500 m
• Mihacla Chimica - record național la 100 m
în calendarul competițiilor de 

atletism. Concursul Republican 
de primăvară al atleților setniori 
are un loc aparte, ca un campio
nat individual al începutului de 
sezon în aer liber. Iubitorii 
atletismului așteaptă cu interes 
prima evoluție oficială a atle
ților fruntași, după lunga pe
rioadă pregătitoare, după suita 
concursurilor, interne și inter
naționale. desfășurate în săli. 
Și, de obicei, se așteaptă re
zultate pe măsura evenimentu
lui. care să permită o cit mai 
corectă judecată de valoare în 
perspectiva marilor concursuri, 
îndeosebi internaționale. ale 
fiecărui sezon.

Acest concurs de primăvară 
al anului 1987 nu a făcut ex
cepție de la regulă. El a reu
nit pe stadionul din parcul 
bucureștean „23 August" o bu
nă parte dintre atleții fruntași 
ai țării, existînd și unele ab
sențe. chiar de marcă, dar mo- 

în primul 
l interes

clasamentul feminin pe națiuni • Campioană continentală
a dominat și finalele pe aparate, realizînd alte trei medalii 
• Eugenia Golea [„argint" la bîrnă, „bronz" la sărituri] și 
la sol], pe podiumul de premiere • Marian Rizan — două medalii

de bronz în întrecerea masculina
MOSCOVA, 24 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). Acum, cînd tocmai s-a încheiat exerci
țiul la sol al Danielei Silivaș, cu încă o medalie 
de aur, cu încă un triumf de proporții pentru ea 
și pentru școala românească de gimnastică fe
minină, vă rugăm să ne credeți, stimați cititori, 
că vorbele nu pot exprima, oricît ar fi ele de 
meșteșugite, înalta măiestrie a Danielei, supe
rioritatea ei netă, autoritatea cu care șl-a depășit 
toate adversarele. Obținînd cu totul 4 medalii de 
aur, pe lîngă cea de la individual compus încă 3 
sîmbătă și duminică, tn finalele pe aparate (pa
ralele, bîrnă, sol), adjudeeîndu-și și „argintul" de 
la sărituri, tînăra noastră campioană a realizat 
un bilanț de-a dreptul excepțional, elogiat ca atare 
de specialiști, de ziariști, de spectatori. • „Festi

val românesc în sala de la 
Olimpiiski" • „Triumful Danie- 

---------------------------- lei Silivaș" • „Românca Silivaș
— favorita Campionatelor Mon
diale de la Rotterdam", iată 
numai cîteva dintre superlati
vele folosite de trimișii ma
rilor cotidene de' sport și 
ai agențiilor de presă, așa 
cum ne-au fost mărturisite 
cu prilejul felicitărilor pe care 
le-am primit și noi, ziariștii 
români, martori ai extraordi
narului succes înregistrat de 
Daniela Silivaș și coechipierele 
ei, Cînd zicem extraordinar, 
avem în vedere pe lîngă co
lecția de trofee a Danielei, st 
frumoasele comportări ale Eu 
geniei Golea (medalie de ar
gint Ia bîrnă și medalie de

Camelia VoineaEugenia Golea

bronz la sărituri) șl Cameliei 
Voinea (medalie de argint la 
sol), cu cele 8 medalii obți
nute de aceste brave fete 
ROMANIA OCUPÎND LOCUL 
I IN CLASAMENTUL FEMI
NIN PE MEDALII, REALI- 
ZIND CHIAR, PERFORMAN
TĂ RARĂ, DE DOUA ORI MAI 
MULTE MEDALII DECÎT 
ECHIPA CLASATA PE LOCUL 
21 — Adăugind că ROMANIA 
A FOST SINGURA DINTRE 
ȚĂRILE PREZENTE LA 
CEASTA A 16-A EDIȚIE A

C.E. CARE A URCAT PE PO
DIUMUL DE PREMIERE CU 
TOATE CELE 3 REPREZEN
TANTE, ~ avem încă o dovadă 
elocventă a valorii șl rezerve
lor inepuizabile ale gimnasticii 
noastre feminine, a continuită
ții izbînzilor ei, incepind cu 
marea gimnastă Nadia Co- 
măneci.

A-
(Continuare in pag a 4-a)

Etapa a 28-a a Diviziei A de fotbal

Paula Ivan conduce m cursa 
de 1 500 m, urmată de Ilinca 

Mitrea
Foto : Aurel NEAGU

STEAUA ȘI COR VINUL-15 GOLURI!

Constantin MACOVEI

weissenbacher desch.de 
suita celor opt goluri 
Foto : Iorgu BĂNICA

tivate. Specialiștii. : 
rînd, au urmărit cu 
mai cu seamă evoluția acelor 
tineri atleți susceptibili să fa
că parte din lotul României 
pentru Universiada de la Za
greb. competiție majoră care 
are Ioc în luna iulie (atletis-

mul se va desfășura intre 13 
și 19) sau chiar din cel pentru 
„europenele" de juniori de la 
Birmingham, căci, nici pînă la

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

CAMPIONI DE DllîT-ERACK LA PERECHI
BRĂILA, 24 (prin telefon). De 

joi și pînă duminică stadionul 
Municipal a găzduit un serial 
de concursuri contlnd pentru 
Campionatele Naționale de dirt- 
track rezervate juniorilor (in
dividual) și seniorilor (perechi), 
cele patru reuniuni, urmărite de 
numeroși spectatori, constituind 
tot atîtea veritabile spectacole 
de motociclism pe pista de zgu
ră.

în ultima etapă (a 4-a) a 
campionatului de seniori, des
fășurată vineri, a avut ca punc
te de atracție, „duelul" dintre 
perechile asociației sportive 
I.P.A. I Sibiu și ale clubului 
Steaua, despărțite în clasamen
tul general doar de un singur 
punct (77—76), precum și lupta 
acerbă pentru puncte a unor 
tandemuri. S-au desprins ca o 

surpriză „remizele" înregistrate

lntr-o serie de manșe în care 
principalii favoriți au terminat 
la egalitate cu adversarii lor: 
Steaua — Metalul București 3—3, 
avîndu-1 ca protagonist pe me
talurgistul Marian Gheorghe; 
Steaua — I.P.A. II Sibiu 3—3, 
Învingător sibianul Daniel Stoi
ca; Metalul București — C,S. 
Brăila 3—3, punctele localni
cilor fiind realizate de Gh. Stâ
nei și Gh. Șofran. Și ca să se 
încadreze tn nota generală a 
reuniunii, întrecerea decisivă 
dintre motocicliștii de la I.P.A. 
I Sibiu și Steaua s-a terminat 
tot nedecisă (3—3), manșa fi
ind cîștigată de sibianul Marius 
Șoaită. Din aceste confruntări 
au ieșit mai bine sibienii, dar

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-J)

• Dlnamo - învingătoare la 
Pitești • Craiovcnil (5 0)
și-au amintit de Cupa
U.E.r.A. • flacăra Porcul - 
din nou victorioasa • A 13 a 
remiză a Petrolului! • 
Victoria și-a consolidat 

poziția pe podium...

MW

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Steaua - F.C. Olt 8-0 3-0) 1. STEAUA 27 22 5 0 69-12 49
Petrolul - S.C. Bacău 1-1 0-0) 2. Dinamo 28 16 8 4 63-26 40
Victoria - „U“ Cluj-Napoca 1-0 [1-0) 3. Victoria 28 14 6 8 36-29 34
Oțelul - F.C.M. Brașov 1-0 1-0) 4. F.C. Argeș 28 11 8 9 24-20 30
Corvinul - Gloria 7-0 2-0) 5. Petrolul 28 8 13 7 21-19 29
F.C. Argeș - Dinamo 0-2 0-1) 6. F.C. Olt 28 12 5 11 25-33 29
Flacăra - Rapid 3-1 3-0) 7. Univ. Cv. 27 9 10 8 29-23 28
Sportul Stud. - Jiul 1-0 0-0) 8. Sp. Stud. 28 11 5 12 38-32 27
Univ. Craiova . - Chimia 5-0 3-0) 9. S.C. Bacău 28 11 5 12 34-41 27

10. F.C.M. Bv. 28 12 3 13 25-34 27
ETAPA VIITOARE (31 mai) 11. „U“ Cj.-Nap. 28 11 4 13 44-31 26

12. Oțelul 28 9 8 11 26-27 26
S.C. Bacău - Steaua (1-4) 13. Corvinul 28 10 5 13 48-44 25
Dinamo — Corvinul (5-3) 14. Rapid 28 9 5 14 31-47 23
F.C.M. Brasov — Flacăra (1-0) 15. Jiul 28 8 6 14 29-36 22
F.C. Olt - F.C. Argeș (0-0) 16. Flacăra 28 9 3 16 27-50 21
Gloria - Oțelul (0-1) 17. Gloria 28 9 3 16 24-57 21
„U Cluj-Napoca - Petrolul (0-1) 18. Chimia 28 9 4 17 29-61 18Rapid - Sportul Stud. (2—7)
Jiul — Univ. Craiova (O-1)
Chimia - Victoria (2-3) (Citifi cronicile meciurilor tn pag. 3—3)

desch.de


In finalul penultimului turneu feminin de vofeî

PENICILINA IAȘI A
GALATI, 24 (prin telefon). 

Penultimul turneu al grupei I 
feminine de volei s-a încheiat 
sîmbătă, după 5 zile de între
ceri, în Sala sporturilor 
localitate. Finalul 
a consemnat o 
priză : înfrîngerea 
nei C.S.U.-I.M.N.
către Penicilina Iași. A fost o 
partidă dramatică, în care am
bițioasa formație ieșeană a iz
butit ceea ce nu reușise chiar

din
competiției 

mare sur- 
vicecampioa- 

Galațl de

C. S. Ș. CARANSEBEȘ (I)
Șl DINAMO (ttl), CAMPIOANE

NAȚIONALE LA JUNIORI
La Sibiu și Hunedoara s-au 

încheiat duminică turneele fi
nale ale Diviziei naționale de 
juniori și școlari la volei, com
petiții desfășurate în cadrul 
Daciadei (sport de performan
ță). Amănunte ;

• SIBIU. în ultimele două 
zile ale întrecerii fetelor s-au 
înregistrat rezultatele : C.S.Ș. 
Caransebeș — C.S.Ș. 1 Constan
ța 3—1 (4, 13, —11, 10), C.S.Ș. 2 
Baia Mare — Voința București 
3—0 (2, 3, 8), C.S.Ș. Sibiu — 
C.S.Ș. Piatra Neamț 3-1 (—6, 
11, 9. 11); C.S.Ș. Piatra Neamț
— Voința București 3—0 (4, 4, 
5), C.S.Ș. 1 Constanța — C.S.Ș. 
2 Baia Mare 3—2 (11-, —8, 11. 
—10, 14), C.S.Ș. Caransebeș — 
C.S.Ș. Sibiu 3—1 (—14, 10,' 13, 
8). Clasament final: 1, C.S.Ș. 
CARANSEBEȘ (Gianina Piesz, 
Daniela Bumbăcilă, Adela Ste- 
pănescu, Marineîa Anderca, 
Mariana Frunză, Florica Tănă- 
sie. Daniela Sîrbu, Simona 
Smetana, Luminița Bănădiic. 
Gabriela Săpunar, Claudia Pop. 
Liliana Basarabă; antrenor, 
prof. Titus Stanimirescu) 10 p
— campioană națională, 2. 
C.S.Ș. Piatra Neamț 8 p (11:9), 
3. C.S.Ș. Sibiu 8 p (11:9), 4. 
C.S.Ș. 1 Constanța 8 p (11:9), 
departajate Ia punctaveraj, 5. 
C.S.Ș. 2 Baia Mare 6 
ința București 5 p. 
NESCU. coresp.)

p, 6. Vo- 
(Ilie IO-

Ultimele• HUNEDOARA, 
două reuniuni, la băieți: C.S.Ș. 
2 Baia Mare — C.S.Ș. Rm. Să
rat 3—2 (—10, 13, —8, 6, 6), Lie. 
12 Buc. — Steaua 3—1 (—7, 13, 
4, 13), Dinamo — C.S.Ș. Hune
doara 3—0 (0, 5, 4); C.S.Ș. Rm. 
Sărat — Lie. 12 Buc. 3—0 (4, 
11, 9), C.S.Ș. Hunedoara — 
C.S.Ș. 2 Baia Mare 3—0 (12, 6, 
14), Dinamo — Steaua 3—2 (—14, 
—10, 3, 5, 3). Clasament final: 
1. DINAMO BUCUREȘTI (P. 
Danilescu, R. Mader, D. Ște
fan, L. Georgescu, Gh. Crețu, 
I. Căpățînă, M. Popescu ; an
trenor Veneriu Tătaru) 10 p — 
campioană națională, 2. Steaua 
București 8 p (12:8), 3. C.S.Ș. 
Hunedoara 8 p (9:8), 4. C.S.Ș. 2 
Baia Mare 7 p, 5. Lie. 12 Bucu
rești 6 p, (7:13), 6. C.S.Ș. Rm. 
Sărat 6 p (6:12). (Ioan VLAD, 
coresp.)

Învins pe c.s.u.-i.m.n. galați?
și în fața unor formații mai 
slab cotate și clasate declt cea 
gălățeană, prima sa victorie în 
acest turneu : 3—1 (13, 12, —3, 
13). Cu finișuri mai hotărfte 
în cele 3 seturi cîștigate șl cu 
un trio — Marcela Olteanu, Ga
briela Copcea și Iulia Moldo- 
veanu — mobilizator și eficient, 
Penicilina a obținut un succes 
pe deplin meritat. Fără a mi
nimaliza prestația învingătoare
lor, trebuie spus că localnicele 
au evoluat sub așteptări, gre
șind adesea. A contat, firește, 
si absența din teren a Danie
lei Dinică (accidentată), dar a- 
ceasta nu poate fi o justifi
care, dată fiind valoarea ce
lorlalte echipiere ale vice- 
campioanei. Demnă de remar
cat, însă, comportarea Ilenei 
Berdilă care, deși a jucat ac
cidentată tot turneul, ea a do
vedit un exemplar spirit de 
abnegație.

în meciul-vedetă al ultimei 
reuniuni, Universitatea C.F.R. 
Craiova a dispus de Dacia Pi
tești cu 3—1 (—12, 10, 9, 3).
Dar întîlnirea n-a oferit nici 
pe departe ceea ce se aștepta 
de la cele două echipe. _ Ba 
chiar am putea spune că- a 
fost cel mai anost joc al tur
neului, marcat evident de bla
zare. Totuși, două evidențieri

de o parte ți de alta a fileu- 
lui: Mirela Bojescu, respectiv 
Corina Holban. Fără probleme 
arbitrajul brigăzii: Gh, Fera- 
riu — V. Ranghel.

In celălalt meci al zilei/: 
namo București — C.S.M. 
bertatea Sibiu 3—0 (2, 10, 
învingătoarele au confirmat

I
I OFENSIVĂ APLAUDATĂ

IUREȘî

Di- 
Li- 
12). 
as

censiunea de formă din ulti
mul timp, dar au trecut șl prin 
destule emoții, întrucît tînăra 
garnitură sibiană le-a dat o 
replică hotărîtă în seturile 2 
și 3. S-au remarcat Cristina 
Pîrv, Mirela Pavel și Daniela 
Coșoveanu de la învingătoare, 
Carmen Nicolae și Manuela 
Mihalachc de la învinse. Foar
te 
V.

bun arbitrajul: P. 
Arhlre.

CLASAMENT

1. Univ
2. CSU-IMN
3. Dacia
4. Dinamo
5. Penicilina
6. CSM Lib.

35 32 3
35 23 12
35

♦35
35

35

20 15
15 20
9 26

6 29

Deju

100:32
81:54
71:60
65:71
49:84
31:96 41

67
58
55
50
44

al campiona-Ultimul turneu
tului se va desfășura la înce
putul lunii viitoare, la Cra
iova, în organizarea clubului 
Universitatea.

Telemac SIRIOPOL

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ

AL ATLEȚILOR SENIORI
(Urmare din vag. 1) dintre 

rezer-

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CRAIOVA, 24 (prin telefon). 
Jocul — cum era de așteptat
— a „curs" din min. 1 doar 
spre poarta lui V. Preda. Cra- 
iovenii, remontați psihic după 
frumoasa lor victorie din 
„Regie", au atacat fără să se 
precipite, combinînd rapid 
și spectaculos, schimbînd me
reu liniile (Badea, Stoica, Iri- 
mescu erau cînd mijlocași, cînd 
atacanți, Gh. Popescu și Săn- 
doi schimbau locurile cu Cio- 
roianu și Irimescu ; fundașii 
laterali deveneau extreme 
veritabile) și ocaziile s-au în
lănțuit pînă cînd, în min. 23, 
s-a deschis scorul : Irimescu
— de pe post de vîrf — a ur
mărit un balon în careul mic, 
l-a „întors** pînă Ia BADEA, 
care l-a reluat cu capul in 
plasă. Tribunele au savurat 
faza, au... cerut desprinderea 
și, în min. 36 fază de kinogra- 
mă : schimb rapid pe dreap
ta, intre Stoica și Geolgău, pă
trunderea ultimului, centra
re și UNGUREANU a plon
jat spre minge, pe care a ca
tapultat-o in poartă. In sfîr- 
șit, golul al 3-lea a fost ope
ra celor doi „mezini** ai Uni
versității : Badea a driblat pe 
stingă, I-a văzut demarcat pe 
STOICA pe dreapta și acesta 
a reluat fulgerător cu capul. 
Au fost așadar trei goluri cu 
capul, în primele 45 de minu
te, în care „bătrinii** Craiovei 
au dat tonul jocului, iar tine
rii i-au acompaniat.

După al 4-Iea gol (min. 59),

I
UNIV. CRAIOVA 5 (3)
CHIMIA 0

Stadion „Central**; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi: 25—4 (pe 
poartă 10—0). Cernere: 11—0. Au 
marcat: BADEA (min. 23 și 82), 
UNGUREANU (min. 36), ȘT. 
STOICA (min. 44), IRIMESCU 
(min. 59).

UNIVERSITATEA: Lung — NE- 
GRILA, SĂNDOI, Gh. Popescu, 
UNGUREANU — ȘT. STOICA, 
CioroMnu, IRIMESCU — Geolgău 
(min. 71 Tillhoi), Bleu (min. 60 
Prună), BADEA.

CHIMIA: V. Preda — V. Popa, 
Lazăr, M. Preda, Teleșpan — 
Voicilă, iovu (mrn. 68 Tudoraehe), 
Sorohan (min. 87 Albu), Toma — 
C. GHEORGHE, Stancu.

A arbitrat foarte bine V. An- 
gheloiu; la linie: M. Constan’i- 
nescu și G. Vișenescu (toți din 
București).

La speranțe: 5—0 (1—0).

marcat de IRIMESCU, de astă- 
dată printr-un șut violent. 
Chimia a replicat prin C. 
Gheorghe, cel mai bun jucător 
al ei, dar incursiunile ei s-au 
soldat cu șuturi imprecise. 
Universitatea și-a făcut în 
continuare jocul ofensiv și a- 
plaudat. a înscris al 5-lea gol 
prin BADEA, min. 82, la un a- 
tac al lui Ungureanu, care a 
jucat ca în partida cu Spa
nia, dar a ratat deseori...

Steaua 
de mare 
două absc 
dedici și 
adversar 
de ritmici 
rulate la 
nu exagej 
afirmăm < 
mic, rapo 
ocazii iro 
țurcă tor 
tind alte" 
rarisime. 
Steaua a 
rul, în ir 
BACHER, 
țiuni inii: 
daș latera 
SENBACE 
din afara 
in min.
2—0. Avii 
pionilor e 
după ce, 
pediază u 
distanță, 
Ciurea îi 
în min. 2! 
cutive îr 
dașilor 
24 va fi 
direct din 
ză. alte ti 
ratate de 
Hagi (min 
45), de fii 
tervenind 
în min. 3 
tive recip 
Lăcătuș s

La relu; 
ză cu o 
tată de F 
va greși 
înscrie pi: 
pătul une 
tot Hagi

acestea n-a rămas prea mult 
timp (6—9 august).

Privite din acest unghi, 
doar cîteva din rezultatele pri
mei zile de concurs (cele ale 
zilei a doua le vom publica în 
numărul viitor al ziarului nos
tru) au fost în măsură să 
satisfacă exigentele. Sînt. în 
prim-plan, rezultatele cursei 
feminine de 1500 m. în care 
Paula Ivan a înregistrat cel 
mai bun rezultat mondial al 
actualului sezon, iar cîteva 
dintre cele care au succedat-o, 
cu performanțele lor, se si
tuează și ele printre fruntașele 
mondiale ale momentului. Paula 
Ivan, revelația recentului se
zon de sală, și-a făcut un de
but remarcabil în sezonul în 
aer liber, cu timpul de 4:01,03. 
întreeîndu-și eu peste cinci 
secunde recordul personal. 
Atleta de la Olimpia, așa cum 
ne spunea antrenorul său Ion 
Puică, are încă serioase dispo
nibilități pentru a obține per
formanțe Și mai bune. Anul 
trecut, spre exemplu, rezulta
tul ei cel mai bun era doar 
de 4:05,19 ! Pe locurile urmă
toare la 1500 m, de asemenea, 
cu rezultate remarcabile, - s-au 
situat : Ilinca Mitrea (C.S.M. 
Universitatea Craiova) 4:04.83, 
Mariana Stănescu (Politehnica 
Timișoara) 4:06,67 și Violeta 
Beclea (C.S.M. Suceava) 4:07,56. 
Și nu credem că exagerăm

I

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK (perechi)
(Urmare din pag 1)

nici rezultatele de vineri n-au 
adus prea multe clarificări in 
zonele fierbinți 
dinaintea rundei finale,

CLASAMENTE : - etapă : 1. 
M. Șoaită — D. Bogdan — re
zervă A. Oanes (I.P.A. I Sibiu) 
27 p (17+8+2L 2. Șt. Postola
che — S. Ghibu (Steaua) 24 p 
(11 + 13), 3. A. Hack — N. Pu
raveț (Voința Sibiu) 21 p (10 + 
11). Clasament general : 1. M. 
Șoaită — D. Bogdan 104 p, 2. 
S. Postolache — S. Ghibu 100 p. 
3. M. Gheorghe — D. Gașpar 
(Metalul București) 72 p, 4. A. 
Hack — N. Puraveț 66 p, 5. D. 
Stoica — FI. Ungureanu (I.P.A. 
II Sibiu) 63 p, 6. AL Toma — 
P. Zainea (Petrolul Ianca) 59 p, 
7. Gh. Stanei — Gh. Șofran 
(C.S. Brăila) 55 p.

Duminică după-amiază, în 
prezența a peste 10.000 de spec
tatori, s-a desfășurat etapa fi
nală (a V-a). După cum se an
ticipa, întrecerile au fost deo
sebit de spectaculoase. Concu- 
rențîi din... linia a doua au fost 
deosebit de. bătăioși, astfel că 
principalii favoriți ’— alergăto
rii de la I.P.A. Sibiu I și 
Steaua — au pierdut din zestrea 
acumulată pînă la întîlnirea di
rectă 4 puncte (sibienii, în fața 
cuplului N. Puraveț — Voința 
Sibiu și Gh. Șofran — C,.S.
Brăila) și respectiv 2 puncte :

ale ierarhiei

(steliștii, prin victoria lui M. 
Gheorghe — Metalul Buc.). Ast
fel, s-a redus doar la 2 puncte 
diferența dintre lideri (I.P.A. 
Sibiu I) și Steaua. Cursa de
cisivă (manșa a 18-a, realerga- 
tă de toți concurenții, din cau
za unui start greșit) a plăcut 
publicului și a cîștigat sufra
giile specialiștilor. Mobilizîn- 
du-se exemplar, sibienii au în
vins cu 4—2 (ordinea sosirii: 
M. Șoaită, S. Postolache, -D. 
Bogdan, S. Ghibu) elevii maes
trului sportului Nicolae Rîurea- 
nu înscriindu-și în palmares 
un nou titlu național.

CLASAMENTE, etapă : 1. Ste- 
lian Postolache — Sorin Ghibu 
(Steaua) 25 p (15+10), 2. Marius 
Șoaită — Dan Bogdan, rezervă 
Aurelian Oanes (I.P.A. Sibiu I) 
24 p (16+7+1), 3. Marian
Gheorghe — Dan Gașpar (Me
talul Buc.) 22 p (15+7); general: 
1. Marius Șoaită — Dan Bogdan, 
rezervă Aurelian Oaneș (I.P.A. 
Sibiu I) 128 p — campioni re
publicani, 2. Stelian Postolache 
— Sorin Ghibu (Steaua)) 125 p, 
3. Marian Gheorghe — Dan 
Gașpar (Metalul Buc.) 94 p, 4. 
Nicolae Puraveț — Anton Hack 
(Voința 
Stoica 
(I.P.A.
Gheorghe Stânei — 
Șofan (C.S. Brăila) 
Alexandru Toma — 
nea (Petrolul Ianca)

Sibiu) 86 p, 5. Daniel
— Florin Ungureanu 

Sibiu II) 76 p, 6. 
Gheorghe

71 p, 7. 
Paul Zai-
64 p.

afirmînd că fiecare 
aceste atlete mai are 
ve, poate chiar de secunde.

în aceeași perspectivă pro
mițătoare trebuie privit și re
zultatul de 78,80 m la arunca
rea suliței, obținut de record
manul nostru la această pro
bă. Nicu Roată (I.E.F.S.) pe 
care l-au despărțit doar 78 cm 
de cea mai bună performanță 
a sa.

Remarcabilă, evoluția tinerei 
brașovence Mihaela Chindea 
(Steagul Roșu) care a dominat, 
de o manieră fără replică 
cursa de 100 m. Cu timpul de 
11,46 s, ea a realizat un nou 
record național, singurul. de 
altfel, înregistrat în prima zi a 
întrecerilor. De notat, pentru 
a-i aprecia mai bine perfor
manța. că următoarele clasate 
au avut 11,87 Marineîa Lazăr 
(Rapid) și 11,89 Gabriela Mi- 
clăuș (Politehnica Timișoara).

Foarte bună comportarea cra- 
iovencei Mariana Ionescu- 
Lengyel -(C.S.M. Universitatea), 
care a devenit prima i 
toare de disc a țării. — 
realizat acum 67,16 m. între- 
cînd-o pe sora ei Florența 
Crăciunescu (Steaua) 64.60 m 
si pe Elisabeta Neamțu 
(I.E.F.S.) 61,70 m.

De subliniat șl rezultatul ra- 
pidistel Mihaela Pogăceanu, 
12,85, la 0,15 s de recentul său 
record Ia 100 mg, probă . la 
care și gălăteanca Liliana 
Năstase (C.S.U.j cu 13,02 de
ține rezultate de bună valoare 
internațională. A treia a fost 
Teodora Paloșamu (S.C. Bacău) 
cu 13,71 s. O prestație mulțu
mitoare a mai avut o altă 
rapidistă, Iolanda Oanță, care 
a cîștigat 400 m în 52,62 s. 
urmată de Iulia State (Viito
rul Vaslui) 53,25 și Elena Lina 
(Steaua) 53,73.

In celelalte probe au fost con
semnate următoarele 
(unele stat destuii de 
BĂRBAȚI : 100 m : Vai. 
(Dinamo) 10,79 s, 2. FI. Florea 
10,98 s, 3. Cătălin Margin (ambii 
de la Constructorul Arad) 10,98 s. 
400 m : 1. Nicolae Gombocz 
(CSM Sf. Gheorghe) 48,52, 2. Pe
tre Tobias (Steaua) 48,53 , 3. Do
rin Mureșan (Univ.-IMMR Cluj 
Napoca) 48,74 ; 1500 m : 1.
Costel -Ene (Politehnica Timiș.) 
3:45,95, 2. Valentin Coroja ( 
Pitești) 3:4G,78, 3. Claudiu 
reuță (Oțelul Galați) 3:46,97 ; 
10 000 m : 1. nie Florolu (Farul ■ 
C-ța) 29:18,96, 2. Gh. Motorca (Tri- I 

cotarul Oradea) 29:38,42, 3. lacob I 
Costea (C.S.M. Pitești) 29:43,84. 
110 mg : 1. Li viu Giurgian (Di- |
namo) 14,09, 2. C “
roi (Steaua) 14,44, _. —
tean (Știința C-ța) 14,45 ;
gime : 1. Vaslle Dima ( 
7,67 m, 2. Mihai Bran 
CFB Bacău) 7,61 m, 3.
Gulyas (Rapid Oradea) 7,117 m ; 
Înălțime : 1. Eug. Popescu 
m, 2. C-tim Mfflitaru 
2.15 m, 3. Gh. Ela<_ ,_____  __
ransebeș) 2,10 m ; prăjină : Răz- 
van stănescu (Steaua) 4,80 
greutate : Sorin Tirtchiță 
lui) 18,74 m ; suliță : 2.
Chlriae (Dinamo) 75,ia m, 3. . 
C-ti>n Mdclea (IEFS) 71,88 m ; FE- I 
MEI : 5 km mars : X. Victoria I 
Oprea (Voința Tg. Jiu) 23:27,47, 
2. Agneta Nemeș (Tricolorul ■ 
Oradea) 24:04,57, 3. Lucia Cioan- I 
că (Raiplid) 24:30,65. R,
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REPLICĂ DÎRZĂ
I PETROLUL 1 (0) I
| S.C. BACĂU 1 (0) |

Stadion Petrolul ; teren foarte 
bun; timp închis, cu burniță ; 
spectatori — circa 8 000. Șuturi : 
15—6 (pe poartă: 8—4). Cornere : 
8—3. Au marcat: BUTUFEI (min. 
88, din 11 m), respectiv MÂNA
SE (min. 86).

PETROLUL: LILIAC — Pancu 
(min. 84 Bălan), Butufel, Pitulice, 
P. Gușe — MOCANU, Hîncu, 
ȘTEFANESCU — Or. Ene (min. 60 
Manea), O. Grlgore, I. GUȘE.

S. C. BACAU: ARVINTE — An- 
drieș, C. SOLOMON, ARTENI, E- 
lisei — BURLEANU, Visoreanu, 
PENOFF — Șoiman, Tismănaru 
(min. 82 Manase), Fulga.

A arbitrat satisfăcător N. voi- 
nea; la linie: M. Nlculescu și L. 
Pantea (toți din București).

Cartonașe galb ane: FULGA.
La speranțe: 3—2 (1—1).

PLOIEȘTI, 24 (pr.'n telefon). Un 
joc de mare luptă pe stadionul 
din orașul „aurului negru**, des
fășurat tatr-un tempou susținut 
de la început pînă la sfirșit și 
destul de echilibrat în prima re
priză, cînd însă au cam lipsit fa
zele de poartă, ambele apărări 
destrămînd cu relativă ușurință 
atacurile adverse. Totuși, scorul 
s-ar fi putut deschide ta min. 14, 
dar băcăuanii n-au reușit să fruc
tifice marea ocazie ce li s-a o- 
ferit: ta acel minut, Ene a greșit 
o pasă în propria jumătate de te
ren, Fulga a interceptat balonul, 
a pătruns ta careul gazdelor și a 
șutat, însă Liliac s-a opus salva-

Lourențiu DUMITRESCU

A OASPEȚILOR »
tor pentru, echipa lui. La rîndul 
lor, ploieștenil i-au dat ceva emo
ții portarului Arvinte doar in mi
nutele 24 (la o lovitură de cap a 
lui Grigore), 32 (lovitură liberă 
executată de Pitulice puțin peste 
„transversală**) și mai ales 42 
(luft al lui ștefănescu în careu).

După pauză, forțînd victoria, 
gazdele au controlat cu destulă 
autoritate jocul, au dominat in
sistent, dar n-au izbutit să des
facă decît rareori ferma defen
sivă a băcăuanilor, excelent diri
jată și însuflețită de C. Solomon.- 
Puținele ocazii cu adevărat clare 
ivite la poarta oaspeților au ră
mas multă vreme fără efect, ra
tate fiind de Mocanu (min. 68), 
Manea (min. 76), Hîncu (min. 78) 
și îndeosebi de ștefănescu (min. 
81, lovitură de cap imprecisă din 
marginea careului mic). Pe con
traatac, în schimb, tot oaspeții au 
avut situațiile cele mai mari de 
gol. Mai întîi în min. 55 cînd, la 
o greșeală a lui Butufel, impetuo
sul Șoiman a preluat balonul și a 
pornit de unul singur spre poarta 
lui Liliac, pe care însă nu l-a 
putut învinge, acesta intervenind 
din nou excepțional. In min. 86, 
însă nici excelentul Liliac — deși a 
ieșit în afara careului — n-a mai 
avut ce face la pătrunderea proas
păt Intratului MANASE, care a 
plasat pe lingă el mingea pre
luată în urma unei gafe a lui Pi
tulice. Egalarea avea să se pro
ducă în min. 88, printr-un penalty 
executat de BUTUFEI. în urma 
unei faze discutabile, arbitrul a- 
prcciind că C. Solomon a faultat 
în propriul careu. Rezultatul final 
este totuși echitabil.

Constantin F'RĂNESCU

BOZESAN PUNE CAPĂT
Punctele, destule, pierdute de 

studenții bucureștcnl la ei acasă', 
și-au pus, se pare, amprenta pe 
starea de spirit a acestora, acum, 
la intrarea în linia dreaptă a 
campionatului. Ieri, de exemplu, 
aproape o întreagă primă repriză 
prestația gazdelor, ca mișcare și 
orientare în spațiul de joc, a 
satisfăcut pînă în fața... golului, 
acolo unde precipitarea vîrfurilor 
Coraș (min. 2, 22, 34) și Terheș 
(min. 43), ca și a acelora veniți 
la finalizare din linia a doua, 
expedia mingile fie alături de 
buturi, fie ta... portarul Boitor, 
interpus, nu o dată, pe traiecto
rie. Este drept, ta tot acest timp, 
Jiul (fără Mulțesou șl Băluță) se 
„închisese** ermetic, cu o apă
rare supranumerică șl mobilă, 
stăvilind ta mare măsură nu
meroase acțiuni ofensive de
clanșate de formația din Regie. 
Și cum relansarea din ultima li
nie s-a făcut în viteză, „con
trele** petroșenenilor, deși puține 
la număr, au fost mal toate pe
riculoase, producând emoții tî- 
nărului șl neexperimentatului 
Voicilă, îndeosebi la șuturile lui 
Găman, din minutele 10 șl 15.

Următoarele 45 de minute au 
aparținut, în genere, tot echipei 
bucuireștene, care, pe un fond de 
precipitare crescută, asalta, li
teralmente, poarta formației oas
pete. Dar cînd foarte puțini din
tre suporterii gazdelor, tatrațl și 
ei cu emoții în ultimul „sfert**, 
mal sperau ta victorie, ofensiva 
susținută cu o exemplară ardoare 
șl-a primit răsplata : Pană, In 
disputa cu Henzel, a recuperat o 
minge lingă tușă, lateral stingă, 
a trimis spre Stănîci, intrat de

EMOȚIILOR
SPORTUL STUD. 1 (0)
JIUL 0

Stadion Politehnica; teren foarte 
bun; timp închis, spectatori — 
circa 4 000. Șuturi; 17—7 (pe poar
tă: 7—3). Cornere: 5—4. A marcat 
BOZEȘAN (min. 75).

SPORTUL STUDENȚESC: Voi
cilă — M. Marian, M. Popa, CA
ZAN, Munteanu II — ȚICLEANU 
(min. 60 STANICI), PANA, Cris- 
tea, BOZEȘAN — TERHEȘ (min. 
72 Burchel), Coraș.

JIUL: BOITOR — Dianu, SZE- 
KELY, V. Popa, Stana — GĂ
MAN, M. Crlstea, Tlmofte, VAN- 
CEA — B. Popescu (mta. 60 Hen
zel; min. 78 Rus), Lasconi.

A arbitrat foarte bine I. Igna; 
la linie: E. Seracin (ambii din 
Timișoara) și I. Coț (Ploiești).

Cartonașe galbene: STANA, Tl- 
MOFTE, V. POPA, M. MARIAN

La speranțe: 4—0 (2—0).

curînd, și acesta a prelungit-o 
spre BOZEȘAN, infiltrat, frontal, 
ta careul de 16 m ; un șut pe 

lingă Boitor, ieșit Ia închiderea 
unghiului, și.» 1—0 în min. 75.
Cu speranțele de remiză năruite. 
Jiul pare descumpănită și numai 
imprecizia lui T. Criistea (minge 
lobată, de la 20 m, peste poarta 

goală) o scutește de primirea unul
nou gol... Și, ta loc de 2—0, Spor
tul Studențesc, consitrînsă la un 
joc de apărare, va răsufla ușura
tă abia la ultimul fluier al ar
bitrului...

Gheorghe NICOLAESCU

REÎI
CORVI 
GLORI.

Stadion 
timp înnor 
8 000. Șutu 
12—1). Con 
VAETUȘ (r 
(min. 30) ; 
JOCARU ' 
(min. 80).

CORVINE 
(min. 85 
Dubinciuc., 
CU. Mesarf 
Cojocaru ( 
TUȘ.

GLORIA:
Ursa, Marc 
gan, Profi 
Teodorescu, 
Timiș.

A arbitra 
nescu; la 1 
București)
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STEAUA 8 (3)
F.C. OLT 0

Stadion Steaua; teren foarte 
bun; timp noros, în final ploaie; 
spectatori — circa 15 000. șuturi: 
26—3 (pe poartă : 16—1). Corne- 
re : S—0. Au marcat : WEISSEN
BACHER (min. 5 și 15), HAGI 
(min. 24 și 51), PIȚURCA (min. 
58), ROTARTU (min. 63), KRAMER 
(min. 79 și 86).
STEAUA: Stângaciu — Cireașă 

(min. 64 Bălan), BtMBESCU, Io- 
tan. WEISSENBACHER — STOICA 
(min, 75 KRAMER), Majaru, 
HAGI, ROTARTU — Lăcătuș, Pi- 
țurcă.

F. C. OLT: Ciurea — Laurențiu, 
Minau, Minea, D. PETRESCU — 
M. Zamfir, M. Popescu, Eftimie 
(min. 69 Pena), Leța (min. 46 Du- 
dan) — Georgescu, Airgeșeanu.

A arbitrat în general bine Ad. 
Porumboiu; la linie: C. Nistor 
(ambii din Vaslui) și V. Antohi 
(Iași) — tușierii cu greșeli In a- 
preeierea ofsaidului.

Cartonașe galbene: M. ZAMFIR, 
PIȚURCA.

Cartonașe roșii: M. ZAMFIR. 
LĂCĂTUȘ.

La speranțe: 2—0 (1—0).

minge „printre" pe PIȚURCA 
care, în sfîrșit, reușește să 
marcheze. Golul numărul șase 
il are ca autor pe ROTARIU 
(min. 63). Abia introdus in te
ren, KRAMER va stabili sco
rul final punctind in două rîn- 
duri (min. 79 și 86). Dar, între 
timp, steliștii se întrec în 
ratări, una mai mare decît 
alta. . Printre acestea amintim 
cele irosit" r’" Mn. 67
— șut în bară) Weissenbacher 
(min. 81) și Pițurcă (min. 61, 
82 și 85).

Gheorghe NERTEA

PITEȘTI, 24 (prin telefon). 
Pînă la înscrierea primului gol, 
echipele au jucat conform as
pirațiilor declarate public. F.C. 
Argeș, care s-ar fi mulțumit și 
cu un meci egal, și-a retras 
mijlocașii în ajutorul fundași
lor, așteptînd, cu un efectiv su- 
pranumeric, In propria sa trei
me, „venirea" lui Dinamo. Re- 
cuperînd balonul în densa sa 
rețea defensivă, gazdele se lan
sau în atac, prin energice sprin
turi individuale, sau prin pasă 
lungă spre D. Zamfir și Obreaș- 
cu, rămași în avanposturi. Di
namo, care viza victoria, evolua 
ca în... curtea ei. Ocupînd un 
mijloc de teren cedat deliberat, 
încerca prin manevre de învă
luire. sau prin combinații fron
tale bine conduse de Cămătaru, 
extrem de mobil, să găsească 
fisura în „zidul" adversarului, 
ceea ce a și reușit în min. 32, 
cînd Damaschin I a „croșetat" 
frumos în „zona" lui Stancu. 
l-a deschis pe MATEUȚ, aces
ta s-a desprins ușor de Balaur 
II, a înaintat în careu și a șu
tat în gol.

La 0—1, scenariul se schimbă 
complet, Dinamo face un pas 
înapoi, hotărîtă să-și apere a- 
vansul, F.C. Argeș, decisă să 
egaleze situația, pune accentul 
pe ofensivă. Fără un coordo
nator veritabil, apelează tot 
mai mult la fundașul Ștefan 
să-și părăsească „teritoriul" și 
să-și asume acest rol, dar oa
menii din față, atunci cînd re
cepționează pasele acestuia, 
sînt vădit stînjenițl în postura 
de finalizatori. Rigoarea tactică

UN GOL

F.C. ARGES 0 1
DINAMO 2 (1) 1

Stadion „1 Mai“; teren bun;
timp favorabil; spectatori — circa 
15 000. Șuturi: 9—5 (pe poartă: 
3—J). Cornere: 4—1, Au marcat : 
MATEUȚ (min. 32) și CAMATARU 
(min. 88. din penalty).

F.C. ARGEȘ: speriatu — Voicu, 
ȘTEFAN, Stancu, Eduard — Ba
laur n, Șerban (min. TI Achim), 
BADEA — D. Zamfir, Obreașcu, 
Jurcă (min. 46 Tănase).

DINAMO: Moraru — Mihăescu, 
MOVILA, Nicolae, Varga — An- 
done. LUPU, Rednic, MATEUȚ — 
CAMATARU, Damaschin I (min. 
79 Văidean).

A arbitrat bine D. Buciuman; 
la linie: I. Fereinczl (ambii din 
Timișoara) șl O. ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene: NICOLAE. 
CAMATARU. BALAUR II.

La speranțe: 3—2 (3—0).• ———————
a combatantelor scade spre 
punctul zero, jocul devine ne
convingător, întrerupt adesea 
cu simulări sau cu faulturi rea
le (cu precădere oaspeții). Por
nită în căutarea golului, F.C. 
Argeș n-are decît o singură 
ocazie veritabilă (min. 70), cînd 
Balaur II șutează violent, Mo
raru pare bătut, dar mingea 
respinsa cu greu de el e oprită 
de bară. Scorul părea pecetluit 
cînd, în min. 88, Văidean, ple
cat într-un contraatac solitar, 
e faultat în suprafața de pe
deapsă de Stancu. Penalty-ul 
e transformat cu siguranță de 
CAMATARU si... 0—2.

Ion CUPEN
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și acum, fazele cele mai inte
resante ale partidei. După ee în 
mim. 2, 3 și 6 Biardac este la ori
ginea acțiunilor periculoase pentru 
poarta lui V. Mareei. în min. 9 
Timiș șubează peste poarta lui 
ioniță. In minutele următoare 

alte acțiuni la ambele porți, ră
mase fără rezultat. în min, 18» 
Gabor centrează, VAETUȘ reia 
in plasă balonul cu toată opoziția 
fundașilor buzoieni : 1—0. Măr
ginean ratează o bună ocazie 

(min. 5), dar cinci minute după 
aceea va fi 2—0: omniprezentul
Bardac centrează „ca la carte* șl 
KLEIN marchează un goJ asemă
nător ca execuție cu acela înscris 
de Ungureanu în partida eu 
Spania.

La reluare, Corvinul joacă cu 
o decizie admirabilă, Cojocaru 
ratează de la 8 m. (min. 49), dar 
PETCU (min. 50) va fructifica 
balonul care i-a fost pasat de 
Văetus : 3—0. Golul al patrulea 
este creația lui Gabor, care a 
driblat cu virtuozitate mai mulți 
apărători, a centrat cu precizie 
și VAETUȘ a reluat mingea cu 
capul în plasă. După doar două 
minute, un gol-copie al celui pre
cedent ; tot Gabor a fost la 
centrare, dar a finalizat COJO
CARU și ... 5—0. SUCIU, care 
intrase de opt minute în forma
ția gazdă, avea să-și facă și el 
simțită prezența, realizînd un gol 
spectaculos: șut de la 18 m, sus 
la colț, 6—0. VAETUȘ va În
cheia suita realizărilor hunedo- 

rene (min. 88), marcînd plasat, 
după o pasă foarte precisă de 
la Petcu : 7—0.

Eftimie IONESCU

?IZĂ DE SPECTACOL

Stadion Victoria; teren foarte 
bun; timp noros, to repriza a 
doua a plouat; spectatori — circa 
4 000. Șuturi: 20—6 (pe poartă: 
8—3). Cornere: 10—4. A marcat 
BALAUR I (min. 40).

VICTORIA: Nlțu — VLAD, ZA
RE, Mlrea, Ursu — Caciureac 
(min. 70 Augustin), Comănescu, 
BALAUR I — ȚALNAR, NUȚA, 
Iordache.

„U“: IAȘKO — Meszaroș, Neam- 
țu, Ciocan, Dobrotă — L. Moldo
van (min. 82 Stoica), MUJNAI, 
BUCUR, Feșnic — Boeru, Fîșic 
(min. 82 Matei). •

A arbitrat foarte bine N. Dines- 
cu; la linie: I. Dogaru (ambii din 
Rm. Vîlcea) șl C. Gheorghe (Su
ceava) .

La speranțe: 3—1 (3—0).
• aa.1—

Joc frumos, cîștigat pe merit 
de formația bucureșteană. Vic
toria a pornit din start cu mo
toarele ambalate la maximum, 
hărțuind minute în sir defen
siva clujeană. Replica studenți
lor nu s-a lăsat mult aștepta
tă, deși ei au aliniat o for
mație din care au lipsit cîteva 
piese de bază (Cavai. Popicu, 
Biro și Cîmpeanu II).

Golpl a plutit în aer chiar 
din primul minut. Bucureștenii 
au dat tonul acțiunilor ofensi
ve, au obținut cîteva lovituri 
de colț si. în același timp, l-au 
solicitat din plin pe portarul 
Iașko. Așa s-a întîmplat în 
min. 1 (Iordache — de la 8 m, 
șut în brațele portarului clu
jean), în min. 2 (Nuță — ..foar-

fecă“ și Iașko este la post), 
min. 3 (Iordache — șut puter
nic, Iașko acordă corner). 
Treptat-treptat, oaspeții au e- 
chilibrat jocul și în min. 15 o 
acțiune colectivă l-a găsit pe 
Boeru în careul advers. însă 
acesta a șutat într-un adversar. 
Mai consemnăm ocaziile ratate 
de Caciureac (min. 18) și Nuță 
(min. 32), precum si „bomba" 
lui Bucur (min. 24, de la 18 m). 
In minutul 40 s-a deschis sco-, 
rul. Atunci, Vlad, de pe post 
de extremă stingă, a centrat 
înalt, în careu și BALAUR I — 
venit ca un bolid Ia întîlnirea 
cu balonul — l-a lovit puter
nic cu capul, făcînd inutilă in
tervenția lui Iașko : 1—0.

După pauză nivelul specta
cular s-a menținut pe aceeași 
linie. Ca si la începutul meciu
lui. Victoria a avut inițiativa. 
In min. 56, Comănescu a tri
mis mingea extrem de puter
nic de la aproximativ 18 m, 
însă Iașko, atent, a plonjat și 
a respins. Studenții au ripos
tat printr-o țesătură de pase 
la mijlocul terenului, s-au a- 
propiat de careul advers si au 
încercat vigilența lui Nițu. în- 
tr-o asemenea situație s-a aflat 
Bucur. în min. 77, cînd de la 
circa 18 m a șutat pe jos, dar 
Nițu a reținut. După un mi
nut la poarta clujenilor am 
consemnat o fază foarte fru
moasă, cînd Țălnar a centrat 
precis la circa 6 m. iar Augus
tin a alunecat si a irosit ast
fel o mare ocazie.

Pompiliu VINTILA

IERI, ÎN DIVIZIA B
setw . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :_ _
POLITEHNICA IAȘI — UNIREA 

FOCȘANI 2—0 (0—0) : St&ncioiu
(min. 47) și Burdujațn (min. 86).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
OLIMPIA RM. SABAT 0—0.

C.S. BOTOȘANI — C.S.M. SU
CEAVA 1—2 (0—0) : State (min. 88 
din 11 m), respectiv Cașuba (min. 
70) și Sfrijan (min. 90).

C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 1—0 (0-0): Kereszi
(min. 83 din 11 m).

F.C. CONSTANȚA — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 (0—0): Tu- 
fan (min. 83).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
F.E.P.A. *74 B1RLAD 1—0 (1—0) : 
Petrache (min. 6).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— UNIREA SLOBOZIA 3—1 (2—0) : 
Bozi (min. 11), Petrescu (min. 21), 
Mareș (min. 60), respectiv Gache 
(min. 89).

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
F.C.M. DELTA TULCEA 2—0 
(0—0): Ciodin (min. 52) și Trofin 
(min. 59).

Meciul POIANA CÎMPINA — 
STEAUA MIZIL s-a întrerupt în

CLASAMENT 1
1. „POLI" IAȘI 28 18 5 5 42-14 4
2, CSM Suceava 28 16 7 5 42-17 39 |
3. Progresul Br. 28 18 1 9 58-29 3 14. FC Constanța 28 16 3 9 54-22 3> 1
5. Steaua Mizil 27 14 4 9 42-33 32
6. Unirea Focș. 28 13 4 11 33-31 30 I
7. Olimpia 28 12 4 12 28-32 28 I
8. Ceahlăul P.N. 28 11 6 11 39-44 28 •
9. CFR Pașcani 28 11 5 12 32-28 27 .10. Prahova PI. 28 12 3 13 27-29 27 I

11. Unirea Slob. 28 11 5 12 25-30 27 112. FEPA >74 28 12 2 14 26-39 26 1
13. Aripile Bc. 28 10 5 13 36-36 25 -
14. CS Botoșani 28 9 6 13 25-42 24 11$. Delta Tulcea 28 10 3 15 32 43 23 i
16. Minerul G.H. 28 9 3 16 34-51 21 1
17. Dunărea CSU 28 9 2 17 35-41 20 .
18. Poiana 27 4 4 19 13-62 12 1... 1
minutul 86, la scorul de 1-—0 pen- I 
tru steaua Mlzil. Golul a fost I 
marcat de Ruse în min. 40. ■

Relatări de Ia Al. Nour, T. Si- ■ 
rlopol, T. Ungureanu, C. Enea, s. I 
Nace, N. Costin, D. Bolohan. F. | 
Filioreanu și C. Iile.

I
I

ETAPA VIITOARE (duminică 31 mai): Prahova C.S.U. Ploiești — 
Poiana Cîmpina (3—0), F.C.M. Delta Tulcea — F.C. Constanța (0—1). 
Steaua Mlzil — C.S. Botoșani (0—0), Ceahlăul P. Neamț — Aripile 
Victoria Bacău '1—2), C.S.M. Suceava — Minerul Gura Humorului 
(1—0), Olimpia Rm. Sărat — C.F.R. Pașcani (0—5), Unirea Slobozia 
— Politehnica Iași (0—2), Unirea Focșani — F.C.M. Progresul Brăila 
(C—3), F E.P.A. ’74 Bîrlad — Dunărea C.S.U. Galați (0—3).

SERIA A ll-o-----------------------------------------------------------------------
CARPAȚI MIRȘA — I.M.A.S.A. 

SF, GHEORGHE 6—i (1—0): Fă- 
țan (min. 42 din 11 m șl min. 81). 
Voiculeț (min. 50, 62 și 63), Con- 
stantinescu (min. 82), respectiv 
Fărăgău (min. 67).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (0—0): 
Grosu (min. 58 și 82), respectiv 
Beleaua (min. 71).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 4—3 (1—3) : Pirvu
(min. 5 și 81), Avram (min. 68), 
Roșu (min. 75 din 11 m). respectiv 
Dragne (min. 18 și 28), Guda 
(min. 20).

LC.LM. BRAȘOV — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 2—0 
(1—0): Moșoman (min. 37) și Ber- 
teanu (min. 51).

ROVA ROȘIORI — CHIMICA 
TÎRNAVENI 1—0 (0—0): Ștefan
(min. 79).

C. S. TIRGOVIȘTE — INTER 
SIBIU 4—1 (1—0): Gheoacă (min. 
27 și 52), S. Dumitrescu (min. 65). 
Ploaie (min. 85), respectiv șoa
rece (min. 47).

PANDURII TG. JIU — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4—0 (3—0): Crol-
toru (min. 1 din 11 m), Gugu 
(min. 28 și 46) șl Gherghe (min. 33).

CLASAMENT
1. A.S.A. 28 17 8 3 57-19 42 1
2. Progr. Vulcan 28 15 7 6 44-24 37
3. Electroputere 28 13 7 8 51-26 33 |
4. CS Tîrgoviște 28 13 4 11 41-37 30 I
5. Gaz Metan 28 12 5 11 28-27 29 1
6. ICIM Brașov 28 11 7 10 33-32 29
7. Sp. Muncit. 28 10 8 10 35-34 28 |
8. Inter Sibiu 28 12 4 12 33-34 28 I
9. AS Drobeta 28 11 5 12 39-35 27 8

10. Carpați Mîrșa 28 10 6 12 41-41 2S
11. Chimica Tîrn. 28 12 2 14 38-40 26 I
12. Mec. Fină 28 10 6 12 39-41 26 I
13. Tractorul Bv. 28 9 7 12 34-37 25 ■
14. ROVA Roșiori 28 10 5 13 27'-42 25 -
15. Autobuzul 28 8 8 12 32-37 24 I
16. Automatica 28 10 4 14 27-43 24 1
17. Pandurii 28 10 3 15 28-50 23 .
18. IMASA 28 8 6 14 27-55 22 I
(min. 28 Și 46) Și Gherghe |
(min. 33).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
2—0 (0—0) : Pavel (mln. 57) și 
Călin (min. 88 din 11 m).

A.S.A. TG. MUREȘ — SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 0—0.

Relatări de la M. Verzescu. N. I 
Costache, D. Brănoiu, C. Gruia, | 
T. Negulescu, M. Avanu, M. Bă- 

lol, M. Focșan și C. Albu.
ETAPA VIITOARE (duminică îl mai): Progresul Vulcan Bucii- |

reșli — Autobuzul București (2—1), Electroputere Craiova — I.C.T.M. 
Brașov (0—2) Mecanică Fină Steaua București — Automatica Bucu- ■ 
rești (1—1), I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — A.S. Drobeta Tr. Severin I 
(1—4). Tractorul Brașov — Pandurii Tg. Jiu (0—1). Sportul Munci- I 
toresc Slatina — Carpați Mîrșa (2—0), Gaz Metan Mediaș — ROVA 
Roșiori (1—2), Chimica Tîrnăvenl — C.S. Tîrgoviște (0—2), Inter Si- I 
biu — A S.A. Tg Mureș (0—2).

SERIA A lll-o -------------------------------------------------------------------
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I FLACARA 
RAPID

A DECIS UN AUTOGOL
Stadion „Flacăra"; 

timp înnorat, ploaie; 
circa 5 000. Șuturi.:

teren bun; 
spectatori —

20—11 (pe 
poartă: 10—3). Corneret 9—5. Au 
marcat: DRAGNEA (min. 8). LALA 
(min. 29), C. PANA (min. 37), res
pectiv TlRA (min. 49).

FLACARA : Zlotea — Preda, 
PÎRVU, ENE, Nistor — C. PANA, 
Beldie, DRAGNEA, D. SAVA 
(min. 87 Năstase) — LALA. Tir- 
chineci (min. 58 M. Pană).

RAPID: Toader (min. 46 Mânu) 
— Marinescu, M. GRIGORE, Ma
tei, Bacoș — Tănase, Pistol, ȚIRA, 
GOANȚĂ — DAMASCHIN H, Ma
nea (min. 60 șt. Popa).

A arbitrat foarte bine Gr. Ma- 
cavei (Deva); la linie: M. Florea 
(Craiova) șl R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene: ȚIRA 
La speranțe: 2—1 (1—1)• —

aceleași coordonate ofensive, cu 
un plus de insistență din par
tea rapidiștilor. Aceștia reușesc 
să reducă din handicap (min. 
499, prin ȚÎRA, care a fructi
ficat, printr-un șut plasat, cen
trarea Iui Pistol. în min. 57, 
Goanță este la un pas de gol. 
Ia fel și Dragnea (min. 63). Pe 
ansamblu, partea secundă a 
fost a Rapidului, ocazia lui 
Goanță (min. 86) fiind elocven
tă. Insă Flacăra obține o meri
tată victorie.

Adrion VASRESCU

GALAȚI, 24 (prin telefon). Meci 
frumos în orașul de la Dunăre. 
A fost o întîlnire antrenantă, cu 
joc rapid, curat, cu angajament 
și cu destule faze palpitante. 
Pînă la urmă a decis un auto
gol, al jucătorului-antrenor C. 
ștefănescu, dar gazdele au „ți
nut" să-și facă partida atît de 
grea, pentru că s-au jucat cu 
ocaziile, iar cînd nu... s-au mai 
jucat, s-a opus stilpul din dreap
ta al porții, cînd Polgar era bă
tut. Dar să începem eu... începu
tul. Chiar in min. 2, mare oca
zie pentru gălățeni și Hanghluc 
a trimis pe lingă vinclu. Apoi, 
in min. 10. jucătorii gălățeni și 
suporterii lor au cerut gol dar 
mingea reținută de Polgar nu 
trecuse linia porții. în min. 12, 
însă, s-a deschis scorul : Vaiș- 
covici a făcut o reușită depose
dare (la C. Ștefănescu), s-a lan
sat Intr-o cursă lungă, a centrat 
spre Antohi, dar C. ȘTEFANES- 
CU, venit din urmă, parcă uluit, 
a înscris imparabil... în propria-i 
poartă ! Gazdele dominau, dar o 
pasă greșită a lui Bejenaru l-a 
pus Intr-o situație excelentă pe 
S. Răducanu. acesta Insă s-a 
încurcat în fază de gol. In min. 
37 gălătenll puteau mări avan
tajul. dar Vaișcoviei (după ce tot 
el fusese faultat In careu de Pol
gar) a executat slab penaltyul 
și portarul brașovean a reținut.

După pauză, disputa avea să 
fie mai echilibrată, brașovenii 
dînd o replică puternică parte
nerilor. Și după ce. In min. 50, 
la o fază prelungită. Vaișcoviei, 
Hanghiuc și Burcea au ratat in-

I
 OȚELUL 1 (1)

F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Dunărea; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — 
circa 20 000. Șuturi: 20—4 (pe poar
tă: 9—2). Cornere: 5—3. A marcat 
C. ȘTEFĂNESCU (min. 12 —
autogol).

OȚELUL: Călugăru — Borali 
(min. 84 Dumitru), Bejenaru, 
AGIU, G. Popescu — M. STAN, 
BURCEA, Rotaru (min. 71 Ralea) 
— VAIȘCOVJCI, Antohi, HAN
GHIUC.

F.C.M. : Polgar — BĂLAN, 
Naghl, C. Ștefănescu, Ma-ndoca — 
Avădanei (min. 75 Mărgărit), Șu- 
lea (min. 75 Ficu), DRAGAN — 
Cadar, S. Răducanu, BARBU.

A arbitrat toarte bine Gh. Con
stantin (Rm. vîlcea); la linie: M. 
Axente șl D. Vătran (ambii Arad).

Cartonașe galbene: AGIU
La speranțe: 5—1 (3—0).

C.S.M. REȘIȚA — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—0 (2—0): 
Hodină (min. 38 din II m), Ale
xandru (min. 43 și 63).

METALUL BOCȘA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—1 (0—0) s
Jacotă (min. 71), respectiv Pascu 
(min. 49).

C. S. U. T. ARAD — AURUL 
BRAD 2—2 (1—1): Vuia (min. 36), 
Vărșădean (miin. 77), respectiv 
Mateș (min. 45), Ciontoș (min. 90).

CJ.L. SIGHET — MUREȘUL 
DEVA 4—0 (1—0): Șuie» (min. 27), 
Ciohan n (min. 54), Podeanu 
(min. 64) și GOrbe (min. 73).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— STRUNGUL ARAD 3—0 (1—0) : 
Lalș (min. 32) și Tulba (min. 70 
și 79).

F. C. BIHOR ORADEA — DA
CIA MECANICA ORAȘTIE 1—0 
(1—0): Ile (min. 40 din 11 m).

OLIMPIA SATU MARE — AR
MATURA ZALAU 3—1 (3—0):
Ghencean (min. 13), Bencze (min. 
38), Palcsa (min. 42), respectiv 
Nlcolăuț (min. 73).

MINERUL PAROȘENI — UNIO 
SATU MARE 4—1 (1—1): Băltaru 
(min. 16 din 11 m), Crăciun (min. 
46), Matula (min. 56), Lăzăroiu

CLASAMENT
1. „POLI* TIM. 28 16 9 3 68-32 41
2. FC Mar am. 28 15 7 « 54-16 37
3. FC Bihor • 28 16 8 4 45-12 37
4. CS UT Arad 28 14 3 11 41-42 31
5. Gl. Bistrița 27 13 4 10 38-29 30
6. Min. Paroșeni 28 11 7 10 35-33 29
7. CSM Reșița 28 12 4 12 37-31 28
8. Armătura 28 11 6 11 39-41 28
9. Olimpia S.M. 28 11 6 11 34-43 28

10. Unio S. M. 28 11 5 12 31-35 27
11. CIL Sighet 28 11 5 12 41-45 27
12. Met. Bocșa 28 12 3 13 34 41 27
13. Strungul Arad 28 10 5 13 27-40 25
14. Dacia Orăștie 28 11 2 15 44-50 24
15. Aurul Brad 28 9 6 13 38-51 24
16. Mureșul Deva 28 9 2 17 25-61 20
17. Min. Cavnie 27 9 1 17 39-47 19
18. Steaua CFR 28 5 7 16 26-47 17

* Echipă penalizată cu 3 puncte

(min. 89), respectiv Boje (min. 34).
Meciul MINERUL CAVNIC — 

GLORIA BISTRIȚA nu s-a dispu
tat din cauza timpului nefavora
bil (ceață).

Relatări de la P. Fuchs, T. Ță- 
ranu, O. Berbecaru, I. Mihn'ea, 
A. Crișan, I. Ghișa, Z. Kovacs și 
V. Purice.

ETAPA VIITOARE (duminică 31 mai): Mureșul Deva — Minerul 
Cavnie (0—4) Strungul Arad — C.S.M. Reșița (0—3), Dacia Mecanica 
Orăștie — CJ.L. Sighet (0—2), Gloria Bistrița — F.C. Maramureș 
Baia Mare (9—4). Armătura Zalău — C.S. U.T. Arad (1—4), Aurul 
Brad — F.C. Bihor (0—3), Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Paroșen! (0—4.) Unio Satu Mare — Metalul Bocșa (0—1), Politehnica 
Timișoara — Olimpia Satu Mare (0—1).

I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I 
I

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA |

credibil, în min. 56, la șutul lui 
S. Răducanu, Călugăru a respins 
In corner. In min. 65 și 66. șu
turile lui Vaișeovici și respectiv 
Hanghiuc (ultimul, șut din în
toarcere, din voleu) au nimerit 
bara, după care. în min. 74 și 
80, întîi la voleul lui Drăgan. a- 
pol la ratarea lui Cadar. gălă- 
țenii au trecut prin emoții, după 
care aveau să obțină o. victorie 
meritată, chiar dacă a fost ur
marea autogolului lui C. Ștefă
nescu.

Constantin ALEXE

report la categoria 1.

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 24 MAI

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 24 MAI .
EXTRAGEREA I : 5 31 46 30 I
EXTRAGEREA a II -a : 53 12 27 17
EXTRAGEREA a IlI-a : 54 65 14 66 |

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 710.651 LEI, din care 13.650 lei, 1

1. F.C. Argeș — Dinamo București 2 ; 2. Flacăra Moreni — ■ 
Rapid București 1 ; 3. Oțelul Galați — F.C.M. Brașov 1 ; 4. Po- I 
iana Cîmpina — Steaua Mizil ANULAT ; 5. I.C.I.M. Brașov — • 
Progresul 1 ; 6. Metalul Bocșa — Poli. Timișoara X; 7. Min. Cav- - 
nic — Gloria Bistrița ANULAT ; 8. Campobasso — Lanerossi 1; I 
9. Genoa — Parma X; 10. Lecce — Cesena 1 ; 11. Messina — I 
Pescara X; 12. Modena —• Cremonese X: 13. Triestina — Pisa X.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 2.323.132 LEI.



wWk-wMBI
în Cupa Mondială la rugby

ROMÂNIA - ZIMBABWE 21-20
AUCKLAND (prin telefon). 

In primul meci susținut în ca
drul Cupei Mondiale la rugby, 
reprezentativa României a in- 
tîlnit sîmbătă selecționata Zim
babwe, în fața căreia a terminat 
victorioasă cu scorul de 21—20 
(3—11), Conduși o bună parte 
din timpul de joc, rugbyștii 
noștri au avut în ultimul sfert 
de oră o revenire spectaculoa
să, reușind să refacă de la 
scorul de 9—20, prin eseurile 
realizate de Toader, Paraschiv 
și Hodorcă. Celelalte puncte ale 
echipei române au fost mar
cate de Alexandru, din trei lo
vituri de pedeapsă. Pentru 
Zimbabwe au marcat Tsimba

SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI PESTE HOTARE
TURNEUL DE CALIFICARE 

PENTRU C.E. DE VOLEI (M)
HELSINKI, 24 (Agerpres). — 

In cadrul turneului de califi
care pentru Campionatul Euro
pean de volei masculin, la 
Pori (Finlanda), reprezentativa 
României a învins cu scorul 
de 3—0 (15—1, 15—4, 15—1) se
lecționata Angliei. Iată și alte 
rezultate înregistrate într-un 
al doilea turneu de calificare 
pentru aceeași competiție ce 
se desfășoară la Dunaujvaros 
(Ungaria) : R.D. Germană — 
Austria 3—0 ; Bulgaria — Un
garia 3—1.

COMPETIȚIA DE BASCHET (M) 
DIN OLANDA

AMSTERDAM, 24 (Agerpres). 
— în ziua a 2-a a turneului 
internațional masculin de bas
chet de la Amsterdam echipa 
României a întrecut cu scorul

PUNCT FINAL ÎN „CURSA 
PĂCII* — EDIȚIA 1987

VARȘOVIA (Agerpres) — Cea 
de-a 40-a ediție jubiliară a oom- 
petițied cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" s-a încheiait, ,1a 
Varșovia, cu victoria lui Uwe 

Ampler (R.D.G.), urmat în cla
samentul final de bulgarul Pe
trov la 1:47, polonezul Mlezer- 
jewski la 2:44, sovieticul Abdu- 
șaparov la 4:03. In vlrstă de 22 
de ani, Uwe Ampler, campion 

mondial de fond anul trecut, 
este fiul unui reputat ciclist de 
performanță, Klaus Ampler, cîș- 

tlgător, șl el, al „Cursei Păcii" 
— ediția din 1963.

Ultima etapă, a 14-a, disputată 
pe traseul Lodz — Varșovia, a 
revenit lui D. Abdușaparov, cro
nometrat pe 158 km în 3h 40:24. 
Cu prunul pluton, în același 
timp cu învingătorul, au sosit șl 
cicliștii români Cristian Neagoe, 
valentin Constantine,;cu, Con
stantin Căruțașu șl Ionel Gancea.

în clasamentul final pe echipe, 
pe primul loc s-a situat formația 
R.D. Germane, urmată de U.R.S.S. 
— la 52 s. Polonia — la 9:29, Nor
vegia — la 14:57, Olanda — la 
15:36. Bulgaria — la 16:54, Ceho
slovacia — la 32:14, R.F, Germa
nia — la 35:14, S.U.A. — la 51:54, 
Italia — la lh 05:41, Franța — 
la lh 16:57, Iugoslavia — la lh 
23:29. România — la lh 40:59, 
Belgia — lh 50:42, Portugalia — 
la 2h 15:37, Elveția — la 3h 01:50, 
Spania — la 3h 07:04, Anglia — 
la 3h 07:39, Cuba — la 4h 03:40. 
R.P. Mongolă — la 4h 13:15, Si
ria — la 5h 31:15, Mexic — la 
5h 42:06. Ungaria — la 7h 49:59.

Din 156 de alegători care au 
luat startul la Berlin au termi
nat cursa 116.

o ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri o ultimele rezultate o
ATLETISM • Pînă în prezent, 

la cea de-a doua ediție a Campio
natelor Mondiale de la Roma șl-au 
confirmat participarea sportivi șl 
sportive din 150 de țări. întrece
rile vor avea loc. între 29 august 
Si 6 septembrie, pe stadionul O- 
limpic din Roma.

baschet • In localitatea 
cehoslovacă Mlada Boleslav s-a 
desfășurat cel de-al doilea meci 
internațional amical dintre repre
zentativele feminine ale Ceho
slovaciei șl ungariei. Gazdele au 
terminat din nou învingătoare, de 
data aceasta cu scorul de M—61 
(48—37). în primul joc, disputat 
la Decin. baschetbalistele ceho
slovace cîștigaseră cu 82—73. • 
în cadrul turneului masculin de 
la Dortmund, reprezentativa Iugo
slaviei a întrecut cu scorul de 

— două eseuri, Neill — un 
eseu și Ferreira — două lovi
turi de pedeapsă și o transfor
mare.

în celălalt joc din grupa a 
patra, formațiile Scoției și 
Franței au terminat la egalita
te, 20—20 (13—6).

Naționala noastră va întîlni 
în meciul următor XV-le fran
cez, la Wellington.

După categorica victorie a e- 
chipei Noii Zeelande (70—6 cu 
Italia), șl reprezentativa celei
lalte țări organizatoare a Cupei 
Mondiale a terminat ciștigă- 
toare în primul său meci: 
Australia — Anglia 19—6 (6—0).

de 95—86 (37—44) selecționata 
Israelului, iar reprezentativa 
Franței a învins cu 93—82 
(46—41) formația Olandei.

ÎNTRECERILE DE TENIS 
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 24 (Agerpres). 
— în sferturile de finală ale 
turneului internațional mascu
lin de tenis de la Budapesta, 
jucătorul român Marius Co- 
mănescu l-a eliminat cu 6—3, 
6—4 pe Kupferschmidt (R.F. 
Germania), în timp ce Perreira 
(Venezuela) a dispus cu 6—4, 
6—7, 6—3 de Andrei Dîrzu 
(România).

în aceeași fază a probei de 
dublu, perechea Dîrzu, Cosac 
(România) a învins cu 3—6, 
6—2, 6—2 pe Kiss (Ungaria). 
Pils (Austria).

Concursul internațional de orientare sportivă (ediția l)

SUCCES DE PARTICIPARE, APROAPE 90 OE PREMIAT!...
BUȘTENI, 24 (prin telefon). 

Stațiunea Bușteni a fost, timp 
de trei zile, gazda primei e- 
diții a Concursului internatio
nal de orientare sportivă, dotat 
cu trofeul „Valea Prahovei", 
întrecerea a reunit la start 
peste 90 de sportivi din An
glia, Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, R. D. Germa
nă, Polonia, Suedia și Ungaria, 
precum și aproape 1200 de 
concurențl reprezentînd 230 
de asociații și cluburi din toa
te județele țării noastre.

Competiția, desfășurată la 
toate categoriile de vîrstă 
(masculin și feminin), a avut 
trei etape distincte, dotate — 
fiecare — cu cite o cupă : 
„Voința Sinaia", „Caraimanul" 
și „Bucegi", trofeul „Valea 
Prahovei" fiind acordat, pen
tru fiecare categorie de vlrstă, 
în funcție de timpii cumulați 
ai acestor etape. Prima și a 
doua etapă au avut loc în 
împrejurimile Buștenilor, iar 
a doua pe versantul vestic al 
muntelui Zamora.

întrecerea a fost de bun ni
vel tehnic și spectacular, ea 
desemnînd în final aproape 
...90 de cîștigători ! Cite 24 pe 
zi (11 la feminin șl 13 la mas
culin), plus cei care au reușit 
să-și adjudece rîvnitul trofeu. 
Evident, e greu și numai să-l 
nominalizăm pe toti. Cîteva

115—95 (58—43) o selecționată a
S.U.A. Cel mai bun jucător de pe 
teren a fost iugoslavul Drazen 
Petrovlci, care a marcat 34 de 
puncte.

CICLISM • Etapa a doua a 
Turului Italiei a fost împărțită In 
două semletape, prima, contra- 
cronometru individual, fiind cîști- 
gată de irlandezul Stephen Roche 
cronometrat pe 8 km în 10:10. A 
doua semietapă, disputată pe 
traseul San Remo — San Romolo 
(31 km) s-a încheiat cu victoria 
rutierului olandez Erik Breukink. 
în 51:09. Cu acest succes, Breu
kink a preluat tricoul roz de li
der al clasamentului general, fiind 
urmat de Anderson (Australia' 
la 20 s și italianul Visentlni, la 23 s.

HOCHEI PE GHEAȚA • în al 
treilea meci al finalei camplona-

BILANȚ STRĂLUCIT
(Urmare din nao- D

Gimnastica românească femi
nină a strălucit cu putere aici, 
la Moscova, a tăiat răsuflarea 
sălii și i-a impresionat pe spe
cialiști, fără excepție. De alt
fel, cunoscuta tehniciană Ma
ria Simionescu, membră a Co
mitetului tehnic feminin al 
F.I.G., ne-a declarat : „Intr-un 
context în care întreaga gim
nastică europeană s-a arătat, la 
această ediție, în deosebit pro
gres, Daniela a dominat clar 
întrecerea, probînd a pregătire 
și un echilibru psihic rar tn- 
tîlnite. Dacă evoluțiile ei au 
fost egale la cel mai înalt ni
vel, la bîrnă și sol a prezentat 
compoziții de vis, executate cu 
o virtuozitate și o stăpînire de 
sine fără cusur. Cucerind 4 me
dalii de aur șl atîtea și atîtea 
elogii, ea s-a dovedit o dem
nă urmașă a Nadiei Comăneci, 
confirmînd valoarea gimnasti
cii românești pe plan interna
țional".

înainte de a relata „filmul" 
finalelor pe aparate, să le fe
licităm pe aceste minunate fete, 
Daniela Silivaș, Eugenia Golea 
și Camelia Voinea, gimnaste de 
mare valoare, care au mani
festat un fierbinte patriotism, 
răspunzînd astfel, printr-un bi
lanț de excepție, la care au 
ajuns prin pregătire, mobili
zare, dăruire și ambiție, exce
lentelor condiții create de 
partid în România socialistă 
gimnasticii, întregii mișcări 
sportive. Felicitări și antreno
rilor Adrian Goreac — coordo
nator, Maria Cosma, Octavian 
Belu și Adrian Stan.

Să mal notăm că și în între
cerea masculină, în contextul 
unei dispute strînse pentru 
locurile fruntașe. Marian Rizan, 
campionul absolut al României 
în 1986, a cîștigat două pre
țioase medalii de bronz, con- 
tinuînd o frumoasă tradiție a 
gimnasticii noastre masculine.

★
La sărituri, Daniela Silivaș, 

a executat cu precizie și am
plitudine cele două sărituri, 

nume se impun totuși. De 
la noi : Ileana Jeler, Irma 
Pașca, Reinhold Gutt și Gheor- 
ghe Urdea, iar de la oaspeți : 
Sue Harvey (Anglia), Serda 
Nikola (Bulgaria), Peter Vitz- 
thum (R.D.G.), Mona Ze- 
browska (Polonia), Ia Lillstrad 
și Per-Olof Bengtsson (ambii 
Suedia), Eniko Bertalan (Un
garia).

Convinși că generoasa idee 
de a organiza acest concurs va 
prinde rădăcini, devenind un 
moment de referință în acti
vitatea turistică și sportivă, să 
amintim opiniile a doi repre
zentanți ai Federației Interna
ționale de Orientare (I.O.F.). 
Josef Krch, vicepreședinte : 
„Această primă ediție a ates
tat competitivitatea și valoa
rea internațională a sportivi
lor din România" ; Frantisek 
Peterka, membru în Comitetul 
de dezvoltare și promovare al 
I.O.F. : „Concursul a demon
strat extraordinara capaci
tate organizatorică a români
lor, avînd în vedere și marele 
număr de participant!, și a 
contribuit la un util schimb de 
experiență, întărind și mai 
mult relațiile de prietenie 
dintre sportivii din țara dum
neavoastră și cei din țările 
participante la această amplă 
și frumoasă competiție".

loan NOVAC

tului ligii nord-amerlcane, „Cupa 
Stanley", formația Edmonton 
Oilers a învins, la Philadelphia, 
cu scorul de 5—3 (0—3, 2—1, 3—0) 
echipa locală „Flyers", obțintnd 
astfel a treia victorie. După cum 
se știe. „Cupa Stanley" revine e- 
chipel care realizează cele mal 
multe victorii din 7 partide.

PENTATLON MODERN • Cam
pionatul U.R.S.S. la feminin s-a 
încheiat la Kiev cu victoria Irlnei 
Kiseleva, cu 5 257 p. Pe locul se
cund s-a situat Janna Gorlenko — 
5 200 p.

ȘAH • La Leningrad se desfă
șoară un turneu internațional la 
care participă jucători din 7 țări. 
După 2 runde in clasament con
duce Andrei Sokolov (U.R.S.S.), 
urmat de Ntkolici (Iugoslavia) 1 
punct (1), Iusupov (U.R.S.S.) 1

LA „EUROPENELE" DE GIMNASTICĂ
cu zboruri înalte și aterizări 
exacte, primind o medie de 
9,906, care i-a adus medalia 
de argint. O evoluție aplauda
tă a avut și a doua finalistă 
a noastră. Eugenia Golea 
(Steaua — C.S.Ș. 2 București), 
care — după neșansa de la 
individual compus, cînd' n-a 
urcat pe podiumul de premie
re pentru 25 de miimi 1 — a 
intrat în posesia „bronzului" 
la sărituri. CLASAMENT : 1.
Elena Șușunova (U.R.S.S.) 
19.856, 2. Daniela Silivaș 
19.806. 3. Eugenia Golea 19.700.

Cînd, a 7-a după tragerea la 
sorți, Daniela s-a prezentat la 
paralele, în fruntea clasa
mentului provizoriu al probei

Marian Rizan

se afla gimnasta bulgară Du- 
deva, autoarea unei execuții 
de 9.938. In sală s-a așternut 
o liniște deplină, cei pește 
5 000 de spectatori așteptînd 
cu nerăbdare și interes evolu
ția campioanei absolute a 
continentului. A urmat o ade
vărată demonstrație de vir
tuozitate : elemente de mare 
dificultate. ..legate" într-un ritm 
amețitor, cu expresivitate și 
eleganță. După afișarea notei 
9,975, publicul a aplaudat cu 
căldură o nouă medalie do 
aur a Danielei Silivaș 1 CLA
SAMENT : 1. Daniela Silivaș 
19,900, 2. Diana Dudeva 19.838, 
3. Dorte Thummler (R.D.G.) 
19,788.

Duminică, în prima finală 
feminină, la bîrnă, am urmă
rit-o mai întîi pe Eugenia Go
lea, care a evoluat la cel mai 
înalt nivel, la capătul unui 
exercițiu de ridicată valoare

SELECȚIONATA ROMANĂ
DE TINERET...

...care se află tn R.P. Chineză 
a jucat in cadrul turneului 
„Marelui zid" cu formația japo
neză Mitsubishi, ou care a ter
minat la egalitate : 1—1 (1—0).
Au înscris Cristian Sava, respec
tiv Yasushl Yasida. într-un alt 
meci, reprezentativa R.P. Chi
neze a întrecut cu 2—0 formația 
provinded chineze Hubel.

ECHIPA BRAZILIEI 
ÎNVINSA LA DUBLIN

In cel de al doilea meci pe care 
ii susține in cadrul turneului din 
Euiropa reprezentativa Braziliei 
a jucat la Dublin cu selecționa
ta Irlandei. Gazdele au ciștigat cu
1—0, prin golul marcat de Liam 
Brady (min. 31). După cum se 
știe, la Londra. Anglia șl Bra
zilia au terminat la egalitate 
(1—1). Următorul joc a-1 Brazi
liei va avea loc la Glasgow, cu 
Scoția.

CUPE CAMPIONATE, ȘTIRI
• în Italia, la Torino (pe teren 

neutru), s-au întîlnit echipele 
Milan șl Sampdorla pentru a ti 
desemnată cea de a 4-a formație 
italiană participantă la Cupa 
U.E.F.A. Milan a cîștigat cu 1—0, 
după prelungiri, prin golul iul 
Massaro (min. 111). Astfel, ală- 

punct, Gheorghlev (Bulgaria) 0,5 
puncte (1), Andersson (Suedia) 
0,5 puncte (1). In runda a 2-a So
kolov a remizat ou Andersson, e- 
galltatea fiind consemnată șl In 
partidele Gheorghlev — Iusupov 
șl Torres — Nlkolici.

TIR • In cadrul concursului de 
la Miinchen, sportivul italian Da
rio Palazzani a stabilit un nou 
record mondial In proba de pistol 
liber, cu rezultatul de 662 p. Pre
cedentul record era de 660 p și a- 
parținea lui Xu Baifeng (R. P. 
Chineză).

VOLEI • Turneul feminin de 
Ia Beijing s-a încheiat cu victoria 
formației R. P. Chineze, care a 
întrecut in meciul decisiv, cu sco
rul de 3—2. selecționata Cubei, 
într-un alt joc, Japonia a dispus 
cu 3—2 de Brazilia. 

tehnică, instalîndu-se în frun
tea ierarhiei provizorii. După 
ce, rînd pe rînd, Preahina, 
Ench, Dudeva și Șușunova au 
ratat. Daniela Silivaș ne-a ofe
rit încă o dovadă a virtuozi
tății ei. Un exercițiu cuteză
tor și excelent armonizat, a- 
preciat cu 9,925, Daniela cu
cerind încă o medalie de aur, 
cea de argint revenind Euge
niei. CLASAMENT : 1. Daniela 
Silivaș 19.875, 2 Eugenia Golea 
19,663. 3. Anja Wilhelm (R.F.G.) 
19,400,

„Solul" Danielei a însemnat, 
cu toate datele la îndemînă, 
marele, inconfundabilul ei 
triumf din ultima zi a C.E. ! 
Campioana absolută a Europei 
a plecat pe prima linie acro
batică prin două elemente de 
forță, „Tkacev" și „Tsukaha- 
ra“; a continuat pe linia a 
doua, cu rondă — flic — salt 
întins cu 720 de grade, direct 
în salt înainte și trecere în 
rondă — flic — salt întins cu 
720 de grade. Publicul, care a 
aplaudat această „cascadă" de 
elemente extrem de dificile 
și, totodată, impecabil execu
tate, pur și simplu a încreme
nit în final : înaintea unei în
cheieri „la punct fix". Da
niela a reușit o „Tsukahara", 
element greu accesibil fete
lor ! Și... 6 note de 10 pe ta
bela electronică ! încă mai 
mult, subliniind înalta măies
trie a gimnastei noastre, sin
gura medie de 20 consemnată 
în finalele actualei ediții a 
„europenelor" ! La rîndul ei. 
Camelia Voinea (Farul Con
stanța) a impresionat (dublu 
întins, dublu salt înapoi gru
pat. „Țsukahara"). grație unei 
note de 9.988 intrînd în posesia 
medaliei de argint. CLASA
MENT : 1. Daniela Silivaș 20, 
2. Camelia Voinea 19.938. 3.
Alevtina Preahina (U.R.S.S.) 
19,825.

în ceea ce privește con
cursul masculin, dominat de 
sportivii sovietici (care au 
luat toate titlurile). băieții 
noștri au figurat în toate fi
nalele. dacă socotim și pozi
țiile de rezerve pe care le-au 
avut Marius Gherman (la sol) 
și Levente Molnar (la inele), 
cu note egale cu ale celorlalți 
finaliști. Cea mai bună per
formanță a revenit lui Marian 
Rizan (Steaua București), care 
și-a trecut în palmares două 
medalii de bronz, la cal cu 
mînere și paralele. Meritoriu a 
evoluat și Marius Gherman, la 
bară fixă. doar 50 de m'imi 
lipsindu-i ca să urce pe po
diumul de premiere (locul 4).

tari de Milan, vor juca în C — 3 
Juventus, Inter și Verona. 9 Tn 
Finala Cupei U.R.S.S. se vor în- 
tîlnl, la 14 iunie, echipele Dina
mo Kiev și Dinamo Minsk. In 
semifinale : Dinamo Moscova — 
Dinamo Kiev 0—0, după prelun
giri. In urma loviturilor de la 
11 m, Dinamo Kiev a cîștigat cu 
5—4 : Simferopol — Dinamo Minsk 
0-.2.
• Luptă strinsă, după 36 de 

etape, în eamolonatu.1 Franței. 
Bordeaux a terminat la egalitate 
(1—1) la Brest, în timp ce Mar
seille a pierdut pe teren propriu 
(1—3) cu Lens. In fruntea cla
samentului (cu două etape înain
te de sfîrșit) : 1. Bordeaux ăl p 
(golaveraj 55—25), 2. Marseille 49 
p (52—29), 3. Toulouse 46 p. Alte 
rezultate : Toulouse — Nancy
2— 1, Auxerre — Sochaux o—o. 
Monaco — Parts St. Germain 1—1, 
Metz — Nantes 3—1, R. C. Pa
ris — Nice 3—1, Lille — Toulon
1— 1, St. Etienne — Rennes 2—0. 
Laval — Le Havre 2—1.
• în turneul final al campio

natului Spaniei : F. C. Barcelo
na — Real Madrid 2—1. tn clasa
ment : Real 59 p, F.C. Barcelona 
57 p.
• Etapa a 30-a a campionatu

lui vest-german : Leverkusen — 
Blau Weiss 2—2, Kaiserslautern- 
Dortmund 2—3!, Bremen — Stu
ttgart 1—0, Frankfurt/M — Hom
burg 4—0, Bayern Miinchen — 
Mannheim 3—0, NUrnberg — 
Koln 1—1, Hamburg — Dussel
dorf 4—1, Monchengladbach — 
Schalke 04 3—1, Bochum — Uer- 
dingen 2—1. Pe primele locuri s 
Bayern 47 p, Hamburg 4t p. 
Dortmund șl Bremen cu cite 36 o.
• tn etapa a 26-a a campionatu

lui Cehoslovaciei, lidera clasa
mentului, Sparta Praga, a Învins 
cu 3—0. formația Bohemians Pra
ga. Alte rezultate : Cheb — Nitra
3— 0 ; Ceske Budejovice — Vitko- 
vice 1—2 ; Dunajska Slreda — Olo- 
moue 1—0 ; Slavia Praga — Plsen 
5—1 ; Preșov — Banska Bystrica
2— 0 ; Zilina — Trnava 2—1 ; Os
trava — Dukla 5—0. Clasament: 1. 
Sparta Praga — 37 p ț 2. Vltkovice 
— 30 p ; 3. Dunajska Streda — 
30 p.
• La Ciudad de Mexico s-a dis

putat un meci intre echipele de 
veterani ale Mexicului și R. F. 
Germania. Partida s-a încheiat cu 
victoria oaspeților, cu scorni de 
2—1, golurile fiind marcate de 
Wolfgang Overath și Uwe Sceler, 
respectiv Guzman.
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