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Miine, prima manșă a semifinalelor C. C.E. la fotbal

STEAUA ÎȘI DESĂVÎRȘEȘTE 
PENTRU IMPORTANTUL MECI

PREGĂTIRILE
CU BENFICA

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni, a sosit 
în Capitală președintele fonda
tor ai Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko 
Kuku Ngbcndu Wa Za Banga, 
împreună cu doamna Bobi 
Ladawa, care efectuează o vi
zită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au întimpinat cu căldură, la 
coborirea din avion, pe pre
ședintele Mobutu Șese Seko și 
doamna Bobi Ladawa. Cei doi 
conducători de partid și de stat 
și-au strins miinile cu priete
nie, exprimindu-și satisfacția 
pentru noua întilnire de la 
București.

De asemenea, la scara avio
nului oaspetele a fost sa
lutat de tovarășul Constantin 
Dăscălescu.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au trecut 
în revistă garda de onoare.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroportul Otopeni ca și 
de-a lungul traseului străbătut 
prin Capitală de coloana oficia
lă do . mașini au făcut 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei 
Bobi Ladawa o caldă manifes
tare de stimă aclamînd înde
lung pentru prietenia româno- 
zaireză.

La reședința rezervată oaspe
ților, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut într-o 
atmosferă cordială cu pre
ședintele Mpbutu Șese Seko și 
doamna Bobi Ladawa.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întilnit, luni, ia Palatul 
Consiliului de Stai, cu pre
ședintele fondator ai Mișcării 
Populare a Revolufiei, pre
ședintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, și doamna 
Bobi Ladawa, care le-au făcut 
o’ vizită protocolară.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de stimă și 
înțelegere reciprocă, în spiri
tul bunelor raporturi de prie- ■

lenie și colaborare existente 
intre partidele, țările și po
poarele noastre.

★Luni după-amiază, Ia Pala
tul Consiliului de Stat, au în
ceput convorbirile oficiale intro 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și președintele fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu deosebită căldură 

în România a 
Mobutu Scse

Doar o zi a rămas pînă la 
primul fluier de arbitru în -   - -.......- -- g partida Steaua — Benfica din 

“ ‘............. . ,2 j semifinalelor
Cupei Campionilor Europeni. 
O fază avansată a compctițici- 
fanion in fotbalul bătrînului 
continent in care, spre satis-

g prima manșă a CnncU rpmnlnni

I
facția noastră, a tuturor, cam- 
pioana României se află prin- 

g tre cele mai bune.I

noua vizită 
președintelui 
Seko, apreciind că aceasta re
prezintă o expresie a bunelor 
raporturi de prietenie și cola
borare româno-zaireze.

Președintele Mobutu ___
Seko a mulțumit pentru invi
tația dd a vizita țara noastră, 
pentru primirea caldă de care 
s-a bucurat la sosirea în Capi
tală și a exprimat profunda 
satisfacție de a se reîntîlni cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și. Mobutu Șese Seko au exa
minat stadiul și perspectivele 
relațiilor româno-zaireze în 
spiritul acordurilor și înțele
gerilor convenite cu prilejul 
întîlnlrilor precedente de la 
București și Kinshasa.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mobutu Șese Seko au avut 
un schimb de păreri în legă
tură cu aspectele actuale ale 
vieții politice Internaționale și 
îndeosebi cu situația din Eu
ropa și Africa.

Convorbirile
• într-o atmosferă cordială, 

înțelegere și stimă
★

Tovarășul Nicolae 
secretar general al ____
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, luni, la Palatul Consi
liului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea președintelui fon
dator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair, Mobutu Șese Seko, 
și a doamnei Bobi Ladawa.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mobutu Șese Seko au ros
tit toasturi, urmărite cu inte
res și subliniate cu aplauze.

Șese

se desfășoară 
2Z ", de 
reciprocă.

Ceaușescu, 
Partidului

„Cupa F. R. Rugby"

Aflați, din nou, atît de a- 
proape de actul final, fotbaliș

ti ții Stelei, pe deplin cpnștienți 
de valoarea partenerei de in- 
trecere, acordă întreaga atenție 

g meciului de miine, antrenîn- 
du-se cu asiduitate.

Ieri dimineață, de pildă, an- 
trenorli Anghel Iordănescu și 

g Radu Troi conduceau, pe unul 
g din terenurile de la Ghencea, 
g o ședință de lucru cu caracter —

din terenurile de la Ghencea,

1

complex la care a participat 
aproape întregul Iot, adică 
portarii Liliac, Stîngaciu și 
Bagiu șl jucătorii de cîmp Io- 
van; Cireașă, Bumbescu, Bclo- 
dedici, Gh. Popescu, Ungurca- 
nu, Dan Petrescu, Bălan, Ma- 
jaru, Tudorel Stoica, Hagi, 
Balint, Lăcătuș. Pițurcă, Co- 
jocaru.

Sînt prezențl, cum se vede.

O „secvență" de la ultimul antrenament al steUștiîor^în prîm-plan 
cu Bălan, Stoica și Belodedici 
la pregătiri, șl jucătorii indis
ponibili în ultima vreme.

Singurul care lipsește de la 
pregătiri este Rotariu, el fiind 
incomplet refăcut de pe urma 
unei accidentări în recidivă.

Așa cum au făcut-o șl pînă 
acum, cu rezultatele cunoscu
te, în paralel cu antrenamen
tele pe gazon, Steaua pregă-

Foto : Eduard ENEA
te.ște acest examen șl prin lec
ții cu caracter teoretic.

Formele de pregătire la a- 
cest important factor al pro
cesului de instruire — teoria — 
sînt diverse, firește, dar un 
maximum de profit componen- 
ții echipei Steaua ti trag de pe 
urma studierii cu atenție a

(formația portugheză a sosit aseară la bucurești
g Aseară tîrziu a sosit la 

București, pe calea aerului, 
g echipa campioană a Portuga

liei, Benfica Lisabona, însoți
tă de un numeros grup de 
ziariști. Antrenorul principal 
Toni ne-a declarat la cîteva 
minute după aterizarea avionu
lui: „Ne așteaptă un meci ex
trem de dificil. Steaua fiind, 
după opinia mea, una dintre 
cele mai complete formații de 
club europene actuale. Vom . 
încerca să obținem un rezul
tat cit mai strins, care să ne 
dea speranțe pentru partida 
retur. Totul depinde de mo- 
du! cum vom scăpa Ia fiecare 

g început de repriză". Am avut g - ------------- -

l

partidă foarte grea, dar în care 
sperăm să facem o figură fru
moasă".

Lotul deplasat la București 
îi cuprinde pe următorii jucă
tori: Silvîno, Bento, Veloso, 
Dito, Mozer, Edmundo, Alvaro, 
Pereira, Elzo. Sheu, Pacheco, 
Tueba, Padinha, Diamantino, 
Aguas, Chiquinho, Chalana, 
Magnusson.

tn cursul acestei după-amlezi 
Benfica va face un antrena
ment pe stadionul Steaua. 
(Ef. I.)

Gheorgha NICOLAESCU

(Continuare tn pao 2-3)

La Timișoara

CAMPIONATELE
NAȚIONALE

DE CANOTAJ FOND

deosebita plăcere de a ne re- 
' întîlni cu Eusebio, acum an

trenor secund, care ne-a spus: 
„Revin cu mare bucurie în 
România unde am evoluat cu 
echipa Portugaliei în partida 
de calificare pentru C.M. ’70. 
Ne-am dat seama atunci de 
saltul făcut de fotbalul româ
nesc, salt confirmat ulterior 
de performanțele selecționatei, 
cît și ale unor echipe de club. 
Iată, după Universitatea Cra
iova, Benfica întîlnește acum 
pe campioana României într-o

ÎN FINALA COMPETIȚIEI
A *

CONTACTOARE BUZĂU Șl ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
Prima dintre semifinalele 

„Cupei F. R. Rugby", cea de la 
Tecuci — programată sîmbătă 
— a pus față în față echipele 
Politehnica Iași și Contactoare 
Buzău. Și. în pofida previziu
nilor. calificata pentru ultimul 
act al competiției a fost for
mația buzoiană, mai bine orien
tată tactic, cu mai multă lu
ciditate în momentele decisive. 
Absenta lui Dumitraș din pa
chetul de înaintași. buzoienii 
au compensat-o printr-o anga
jare totală și punerea în va
loare a unor jucători mai ex
perimentați (Cioarec. Zafiescu. 
Gheorghiosu). piese de bază în 
acest med. 
țin adevărat 
turtle" n-au 
la înaintași, 
Capmare si .. ... __
te. Gomoescu și Dinu) căutînd 
să se înscrie în efortul . colec
tiv pentru obținerea victoriei.

Plecată favorită cum am su
bliniat. Politehnica Iași a avut 
o primă repriză cu o exprima-

Nu este mai pu- 
că nici „treisfer- 
așteptat totul de 
Podărăscu, Țuică, 

Tudor (și. în par-

- A «

re care lăsa să se întrevadă 
reușita ei : dovadă și rezulta
tul la pauză rare i-a fost 
favorabil, 12—6. La reluare, 
însă. studenții ieșeni. poate 
prea siguri de victorie, au avut 
o prestație net diferită, multe 
acțiuni fiind fără nici un ori
zont. O anumită stare de ner
vozitate .nefondată, a unor ju
cători ieșeni a făcut să scadă 
potențialul echipei si de aici 
răsturnarea raportului de forțe 
și implicit a scorului (25—19 
pentru Contactoare). Acesta ar 
fi. sintetic, istoricul meciului...

Realizatori : Capmare si Tu
dor, cîte un eseu și Podărăscu, 
3 dropuri 2 l.p. si o transfor
mare pentru Contactoare. în
vingătorii au mai beneficiat de 
5 l.p,. dintre care una a 
bara (min. 68 la scorul 
21—15) tar 4 tentative de 
au fost foarte aproape de 
lizare. Politehnica 
prin Costea 
mat) Elisei 
de transformare a tintit bara !)

și Vasilache — 3 l.p. Ieșenii 
au beneficiat și ei de 4 l.p., 
cînd erau conduși cu 25—15. 
dar au preferat să joace „la

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 4-a)

CONCURENȚI 
DIN 13 ȚĂRI LA
INTERNAȚIONALELE"

DE JUDO ALE ROMÂNIEI
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, în Sala Rapid din Ca
pitală. se vor desfășura Cam
pionatele Internaționale de 
judo ale României. Pînă ieri 
își anunțaseră participarea 
concurenți din Bulgaria, Bel
gia, Cehoslovacia. Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Turcia, 
Ungaria și U.R.S.S. Firește, 
la startul întrecerilor se vor 
alinia și cei mai buni judoka 
din țara noastră.

Tradiționala competiție orga
nizată de F.R. Judo se numără 
printre testele importante în 
vederea participării la Campio
natele Europene care vor avea 
loc luna viitoare (19—22 mai) 
în Spania.

Ca In flecare an, se sonul 
competițional de canotai va fi 
deschis de Campionatele Na
ționale de tond, pe care — tot 
conform tradiției — le va găz
dui Timișoara. La Întrecerile 
de pe Bega vor fi prezenti cei 
mai buni sportivi și sportive 
din țara noastră. Astfel, nu 
vor lipsi de la start multi
plele campioane mondiale Bo- 
dica Arba. Maria Sava Ma- 
rioara Popescu, medaliații ul
timei ediții a C.M., Dănuț Do- 
bre, Dragoș Neagu, 
Popescu, Vasile 
Iată programul celor 3 
concurs :

Miercuri 6 aprilie : 
de 4 vîsle, 2 vîsle șl 
(feminin — dimineața, 
lin — după amiază) și 
(tineret).

Joi 7 aprilie : probele de 4 
vîsle, 2 vîsle, simplu. 4+1 ra
me. 2 f.c. rezervate iuntorilor 
si junioarelor.

Vineri 8 aprilie : probele fe
minine de 8+1, 4+1, 2 f.c. 
(dimineața) cele masculine de 
8+1, 4 tc., 4+1, 2 f.c., 2+1 
(după-amiază).

Se va concura pe distanța 
de 6 000 de metri în probele 
seniorilor si senioarelor, și pe> 
4 000 de metri in cele ale ju
niorilor și junioarelor. Sosirile 
vor avea loc în centrul ora
șului în aval de podul Mihai 
Viteazu.

Dimitrie 
Tomoiagă. 

zile de

probele 
simplu 
mascu- 
simplu

în Capitala, o importantă întrecere a patinajului artistic

„CONCURSUL PRIETENIA" o IntIlnire a speranțelor

lovit 
de 

drop 
fina- 

a înscris 
eseu (transfor- 
eseu (lovitura

Miercuri dimineața se va da 
startul în cea de-a XX-a edi
ție a „Concursului Prietenia", 
găzduită, pentru a treia oară 
(după 1973 și 1979) de țara noas
tră. Competiția, de o deosebită 
importantă pentru juniorii din 
Bulgaria. Cehoslovacia R.P.D. 
Coreeană. R.D. Germană. Po
lonia, România, Ungaria și

U.R.s.s., slnt așteptate cu jus
tificat interes de specialiștii în 
domeniu care urmăresc și par
ticipă direct la dezvoltarea a- 
cestei discipline.

Timp de cinci zile, la Pati
noarul ..23 August" din Capita
lă vom fi martorii solitudinii... 
soliștilor de la individual, vom 
asista, mai mult ca sigur, la

combinații dintre cele mai gre
le ale perechilor și vom fre • 
dOna, alături de dansatori, rit
murile de tango sau vals.

Surprinzătoare apare absența 
de pe lista de concurs a cu-

Ooino STANESCU

(Continuare In pap a 4-a)



FINALE ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE JUNIORI
Lupte greco-romane UN CONCURS FOARTE REUȘIT

Ca de obicei pentru sportul 
luptelor, lugojenii s-au stră
duit (și au reușit) să organi
zeze un concurs la înălțimea 
așteptărilor. Campionatele Na
ționale de lupte greco-romane 
rezervate juniorilor, găzduite, 
la sfîrsitul săptămînii trecute, 
de Sala Sporturilor Viitorul, 
s-au bucurat de prezența unui 
public numeros și bun cunos
cător al acestei discipline spor
tive. Spre satisfacția localni
cilor. concurențli, în dorința 
lor de afirmare, au realizat 
partide atractive, viu disputa
te. de multe ori învingătorii 
fiind desemnați în ultimele 
secunde 
chiar 
pentru 
fie și 
ini cei 
sit nici surprizele. încă 
prima reuniune, Valentin 
begea (Dacia Pitești) campio
nul național de seniori al ca
tegoriei 48 kg a coborît învins 
de pe saltea ! Autorul acestei 
victorii surprinzătoare este 
musceleanul Marian Sandu (an
trenori L. Coman și Gh. _Cloț), 
un copil de

lugojenii s-au stră-

concurs Ia înălțimea

în
ale meciurilor 

după prelungiri.
ca spectacolul 

mai antrenant 
prezenți, n-au

sau 
Și 
să 

pen- 
lip- 
din
Re-

16 ani și... 43 kg (!),

care i-a îneîntat pe cei pre- 
zenți cu talentul său deosebit. 
Deși învins în primul tur, cînd 
slăbise foarte mult pentru a 
se încadra în categoria 46 kg, 
V. Rebegea a continuat concur
sul, a cîștigat toate celelalte 
meciuri și s-a calificat în fi
nală. în disputa decisivă pen
tru tricoul de campion, el l-a 
întâlnit pe Răzvan Ciobanu 
(Dacia Pitești), pe care l-a de
pășit categoric la puncte (7—1), 
iar în final l-a fixat cu umerii 
pe saltea în urma unui tur de 
cap. Ciobanu este cel care îl 
învinsese — într-un meci dra
matic — pe M. Sandu, musce- 
leanul clasîndu-se pe locul 3.

Tot jocul rezultatelor a decis 
cîstigătorul si la categoria ur
mătoare, -50 kg. Dintre cei 5—6 
candidați la titlul de campion, 
au ajuns în „finala de trei" 
Traian Geană (C.S.Ș. Ră
dăuți), Titel Căran (Muscelul) 
si Gheorghe Zaharia (Petrolul 
Ploiești). Zaharia a cîștigat la 
Geană, dar a pierdut la Căran. 
Tn meci decisiv, muscelehnului 
îi era suficientă o înfrîngere 
la puncte în fața lui Geană și 
se clasa pe primul loc. Așa s-a

și întâmplat : 1. Titel Căran, 2. 
Gh. Zaharia, 3. Tr, Geană.

La categoria 54 kg, finala 
nu s-a mai disputat, cei doi 
pretendenți la titlu fiind acci
dentați. în această situație, fe
derația de specialitate a decis 
ca ambii finaliști, Adrian Mun- 
tcanu (Letea Bacău) șl Ștefan 
Nagy (C.S.Ș. Lugoj) să fie si
tuați pe primul loc, iar al trei
lea s-a clasat Fănel Stanca 
(Rapid București)

Constantin Dodițâ (C.S.Ș. Ră
dăuți) — plecat de ta Letea 
Bacău, antrenor Petre Husaru
— a devenit campion de ne
contestat la categoria 58 kg. în 
finală el l-a învins clar (8—2) 
pe Vasile lonescu (Ceahlăul 
P Neamț). La această catego
rie s-a remarcat, prin saltul 
valoric realizat în ultima vre
me, Sorin Popescu (C.S.Ș. Ra
pid), clasat pe locul 2. Locul 
3 — V. lonescu (Ceahlăul)

Dumitru Popa (Ceahlăul P. 
Neamț) s-a detașat de toți ad
versarii săi de la cat. 63 kg, 
învingîndu-1 prin tuș și pe Lu
cian Raia (Muscelul) Locul 2
— Dorel Paraschiv (C.S.M.- 
I.J.T.L. Craiova), locul 3 —

L. Raia.
Deși craioveanul Ioan Heder 

a cîștigat ultimul meci prin 
tuș, învingîndu-1 pe constănțea- 
nul Ion Crăciun (locul 3), cam
pion la cat. 68 kg a devenit tot 
— pe baza rezultatelor ante 
rioare —, Viorel Iftenie (Nico- 
lina Iași).

La 74 kg, Constantin Ocheană 
(C.S.Ș. Rădăuți) l-a învins cu 
destulă ușurință (tuș rapid) pe 
Lazăr Vertic (Viitorul Bistrița). 
coborîndu-1 pe locul 3. Pe lo
cul secund, Victor Pîrîu (Con
strucția Buc.). Gheorghe Rădu- 
canu (A.S.A. Buzău) a cîștigat 
prin tuș finala de la cat. 81 kg. 
cu Gheorghe Mutiga (Minerul 
Motru) — locul 3, locul 2 fiind 
ocupat de Gheorghe Dobre (A- 
luminiu Slatina). La 88 kg, Ma
rius Mustață (Ceahlăul) l-a în
vins surprinzător de rapid (tuș) 
pe V. Marțuneac (C.S.Ș. Su
ceava). Locul 3 — Gelu Borș 
(C.F.R. Timișoara), Silviu Bar 
(C.S. Arad) s-a Impus clar la 
cat. -188 kg, cîștigînd prin tuș 
majoritatea întâlnirilor. Pe lo
cul 2 s-a situat Dănuț Grămadă 
(C.S.Ș. Rădăuți), larpe 3. Gabi 
Petrescu 
restO.

(CESAROM Bucu-

Mihai TRANCA

Judo: LOCUL I €. S. $. INDUSTRIA UȘOARA ORADEA
de juniori I (17—18 
(15—16 ani), și-au 

un adevărat
Peste 400 

ani) șt II 
desemnat, după — .. 
„maraton", laureații ediției 1988 
a Campionatelor Republicane 
Individuale de judo. Spectatorii 
din tribunele — aproape me
reu pline — ale sălii Sportu
rilor din Oradea, au aplaudat 
călduros (și nu de puține ori 
zgomotos) întrecerile deosebit 
de aprige ale tinerilor de Pp 
cele trei tatami. Iar alunei cînd 
își încercau șansele orădenii. 
nu se mai auzea mai nimic din 
spusele crainicului. Firesc, așa 
se întâmplă peste tot cu spor
tivii localnici. Numai că oră
denii au concurat peste aștep
tări. Juniorii de la C.S.Ș. In
dustria Ușoară Oradea (pre
gătiți de tânărul antrenor Ma
rius Vizer) s-au situat pe pri
mul loc în clasamentul pe clu
buri și asociații sportive, cu 8 
sportivi pe podiumul de onoa
re Si 40,5 puncte. Alți juniori, 
și ei orădeni, dar de la Spar
tac (elevi ai pr-ea cunoscutul ui 

s-au 
5 

de
3.
4.

P, 
6.

tehnician Florin Velfci) 
clasat pe locul secund - 
concursnți pe podium. 28 
puncte. Pe celelalte locuri : 
C.S.Ș. Șoimii Sibiu 25 p, 
ICEMENERG București 22,5 
5. Dinamo Brașov 18 p, 
C.S.Ș. Gloria Arad 17 p.

Dintre cei 16 campioni 
semnați la această ediție

de-

mai furtunoasă decît toate cîte 
au fost pînă acum — un sin
gur junior a reușit să se de
tașeze cu ușurință : Adrian 
Croitoru (Unirea Focșani) Ja 
cat. 86 kg, care și-a învins toți 
adversarii prin ippon I

Cîte ceva despre finalele pe 
care le putem cota cu nota 
maximă. Un ippon mult aplau
dat la 56 kg“ : nu trecuseră 
decît 40 de secunde cînd Iosif 
Ilajlac (Spartac) l-a proiectat 
năpraznic (o-soto-gari) pe Dra- 
goș Anton (Dinamo Brașov). 
Apariția altui talentat junior 
orădean. Cristian Țifra (C.S.Ș. 
Ind. Ușoară), așteptată cu piare 
interes a fost aplaudată la 
scenă deschisă, în finala de la 
cât. 60 kg. cu Attila Brassay 
(C.S.Ș. Gloria), finală pe care 
a încheiat-o, în min, + prin 
ippon (tzuri-goshi). Doar 10 se
aside — nici una în plus — 
trecuseră în momentul 
Cristi Helerman (C.S.Ș. Deva) 
a obtinut victoria prin 
(harai-goshi) în partida, de la 
. 68 kg“. cu Sebastian Surdu 
(Metalul Cugir). Arădeanul 
Alexandru Ciupe (C.S.Ș. Glo
ria) părea imobilizat (min. 2) 
și deci total inofensiv în due
lul cu Alberto Angheloiu 
(ICEMENERG), la cat. 75 kg. 
Ei bine, tocmai în acea poziție, 
Ciupe a reușit lippon-ul cu 
kansetzu (luxare).

Iată clasamentele 
categorii :

finale pe

I, cat, 56 
(Spartac 

(Dinamo Bv.),

kg : i. lo- 
Oralem, 2. 
‘ ' 3, M.

cînd
Ippon

JUNIORI 
sif Hajlak 
D. Anton
Sava (C.S.Ș.__Șolmll_Șibiu) <d D, 
lonescu —
60 kg : 1. 
Industria 
say (CSȘ 
Cerchizan
Romocea
Zoltan Teszari (Spartac), 
Stănuleț (CSȘ Poli. Tași), > 
Ciurdaru (CSȘ Ind. ușoară)
R. Pîrvu (Oțelul Tîrgovlște) : li 
kg : 1. Istvan Patakj 'Voința 
Tg. Mureș), 2. D. Fufezan (Me
talul Aiu.d). 3. N. Hașegin «CSS 
2 Constanța) și Gh. Bcun-he 
(C.S.Ș. Șoimii) ; 78 kg : '. V'(.- 
rel Gindac (CSȘ Viitorul Pi
tești), 2. I. Conchi (CSM CSȘ 
municipiul Gh. Gheorgail-D’-j , 
3. T. David (Petrolul Arii) și
S. Ifrim (CSM CSȘ) ; 86 kg : 1.
Adrian Croitoru (Unirea Foc
șani) , 2. L, Balceș (CSȘ Ro- 
man), 3. S, Topea (Mstaliil Ali
cea) și I. Compi (AutoTiOi.-ani'ea 
Mediaș) ; 95 kg : 1. Ion Pop
(CPL Bistrița), 2. V. Plerlevară 
(Dinamo Bv.), 3. C. Mitrin 
(CSȘ Olimpia Craliova; ăl P- 
Hangiuță (CSȘ Gloria) ; +95 kg : 
1. Emin Acmola (CSȘ 2 Con
stanța), 2. R. Tonal (CSȘ ’nd. 
ușoară) 3. M. Tanțu (CSM CSȘ) 
și F. Burducea (CSȘ Gtlațil , 
JUNIORI II, 49 kg : x. D>-l:i 
Bălaș (Petrolul Arad), 2. N. Iri
ți (CSȘ Șoimii), 3. C. Ora nene 
(CP Bacău) și N. Savu

(ICEMENERG Bl..-.' 1 
Cristian Țifra ilC.ȘȘ 

ușoară), 2. A. Bras- 
Gloria Arai), 3. J. 
(CSȘ Șoimii) și A. 

(Spartac) ; 55 kg • 
2. G. 

C.
Și

Bistrița) ; 53 kg : i. :
Gheorghe (ICEMENERG), 
Cosma (CSȘ Ind. ușoară), 
Luca (CSȘ 5 Rapid Buc.) 
Szabo (Spartac) ; 57 kg : 
hei Incze (CSȘ M, Clue), z. 
Surtu (CSȘ Ind. ușoară), 3. 
Dragomir (CSM CSȘ) și L

■ ' ușoară) ; 62 kg : 
Kaltor (CSȘ Ind. u- 

Fr. Gcre (CSȘ fnd
AI. Văleanu ip5Ș A- 
Circumaru (Pit-*>:hi- 

- cri ul
2.____ ,____ ,___ _____ 1

Iosif (Dinamo Bv.) și C. Buzoni 
(CSȘ Deva) ; 73 kg : 1. Alexan
dru Ciupe (CSȘ Gloria), 2 A. 
Angheloiu (ICEMENERG), 3 I. 
Veselin (CSȘ Olimpia O.atova: 
și M. Maftei (IACED 3ji.) ; tâ 
kg : 1. Gheorghe Techer 'Soair- 

“ ' (M'3'al.ul

Lupt? libere CENTRUL DIN TG. JIU 8 TITLURI

M i •* m
2 »

1,
2.

(CSȘ Ind. 
Alexandru 
șoară), 2. 
ușoară), 3. 
lud) și D. 
mistui Pitești) ; 68 kg : 1, 
Helerman (CSȘ Deva), 
Surdu (Metalul Cugir),

F.
I.
1.

Le- 
n.
G. 

St'r
1.

s. G.

tac), 2. G. Munteanu
Fii! peștii de Pădure), 3. C. Duiu 
(ICEMENERG) și R. Dumit-u 
(CSȘ șoimii) ; +83 kg : 1. ion 
Strîmbeanu (IACED), 2. A. or- 
dănescu (Nitramonla Făgă -aș , 
3. V. Dobre (Electronica B'i: > 
și M. Stanciu (Unirea Foîiant..

Costin CHIRIAC

Duniitu

Programate în ultimul mo
ment în Sala Armatei din Ora
dea, Campionatele 
de lupte libere 
au pus la grea 
organizatorică 
C.J.E.F.S. și a

Naționale 
pentru juniori 
încercare forța 
a activului 

_______ _ președintelui 
Comisiei județene de speciali
tate, Ing. Viorel Ștrengar, dar 
totul s-a încheiat cu bine, 
în turul 5, la cat. 58 kg, spor
tivul localnic D. Poiană îl con
ducea pe timișoreanul C. Mioc 
cu un avans de 3 puncte, atunci 
cînd mai erau 30 de secunde 
pînă la finalul meciului. în 
caz de victorie, orădeanul ar 
fi cîștigat titlul de campion. în 
loc să păstreze rezultatul. Po
iană a continuat să ataoe. dar 
i-a oferit șl adversarului posi
bilitatea să “facă' același lucru.

Mioc a contraatacat, a egalat, și 
a preluat conducerea la punc
te, cîștigînd meciul și titlul de 
campion, iar Poiană s-a clasat 
pe locul 4.

O remarcă specială — com- 
ponhnților Centrului de pregă
tire olimpică de la Tg. 
(antrenori 
Geantă 
are 8 
țilă. I. 
cu, D.
N. Văleanu, M. Toma și 
Drăgoi.

Iată lista primilor trei clasați 
la cele zece categorii: 46 kg: 1. 
Vasile Frățilă (C.S.Ș. Viitorul 
Vaslui), 2. V. O ană (C.S.Ș. Ra
pid Buc.), 3. S. Mumjev (Semă- 
năt.-Vulcan Buc.); 50 kg: 1.
Istvan Demeter (C.S.Ș. Voința

•Tiu
Al. Motorga, Al 

și E. Cîrciumaru), care 
campioni : V. Fră- 

Demeter. A Cîufules- 
Lungu. L. Dumitrescu.

FI.

li DACIADA In frumos succes al sportului dc inosâ

ȘAHIȘTII MILITARI IN COMPETIȚIE

Reghin), 2. F. Tucu (C.S.Ș. Oțe
lul Călărași), 3. F. Bortea (C.S. 
Tîrgovlște); 54 kg: 1. Aurel Clu- 
fulescu (Oțelul Călărași), 2. C. 
Manea (Steagul Roșu Brașov), 3. 
Z. Szasz (C.S.Ș. Odorheiu Secu- 
esc): 58 kg: 1. Cosmin Mioc 
(C.S.Ș. Timișoara), 2. C. Vălea
nu (Dinamo Brașov), 3. O. Ble- 
ian (C.S.Ș. Spartac Oradea); 63 
kg: 1. Eugen Stanciu (Steagul 
Roșu Brașov), 2. V. Dumitrescu 
(Progresul Brăila), 3. F. • Petei 
(C.S.Ș. Oilor^jiu Secuiesc); 68 kg:
1. Dan Lungu (Dinamo Brașov),
2. M. Tudorașcu (Hidrotehnica
Constanța), 3. V. Popa (Hidroteh-, 
nica C-ța); 74 kg: 1. Laurențîu 
Dumitrescu (Dină'mo Brașov), 2 
V. Tothczan (C.S.M. Cluj-Napo
ca), 3. V. Matelaș (C.S.Ș. Odor
heiu Secuesc); 81 kg: 1. Nicolae 
Văleanu (Hidrotehnica), “ "
ștefan (C.S. Onești Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), 3. C. Ciorei ; 
Craiova); 88 kg: 1. Marian Toma 
(C.A.L. Țg. Jiu), 2. C. Trucmel 
(C.S.Ș. Mangalia), 3. J. Bercea 
(Dunărea Galați); +88 kg: 1.
Florin Drăgoi (Dinamo Brașov) 
2. M. Vlad (Hidrotehnica Con
stanta), 3. V. Grec (Armătura 
Zalău).

2. C.

C. (C.F.R.

Ilic GHISA, coresp.

La centrul de șah al Clubului 
sportiv universitar Medicina din 
Timișoara s-a încheiat recent, e- 
tapa finală pe Ministerul Apără
rii Naționale, a Campionatului 
militar de șah, competiție înscri
să sub genericul Daciadei. Nu
mărul record de participant!, cu 
29 sportivi calificați în urma 
desfășurării etapelor de masă — 
pe subunități, unități, mari uni
tăți șl comandamente — vorbește 
cit se poate de convingător de 
faptul că, în ambianța generoa
să a competiției sportive națio
nale. sportul minții se bucură de 
o audiență tot mai largă în rin- 
dul militarilor armatei -noastre, 
"Ediția de anul acesta, a IV-a, a 
constituit un progres șl în ceea 
ce privește valoarea finaliștilor: 
pentru prima dată am consemnat 
prezența unui maestru de șah — 
locotenentul major Dorin Humă 
— șapte Sportivi (alt record) a- 
vînd clasificarea de candidat de 
maestru. Să mal notăm că, nu 
cu mult timp înainte, cinci 
dintre ostașii finallști participa-

seră la finala Campionatului Re
publican de juniori I.

Date fiind aceste premise, par
tidele au fost echilibrate, dirze. 
cu multe momente Interesante, 
care au complicat disputa. Do
vedind o bună pregătire teoreti
că. cei mai mulțl dintre concu
rent! au luptat fără menaja
mente, țintind un loc în fruntea 
clasamentului. Exceptîndu-1 pe 
ocupantul locului I, care s-a im
pus clar, cu cinci victorii conse
cutive în primele cinei runde 
disputa pentru locurile doi si 
trei a fost deosebit de strînsă. 
abia ultima rundă lămurind si
tuația. lată clasamentul final, 
după nouă runde: 1. Locotenent 
major Dorin Humă — 7,5 p, 2 
Fruntaș t.r. Alexandru Gociman
— 7 p, 3. Locotenent subtnginer 
Constantin Rîpașcu — 6,5 p, 4. 
Soldat Adrian Nan — 6,5 p, 5. 
Caporal t.r. Valentin Bărbulescu
— 6 p, 6. Fruntaș t.r. Remus 
Airinei — 6 p.

Maior Mihai FLOCA

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 30 MARTIE 1988. 
Cat. I: 
lei și 2 
cat. 2: 
lei și 2 
cat. 3: 
55,25 a 
388 lei; 
cat. Z: 
la cat. _. ___  __  ______ ,_____
Cojocaru Valentin din localitatea 
Valea Doftanei, jud. Prahova, a 
cîștigat suma de 50.000 lei. în 
numerar.

1 variantă 100% a 56.000 
variante 25% a 12 500 lei; 
1 variantă 100% a 38.845 
variante 25% a 8 711 lei;

18.50 a 3.150 lei; cat, 4: 
1.055 lei; cat. 5: 150,03 a
eat. X: 174,25 a 334 ,ci;
3.104.50 a îoo iei. Report 
1: 3.888 lei. Participantul

• Agenda săptămînii care abia 
a inoeput, rezervă o reală bucu
rie pentru iubitorii de competiții 
sportive si, in egală măsură, pen
tru participant!! la trageri’e 
PRONOEXPRES. Pan fumul „nop
ților mexicane" sau strălucitele 
evoluții ale . Nadlei Comăneci,

PERS

EXC

Divizia A de

■

CLARIFICĂRI IN
Etapa a XVILt a a Campionatu

lui Național de baschet masculin 
a clarificat în mare măsură 
componența grupelor turneelor 
finale ale Întrecerii (1—4, 5—8 șl 
9—12) care zor Ii alcătuite, Cupă 
toate probabilitățile, conform 
clasamentului actual. Amănunte 
de la Întâlnirile etapei :

GRUPA 1-6
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 100—'.09 și 102— 
103. Partide cu e- 
voluțil ale scorului 
Interesante. Sîmbă- 
tă, rapidiștli au 
condus cu 20—14 
(min. 7), apoi echi
pa Academia Mili
tară a dominat, a 
egalat și a o’, ținut 
avantaj pentru ca 
între minutele 20 și 
25 seria de patru 
coșuri (de cîte 3 
puncte) marcate de 
Gh. Ghiță (3) șl V. 
Suciu (1) să readu
că la „clrma'* jocu
lui formația ferovi
ară. Aceasta nu a 
mai cedat inițiativa 
pentru că a avut în 
Gh. Ghiță un bas
chetbalist In mare 
formă atât în atac 
(a Înscris 52 
puncte), cit si 
apărare (unde a 
ținut intercepții 
repetate rîn-durl 
și-a Impulsionat 
chipierii). A doua 
zi, după un Început 
bun al „Academiei*' 
(16—10 in min. 3), 
Rapid a luat iniția
tiva reușind ta, în 
min. 39, să condu
că cu 16 p+ncte 
(77—61). Apoi fero
viarii s-au lăsat pe 
tinjeală, iar adver
sarii, cu M. Mari
nescu, V. Zdren- 
ghea, C. Scarlat, M.
Braboveainu șl 
Panaitescu tot 
hotărîțl 
toarcă"
— cu 
încheierii
— la

Panaitescu 
Bîrsan 44-2, 
schi 24-0 p 
tară, resp 
povici 164-2 
Miha 84-2, 
Dumitru 94- 
94-17. Au a 
Băclilă (cu 
I. Olarii — 
bine). Jk

STE.ȚGX 
ORADEA 11 
bele echipe

AI.
mai 

să „în- 
rezultatul,
8 secunde 

timpului

Costel Cernat (aruncind!, 
nou coșneterul echi-pei 
de sîmbătă)
au ajuns 

Înaintea 
de joc 

100—103 ) 1), deci la un 
pas de egalare, pe care nu au 
obținut-o. însă, deoarece nu au 
izbutit să realizeze aruncarea 
necesară de " puncte, ci doar 
una de 2. Referitor la nivelul 
tehnic al mec'urilor, el s-a ridi
cat rareori a ceea ce se pre
tinde la două divizionare A din 
grupa 1—6. Au înscris: Zdvcn- 
ghea 0+28, Scarlat 21+17 Bra- 
boveanu 24+10, Marinescu 15+10,

Foto :

mai minimi 
nilsibil defe 
sîmbătă, ap 
Costel Cern 
verseze im 
printr-o 
bună. Și a 
resimțit abs 
Nicoar^gjg, 
șl a lui K- 
înscris: Er 
23+0, Căpu 
nu 21+14, 
senbUchler

La întrecerile universitare de tenis de

BUCUREȘTENII
La finele săptămînii trecute, 

reprezentanții a zece centre u 
nive'rsitare — Brașov, Bucu 
rești, Cluj-Napoca,’ Craiovă, 
Galați, Iași, Petroșani, Ploiești, 
Timișoara, Tg. Mureș —, căro
ra li s-au alăturat și tinerii de 
la Institutul de Marină din Con
stanța, s-au reunit în sala de 
sport a I.M.F. din Tg. Mureș 
pentru a-și disputa titlurile e- 
diției a 18-a a Campionateloi 
Republicane Universitare la te
nis de masă. întrecerile au 
fost dominate de bucureșteni, 
care au reușit să obțină 10 
locuri (din cele 15) pe podiu
mul de premiere, el clasîndu-se 
de patru ori pe locul întâi și 
de cîte trei ori pe pozițiile ur
mătoare. Din rîndul acestora, 
în prim-plan, Cornel Stoica 
(I.E.F.S.), Elena Anescu, An
dras Fiilop (ambii Politehnica) 
și Tatiana Furtună (I M.F.), cu 
prestații foarte bune care l-au 
situat de cîte două și 
trei ori în primele trei 
ale clasamentelor.

Multe dintre partidele 
tate au avut un ridicat grad de 
spectaculozitate și au fost de 
un bun nivel tehnic. Acest lu
cru este explicabil și prin fap
tul că, în general, cei mai multi

chiar 
locuri

dispu-

ÎN PRIM-PLANUL CO
dintre studenți s-au prezentat 
bine pregătiți Ia aceste finale.

. dar și faptului că tcJți scmlfi 
naliștii au fost sau sînt jucă 
tori divizionari : Cornel Stoica 
(București), Elena Anescu (Rm. 
Vîicea;, Andreea Geller (Arad). 
Andraș Fiilop (Od. Secuiesc). 
Gabriel Gogu (Cluj-Napoca). 
Aurel stoianov (Buzău) ș.a 

Dintre multele meciuri des
fășurate, mal interesante ni 
s-au părut a fi cele dintre 
Stoianov — Gogu, Sekereș — 
Koffol din optimi și încheiate 
cu 2—1 în favoarea primilor, 
dar mai ales finalele la dublu 
fete (Furtună, Tomuș — Gardo, 
Măclnic) și simplu băieți (Stoi

ca — Fiilop), cu dese răstur
nări de scor, cu lungi schim
buri de mingi, care au ținut 
trează atenția întregii săli, 
partide încheiate în cele din 
urmă cu cîștig pentru Furtună 
Tomuș și, respectiv, Stoica.

CLASAMENTE, masculin, sim
plu: 1. CORNEL STOICA (IEFS). 
2. Andraș Fiilop (Poliitthni :a 
București), 3. Aurel Stoianov 
(Mine Petroșani) ; dublu : 1. C. 
STOICA, C. DRĂGOI 'TUFA.', 
2. G. Gogu, I. Solymasy Po'l- 
tehnlca Cluj-Napoca), 3. A. Sto-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
care au marcat începutul unor 
rezultate uimitoare pentru gim
nastica românească, alte atîtea 
șl atîtea emoții și bucurii pe 
care le-am trăit, de flecare dată 
cu prilejul pai'tidpărli sportivi
lor români ,a intrecerile olimpi
ce, vor fi din nou evocate prin 
simpla participare a fiecăruia la 
importanta „TRAGERE EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES ,.O- 
LIMPIC", programată să albă ,oc 
duminică, 10 aprilie 1983. Desigur 
că șl avantajele oferite partlci- 
panților vor fi pe măsura încăr
căturii emoționale a unor aseme
nea evenimente, e + ajuns să 
amintim de variata gamă de 
cîștiguri, pentru a m. convinge 
de șansele și perspectivele ce ca
racterizează tragerea respectivă: 
autoturisme, excursii peste hota
re și sume de bani de cuantu- 
muri diferite, tn ceea ce privește

formula tehnică, nici aceasta nu 
se anunță a f! mai puțin atrac
tivă, dacă avom in vedere cele 
42 de numere, cuprinne in 6 ex
trageri, cu posibilitatea de a se 
cîștlga si cu S numere, din 6 
sau din 8 extrage. Termenul li
mită pentru vlnzarea biletelor 
— care deja a Început — este 
sîmbătă, 9 aprilie!
• Vă prezentam și programul 

concursului —— 
duminică, 10 ap-iile: 
Juventus; 2. __ _  _ _______ ,
3. Fiorentina — Pisa; .4. Milan — 
Empoli; 5. Napoli — Inter; 6. 
Roma — Samnrlorta; 7. Torino — 
Pescara: 8. Verona — Cesena; 9. 
Atalanta — Lazio; 10. Băii — 
Triestina; 11.- Bologna — Catan
zaro; 12. Cremoncse -- Brescia; 
13. Udinese — Genoa.

PRONOSPORT de
1. Ascoii —

Como — Avellino;

tanov, V. 
troșani) ; 
ANDREEA 
Timișoara), 
(Politehnica 
ti ana Furtu 
rești) ;
FURTUNA 
(I.M.F. 4
Gardo, ț 
versitatea 
'na Anescu, 
litehnlca Bt 
ELENA /
FULOP (Po
2. Daniela 
(IEFS),
Dan Ri'Chtei

TRENU:

Durata 
in excurs 
participan

— Pe 
Deltă, gaj 
să vă înti 
face în h 
le ; servii 
taurante ; 
și bogat p

— Pentr 
minimum 
țiune de 
ciați la c 
cursie în

Trei atr 
cu trenur 
ral în ac

— RĂPI 
VENABIL

Solicitat 
agențiile 
de Turisn 
București, 
comisiile ' 
masă din 
instituții-



st masculin

A TURNEELOR FINALE
NE-A ÎNVINS 0 ECHIPĂ MAI BUNĂ!

I
I

ocu- 
direct

-67. Am- 
upat in

0+2, Cristescu 1+11, Netolițehi 
2+13, Chirie 0+2, V. loan 8+4, 
pentru Steaua, respectiv Antuchi 
16+22, Rădulescu 18rl6, Gh. Pas- 
cu 16+2, Fodor 20+4. Flaundra 
4+13, Șarlă 8+ 0 Szabo 2-H. Cris- 
tea 14+2. Arbitri: C. Dumitrache 
— Z. Raduly și respectiv C. Geor
ge șl M. Rus.

Dumitru STANCULESCU
DINAMO BUCUREȘTI — 

I.C.E.D. C.S Ș. 4 BUCUREȘTI 
109—94 șl 129—96. In partida de 
sîmbătă, dlnamovlștli au condus 
confortabil de la început, tn re
priza a doua, constructorii au 
reușit să se apropie la numai 4 
puncte (85—89. în min. 34), dato
rită apărării agresive, dar rată
rile incredibile și accidentarea 
lui Pogonaru (in același minut), 
ca și seria de coșuri a lui 
Uglai (în finalul nxciuluJ), i-a 
privat de un rezultat mai strîns. 
Duminică, dlnamovlștli. cu VI- 
ncreanu foarte sigur sub panouri 
(spre deosebire de pivoții de la 
I.C.E.D.), avînd în Niculescu șl 
David două „milnl" eficace, au 
realizat un rezultat care ne scu
tește de comentarii. Au marcat: 
Vinercanu 18+14, Bălrnăgeanu 
9+0, Bărbulescu 4+9, Sinevici 
8+13, Niculescu 25+41 Ionescu 
6+4, lacob 3+8, Uglai 12+10, Da
vid 20+26, V. Constantin 3+4, 
respectiv Păsărică 10+17. Popa 
27+14, Toader 4+2, Mădîrjac 
4+0, C. loan 0+10, Ciocan 4+6, 
Mihalcea 11+7, Pogonaru 24+36 
Costln 10+4. Au arbitrat: I. Ola- 
ru — O. Vestlnian și C. Dumi
trache — B. Bădilă.

Nicoleta ALDEA
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GRUPA 7-12
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 

RAMIRA BAIA MARE 87-72 
și 92—75. Virgil Băiceanu a con
tribuit esențial la victoriile con- 
stăntenilor datorită celor 93 (41 
șl respectiv 52) de puncte înscri
se. Ceilalți co-geteri ai meciuri
lor: Moldoveana 23+11, Cvcoș 
8+13 de la Farul, respectiv Cio- 
cian 16+16, Fopescu 19+12, Fie
rea 13+10. Arbitri. N. Ionescu și
N. Constantines ca. (C. POPA- 
oaresp.).

BALANȚA C.S.U. SILIU — PO
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
103—96. și 116-ăl. Succese lără 
probleme obținute de sibieni, cu 
un lot evident mai bine pregătit. 
Coșgeteri: Daian 37+22, Herbert 
28+20, Bretz 18+24 de la Balan
ța, respectiv Bolștcanu 23+27, 
Moscalu 31+19, Mihăileseu 10+20, 
Măgurean 19+'’. Aroltrl: R. Stăn- 
ciulescu și G. Isofache. (I. IO- 
NESCU-coreop.).

ELECTROBANAT TIMIȘOARA 
— C.S.U. T.A.G.C. IND. BRAȘOV 
89—77 și 97—74. Mal aclivl și mai 
eficienți, timișorenii au condus 
permanent în ambele partide. 
Coșgeteri: Iile 29+26, Ionescu 
18+10, Bota 17-t21 de la ELBA, 
respectiv Calrr.cea 15+14, Krisz- 
bai 15+8, Hegycsi 15+21. Arbitri: 
AL Guță și R. Vaida. ,’C CREȚU

ȚIEI
Pe-ine 

iplu : 
oiM^hnica

A n es j a
3, Ta- 

. Bu-M- 
rATI ANA

TOMUȘ 
»o .-îoila 

(U.ll- 
. £ e-

eșu (Po- 
dxt : 1.
ANDR+Ș 
uoirejd,.
:1 Stoica

Furtună 
ireșii).

IOVAC

!LE

INĂRII
ilecării 
legerea

și în 
egătite 
rrea se 
'ortabi 
h res- 
varlat 

lent; 
ir de 
-o sta- 
benefi- 
o ex- 

•ia. 
curslei 
ie lito- 
dă :

CON-

de Ia 
idețene 
.T.H.R.
de la 

nul de 
ri și

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

- ooresp.j.
CLASAMENT

1. STEAUA
I. Din. Buc.
I. I.C.E.D. Buc.
I. Din. oradea
î. Rapid Buc.-) 

Acad. Mii.
Balanța S’b.

I. Farul C-ța
i. ELBA Tmș.
I. C.S.U. Bv. 
. RAMIRA
!. Polit. Iași
•) Echipă penalizată.

36 33 3 3824 :3077 69 
36 33 3 3666:2!>59 69 
36 14 22 3307:3527 50 
36 14 22 ”•28:3383 50 
36 11 25 3012)3395 46
36 3 33 2868 )?564 39 
36 24 13373:3053’60 
36 22 14 3239:3133 53 
36 18 18 3242:3189 51 
36 16 20 3237:3394 52 
36 15 21 3141:3174 51 
36 13 23 3128:3417 49

I
I
I
I
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După un Început de sezon mal 
mult decit promițător, cu +3 la 
.adevăr", Universitatea Craiova 
a așteptat cu 'încredere șl nerăb
dare partida cu Victoria, 
panta locului 3. Meciul
era, nu-i așa'.’, cel ma, în măsu
ră să producă dovezi despre un 
raport de forțe socotit în „Bănie" 
ca fiind, nu doar prin prisma 
tradiției, favorabil Universității. 
De altfel, înaintea întâlnirii, unul 
dintre foștii jucători ai iubirii 
,,alb-albastre“ Petre Deselnicu, 
acum apreciat inginer șl mem
bru în secția de fotbal, a expri
mat fidel această stare de spirit: 
„Veți vedea, vom avea azi un 
meci mult mal ușor decît se 
crede!".

Și-am văzut! Chiar dacă a vrut 
mult, nimic de reproșat la acest 
capitol, Universitatea a reușit 
puțin, foarte puțin. Pentru că, 
pe de-o parte, a prinți o zi mai 
slabă (cu exoepția lui Geolgău șl 
a lui Clurea, nota 7 apărută tn 
cronică în dreptul lui Blță ex- 
plicindu-se prin golul marcat) și 
pentru că, mat ales pentru asta, 
a întâlnit o formație harnică, 
disciplinată, inteligent așezată în 
teren, excelent pregătită fizic 
si bătăioasă In frumosul înțeles 
al euvîntului. Impunlnd astfel 
legea jocului, Victoria a ciîști- 
gat clar, permițîndu-șl chiar, ln- 
tr-un final care l-a aparținut 
net, să irosească (la 3—C) ocazii 
uriașe prin Augustin (mln. 81 șl 

Fieoare dintre’ fotbaliș- 
anitrenațl de

a făcut 
ce face

pede“ a bucureștenilor și 
mai bun lucător de pe gazon, 
Victoria problnd, in toate .com
partimentele și in roate fazele 
că e demnă de locul 3 șl, Impli
cit, de o cupă europeană. Sigur 
că, în absența lui Lung, Cra'ova 
poate invoca lipea unui portar 
de valoare, golurile 1 șl 3 fiind, 
măcar parțial, „opera- tinerilor 
Crlșan și Mafeeucu (acesta .a 
debut în ,,A“). Dar asta a fost, 
ca să zicem așa, treaba Universi
tății și nicidecum a Victoriei, ale 
cărei merite nu se cuvin cu ni- 

lncă mal mult.
portarilor 

Nicușor
mic diminuate. ____
Sesizînd nesiguranța 
craiovenl, „abilul" 
le-a cerut eterilor' Băl să șuteze 
cît mal des și Am orice poziție, 
ceea ce a dat roade.

Eșecul a Însemnat pentru Cra
iova un duș rece, care a fost 
însă, spre lauda tribunei (care 
l-a aplaudat pe Crișan la Înlo
cuire!) și a conducerii clubului, 
primit cu realism șl bărbăție, 
profesorul Cornel Stroe declarînd 
că „ne-a învins o echipă mai bu

Universitatea Uralova —• Victoria 1—3 ; ca pe tot parcursul me~ 
ciului, Damaschin I e mai rapid decit Ad. Popescu

Foto : Nicolae PROFIR

PUNCTELE TREBUIE
Cînd 10 (rece) echipe, de ia 

looul 8 (F.C.M. Brașov) )a iotul 
17 (Sportul Studențesc) sînt în
șirate pe distanța a doar 4 (pa
tru) puncte, cînd retrogradarea Ie 
amenință aproape în egală mă-

VINA. JUCIND!

85). 
til
Feodot
a știut 
pentru C. bolomon,

fotballș- 
Nlcușor ei 
oe știa sl 
cu un piue 

.mintea lim-

nă! Victoria ne-a fost azi supe
rioară la toata capitolele!-* Chiar 
dacă, sub bagheta Iul Constan
tin, Craiova e pe un drum, dreipt, 
construcția formației 
operație ’ 
tâ timp 
seamănă

ca orice 
de acest gen — necesi- 
șl răbdare. Numai cine 
bine va culege la fel.

Ovidiu IOANIȚOAIA

0 FORMAȚIE IN DECLIN Șl ALTA „TARE CA... OȚELUL"
Politehnica înregistrează în a- 

ceastă primăvară un nedorit re
cord: este singura etbioă care, 
în cele 4 meciuri susținute, n-a 
realizat nici un punct ! Ca urma
re, de la un liniștitor zero la „a- 
devăr" la încheierea turului, a 
ajuns .azi la un mgrijo-ător mi
nus patru", cu atît mal surprin
zător cu cit echipa ar”, de fapt, 
același lot cu care, In toamnă, 
a constrlns pe Dinan.o să-și în
scrie unica Infrir.gere tn palma
resul actualului campionat.

Prin urmare, problemele de re
zolvat, în continuate, la echipa 
timișoreană nu sînt (nici nu mal 
pot fi) de fortificare a lotului, ci 
de găsire a acelor modalități de 
pregătire morală, fizică și teh- 
nlco-tactică prin care să se re
vină la standardul din tur. Adi
că la o îmbunătățire a jocului, 
deficitar dumin+ă în toate com
partimentele, in special în atac. 
Ce dovadă mai clară de inefica
citate decît aceea că cele două 
vîrfuri (i-am numit pe Ucu și 
China) ale unei echipe care joa
că (și domină) pe teren propriu, 
obținînd șl 13 cornere, n-au tras 
nici un șut la poartă! Antrenorii 
Ion Ionescu șl Dan Părlnișan 
au euvîntui. Dar. degrabă șl e- 
nergic, pentru ca situația echipei 
să nu se deterioreze ireparabil.

Decepționat ' .. ..
exasperanta a 
(care a înscris 
ultimele patru 
cui timișorean . _ 
a-i aplauda îndelung pe oaspeți. 
Și pe bună dreptate, pentru că 
gălățendi s au dovedit din nou

„o echipă tare ca... Oțelul". Bine 
pregătiți pe toate planurile, de 
antrenorii Constantin Hidulescu 
și loan Sdroblș, conduși cu pri
cepere în teren de un Burcea 
entuziast ca un lunlor și abil la 
minge ca un prestidigitator, gă- 
lățenii și-au aiăguat duminică 
încă un argument pentru intra
rea în noul „careu de ași" 
fotbalului nostru șl — de ce
— pentru un loc într-o urnă 
ropeană, ia vară, la Zilrich 
la Geneva.

Radu URZICEANU

al 
nu 7 
eu- 
sau

sură, este posibil, și chiar ome
nește, ca starea de surescitare a 
jucătorilor ->ă Înregistreze o oa
recare creștere. Dar nu in ase
menea măsură Incit calitatea 
fotbalului practicat să fie negli
jată aproape total. Din punct de 
vedere al spoetacolu’ul sportiv, 
al fotbalului practicat, Întâlnirea 
Rapid — F.C.M. Brașov, de pil
dă, a lăsat cu to+ul de dorit. 
Puține au fost fazele frumoase 
care să-l fi răsplătit pe cel '.6 000 
de spectatori care au umplut tri
bunele stadionului din Ciulești.

Deși situată pe locu' 8, echipa 
brașoveană nu are o situație ro
ză, minus cinci — iar Rapid, cu 
atît mal mult. Condiția lor însă 
nu se poate îndrepta de maniera 
în care au evoluat cel’ două for
mații. Au fost în teren și fotba
liști care și- iu văzut do joc — 
Vlad, Rada, Tănase, Bucur, Ar- 
drași, Clgan —, dar restul numai 
de fotbal nu s-au preocupat. 
F.C.M. s-a „închis" b'ne In 
defensivă, a contraatacat pericu
los prin Andrași șl Cigan. dar 
din primele minute » apelat ’a 
faulturi șl obstrucții, fără ca ar-

bltrui Necșulesou ă scoată car
tonașul mai d »”reme și această 
manieră i-a avut tn prim-p)an 
pe doi ------ ---- “ -
Naghl. Iar 
condusă, a 
re, fără o 
pezlrea de 
mul el gol 
tură liberă 
înscris de _ ______ ___
nit discuții. (Dacă acesta a mar
cat cu mîna, nu se putea vedea 
de la masa prese!, oricum, dacă a 
făcut-o, Maradona rămîne un u- 
cenic, cu gotul iul în poarta lui 
Shilton). Nu vom spune că nu 
înțelegem și reacția Jucătorilor 
brașoveni la Înscrierea golului, 
dar ce au făcut după aceea a 
întrecut măsura. La cabine l-am 
întrebat pe irbltri iacă a fost 
gol valabil si, normal au rămas 
pe poziție, dar cînd i-am Între
bat de oe au acceptat îmbrînce- 
lile jucători’or brașoveni și de ce 
nu au procedat la eliminări cacă. 
decizia lor a fost corectă, a in
tervenit tăcerea șl apoi... regre
tele, că n-au eliminat pe nimeni! 
Un med ratat și care trebuie să 
dea de gindit. Mal sînt atîtea 
partide importante, eu implicații 
în zona retrogradării.
tele, punctele atît 6c 
pot fi obținute decît 
joc bun și nu prin 
cum s-a întâmplat în

consaerațl, Șulea șl 
Rapid, văzîndu-se si 
acționat la înitâmmla- 

idee de 16c, fără ilm- 
care era nevoie. Prl- 
a venit de la o iovi- 
lar ai doilea, dubios 

Dama.diln II a stir-

dar pune
ri orite, nu 
printr-un 

anti-fotbal, 
Giul ești.

Constcntin ALEXE

STEAUA iȘI DESĂVÎRȘEȘTE PREGĂTIRILE
<■ • > m . • un pag li

de ineficacitatea 
echipei favorite 

un singur gol în 
partide!), publi- 
a găoit tăria de

adversarului prin intermediul 
aparaturii video.

Ultimele două casete vizio
nate au cuprins jocurile dispu
tate de Beniica, în campionat, 
cu Sporting Lisabona (scor 
4—1) și F. C. Porto (1—1). Mai 
solicitant pentru Benfica, cum 
lesne rezultă șl din rezultatul 
final, a fost meciul cu F. C. 
Porto (campioana Portugaliei 
și liderul detașat în actuala e- 
diție a întrecerii), fapt care l-a 
determinat pe antrenorul An- 
ghel Iordănescu să intervină 
mai des cu explicațiile nece

sare, iar la nevoie, în unele 
faze-cheie, cu conținut tehnico- 
tactic deosebit, să solicite re
luarea de mai multe ori a see 
vențelor respective.

Ca o sinteză a celor văzute 
și de cronicar, se poate spune 
că Benfica încearcă și reușește, 
în bună măsură, să îmbine jo 
cui de angajament fizic cu ac
țiunile tehnlco-tactice de fine
țe, din arest amestec de prag 
matism șl spectacol rezultînd 
performanțele ei actuale, ilus
trate convingător de prezența 
formației portugheze în semi
finalele Cupei Campionilor Eu
ropeni. O fază avansată din

care Benfica lipsește de 16 anii
Sînt atuuri, acestea două, 

semnalate în rîndurile de mal 
sus, prezente, poate într-o doză 
mai mare, șl în jocul Stelei, o 
supercampioană a Europei.

Un motiv în plus ca cele 
două echipe, Steaua, pe de o 
parte, și Benfica, de cealaltă 
parte, să ofere, mîine, pe sta
dionul din Ghencea, de la ora 
17, un fotbal pe măsura valo
rii lor, pe placul zecilor do 
mii de iubitori ai fotbalului 
care vor umple tribunele. Cu 
speranțe, firește — argumen
tate de precedentele prestații 
— și intr-un rezultat favorabil 
formației noastre campioane, 
asigurător pentru manșa de la 
Lisabona.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 18-a
SERIA I

Cetatea Tg. Neamț — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc 0—1 (0—1), Zimbrul Șiret
— Car păți Gălănești 2—1 (1—0), 
TEPRO lași — Aurora Tg. Fru.- 
mos 1—0 (0—0) Minerul Gura 
Humorului — Constructorul 
laș4 1-0 (0—0), Metanul Rădăuți
— Steaua Minierul Vatra Dor-
nel i—1 (1—1), Avîntud Frasin
— Chimia Fălticeni 2—1 (1—0),
I.T.A. Celuloza P. Neamț — Me
talul Botoșani 1—3 (1—2), Elec
tro Botoșani — Relonufl Săvi- 
nești 2—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a 18-a : 1.
EXPLORĂRI C1MPULUNG 49 p 
(50—9), 2. Minerul Vatra Dornei 
33 p (26—22), 3. Chimia Fălticeni 
31 p (48—19)... pe ultimele 
locuri : 14. TEPRO Iași 21 p 
(21—30), 15. Zimbrul Șiret 21 p 
(16—61), 16. Electro Botoșani 18 
p (16—32).

SERIA A n-a
Aripile Bacău — Proletarul 

Bacău 3—1 (1—1), Constructorul 
Hidrotehnica Focșani — Parti
zanul Bacău 1—1 (0—0), Petro
lul Moinești — Foresta Guigești 
3—0 (1—0), Steaua Mecanica
Huși — Laminorul Roman 1—0 
(1—0), Textila Buhuși — MECON 
M'Uini. Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 
(1—0). C.S.M. Borzești — Mine
rul Comănești 2—0 (1—0), Lu
ceafărul Adjud — Mecanica 
Vaslui 0—1 (0—10, Moldosin Vas
lui — Unirea Negrești 0—3 — 
Moldosin s-a retras din campi
onat.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 46 p (43—11), 2. Mecani
ca Huși 40 p (35—18), 3. Meca
nica Vaslui 38 p (34—18)... pe 
ultimele locuri : 15. Constructo
rul Focșani 16 p (17—36), 16.
Moldiosin Vaslui 9 p (18—54) — 
s-a retras din campionat.

SERIA A IlI-a
I.M.U.-C.S.S. Medgidia - Me

talul Mangalia 1—2 (0—1) Vic
toria I.R.A. Tecuci — Portul 
Constanța 1—2 (0—1), Lami

norul Viziru — Gloria Ga
lați 0—2 (0—0), Dunărea C.S.U.
Galați — D.V.A. Portul Galați 
6—0 (0—0), 2ONPREF Constanța
— Progresul Isaccea 4—0 (3—0),
C.S. Progresul Brăila — S.N. 
C.S.S. Tulcea 1—1 (0—1) Mi
nerul Mahmud ia — Cimentul 
Medgidia 0—3 (0—2), Arrubium
Măcin — Chimia Brăila 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri î 1. META
LUL MANGALIA 47 p (37—12), 
2. Gloria Galați 34 p (32—20), 3. 
Dunărea Galați 32 p (48—18) — 
penalizată cu 2 p... pe ultimele 
locuri : 1'5. Chiimia Brăila 17 p 
(16—30). 16. Minerul Mahmudia 
4 o (11—50).

SERIA A IV-a
Olimpia Slobozia — Dunărea 

Călărași 0—1 (0—0), Unirea Ur-
ziceni — S.N. Oltenița 1—0 
(1—0). Petrodiuil Roata de Jos — 
Utilaje Grele Giurgiu 2—3 
(2—0), F.C.M. Dunăreană Giiur- 
gi-u — Victoria Munteni Buzău 
3—0 (2—0), ISCTP Uimeni —
Carpați Nehoiu 5—0 (1—0).
A.S.A. Buzău — Victoria Țăn* 
dărei 4—o (3—0), Metalul Buzău
— Viitorul Chiirnogi 3—0 (1—0).
Chimia Buzău — Petrolul Ber
ea 2^0 (1—0).

Pe primele locuri î 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 49 p (56—9), 2. 
Unirea Urziceni 39 p (48—20), 3. 
Utilaje Grele Giurgiu 30 p 
(29—30)... pe ultimele locuri : 15. 
Victoria Munteni Buzău 18 p 
(20—53). 16. Metalul Buzău 17 p 
(25—25).

SERIA A V-a
C.F.R.-B.T.A. București — Auto

matica București 2—0 (1—0), Mine
rul Șotînga — I.M.G. București 
3—0 (2—0), Petrolul Tîrgoviște — 
Metalul Mija 1—1 (1—1), Te-hno- 
metal București — Abatorul 
București 5—1 (2—0), Chiimia
Găești — Viscofi] București
1— 1 (0—0), Cimentul Fieni —
Electrica Titu 4—0 (2—0), Danu
biana București — IUPS Chitila
2— 1 (0—1). MECON București — 
Avicola Crevedia 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 37 p 
(39—17), 2. Metalul Mija 34 p 
(33—16). 3. MECON București 29 
p (23—15)... pe ultimele locuri :
15. Cimentul Fiend 20 p (22—38),
16. Tehnometal București 19 p 
(22—31).

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Unirea Pi

tești 1—0 (0—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Automatica 
Alexandria 1—2 (0—1), Recolta 
Stoicănești — Muscelul Cîmpu- 
lunig 0—1 (0—0), Constructorul
T.C.I. Craiova — Textila Roși
ori 4—0 (0—0), ROVA Roșiori — 
Progresul Corabia 7—0 (5—0),
Progresul Băilești — Dada Me
talul Rm. Vflcea 4—0 (1-0),
Chimia Tr. Măgurele — C F.R. 
Craiova 4—1 (2—1), I.O.B. Baiș
— Viitorul Drăgășani 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 41 p (41—15), 2. Auto
matica Alexandria 36 p (33—9), 
3. Chimia Tr. Măgurele 29 p 
(33—18). 4. Constructorul Craio
va 29 p (23—17)... pe ultimele 
locuri : 15. Recolta Stolcăn.eștd 
20 p (17—34). 16. C.F.R. Craiova 
17 p (15—30).

SERIA A Vil-a
Minerul Motru — Dierna Or

șova 5—1 (4—1), Mecanizator ul
Șim-ian — Minerul Oraviița 0 
(1—0), Petrolul Ți eleni — Mine
rul Moldova Nouă 2—1 (1—0), 
Autoriiecanica Reșița — Minerul 
Anina 0—1 (0—1), C.S.M. Caran
sebeș — Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Sev. 6—1 (3—0), Mi
nerul Rovinari — C.S.M. Lugoj 
b— 1 (0—1). Metalurgistul Șadu
— C.F.R. Caransebeș 2—1 (1—0),
Metalul Oțelu Roșu — Minerul 
Mătăsarj 2—2 (0—1).

Pe primele locuri î 1. MINE
RUL MOTRU 41 p (44—12), 2.
C.S.M. Caransebeș 34 p (41—18), 
3 C.S.M. Lugoj 33 p (32—171... 
pe ultimele locuri : 15. Metalur
gistul Sadu 18 p (12—28). 16. Mi
nerul Rovinari 17 P (14—33).

SERIA A VMI-a
C.F.R. Timișoara — U.M. Th- 

mișcara 2—1 (1—0), Unirea Va
lea lui Mihai — Oțelul Oraș dr. 
Petru Groza 0—1 (0—1), Șoimii 
Lipova — Auto Timișoara 0—1 
(0—0), Strungul Chiișineu Criș
— Motor I.M.A. Arad 2—0 (2—0),
Vagonul Arad — Recolta Salon- 
ta 2—0 (1—0), Unirea Tomnatic
— A.S. • Sînmartinul Sîrbesc 4—2 
(3—1). Minerul Suncudiuș — în
frățirea Oradea 0—0, Gloria Be- 
iuș — Unirea Sînnicolau 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. C.F R. 
TIMIȘOARA 37 p (40—12), 2. U 
nirea Tomnatic 35 p (38—28), 3. 
Vagonul Arad 34 p (31—20)... pe 
ultimele locuri ; 15. Recolta Sa- 
lonta 20 p (18—29), 10. Unirea 
Valea HU Mihai 17 p (16—431.

SERIA A IX-a
Steaua C.F.R. Cluj-Napooa — 

Minerul Cavnic 1—0 (0—(1), La
minorul Zalău — Industria Sîr- 
mei C. Târzii 2—0 (0—0), Olim
pia Gherla — Minerul Turț 3—0 
(0—0), Minerul Borșa — Oașul 
Negrești 5—0 (4—0). Chimia 
Tășnad — Minerul Băluiț 2— 1 
(1—1). Someșul Satu Mare — 
Motorul IRA Cluj-Napoca 6—0 
(2—0), Minerul Băița — IZOMAT 
Șim’Leul Siilvanied 3—1 (1—0),
CUPROM Baia Mare — Minerul 
Sărmășag 3-1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 41 p (39—12) — 
penalizată cu 2 p, 2. Steaua 
C.F.R. Cluj-Napooa 36 p (38—14)
— penalizată cu 1 p, 3. Indus
tria Sîrmei C. Turzii 36 p, 
(38—17)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Băiuț 20 p (17—29), 16. 
Motoruil TRA Cluj-Napoca 11 P 
(15—36).

SERIA A X-a
Aurul Brad — Unirea Alba 

Iulia 3—0 (2—0), Mureșul Deva
— Textila Cisnădie 5—2 (3—0),
Automecanica Mediaș — Mine
rul Știința Vulcan 1—0 (0—0),
C.S.U. Mecanica Sibiu — Mine
rul Lupeni 1—0 (1—0), Carpați 
Mîrșa — T.P.A. Sibiu 1—0 (1—0), 
Mecanica Alba. Iulia — Metalur
gistul] Cugir 2—0 (0—0), Tîrna-
vele Blaj — Nitramonia Făgăraș

0—0 C.F.R. Simeria — Metalul 
Aiud 0—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 46 p (46—14), 2.
Mureșul Deva 41 p (36—16). 3.
Aurul Brad 33 p (33—21)... pe 
ultimele locuri : 15. C.F.R. 31- 
meria 16 p (26—40), 16. Mecanica 
Alba Iulia 15 p (20—41).

SERIA A XI-a
Minerul! 

Odorhel i 
Metal ud 
Metalul 
Sovata 
lan — 
(1—0). Metalotehnica Tg. 
— Mecanica Bistrița 3—3 (3—<i), 
Unirea Crlstu.ru Secuiesc — Vii
torul Gheorgheni 1—0 (0—3),
Chimforest Năsăud — Mureșul 
Luduș 3—0 (2—0), Laminor al 
Beclean — Hebe Sîngeorz Băi 
4—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. PRO
GRESUL ODORHEI 38 p 
(43—12), 2. Avîntul Reghin 36 p 
(40—15) 3. Mecanica
35 p (45—20).., pe 
locuri : 15. Laminorul 
20 p (25—38), 16. Hebe 
Băi 20 p (20—47).

SERIA A XII-a

Rodna — Progresul 
0—0. oțelul Reghin — 
Sighișoara 
Reghin —

2—0 (1—0), 
Avîntwl

2—0 (1—0). 
Lacul Ursu 
Minerul Bă- 

Reghin t —1 
Mu rsș

2.
3. Bistri 'a 

ultimele 
Beclean 

Sîngeorz

Metalul Tg. Secuiesc — Elec
tro S<f. Gheorghe 1—0 (1—0). Ci
mentul Hoghiz — Carpați Co- 
vasna 1—0 (1—0), IMASA Si.
Gheorghe — Minerul Filiipești 
4—î (3—0). A.S.A. Cljimia Plo
iești — Mineruil Baraolt 0—0, 
Precizia Săcele — Unirea Cim- 
pina 3—î (1—1). Montana Sina
ia — Petrolul Băicoi 3—0 (2—3', 
Poiana Cîmpina — Mob'la Mă
gura Codlea 6—0 (2—0), Victor’a 
Florești — Carpați Sinaia 1—3 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. POIANA Cîmpina 36 p (33—11) — pena
lizată cu 3 p, 2. Electro Sf. 
Gheorghe 35 p (34—12). 3. Victo
ria Florești 32 p (32-*0)... pe 
ultimele locuri : 1b. Carpați £0- 
vasna 20 p (21—34), :6. Carpați 
Sinaia 18 d (22—39).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de cătrv core^pOT» 
noștri voluntari <*ln 
respective.

Crlstu.ru


fii meciuri de verificare la popice

UNGARIA ROMANIA 1-1
în continuarea testelor in 

vederea C.M. de popice (15—20 
mai la Budapesta), reprezen
tativele țării noastre au susți
nut o dublă întîlnire cu selec
ționatele similare ale Ungariei, 

s-au desfășurat pe 
Szolnok, la probele 

100 bile rr.ixte femei 
mixte bărbați, echi- 
formate din cîte 6

ționatele s 
întrecerile 
atena din 
clasice de 
și 200 bile 
pele fiind 
jucătoare și tot atîția jucători.

Pentru selecționabilii noștri 
confruntările cu puternicii lor 
Adversari, deținători ai titlu
rilor de campioni mondiali De 
echipe, au constituit an im
portant test. Formația mascu
lină, condusă de antrenorul 
Tudoraclie Buzea, a reușit să 
cîștige în fața campionilor

mondiali ,cu scorul de 5 444— 
5 431. Iată autorii victoriei în 
ordinea intrării pe pistă . Ilie 
Hosu 928, Leontin Pop 856. 
Erno Gergely 907. Costică Fri- 
gea 898 Silviu Belivacă 876, 
Stelian Boariu 979 (recordul 
arenei). în schimb, fetele au 
pierdut la o diferență aprecia
bilă .- 2 422—2 510 Din forma
ția feminină au dat satisfacție 
doar Adriana Antonesi 427, 
Doina Țăgean 419 și Viorica 
Botezalu 413. Sub posibilități 
s-au comportat Elisabeta Al
bert — 376, Elena Andreescu — 
391 șl Maria Zsizsik — 396

Urmează ultimul test, toi în 
deplasare, cu reprezentativele 
Cehoslovaciei,

CAMPIONATUL tUROPEAN BE RUGBY ÎN PUNĂ DESFĂȘURARE
In urma succesului rugbyș- 

tilor noștri, înregistrat la Mi
lano, 12—3 cu Italia, clasamen
tul grupei I a Campionatului 
European arată astfel :
1. ROMANIA
2. Franța
3. Italia

3 2 0 1
2 2 0 0
4 10 3

33- 62
68-12
34- 43

4. U.R.S.S.
5. Spania

Următoarele 
nîa — Spania 
șani), U.K.S.S. 
prilie, 
Franța 
U.R.S.S. 
Moscova),

2101 22-27 4
10 0 1 0-13 1 

partide : Roniâ- 
(17 aprilie, Foc- 
— Spania (24 a- 

Moseova), Spania — 
(15 mai. Madrid),

— Franța (22 mai.

ACTUALITATEA LA VOLEI

BOXERI CUBANEZI
LA „CENTURA DE AUR"

OTILIA BĂDESCU INVITATĂ
LA „GRAND PRIX" LA TENIS DE MASĂ
Tînăra vicecampioană a Eu

ropei la tenis de ma.fi, jucă- 
toarea noastră Otilia Bâdcscu, 
a fost invitată la „Grand Prix", 
una din cele mai importante 
competiții feminine reze.vată

europene
8 mai, la

Se vor mal afla 
Fliura

primelor 8 „palete" 
care va avea loc la 
Amsterdam, 
în concurs, Fliura Bulatova, 
Csila Batorfi. Marie Hcachova, 
Bettine Vriesekoop ș.a.

® în continuarea turneului 
pe care îl întreprinde în R. P. 
Chineză, selecționata masculină 
de volei a S.U.A., campioană 
mondială, a întîlnit la Chengdu 
reprezentativa țărli-gazdă. Vo
leibaliștii chinezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 
(16—14, 15—13, 12-15, 8—15,
15—12).
• în ziua a doua a turneu

lui feminin de la Montreux 
(Elveția), reprezentativa R. P.

Chineze, campioană mondială 
șl olimpică, a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15—1, 15—1, 15—2) 
selecționata Elveției. Intr-un 
alt meci, Finlanda a dispus cu 
3—2 de Bulgaria.

HAVANA, 4 (Agerpres*. — Pe- 
d orația cubaneză de box a a- 
nunța-t lotul de sportivi pentru 
ediția a 17-a a tradiționalei 
competiții internaționale „Cen
tura de AurM, de la București.

Echipa cubaneză cuprinde pu- 
giliștl cunoscuți, precum Emilio 
Pa is an (cat. semimuscă). Daniel 
Regalado (cat. muscă). Hector 
Garcia (cat. cocoș), Ramon Le- 
don (cat. pană), Mario Iribarrcn 
(oat. semiușoară), Antonio Car
reras (cat. ușoară), Berio Alfon
so (cat. semimijlocie), Aurelio 
Martinez (cat., mijlocie mlcă>, 
Wilf redo Martinez (cat. mijlocie), 
Jorge Gonzalez (cat. semigrei), 
Daniel Zamora (cat. grea) și 
Armando Campusano (cat. su- 
pergrea).

PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADĂ
CE. DE HOCHEI JUNIORI

PARIS DAKAR ÎN IMPAS!

• Fostul schior francez Jean- 
Cilaude Killy a fost cooptat din 
nou în Comitetul de organizare 
a Jocurilor Olimpice de 
din 1994, ce se vor - — 
Albertville (Franța).

După cum se știe, 
campion olimpic în 
desemnat cu un an _ 
funcția de președinte al Comite
tului de organizare, dar demisio
nase în urma unul diferend pri
vitor la o serie de probleme le

iarnă
desfășura la
Killy, triplu 
1968, fusese 
în urmă tn

agate de modul de abordare 
organizării.
• Proba de coborire din ca

drul concursului internațional de 
schi ce se desfășoară în localita
tea gruzină Gudaurl. a revenit 
sportivului sovietic Vladimir A- 
mosov înregistrat cu timpul de 
2:02,68, urmat de coechipierul său 
Vladimir Favoleev, 2:03,63. Dintre 
concurențil străini cel mai bine 
s-a clasat austriacul Peter Rejak 
— locul 4, cu timpul de 2:03,97.

In cadrul Campionatului Eu
ropean de hochei juniori (grupa 
B) de la Briangon (Franța), 
echipa Italiei a întrecut cu sco
rul de 9—6 formația Olandei, 
Franța a dispus cu 8—6 de Ma
rea Brîtanie, în timp ce Aus
tria și Iugoslavia au terminat 
la egalitate : 2—2. R. F. Ger
mania — Austria 5—1 (1—0, 2—1, 
2—0), Italia — Franța. 5—3, 
Olanda — Marea Brîtanie 7—2.

9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cursa pe dis- 

tarțe de 10 km, desfășurată în 
Insula BaM (Indonezia), a fost 
câștigată de campionul mondial 
de cros John Ngugi (Kenya), 
înregistrat cu timpul ie 27:28 33 
urmat de compatriotul său Kip- 
koech, 27:80,56 și irlandezul 
Treacy 28:35,30. In proba femini
nă, pe primul loo s-a clasat 
Nancy Tinay (Canada) 32:13,81

CICLISM • Turul Mandrel a 
revenit rutierului belgian Ecdy 
Plankaert, cronometrat pe dis
tanța de 279 km cu timpul dc 
7 h 27:28. Pe locul al doilea, ’.a 
același timp ou învingătorul, a 
sosit australianul Phil Ander
son

GIMNASTICA. • Conoursu: 
Individual compus feminin din 
cadrul competiției de gimnast! 
că de la Budapesta a tos’ ilștl- 
gat de Elena Savcenko OJ.R.S.S ) 
cu 77,50 puncte. La masculin 
primul too a fost ocupat de 
Gyorgy Guezogy (Ungaria). eu 
115,70 puncte.

HANDBAL • In meci oen.'ru 
semifinalele „Cupei Cupelor4 le 
masculin echipa sovietică SKA 
Minsk a învins cu scoria le 
35—23 (16—11) formația iugosla
vă Medvesceak. Returul va a- 
vea loc săptămîna viitoare la 
Zagreb.

POLO PE APA • Rezultate 
înregistrate în turneul de a Za
greb : iugoslavia — R.F. Ger
mania 28—4 (2—0. 8—3, 5—0,
5—1); Olanda — Spania 
(4—8, 2—2, 4—8, 5—1) { Ilalî) 
Franța M—T (1-1. 4—3.
3-1).

ȘAH 
neuitat 
pentru 
maestru 
cîștigat la Selrawan (S.U.A), 
fostul campion mondial

• In runda a J-a & ru
de la Bruxelles, conttno 
„Cupa Mondială" marele 

sovietic Beliavski a 
ax 

___ __  Mihai. 
Tal (U.R.S.S.) l-a Învins pc saz 
(Ungaria). Alte rezu ,tate t 
Winants (Belgia) — Uubojev oi 
(Iugoslavia) remiză ; Karpo- 
(U.R.S.S.) — Nogueiras (Cuba) 
1—8 : Nikollci (Iugoslavia) -

„CUPA F. R. RUGBY“
(Urmare din pag. 1)

mină" tn perspectiva unei pre
luări a conducerii partidei. Ar
bitrului Constantin Stanca din 
Constanța (la margine A. Bri
ceag și Șt. Rădulescu — ambii 
din București), care a condus 
cu multă autoritate i s-au ali
niat formațiile :

CONTACTOARE Buzău : Di
nu — Tudor, Capmare, Țui
că, Ciobi că — Podărăscu. Go- 
moescu — Iancu. Oprea. Za- 
fiescu — Neacșu. Gheorghiosu 
— Andronic (I. Alexandru). Fi- 
lipoiu. Cioarec (antrenor I. 
Țuțuianu). POLITEHNICA Iași : 
Vasilache — Vasiliu. Crețu.

Paranici. Chirilă — Coslea, Do- 
r of Ici — Colibă, Leuciuc, Vas- 
luianu — t. Constantin. Cio- 
răscu — Elisei, Signeanu. Ghe- 
nea (antrenor. V. Irimescu).

în oelălalt meci al semifi
nalelor. Știința CEMIN Baia 
Mare — C.S.M. Sibiu 12—7 
(9—7). Pentru băimăreni au 
înscris Demian (eseu). Osiac 
(transf. și l.p.) și Cantea (drop), 
iar pentru sibieni. Amarle 
(eseu) și Mitocaru (l.p.). Me
ciul programat la Alba Iulia, 
a fost condus de V. Marinescu
— București. (Hie ANGHELI- 
NA, coresp.).

în finală, deci, la 17 aprilie, 
la Focșani. Contactoare Buzău
- Știința CEMIN Baia Mare.

„CONCURSUL PRIETENIA"
(Urmare din pag 1)

plurilor din R.D.G., atît la pe
rechi (cu un an în urmă, ctș 
tigau proba) cît și la dans. în 
schimb, (la fel de) puternica 
școală sovietică de patinai este 
prezentă, din nou, cu formații 
complete la toate cele patru 
probe (cîte trei sportivi la In
dividual — feminin și mascu
lin — și cîte două cupluri la 
perechi șl dans). Concursul va 
fi „deschis" de „impusele" bă
ieților, primii învingători vor 
fi desemnați țoi (perechi), fe
tele urmînd a încheia, sîmbă- 
tă. ediția ’88 a „Concursului 
Prietenia".

Nur.n (Anglia) remiză : !Wit 
noi (Elveția) — Tlmman (Olan
da) 1—0 S Andersson (S'.i dia.) 
— Salov (U.R.S.S.) remiză.

TENIS • Finala turneului de 
la Dallas (Texas) a fost cîjtiga- 
tă de vest-germanul Boris Bec
ker, care l-a întrecut cu f-corul 

de 6—4, 1—6, 7—5, 6—2 pe sue
dezul Stelian Edberg.

Iarăși „arde" in lumea auto
mobilismului, focul fiind aprins 
de președintele Federației Inter
naționale (F.I.S.A.), Jean-Marlo 
Balestre, care a anunțat mai 
deunăzi că durata Raliului Paris- 
Dakar nu va putea depăși, 
proxima ediție, 15 zile ’ 
22 in 1988, fără a so
coti încercările șl trans- 
bordările), „fiind im
posibil ca o singură în

trecere să acopere" 12
la sută din calendarul 
țional anual al forului

Hotărîrea a stîrnlt decepție șl 
chiar indignare printre organiza
torii și „actorii" cursei, noul ei 
„patron". Gilbert Sabine, deola- 
rînd că — ținînd cont de lungi
mea tradițională a traseului și 
de necesitatea unor ziie de 
odihnă — „nu avem cum să ne 
supunem unei decizii arbitrare". 
Dintre piloți, au luat Imediat 
poziție Hubert Aurlol șl Henri 
Pescarolo, primul afirmînd (în 
„l’Equlpe") că „scurtarea în
seamnă moartea Dakarului “. iar 
oelălalt îndrăznind șl mai mult: 
„Totul mi se oare stupid si ri
dicol !“

Surprinzător, cunoscut fiind sti
lul său mal degrabă diplomrtio 
dectt tranșant de a păstori tre
burile F.I.S.A., Balestre n-a ac
ceptat, de această dată, nici un 
dialog, subliniind că punctul de 
vedere adoptat de Comitetul

la 
(ta’.ă 'le

oornpetl- 
noslru" I

Executiv al federației internațio
nale este „irevocabil" șl „neneco- 
ciabll". După care, cu o ironie 
neascunsă, a adăugat: .Gilbert 
Sabine poate organiza, dacă vrea, 
orice raliu șl pe orice durată, 
numai că fără sportivii legitimați 
de F.I.S.A, Dacă dorește însă să 

se încadreze în calen
darul nostru, atunci 
trebuie să se pliere 
deciziei luate". Deocam
dată, se caută totuși

compromis, în sensul 
are însuși Balestre a 

în discuție, în repetate rîn- 
posibllitatea acordării unor 

care 
uu 
că

adus 
duri, . _________  ________
derogări excepționale, de 
însă, în cazul concret, nici 
vrea să audă, menționînd 
doar pentru Paris — Beijing (încă 
în faza de proiect) ar fi disous 
să „trateze".

Nu puține sînt vocile care sus
țin că nu durata exagerată l-a 
deranjat pe Balestre, el fiind 
obligat — sub presiunea opin ci 
publice — să „reteze entuziasmul 
și anvergura" („l’Equlpe") unei 
competiții cane a produs F.I.S.A. 
o mulțime de necazuri, fie si 
prin aceea că, de flecari dală, 
a cauzat victime. Nu e deci ex
clus ca. apreciază comentatorii 
avizați, a 10-a ediție a Raliu'ui 
Paris — Dalcar, desfășurată în 
1988, să fi fost sl ultima f Cina 
seamănă vînt..

Ovidiu IOANIȚOAIA

9 GH. HAGI, CONSIDERAT PRINTRE CEI MAI BUNI 
JUCĂTORI Al CONTINENTULUI • Formațiile care au 
evoluat in turneul patrulater din Berlinul Occidental 
• Campionate naționale: Real Madrid învingătoare în 
deplasare: P.S.V. Eindhoven a cîștigat greu acasă; 
Larissa mereu în frunte; Malines întrecută pe teren 
propriu; Monaco se detașează • O speranță pentru 

’88Euro
• ZIARUL Italian „G.AZZEi IA 

DELLO SPORT* a alcătuit .e • 
chipa Ideală" a Europei, pe ss- 
za aprecierii evoluției ju ;ători- 
ior de ia toate cluburile pe 
vechiul continent, atît în meclu-

C.M. DE FORMULA I
Marele premiu automobilis

tic al Braziliei pentru mași
nile de formula I, desfășurat 
pe circuitul de la Jacarepagua 
a fost cîștigat de pilotul fran
cez Alain Prost, înregistrat pe 
306,890 km cu timpul de 
Ih 34:28,018.

rile echipelor reprezentative, alt 
șl la formațiile de otao. Ptip- 
tre jucătorii remarcați ie eu- 
blicația italiană pentru pod’d 
de conducător de Joo se numă
ră și Gheorghe Hag’i, de a Stea
ua București, considerat printre 
cei mal buni fotbaliști europeni 
“ momentului. Au fost selec
ționați, de asemenea, portarul 
Woods (Glasgow Rmgers), 
Chendo (Real Madrid!), Alvaro 
(Benfica Lisabona), Sancnti, Mi
chel (Real Madrid), Hwm«nn 
(Neuchâtei Xamax), Sousa (Por
to), Hugo Sanchez (Real Madrid) 
șl Klaus Afflofs (OlympiJue 
Marseille).

al

0 1NTILNIRE a speranțelor
Thomas Dorner (R.D.G., „bronz", 
la fel ca la „Internaționalele" 
României). Doar cinci perechi 
ișl vor disputa cele trei locuri 
ale podiumului, în timp ce pro
ba cea mai frumoasă — dans 
— va reuni 12 cupluri.

Reprezentanții țării noastre 
— Beatrice Kurceakovschi, Fa- 
biola Vișinoiu, Raiuca Duda, 
Marina BcIIu, Crenguța Alecu 
(feminin), Zsolt Kerekes, Luis 
Taifas și Felix Sinltean — au 
fost înscriși doar în probele in
dividuale. Să le urăm succes, 
sperînd într-o comportare cît 
mai bună, care să le dea sa
tisfacția (și . nouă deopotrivă) 
ocupării unor poziții fruntașe

Douăzeci și patru de concu 
tente sînt gata de start, uns
prezece dintre ele participînd 
și la ediția anterioară, din Po
lonia. Nu vom omite făptui că 
printre acestea stnt prezente 
medaliata cu argint, coreeanca 
Kim Song Suk, și alte patina
toare cu prestații foarte bune 
anul trecut : Kathlen Fenske 
(locul 5), Kathrin Degler (7 
dar si câștigătoare a „Interna
ționalelor" României din 
tombrie 
R.D.G.) 
Racikova 
a adunat 
tori (șapte dintre ei au 
prezenți in 1987), șt tntre a- 
ceștia aflîndu-se un medaliat r

oc 
trecut: ambele din 
șl sovietica Tatiana 
(4). Proba masculină 
nouăsprezece patina 

fost

• DUPĂ cum am anunțat, m 
Berlinul Occidental s-a desfășu
rat un intet-esant turneu cîștigat 
de echipa Suediei (tn finală 
2—0. cu U.R.S.S.), iar ne aeil 
3 s-a situat reprezentativa «F. 
Germania (1—0, cu Arge.uilna) 
Iată formațiile care au evoluat 
cu aoest prilej. SUEDIA t Ra- 
velli — R. Nilsson, Hysen, Lar
sson — Schiller (Ljung). Them 
(Stromberg), Rehn, Prytz, J. 

Nilsson — Eskiisson. Holmquist. 
U.R.S.S.; Dasaev — Suiakvelirtzc, 
Baltacea, Kuznețov — Iakovenko 
(Aleinikov), Litovcenko, Zavarov, 
Raț, Demianenko (Rodionovs — 
Protasov (Pasulko), Goțmanov. 
R.F. GERMANIA: Immel — Kohler 
(Pfhlgier), Rerget, Borowlra — 
Berthold (Brehme), Matth'Aus. 
Rolff, Thon — KHasmann, 
Vttller, Eckstein 'Ncu'iar'.h), 
ARGENTINA C Pumpido - Ba
tista, Brown, Ruggeri — Giusti, 
Monzon, Diaz, Troglio. Senstit 
(Rodrtguez), Maradona — €»• 
niggia.

a ciTEVA campion atu ma
ttonale. SPANIA el. •« '•et.

Cadiz — F.C. Barcelona n—2, 
Mallorca —Real Madrid 0—2, 
Espanol — F.C. Sevilla 3—2 A- 
tletico Madrid — Zarag >za 2 6. 
Bells — Murcia 0—0, Vigo — 
Real Sociedad 2—0, Logroncs — 
Valladolid 1—0, Sabadeli — Gi« 
jon 1—0, Bilbao — Osasuna 2—1> 
Valencia — Las Palmas 3- -1. 
Clasament : Real Madrid 52 p. 
Real Sociedad 42 p, AO1 set» 
Madrid 39 p ; OLANDA (ot. t» U 
Eindhoven — Haarlem ’—0. Dor
drecht — Groningen •—4, Spar
ta — Alkmaar 0—1. Kerkrade
— Den Bosch 0—1, Sitta-i — 
Volendam 0—0. Ajax — Venlo
1— 8, Utrecht — Tilburg l-l,
Twente — Zwolle 3—0. Condi- 
ce Eindhoven 52 p, urmată ie 
Ajax 44 p, Twente S3 p ’ GRE
CIA (et. 26). ------- ------ -
3—0 Ethnlkos 
Iraklis — Aris 3—1 
Kalamarla 1—0, 
Serres 2—1, O.F.I. 
nathinalkos 2—1,
Verria 1—1, P.A.O.K. — 
haifcl 2—0. tn clasament . 
rissa 38 p, O.F.I. șl A.E.K 
cite 34 p ; BELGIA (et. 27> 
teva rezultate : AnderleclH 
Beveren 4—1, Antwerp in 
Waregem 2—0, Charleroi 
Bruges 1—1, St. Trend 
rest 1—0. Malines — F.‘ 
0—1 I în clasament : Aatw -rpen 
« p. F.C. Bruges p 40, Mvines 
39 p. F.C. Liege 35 p, Ander- 

. lecht 34 p ; FRANȚA 'ot. 30) S
Lille — Monaco 0—t. Lavsl — 
Bordeaux o—0.. Matra Railing 
Toulouse 0—0, St. tOtienne — 
Paris St. Germain 1—3, aIx^.-cb
— Marseille 2—0, Metz - Lens
2— 2, Nantes — Montpellier 
Toulon — Cannes 1—0. Nice -- 
txe Havre 1—2 Brest — Ni«rt 
t—0 Conduce Monaco 42 P 
mată de Bordeaux 37 o Matra 
Racing 36 p.
• CtTEVA cuviințe despre por

tarii vest-germani... A trecut 
perioada de glorie a lui Sepp 
Maier, Toni Schumacher. Acesta 
din urmă a Plecat de la F.C. 
Kdta și în locul său a venit 
un tinăr foarte talentat : Bodo 
Iilgner, în vlrstă de 20 de ani. 
Sepp Maler, acum antrenorull 
portarilor loturilor din R.F.G., a 
văzut în ca un mare talent șl 
l-a pregătit ou mare atenție, și 
tată că. în scurt timp. Hlgner a 
apărut în reprezentativa olimpi
că, fiind selecționat în lotul lărgit 
care se pregătește pentru Euiro 
*88.

A.E.K. — Levadia 
Dlagoras »—2, 

■ : Larissi — 
Olymoiakîs — 

Creta — P»- 
Panioni >s — 

Pina-
ii-
>u 

.'î-

e.O. 
Like.
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