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NICOLAE CEAUSESCU,
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
In australia
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Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tmpreuaâ eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a sosit 
luni, 11 aprilie, la Canberra, 
intr-o vizită oficială la invitafia 
guvernatorului general al Aus
traliei, Ninian Martin Stephen.

Vizita — prima a unui șef de 
stat român in Australia — se 
inscrie ca un eveniment de cea 
mai mare Însemnătate in cro
nica relațiilor dintre cele două 
țări, constituind in același timp 
o nouă și elocventă expresie a 
politicii externe a țării noastre, 
de largă deschidere și colabo
rare, a dorinței României de a 
stabili și dezvolta, în pofida 
distanțelor geografice, legături 
trainice de prietenie și conlu
crare cu toate statele lumii.

Ceremonia sosirii a avut loc 
Ia baza militară aeriană Fair
bairn, din Canberra, unde erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Australiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați, la coborîrea 
din avion, cu multă cordialita
te, de guvernatorul general, 
Ninian Martin Stephen, cu so
ția, care le-au adresat un 
călduros bun venit pe pămintul 
australian. Distinșii oaspeți au 
fost apoi salutați cu căldură 
de primul ministru al Austra
liei. Robert James Lee Hawke, 
împreună cu soția.

Președintele României a pri
mit. apoi, inalte onorurL A 
fost intonat Imnul de stat al 
României, în timp ce, în semn 
de salut, au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
guvernatorul general Ninian 
Martin Stephen și doamna Va
lery Mary Sinclair Stephen au 
luat loc în mașini, escortate de 
motocicliști, îndreptîndu-se spre 
reședință.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut, 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, cu guvernatorul general 
Ninian Martin Stephen și 
doamna Valery Maty Sinclair 
Stephen

★

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intilnit, 
luni, cu primul ministru al 
Australiei, Robert James Lee 
Hawke.

In timpul convorbirilor au 
fost evidențiate bunele rapor
turi dintre România și Aus
tralia, care au cunoscut o dez
voltare continuă, pe baza de
plinei egalități in drepturi, a 
stimei și avantajului reciproc.

Schimbul de păreri în legă
tură cu aspecte actuale ale 
vieții politice mondiale a pus

in evidență apropierea sau I- 
dentitatea punctelor de vede
re ale eelor două țări tn pro
blemele abordate.

Președintele României și 
primul ministru al Australiei 
s-au pronunțat pentru elimi
narea forței și amenințării cu 
forța din viața internațională, 
pentru încetarea tuturor con
flictelor militare din diferite 
zone ale lumii și soluționarea 
acestora pe cale pașnică, prin 
tratative.

tn legătură cu situația eco
nomică mondială, a fost relie
fată însemnătatea rezolvării 
problemelor subdezvoltării șl 
instaurării unei noi ordini in
ternaționale, bazate pe deplină 
egalitate și echitate in relați
ile dintre state.

întâlnirea și convorbirile 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de, caldă prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

★

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, 
luni, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați in Australia, 
care au prezentat omagiul lor 
inalților oaspeți.

★

_ Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază, pe G. 
Whitlam, fost prim-minisiru 
al Australiei, membru mar
cant al Partidului Laburist din 
Australia.

★

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, 
luni, la reședința rezervată la 
Canberra, în vizită protocola
ră, pe primul-ministru al Aus
traliei, Robert James Lee 
Hawke, cu soția, Hazel Hawke.

In cadrul întilnirii, desfășu
rată intr-o ambianță de cor
dialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul- 
ministru Robert James Lee 
Hawke au continuat schimbul 
de păreri.

★

în onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România,, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
fost oferit, luni, un dineu de 
guvernatorul general al Aus
traliei, Ninian Martin Stephen, 
și doamna Valery Mary Sin
clair Stephen.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
ambianță de caldă cordialitate.
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PRIMA INTILNIRE
I DINTRE SELECȚIONATELE OLIMPICE 
(DE FOTBAL ALE ROMÂNIEI Șl GRECIEI
I • Reunirea lotului nostru • D. Ștefan, accidentat • In echipa 
g Greciei, numai jucători din Divizia A • Meciul va fi încadrat 

intr-un amplu program polisportiv 
js Miine, de la ara 17, stadlo- 
0 nul „23 August" din Capitală 
g va găzdui — în cadrul 
sj program polisportiv 
ș? strații de motocicliem, 
§ cicliste etc.) — r..™„ 
sți național oficial dintre 
șj ționatele olimpioe de loiuai 

ale României și Greciei, pro- 
|| gramat de grupa A, zona eu- 
g ropeană, a preliminariilor J-O.
p 1988.
0 în vederea partidei, cea din- 
g tii dintre „olimpicii" celor două 
g țări, cu toate că fotbalul ro- 
g mânesc și cel grec sfnt parte- 
g neri tradiționali (22 de întîl- 
g niri directe consemnate pînă 

acum, 13 dintre ele cîștigate 
de tricolori), jucătorii noștri 
s-au reunit duminică, antreno- 
rii Mircea Rădulescu și Tănase 

0 Dima convocînd pe Speriatu 
g (F.C. Argeș), Alexa (C.S.M.

unui 
(demon- 

cunse 
meciul inter- 

! selec- 
fotbal

g Dima convoc!nd pe 
g (F.C. Argeș), Alex i-------------

TINERII STELIȘTI
AU DOMINAT FINIȘUL 

CAMPIONATULUI
DE DIRT-TRACK

Divizia A de baschet masculin 

ETAPĂ LINIȘTITA ÎNAINTEA 
DERBYULUI STEAUA-DINAMO

Liniștită, cu victorii previzibile și care nu au produs 
modificări importante tn clasament, astfel poate fi carac
terizată etapa a XlX-a a Diviziei A de baschet masculin. 
Conform așteptărilor, candidatele la titlu — echipele 
Steaua șl Dinamo București — au obținut victorii Gon- 
fortabile. jocurile susținute simbătă si duminică fiind 
pentru ele și bune ocazii de verificare a pregătirilor în 
vederea întîlnirilor directe de la sfîrșitul acestei sapta- 
mîni (din sala Floreasca). Rezultate și amănunte :

ICE.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
— RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
117—89 și 103—78. Și sîmbătă și 
duminică întrecerile au fost e- 
chilibrate, dar numai pînă spre 
jumătatea reprizelor secunde, 
după care echipa I.C.E.D. (evi
dent mai bine pregătită tehnic, 
tactic și fizic) s-a desprins cu 
ușurință în fața unor adversari 
cai au dovedit că nu au capa
citatea de a rezista 40 de mi
nute Pînă în min. 32 al primei 
partide și min. 33 al celei de 
a doua jocul a plăcut datorită 
numeroaselor faze spectaculoase 
și atractivei evoluții a scoru- 
lut apoi echipa constructorilor 
bucuresteni a zburdat, obținînd 
diferențe concludente. Ne-au 
plăcut C. Popa, V. Pogonaru (în

ambele zile), M. Cos- 
tin, C. Voicu (sîmbă
tă), Gh. Mădîrjac șl 
S. Păsărică (dumini
că) de la învingători, 
în vreme ce de la În
vinși pot fi remarcați 
(pentru ambiție și 
constanță în compor
tare) doar M. Mari- 
nache, Gh. Dumitru, 
și M Dumitru, ulti
mul dovedind că do
rința de a apăra din toa
te puterile culorile echipei 
poate fi mai prețioasă de- 
cit așa-zisa supervaloare a

Dumitru STANCULESCU

Suceava), Ad. Popescu (Uni
versitatea Craiova), D. Ștefan 
(F.C. Argeș), Mirea, C. Solo
mon, Balaug (toți Victoria), 
Meszaroș („U“ Cluj-Napoca). 
Eduard (F.C. Argeș). Badea 
(Universitatea Craiova), Muj- 
nai („U“ Cluj-Napoca), Lupu 
(Dinamo), Goanță (Rapid), 
Văidean (Flacăra Moreni), Ra- 
lea (Oțelul Galați), Cașuba 
(C.S.M. Suceava), Craiu 
(A.S.A. Tg. Mureș) și Cigan 
(F.C.M. Brașov).

Singurul care a ridicat pro
bleme (oontuzie la genunchi) 
doctorului P. Bendiu a fost 
piteșteanul Ștefan, la care in 
oele din urmă s-a renunțat 
aseară, după un consult com-
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La Reșița, In ultimele întreceri la înot
IțFAVORIȚII AU CÎȘTIGAT TITLURILE 
g Ultimii laureați al probelor 
g individuale din oadrul Camp-'o- 
g natelor Naționale în bazin a- 
g ■coperit, de la Reșița, au lost 
g în cursele-maraton ale îno- 
g tului competițional. La 800 m 
g liber, băimăreanca Stela Pura_ ___ L___ _ _ ..Va urcat pentru a patra oară 

pe prima treaptă a podiumu
lui la actuala ediție. înregis
trată în 8:50,43. tn urma cu-t ___________________

g noscutei sportive au sosit Cai- 
men Bodiu, de asemenea de

g la C.S.M.S. Baia Mare — 8:53 05, 
g și brăileanca Carmen Koșioru

— 8:55.25. O ordine identică
aceea de la 400 m... Dacă 

campioană
Ș cu

Roșioru a devenit
J; a junioarelor, iar brașoveanca 
0 Andreea Mitrofan a fost a 

treia cu 9:22,05, între eie s-a 
intercalat o altă brăiieancă.
Beatrice Coadă, realizatoarea 
unui nou record al categoriei 
13 ani — 9:08,07. în cea mai 
lungă probă masculină, A- 
lexandru Moldoveanu (CSȘ- 
Petrolul Ploiești) a parcurs cei 
1500 metri în 16:49,13. Al doi
lea s-a clasat băitnărear.ul

Florin Rogoșan, cu 6 52 48, 
iar al treilea brăileanul Leo
nard Columbatos — 17:02,08.
Toți sânt juniori.

în încheierea șirului celor 
opt reuniuni s-au disputat în
trecerile ștafetelor de 4X100 
m_ mixt. în alcătuirea 
Pătrășcoiu, Marina 
Carmen Georgescu, 
Arsene, la feminin s-a impus 
cvartetul de la Dinamo Bucu
rești — 4:30,15. urmat de 
C.S.M.Ș. Baia Mare 4:31,77 și 
C.S.Ș. Brăila 4:31,85. ultima 
cîștigînd la junioare, secundată 
de C.S.M.Ș. Suceava 4:51.23 
apoi de C.S.Ș. 1 Timișoara 
4:55,87. Și la masculin au cîș- 
tigat dinamoviștii (L. Vo'culeț, 
Cr. Ponta, R. Macovei. I. Mu- 
șat) — 4:19.80; 2. Lie. 37 Bucu
rești 4:26,28; 3. «J.S.M $. Baia 
Mare 4:27,19. La juniori: Lie. 
37, Baia Mare, C.S.S. 1 Con
stanța 4:33.57. (G. R.)

cu

Anca 
Miclea, 
Claudia

Sezonul competiti mal de 
dirt-track a demarat in acest 
an cu întrecerile Campionatu
lui Republican Individual, re
zervat tinerilor motocicliști pî- 
nă la 21 de ani. Simbătă șl 
duminică e-au derulat la Brăi
la și Ianca ultimele două eta
pe din cele 5 ale competiției, 
în formula clasică de 16 aler
gători In 20 de manșe, tinerii 
piloțl — dornici de afirmare 
— reușind să furnizeze curse 
atractive, mult apreciate de 
numeroșii spectatori.

în reuniunea de simbătă, 
desfășurată pe pista Stadio
nului Municipal din Brăila, 
sorții au decis ca principalii 
candidați la invidiatul titlu, 
stelistul Mircea Agrișan și si- 
Manul Dan Bogdan, despărțițl 
după etapa a 3-a oonsumată la 
București doar de un punct în 
clasamentul general: 38—37. să 
se întâlnească direct în manșa 
finală (a 20-a) a penultimei e- 
tape. Așadar, cei doi protago- 
uiști, pentru a-șî menține șan
sele, trebuiau să cîștige toate 
cursele anterioare, ceea ce au 
și reușit, grație unei mobili
zări exemplare. In disputa 
directă, D. Bogdan, cu un plus 
de atenție în luarea startului, 
a preluat conducerea pe care 
n-a mai cedat-o. Ordinea so
sirii: 1. D. Bogdan (IPA Sibiu) 
3 PA Affr,?an (Steaua) 2

P. 
D.
14 
p: 
D.
P, 
P.
P.

p. 3. O. Gherman (IPA) 1
Clasamentele: etapă — 1. 

Bogdan 15 p, 2. M. Agrișan 
P. 3. Al. Toma (Steaua) 12 
general — 1—2. M. Agrișan, 
Bogdan 52 p. 3. AI. Toma 44
4. N. Dragoman (IPA) 43
5. H Iași (Voința Sibiu) 37

Prin urmare, în etapa a 5-a. 
găzduită duminică de cocheta 
arenă din Ianca, în organiza
rea excelentă a asociației spor
tive Petrolul din localitate 
(președinte — ing. D. Ivan, an
trenor — N. Niță), lupta pen
tru primul loc a rămas des
chisă. iubitorii motociclismulul 
din această comună brăileană 
avînd posibilitatea de a asis
ta la un frumos spectacol. în

Troian IOANIȚESCU
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Juniorul C. Popa (aruneînd 
la coș) și M. Dumitru (opu- 
nîndu-l-se) s-au evidențiat 
tn meciurile I.C.E.D. — 
Rapid.
Foto: Aurel D. NEAGU

CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CROS
• Multe nume noi pe lista campionilor tării • 0 organizare excelentă

CRAIOVA. Nu este pentru 
prima oară cind, altfel liniști
tul Parc al Poporului, din 
Craiova, răsună de larma vo
cilor tinere, a numeroșilor 
spectatori prezenți la întrece
rile etapei finale a Campiona
telor Naționale de cros. De-a 
lungul anilor ..Cetatea Bani
lor" a mai fost gazdă a aces
tei competiții, dar parcă nicio
dată n-a făcut-o cu atâta en
tuziasm, cu atâta responsabili
tate și competență ca acum. 
Forurile sportive locale șî. e- 
vident. Federația Română de 
Atletism, au asigurat competi
ției un cadru de adevărată 
sărbătoare sportivă. Au ales 
cu grijă un traseu adecvat dis
pută, au asigurat o organi
zare foarte bună, la atmosfera 
de sărbătoare contribuind și 
publicul, prezent în număr 
mare, cane î-a susținut cu ar
doare pe tinerii oartlcipanți. 
Apreciem deci, de la bun în
ceput, ca o frumoasă reușită 
această ediție a Campionate
lor.

La aceasta un aport esențial 
l-au adus, desigur, concurentii 
care au oferit dispute atracti
ve și deosebit de echilibrate.

In privința competiției vom 
sublinia apariția în număr 
mai mare, ca de obicei, a ti
nerilor alergători, dintre care 
unii ar putea evolua — si spe
răm că o vor face cu brio 1 — 
cu mult succes și în diferitele 
curse pe pistă, că vor fi în 
măsură să obțină rezultate at 
mal bune.

Iată acum ordinea primilor cla
sați: SENIORI: 1. lUe Elena (Stea
ua), 2. Gheorghe Motorca (Trico- 
lorul-TCI Oradea) 3. Ian Ior- 
dache (CSȘ-CSM Hidrotehnica Bu
zău). TînSrul alergător militar a 
avut o evoluție de excepție. El 
s-a aflat de la început tn crupul 
fruntaș, victoria sa. fără dubli, fi
ind hotărttă cam eu 3000 de me
tri înainte de sosire, clnd a ră
mas singur In frunte. Acest titlu 
este primul pe care-1 obține la 
cros seniori. Pe echipe: 1. Steaua 
(Elena. Roșu, Tomoloagă, Barbu, 
Pomohacl. Mandla) 2. CSM Sf. 
Gheorghe. S. Rapid București

SENIOARE: 1. iulia Negură (Ști
ința CFR Bacău), 2. Iulia Beșliu 
(Știlnfa CFR Bacău). 3. Iltna O- 
prlță (CSM Universitatea Craiova), 
întrecerea senioarelor a fost foar
te aprig disputată ordinea pri
melor clasate neputînd fi stabili
tă decît la finiș, etnd. pe fondul

(Continuare in pag. 2-3)



în campionatul Diviziei A la popice

JOCURI DE BUNĂ FACTURĂ TEHNICĂ
Șl CÎTEVA VICTORII IN DEPLASARE
în etapa a 14-a a campio

natului Diviziei A de popice 
B-au înregistrat câteva victorii 
ale echipelor aflate In depla
sare. gazdele impunîndu-se tot 
mai dar pe arenele proprii. 
Iată rezultatele:

FEMININ
HIDROMECANICA 

— C.S.M. REȘIȚA 
(3—3) ! Victorie 
toare. insă meritată, --------
celor, care au jucat excelent 
atît la manșele „pline", cît și 
la „izolate". Toate oaspetele 
intrate pe pistă au depășit 
granița celor 400 p.d. Remar
cate: Maria Zsizsik — 424 și 
Eugenia Holesch — 422 de la 
învingătoare, respectiv " 
marie Peter — 438 și 
Botezatu - 417. (C.
coresp.) • RAPID 
REȘTI — VOINȚA _

BRAȘOV 
2443—2480 

eurprinză- 
a reșițen-

Roșe- 
Viorica 

GRUIA.
BUCU- 
BUCU- 

REȘTÎ 2473—2539 (3—3). Un a- 
devărat derby al seriei Sud, 
care a reunit, pe arena de sub 
Podul Grand, sportive cu o 
prestație de joc mult aplau
dată. Au impresionat in mod 
deosebit Liliana Băjenaru 
(Voința) care a lansat aproape 
bilă după bilă (ratările au 
fost nesemnificative) cu o pre
cizie de... metronom. Rapidis- 
tele au evoluat și ele la cotă 
înaltă, dar n-au putut depăși 
„ștacheta valorică" impusă de 
oaspete. S-au evidențiat: Li
liana Băjenaru — 463 Marile
na Burcea — 441 Elena Andre- 
escu — 435 și Maria Popescu 
_  413 de la Voința. Elena 
Birnaz — 440. Elisabeta Badea
— 417, Elena Stan — 414 și 
Vasilica Pometcu — 412 de la 
Rapid. (I. PANA, coresp.) • 
DERMAGANT TG. MUREȘ — 
VOINȚA ODORHEIU SECU
IESC 2397—2406 (2—4). Cu un 
plus de vigoare și mai ales 
cu junioara Hona Ilieș — 426 
în mare formă, sportivele de 
la Odorheiu Secuiesc și-au 
adjudecat victoria la 9 popice 
diferență. De la gazde s-a im
pus tot o junioară. Clara Ta- 
nași - 426' (I. PAUȘ. coresp.) 
• OLIMPIA BUCUREȘTI — 
GLORIA BUCUREȘTI 2322— 
2366 (4—2). Oaspetele au câști
gat datorită unui plus de o- 
mogenitate al echipei. Tinerele 
sportive de la gazde promit.

' " ~~i bună
la alta, să reabi- 
precarâ din cla- 
impus: Liliana
șl Mirela Rotam 

__ ___ .____ Florica Negufoîu
— 407 și Ana Petrescu — 402. 
(V. DUMITRU, coresp.) • VO
INȚA TIMIȘOARA — VOIN
ȚA CRAIOVA 2280-2259 (4—2). 
Victorie conturată abia în fi
nalul partidei. Cele mai bune 
au fost: Sanda Constantinescu
— 416 de la gazde. Paula Ra
dulescu — 404 de la oaspete. 
(C. CREȚU, coresp.) • VOIN
ȚA PLOIEȘTI — CARPAȚI 
SINAIA 2623 (nou record al

prin prestația lor mai 
de la o etapă 
liteze situația 
sament. S-au
Dabija — 420 
406. respectiv

pistei) — 2420 (5—1). Presta
ție deosebită a ambelor for
mații. în final au cîștigat plo- 
ieștencele la o diferență de 
203 popice. S-au impus Con
stanța Constantin — 462, Mi
ntia Mihăilă — 459 și junioa
ra Mihaela Nuță — 443 de la 
gazde. Elena Ciucodeică — 433 
de la oaspete. (O. BALTEA- 
NU, coresp.) • U.T. ARAD — 
VOINȚA ORADEA 2455—2391 
(4—2) • VOINȚA GALAȚI — 
MUCAVA MOLID VAMA 
2427—2320 (5—1) • PETROLUL 
BĂICOI - LAROMET BUCU
REȘTI 2520—2503 (3—3) • E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— VOINȚA TG. MUREȘ 
2521—2385 (6—0).

MASCULIN
LAROMET BUCUREȘTI 
OLIMPIA BUCUREȘTI 

4980—5087 (2-4). Med slab,
fără realizări deosebite din 
partea nid unui jucător. La- 
rometlștii au pierdut din nou. 
fără să surprindă pe cineva, 
manifestînd de mai multă vre
me o slabă pregătire fizică și 
tehnică. Un pluș de luciditate 
au avut M. Szabo — 870 de la 
gazde, C. Cristea — 863 de la 
oaspeți. (M. ROBU, coresp.) 
• AURUL BAIA MARE — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5705—5162 (5—1). Rezultate
foarte mari obținute de spor
tivii de la Aurul, dar, cum am 
mai amintit, pistele de aici 
favorizează asemenea realizări. 
Au punctat: E. Gergely ~ 
1008 S. Boariu 
Naszodi — 988 de la 
Mare, respectiv I. Hosu — 957 
și L. Siklodi — 945. (Ov. NE
MEȘ, coresp.) • GLORIA 
BUCUREȘTI — CONSTRUC
TORUL GALAȚI 5285—4986 
(5—1). Joc aplaudat al bucu- 
reștenilor. care au avut in L. 
Pop — 982 și N. Lupu — 892 
(junior) principalii realizatori. 
De la oaspeți I. Ivan — 921 și 
A. Lebădă — 864 s-au ridicat 
la nivelul adversarilor. (O. 
GUTU, coresp.) • C.F.R. TG. 
MUREȘ — CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ 5104—5017 (3—3). 
în derbyul local de la Tg. 
Mureș au cîștigat feroviarii, 
care au punctat în principal 
prin L Fekcte — 890. De la 
oaspeți doar A. Kilien — 869 
a dat satisfacție. (C. ALBU. 
ooresp.) • VOINȚA BUCU
REȘTI - C.F.R. CONSTANȚA 
5156—4961 (4—2) • CHIMICA
TÎRNĂVENI — METALUL HU
NEDOARA 5225—5001 (5—1) • 
CARPAȚI SINAIA — CHIM- 
PEX CONSTANȚA 4861—4769 
(3-3). • TEHNOUTILAJ O-
DORHEIU SECUIESC — 
UNIO SATU MARE 4978—4900 
(4—2) • OLIMPIA REȘIȚA
— VICTORIA C.F.R. TIMI
ȘOARA 5599—5068 (6—0) •
RULMENTUL BRAȘOV — 
METALUL ROMAN 4993-4888 
(3—3).

1003 și A.
Baia

Semifinalele „Cupei României" la handbal masculin

IN MIANS. DINAMO BDAȘOV —DINAMO DtICIIDESIl 22 25 (8 111
Luni după-amlază, în Sala 

Sporturilor din Brașov s-a des
fășurat, în devans, prima man
șă a semifinalei „Cupei Româ
niei" la handbal masculin din
tre formațiile Dinamo Brașov și 
Dinamo București. Scor : 22—25 
(8—14). a fost o partidă plăcută, 
antrenantă. în care handbaliștii 
bucureșteni au avut inițiativa cea 
mai mare parte a timpului de

joc. Au înscris : Roșea 3, Nico- 
lescu 4 (2 din 7 m), Donosa 3. 
Donca 2. Moldoveanu 2, Miele 1, 
Pantllimon 1 șl Streinu 1 pentru 
brașoveni,
Dogărăscu 5,
7 m). Ucu 4,
1, Zaharia 1 și Ștefan 1. Au con
dus foarte bine : VI. Cojocarii— 
I. Mihăilescu, din Craiova.

Carol GRUIA-coresp.

respectiv Bedivan 6, 
Durău 4 (2 din
Mocanu 3, Simion

O REUȘITĂ
(Urmare din pag I)

„CRITERIUL PRIMĂVERII" LA TENIS
„Criteriul primăverii" este o 

competiție tradițională, ou sem
nificații aoarte în lumea „spor
tului alb" din 1L_“ - --■ «
pentru că, 
se reuneau ceie mai bune 
chete" ale țării.

țara noastră, 
de jegul ă, la start 

„ra-
Acum, însă, 

jucătorii ' situați' pe primele 
locuri ta clasamentul intern 
masculin participă, chiar în a- 
ceste zile, la diferite circuite 
internaționale. In aceste condi
ții capii de serie sînt următo
rii : Bogdan Toma (Dinamo 
Brașov), Florin Chiru (Progre
sul), Emil Hnat (Victoria CCIAG), 
Florin loan (Progresul), Da
niel Dragu (CSȘ 1 Pe- 
tromar Constanța), Răzvan Con
stantinescu (Victoria CCIAG), 
Bănii Dascălu (Dinamo Brașov), 
Liviu Ursuleanu (Progresul), 
Dorel Pop (Steaua), Comei E- 
nache (Steaua). Orlando 
rea (Dinamo).

întrecerea masculină a 
marcată de cîteva 
surprinzătoare, cum au fost ce
le realizate de juniorul Mari
an Onilă (Progresul), care a 
reușit un adevărat tur de for
ță. învingînd jucători mult mal 
experimentați : 2—6. 6—3. 6—3
cu Ursuleanu, 7—5, 6—1 cu Pop, 
și 5—7, 8—3, 6—4 cu Chiru. Ală
turi de aceștia, au fost șl alțl 
favoriți care au părăsit compe
tiția : brașoveanul Toma (3—6, 
1—6 cu Florea) și co-nstănțea- 
nul Dragu (4—6, 6—3, 4—6 eu I. 
Vespan, Victoria CCIAG).

De pe tabloul feminin, tm 
singur nume (Daniela Pavăil, 
Steaua) lipsește dintre tenlsma-

fost 
rezultate

nele fruntașe. Dar lată șl fa ■ 
voritele : Florentina Curpene
(ICIM Brașov), Diane Samungi, 
Teodora TwJte, Loredana Bu
jor (toate Dinamo), Daniela 1- 
vana, Mirela Buciu (ambele 
Steaua). Otilia Pop (Progresul). 
Monica Pecheanu-Chirilă 
namo), Maria Romanov 
tehnica București).

în competiția feminină, 
oarele Ruxandra Dragomlr . 
toria CCIAG) și Angela Kerek 
(ESeotrioa Timișoara) au oferit 
un meci foarte frumos, cu mul
te răsturnări de scor. A învins 
la limită prima, cu 3—6, 6—2,
6—4.

Luni dimineață s-au disputat 
meciurile din cadrul sferturilor 
de finală, în continuare con
cursul urmînd a se desfășura 
diupă sistemul turneu, învingă
torii din această fază fiind cu
prinși în grupa valorică 1—4, 
iar perdanții — în cea pentru 
locurile 5—8.

Pecheanu-Chirilă (Di- 
(Poll-

Iată rezultatele, 
culin —
6— 4 ;
7- 6.
6—3,
3—6,
— M. Buciu
F. Curpene — M. _Chirilă 
6—3 ; L. Bujor 
6—2, 6—1 ; D.
Pop 6—1, 6—2.

Meciurile din 
valorifice încep 
de la ora 8,30.

De mîine, la poligoanele 1

PRIMA COMPETIȚIE II

Junl- 
(Vic*

mas- 
7-6,
Hnat 
5-7. 
7-6. 

Tache 
6—2 ;

. _ ____ 6—3,
— D. Ivana 3—6, 

Samungi — O.

sferturi, 
: Enache — Florea

Constantinescu — 
6—4 ; Onilă — Chiru 
8—1 ; Vespan — loan 
6—4 ; feminin : T.
- ’ 3—6, 6—3,

eadrul grupelor 
astăzi dimineață,

Doina STANESCU

Începînd de mîine, la București, la r 
namo, se vor desfășura întrecerile pri 
tir în aer liber a nouilui sezon, dotată 
întreceri vor participa cei mai buni ti 
vor disputa cu acest prilej și șansele d< 
tarile naționale, participante I® viitoari 
nale, și în primul rînd la Cupa țărilor 
va desfășura în luna iunie, la Bu 
își vor disputa întîietatea și în 
pentru arme cu aer comprimat.

★ ♦
• Cupa Primăverii la taiere, 

desfășurată 'la sfirșital săptă- 
mînii trecute în București, la 
poligonul Tunari, a prilejuit 
lui Ioan Toman (Vînătorul Ti
mișoara). o frumoasă perfor
manță. 196+25 t„ cu cane a 
cîștigat nu numai proba de 
skeet a seniorilor, ci și trofeul 
pentru cea mai bună perfor
mantă a competiției. în con
tinuare, iată ierarhia: 2. Du
mitru Gazetovici (Steaua) 219 
t, 3. Atila Ciorba (C.S. Baia 
Mare) 218 t. 4. Marin Matei 
(Steaua) 216 t, 5. Constantin 
Paraschiv (Metalul 
213 t. La feminin: 
Moldovan (C.S. 
Maria Andrei 
Alba Iulia) 121 
haiu (C.S. Baia 
juniori, a cîștigat M. Mate (C.S.

Plopeni)
1. Lucia

Arad) 126 t. .2. 
(Constructorul 
t. 3. Lia Mi- 
Mare) 99 t. La

FINAL DE RETUR IN DIVIZIA A (f) DE VOLEI
• Azi, meci amical România

Ultima etapă a returului cam
pionatului feminin al Diviziei 
A de volei a fost una cu rezul
tate în general normale. Rea
mintind că partida C.S.M. Li
bertatea Sibiu — Dinamo Bucu
rești (3—1) s-a disputat în de
vans vă prezentăm amănunte 
de la celelalte cinci jocuri ale 
etapei.

C.S.U. RAPID GALAȚI — 
DACIA C.S.S.U. PITEȘTI 3—0 
(14, 6, 3). Evoluînd din ce în 
ce mai bine în ambele 
te ale jocului, sextetul 
alcătuit din Speranța 
Daniela Dinică, Ileana 
Alina Mocanu, Emilia 
Carmen Costache — a cîștigat 
detașat. Oaspetele au dat 6 re
plică mai consistentă în primul 
set, cînd au condus cu 12—9 și 
14—12. Arbitri : C. Oprea și D. 
Dobrescu. (T. SIRIOPOL, co
resp.).

OLTCIT CRAIOVA — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
1—3 (8. —7, —4, —10). Partidă 
atractivă, notabiiă fiind ambiția 
voleibalistelor de la Oltcit, ca
re ...au deschis scorul, obligîn- 
du-le pe campioane să forțeze 
pentru a reface și a obține vic
toria. Remarcate : Ioana Coto- 
ranu. Eugenia Cotescu. Tanța 
Drăgoi (U), Lucreția Mirea, 
Mirela Neculiță și Liliana Her- 
meneanu (O). Arbitri: M. Niță 
și Gh Toma. (Șt. GURGUI, 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — CHIMIA 
RM VÎLCEA 1—3 (—7, 8, —13, 
—3). Studentele au pierdut (din 
nou) pe teren propriu, deși în 
setul al patrulea ar fi putut da

momen- 
local — 
Gaman, 
Bcrdilă, 

Nedelcu,

R. D. Germană (m)

Fază din meciul Flacăra Roșie

o altă turnură jocului, avînd a- 
vantaj pe tabela de scor : 9—4 
și 13—11. Evidențiate : Dorina 
Pavel, Marilena Dubinciuc, Au
relia Zabara, Volodea Cebuc 
(C). Loredana Polocoșeri și 
Marcela Olteanu (Ș). Arbitri : 
V. Chioreanu și M. Ioanovici. 
(S NENIȚA, coresp.).

FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI — PENICILINA IAȘI 
3—0 (7, 5 10). Victorie realiza
tă tn mai puțin de o oră de 
către elevele antrenorului C. 
Stan, în fața unei echipe din 
care a lipsit trăgătoarea prin
cipală, Tatiana Popa (bolnavă). 
O evoluție mai bună au avut 
Corina Olteanu. Niculina Bujor 
și Cornelia Coida de la învin-

De joi, la Cluj-Napoca,

VOR FI DFSFMMjl CAMPIONII HAtTEROFIlIlOB JUNIORI
începînd de joi. pînă sîm- 

din 
Cluj-Napoca va fi gazda Cam
pionatelor Național de haltere 
ale juniorilor. Și-au anunțat 
participarea 35 de cluburi si 
asociații sportive din tară ceea 
ce oonturează un foarte oo-

bâtă. Sala Sporturilor sibll nou „record național" în 
materie. Nu ne rămîne decît 
să sperăm că nu doar nume
ric. ci șl valoric.
vor marca t
Ind marcate
ridicate.

un pas 
; de

întrecerile 
înainte, fi- 

performanțe

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CROS

unei mai bune rezistențe băcă- 
uanca Iulia Negură a cîștigat pri
mul său tricou de campioană a 
țării la cros senioare. Pe echipe: 
1. știința CFR Bacău (Iulia Ne
gură, Iulia Beșliu. Georgeta Sta
te) 2. CSM Universitatea Craio
va, 3. Unirea CSȘ Focșani.

TINERET: I. Valentin Coroja 
(CSM Pitești), 2. Marcel Arde- 
leanu (Explorări Deva). 3. Aurel 
Bălăiță (CSM Sibiu). Pe echipe: 
1. Steaua, 2. CSM Sibiu. 3. Tri
colorul TCI Oradea.

JUNIORI I: 1. Nicoiae Cîntă-

bine (CSȘ Slobozia), 2. Gllgor 
Mocanu (Steaua), 3. Vasile Mi
ron (CSM Bistrița). Pe echipe: 
1. CSȘ-CSM Hidrotehnica Bu
zău, 2. CSȘ 1 Galați, 3. Steaua.

JUNIOARE I: 1. Nuța Olaru 
(CSM Universitatea Craiova), 2. 
Adriana Grigore (Olimpia Bucu
rești), 3. Mirela Borțoi (CSM U- 
nivensitatea Craiova). Pe tebipe: 
1. CSM Universitatea Craiova, 2. 
CS Bistrița. 3. CSȘ Cetate Deva.

Cu prilejul Campionatelor Na
ționale a avut loc și competiția 
de cros dotată cu Cupa Primă
verii. concurs republican centru 
juniorii n și ni, întrecerile a-

întreprinderea Economică de Administrare a Bazelor 
Sportive, Bd. Muncii nr. 37—39, sector 2, tel. 20.70.40/10, 
încadrează pentru Complexul Sportiv Tineretului (tel. 
17.39.25) următorul personal sezonier :

• cabiniere — garderobiere
• personal de ordine

cestora nefiind însă decît indi
viduale.

JUNIORI II: 1. 
man (CSM Bistrila), 
vramescu (Voința Tg. Jiu) 3. Ion 
Mărginean (Tîrnavele Blaj : JU
NIOARE II: Mihaela Ciu 
Caracal), 2. Vasilica ________
(Unirea CSȘ Focșani), 3. Mădăli- 
na Stănculețu (CSȘ Olimpia Cra
iova).

JUNIORI III: 1. Adrian llanea 
(CSȘ Șoimii Sibiu), 2. Dan Că- 
rămlzaru (CSȘ Voința Slatina). 3. 
Ervin Suclu (CSȘ 2 Sf. Gheor- 
ghe): JUNIOARE III: 1. Maria 
Ioan (CSȘ Cetate Deva), l. Em 
Mihalcea 'CSȘ Cetate Deva). 3. 
Monica Mezel (CSȘ Bistrița).

• Cu cîteva zile în urmă s-a 
desfășurat în Insula Bah dir. 
Indonezia un mare concurs in
ternațional de alergare oe șo
sea. în cunsa masculină au luat 
parte 3998 concurenți. iar în 
cea feminină. 687. întrecerea, 
desfășurată pe distanța de 10

Corneliu Ger-
2. Ion A-

(CSȘ
Bulancea

km, a avut loc în comun, băr
bați și femei. între competitor! 
s-au aflat și alergătorii ke- 
nyeni John Ngugi si Paul K-p- 
koech, recent clasați pe primele 
două locuri 
Mondial de 
elandă.

Meritorie.
gătoarelor noastre Viorica Ghi- 
can (de la Voința Tg.
Elena Murgoci (de la 
Tîrgoviște) care s-au 
pe locurile 8 (33:58.23) 
pectiv. 10 (34:25.43).

Pe primele locuri: BARBAT1’ 
Ngugi 27:28.88. Kipkoech 
27:30.55. John Treacy (Irlanda) 
28:33,30; FEMEI: Nancy Tin- 
nary (Canada) 32:13,81, Jill 
Hunter (M. Britanie) 32.17 29. 
Liz Lynch (M. Britanie) 
32:28,97.

la Campionatul 
cros din Noua Ze-

comportarea aler-
Jiu) și 

Metalul 
clasat 

si. rep

Baia 1 
trap, r 
a apai 
limpia 
zat ur 
junioa 
haela 
na Ai 
la Oii 
s-a ir 
limpia 
mai i 
urmat 
203 t 
Olimp 
1. C.
R. Lui 
t. 3. ] 
leormi

„CUPA
Une1 

ținute 
concui 
lor p 
țărilor 
f: 1. 
551 p; 
se (D 
m, ju 
namo) 
(Stear 
junioa 
(CSU 
la Dc 
p; pt 
Carmf 
P. 2.
585 p 
(Steal 
talul)

București — Penicilina Iași 
Foto : Aurel D. NEAGU

gătoare, respectiv Daniela Don- 
ciu. (C. IULIAN, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 3—1 (6, —6, 
6, 10). Giuleștencele 
pus la capătul unui 
de disputat, cu faze 
pus în evidență pe 
Dumitrescu, Daniela 
și Mirela Gliga de 
reștence, iar de la constănțence 
(fără Maria Enache și Mădă- 
lina Ciorbaru în teren) pe Gul- 
niza Lică și Elena Bălan. Arbi
tri : I. Leizeriuc și Z. Moldo
veanu. (I COSTINIU, coresp.).

• Astăzi, în Sala Dinamo, de 
la ora 17. are loc partida inter
națională amicală dintre echi
pele masculine ale României și 
R.D. Germane.

• Ultimele două restanțe din 
campionatul feminin al Diviziei 
A se dispută astăzi. în Bucu
rești : Dinamo — Farul 
stanța (Sala Dinamo, ora 10,30), 
și mîine, la Rm. Vîlcea : Chi
mia — Rapid București.

s-au im- 
joc destul 
care le-au 

Gabriela 
Bumbăcilă 
la bucu-

Cam 
țlonali 
dumln 
zarea 
to-mec

In ] 
se la 
niat I 
numei 
reglsti 
mal i 
Aștept 
cerile 
tinere 
s-au 
tehnic 
tele 1 
voritu 
fi e 
eînd 
deși 
manșt 
locul

c

Con-

ANUNȚ
O.N.T. Carpați Brașov or

ganizează in zilele de 15, 16 
și 17 aprilie 1988 un examen 
practic pentru obținerea ates
tatului de ghid monitor schi. 
Condiții : studii medii și cu
noașterea limbilor engleză sau 
germană. Prezentarea se va 
face dimineața, la orele 9,30, 
la Complexul Favorit din Po
iana Brașov. Informații su
plimentare la telefon 13174 
sau 922/62310, fie la biroul 
agrement.

•3

urma 
ierarl 
curs, 
minir 
lamei 
mai 
dent, 
de c 
bine 
dere 
prodt 
Bogd 
ture, 
înreg 
sire: 
Bogd.
1 p 
distai 
versa 
Și-a 
iar E 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRC
CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPB

Cat. 1 : 1 variantă 100% a 50.000 ei ; < 
10.982 lei și 5 variante 25% a 2.746 ’el ;

: : 82,00 a 569 lei ; cat. 5 : 156,75 a ' 
cat.Z : 3.064,75 a 100 lei. Report la 

București a

cat. 4 :
lei ; 
tul Nenciulescu Victor din 
în numerar.

M Agenda partlcipanților 
sistemele’ Loto-Pronosp-ort 
prinde tn această săptămînă, 
pe îngă tragerile obișnuite 
PRONOEXPRES de mîine 
miercuri. 13 aprilie (tragere la 
can .UMAI ASTĂZI vă mai 
puteți juca numerele favorite) 
și respectiv, LOTO, de vineri, 
15 aprilie, precum șl concursul 
PRONOSPORT, o altă avanta
joasă tragere eu caracter apar
te. oare, deși revine periodic în

la 
cu-

atenț 
poate 
deazt 
clpar 
sta nț 
după 
TRAC 
tă sl 
prill-e 
re n 
răm 
mini' 
se c



Jinamo

IBER
nari și Dt- 
i petiții de 
averii. La 
tri care-și 
iuți în lo-

>iei, ce se 
ari anți 
ice tir

proba de 
mai bună 

jcniuc (O- 
t. a reali- 
ațional de 
o : 2. Mi- 
și 3. Doi- 
ie tot de 
a seniori, 
aban (O- 
ultat ceva 
.87+24) t,

Ispasiu 
nu (ambii 

juniori 
122 t, 2. 

i Mare) 87 
(C.S. Te-

O UNDA DE SPERANȚA
I
I
i

I

Ineficacitatea a constituit (și 
este încă) o problemă obsedan
tă pentru Petrolul. în multe 
jocuri, echipa a evoluat destul 
de bine, dar golul se lăsa aș
teptat. De la meciul cu Victo
ria (1—0 în etapa a 13-a), din 
toamnă, Petrolul nu mai reușise 
să înscrie vreun gol în meciu
rile din campionat. Și s-au 
mai jucat de atunci încă 8 par
tide șl, în ciuda unei dominări 
uneori insistente, și a număru
lui de șuturi la poartă, scorul 
a rămas alb. Așa a fost înI toamnă, cu S.C. Bacău, cu
C.S.M. Suceava. în iarnă au 
venit în echipă Iordache, Țăl- 

Mocanu s-a 
. _ i un grav ac

cident. Se aștepta ca eficacita
tea să se îmbunătățească. Dar 
returul a început la fel ca fi
nalul turului, adică fără gol : 
0—2 cu Dinamo, 0—1 la Cluj- 
Napoca, 0—0 cu Rapid, 0—2 cu 
Steaua.

A venit acest meci cu Corvi
nul. în perspectivă, dată fiind 
valoarea formației hunedorene, 
un joc greu, o partidă dificilă.

I

J JUNIORI
latele ob- 
ei 1 Mai“, 
i juniori- 
sapitaJelor 
ișcă 3X20 
(Dinamo)

1. S. Vla- 
pistol 10

Uom (Di
li. Raicea 
ol 10 m,

Cio-banu
2. Gabrie- 
Buc.) 366 
uau'e: 1.

“e talul)
Marin

Inar, Caciureac ; 
refăcut și el după 
cident. Se aștepta

I
I
I
I
I
I

jge:

“etal
O.
Cioc (Me-

I
I
I

Dar echipa aștepta cu nerăbda
re prima ei victorie. De fapt, 
primul gol, după o serie atît 
de lungă de ineficacitate. Jocul 
cu Corvinul a „curs" în favoa- 

i țea ploieștenilor, mai ușor de- 
cît s-ar fi așteptat și cei mai 
înfocați suporteri (de altfel, 
teama de o nouă înfrîngere i-a 
făcut pe mulți să nu vină la 
stadion), însă golul mult aștep- 
* ' • — ■ - "de minute,

destule. A 
al talenta- 
repriză pe 
golul atît

tat a întîrziat... 56 
deși ocazii au fost 
venit șutul excelent 
tului Ursea (ținut o 
banca rezervelor), _ 
de prețios. 23 de șuturi au ex
pediat ploieștenii spre poarta 
lui Ioniță (oaspeții, surprinză
tor, doar două) pentru un gol. 
Un gol eu valoare de două 
puncte. O victorie care aduce 
o undă de speranță în tabăra 
echipei ploieștene.

Sigur, mai sînt atîtea, etape 
de disputat, multe echipe au in
trat în... hora retrogradării și 
Petrolul are dreptul să spere. 
Așa e și sportiv ; să-și joace 
șansa pînă la capăt.

Constantin ALEXE

LECȚIE PENTRU...
Mărturisim că urmărim de 

ani buni meciuri de fotbal, dar 
ca doi coechipieri să se brus
cheze în văzul a mii de oa
meni, pe scena primei noastre 
divizii, încă nu am văzut! Pînă 
sîmbătă, 9 aprilie, cu prilejul 
întîlnirii dintre Flacăra Moreni 
și ,U“ Cluj-Napoca, cînd, în 
min. 40, spre stupefacția gene
rală D. Sava și Văidean (am
bii din echipa gazdă) s-au în- 
căierat ca doi cocoși plini de 
țîfnă și arțag, despărțiți abia 
la intervenția antrenorilor I.
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Cea mai Importantă cursă din 
program a revenit cîmpineanu- 
lui P. Schmidt, aflat în primul 
an de seniorat, într-o aprigă 
confruntare cu experimentatul 
brașovean Al. Enceanu, amîn- 
doi mergînd „umăr la umăr" 
în ultimul tur al manșei deci
sive. Campionul E. Millner a 
suportat o căzătură Jn prima 
manșă, pierzînd puncte prețioa
se

Clasamente : 250 cmc — 1. P. 
Schmidt (Poiana Cîmpina) 35 p,
2. Al. Enceanu (St. R. Bv.) 34 
p 3. e. Miiln-er (Steaua) 33 p ; 
125 cmc — 1. C. Tompa 'Electro 
Sf. Gheorghe) 37 p. 2. L. Ro- 
șonczi (IRA Tg. Mureș) 32 p,
3. I Bogdan (Steaua) 21 p. Pri
mele locuri l.a 8o și 50 cmc au 
revenit steliștllor A. Roman și 
M Feraru cu cite 40 p.

D. SAVA
Nunweiller și T. Dima și a ar
bitrului de centru D. Buciuman.

Ce se întîmplase ? La o pasă 
neglijentă a lui Văidean, D. 
Sava n-o mai poate intercepta. 
Fază banală, rezolvată, de re
gulă cel mult ; intr-o privire 
de reproș, dar degenerată, în 
cazul de față, printr-o alter
cație. Pînă ca arbitrul să pună 
mîna la buzunar (ne place să 
credem că ar fi sancționat cu 
cartonaș galben atitudinea lui 
Sava .care provocast ca, de 
altfel, și a lui Văidean, care 
răspunsese), iată că Nunweiller 
îl scoate rapid din teren pe 
Sava, care, în treacăt fie spus, 
juca foarte bine, înlocuindu-1 
Cu un jucător de rezervă (în 
murmurul 
bunei).

O lecție 
talentatul, 
cant „morenar" avea nevoie ; 
mai ales că „dosarul" său dis
ciplinar prezintă 
negre. Să sperăm 
fi și ultima...
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DE DIRT-TRACK
bianul D. Bogdan. Aflat par
că mai in largul său ca ori
unde pe arena din Ianca. M. 
Agrișan a dominat. în con
tinuare, cursele respective. A- 
cumulînd maximum de puncte 
(15). el a fost și realizatorul 
celui mai bun timp ni zilei: 
1:01,6, elevul maestrului eme
rit al sportului Gh. Voiculescu 
mentinîndu-și, pe merit, titlul 
de campion cucerit anul trecut.

Clasamentele finale: etapă 
— 1. M. Agrișan 15 p. 2. Al. 
Toma 14 p, 3. D. Bogdan 13 p: 
general — 1. M. Agrișan 67 p. 
campion republican 2. D. 
Bogdan 65 p 3. Al. Toma 58 
p. 4. N. Dragoman 55 p 5. H. 
Iași 45 p. 6. FI. Ungureanu 
(Steaua) 42 p. 7. P. Zainea 
(Petrolul Ianca) 31 p. 8—9. O. 
Gherman. S. Lienerth (IPA) 
30 p, 10. I. Ungureanu (Petro
lul) 25 p.

Stănici (Sportul Studențesc) | 
încearcă o pătrundere 
dispozitivul feroviarilor 
cureștenl, tn partida 
sîmbătă, de pe stadionul din 

„Regie"

i «
--- PFi

FOTO : Aurel D. Neagu
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de excepție, cum ar fi simpli
tatea (12 numere, în cadrul a 3 
extrageri efectuate în conti
nuare) dar și perspectivele de 
mare anvergură ale șanselor de 
cîștig (să nu uităm că se poa
te cîștiga și CU NUMAI 2 NU
MERE CIȘTIGATOARE !).

• Concursul PRONOSPORT 
de duminică, 17 aprilie, progra
mează următoarele partide : 1.
C.S.M. Suceava — A.S.A. Tg. 
iureș ; 2. „U“ Cluj-Napoca — 
ĂC. Argeș : 3. Rapid — Flacă- 
A Moreni ; 4. Ascoli — Sampdo- 
fia ; 5. Em-poH — Torino : 6.
Internazionale — Fiorentina ; 7. 
Juventus — Napoli : 8. Pisa — 
Verona • 9. Roma — Milan ; 10. 
Arezzo — Lazio ; 11. Barletta — 
Atalanta ; 12. Brescia — Lecce ; 
13 Catanzaro — Cremonese.

SERIA 1
A.S.A. Explorări Cîmpulung 

Moldovenesc — Zimbrul Șiret 
1—0 (1—0). Relonul Săvinești — 
Cetatea Tg. Neamț 1—2 (1—1),
Carpațl GălăneșH — TEPRO Iași 
3—2 (1—1), Aurora Tg. Frumos — 
Minerul Gura Humorului 4—0 
(2—0). Constructorul Iași — Me
talul Rădăuți 0—0. Steaua Minerul 
Vatra Dornei — A vin tul Frasin 
1—0 (1—0) Chimia Fălticeni —
Metalul Botoșani 3—1 (3—0), E-
lectro Botoșani — I.T.A. Celuloza 
P Neamț 2—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 19-a : 1. EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 52 p (51—9), 
2. Minerul Vatra Dornei 36 p 
(27—22). 3. Chimia Fălticeni 34 p 
(51—20)... pe ultimele locuri : 14. 
TEPRO Iași 21 p (21—30). 15. E- 
lectro Botoșani 21 o (18—32). 16. 
Zimbrul Șiret 21 t> (16—62).

SERIA A n-a
Laminorul Roman — Aripile 

Bacău 2—2 (0—0). Mecanica Vas
lui — C.S.M. Borzeștl 3—0 (2—0), 
Minerul Comăneștl — Constructo
rul Hidr. tehnica Focșani 1—0 
(0—0) Partizanul Bacău — Pe
trolul Moinești 4—0 (3—0). Foresta 
Gugești — Steaua Mecanica Huși 
1—0 (0—0) Proletarul Bacău — 
Textila Buhuși 1—0 (0—0), MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej — Uni
rea Negrești 4—0 (1—0), Luceafă
rul Adjud — Moldosta Vaslui 3—0
— Moldosin s-a retras din cam
pionat.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BAC AU 47 p (45—13), 2. Mecanica 
Vaslui 41 p (37—18), 3. Mecanica 
Huși 40 p (35—19)... pe ultimele 
locuri : 15. Constructorul Focșani
16 p (17—37), 16. Moldosin Vaslui 
9 p (18—57).

SERIA A IlI-a
Metalul Mangalia — S.N.-C.S.S. 

Tuilcea 1—9 (0—0) Chimia Brăila
— Minerul Mahmudia — s-a în
trerupt în mln. 45, la 4—0, Ci
mentul Medgidia r- Victoria IRA 
Tecucl 1—0 (1—0). Portul Con
stanța — Laminorul Viziru 1—1 
(1—0). Gloria Galați — Dunărea 
C.S.U Galați 2—0 (2—0), D.V_A.
Portul Galați — CONPREF Con
stanța 1—0 (0—0) Progresul Isac- 
eea — I.M.U.-C.S.S. Medgidia
1—0 (0—0) Arrubium Măcin — 
C.S. Progresul Brăila 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 50 p (38—12), 2. Ci
mentul Medgidia 34 p (43—31). 3. 
Gloria Galați 34 p (32—20), ...pe 
ultimele locuri : 15. Chimia Brăila
17 p (16—30) — din 18 jocuri, 16.

REMIZĂ PLINĂ
Chiar și cei mai exlgenți su

porteri ai echipelor Sportul 
Studențesc și Rapid au venit 
sîmbătă pe stadionul din „Re
gie" împăcați cu gîndul că fa- 
voriții lor nu le vor oferi o 
după-amiază plăcută, în plan 
spectacular, aducînd — evident 
— în discuție precara situație 
din clasament a celor două 
combatante. Speranțele se în
dreptau spre un rezultat favo
rabil fiecărei tabere, prin care 
echipele respective să continue 
cursa spre... supraviețuire. Fi
nalmente, în acest derby al 
subsolului s-a înregistrat o re
miză, care, disecată, acum, la 
rece, prin reluarea filmului în
tîlnirii, nemulțumește ambele 
grupări.

La prima vedere, afirmația 
nu ar avea în totalitate aco
perire în cazul echipei Rapid, 
care, cu acest punct, a refăcut 
la „adevăr". Iar punctul este 
punct, el fiind destul de im
portant. însă, echipa din Giu- 
lești putea pleca de peste drum, 
din „Regie", chiar cu ambele 
puncte. Reușita deplină se putea 
realiza dacă feroviarii ar fi iz
butit să valorifice pe măsură 
momentele favorabile de care 
au beneficiat. Și nu au fost 
puține 1 în primul rînd au avut 
ascendentul moral al deschi
derii scorului, apoi pe cel al 
omului în plus, prin eliminarea 
lui Bucico; iar în final, pe

DE REGRETE
parcursul a 12 minute, al ra
portului numeric de 11—9 (pri
mise cartonaș roșu și Coraș) 
Cu toate acestea, elevii pregă 
tiți de I. Dumitru și I. Grcavu 
nu au avut capacitatea de a' 
tranșa în favoarea lor disputa, 
spre regretul inimoșilor supor
teri rapidiști. Greu de explicat 
apatia feroviarilor, din repri
za secundă, cînd ei nu și-au 
trecut în cont nici o ocazie de 
gol, expediind cîteva șuturi 
formale spre poarta lui Mânu.

Neîndoios, regrete și în ta
băra Sportului Studențesc, e- 
chipa pregătită de P. Cazan și 
G. Iorgulescu anulînd prin a- 
cest rezultat merituosul punct 
obținui în etapa trecută la 
Cluj-Napoca. Dar, trebuie spus 
că așa cum a jucat „ll“-le din 
„Regie", el nu putea spera la 
mai mult, deși a făcut mare 
risipă de energie, fiind dispus, 
spre final, chiar să înlocuias
că... portarul, ca la hochei. Cu 
un joc dezlînat, lipsit de con
sistență. cu acțiuni în tempo 
de vals era greu de depășit o 
defensivă care avea de partea 
ei calmul și siguranța în 
tervenții.

Un regret general și în 
nul spectacolului, setea 
puncte secînd rezervorul expri
mărilor 
echipe.

(Urmare din pag. 1)

in-

pla- 
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Adrian VASILESCU

Miine, pe stadionul din Bd. Chencea

STEAUA-SPORTUL STUDENȚESC
Mîlne, pe stadionul Steaua din Capitală, cu Începere de la ora 17. 

va avea loc partida dintre Steaua și Sportul Studențesc, din cadrul 
etapei a 23-a a Diviziei A. întîlnirea va fi condusă de o brigadă de 
arbitri din București, avindu la centru pe D. Petrescu ; la linie, 
M. Nlculescu și A. Doncea.

■ ■■■■■■■■■■■■ asBaaaBBB

plet la Centrul de medicină 
sportivă.

Luni, lotul a luat parte la 
un meci-șooală, cu Selecționa
ta de juniori U.E.r.A. ’88. la 
capătul căreia Mircea Rădu- 
lescu ne-a declarat: 
de calificare s-au 
dar misiunea acestei 
nu. Din punct de 
rodăiii unor tinere 
oălirii lor in ideea 
rii, ca și din punct 
strict competițional. 
lăsată pînă acum ne obligă la 
o comportare cît mai bună în 
cele 3 partide care urmează 
(n.n. cea de mîine. cele din 
Grecia și R.F. Germania, pro
gramate la 18 șl. respectiv. 
31 mai), pe care le vom juca, 
toate, la cîștig".

Ceva mai mult: intrucît în 
viitoarele preliminarii pentru 
C.M. 1990 vom întîlni Ga 2 XI 
1988 și 26 IV 1989) reprezenta
tiva A a Greciei, într-o gru
pă și cu Danemarca și Bulga
ria, o victorie în meciul de 
miercuri — care ar fi confor
mă cu tradiția și de care nu 
ne îndoim — ar avea rolul u- 
nui „avantaj psihologic" du
pă ce ultima confruntare direc
tă („amicalul" din 7 X 1987) 
s-a încheiat nedecis. chiar Ia 
București. 2—2. E o socoteală 
pe care și-o fac, firește, și 
fotbaliștii eleni, drept pentru 
care antrenorul Ștefanos Pe- 
tritsis a apelat, pentru mîine. 
numai la jucători din Divizia 
A, mulți de la Larissa, lidera 
campionatului grec. Ei vor 
sosi la București azi, la prinz. 
urmînd ca, de la Qra 17. să 
efectueze un scurt antrenament 
pe „23 August".
■ ■■■■■■■■■■
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C - REZULTATELE ETAPEI A 19-a
Minerul Mahmudla 4 p (11—50) — 
din 18 jocuri.

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Victoria 

Țăndărei 6—1 (2—0), Petrolul Ber
ea — Metalul Buzău 1—1 (1—1), 
Viitorul Chirnogi — Unirea Urzi- 
ceni 1—0 (0—0), S.N. Oltenița — 
Petrolul Roata de Jos 1—0 (1—0). 
Utilaje Grele Giurgiu — F.C.M. 
Dunăreană Giurgiu 0—0, Victoria 
Munteni Buzău — ISCIP Ulmeni 
3—0 (1—0), Carpațl Nehodu — O- 
llmpia Slobozia 0—2 (0—1), Chi
mia Buzău — A.S.A. Buzău 3—2 
(2—1).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 52 p (62—10), 2. 
Unirea Urziceni 39 p (48—21), 3. 
Chimia Buzău 31 p (25—24), 4. U- 
tUaje Grele Giurgiu 31 p (29—30) 
...pe ultimele locuri : 15. Dună
reană Giurgiu 20 p (20—28), 16. 
Metalul Buzău 18 p (26—26).

SERIA A V-a
Automatica București — MECON 

București 1—2 (1—0), Avicola Cre- 
vedia — Petrolul Tîrgovlște 1—1 
(1—1). Abatorul București — Mi
nerul Șotînga- 5—0 (2—0), Vlsco- 
fil București — Tehnometal Bucu
rești 1—2 (0—0). Electrica Titu — 
C.F.R.-B.T.A. București 2—0 (1—0), 
IUPS Chitila — Chimia Găești
1— 0 (1—0) Metalul Mija — Da
nubiana București 2—1 (2—0),
I.M.G. București — Cimentul 
Fieni 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 37 p 
(40—19), 2. Metalul Mija 37 p
(35—17). J. MECON București 32 p 
(25—16).„ pe ultimele locuri : 15. 
Tehnometal București 22 p 
(24—32), 16. Cimentul Fieni 20 p 
(22—39).

SERIA A Vl-a
Textila Roșiori — Dacia Pitești 

0—0, Automatica Alexandria — 
Constructorul T.C.I. Craiova 4—1 
(0—0) Progresul Corabia — Re
colta Stoică nești 4—2 (2—0), Da
cia Metalul Rm Vîlcea — Elec
tronistul Curtea de Argeș 4—0 
(1—0) C.F.R. Craiova — ROVA 
Roșior! 1—0 (1—0), Viitorul Dră- 
gășanl — Progresul Băilești 1—0 
(0—0) Unirea Pitești — Chimia 
Tr. Măgurele 1—1 (1—0), Musce
lul Cîmpulung — I.O.B. Balș
2— 0 (0—0)

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 42 p (41—15), 2. Auto
matica Alexandria 39 p (37—10), 
3. Muscelul Cîmpulung 31 p 
(29—18)... pe ultimele locuri : 15. 
C.F.R. Craiova 20 p (16—30), 16. 
Recolta Stolcăneștl 20 p (19—33).

SERIA A Vll-a
C.S.M. Lugoj — Minerul Moțru 

1—1 (1—1), Dlerna Orșova — Pe
trolul Țlclenl 5—1 (3—1), Minerul 
Anina — Mecanizatorul Șimlan
3— 0 (1—0). Termoconstructorul
Drobeta Tr. Severin — Autome- 
canica Reșița 1—0 (1—0), C.F.R. 
Caransebeș — Minerul Ro vi nari 
5—1 (1—1), Minerul Mătăsarl —
C.S.M. Caransebeș 1—2 (0—0), Mi
nerul Oravița — Metalurgistul 
Sadu 4—0 (2—0), Minerul Moldova 
Nouă — Metalul Oțelu Roșu 5—1 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 42 p (45—13), 2. C.S.M. 
Caransebeș 37 p (43—19), 3. C.S.M. 
Lugoj 34 p (33—18)... pe ultimele 
locuri : 15. Metalurgistul Sadu
13 p (12—32), 16. Minerul Rovi- 
narl 17 p (15—38).

SERIA A VHI-a
Recolta Salonta — C.F.R. Ti

mișoara 1—1 (1—0). Unirea Slnni- 
colau — Minerul Șuneuiuș 4—0 
(4—6), Gloria Beiuș — Unirea 
Tomnatic 2—0 (0—0), înfrățirea
Oradea — Șoimii Llpova 3—0 
(1—0) Auto Timișoara — Strun
gul Chlșineu Criș 2—0 (1—0), Mo
torul I.M.A. Arad — Vagonul 
Arad 1—2 (1—1). U.M. Timișoara
— Unirea Valea lui Mlhal — nu 
s-a disputat Oțelul Oraș dr. 
Petru Groza — A.S. Sînmartinul 
Sirbesc 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
TIMIȘOARA 38 p (41—13), 2. Va
gonul Arad 37 p (33—21), 3. în
frățirea Oradea 35 p (36—15), 4. 
Unirea Tomnatic 35 p (38—30)... 
pe ultimele locuri î 15. Recolta 
Salonta 21 p (19—30), 16. Unirea 
Valea lud Mihal 17 p (16—40) — 
din 18 jocuri.

AERIA A IX-a
Minerul Cavnlc — Minerul Băl

ța 2—1 (1—0), Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca — Someșul Satu Mare
4— 0 (1—0). IZOMAT Șimleu Sil- 
vanlei — Olimpia Gherla 2—0 
(0—0), Minerul Tutrț — Minerul 
Borșa 5—0 (3—0), Oașul Negrești
— Chimia Tășnad 3—0 (2—0). Mi
nerul Băluț — CUPROM Baia 
Mare 2—0 (1—0). Minerul Sărmă- 
șag — Laminorul Zalau 2—1 
(0—0), Industria Sîrmei C. Turzii
— Motorul IRA Cluj-Napoca 6—1 
(4—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
CAVNIC 44 p (41—13) — penali
zată cu 2 p, 2. Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 39 p (42—14) — pena
lizată cu 1 o. 3. Industria S’ mei 
C. Turzii 392 (44—18)... pe aiti- 
mele locuri : 13. Minerul Bălța 
22 p (32—39), 14. CUPROM Bala

Mare 25 p (26—35), 15. Minerul 
Borșa 22 p (27—38), 16. Motorul 
Cluj-Napoca 11 p (16—42).

SERIA A X-a
Unirea Alba Iuilia — Tîrnavele 

Blaj 6—0 (2—0), Aurul Brad — 
Mecanica Alba Iulla 4—0 (1—0), 
Nitramonla Făgăraș — Automeca- 
nica Mediaș 1—0 (0—0), Minerul 
Știința Vulcan — C.S.U. Mecanica 
Sibiu 3—0 (1—0), Minerul Luroeni
— Carpațl Mîrșa 1—0 (1—0). I.P.A. 
Sibiu — C.F.R. Slmerla 3—0 
(1—0), Metalul Atad — Mureșul 
Deva 0—0 Textila dsnădie — 
Metalurgistul Cugir 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 49 p (52—14), 2. Mu
reșul Deva 42 p (36—16) 3. Aurul 
Brad 36 p (37—21).„ pe ultimele 
locuri : 15. C.F.R. Simerla 16 p 
(26—43). 16. Mecanica Alba lulia 
15 p (20—45).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorhel — Mecanica 

Bistrița 1—1 (0—1). Mureșul Lu
duș — Unirea Cristuru Secuiesc
2— 0 (1—0), Chlmforest Năsăud —
Metalotehnica Tg. Mureș 3—1 
(2—0;, Viitorul Gheorghend — 
Oțelul Reghin 2—0 (1—0) Metalul 
Sighișoara — Metalul Reghin 3—0 
(1—0) Lacul Ursu Sovata Mi
nerul Bălan 4—0 (0—0) Avîntul 
Reghin — Laminorul Bedean 4—0 
(1—0) Hebe Sîngeorz Băi — Mi
nerul Rodna 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORHEI 39 p (44—13), 
2. Avîntul Reghin 39 p (44—15), 
3 Mecanica Bistrița 36 p (46—21) 
...pe ultimele locuri : 15. Mine
rul Rodna 21 p (24—45), 16 La
minorul Beclean 20 p (25—42).

SERIA A XlI-a
Carpațl Sinaia — Poiana Cîm- 

plna 1—1 (0—1), Mobila Codlea — 
Cimentul Hoghiz 4—0 (1—0). Cair- 
pați Covasna — IMASA Sf. 
Gheorghe 0—0, Minerul Filipești
— Metalul Tg. Secuiesc 3—1 
(2—1) Electro Sf. Gheorghe — 
A.S.A. Chimia Ploiești 4—1 (1—1), 
Minerul Baraolt — precizia Săcele 
1—1 (1—0), Unirea Cîmpina — 
Petrolul Bălcol 2—0 (0—0), Victo
ria Floreștl — Montana Sinaia
3— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ELECTRO 
SF. GHEORGHE 38 p (38—13), 2. 
Poiana Cîmpina 37 p (34—12) — 
penalizată cu 3 p 3. Victoria 
Floreștl 35 p (35—20)... pe ultimele 
locuri ’ 15 Carpațl Covasna 21 p 
(21—34). 16. Carpațl Sinaia 19 p 
(23—40).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respective.
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DINAMO BUCUREȘTI-DINAMO WEISSWASSER (R O G.)

GABRIELA POTORAC
ÎNVINGĂTOARE LA COTTBUS

La invitația clubului Dina
mo București, formația de ho
chei pe gheață Dynamo Weis- 
swasser, multiplă campioană 
a R.D. Germane, va întreprin-' 
de un turneu de trei iocur in 
țara noastră. Astfel, astăzi de 
la ora 17, pe patinoarul ,.23 
August" dini Capitală, oaspeții 
vor primi replica echipei Di
namo București; milne, de la 
aceeași oră. ei vor juca în

in-

compania campioanei. Steaua; 
joi, tot de la ora 17, meciul- 
revanșă cu Dinamo.

Fiind ultimele întîlniri 
ternaționale ale sezonului, aș
teptăm de la cele două team uri 
bucureștene (care evoluează în 
efective complete) o replică 
puternică în fața valorosului 
lor adversar (cu opt interna
ționali A in lot).

!n „Raliul Brașovului44

SURPRIZĂ Șl... MULTE ABANDONURI
Ploaie de... soare deasupra 

județului Brașov in ziua des- 
ohlderil sezonului automobilis
tic In. rn. prin „Raliul Brașovu
lui. Ceea ce a făcut și mal fru
mos mal plăcut privirilor acest 
eveniment sportiv.

Au plecat ta „Raliul Brașovu
lui". ajuns la cea de a 18-a «- 
dlțle. un număr de 79 de echi
paje venite din majoritatea ju
dețelor țării. Traseul ț Poiana 
Brașov — Bod — Vlădeni — 
Dălghiu — Dumbrăvlța... In to
tal i80 km (dintre care 135 km 
pe șosele special alese, nemo
dernizate), ou 17 probe de cla
sament. Un raliu dur (tn limi
te admise, firește) care să so
licite din plin attt mașinile, olt 
șl măiestria echipajelor. Pe tra
seu. foarte multi iubitori ai a- 
cestui sport admiră „trecerea 
tn forță" a combatantelor, dar 
se șl alătură. ourioșL celor 
„rămași" din diverse motive. 
Luni de pregătire a mașinii șl... 
pană. Acest raliu, conttnd ca 
primă etapă în campionat, se 
dovedește vitreg cu mulți dintre 
favorițl. La secretariat vin, din 
timp ta timp, vești cu totul neaș
teptate. Abandonează, pe rind : 
Balint — Zărnescu (presiune de 
ulei) ’
rupe o paletă a fullei), A. Bo 
tezan ~ ~ 
băra
Iile . _ ___
viziei B (răsturnare, fără 
mări : ce bune sînt centurile de 
siguranță!). Semne bune 
echipierii de la IATSA 
(întărită tn acest an cu 
echipaje.. sibiene ptaă 
trecut ; M. Cost! nean

P. Cojocaru — E. Pop (se

— S. Popa (tristețe tn ta* 
siblană) P. Prună — D. 

liderii de anul trecut al Dl- 
ur-

pentru 
Pitești 

două 
anul

— E.

A. Moldo-Roșea. M. Bucur 
van)

Noaptea, intre orele 21 Si 24. 
Brașovul, Iși primește oaspeții 
rătăcitori. Mașinile stat pline 
de praf și noroi. Respectivii 
„eel doi", la fel, obosiți, dar cu 
fgțe destinse, zlmbltoare, porni
te din .am terminat raliul 1". 
N-au această bucurie dectt 40 
din cei 7» plecați, deci 3» (a-
proape jumătate) abandonați. 
Raliu greu 1 Motiv pentru oare 
toți cel ce l-au terminat (intre 
acestea și un echipaj feminin 
die Tg Mureș : Ibolya Szocs — 
Ildlco Pangratz) merită felici
tări șl ta special eel victorioși, 
dintre oare vom aminti pe oiș- 
tlgătorii raliului — surpriză 1
— la prima lor viotorie ta cla
samentul general al unul ra- 
Uu S N. Andrei — N. Voioan, 
mecanlo șl electrician auto la 
LA. Dacia Pitești (30, respectiv 
33 de ani). Pe echipe, victoria 
puternicei formații IATSA Pi
tești.

Rezultate tehnice. Grupa ,.A" ■: 
1. C. Măcăneață — D. Banca 
(LA. Dacia), 2. C. Bușulescu — 
M Dlcol, 3. C. ~ 
Nemeș (ambele 
„C 1“ (Dacia —
1. N. Andrei
can (I.A. Dacia), 
nean — E Roșea, 3. I. Mălăuț
— D Ionescu (ambele IATSA) 
această ordine și ta clasamen
tul general ; Gr. „C 2“ : 1. M. 
Bucur — A. Moldovan (IATSA),
2. E și S. Gajdo (Brașovia), 
3 C Petcu — N. Iordache 
(Muscelul ARO). Echipe : 1. 
IATSA Pitești, 2. I.A. Dacia Pi
tești 3. Oltcit.

Modesto FERRARINI

Duval - 
Oltctt) : 
sport

N.
M.2.

N.

2. r.A.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
II. c. Minfliir - Oranitas Kaunas, în finala Cupei I. II. r.
• BELGRAD, 11 (Agerpres). 

La Zagreb, in meci retur pen
tru semifinalele „Cupei Cupe
lor" la masculin, echipa ȚSKA 
Minsk a întrecut cu scorul 
de 26—23 (9—12) format’a lo
cală Medvosceak.

învingători și în primul joc, 
handbaliștii sovietici s-au cali
ficat in finala competiției.

învingătoare și in orima parti
dă, echipa din Vilnius s-a ca
lificat pentru 
titiei.

finala compe-

• MOSCOVA, 11 (Agerpres). 
.Cupa 

de

- Gh.
Gr. 

1410) : 
Voi

ces ti-

DIVIZIA A DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

așa-ziselor vedete ale for
mației rapidiste. Au marcat: 
Pogonaru 22+14, Popa 19+8, 
Păsărică 13+2, M. Iacob 4+0, 
Toader 6+2, Mihalcea 10+13, 
C. loan 25+6, Mădîrjac 10+20, 
Costin 8+14, Ciocan 0+5. Voicu 
0+19 pentru I.C.E.D., respectiv 
M Dumitru 22+11, Gh. Dumi
tru 2+15, Mihai 16+6 Marina- 
che 19+12, Popovici 14+4, Gh. 
Ghiță 9+10, Sipoș 0+11, Suciu 
7+9. Meciurile au beneficiat de 
arbitrajele foarte bune prestate 
de C George — N Constan- 
tinescu si I. Olaru — M. Oprea.

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
STEAUA 82—126 și 75—93. S-a 
aruncat mult la coș. dar s-a și 
ratat mult iar preocuparea 
pentru apărare a fost ca și ine
xistentă (și de o parte șl de 
cealaltă). Am remarcat totuși 
cîteva recuperări ale lui S. Ar
delean și intercepții realizate 
de P Brănișteanu și M. Bra- 
boveanu. Au fost și faze spec
taculoase (dar sporadice), dato
rate unor contraatacuri și a- 
parițli surprinzătoare sub pa
nouri. Au înscris : Panaitescu 
24+18 Zdrenghea 11+3, Scarlat 
4+24, Frumosu 11+0, Brabovea- 
nu 8+17. Bîrsan 11+0, Mari
nescu 4+7, Oczelak 2+2, Neagu 
7+4 pentru Academia Militară, 
respectiv Ermurache 17+19, Ar
delean 12+15, Roschnafsky (un 
junior promovat recent tn echi
pa Steaua) 5+0, Munteanu 4+0, 
Cernat 26+14 Căpușan 20+5, 
Cristcscu 10+11, Netolițchi 9+2, 
Chirie 2+2, Brănișteanu 11+11, 
V. Ioan 10+14. Arbitri : Z. Ra- 
duly — L Breza și N. Constan- 
tinescu — O. Vestinian.

Nicoleta ALDEA
DINAMO I.M.P.S. ORADEA 

— DINAMO BUCUREȘTI 80—97 
și 85—103. Bucureștenii (cu D. 
Niculescn șl M. Sinevici la ..ti
monă" și cu Al. Vinereanu bun 
realizator) au practicat un joc 
rapid, eficient si spectaculos. 
Au înscris; Pascu 15+13, Kosa 
4+8 (reintrat după o scurtă ab
sență). Fodor 4+9 Flaundra 
8+6. Rădulescu 2+2, Antochi 
181-31 Șarlă 22+4, Cri stea 7+12 
pentru gazde respectiv Vîne- 
reanu 20+20 Sinevici 17+23. 
Niculescu 17+25 Hălmăgeanu 
0+3. Bărbulescu 4+0, Iacob

8+0, Uglai 19+10, David 12+2, 
V. Constantin 0+20. Arbitri . 
FI. Baloșescu — G. Isofache 
(Ilie GHIȘA). — coresp.).

GRUPA 7—12
POLITEHNICA C.S.Ș. UNI

REA IAȘI — FARUL C.S.Ș. 1 
CONSTANȚA 100—93 și 119—113. 
Coșgeteri : Boișteanu 35+0, Mă- 
gurean 24+29, Moscalu 20+49 (!), 
Mihăileșcu 13+21 de la ieșeni, 
respectiv Băiceanu 40+7)(!). 
Tecău 27+4. Arbitri : C. Comă- 
niță — R. Stan. (M. MACOVEI 
— coresp).

ELECTROBAN AT TIMIȘOA
RA — BALANȚA C.S.U. SIBIU 
85—79 și 87—73. Coșgeteri : 
Bota 20+29, Iile 21+18, Isaicu 
14+16, Becea,16+0 de la gazde, 
respectiv Herbert 32+22, Bleahu 
5+23. Dăian 14+5. Arbitri : I. 
Georgiu — N. Ionescu. (C. CRE- 
ȚU — coresp.).

RAMIRA BAIA MARE — 
C.S.U. T.A.G.C. IND. BRAȘOV 
104—86 și 93—-84 Cpșgeteri : 
Ciocian 334-12 D. dumitru 
254-25. A. Popescu 20+17 de la 
RAMIRA, respectiv Vasilică 
154-15, C, Calancea 194-15, Tace 
124-26. Arbitri : B. Bogdan — 
R. Vaida (V. SABAU — coresp.).

CLASAMENT
38 35 3 4043:3234 73 
38 35 
38 16 
38 14
38 11 
38 3

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. ICED Buc.
4. Dinamo Or.
5. Rapid Buc.*
6. Acad. Mill.

3 3866:3124
22 3527 :3694
24 3393:3583
27 3179:3615
35 3025:3783

73
54
52
48
41

7.
8.
9

10.
11.
13

Balanța Sb.
Farul C-ța 
ELBA Tmș. 
RAMIRA 
C.S.U. Bv. 
Pollt. Iași

• Echipă oenallzată.

33 24 14 3525:3225 
38 22 16 3445:3352 
38 20 18 3414:3341
38 17 21 3338:3344 
38 16 22 3407 :3591
38 15 23 3347 :3823

• MOSCOVA, 11 (Agerpres). 
în meci retur pentru sera fi
nalele „Cupei Federației Inter
naționale la Handbal" feminin, 
echipa sovietică Egle Vilnius 
a Întrecut cu scorul de 22—14 
(8—7) formația TSC Berlin.

în med retur pentru 
Federației Internaționale 
Handbal" masculin, echipa so
vietică Granitas Kaunas ■ în
trecut cu scorul de 32—21 
(19—12) formația elvețlaaă St 
Gallen. în primul ioc scorul a 
fost egal, 20—20, astfel că e- 
chipa din Kaunas s-a calificat 
pentru finala competiției In 
care va intilni echipa română 
H.C. Minaur Baia Mare.

TRĂGĂTORI ROMÂNI VICTORIOȘI ÎN CUBA
Ultimele rezultate înregistra

te de trăgătorii români parti
cipant! la puternicul concurs 
internațional desfășurat la Ha
vana au coincis cu alte com
portări bune. Remarcăm recor
dul național de seniori reali
zat de Sorin Babii, in proba 
de pistol cu aer comprimat, 
686,9 p, rezultat care i-a adus 
de altfel șl victoria în probă. 
Pe locul secund, la mare luiptă 
s-a clasat sovieticul S. Barmin 
cu 686,6 p (!), iar pe cele ur
mătoare, sportivii noștri Li viu 
Stan, cu 676,1 p și Iile Petru, 
cu 675,8 p. în aceste condiții, 
și în întrecerea pe echipe, suc
cesul a aparținut tot reprezen
tanților noștri, cu 1742 p, ur
mați de trăgătorii din Cuba

cu 1678 p. La pușcă iiboră 
3X40 f, Eugen Antonescu s-a 
clasat pe locul 4, cu 1235.8 p, 
victoria revenind lui Aleksandr 
Kudelin (URSS), cu 1254 p. La 
pistol sport: 1. Svetlana Smir
nova (URSS) 684 p. 2. Edith 
Vega (Cuba) 684 0, ...4. Anl- 
șoara Matei 679 p. ...9. Maria 
Macovei 569 p. ...12. Daniela 
Dumitrașcu 561 p (cu o silue
tă afară !). La pistol viteză:
1. R. Schumann (RDG) 694 p.
2. J. Wieffd (RDG) 690 p, 3. 
A. Savcenko (URSS) 689 p. 4. 
Corneliu Ion 688 p, ...6. Con
stantin Țîrloiu (682 p). Echipa 
de pistol liber (Babii. Petru, 
Stan) s-a clasat pe primul loc. 
cu 1656 p.

CAMPIONATE NAȚIONALE
a învins în eta- 

a 29-a în deplasare, pe 
Ave, cu 1—0. F. C. Por- 

a suferit prima înfrînge- 
Jucînd la Lisabona, cu

BENFICA
pa 
Rio 
to 
re I 
Sporting, gazdele au clștlgat cu
2— 1. Lideră se menține F.C. 
Porto cu 49 p, urmată de Ben
fica 43 p și Boavista 35 p.

DUPĂ 5 etape ta U.R.S.S., pe 
primele locuri se află Zenit 
Leningrad 8 p, urmată de Tor
pedo Moscova 7 p, Dinamo Ki
ev 6 p. Cîteva rezultate : Spar
tak Moscova — Donețk “ * 
Cernomoreț — Dnepr " 
namo Kiev — Harkov 
ma Ata — Torpedo
1— 2 Zenit — Lok.
3— 2.

REAL MADRID o nouă victo
rie ta etapa a 32-a, în Spania :
2— 0, cu Logrones (Sanchez a 
marcat cel de al 27-lea gol ta 
acest campionat). Alte rezulta
te : Murcia — F.C. Barcelona 
0—0. Las Palmas — Athletio 
Bilbao 3—1, F.C. Sevilla — Va
lencia 0—0, Real Soeiedad — 
Betis Sevilla 3—2, Gijon — 
Mallorca 2—1, Espano! — Cadiz 
2—2 Valladolid — Celts Vigo 
0—0. tn clasament conduce Real 
Madrid cu 54 
Real Soeiedad 
Madrid 39 p.

REZULTATE 
etapa a 23-a 
Pernlk 
Spartak 
Varna 1—2. Spartak Varna — 
Trakla 0—0. Vrața — Sredeț 
1—1 ; Etăr Tîrnovo — Pirin 
1—8. Lokomotiv Plovdiv — Be- 
roe 1—2 ; Vltoșa — Sllven 3—0. 
Lideră a clasamentului se men
ține echipa Vltoșa 37 p, urmată 
de Sredeț 34 p și Trakla 29 p.

DUPĂ 19 etape, ta Cehoslova
cia se menține lideră echipa 
Sparta Praga — 32 p, urmată 
de Banik Ostrava șl Dunajska 
Streda — ou olte 23 p.

Rezultate : Spartak Trnava
— Sparta Praga 1—2. Presov — 
Dukla Banska Bystrica 3—0, 
Ostrava — Vitkovice 4—2, Olo-

2—2, 
1—3, Di- 
3—0, Al- 
Moscova 
Moscova

p, urmată de
44 p. AtletlcO

înregistrate 
din 

Slavia 
Pleven —

In
Bulgaria : 

Sofia 1—1, 
Cernomoreț

ACTUALITATEA LA TENIS
Cu desfășurarea meciurilor 

din acest tur al Cupel Davis, 
s-» ’ămurit problema echipelor 
oare, la ediția viitoare, nu vor 
ma’ evolua ta grupa mondială 
a competiției. La Murcla, Spa
nia — Brazilia 5—0. la Asun
cion ’ Paraguay — Noua Zee- 
Ianc”i 3—4», Israel — India w.o. 
în meciul de la St. Gallen. 
Elveția — Mexic, scorul este, 
deocamdată, egal : 2—2.

Rezultatele înregistrate : Frank
furt l R.F. Germania — Dane
marca 5—0. Belgrad : Iugoslavia 
— Italia 4—1, Clermont-Fer-

rând : Franța — Australia 5—# 
(surprinde poate nu attt victo
ria gazdelor, cit scorul net cu 
care ea a fost obținută. Cele 
două echipe au fost alcătuite 
din : Noah. Leconte, Forget — 
Franța. Cahil, Woodforde, 
Fitzgerald Masur — Australia). 
Ce’ mai disputat meci a fost 
cel de la NorrkBpIng, dintre 
S’-"'dia (Edberg. WUander) și 
Cehoslovacia (Smld, Mecir, 
Srejber) încheiat cu rezultatul 
de 3—2 pentru deținătorii tro
feului.

în semifinale (22—24 Iulie) se

BERLIN, ii (Agerpres). — tn 
conoursul special pe aparate 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la 
Cottbus, la paralele, pe primul 
loo s-a situat Gabriela Potorac 
(România), cu 19,65 puncte.

La sol, Augusttaa Badea s-a 
clasat pe locul al treilea, cu 
19,35 puncte. Thummler (R.D.G.) 
a clștlgat la bîrnă. ou 19,55 
ou nete Iar la sărituri a termi
nat învingătoare Katerina Sa- 
rova (Bulgaria), ou 18,65 puncte.

TURURI CICLISTE
MtlNCHEN (Agerpres). — Cea 

de a 4-a etapă a competiției 
cicliste .Turul Niedersachsen* 
desfășurată pe traseul Oldenburg- 
Papenburg tatr-o trenă foarte 
rapidă (medie orară peste 47 km) 
a revenit rutierului cehoslovac 
Lubos Lom, cronometrat pe 
136,800 km in 2.50:03. Cu primul 
pluton, în același timp cu în
vingătorul au sosit și cicliștii 
români Valentin Constantineucu, 
Stelian Bulăreanu șl Costlcă Pa- 
raschiv.

In clasamentul general Indivi
dual conduoe Stephan Bloehwitz 
(R.D.G.), urmat de coechipierul 
său Dlrk Meler la 8 s și polo
nezul Zenon Jaskula la 12 s. Pe 
echipe, ta fruntea clasamentului 
se află R. D. Germană, urmată 
de Polonia. U.R.S.S., Suedia. Ce
hoslovacia, Danemarca, Olanda, 
Franța, R. F. Germania, Româ
nia, Elveția. Finlanda, Ungaria, 
Bulgaria șl Tunisia.

• Etapa a doua a „Turului 
Vaucluse", care se desfășoară pe 
șoselele din Franța, a fost cîști- 
gată de francezul Mlchel Blbolet. 
care a parcurs 87 km ta 2.20:10. 
Pe primul loc in clasamentul ge
neral se află Charly Mottet 
(Franța), urmat de Claude Cri- 
qulelion (Belgia) la 0:50 si Jan 
Schur (R. D. Germană) la 10:08.

• Turul Țării Bascilor a conti
nuat cu etapa a patra, cîștlgată de 
rutierul Irlandez Sean Kelly. În
registrat pe 194 km cu timpul de 
4.45:18. Lider se menține belgia
nul Luc Suykerbuyck, urmat 
de Sean KeTly la 41 s șl Alvaro 
Pine (Spania) la 52 s.

„EXPERIENȚA TRISTA"
Intre problemele care îi 

preocupă pe organizatorii 
turneului final al „euro
penelor", programat între 10 
și 25 iunie în R.F. Germa
nia, se află — ba încă la 
loc de frunte — și cea 
prevenirii eventualelor acte 
de violență din tribune, ina
micul public numărul 1 pu
țind fi, pe baza anteceden
telor, masivul contingent de 
spectatori englezi. Căutînd 
să se „familiarizeze", fie și 
o clipă mai devreme, cu fa
natismul fansilor, spre a 
preîntîmpina orice incidente, 
poliția vest-germană a hotă- 
rît să trimită o brigadă (15 
persoane) dincolo de Cana
lul Mînecii, la meciul (de 
Cupă) dintre Queens Park 
Rangers și West Ham Uni
ted.

Alegerea partidei respecti
ve s-a dovedit nefericită, 
căci suporterii celor două 
formații s-au încăierat încă 
din minutul 17, provocînd 
surparea unei părți a tribu
nei 1 tntilnirea s-a întrerupt, 
publicul a invadat gazonul, 
poliția (cea engleză, firește) 
a intrat în acțiune, a operat 
cîteva zeci de arestări, me
ciul reluîndu-și cursul după 
mal bine de o oră 1 Mai 
mult : agenții au constatat

a

că majoritatea turbulenților 
aveau bilete false, ceea ce a 
declanșat o altă anchetă, 
mai vastă, din care n-au 
lipsit acuzațiile la adresa 
lui Q.P.R.

Polițiștii vest-germanl au 
fost, în primul moment, șo- 
câți de cele întîmplate, șe
ful brigăzii, Rolf Mai, de- 
clarînd că „focul s-a aprins 
din nimic și s-a întins foar
te repede, mulți așa-zișl su
porteri comportîndu-se ca 
teșiți din minți ! Din acest 
punct de vedere, am trăit o 
experiență tristă". Mal de
parte însă : Mai a remarcat 
eficiența intervenției colegi
lor londonezi, modul tn care, 
prompt, ei au stăpînlt situa
ția. Superiorilor săi le-a fă
cut o propunere, despre ca
re se afirmă (inclusiv la ni
velul Comitetului de organi
zare a C.E.) că nu e lipsită 
de interes : 
englezi să fie
.escortă" de 

insulă l
întrebarea e 

porta cheltuielile acestora z 
poliția vest-germană sau Co
mitetul de organizare ? Dis
cuția e pe rol.

ca spectatorii 
tnsoflfl de o 
polițiști din

cine va SU-

Ovidiu IOANIȚOAIA

mouo — Inter Bratislava 3—1, 
Cheb — zilina 1—0, Bohemians 
Praga — Dunajska Streda 
1—0. Hradeo Kralove — Slavia 
Praga 0—2.

SCOK RECORD ta campionatul 
R.F. Germania (et. 27). Pe Sta
dionul olimpic, Bayern MUnchen 
a dispus cu 8—1 de penultima cla
sată, Schalke din Gelsenkirchen. 
După ce oaspeții au deschis sco
rul, prin Schipper, portarul e- 
chlpei adverse, fostul internațio
nal Toni Schummacher, a fost ne
voit să scoată de 8 ori mingea

vor tattlnl l Suedia — Franța 
șl R.F. Germania — Iugoslavia. 

In zone : Europa : Norvegia
— Malta 5—0. Africa : Tunisia
— Maroc 0—5, Cote d’Ivoire — 
Algeria 3—2. Egipt 
5—0, Camerun — 
0—5 Asta — Oceania 
da — Japonia X—4

• Organizatorii tradiționalului 
turneu de la Nisa, ee sg va 
desfășura săptămtoa aceasta, 
l-au desemnat ca principal fa
vorit al probei masculine 

sovietic Andrei 
urmează 

suedezul 
francezul 
americanul

— Kenya 
Zimbabwe 
: Thailan-

jucătorul 
nokov. 11 
favor! țf! or 
NystrOm. 
conte ș!

pe 
Ces- 

pe tabelul 
Jcaklm 

Henri Le- 
Artas.

din plasă ! Matthăus a punctat 
de trei ori (2 din penalty), Weg- 
mann — 2. M. Rummenlgge, 
DOrfner și Augenthaler. Frunta
șa clasamentului, Werder Bre
men, a Învins cu 1—0. in depla
sare, pe Mannheim, prin golul 
tinărulul internațional Borowka. 
Alte rezultate : Hamburger S. V.
— Borussia M3nchengladbach 
3—1, Homburg — K31n 1—0 !, 
Ntlrnberg — Eintracht Frankfurt 
1—1 VJ.B. Stuttgart — Kaisers
lautern 3—0, Leverkusen — 
Karlsruhe 0—0. Borussia Dort
mund — Hannover 96 
dit gen — Bochum 
clasament : Bremen 43 
MUnchen 39 p. F. C.
V.f.B. Stuttgart 38 p.

MONACO a obținut o nouă 
victorie In campionatul francez. 
Ea a întrecut, cu 2—0, pe Brest 
si avtad 8 puncte avans față de 
Bordeaux se pare că va cîștiga 
titlul. Rezultatele etapei a 31-a : 
Paris St. Germain — Matra Ra
cing 1—1, Toulouse — Nantes 
8—1. Niort — Nice 0—0. Cannes
— Lille 1—5 1. Bordeaux — Tou
lon 3—0. Marsilia — Laval 2—1, 
Lens —
— Metz
Etienne 
naco 44 p. Bordeaux 39 p. Mafr^ 
Racing 37 p. <

3—3. Uer-
3—1, în 
p, Bayern 
K61n 37 p,

Auxerre 2—1. Le Havre 
1—1, Montpellier — St. 

5—0. în clasament t Mo-
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