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Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
reintilnit, simbătă seara, cu 
guvernatorul statului Aus
tralia de Vest, Gordon Reid, 
și doamna Ruth Reid.

In onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
guvernatorul statului Aus
tralia de Vest și soția ao ofe
rit un dineu oficial.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat, 
simbătă dimineață, Galeriile 
de artă ale statului Austra
lia de Vest și portul- Freman
tle

Pe _ 
ședințele 
și tovarășa 
au răspuns 
manifestărilor 
ale locuitorilor capitalei 
tului Australia de Vest

parcursul vizitei, pre-
Nicolae Ceaușescu 

Elena Ceaușescu 
cu cordialitate 

de simpatie 
sta-

*
Duminică, 17 aprilie, s-a în

cheiat vizita oficială pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
întreprins-o în Australia, Ia 
invitația guvernatorului gene
ral, Ninian Martin Shephen.

La încheierea vizitei inalții 
oaspeți români au fost salutați 
cu deosebită cordialitate de 
guvernatorul statului Austra
lia de Vest, împreună cu soția, 
de primul ministru al statu
lui, de reprezentanți speciali 
ai guvernatorului general al 
Australiei și primului ministru 
al guvernului australian, de 
ambasadorii Australiei și Româ
niei, de alte persoane oficiale.

La ora 9,30 (ora locală), ae
ronava prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre R. S. 
Vietnam.

★

Cronica tradiționalelor re
lații de prietenie și colabo
rare româno-vietnameze a 
consemnat, duminică, 17 a- 
prilie, un nou moment de în
semnătate deosebită — în
ceperea vizitei oficiale de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună cu tova-ăsa Elena 
Ceaușescu. o efectuează in 
Republica Socialistă Viet
nam Ia invitația Comitetului 
Central al Partidul» Comu
nist din Vietnam si s Consi

liului de Stat al Republicii 
Socialiste Vietnam.

Vizita oficială de priete
nie pe care conducătorul 
partidului și statului nos
tru o efectuează în Vietnam 
reprezintă un eveniment cu 
profunde semnificații în an
samblul legăturilor de strînsă 
prietenie, de solidaritate și con
lucrare rodnică dintre Parti
dul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Vietnam, 
dintre țările și popoarele 
noastre.

In marea piață Chi Linh, 
unde s-a desfășurat cere
monia oficială a sosirii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită 
căldură, cu prietenie și con
siderație de tovarășul Nguyen 
Van Linh, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam, 
de tovarășul Vo Chi Cong, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
Vietnam. care le-an urat 
un cordial bun venit

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Socialiste Vietnam.

După primirea raportului co
mandantului gărzii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Nguyen Van Linh 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

Mii de locuitori din Hanoi, 
aflați în marea piață Chi Linh, 
au aplaudat cu însuflețire, au 
aclamat, exprimîndu-și bucuria 
de a-i avea în mijlocul lor ca 
oaspeți de seamă pe 'tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, după ceremonia 
sosirii, cu tovarășii Nguyen 
Van Link, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vietnam. 
Vo Chi Cong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.V., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.S. Vietnam, cu cei
lalți membri ai conducerii de 
partid și de stat vietnameze 
care au venit să-i salute pe 
inalții oaspeți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut apoi cordial cu 
tovarășul Nguyen Van Linh. 
intilnirea desfășurîndu-se sub 
semnul stimei și cordialității 
cu care sînt Înconjurați solii 
poporului român, ai prieteniei 
româno-vietnameze.

I
Ieri, la Focșani, în Campionatul European de rugby

ROMÂNIA-SPANIA 16-7 DUPĂ UN MECI DE MARE UZURĂ
FOCȘANI, 17 (prin telefon). 

Greu, incredibil de greu au 
reușit rugbyștii reprezentativeiI..................................
npastre să depășească forma- 

ș ția similară a Spaniei. Am con- 
g siderat exagerată opinia, exprl- 

mată Înainte de meci, de an- 
J; trenorul Morello („n-am venit 
g: aici să fim doar simpli specta- 
g tori"), dar realitatea din te- 
gr ren ne-a arătat realmente un 
$ adversar tenace în fața 

rula jucătorii români 
FcLC 4- C •'v-l X L'TTt’X xlA -

că- 
n-au

ă fost în măsură, decît în ul- 
g timele 15 minute, să se Im- 
țg pună.

S-a început într-un tempo mult 
prea lent, iar înaintașii noș
tri au întîrziat transmiterea 
baloanelor. Pe acest fond in
decis al tricolorilor, spaniolii 
au ieșit în relief printr-un plus 
de vigoare, din care a rezul
tat un echilibru menținut mi
nute în șir. Jocul l-am început 
noi, dar cu atacuri prea lente, 
care au îngăduit spaniolilor să 
se grupeze cu ușurință (avind 
și avantajul unei mari mobili
tăți) și să contracareze. In a- 
cest fel se desfășoară intilni
rea pînă în minutul 34 cînd

are loc prima fază de adevărat 
rugby : după o grămadă ordo
nată, VARZARU a „întors" 
pînă Ia CARAGEA care, ire
zistibil, a „culcat în eseu". 
Ignat a ratat transformarea, 
încercăm să mărim avantajul, 
dar, surprinzător, în minutul 
40, Ia o greșeală a apărătorilor 
noștri, J. DIAZ reduce din 
handicap prin I.p. : 4—3 scorul

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

în etapa a 23-a a Diviziei A de fotbal
■

GAZDELE AU
® Flacăra Moreni singura 
care revine cu un egal din 
deplasarea în Giulești • 
Politehnica Timișoara la 
primele punctă din retur 
• C.S.M. Suceava a trecut 

de un adversar dificil

Rotărescu, căzut la pămint, 
va reuși să respingă balonul 
din fafa porții sale, sub pri
virile lui Topolinsclii, Vaiș- 

• ■ Și Movilă
virile lui 
covici, Ursu

Foto : Nicolae PROFIR
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OBȚINUT 15 PUNCTE DIN 16

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
Dinamo 
itapid 
Oțelul 
„Poli" Timișoara 
C.S.M. Suceava 
Corvinul 
„U" Cluj-Napoca 
Univ. Craiova

Meciul STEAUA
(3—0) s-a disputat in ziua de 13 aprilie.

ETAPA VIITOARE
F.C.M. Brașov 
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
Univ. Craiova
Victoria 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul Studențesc 
Petrolul

- Victoria
- Flacăra
- Petrolul
- F.C. Olt
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C.M. Brașov
- F.C. Argeș
- S.C. Bacău

— SPORTUL

(1-01 
(1-1) 
(1-0)
(0-0)
(0-0)
(2-0) 
(2-1) 
(1-0) 

STUDENȚESC

2-0
2-2
2-0
1-0
1-0
2-0
3-1
2-0

(miercuri 20 aprilie)
- Oțelul (0-1)
- C.S.M. Suceava (0—0)
- Rapid (1—2)
- „Poli" Timișoara (1-2)
- „U“ Cluj-Napoca (2—0)
- Dinamo
— Corvinul
- F.C. Olt

(1-2) 
(1-2) 
(2-3)Sț reiroiui - r.v. un \e—O)

$ Partida Flacăra — Steaua (0—5) va avea too dumi- 
% nicâ 24 aprilie. etapei. In pao- 2—3

1. STEAUA 22 20 2 0 77-10 42
2. Dinamo 23 20 2 1 55-14 42
3. Victoria 23 14 1 8 39-25 29
4. Oțelul 23 13 2 8 33-27 28
5. Univ. Craiova 23 10 4 9 33-34 24
6. Flacăra 22 9 6 7 25-26 24
7. Corvinul 23 10 3 10 38-33 23
8. A.S.A. Tg. Mureș 23 10 1 12 36-40 21
9. F.C. Olt 22 9 3 10 29-37 21

10. F.C.M. Brașov 23 7 5 11 34-34 19
11. „U" Cluj-Napoca 23 6 7 10 27-36 19
12. „Poli" Timișoara 23 7 4 12 24-31 18
13. Rapid 23 5 8 10 19-34 18
14. S.C. Bacău 22 6 6 10 23-39 18
15. C.S.M. Suceava 23 7 4 12 22-43 18
16. Sportul Stud. 23 5 6 12 24-37 16
17. F.C. Argeș 23 6 4 13 22-36 16
18. Petrolul 23 4 6 13 13-37 14

Cronicile meciurilor

Divizia A de baschet masculin

DINAMO BUCUREȘTI - DUBLĂ

VICTORIE IN FAȚA STELEI:

94-79 Șl 84-83!
Cam de multă vreme 

Sala Floreasca nu a mal 
fost plină la meciurile 
de baschet dintre Steaua 
și Dinamo. Simbătă și 
duminică ea a fost luată 
cu asalt de un numeros 
și entuziast public, care 
a urmărit două partide 
frumoase între eternele 
rivale la supremația in
ternă. Și cei ce au ur
mărit întîlnirile nu au 
avut ce regreta. în am
bele confruntări au fost 
de toate : evoluție pasio
nantă a scorului, contra
atacuri, ratări, intercep
ții, capace, coșuri de 3 
puncte, ritm alert și ri
sipă de energie din par
tea tuturor baschetbalis- 
tilor din teren

Sîmbătă steliștii au 
început siguri pe ei și, 
cu Cernat și Ermurache 
la timonă, lăsau impre

sia că se vor desprinde 
pe tabela de scor : 12—8 
în min. 4. Dinamoviștii 
s-au încălzit mai greu 
și după numai patru mi
nute erau ei în avantaj: 
22—21, iar în min. 10 : 
26—21. în acest moment 
antrenorul N. Pîrșu a 
făcut o mutatie intere
santă. introducîndu-1 în 
teren pe Căpușan, care 
în două minute a reali
zat 5 puncte pentru e- 
chlpa sa, dar a primit 
un... fault tehnic pentru 
proteste la adresa arbi
trilor. Reintrarea lui 
Cernat este de bun au
gur pentru steliști, care 
pînă la pauză joacă tot 
mai bine șl obțin un a-

Paul IOVAN

în „Cupa Prietenia44 la scrimă

(Continuare in pag. 2-3)

Prin valoare si experiență, dinamnvistul 
Dan Niculescu (in săritură) și-a adus o con
tribuție decisivă la succesele echipei sale

Foto : Aurel D. NEAGU

mA COMPORTARE A
IAȘI, 17 (prin telefon) Dacă 

vechiul oraș moldav a fost 
nevoit — datorită acestui a- 
pril năbădăios — să-și întîm- 
plne oaspeții ediției 1988 a 
tradiționalei Întreceri interna
ționale de scrimă „Concursul 
Prietenia" Intr-un decor de 
iarnă friguroasă, a compensat 
prin grija gospodărească și căl
dura cu care i-a înconjurat 
pe tinerii sprimeri din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba R D. 
Germană. Polonia Ungaria. 
Uniunea Sovietică și bineînțe
les România, veniți să găseas
că în Sala Sporturilor o con
firmare ie prestigiu a statutulu. 
de speranță olimpică. Prima 
probă: f'oretă feminină Spre 
satisfacția tuturor iubitorilor 
acestei importante discipline 
olimpice. tinerele floretiste 
române s-au Impus spectacu
los șl cu autoritate, prin cele 
două șefe de promoție. Laura 
Badea (18 ani) șl Claudia Gri
gorescu (20 de ani), care au 
fost — după opinia specialiș
tilor prezenți aici în număr 
mare — cele mai bune dintre 
cele 40 de floretiste care au 
concurat în proba Individuală.

HOREIISTEEOR NOASTRE
Dacă ele nu au Încheiat dis
puta cu aur și argint, aceasta 
s-a datorat numai ordinei de 
pe tabloul finalei de 8, care 
ie-a opus în semifinale, după 
ce Grigorescu o întrecuse pe 
finalista recentelor .mondiale" 
de tinerei Mincza. iar Badea pe 
Lantcș (ambele difi Ungaria). 
Asa incit in lupta pentru tro
feu a rămas doar Badea (în
vingătoare clară in fața lui 
Grigorescu) Luptînd exemplar, 
făcînd dovada bunei lor pre
gătiri din acest sezon impor
tant. ele si-au făcut datoria, 
învingătoarea Probei indivi
duale Laura Badea — revela
ția ultimului sezon competitio- 
nal Intern in care, deși iunioa- 
ră s-a afirmat în compania se
nioarelor — si-a demonstrat 
ascensiunea valorică Intorcînd. 
rezultatul ultimului asalt cu 
sovietica Stepanian de la 4—6 
la 8—6 printr-o remarcabilă 
adecvare tactică șl o îmbucu 
rătoare decizie.

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ I
• La Bacău, Știința Chimistul 18-18

Ieri, în prima manșă a semi- 
-------- României* la 

a XI-a) 
meci un 
în mod 
discutat 

...__ _ -------------- __ Bacău
partida Știința — Chimistul Rm. 
Vîicea, ambele formații fiind an
gajate în disputa pentru un ioc 
în finala competiției- tată amă
nunte de la cele trei partide.

BACAU, 17 (prin ce.efon de la 
corespondentul nostru). Deși la 
orice partidă de nandba] în care 
este angrenată campioana țării 
Sala Sporturilor devine neîncă- 
pâtoare, de această dată cu pri
lejul primei m-anșe a semifinalei 
„Cupei României" spectatorii au 
fost prezenți în număr mai mare 
Ca orieînd. Altfel spus, derbyul 
Știința Bacău — Chimistul Rm. 
Vîicea (seria a n-a), a trezit ur 
interes enorm. La capătul celor 
«0 de minute de joc — timp ir» 
care spectatorii au stat mai muit 
în... picioare — rezultatul a 
fost nedecis : 18—18 16—8). Este
de reținut faptul că nandbalistele 
de la Chimistul au venit \ de
cise să ..scoată" un rezultat cît 
mai bun și. drept urmare ele 
s-au instalat chiar de. .a început 
la conducere, scorul fiind des
chis de Uliana Bloju 'In min. 2). 
după ce colega sa din poartă. 
Doina Rodeanu. apărase trei a-

finalelor „Cupei 
handbal feminin (ediția 
e-au disputat doar tre: 
Dintre acestea a reținut 
deosebit, atenția, derbyul 
in Sala Sporturilor din 
partida Știința — Cl-l.—i

runcări foarte puternice. Chimis
tul a condus, de altfel, timp de 
50 de minute (1), studentele reu
șind să egaleze cu 10 minute 
înainte de final (15—15) prin E- 
milia Luca, ea transformînd o 
aruncare de la 7 m. In min. 53 
Chimistul (prin Edit Tiîrok) 
preia din nou conducerea. Parti
da devine electrizantă în min. 58 
se produce o mică altercație. 
Mariana Tîrcă (Știința) este des
calificată, iar Liliana Bloju este 
eliminată pe timp de 2 minute. 
In min. 59 din nou egalitate i

17—17. Aceeași Tdrok își aduce 
iarăși echipa în avantaj (18—17 
pentru Chimistul), pentru ca în 
ultimele 20 de secunde gazdele 
prin Emilia Luca (aruncare de 
la 7 m transformată) să cons
fințească rezultatul final : 18—13. 
Au înscris : Luca 10 (toate din 
aruncări de la 7 m), ~
șu 4, 
Lunca 
rok 7 
nu 4,
trea 1 
arbitrat Jean Matcescu și Vaîtcr 
Dăncescu (București).

Llcă MANDLVR

Bulnăra- 
Clubotaru 2 (2), Tîrcă 1, 
1 — pentru Știința ; Td- 
(3), Bloju 4 (4), Verigea- 
Lazăr L Nedelcu 1, Pes- 
— pentru Chimistul. Au

IN DISPUTELE PENTRU LOCURILE 5-8
OȚELUL GALAȚI — RULMEN

TUL BRAȘOV 24—07 (13—13).
Meci din seria I. deosebit de 
disputat, presărat cu unele duri
tăți (motiv pentru care gălățean- 
ca Oprea și brașoveanca Deme
ter au fost descalificate), domi
nat din primul și pină în ulti
mul minut de Rulmentul, care a 
cîștlgat pe merit. Au înscris ■ 
Stan 8, Antoneanu 7, CAlmuc 3, 
Oprea 3, Stoica 2, Ungureanu 1 — 
pentru Otelul ; Mureșan 10, De
meter 5, Marian 5. Tache 4. 
Iile 2, Beschl 1 -y pentru Rul
mentul. Au arbitrat H. Marzavan 
(București) și C. Săndulescu (Pi
tești).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— RAPID BUCUREȘTI 25—17

(10—7). Mec! din seria secundă 
a semifinalelor, în care constăn- 
țenoele au evoluat foarte bine, 
controlînd cu autoritate jocul si 
obțlnînd 
înscris :

«,
1,
6,
Ivan 1.

o meritată victorie. Au 
Mihăilescu 11, Mata - 

C&mui 4, Motoșcă 2. 
Carapetru 1, respectiv 
Oanea 5, Ignat 3, Dol- 

Au arbitrai L. 
Marin (Ploiești) 
- coresp.) 

că semifinala

rangă 
Roșea
Dobre 
clu 2, 
Condrut șl C. 
(Cornel POPA
• Reamintim 

(seria I) pentru locurile 1—4 din
tre TEROM Iași și Mureșul Tg. 
Mureș se va disputa joi 21 apri
lie. în Sala Sporturilor din Iași.

în Cupa Primăverii la tir
CAMPIOANĂ UNIVERSITARĂ

IA HANDBAL MASCULIN
JUNIOARA DANIELA DUM’.TRAȘCU LA A TREIA VICTORIE

Ultimele întreceri din cadrul 
Cupei Primăverii la tir organi
zate în sala Dinamo. în condiții 
excelente asigurate de gazde, 
s-au desfășurat în nota — bună, 
dătătoare de speranțe, în pers
pectiva viitoarelor întreceri. In
clusiv a celor Internaționale — 
primelor zile. Trebuie subliniat 
însă că în privința performan
țelor de valoare exclusiv ju
niorii s-au situat în prlm-plan. 
Mai precis. Daniela Dumitrașcu, 
învingătoar- a categoriei sale cu 
un nou record national, valoros, 
competiti — 384 p. la pistol
10 m — nu s-a mulțumit cu atît 
și a urcat, cu aceeași cifră, dar 
șl cu o finală aproape pe aceeași 
măsură (97.4 p), pe prima treap
tă a podiumului senioarelor 1 La 
această ultimă categorie de vîr- 
stă, riposta Anișoarei Matei In 
ultimul act al întrecerii a fost 
mai substanțială (99.0 p). dar a- 
cest punctaj nu l-a fost sufi
cient pentru a anula diferența 
din concursul proprlu-zls. 354 la 
379 în favoarea Danielei Dumi
trașcu Astfel că reprezentanta 
tirului teleormănean cucerește 3 
locuri I la această competiție, 
fapt care atrage, o dată în plus, 
atenția asupra valorii sale reale, 
dar mal ales potențiale. Un alt 
junior remarcat a fost pușcașul 
Florentin Păunescu. El a p<us în
tre locul I al său, și locul se
cund, al clujeanului Micușan 13 
puncte dar nu diferența con
tează. ci punctajul total, demn 
de cel al... seniorilor : 577 p. In 
întrecerea de pistol 10 metri a 
sentoriaor în absența trăgători
lor consacrat! (ooate că totuși 
nu le-ar fi stricat un start în 
plus. în ciuda Oboselii drumului 
la întoarcerea din Cuba...), a 
cîștlgat Leonard Ionașcu. în con
secință nivelul rezultatelor nu 
s-a ridicat prea mult, la tel ca

la pistol liber, în prima zi a 
competiției.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
10 m, senioare : 1. Daniela Du
mitrașcu (CT Alexandria) 481,4 p, 
2. Anlșoara Matei (Olimpia) 
478,0 p ; 3. Elena Ene (Dinamo) 
473.1 p ; 4. Elena Taciuc (Steaua) 
471,’’ p ; 5 Simona Ștefan
(Steaua) 409,9 p ; 6. Camelia Tu
dor (Dinamo) 468,8 p ; seniori :
1. L. Ionașcu (Steaua) 669,6 p ;
2. Ș. Biolan (CT Alexandria) 
668 0 p ; 3. D. Juncu (Steaua) 
665,3 p; 4. Gh. Constantin (Olim
pia) 662.7 p ; 5. O. Vișan (Di
namo) 662,6 p ; 6. G. Cristache 
(Dinamo) 661,0 p ; juniori : 1. 
E. Chiîom (Dlnamo) 560 p ; 2. 
T. Constantin (Olimpia) 555 p ;
3. S. Vlase (Dinamo) 553 p ;
junioare : 1. D. Dumitrașcu 384 p 
(nou record național de junioa
re) ; 2. Cristi n a A id ea (CSU 
Brașov) 363 p ; 3. Gabriela Do- 
brică (CSȘ 1 Buc.) 366 p ; pușcă 
10 metri junioare : 1. Liliana
Cordimeann (Politehnica Iași) 
332 p ; 2. Constanța Bănică
(Steaua' 374 p ; 3. Alina Dimo- 
vici (Olimpia) 373 p ; juniori :
1. F. Păunescu (Dinamo) 577 p ;
2. S. Micușan (Universitatea 
Cluj-Napoca) 564 p ; 3. M. Sto- 
lan (Steaua) 563 p.

Radu TIMOFTE

Sala Sporturilor din Craiova a 
găzduit, timp de trei zile, tur
neul final al Campionatului Na
țional Universitar de handbal 
masculin, la care au fost pre
zente 14 reprezentative ale cen
trelor universitare dUn țară. O 
foarte bună prestație a făcut 
Politehnica Timișoara (antrenor 
Adrian Dlllță), eare a dispus în 
finală cu 39—21 (21—10) de Uni
versitatea Galați, formația din 
orașul de pe Bega devenind ast
fel campioană națională univer
sitară pe anul 1988. Timișorenii 
au mai obținut următoarele re
zultate : 34—13 eu IMF Cluj-Na- 
poca și 32—29 cu Politehnica 
Cluf-Napoca. Celelalte rezultate : 
Politehnica Iași 25—28 cu Uni
versitatea Brașov șl 27—22 cu 
Universitatea Craiova, Politehni
ca București — Politehnica Cluj- 
Napoca 17—26, Universitatea Cra
iova — Universitatea Galați 
20—33.

în finala pentru locurile 3—4. : 
Politehnica Cluj-Napoca — Uni
versitatea Craiova 43—23 (26—14). 
Premii speciale. Golgeter : Dan 
Botorce (Politehnica Cluj-Napo
ca) — 54 de goluri ; cel maii teh
nic jucător: Alexandru Matei 
(Politehnica Timișoara) ; cel mai 
bun portar : loan Simion (Uni
versitatea Galați) ; Cupa „Fair
play" : Universitatea Galați.

V POPOVICȚ — coresp.

Șah: CONDUCE POUIMICA BUCIIIIEȘTI
PREDEAL, 16 (prin telefon). La 

capătul primelor cinci runde ale 
campionatului divizionar de șah, 
în fruntea clasamentului a ră
mas o singură echipă, cea a 
Politehnicii București, învingă
toare ou 7—3 ta derbyul cu Po-

Întrecerile divizionare de baschet
(Urmare ‘ un uuy

vantaj ce părea liniștitor : 
47—40. La reluare, „trioul- di- 
namovist Niculescu. Vînereanu, 
Sinevici a început o spectacu
loasă cursă de urmăr.re și. pe 
fondul unor realizări deosebi
te, reușește ca In min. 26 să 
preia conducerea ■ 56—55. De 
partea cealaltă, steliștii l-au 
„uitat", pe bancă pe Netolîțchi 
(nu a intrat nici un minut in 
joc 1) și echipa are cîteva ..sin
cope" de care dinamovistu) Dan 
Niculescu (prin valoare și ex
periență) a profitat din plin, 
dueîndu-și coechipierii spre 
victorie, cu aportul substantial 
al lui Vinereanu (stăpîn abso
lut sub panouri). Sinevici (inte
grat perfect în ..ansamblul di- 
namovist") și David (eficace și 
sigur în tot ce a făcut). Scor 
final Steaua — Dinamo 79—94 
(47—40).

în meciul de duminică spor
tivii din Ghencea au avut din 
nou un start bun dătător de 
încredere, dar nu au menținut 
ritmul alert și în min. 9 scorul 
a devenit 24—24. Egalltater a 
mai fost consemnată de, cîteva 
ori. după care dînamovistii 
s-au desprins la pauză • 55—45. 
în repriza secundă Dinamo s-a 
distanțat : In min. 25 67—49
min. 30 • 74—60 îndreptîndu-se 
spre victorie... Dar sigură de 
succes, echipa a redu» motoa
rele și stelistii. armcînd *n 
luptă ultimele resurse s-au a- 
propiat văztnd cu ochii. reu
șind egalarea In min 38 • 
79—79, iar 60 de secunde mai 
târziu. aveau un pun.et în plus : 
83—82 1 Ctnd mai erau 55 de

secunde de joc. Ardelean a 
beneficiat de două aruncări li
bere, dar a renunțat la execu
tarea lor, mențlnînd posesia 
mingii... pe care steliștii au 
pierdut-o șl, cînd mai erau 
10—12 secunde din meci, David 
a înscris coșul cîștigătâ r, și 
Dlnamo — Steaua : 84—83 
(55—45). Au marcat • Ermura- 
che 27+14, Ardelean 10+15, Rei- 
senbuchler 7+9, Cernat 13+20. 
Căpușan 11+0, Netolițchi 0+5, 
Brănișteanu 7+5, V. Ioan 4+15 
pentru Steaua, respectiv Vinc- 
reanu 20+13, Sinevici 14+4. 
Niculescu 34 137, Iacob 5+5 
Uglai 2+7, David 14+14, V. 
Constantin 5+4.

Arbitrii C. Dumitrache — I. 
Georgiu (sîmbătă) și Al. Guță 
— Z. Raduly (duminică) au 
condus foarte bine, asigurînd 
buna desfășurare a meciurilor.

ALTE REZULTATE • Rapid 
C.S.Ș. 5 București — Dinamo 
Oradea 1—1 : 79—80 (42—48) șl 
94—80 (46—46) , Academia Mi
litară Mecanică Fină — ICED 
C.S.Ș. 4 București 0—2 71—101
(37—49) si 89—110 (45—59) ; 
grupa 7—12 : CSU TAGC Ind. 
Brașov — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași 2—0 : 97—75 (46—31) 
si 98—91 (48—52) . RAM IR A
Baia Măre — ELECTROBA 
NAT Timișoara 2—0 - 100—97
(45—45) și 86—85 (41—5C).

Componența grupelor valorice 
finale ; 1—4 : Dlnamo Bucu
rești. Steaua, ICED. Dinamo 
Oradea ; 5—8 : Rapid Buc.. A- 
cademia Militară, Balanța Si
biu, Farul ; 9—12 : Electroba- 
nat, Ramira, CSU Bv., „Poli" 
Iași.

Mtehniea Iași (ta primele mese : 
Ghindă—Foișor remiză. Marin— 
Navrotescu 1—0). La prima în- 
fringere s-a aflat Calculatorul 
București. învinsă cu 5,5—4,5 de 
Mecanică Fină. Iar la prima vic
torie Universitatea București, în
vingătoare eu 7,5—2,5 asupra O- 
țelului Galați.

In alte întâlniri ale rundei a 
5-a : Metalul București—A.E.M. 
Timișoara 3—6 (PessJ—Șubă 0—1, 
Spulber—Griinberg remiză, Sma- 
randa Bolcu—Ligia Jlcman t—0); 
Electromotor Timișoara—C.S.M. 
Eleotrometai Cluj-Napoca 6,5— 
3.5 ; T.T.B.—Voința Rm. Vîicea 
8—2. Șl două rezultate restante 
din runda precedentă : Mecani
că Fină—Politehnica București 
4,5—5,5; voința — Calculatorul 3—7.

înaintea celei de a 6-a runde, 
conduce Politehnica București cu 
15 n. urmată de Politehnica Iași. 
Calculatorul București, I.T.B. șl 
Electromotor Timișoara, cu cîte 
t? p. Tot Politehnica București 
este lideră și în clasamentele 
masculin șl feminin, iar la ju
niori ta frunte se află Electro
motor.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2" DIN 
17 APRILIE. Extragerea I : 
17 63 33 10 ; Extragerea a Il-a: 
62 39 29 16; Extragerea a III-a: 
20 70 68 6.

Fond total de cîștiguri : 
664.890 lei, din care 17.382 lei, 
report la categoria 1.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 17 A- 
PRILIE : 1. C.S.M. Suceava — 
A S A. Tg. Mureș 1 ; 2. .,U“
Cluj-Napoca — F.C. Argeș 1 ; 
3 Rapid Buc. — Flacăra Mo
roni X ; 4. Ascoli — Sampdoria 
X ; 5. Empoli — Torino X ; 6. 
Internazlonale — Fiorentina 1 î 
7. Juventus — Napoll 1; 8. Pisa 
— Verona X; 9. Roma — Mi
lan 2 ; io. Arezzo — Lazio 2 ;
11 Barletta — Atalanta ANU
LAT (disputat sîmbătă 16.04) ;
12 Brescia — Lecce X ; 13. Ca
tanzaro — Cremonese X.

Fond total de cîștiguri : 
2^53.272 tei.
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DINAMO S-A IMPUS, NU FARA DIFI

I DINAMO
I VICTORIA

2 (1) 
0

Stadion Dinamo ; teren alune
cos, mustind de apă ; timp plo
ios și rece, cu rafale de vînt ; 
spectatori — circa —000. Șuturi : 
17—11 (pe poartă : 8—6). Cornere: 
7—î. ‘ ---------- -- — *--------
(min.
84).

DINAMO : Moraru 7 — Jercă- 
lău 7, Andone 7,5, Rednlc 7, (min. 
46 Timiș 7), Sabău 7 — Movilă 7. 
Mihăescu 8, Mateuț 7, Orac 7 — 
Vaișoovici 8, Cămătaru ' ‘- 
Al. Nicolae 7).

VICTORIA : Rotărescu 
Cojocaru 8. Zare 7, Ursu 
linschi 6 — C. Solomon 
gustin 7, Lalș 7 — Uleșan 7 Da- 
maschln I 7, V. Ene 6.

A arbitrat foarte bine Ad. Mo- 
rolanu ; la linie : Fl. Popescu și 
V. Band (toți din Ploiești).

La speranțe i 2—6 (1—0).

Ău marcat : MIHAESCU
41) și VAIȘCOVICI (min.

(min. 12
7 — V.
6, Topo-
7,5 Au-

în ciuda timpului nefavo
rabil, total neprielnic fotba
lului, pe un teren devenit... 
patinoar, cele două formații 
s-au angajat susținut la efort 
Jocul 6-a desfășurat multă 
vreme sub semnul echilibru
lui, fazele alternînd la cele 
două porți. Dinamo a reușit 
desprinderea abia, în 
41, cînd MIHAESCU, 
angajat, a pătruns frontal
suprafața de pedeapsă și a

șutat, pe sub Rotărescu, 
ieșit în întîmpinare. Pină 
tunel, foarte aproape 
deschiderea scorului i 
aflat Mihăescu (min.
dar balonul expediat de d 
a fost reținut ‘ “
Orac (min. 13 
poartă), Augustin 
din nou Mihăescu
— balonul întâlnind 
ții lui Rotărescu), 
mon (min. 31), dar. 
Vaișoovici (min, 32) 
putut fructifica, _ _
mai 6 m, excelenta centrare a 
lui Andone, mingea reluată de 
„vlrful" dinamovist fiind 
respinsă miraculos de Ro
tărescu. Prima repriză s-a în
cheiat cu o acțiune bună a 
Victoriei, finalizată de Da- 
maschin I, dar șutul acestuia 
a fost imprecis.

La reluare. Victoria începe 
puternic, inițiind numeroa
se atacuri la poarta lui Mo
raru. Portarul dinamovist se 
va opune salvator, in minutele 
62 și 64, la „bombele” lui Da- 
maschin I. O va face (1 un 
minut mai tîrziu. cînd „șar
ja” lui Cojocaru, pornit de 
la mijlocia terenului și Înche
iată eu un șut puternic, din 
careu, îl va evidenția din nou

i a-
de

6-a u
12).

de Rotărescu, 
- „cap" ptsle 

(min, 23), 
(min. 24 
bara por- 
C. So’o- 
mai ales.
care n-a 

de la nu-

rioadă 
jocul se 
tinuare 
Inițiativa, 
situații 
(min. 74) 
tabela v; 
a centrai 
și VAIȘ< 
Ionul, cu 
cetluind 
un joc < 
bele co: 
mod egal 
nei partl

UN
| RAPID 
| FLACA

SATISFACȚIA SUPORTERILOR CRAIOVENI
CRAIOVA, 17 (prin telefon). 

Vestea mult așteptată, aflată 
înaintea partidei —- „va juca 
Lungi" — a dat firesc opti
mism atît echipei locale, cît și 
înfocaților ei suporteri. Avan
taj psihic, cert, al craiovenilor, 
întărit de faptul că, jucînd a- 
casă. întâlneau o echipă băcăua
nă din care lipseau doi titulari, 
accidentați: Arteni și Scînteie. 
Evident, în aceste condiții, gaz
dele au început să combine 
dezinvolt, câutînd golul. Bîcu 
a ratat, 
fundașul 
riculos... 
parte a 
printr-o 
musețea . .. ..
țin peste bară. în tot acest 
timp, băcăuanii s-au limitat 
doar la a apăra scorul alb, 
fără alte intenții. în min. 35 
însă, meritat, 
scorul. Badea 
de pe partea 
iese frumos la 
cealaltă parte 
capul, în plasa lui Cîmpeanu: 
1—0. Puțin a lipsit ca 5 minute 
mai târziu să Înscrie și Ghiță 
prlntr-o lovitură de cap, insă 
mingea a trecut razant pe lîngă 
stilpul porții. Două observații 
din repriza L: în ultimele 15 
minute, craioveni! au iuțit tem- 
poul jocului; ...nici un șut pe 
poartă al oaspeților I

Ceea ce era de așteptat in 
a Il-ă, băcăuanii au 
atac, șutind de două 

spațiul porții (în min

însă, în min. 5, apoi 
Negrilă — cel

atacant în 
jocului — a 

foarfecă de toată frn- 
(min. 17), mingea pu-

mai pe- 
această 
ridicat.

gazdele deschid 
centrează lung 
dreaptă, BITA 

„întâlni re"'de pe 
și trimite, cu

UNIV. CRAIOVA 
S.C. BACAU

Stadion „Central

2 (1)
0

Stadion 
d*e apă, ; 
timp nef 
eistentă 
circa 7.0( 
poartă : 
Au marc. 
GOANȚA 
LALA (r

RAPID 
(min. 55 
Rada 6. ta 
Cinstea 7 
m. stoica 
Nica 6.5,

flacAi 
creanu 6. 
tor

LalWF <

repriza 
ieșit la 
ori pe

I

Stadion „Central" ; teren bun ; 
timp închis; spectatori — circa 
10.01)0, Șuturi : 14—3 (pe poartă : 
7—2). Cornere : 7—1. Au marcat : 
BIȚA (mm. 35) șl CIUREA (luin. 
52 din U m).

„UNIV." : Lung 7 — Negrilă 7, 
Ad. Popescu 7, E. Săndoi 6, Mă- 
năllă 6 — Ghiță 6,5, Clurea 7. 
Geolgău 7, P. Badea 8,5 — Biță 7, 
Bîcu 6 (min. 80 Irlmescu).

S.C. : Cîmpeanu 6 — Penoff 7, 
Vasllache 7, Borcea 6, Ciudin 5 — 
Burleanu 6,5, Ivanov 6 (min. 56 
Mitici 6), Tlsmănaru 7, Șolman 6 
— Cr. Sava 5, Andronic 5.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu ; la linie A. M’.țaru 
(ambii din Rm. Vîicea) și Gr. 
Macavel (Deva).

La speranțe : 5—0 (4—0).
• ....... .......

51 Lung a respins greu min
gea trimisă de Ivanov). Numai 
că gazdele nu au cedat iniția
tiva, și la un atac în viteză al 
lui Biță și Ghiță. ultimul a 
fost ținut de mînă în careu de 
către Ciudin (fault inutil), pe
nalty clar, transformat impe
cabil de către CIUREA (min.
52): 2—0. Repriza secundă a 
fost mai frumoasă, la aceasta 
contribuind șl replica băcăuană, 
însă victoria a revenit pe me
rit băieților lui Gh. Constantin, 
care de astă dată au jucat 
bine.

Modesto FERRARÎN1

CAȘUBA IN VERVĂ

SUCEAVA
A.S.A tg. mureș

1 (0)
0

Stadion Arenl ; teren moale, 
alunecos ; timp noros ; 
tor! — circa 12.000. Șuturi ;
(pe poartă : 
12—1. A marcat 
47).

C.S.M. : Alexa

specta-
11—2

7—2). Cornere : 
CAȘUBA 'min.

„7 — Cristescu 7. 
Ghencean 6, Breniuc 7, Cioba- 
nu 7 — Susanu 6,5. Golan 6,
Gafencu 7, Bullga 6 — Buțerchl 6 
(min. 81 Sfrijan), Cașuba 8

A.S.A. : Varo 5 — Cr. Moldo
van 6, Dorobanțu 5, Botezan 7. 
Fodor 6 — Er6s 6, L. Moldovan 6, 
A. Stoica 6 — Ciorceri 5, Fanlci 6. 
Cralu 5 (min. 47 Albu 6).

A arbitrat foarte bine 5 Nec- 
șulescu (Tîrgoviște) ; la linie : I. 
Gherghell (Baia Mare) șl T. Ca- 
raman (Oradea).

Cartonașe galbene 
BANȚU.

La speranțe : 4—1 (0—1).

DORO-

SUCEAVA, 17 (prin telefon). 
Anticipările s-au confirmat. 
C.S.M a cîștigat greu în fața 

lud A.S.A. (din formația căreia 
au lipsit Sabău. C. Hie, T. Ivan 
Jenei) care a venit cu intenția 
de a scoate un rezultat de ega
litate. Pentru a atinge acest scop 
oaspeții au pus accent pe apăra
re. mai ales în prima repriză, 
semnificativ în acest sens fiind 
faptul eă 
mureșeni 
nat abia L sucevenii
se părea

I
I
I primul șut expediat de 

la poartă l-am consem- 
în min. 57. Așa cum 
începuseră repriza L 
că vom asista la un.

joc de bună calitate, cu multe 
faze spectaculoase. Dar faza din
mim. 3, cînd Cr. Moldovan a 
respins balonul de pe linia 
porții, la șutul lud Buțerchl, a 
rămas o „floare rară" în pri
mele 45 de minute ale meciului. 
Este addvărat că formația locală 
a dominat mal mult, însă acțiu
nile ofensive au fost ușor res
pinse de oaspeți, portarul Varo 
avînd emoții doar o dată, în
min. 42 la șutul aceluiași Bu
țerchl. în restul timpului prln- 
zînd ma multe mingi trimise 
acasă de colegii din apărare, de- 
cît expediate de înaintașii su
ceveni. în această parte a jo
cului oaspeții s-au văzut, deci, 
mal mult în apărare, el neșutînd 
nici măcar o dată la poartă.

După pauză, jocul a fost mal 
vioi C.S.M. reușind să deschidă 
scorul in min. 47. în acest minut, 
CAȘUBA a executat puternic o 
lovitură 
dreaptă 
minge, care 
a intrat în 
renunță la 
plicată pînă 
astfel jocul 
chilibru Localnicii au 
mărirea avantajului, însă Bu
țerchl ratează din poziții favo
rabile. Prima oară ta min. 69, 
cînd se afla la 6 m de poartă, 
însă a întârziat să șuteze și Varo 
a cules balonul. A doua oară în 
min 79 după 
corner cînd 
linia porți! 
limită, dar

de colț de pe partea 
Gafencu a sărit peste 

s-a lovit de Varo și 
plasă : 1—0. A.S.A.

tactica defensivă a- 
în acel moment și. 
are perioade de e- 

Lo-calnicii au forțat 
avantajului,

A arbit 
rad) ; la 
Napoca) ș 

Cartonai 
MATEI.

La sper

Pe o 
lulul 
bll. 
ell contre 
echipe și- 
șansele, o 
de mare 
ții le unei 
nergie. VI 
propria i 
tacă din 
o bună i 
(min. 6 - 
centrarea 
fi aceia c 
la o gra 
Marinescu 
prima mi 
ciulul, pr 
gur în ci 
Toader). 
totuși, de 
cînd DRA- 
„bîlbîltă" < 
șuteazf 
sat, fi 
Dohot. 
cest mini 
viaril nu 
ceastă r 
prompt 1 
tea a dot 
că vor e 
prelua oh! 
ofensiv. îi 
crea, 
razii 
(min. 
se șl

Insă 
tav
21 
acei

CEAI 
STEAl 
pol (n 
mul 
(min.

INTI 
RM. S 
du (m

MET. 
DELT7 
(2-0) i 
ultim 
Cucere

F.C 
BÎRLA 
6) și

SIRE 
VA C. 
Kreh i

GLO1 
PROGE 
Profir 
38), re 
și Peti

C.S. 
FOCȘA 
27) Zi 
(min. 
(min. I

POLI 
PAȘCA

ET 
ria 
Unlrexecutarea unul 

a luftat la 7 m de 
l Deci victorie Ia 
meritată.

Pompiliu VINTILA



O VICTORIE PREJIOASA PENTRU CLUJENI SUCCES LOGIC AL GAZDELOR

victoriei, 
ibra, în ccxn- 
o preluîr.d 

două bune 
de Vaișcovici 
c (min. 78) 
2—0 : Orac
partea stingă 
a reluat 
în plasă, 
final. A 
factură, 

avînd.
realizării 

Jitate.

ba-

am
in
u-

|he NERTEA

CLUJ-NAPOCA, 17 (prin tele
fon). „Bine că s-a terminat** — 
spuneau clujeniii. după meci. Da, 
a fost o partidă dificilă, cu 
miză mare, ©u un adversar am
bițios, dar o partidă țin-ută în 
mînă de uin arbitraj competent. 
Nu trecuseră decît 18 secunde 
și Argeșul obținea primul cor
ner Dar „U** a venit imediat 
în atac ; trei auturi consecutive,
la ultimul balonul a ajuns la 
Biro o pasă fcn urmă, la CÎM- 
PEANU n care, cu latul, de la 

12 m., trage jos la colț și... 1—0
pentru gazde. Era min. 4. Un 
meci care părea ușor de acum 
devine neașteptat de greu. De 
ce ? Pentru că în min. 9 este 
1—1. Greșește grav Neamțu, pasă 
neglijentă înapoi, luftează Doboș 
(singura Iul greșeală) și PANA 
inscrie de la 7 m. In min. 12, se 
putea modifica scorul, cînd șutul 
puternic aa lud Biro l-a zdrun
cinat pe Speria tu. care a reținut 
cu dificultate. Dar după cîteva 
secunde portarul piteștean a 
sco-9 de la vlnclu mingea trimisă 
de Mujnai, din lovitură liberă

4/? ÎN EXCELENTĂ FORMĂ

de la 16 m. Scorul se modifică 
în min. 24 : în careu, Badea îl 
„cosește" pe Cîmpeanu n ; 11 m. 
fără dubii, la care Muntean șu
tează puternic, pe mijloc, ~ 
riatu respinge, MUNTEAN 
șl înscrie. La gazde, cîteva 
nu prea merg, Mujnai caută 
tonașul galben și-1 găsește 
la urmă Iar în finalul reprizei, 
în min 41. D. Zamfir șl în min. 
43, Biro, trimit pe lîngă poartă.

După pauză, înltlnirea este la 
fel de echilibrată. In min. 53, 
Speriatu lese la o minge pericu
loasă!, boxează, dar se acciden
tează In ciocnirea cu Muntean ; 
în mln. 65, întreg stadionul ră
suflă ușurat : corner la poarta 
lui Hristea, „cap" Biro, Ignat 
respinge de pe linia porții și 
BIRO își aniversează ziua de 
naștere (30 ani), cu un spectacu
los gol sub „transversală". în 
replică în min. 66, șutul fulge
rător al Iul Bănuță lovește ba
rele la încheietură. In min. 73, 
Muntean și Cîmpeanu II, ra
tează, consecutiv, în min. 84 îl 
Imită I. Moldovan, iar în mln. 
88, la capătul unui meci atractiv, 
Meszaroș, înalță mingea de unde

Spc- 
reia 
pase 
car- 
pînă

I „U" CLUJ-NAPOCA
| F.C. ARGEȘ 3 (2)

1 (1)

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; timp închis ; spectatori 
— circa 13.000. Șuturi : 15—8 (pe 
poartă : 8—4). Cornere : 7—8. Au 
marcat : CÎMPEANU n (min. 4), 
MUNTEAN (min. 24) și BIRO I 
(mln. 65) respectiv C. PANA 
(mln. 9).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Caval 7 — 
Meszaroș 5. Doboș 7,5 Neamțu 7. 
Dobrotă 7 — Mujnai 6, L. Moldo
van 7, Biro I 7 (min. 83 Fl. Pop) 
Cadar 5 — Cîmpeanu II 7. Mun
tean 7.

F. C. ARGEȘ : Speriatu 7 (mln. 
58 Hristea 6) — Sț, Badea 5 (min. 
34 Ionescu 6), Staneu 6, Simion 6. 
Eduard 6 — Mihai Marcel 6, Ig
nat e, Bănuță 6, C. Pană 7 — D. 
Zamfir 6, Ghioacă 5.

A arbitrat ’ - ■ - -
la linie : I.
Timișoara) 
(Vaslui).

Cartonașe
C. panA

La speranțe : 1—3 (1—0).

foarte bine I. Igna 
Ferenczi 
și Ad.

(ambii din 
Porumbolu

galbenc : MUJNAI și

2 (1)
2 (1)

; teren saturat 
cu băltoace ;

cu ploaie per- 
; spectatori — 
: 25—13 (pe

) Bozeșan I 5),

mere : 13—2.
HICI (min. 10).
88), respectiv
79).

r 5 — Pali «
®). Matei 6,

i — Drăghici 6,
7 — Țiră 6.

,ot 8,5 — Vis- 
1 tufei 7,5, Nis- 
OfBbvea 8. C.

twWBm 6.5.
4. Axente (A- 
Salomlr (Cluj- 
saou (Brașov), 
ne : RADA.

unul din stîlpii porții', Chirițâ 
(min. 30) șl Lala (mln. 36). pină 
cînd (în min. 40) același LALA 
va izbuti egalarea (a prelungit, 
cu capul, peste loader, surprins 
de fază, o minge lung degajată 
de propria apărare).

Repriza secundă va fi aproape 
în întregime a Rapidului care 
atacă mereu, îșl crează excelente 
ocazii de gol, dar nu reușește să 
le șl finalizeze. Seria marilor ra
tări este deschisă chiar din min. 
47, cînd mai întîi Tîră trimite 
mingea de la cîțiva metri în por- 

jutează pe 
______ _____  Jn mln. 49 
are o splendidă interven- 
un formidabil șut al lui 
după care (min. 62) Bo- 

lrosește o imensă situație

aceasta pică pe transversala 
porții lui) Hristea. Dar partida 
era încheiată.

Constantin AtEXE

J (3-0).

rlvnlcă fotba- 
practica- 
de dlfi- 

lui, cele două 
at cu ardoare 
lUculul un joc 
nt, în condi- 

risipe de e- 
iă victorie pe 
pid a forțat 
lac, dar după 
>sită de Țîrâ 
iste poartă Ia 

oaspeții vor 
ita în min. 9, 
ă comisă de 
la adversar), 
de gol a me- 
(pătruns sin
's, a șutat In 
i fi deschis, 

în min. 18, 
ela o minge 

oaspeților și 
’ și pla- 

rția lui 
■ de a-

ealizat, fero- 
atac. De a- 
tor profită 

sare In par
ei nu numai 
iul, dar vor 
a sub aspect 
;ă. ei își vor 
ita cîteva o- 
rin Văidean 
rare In care 
ovindu-se de

CU GABOR PE TOT TERENUL
| CORVINUL
J F.C.M. BRAȘOV

2 (2)
0

tar, apoi Drăghicl și 
lîngă poarta goală, li 
Dohot 
ție la 
Matei.
zeșan _ ___  ____
de gol. Contrar cursului normal 
al jocului, oaspeții vor reuși să 
preia conducerea în min. 79, prin 
același LALA, care fructifică 
centrarea Iui C. Pană Ia un con
traatac pe cit de simplu, pe atît 
tie eficient. Cu spectrul nedoritei 
înfrângeri în față, rapidiștii se 
aruncă în atac cu aproape întreg 
efectivul, asaltează continuu ca
reul oaspeților, dar portarul Do
hot pare imbatabil, respingînd 
miraculos cîteva șuturi (min. 85 

- — Țîrâ, mln. 86 — Șt Popa, mln.
87 — Goanță) la care tribunele 
aproape că șl văzuseră mingea 
în plasă. în sfîrșlt, în min. 88, 
GOANȚA reușește să-1 învingă 
pe bravul portar printr-un șut 
din apropiere, care restabilește 
egalitatea, oricum mai conformă 
cu desfășurarea de ansamblu a 
partidei.

Constantin FIRANESCU

Stadion Corvinul ; 
timp noros ; 
8.000. Șuturi : 
11—5). Cornere : 5—2. Au marcat: 
SUCIU (min. 16) și BEJENARU 
(min. 31).

CORVINUL : loniță 7 — Beje
naru 7,5. Mărginean 7, Mezaroș 7, 
Tîrnoveanu 7,5 — Suciu 8. Nic
șa 5 (min. 73 Stroia 6), Klein 7 
— Gabor 8, Hanganu 6, Văetuș 6 
(mln. 84 Costăchescu).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 5 — 
Bălan 6, Naghi ff, Șulea 7, P. Lu
cian 5 — Filip 5 (mln. 57
Bucur 5). Mărgărit 6, Barbu 3 — 
Cigan 7, Terheș 5, Andrașl 5 
(min. 16 Selimeși 6).

A arbitrat bine V. Anghelolu 
(București) ; la linie : I. Velea 
(Craiova) șl A. Nlcoiescu (Pi
tești) .

Cartonașe galbene : KLEIN. FI
LIP, TÎRNOVEANU, GABOR.

La speranțe : 1—1 (0—1).

. teren bun ; 
spectatori — circa 
20—14 (pe poartă :

HUNEDOARA, 17 (prin tele
fon). După 
oră de joc 
bune 
și de 
(min.
Nicșa
H) — hunedorenii impulsionați

un prim sfert de 
echilibrat — cu 

de gol de o parte 
Irosite de Naghi

ocazii
alta,

9), Mărginean (min. 12), 
(min. 13) și Cigan (min.

Pentru meciul cu Benfica

STEAUA PLEACĂ ASTĂZI LA LISABONA
In vederea semifinalei Cupei 

Campdonalor Europeni (manșa a 
doua) programată miercuri la 
Lisabona, lotul fotbaliștilor de 
la Steaua urmează să părăseas
că în cursul acestei dimineți 
Capd.ta.la pe calea aerului.

Antrenorii A. lordănescu
R. Trai deplasează următori^ 
jucători • Liliac. Stîngjjciu ; Io- 
van, Bumbescu, Belodedlcl, Un-
gureaJu, D. țetresen Cireașă ; 
Ț^StoÎTa, Hagi,

Majanț. Bălan-^Ballnt, I. Stan, 
Rotaxiu T Lăcătuș. Pițurcă, Co-41 
jocaru. "

Programul de pregătiri pre
vede pentru astăzi un prim an
trenament. Mîlne, marți, pe 
stadionul Luz, urmează să aibă 
ioc o a doua ședință de pregă
tire.

Benfica a evoluat sîmbfitâ în 
campionat în compania echipei 
Spinho pe oare a intrecut-o cu 
5—1 prin golurile Înscrise de 
Mozer (2), Ciquinho, Wando Șl 
Portella,

de trioul Gabor — Suciu — 
Klein, reușesc să deschidă sco
rul în min. 16: Bălan greșește 
o intercepție ușoară, Klein a- 
junge mingea Ia linia de fund, 
centrează cum numai el știe s-o 
facă, SUCIU reia cu capul Pol- 
gar atinge balonul, dar nu-1 
poate opri să intre în plasă. Pri
mind gol, brașovenii par des
cumpăniți, Gabor zourdă pe 
tot terenul și, în min. 23 și 29, 
oferă, pe tavă, două mingi de 
gol lui Nicșa și Hanganu, care 
ratează. Irosește și el o foarte 
bună situație în min. 20, cînd 
șutează formidabil în stîlpu! 
din stingă al porții brașoveni
lor. La sfîrșitul acestui al 2-lea 
sfert de oră de joc modern, 
aplaudat la „scenă deschisă", ca 
un corolar, cade și al 2-lea gol, 
înscris în min. 31 1 de astă 
dată, scapă pe stingă Văeiuș, el 
centrează pe partea opusă pină 
la Suciu care pasează, înapoi, 
spre BEJENARU ‘ ‘
hunedotean 
senzație.

Repriza 
fără goluri, 
în primul 
apără mai bine, mai grupat, în- 
chizînd culoarele de pătrundere 
spre poarta lui Polgar. Ei au și 
CÎteva ieșiri pe contraatac, dar 
șuturile lui 
nu-și ating _ .
cealaltă, însă, Corvinul slăbește 
tempoul, în ciuda eforturilor 
pe care le face același jucător 
în vervă, Gabor. în min. 69, 
totuși, hunedorenii ar fi putut 
mări avantajul, dar Bejenaru 
șutează violent în... Polgar. Iar 
ultima ocazie a partidei (min. 
77) aparține tot echipei locale 
și îi are în prim-plan pe Ga
bor (care oferă încă o minge 
pe tavă lui Suciu, dar acesta 
șutează de puțin pe lingă poar
tă). Absolut meritată victoria 
echipei locale, care a avut o 
primă repriză de excepție.

GALAȚI, 17 (prin telefon). Cei 
care au înfruntat rafalele ploii 
s-au „încălzit" în final prin vic
toria echipei favorite. Scorul a 
tost deschis foarte repede, in 
min. 2; la un atac prelungit al 
gălățenlior, fundașul Ruse a 
acordat aut, a aruncat de la 
margine o. Popescu pină la sur
cea (liderul topului a fost la 
înălțime și in această part,dă), 
a urmat centrarea șl ANTOHI, 
țișnit printre fundașii centrali, a 
trimis prin... deviere ta plasă : 
1—0. Echipa ploieșteană acuză 
șocul. Oțelul conduce ostilitățile; 
dar starea terenului o împiedică 
să-și etaleze obișnuitul joc ccm- 
binativ. tnregistrăm și muliz fiag- 
mentărl, din pricina faulturilor 
de joc, comise la mijlocul tre
nului. Normal, ta asemenea îm
prejurări fazele de poartă apar 
destul de rar. Să notăm in a- 
ceastă primă repriză ocaziile de 
a Înscrie ale lui O. Popescu 
(min. 31 — șut slab ta brațele 
portarului Jlpa!) și Antohi (min. 
40 — a Intîrziat, puțin, șutul, la 
centrarea stopată frumos pe 
piept ta careu).

în repriza secundă. însă, supe
rioritatea gazdelor este șl mal 
pregnantă, iocti) lor .-apătă sub
stanță, fazele de mare periculo
zitate se înmulțesc. In min. 49 
însă. Hanghiuc. „servit" de Bvr- 
cea, nu fructifică marea ocazie 
de desprindere pe tabela de scor, 
pentru ca ta min. 51. I. Gușă, 
scăpat pe contraatac, să dea 
mar! emoții tribunelor. Otelul 
sprintează frumos In atac și ta 
min. 60, Ia lovitura de colț exe
cutată de pe sttaga de Han- 
ghiuc, ANTOHI trimite ta col
țul lung printr-o spectaculoasă

OTELUL 2 (1)
PETROLUL 0 |

Stadion Dunărea ; teren moale 
îmbibat cu apă ; timp friguros, 
ploaie, spectatori — circa . 0.00U. 
Șuturi ; 10—4 (pe poartă : 5—1). 
Cornere : 3—2. A marcat AN
TOHI (mln. 2 și 60).

OȚELUL : Călugăru 7 — Bo-
rall 6. Anghelinel 7,3 Aglu 7. 
G. Popescu 6 — M. Stan 7 Han- 
ghluc 5 Surcea 8 — Chivu 6. 
Antohi 8 (min. 77 Nicoară: O. 
Popescu t (min. 51 Oprea 6).

PETROLUL : Jipa 6 — Ruse 5, 
Panalt 6. C. Ștefan 6. P. Gușă 6
— Mocanv 7. Pitulice 6,5. Ursea 5 
(min. 32 I. Manea 6) I. Gușă 7
— Țălnar 5 (mln. 67 Cr. Ere 6) 
Iordache 5

A arbitrat foarte bine J. Grama; 
la linie : G. Ionescu și L. CIucu 
(toți din București).

Cartonașe galbene: HANGHIUC, 
G. POPESCU.

La speranțe : 5—2 (4—1).

lovitură de cap; un fundaș reu
șește să respingă, dar balonul 
depășise ta aer linia dc poartă 
și arbitrul aflat ta apropiere a- 
cordă gol t 3—0. Gazdsle evolu
ează acum mal relaxat șl ta n-in. 
68 (Hanghluc) și mln. 80 (Nl- 
coară — ce reflex a avut Jipa 
la „capul" gălățeanuluii). sînt pt 
punctul de a marca golul 3. Să 
subliniem că Petrolul a făcut 
mari eforturi de a marca măcar 
golul de oroare, pe care nu l-a 
reușit nici In min. 80 cînd Cr. 
Ene a trimis afară din apropiere.

Stelian TRANDAFIRESCU

TIMIȘORENII „SPARG GHEAȚA"
TIMIȘOARA

și fundașul 
inscrie cu un șvt dc
secundă va fi una 
două fiind motivele, 
rînd brașovenii se

Barbu și Cigan 
ținta. De partea

Lourențiu DUMITRESCU

Stadion „1 Mai" ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori — circa 
12.000. Șuturi 25—5 (pe poartă : 
8—2). Cornere : 16—0. A marcat 
BOZEȘAN n (mln. 74).

„POLI" : Almășan 7 — Pascu 6, 
Crăciun 6, Oancea 7, C. Varga 7,5 
— Neagu 6, Bobaru 6,5, Manea 7. 
Vlătănascu 8 (min. 73 Banu 7) — 
Dudaș 6, Bozeșan II 7.

F. C. OLT : Gherasim 1.5 — 
Moraru 6 Mihall 7. Mlnea 6, 
Huiban 6 — M. Popescu 6, Leța 6. 
Eftimie 6 (mln. 46 I. Dumitres
cu 6,5), A. Popescu 6 — Pena 6,5, 
Turcu 6.

A arbitrat foarte bine A. Gl.eor- 
ghe (P. Neamț) ; la linie : V. 
Antohi (Iași) șl P. Cadar (Bra
șov).

Cartonașe galbene : GHERA
SIM.

La speranțe : 3—0 (0—0).

TIMIȘOARA, 17 (prin tele
fon). Caseta tehnică, deosebit 
de spectaculoasă în favoarea 
gazdelor, nu ne face să uităm 
că victoria a fost obținută cu 
dificultate la capătul unui joc 
frumos, în care timișorenii au 
excelat în prima parte, forțînd 
im tempo neobișnuit pentru e- 
chipe de mijlocul clasamentu
lui. Pe de altă parte. F.C. Olt 
s-a grupat foarte bine pe două 
Unii, „a la Benfica", închizînd 
aproape toate culoarele. Așa se 
faoe că timișorenii, deși au 1- 
nițiat nenumărate acțiuni ofen
sive (am putea spune că a 
fost o frecventă record), au gă
sit greu drumul spre poartă, 
puținele situații de gol fiind

cele ale lui Dudaș (min. 17 — 
cap „peste"). Neagu (min. 26
— șut puternic pe lîngă bară) 
Si. mai ales. Pascu (min. 30
— bară de la 25 m). In această 
primă parte a jocului, oaspeții 
au mizat mai mult pe apărare, 
acțiunile de contraatac încer
cate de neobositul Pena lă- 
sînd impresia că sînt nespri
jinite din... prudență Repriza 
se încheie cu un șut frumos al 
Iul Bozeșan II (min. 42). apărat 
„in extremis" de Gherasim. în 
zi foarte bună.

După pauză, avînd. de astă 
dată,, avantajul vîntului. F.C. 
Olt trece de mai multe ori 
centrul terenului, obținînd pri
mul șut al partidei în min... 51. 
Timișorenii temporizează. în
cercând să Invite la ioc echipa 
olteană. în min. 66. Minea șu
tează foarte periculos. Se ioacă 
mai echilibrat, dar. în această 
perioadă, „cade" golul victo
riei. în min. 74. cînd C. Varga 
(care n-a renunțat nici un mo
ment). pe extrema stingă, cen
trează din viteză și BOZE
ȘAN II inscrie cu capul de pe 
partea dreaptă. Din acest mo
ment. oaspeții încearcă să e- 
galeze, se văd mai mult în 
atac, și astfel. în min. 82. Tur
cu are o ocazie imensă, trimi- 
țînd balonul pe lîngă bară. în 
fața unui portar... învins. A fost 
o victorie meritată a Politeh
nicii Timișoara, obținută cu 
prețul unor mari eforturi. în 
fata unei echipe care și-a 
construit jocul pe remiză, o- 
ounînd o rezistentă dîrză.

toon CHIRILA

Rf, ETAPA A 23-a A DIVIZIEI B: LIDERII MENȚIN UN RITM RIDICAT
SERIA I -------------------- ----------------  SERIA A Il^a ----------------

LTRA NEAMȚ — 
5—0 (3—0) î Ce- 
!3 și 70 — Uil-td- 
) și Rădulescu

n — OLIMPIA 
(0—0) : FI. San-

PENI — F.CJM.
TULCEA 3—1 

n. 9, 36 și 75 — 
m), respectiv

Î0).
CA — FEPA *74 
i): Funda (min. 
min. 16).
XNI — PRAHO- 
ȘTI 2—0 (2—0) S 
Roșea (min. 28). 
1U — F.C.M. 
[LA 2—2 (2—1) ; 
?i Drăgan (min. 
Radu (min. 11) 

62).
I — UNIREA 
•1) : State (min. 
i. 45) și Epure 
espectiv Chiriță

LAȘI — C.F.R. 
[2—1) ; Henika

(min. 17), Croitoru (min. 37 și 
82), Burdujan (mim. 86) și Flo
rean (min. 87), respectiv Kereszi 
(min. 41 și 90 — ultimul din 11 m).

PETROLUL BRAlLA — UNI
REA SLOBOZIA 0—3 (0—2) : Vin- 
tilă (min. 81 și 40) și Irimia 
(min. 86).

Relatări de la : C. Rusu, M. 
Fior ea, V. Frîncu, S. Nace, V. 
Apostol, C. Ni cula, Th. Ungurea- 
nu. M. Macovei și I. Grigoroiu.

1. F.C. C-ȚA
2. Progr. Br.
3. Polit. Iași
4. Unirea Focș.
5. Steaua Mizil
6. Prahova PI.
7. Șiretul Pașc.
8. Gloria Buzău
9. Met. Plopeni

10. FEPA ’74
11. C.S. Botoșani
12. Inter Vaslui
13. C.F.R. Pașc.
14. Ceahlăul P.N.
15. Unirea Slob.
16. Delta Tulcea
17. Olimp. Rm. S.
18. Petrolul Br.

23 14 5 4 40-16 33
23 12 6 5 45-25 30
23 12 5 6 41-22 29
23 11 5 7 29-33 27
23 12 2 9 41-29 26
23 10 5 8 31-25 25
23 11 2 10 25-27 24
23 8 ) 8 43-27 23
23 10 3 10 31-34 23
23 8 6 9 27-27 22
23 9 4 10 29-33 22
23 10 2 11 21-31 22
23 10 1 12 42-35 21
23 9 < 12 35-36 20
23 8 4 11 21-34 20
23 8 3 12 26-36 19
23 8 2 13 19-38 18
23 3 4 16 19-57 10

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — I.C.I.M. BRAȘOV 2—0 
(0—0> î Răducu (min. 81) și M. 
Anton (min. 84).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — MECANICA FINA BUCU
REȘTI 3—0 (1—0) : Mladin (min. 
17) și N. Păun (min. 53 și 67).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 2—0 
(2—0) : Luță (min. 24) și Caia- 
feteanu (min. 38).

SPORTUL „30 DECEMBRIE*4 — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
1—0 (0—0 : Nită (!min. 81).

A.S. DROB ETA TR. SEVERIN 
— JIUL PETROȘANI 1—3 (1—1) : 
Udrca (min. 4), respectiv Las- 
conr (min 15) B. Popescu (min. 
63) și Moromete (min. 80).

TRACTORUL BRAȘOV — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0) :
Ad. Vasile (min. 69).

PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI — F.C. INTER SIBIU 
0—2 (0—1) î Radu n (min. 35 — 
din 11 m) și C. Zamfir (min. 77).

METALUL BUCUREȘTI — 
C.M M. PANDURII TG. JIU 1—1

(0—1) : Nica (min. 50), respectiv 
Paraschiv (min. 15).

CHIMIA RM. VÎLCEA — C.S. 
TIRGOVIȘTE 1—0 (1—0) î TudO-
rache (min. 24).

Relatări de la : Gh. Donciu, T. 
Miha.l, T. Ștefănescu, p. Radu, 
M. Focșan, P. Dumitrescu, P. 
Penea, Șt. Dumitru și D. Ro- 
șia-nu.

1. F.C. INT. SB. 23 16 2 5 39-18 34
2. Jiul 23 15 1 7 40-2? 31
3. Pandurii 23 11 6 6 34-21 28
4. Electroputere 23 13 1 9 52-24 27
5. Gaz Metan 23 13 0 10 35-32 26
6. Tractorul Bv. 23 12 2 9 26-24 26
7. Chimia Rm. V. 23 11 3 9 34-25 25
8. C.S. T-viște 23 10 3 10 35-31 23
9. Sp. Munc. SI. 23 10 3 10 28-28 23

10. Sp. „30 Dec.“ 23 10 3 10 21-25 23
11. Mec. Fină 23 11 1 11 24-34 23
12. A.S. Drobeta 23 8 6 9 31-41 22
13. I.C.I.M. Bv. 23 8 5 10 27-27 21
14. Electromureș 23 8 5 10 26-32 21
15. Autobuzul 23 8 4 11 23-31 20
16. Sp. Munc. Car. 23 7 4 12 22-44 18
17. Met. Buc. 23 4 5 14 21 38 13
18. Progr. Buc. 23 3 4 16 14-35 10

--------------- SERIA
GLORIA REȘIȚA — ARMATU

RA ZALAU 2—0 (0—0) : Irimia 
(min. 63) șl Beloescu (min. 80).

U.T. ARAD — DACIA MECA
NICA ORAȘTIE 6—1 (2—1) : Țîr- 
ban (min. 24), Vinătoru (min. 
31), Teodorescu (mln. 68 și 75), 
Sterie (min. 84 — autogol) și 
Bubela (min. 87), respectiv Vi- 
dican (min. 30).

A.S. PAROȘENI — METALUL 
BOCȘA 0—0.

A.S.A PROGRESUL TIMIȘOA
RA — OLIMPIA I.U.M. SATU 
MARE 1—0 (0—0) î Giuchici
(min. 67).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
-GLORIA BISTRIȚA 0—2 (0—1) :
Soare (min. 8 și 88).

VICTORIA CĂREI — STRUN
GUL ARAD 0—1 (0—0) : Iancu
(min. 85).

F. C BIHOR — C.S.M. REȘIȚA 
2—0 (2—0) : Kulcsar (min. 32 șl 44).

C.I.L SIGHET — CHIMICA

A Ili-a --------------
TÎRNAVENI 1—6 (0—0) : Podea- 
nu (mln. 55).

MINERUL BAIA SPRIE — 
F.C. MA.iAMUREȘ 1—0 (0—0) :
Tullci (min. 53).

Relatări de la : I». F■fichs, O.
Berbecaru. V. Purice, Șt., Marton,
Gh. Munteanu, E. Herman, I.
Ghi’a. ’ Mlhnea Și A. Crîșan.

1. F.C. BIHOR 23 15 6 2 54-14 3i
2. Gloria B-ța 23 14 5 4 52-17 33
3. U.T.A. 23 13 5 5 41-17 31
4. C.S.M. Reșița 89 11 3 9 22-25 25
5. Strungul 23 L0 4 9 31-27 24
6. F.C. Maram. 23 110 4 9 25-22 24
7. Met. Bocșa 23 8 7 8 28-26 23
1. Olimpia SJW. 23 86 9 39-27 22
9. A.S. Paroșeni 23 9 4 10 37-31 22

10. Armătura 23 86 9 25-32 22
11. Chimica 23 9 3 11 32-48 21
12. Dacia Orăștie 23 8 4 11 29-36 20
13. Progr. Tlm. 23 8 4 11 27-35 2C
14. Gloria Reșița 23 4 3 1.2 28-39 19
15. Victoria Cărei 23 8 2 13 19-35 18
16. Sticla Turda 23 8 2 13 27-44 18
17. C.I.L. Slghet 23 7412 23-42 18
18. Min. B. Sprie 23 74 12 19-41 18

ARE (duminică 24 aprilie) t Steaua Mizil — Glo- 
). F.C.M. Progresul Brăila — C.S. Botoșani (1—2),

— FEPA ’74 Bîrlad (0—0). C.F.R. Pașcani - Si- 
1—2). Prahova C.S.U. Ploiești — Ceahlăul P*atra 
Fnlrea Slobozir — Politehnica iași (0—3), Olimpia 
etrolul Brăila (0—3) F.C.M. Delta Dinamo Tulcea

(1—2) Metalul Plopeni — F.C. Constanta fl—2).

ETAPA VIITOARE (duminică 24 aprilie) î Electromureș Tg. 
Mureș — Metalul București (0—0). C.M.M. Pandu-rii Tg. Jiu — 
Progresul Voința București (2—1) F.C. Inter Sibiu — Eiectropu- 
tere Craiova (1—3) Auto-buzu.j București — Sportul Muncitoresc 
Slatina (0—1), Mecanică Fină București — Chimia R.m> Vîlcea 
(0—2). C.S. Tîrgoviște — Tractorul Brașov (0—1) Gaz Metan 
Medi'aș — Jiu] Petroșani (0—2) Sportul Muncitoresc Caracal — 
A.S. Dnobeta Tr. Severin (1—3) I.C.I.M. Brașov — Sportul „30 
Decembrie** (0—1).

ETAPA VIITOARE (duminică 24 aprilie» : C.S.M. Reșița — 
Victoria Oarei C0—2) Gloria Bistrița — A.S.A. Progresul Timi
șoara (1—1), F.C. Maramureș — F.C. Bihor (0—3).Strungul Arad — 
C.I.L. Slghet (1—3), Chimica Tîmăvenl — Metalul Bocșa (1—7), 
Sticla Arieșul Turda — A.S Paroșenl (1—5). Armătura Zalău — 
Minerul Bala Sprie (1—1). Dacia Mecanica Orăștie — Gloria Re
șița (0—1), Olimpia I.U.M. Satu Mare — U.T. Arad (3—4).

• ■ -■ * -ic ’ c-‘. • --1 ’■ ■ ■■■• - ’• ■' '• "■: ' ■■



CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII DIN LOTURILE 
REPREZENTATIVE AU DOMINAT 

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE FOND
9 I »

Pe Olt, între Călimănești și 
Căciulata, au avut loc — la 
sfîrșitul săptămînil — Campio
natele Republicane de fond la 
caiac-canoe. Competiția a reu
nit la start performeri din lo
turile reprezentative, tineri și 
tinere din mai toate secțiile 
nautice din țară. A fost, cum 
se aștepta, un concurs greu, 
băieții evoluînd — conform re
gulamentului — pe distanța de 
10 000 m. iar fetele întrecindu- 
se pe un traseu de 5 000 m. 
Vremea nefavorabilă (vînt tă
ios, în rafale) a făcut ca unele 
ambarcații — necorespunzâtor 
echipate pentru acest capricios 
anotimp — să abandoneze 
cursa

Cum se anticipa, întrecerile 
au fost dominate de caiaciștii 
șl canoiștii lotului care, 
toamnă, ne va reprezenta 
J.O Sportivii de la Steaua și 
Dinamo au punctat cel mai 
mult în clasamentul general 
(119,5 p, respectiv 71.5 p), cu
cerind — In echipaje comune, 
ori separat — titlurile de cam
pioni naționali. Dintre compe* 
ti tori o evoluție deosebită au 
avut Aurel Macarencu în pro
ba de canoe simplu. Stelistul, 
dublu campion mondial la 
Montreal, s-a Instalat în frun
tea Cursei nu mult timp după 
start. încheind acest adevărat 
maraton nautic cu un avans 
măsurînd mai multe lungimi 
de barcă. El rămîne canoistul 
nostru nr. 1. mereu competitiv, 
cu o tehnică aproape de per
fecțiune. Rezultate : 1. Aurel 
Macarencu (Steaua) 49:00,3, 2. 
Feodor Gurei (Dinamo) 49:48,7, 
3. Vasile COndrat (Danubiu 
Tulcea) 50:00,6, 4. Jean Serghei 
(Steaua) 50:28,7, 5. Iulian Luca 
(Steaua) 50:50,9, 6. Roman
Partnol (Dinamo) 51:09,5

Tn cursa de caiac dublu. Da
niel Stoian (Steaua) a avut — 
de data aceasta — coechipier 
pe colegul său de club Ionel 
Lețcae. Așadar, doi foști cam
pioni mondiali (primul la 
Montreal, cel de al doilea la 
Tampere) pentru prima oară 
tn aceeași barcă. într-unul din 
numeroasele teste tn vederea 
alcătuirii viitoarelor echipaje 
pentru marile regate interna
ționale. Angelin Velea, fostul 
partener al lui Daniel Stoian. 
urma să ia startul tn proba de 
simplu. întrecere care — din 
cauza timpului nefavorabil —

în 
la

nu a mai avut loc. Noul echi
paj a încheiat cei 10 km pe 
primul loc, la capătul unei în
treceri 
timpul. Clasament: 1. D. Sto- 
ian, I. Lețcae (Steaua) 37:43,5, 
2. Gh. Nițu, M. Firfirică (Stea
ua) 39:46,3, 3. M. Duică. ~
Oancea (Dinamo) 39:54,6.

Doi tineri talentați de mare 
ambiție — Grigore Obreja șl 
Gheorghe Andriev — s-au im
pus în cursa de canoe dublu. 
A fost o întrecere cu 24 de e- 
chipaje la start, cu mulți tineri 
dornici de afirmare. Clasament:
1. Gr. Obreja, Gh. Andriev
(Danubiu, Dinamo) 41:22,5, 2. 
V. Lehaci, V. Afanase (Stea
ua) 41:41,3, 3. P. Zgurschi, L 
Feodorov (Dinamo) 41:49,1. In 
sfîrșit, proba de caiac 4 a fost 
cîștigată de Ionel Constantin 
(din echipajul de patru, cam
pion mondial la Tampere) Paul 
Voicu, Alexandru Dulău, Ale
xandru Popa (Steaua, Dinamo) 
33:54,1, 2. Petro, Poloeoșer,
Matei, Feodosei (Steaua, Di
namo) 35:16,2, 3. FI. Scoică, L. 
Horvath, Năstase, Neagu (Stea
ua, Dinamo. Marina Orșova) 
36:11,9.

întrecerile feminine au în
ceput cu proba de caiac dublu. 
Marina Bituleanu și Luminița 
Munteanu (Dinamo), medaliate 
cu aur la J.M.U. de anul tre
cut, cîștigînd fără emoții între
cerea (17:40,2). în urma lor :
2. E. Plopeanu. I. Ioniță (CSM 
Pitești, Marina Orșova) 18:13,2,
3. E. Tufă, C. Meluță (Steaua) 
18:43,5. La caiac simplu pe 
primul loc — aceeași sportivă 
de mare dîrzenie, medaliată cu 
aur la ultimele J.O. — Tecla 
Borcănea (Steaua) 20:19,8. Pe 
2: Liliana Vlăsceanu (Dinamo) 
20:24,9, 3. Mihâela Negrea (Jiul 
IEELIF Dolj) 21:14,6. Trei fete 
nu cu mult trecute de vîrsta 
junioratului — Sanda Niculae, 
Genoveva Marinache, Mihaela 
Nedejde — împreună cu mai 
experimentata Ana Larîe — au 
cîștigat (pentru cluburile Di
namo și Steaua) titlul de cam
pioane naționale la caiac 4 
(15:14,1). Pe locurile următoa-

C. Feșteu, G. Milășes- 
Irimia, F. Frățilă (CSȘ 
Triumf, CSȘ Constanța) 
3. F. Drăgușln. A. Du- 

■’ ~ V. Le-

In care a condus tot

T.

re : 2.
cu, B.
2 Buc., 
15:50,1, 
mitriță, M. Dorogan. 
haci (Steaua, C.S.U. Construc
ții Buc.) 15:59.2.

Vasile TOFAN

Campionatul European de hochei, pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI SE MENȚINE
• In ultimul meci, România 

Cehoslovaciei
i - Polonia 5-4 • Formația 
a cîștigat titlul

ÎN GRUPA A

PREROV, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Echipa României a învins cu 
5—4 (1—0, 0—2, 1—0, 0—0, 3—2) 
în cea de a treia partidă cu 
formația Poloniei, reușind să 
se mențină în grupa „A* a 
Campionatelor Europcno de 
juniori 1

A fost un meci de-a dreptul 
dramatic, cu o repriză de pre
lungiri de 10 minute și serii 
de șuturi de penalitate, în 
care sportivii noștri au avut, 
după un început bun. un final 
cum ni l-am dorit. Românii 
au luat conducerea In min. 17, 
prin N. Spiridon (în superio
ritate numerică), polonezii au 
egalat în min. 31 prin Misterka

(tot în superioritate), pentru 
ca în min. 33 Dybas să aducă 
avantaj pentru Polonia: 2—1. 
Finalul celei de a doua repri
ze. ca și cea de a treia și 
prelungirile au aparținut junio
rilor noștri, Zs. Antal reușind 
să egaleze în min. 58, „trico
lorii" avînd încă 3—4 mari o- 
cazli de goL Scorul fiind egal 
la sfîrșitul timpului regula
mentar de joc, a urmat o re
priză de prelungiri îndîrjită. Ta
bela rămînînd neschimbată, 
s-au executat șuturi de 
litate: ratează Fras (P), 
chează C. Csaba 
marchează Sadloha 
ratează Zs. Antal 
chează Zietara (P

(R, 
(P.

(R),
3—4),

pena- 
mar- 
3-2). 
3—3), 
mar- 
mar-

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
PARIS (Agerpres). — Sîm- 

bătă la Paris, la Palatul Spar
turilor de la Bercy, în pre
zența a 7 000 de spectatori, e- 
chipa Bucureștiului a în
trecut cu scorul de 28—21 
(13—13), selecționata orașu
lui Berlin, intr-un meci con- 
tînd pentru oomnetitia in
ternațională de handbal mas
culin, „Turneul capitalelor". 
Handbaliștlj români au pres
tat un joc excelent avînd 

realizatori
Dumitru

ca 
pe 

(5)

(România), ocupă locul 11. 
cu 19,15 puncte.

MOSCOVA (Agerpres). — 
Concursul de pentatlon mo
dern de la Moscova a inceput 
cu proba de scrimă, cîștigată 
de A. Kalonki (Ungaria) cu 
1051 puncte. Pe echipe lo
cul întii a revenit selecționa
tei U.R.S.S. cu 2381 puncte. 
Formația României s-a cla
sat pe locul 3 cu 1997 puncte.

chează Dan (R, 4—4), ratează 
Sobera (P), Bala (R) și Dybas 
(P), Nelu Spiridon înscriind 
golul victoriei (5—4), spre 
bucuria întregii săli, care i-a 
susținut și de această dată, din 
toată inima, pe sportivii ro
mâni. Au arbitrat foarte bine 
Vrabel (Cehoslovacia) — Iâr- 
velă (Finlanda) și Larsson 
(Suedia).

în cea de a doua partidă, de 
șîmbătă. dintre echipele Româ
niei si Poloniei, au cîștigat. cu 
6—1 (3—0, 1—0. 2—1). 
hocheiști polonezi, 
marcat : Demkowicz
14), Salamon (min. 

33), Szal (min. 20), Misterka 
(min. 42), Try bus (min. 55), 
respectiv Rokaly (min. 51). 
Au arbitrat bine Fedoseev 
(U.R.S.S.) — Fedorocko și
Furmanek (Cehoslovacia).

Titlul european 
gat de echipa 
(6—2 cu Suedia, 
cu 8 p, urmată 
Finlandei (3—2
8 p — înfrîngere 
meciul cu Cehoslovacia, U.R.S.S. 
(2—3 cu Finlanda) 7 p, Suediei 
5 p, Norvegiei (11—2 cu Elve
ția) 2 p și Elveția 0 p.

Rezultatele din partidele de 
slmbătă : Cehoslovacia —
Finlanda 5—3, Suedia — Nor
vegia 8—2, U.R.S.S. - El
veția 12—1.

tinerii 
Au 

(min. 
18 si

a fost cîști- 
Cehoslovaciei 
tn ultima zi) 
de cele ale 
cu U.R.S.S.) 

directă în

Mircea COSTEA

principali i 
Berbece (10). 
Stingă (4).

MOSCOVA 
în concursul 
de gimnastică 
desfășoară la 1 
egida revistei 
Jenșcina", după 
conduce sportiva
Tatiana Drujinina cu 20 punc
te. urmată de coechipiera sa 
Marina Nikolaeva cu 19,90 
puncte. Francisca Dumitrescu

(Agerpres). — 
international 

ritmică ce se 
Moscova, sub 

I .Sovietskaia 
prima zi 

sovietică

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

ROMANIA-SPANIA 16-7 DUPĂ UN MECI DE MARE UZURA
< urmat» din pag 1)

pauzei, avantaj fragil pentru 
România.

La reluare, aspectul jocului 
rămîne aproape același. In 
plus ia o ezitare a apărării 
noastre OLLER înscrie prin 
eseu, după un sprint de peste 
30 de metri și spaniolii preiau 
conducerea cu 7—4. Scorul are 
darul să-i trezească tn parte 
pe rugbyștii noștri care acțio
nează ceva mai grupat, dar to 
tuși încă prea departe de ceea 
ce așteptam de la ei. In minu
tul 70, in fine, trecem din nou 
ta conducere după o frumoasă 
acțiune a lui BOLDOR care 
l-a pus în cursă pe PITI și 
acesta, foarte decis, ploniează 
în eseu : 8—7, apoi 10—7 pentru 
tricolori fiindcă IGNAT va

transforma. Ne vedem mai 
mult, începem să ne facem 
jocul, calitățile tehnice ale e- 
chipei Ies tot mai mult In re
lief și, pe acest fundal, lată că 
IGNÂT mărește avantajul 
„XV“-Iui României printr-o l.p. 
(13—7). Tot el este acela care, 
in ultimul minut de joc și tot 
din l.p., fixează scorul definitiv 
al partidei: România — Spania 
16—7 (4—3). Victorie frumoa
să. muncită, dar dificilă. în 
condițiile unui teren greu, care 
a defavorizat echipa mai teh
nică, cea a României. Sigur 
nu este o scuză, pentru că l-am 
fi dorit pe tricolori — după 
reușita tn deplasare în fața 
Italiei — mult mai aproape de 
ceea ce cu certitudine ei pot 
să ofere : o exprimare sigură 
și lucidă, cum am subliniat, a

lipsit în cea mai mare parte 
a întîlnirii. A arbitrat foarte 
bine Al. Grumbinas (U.R.S.S.) 
ajutat la margine de S. Comas 
(Spania) și P. Soare (România). 
Ei au condus formațiile, 
ROMANIA : Piti — Vărzaru, 
Lungu, Tofan, Boldor — Ignat, 
Neaga (min. 59 Coman), Radu
lescu (min. 77 Gurămare), Du- 
mitraș, Murariu — Caragea, 
Vereș — Dumitrașcu, Muntea- 
nu. Leonte. SPANIA : Oller, 
— Martin, Torres, Moreno, C. 
Diaz — Puertas, J. Diaz — 
Massoni, Egido, Roig —_ Abas 
cal. Mendez — Pardo, 
no. Alvarez.

Trenza-

„CUPA PRIETENIA44 LA SCRIMA
(Urmare din pag 1)

Iată rezultatele finalei femi 
nine individuale Ana . Stepa 
nian (U.R.S.S.) — Aadreia To- 
masch R D.G.) 8—2 Inna Ro
dionova U.R.S.S.) — Carmen 
Leahu (Româniai 8—5. Claudia 
Grigorescu (România) — Ildi 
ko Mincza (Ungaria) 9—7. Lau 
ra Badea (România) — Gabrie 
la Lantos (Ungaria) 8—3 : Ste 
pan ian — Rodionova 10—8 Ba 
dea — Grigorescu 8—5 pe, tru 
locurile 3—4 : Grigorescu — 
Rodionova 8—4 : pentru locu 
rtle I—2- Badea — SteDanian 
8—6

După cum se vede. România 
a fost singura tară cu trei re 
prezentante tn acest ultim act 
al întrecerii individuale ceea 
ce i-a asigurat poziția I tn dls 
pută echipelor (de duminică), 
desfășurată după sistem elimi
natoriu. întrecînd pe rînd e

chipele Bulgariei (9—3) și 
R.D.G (9—5), formația Româ 
niei (Laura Badea, Claudia Gri
gorescu. Carmen Leahu, Mi
oara David, Tunde Mayer) s-a 
calificat tn finală, unde a în 
tîlnit reprezentativa Uniunii 
Sovietice (Învingătoare tn fata 
României II cu 9—4 și Ungari 
ei cu același scor).

Și buna comportare din 
nroba individuală a fost ur
mată. firesc, de succesul din 
proba pe echipe, formația 
României (Grigorescu 4 v„ Ba
dea și David cîte 2 v„ Leahu
1 v.) întrecînd clar, cu 9—6 
reprezentativa Uniunii Sovieti
ce (Stepanian și Turisova cîte
2 V.. Rodionova și Kalinovskaia 
cîte 1 v). Pentru locurile 3—4: 
Ungaria — RD. Germană 8—8 
(65—49, t.d.)

Proba Individuală a floretls 
tilor s-a încheiat cu următoa
rele rezultate ■ U Romer 
(R.D.G.) — K. Hertel (R.D.G.)

• în finala „Cupei 
Contactoare Buzău — 
CEMIN Baia Mare 
(14—0).

F.R.R.",
Știința

14—6

BASCHET • tn 
turneul internațional 
feminin de la Oakui- 
lle (Canada) : Cana
da — R. F. Germa
nia 79—44 (36—26),
Australia — R.P. Chi
neză 61—56 (30—29)
Australia — R.F. Ger
mania 82—60 (38—29) 1 
R.P. Chineză — Ca
nada 86—74 (42—38).

CICLISM • Cu,-sa 
Internațională desfă
șurată la Brlvikhove 
(Belgia) s-a încheiat 
cu victoria olandezu
lui Jacques Hane- 
graaf. care l-a între
cut la sprint pe bel
gianul Tohan Mu- 
seuw șl portughezul 
Acaclo da Silva — 
toți trei fiind crono
metrați pe distanta 
de 233 km in 5.59.-.30.

HOCHEI PE GHEA
ȚA 6La’ ------
s-a disputat 
amical dintre 
tionatele de 
ale U.R.S.S. și Ceho
slovaciei. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 
4—3 în favoarea ju
cătorilor cehoslovaci.

moto o La Lagu
na Seca (California) 
s-au desfășurat în
trecerile unul con
curs contlnd pentru 
Campionatul Mondial 
de viteză. Pe cea mai 
disputată cursă. la 
clasa 500 cmc. vlcto-

Mobcova 
meciul 
selec

ție eret

ria a revenit sporti
vului american Eddie 
Lawson („Yamaha"), 
cu o medie orară de 
137,691 km, urmat de 
australianul Wayne 
Gardner șl englezul 
Niall McKenzie — 
ambii pe motociclete 
„Honda". • Campio
natul Mondial de mo- 
tocros la clasa 125 
emo a programat tn 
localitatea belgiană 
Genk un concurs In 
care victoria a reve
nit sportivului fran
cez Jean Michel Bay- 
le („Honda"). Pe 
locul secund s-a si
tuat olandezul Dave 
Strljbos („Caglva").

POLO • Turneul 
din cadrul campiona
telor de natatie ale 
Asiei, desfășurat la 
Guangzhou (R.P. Chi
neză), a fost cîștigat 
de selecționata’ It. P. 
Chineze. * — •
meci al 
sportivii 
tntrecut 
14—4 
3—2.
Japoniei. • 
de la Buenos 
a fost cîștigat 
o selecționată 
S.U.A.. care 
cut In finală 
rul de 11—8 
Argentinei.

TENIS • Proba de 
simplu femei din ca-

drul turneului de la 
Tokio a fost cîștigată 
de jucătoarea ameri
cană Patty Fendick, 
învingătoare cu 6—3, 
7—3 în finala susți
nută cu coechipiera 
sa Stephanie Kehe.

In semifinale, sue
dezul Stefan Edberg 
t-a eliminat cu 6—2, 

pe americanul 
Mayotte, iar 

McEnroe

6—3
TIm
John
(S.U.A.) a dispus cu 

de 
său

In ultimul 
competiției, 

opinezi au 
cu scorul de 
(3—1, 4—1,

4—0), formația 
Turneul 
i A'.res 

de 
din 

a între
cu sco-— 

echipa

6—3. 0—6. 6—4
coechipierul 
Brad Gilbert.

TIR • Proba 
armă liberă calibru 
redus. trei pczlții, 
din cadrul concursu
lui de la Ciudad de 
Mexico a revenit lui 
Glen Dubis (S.U.A.) 
cu 1273 puncte. Pe 
echipe a cîștigat 
S.U.A., urmată de 
Cehoslovacia si Ca
nada.

VOLEI 
turneului 
la Brno. 
nată din

de

• In cadrul 
feminin de 
o selectio- 

U.R.S.S. a 
întrecut cu scoru’ de 
3—0 — ’ ‘
15—3) 
riel.

Alte ... 
hoslovacla 
rla 3—1 
15—2, 
R.P.D.
(15—10, 
15—11)

(15—3, 15—3,
echipa Bulga-

rezultate : Ce- 
Unga» 

. (15—4, R—15.
15—4) ; Peru — 
Coreeană 3—t

11— 9, P Ipacs (Ungaria) — H
Garcia (Cuba) 10—4. F. Mtiller 
(R.D G.) — V. Pavlovici
(U.R.S.S.) 10—1, T. Balint (Un
garia) — S. Golubitski (U.R.S.S.)
10—7 ; Romer — Ipacs 10—6 : 
Balint — Mtiller 12—11 ; pentru 
locurile 3—4 : Mtiller — Ipacs
12— 11 : pentru locurile ’—2 : 
Romer — Balint 11—9. Flore- 
tiștii noștri au evoluat foarte 
slab ocupînd următoarele 
’ocuri Predescu 13. Săvianu 
14, Czira 15.

La echipe floretă masculin 
s-au impus favoritele în urma 
rezultatelor :

R.D Germană — România II 
9—0. România — Cuba 9—5. 
U.R S.S. — Polonia 9—2 Un
garia — Bulgaria 9—1 : R.D 
Germană — România I 9—3. 
Ungaria — U R.S.S 9—7 : pen 
tru locurile 3—4 : U R.S.S. — 
România I 9—6 : pentru locu
rile 1—2 ■ R.D Germană — 
Ungaria 9—5. După cum se 
vede, nici în întrecerea pe e- 
chipe floretiștii noștri nu au 
reușit să urce pe podium.

• Bremen ciștigă acasă, Bayern pierde afară... ® Cupa 
Campionilor Africii în etapa „16“-imilor ® Kuweitul trece 
de Pakistan la un scor de forfait ® Selecționata Iranului 

in turneu în R. P. Chineză
Rezultate Înregistrate în etapa 

a 28-a a CAMPIONATULUI 
VEST-GERMAN: Bremen — Hom
burg 3—0 ; Hanovra — Bayern 
Milne hen 2—1 : Schalke — Mann
heim 1—1 ; KOln — Ntlrnberg 
3—1 ; Uerdingen — SV Hamburg.
1— 1 ; Karlsruhe — Dortmund 
0—0 ; Eintracht — Borussia Mbn- 
chengladbach 2—0 : Bochum — 
Stuttgart 5—1 ; Kaiserslautern — 
Leverkusen l—3. In clasament 
conduce Bremen.

IERI ÎN CAMPIONATUL ITA
LIEI (et. 26) : Como — Cesena
2— 0, Inter — Florentina 3—0, 
Roma — Milan 0—2?. Juventus — 
Nanoli 3—1!, Avelllno — Pescara 
1—î. Ascoli — Sampdoria 1—1. 
Empoli — Torino 0—0. Pisa — 
Verona 0—0. Tn clasament: Na- 
noll 41 p Milan 30 p Roma și 
Sampdoria cu cîte 33 p.

în ..10“-imilc de finală (me
ciuri tur) al“ ..CUPEI CAMPIO
NILOR AFRICII" : Eleven (Libe
ria) — Far (Maroc) 0—1 : Doum-

be Mango (Togo) — Tonnere 
(Camerun) 0—1 ; Aspn (Maurita
nia) — Diorubel (Senegal) 2—0 ; 
Shabana (Kenya) — Kab (Zam« 
bia) 1—0 ; Young African (Tan
zania) — National (Egipt) 0—0.

în meci pentru preliminariile 
„CUPEI ASIEI", selecționata Ku
weitului a învins cu scorul de 
3—0 (1—0) formația pakistanului.

La Asenovgrad (Bulgaria) ș-a 
disputat meciul “ internațional a- 
mlcal dintre selecționatele de ju
nior’ TI (cădeți) ale Bulgariei și 
Poloniei. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (2—0).

Intr-un meci internațional a- 
mical echlna vest-germană F.C. 
Kaiserslautern a întrecut pe te
ren propriu, cu sco-ru'l de 2—0 
(1—0), formația suedeză IK 
Vasby.

Aflată în turneu în R.P. Chi
neză reprezentativa Iranului a 
întâlnit la Wuhan selecționata 
provinciei Hubeî, pe care a în
trecut-o cu scorul de 1—0 (0—0).
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