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In republica socialistă vietnam

Proletari din toate țările, uniti-vă I

portul
Luni dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit 
cu tovarășii Nguyen Van Linh, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului ComU; 
nist din Vietnam, șl Vo Chi 
Cong, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
Vietnam.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de opinii, premergător 
convorbirilor oficiale, care a 
pus în evidentă importan
ța noului dialog la 
nivel înalt româno-vietnamez, 
convingerea că acesta va de
termina o dezvoltare a relați
ilor și colaborării dintre cele 
două țări Ș’ partide, in folosul 
aspirațiilor lor de progres,. al 
cauzei păcii și socialismului.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au avut, luni 18 a- 
prille, la Palatul Prezidențial 
din Hanoi, convorbiri oficiale 
cu tovarășii Nguyen Van Linh. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Vietnam, și Vo Chi Cong, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Vietnam.

Tovarășul Nguyen Van Linh 
a salutat cu deosebită satisfac
ție. din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Vietnam, Consiliului de 
Stat si guvernului, vizita ofi
cială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează în 
Vietnam, relevind că aceasta 
reprezintă un moment impor
tant în ansamblul relațiilor do 
prietenie si colaborare care 
există între partidele, țările șl 
popoarele noastre, o expresie 
elocventă a dorinței comune de 
a conferi un conținut tot mai 
bogat acestor raporturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru calda ospi
talitate eu care a fost intîmpinat 
și a transmis un cald salut din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, a sa personal, conducerii 
de partid și de stat n Repu
blicii Socialiste Vietnam, to
varășului Nguyen Van Linh, e- 
vidențiind că, între partidele și 
popoarele noastre există tra
diționale relații de prietenie și 
colaborare, care se pot dezvol
ta multilateral în anii urmă
tori.

In cursul convorbirilor s-a 
procedat la o informare re
ciprocă în legătură cu activi
tatea Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist 
din Vietnam, popoarelor român 
și vietnamez, cu preocupările 
lor de perspectivă privind con
strucția socialismului în țările 
noastre.

S-a efectuat, totodată, un 
amplu schimb de păreri în le
gătură cu principalele proble
me ale vieții internaționale.

A fost evidențiată, de ase
menea, însemnătatea participă
rii active la soluționarea pro
blemelor complexe ale lumii 
de azi a țărilor mici și mijlo
cii, a țărilor în curs de dez
voltare, nealiniate, vital inte
resate intr-o politică de cola
borare, de independentă si 
pace.

S-a exprimat convingerea că 
înțelegerile Ia care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei deschid noi 
perspective conlucrării reciproc 
avantajoase, asigurînd extinde
rea legăturilor dintre România 
și Vietnam pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cul
tura! și In alte domenii, pre
cum și întărirea conlucrării lor 
pe arena internațională, ceea 
ce este in folosul și spre binele 
ambelor țări, al cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească, în spiritul respectului 
și înțelegerii reciproce care ca
racterizează relațiile româno- 
vietnameze.

★
Luni dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o 
coroană de flori la Mausoleul 
președintelui Ho Și Min.

♦
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat luni, 18 aprilie. Ia 
un dineu oferit in onoarea lor. 
cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie în Vietnam, de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist din Vietnam și Con
siliul de Stat al Republicii So
cialisto Vietnam.

Au luat parte Nguyen Van 
Linh, secretar general al C.C. 
al P.C. din Vietnam, Vo Chi 
Cong, președintele Consiliului 
de Stat al R.S. Vietnam, alte 
persoane oficiale.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Nguyen 
Van Linh au rostit toasturi.
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In vederea returului cu Benfica din semifinalele C.C.E. la fotbal

g STEAUA A SOSIT LA
• Interes enorm in jurul acestei partide © Campioana 
noastră a efectuat un prim antrenament, iar marți 

seara urmează un altul, pe stadionul Luz
g LISABONA, 18 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special).
jȘ După o călătorie de aproxima- 
g tiv 7 ore (cuprinzînd șl escala 
g de la Berlin) începută în cursul 
g dimineții de azi (n.r. ieri), fot- 
g baliștii formației noastre cam- 
g pioane au sosit luni la ora a- 
g miezii în capitala Portugaliei, 
g unde, așa cum se știe, Steaua 
g va susține miercuri manșa a 
g 2-a cu Benfica, în semifinalele 
g Cupei Campionilor Europeni.

Pe aeroportul din Lisabona, 
g delegația noastră a fost intim- 
g '.......... ........ ' ‘

Referitor la partenera de în
trecere a Stelei, Benfica, meciul 
oficial susținut de ea sîmbătă, 
în compania echipei Espinho, 
care ocupă un loc pe la mij
locul clasamentului, și încheiat

LISABONA
desea nestingherit în atac șl să 
Înscrie două dintre cele cinci 
goluri ale echipei sale (celelalte 
trei au fost marcate de Chi- 
quinho, Partela și Wando).

Vom încheia această primă 
relatare după sosirea noastră 
spunînd că timpul aici este 
călduros, +18 grade, dar nu 
lipsesc reprizele de ploaie. Ju
decind după numărul biletelor

pinată de reprezentanți ai clu
bului lusitan, precum și de nu
meroși ziariști, comentatori ra
dio și T.V., și fotoreporteri. La 
oră de seară, Steaua a făcut 
un antrenament pe unul din 
terenurile puse la dispoziție de, 
organizatori, urmînd ca inlineI .

g (n.r. azi) să efectueze o ulti- 
g mă repetiție pe gazonul stadio- 
g nulul Luz, care va găzdui me- 

ciul.
g La antrenamentul de luni sea- 
g ra, antrenorii Anghel Iordăncs- 
g cu și Radu Troi au avut la dis- 
g poziție întregul Iot de 19 ju- 
g cători adică pe Liliac, Stinga- 
g ciu, Iovan, Bumbcscu, Belode- 
g dici, Ungureanu, Cireașă, Dan 
g Petrescu, Hagi, T. Stoica, Bă- 
g lan, Majaru, Rotariu, Balint, 
g Gh. Popescu, I. Stan, Lăcătuș, 
g Pițurcă și I. Cojocaru.!----------------

înaintea plecării de pe Aeroportul international Otopeni 
Foto : Nicolae PROFIR

cu scorul de 5—1, a fost con
siderat aici ca un galop de 
sănătate luat de unsprezecele 
Iui Toni înaintea importantului 
examen de miercuri. Un joc 
fără probleme pentru Benfica, 
care i-a permis, de pildă, bra
zilianului Mozer, un fundaș 
central la marcaj, să urce a-

vîndute, interesul stimit de 
această partidă este enorm.

Noi amănunte despre „semi
finala latină** de la Lisabona, 
care se va desfășura „la con
curență** cu meciul P.S.V. Eind
hoven — Real Madrid, In nu
mărul nostru de miercuri.

Gheorghe NICOLAESCU

Edifia a XX-a a C.N. de judo (echipe de tineret)

I
g Nu avantajul terenului, nu 
g arbitrii și nici vreun culoar 
g favorabil au contribuit la ur- 
g carea pe cea mai înaltă treap- 
g tă a podiumului de onoare a 
g formației Rapid București^ la

RAPID BUCUREȘTI CAMPIOANA REPUBLICANĂ

i

finalele Campionatului ' Repu
blican de judo al echipelor de 
tineret (foînă la 21 de ani). Meri
tul a fost în întregime al giu- 
leștenilor, pregătiți cu pasiune 
și pricepere de cei doi antre
nori ai lor : Mihai Brăileanu 
și Dorin Gavra. Și nici nu 
s-ar putea spune că sîmbăta 
trecută — cînd au avut loc 
întrecerile din Sala Giulești —

mod pînă in fruntea ierarhiei 
celor mai bune formații din 
țară. Dimpotrivă, echipa giu- 
leșteană a trecut prin multe 
momente dificile și abia după 
ultima partidă a primit mult 
rîvnitul trofeu, pentru care 
și-au disputat întîietatea 23 de 
formații — la etapa de zonă — 
și 8 la finalele asupra cărora 
ne referim in continuare.

Renunțîndu-se la sistemul

turneu, a fost adoptată de 
astă dată — la cea de a XX-a 
ediție — clasica desfășurare 
folosită la competițiile indivi
duale. Cele 8 echipe au fost 
Împărțite în două serii, învin
gătoarele pe linie urmînd să 
susțină finala pentru locurile

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag a 4-a)

Rapid și-ar fi întins un covor 
g moale pe care să pășească co-

LA.P. DACIA Învingătoare
IN 3 DIN CELE 4 PROBE LA AUTOMOBILISM VITEZA

La Focșani, In finala „Cupei F. R. Rugby“

CONTACTOARE BUZĂU, 0 CÎȘTIGĂTOARE APLAUDATĂ
Mii de spectatori au luat, du

minică după-amiază, drumul 
stadionului din Focșani spre a 
onora premiera din orașul de 
la Milcov — o partidă între 
două reprezentative naționale 
—, iar după ce au 
aplaudat victoria 
românească, 16—7 
cu Spania, cei mal 
mulți dintre ei au 
continuat să în
frunte, cu stoicism, 
vremea nefavora
bilă : a urmat fi
nala Cupei F. R. 
Rugby, o dispută 
realmente promiță
toare, abordată cu 
neascunse ambiții 
de protagoniste, 
Contactoare Buzău 
și Știința CEMIN 
Baia Mare. Promi
siuni împlinite în 
bună măsură, prin- 
tr-un joc angajat 
și o seamă de 
acțiuni care au sa
tisfăcut așteptările vajnicului 
public.

De învins, au învins buzoie- 
nii, cu 14—6 (14—0), comenta
riile fiind unanime încă din 
momentele cînd frumosul tro
feu era înmînat de președintele 
F.R.R.. ing. Marin Cristea, în

sensul că succesul echipei Con
tactoare este limpede, este me
ritat (asemenea aprecieri au 
venit inclusiv din tabăra mara
mureșenilor). Atuul cîștigătoa- 
rei ? O dăruire exemplară, în- 
cepînd cu „veteranul" Cioarec,

ei a acționat un Gomoiescu mai 
inspirat ca oricînd, Podărescu 
și-a reconfirmat clasa de șu- 
teur, în vreme ce treisferturile 
formației antrenate de Ion Țu- 
țuianu au evoluat ferm în a- 
părare și dezinvolt în atac.

Echipa care a adus rugbyului buzolan primul trofeu national

Programată în aceeași zi în 
care echipa de fotbal Oțelul 
avea de susținut un meci aca
să, etapa inaugurală a Campio
natelor Naționale de automobi
lism viteză pe circuit s-a des
fășurat bine, exact, dar cumva 
....pe repede înainte"; aceasta 
din punct de vedere organiza
toric vorbind, fiindcă, altmin
teri, ploaia căzută fără între
rupere n-a favorizat obținerea 
unor medii orare prea ridicate. 
De asemenea, ar mai fi de 
menționat faptul că unii dintre 
tradiționalii participanți nu 
s-au prezentat la start, invo- 
cînd fie mașinile încă nepregă
tite, fie faptul că distanța prea 
mică față de etapa imediat ur
mătoare (Măgura — la viteză 
în coastă și Buzăul — la cir
cuit vor avea loc peste numai 
o săptămînă) nu lasă loc pen
tru eventuale remedieri teh
nice. în aceste condiții, bună
oară, la clasele CI și C2 nu 
s-a întrunit numărul regula

mentar de participanți, între
cerea trebuind să se dispute 
comasat.

Nu se putea ca traseul ud să 
nu-și facă norma obișnuită de 
„victime": campionul anului 
trecut la grupa A, Ovidiu Ma- 
zilu, a derapat și, lovind des
tul de rău mașina, a fost nevoit 
să abandoneze. Ieșind din 
cursă principalul pretendent ia 
primul loc, Gheorghe Preoteasa 
s-a impus destul de ușor, în 
fața unui Dinu Silviu marcat, 
parcă, de incidentul coechipie
rului său Ovidiu Mazilu, pe 
care l-a incomodat fără inten
ție în faza cu pricina. Sub nota 
evoluțiilor obișnuite s-a situat 
Horia Andronic, care ni s-a 
părut neacomodat cu cauciucu
rile — de dimensiuni prea mici, 
și cu profil deloc convenabil 
pe asfaltul ud.

Sorin SATMARI

(Continuare In pao- 2—3)

„Amicale" de volei Steaua —Legia Varșovia

prezent pe toate fazele, mai 
ceva ca la 20 de ani, continuînd 
cu alt exinternațional, M Za- 
fiescu, cu Gheorghiosu dar și 
cu mai puțin cunoscuții Oprea 
sau Iancu. Dacă grămada a fost 
activă, grupîndu-se rapid în 
momentele nefixe, în spatele

Foto: Aurel D. NEAGU
De partea cealaltă, băimăre- 

nii au avut perioade de insis
tentă dominare, precum în prl-

Geo R A ETC HI

(Continuare In pag. 2-J)

VICTORII CATEGORICE
Campioana de volei a tării 

noastre. Steaua București, a 
susținut sîmbăta șl duminică, 
in sala Dinamo, două tntîlnlrt 
internaționale amicale cu divi
zionara A poloneză Legia Var
șovia. Voleibaliștii noștri au 
obținut victorii clare In ambele 
jocuri : J—o (S t, 10). și, res
pectiv, 3—0 (11, 4, 0). Inttinirlle. 
oare au oferit un bun prilej de

ALE BUCUREȘTENILOR 
verificare înaintea confruntări
lor dUn campionat, le-au permis 
antrenorilor G. Bartha și V. Du
mitrescu să ruleze întregul efec
tiv (mal puțin Pădurețu șl Cze- 
dula. aCațl la lot), din rtadul 
căruia s-aîi remarcat Mina și 
DascAiu. Astăzi, ora 10, in sala 
Agronomia, cele două echipe 
susțin a treia șl ultima par
tidă. (N. M.).



JOCURI ECHILIBRATE Șl VICTORII IN DEPLASARE LA POPICE
versă car>e a totalizat 772 p.d. 
(Constanța Nulă — 405 și Minela 
Mihăilă — 367). Avantajul pro
nunțat luat de gazde încă din 
stairtuil partidei, s-a dovedit a fi 
decisiv în stabilirea sco-ruil-ud fi
nal. Am asistat în continuare la 
frumoasa evoluție dim pairtea 
Mariienei Burcea — 432, reve
nirea la forma sportivă, ce a 
consacrat-o a Elenei Pană — 
422 și, în generai, la un joc plă
cut și sigur al echipei învingă
toare. Ploieșteneele, liderele se
riei Sud, s-au aflat în zi mai 
slabă. Ele n-au reușit să țină 
„pasul" cu mal ambițioasele lor 
adversare. Doar Mihaela Nuță — 
447 și Constanța Constantin — 
421 au reușit câteva „cascade" de 
lovituri tehnice și eficiente, prea 
puțin însă pentru a tranșa victo
ria în favoarea lor și, mai ales, 
de a salva spectacolul sportiv. 
In final, sâ mad semnalăm (pen
tru a doua oară în acest retur) 
comportamentul nefiresc al unor 
spectatori, care comentează pe 
un ton ridicat în timpul meciu
lui, deranj înd, evident, sportivele 
aflate în plină concentrare. (I. 
PANA, coresp.) A DERMAGANT 
TG MUREȘ — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 2404—2631 (0—6) •
VOINȚA ODORIIEIU SECUIESC— 
U.T ARAD 2410—2357 (4—2) •
LAROMET BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 2452—2415 (3—3)
• CARPAȚI SINAIA — MUCA
VA MOLID VAMA 2361—2256 (4—2)
• PETROLUL BAICOI — VOIN
ȚA GALATI 2650—2410 (6—0).

MASCULIN
• RULMENTUL BRAȘOV — 

CARP AȚI SINAIA 4965—5079 (2—4). 
Este cea de-a doua înfrângere 
consecutivă a gazdelor. Evîden- 
țlațl : V. Ovldlu — 889 «i ju
niorul F Goran — 875 de la 
simăien.!, respectiv L Tlsm&nar — 
912. (C. GRUIA, coresp.) 0 ME
TALUL HUNEDOARA — TEHNO- 
UTILAJ ODORHEIU SECUIESC 
9173—5172 (4—2). Victoria hune- 
dorenilor. chiar dacă este Ia o

Etapa a 15-a a campionatelor 
de popice s-a caracterizat, din 
nou prin jocuri viu disputate, 
cu realizări tehnice deosebite, 6 
dintre echipele aflate in deplasa
re reușind victorii prețioase. Iată 
rezultatele :

FEMININ
0 C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 

TG. MUREȘ 2509—2556 (1—5).
Partidă de un ridicat nivel teh
nic toate cele 12 sportive intrate 
pe pistă depășind granița celor 
400 p.d. Remarcate : Gabriela

■ Cosma — 432 de la învingătoare, 
respectiv Maria Zslzsik — 426.
(P FUCHS, coresp.) • VOINȚA 
CRAIOVA — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2325—2352 (2—4) I Incon
stantă această formație brașo- 
veană care. în ultimele etape, a 
câștiga, totul „afară", dar a 
pierdut copilărește acasă. In a- 
ceastă rundă s-a impus Alexan
dra Hîrdoiu — 404, iar la gazde 
Sofia Pirvu — 419. (V. POPOVICI,
coresp.) • GLORIA BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
2542—2502 (4—2). Deși au pierdut 
și această întâlnire, giuleștencele 
au avut o prestație ridicată do
vedind, de la o etapă la alta, Că 
stat pe drumul bun a>l îmbună
tățirii situației din clasament. Au 
punctat : Mirela Cavall — 444,
Ana Petrescu — 434, Octavia
CiocîrlaD — 423 șl Fiorlca Ne- 
guțoiu — 417 de la gazde. Elena 
Bimaz (într-o bună formă spor
tivă ce i-am dori-o și la apro
piatele C.M.) — 460, Vasilîca
Pometcu — 444. Marta Sadu — 
449 și Elisabeta Badea — 418 de 
Ia rapidiste. (V. DUMITRU, 
coresp.) • VOINȚA BUCU
REȘTI — VOINȚA PLOIEȘTI 
2518—2429 (4—2). Derby ui seriei 
Sud. așteptat eu mult interes, a 
satisfăcut doar tabăra gazdelor. 
Bucureștencele au intrat te pri
mul schimb cu cele mal In for
mă jucătoare la acea oră. astfel. 
LiUana Băjenaru și Elena An- 
dreescu cu 883 p.d. (457+426) de
pășind categoric perechea ad-

diferență minimă, înseamnă pen
tru aceștia Încă 2 puncte în cla
sament. Sportivii din Odorheta 
Secuiesc au apelat la un gest 
nesportiv, ștergind tabla înainte 
de omologarea rezultatului. (I. 
VLAD, coresp.) ■ METALUL 
ROMAN — VOINȚA BUCUREȘTI 
5015—4946 (4—2). Victorie merita
tă a gazdelor, care reușesc un 
rezultat bun în fața unei echipe 
cu pretenții în campionat. S-a 
evidențiat, L. Isciuc — 903, li
derul echipei moldovene, de la 
oaspeți doar L. Muceag — 853 
având o prestație corespunzătoa
re. (I VEGA, coresp.) 0 OLIM
PIA BUCUREȘTI — C.F.R. CON
STANȚA 5106—4878 (5—1). Meci 
fără probleme pentru gazde, cu 
S. Beiivacă — 935 în mare for
mă. De la oaspeți a dat satisfac
ție doar C. Frigea — 863. (P. 
IGNATENCU, coresp.) 0 UNIO 
SATU MARE — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 4984—5011 (1—5). Mu
reșenii au fost superiori gazde
lor, punctând în principal prin 
A. Siklodi — 892 ș! B. Fazekaș — 
851 (V. ȘTEFAN coresp.); 0
CHIMPEX CONSTANȚA — GLO
RIA BUCUREȘTI 5115—5157 (2—4)
• C.F.R. TIMIȘOARA — CHIMI
CA TIRNAVENI 4984—4708 (5—1)
• CONSRUCTORUL GALAȚI — 
LAROMET BUCUREȘI 5156—4987 
(4,5—1,5) 0 C.F.R. TG. MUREȘ— 
AURUL BAIA MARE 5120—5104 
(3—3) • CONSTRUCTORUL TG 
MUREȘ — OLIMPIA REȘIȚA 
5053—5045 (3—3).
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Divizia A de baschet masculin

DINAMO LIDEOA, CU AVANS (practic) DECISIV
Etapa a XX-a a Campionatu

lui Național de baschet mascu
lin a adus cea mal Importantă 
clarificare îtn clasament: dato
rită dublei victorii obținută de 
Dinamo București ta fața for
mației Steaua, prima echlipă a 
obținut un avans de două punc
te care, in mod practic, îi asi
gură cucerirea titlului. La fel, 
I.C.E.D. nu mal poate pierde 
locul 3, singura poziție cheie 
neetacidată fiind penultimul loc, 
care aduce retrogradarea ‘ '
vizia B.

Desigur însă, turneele 
pe grupe valorice (1—4, 
9—12) vor definitiva de _ 
'a cap clasamentul Diviziei 
pînă atunci echipele peirmițtn- 
du-și un scurt răgaz.

Amănunte de la eeletalte 
atari ale etapei :

GRUPA 1-6
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 

— ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
101—71 și 110—89. Echipa Acade
mia Militară a început foarte 
bine partida de sâmbătă șl con- 

" min. 5 cu 17—2 I A 
doar un „foc de pale",

* ★
C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 

I.M.P.S. ORADEA

ducea în 
fost însă

fin Di-

finale 
5—8 și 
Ia cap 
' ' A,

me-

RAPID
— DINAMO ____ _ ________
79—80 și 94—80. Ambele meciuri 
au fost viu disputate, In primul, 
victoria a fost decisă de coșul 
înscris de D. Antocbl in ulti
mele secunde. In întîlnlrea da 
duminică, rapiidiștll au jucat 
mal organizat și mal atent și 

mai scăpat succesul. Au 
: Mariniache 23+18, Po-
14+13, M. Dumitru 10+10, 
12+18, Gh. Dumitru . 3+14, 
5+6, Suciu 12+5, Mihai

nu au 
înscris 
povicl 
Ghiță 
Sipoș 
0+7. Șerbănescu 0+3 pentru Ra
pid, respectiv Antochi 22+19, 
Cristea 24+6, Șarlă 3+22, Pascu 
1+0 Kosa 6+14, Fodor 12+9, 
Gellert 12+0, Flaundra 0+9, Ră- 
d ui eseu 0+1. Arbitri : Z. Raduly 
— Fl. Baloșescu șl I. Georgiu — 
B. Bădllă. (Aurel SOARE — co- 
resp.i.

deoarece, In continuare, forma
ția respectivă a evoluat din ce 
in ce mai slab, în contrast cu 
I.CJE.D. care, avîndu-1 din nou 
pe V. Pogonaru un coordonator 
de joc excelent, s-a impus tot 
mai autoritar. Duminică, I.2.E.D. 
a condus de la început, ciști- 
gînd la o diferență edificatoare 
asupra diferenței de comportare 
a celor două echipe (dintre care 
Academia Militară a avut doar 
spre final o zvîcnire de orgoliu, 
încerctad să micșoreze diferența 
care ajunsese la un moment dat 
la 33 de puncte : 71—104 în min. 
36). Au înscris : Pogonaru 21+15, 
C. loan 20+13, Păsărică 13+21, 
Popa 13+10, Toader 6+10, Mă- 
dîrjac 2+2, Voicu 4+0, Ciocan 
4+0, Mihalcea 4+15, M. Iacob 
2+11. Costin 12+9, S. Lazăr 0+4. 
pentru I.C.E.D., respectiv Bra- 
boveanu 24+14, Miulescu 0+12. 
Frumosu 10+2, Zdrenghea 1+0. 
Scarlat 2+13, Birsan 2+2, Mari
nescu 8+10, Panaitescu 5+14, 
Oczelak 9+18, Neagu 6+4, Vll- 
cinschi 4+0. Arbitri : L Olaru
— N. Constantinescu șl FI. Ba- 
loșescu — N. Constanți nesem

Nicoleta ALDEA
★

la C.S.U., respectiv Moscata 20+ 
35, Boișteanu 21+23, Măgurean 
20+8. Arbitri : R. Stănclulescu
— P. Bana. (C. GRUIA — cO- 
resp.).

RAMIRA BAIA MARE — E- 
LECTROBANAT TIMIȘOARA
100—97 și 86—85. Coșg eteri : Mara 
31+9, Ciocian 8+24, D. Dumitru 
21+10 de la RAMIRA, respectiv 
Bota 30+21, Ioneseu 15+20, Da
vid 19+8. Arbitri : G. Dutka — 
M. Oprea. (A. CRIȘAN — co
resp.).

GRUPA 7-12
T.A.G.C.-IND. 

POLITEHNICA 
IAȘI 97—75 și

c.s.u. 
șov — 
UNIREA
Coșgeterl : Hegyesi 13-1-26, Mă- 
tă.saru 15+25, Calancea 26+11 de

CLASAMENT
DINAMO B. 40 37 3 4044:3286 77
Steaua 40 35 5 4205:3412 75
I.C.E-D 40 18 22 2733:3854 58
Dinamo Or. 40 15 25 3553:3756 55
Rapid B.+ 40 12 28 3352:3775 51
Acad. MiL 40 3 37 3185:3994 43

BaMnța Sb. 40 26 14 3724:3378 66
Farul C-ța 40 22 18 3598:3551 62
elba Tmș. 40 20 20 3596:3527 60
RAMIRA 40 19 21 3524:3526 59
CSU Bv. 40 18 22 3602:3757 58
Polit. Iași 40 15 25 3513:3818 55

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

• Echipă penalizată.

UN ANOTIMP POTRIVIT PENTRU DRUMEȚII LA CABANE
Șl EXCURSII IN ZONE DE MARE ATRACȚIE TURISTICĂ

Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București vă oferă, In 
această perioadă, locuri fin cabanele montane situate in ori
care dd-ntre maslvid muntioși ai României.

Din flecare județ al țării se organizează, de asemenea, ex
cursii în :
• zone turistice de mare atracție : Valea Prahovei, Centrul 

și Nordul Moldovei, Maramureș. Centrul Transilvaniei, Olte
nia de sub munte. Valea Cemei șl Porțile de Fier, Valea Ol
tului, Delta Dunării, litoralul românesc al Mânii Negre.
• La cele mai Interesante manifestări cultu-rail-artistlce, 

serbări folclorice tradiționale, expoziții sau competiții spor
tive.

UN PRILEJ DE INSTRUIRE ȘIEXCURSIA TURISTICA
RECONFORTARE.

Informații, servicii turistice de calitate, rezervări de locuri 
pot ft asigurate de toate agenții!# Oficiilor județene de turism 
șl ale I.T.H.R. București.

Azi, i

DE
A

fel

CGHTRATIMPUL - l-A DESEMNAT
® Pentru a doua oară consecutiv cîștigător al trofeu 

lui, A. Balasx (Voința Cluj-Napoca)

Dacă în primele două etape 
(la fiecare categorie) vremea a 
fost excelentă, iată că în cea 
de-a treia vîntul foarte puter
nic și temperatura scăzută au 
constituit serioase obstacole 
pentru cicliștii juniori partici
pant! la întrecerile ediției cu 
nr. 19 a „Cupei F.R Ciclism". 
Organizatorii buzoieni, care 
s-au achi at exemplar de sarci
na încredințată, împreună cu 
juriul de concurs, au redus în 
aceste condiții traseele și, da
torită înrăutățirii în continuare 
a stării vremii (ninsoare puter
nică și vînt), au anulat etapa 
cu nr. 4, circuit în centrul ora
șului. i

La juniori mici (71 partici
pant! de la 19 asociații) s-a dat 
o luptă frumoasă pentru cuce
rirea trofeului. Au ieșit în evi
dență, în cele trei zile de 
concurs, S. Nucă (cîștigătorul 
etapei I). L. Boari (învingătorul 
contratimpului din etapa a Il-a) 
și L. Dumitru (etapa a IlI-a). 
Lor li s-au alăturat : M. Birsan, 
I. Militaru, R. Parâschiv șl Em. 
Prutcanu. Ocupantul primului

loc în clasamentul general, Lu
cian Boari, elev al antrenoru
lui M. Peloc, a produs o fru
moasă surpriză prin evoluția 
constant bună în etapele de 
fond, dar și, mai ales, prin 
maniera clară în care și-a ad
judecat contratimpul individu
al : peste o jumătate de minut 
avans față de al doilea clasat!

Cupa F.R. Ciclism
pentru juniori

Clasamentul final : 1. L. Boari 
(Voința Arad) 2.33:07, cîștigător 
al „Cupei F.R.C.", 2. M. Birsan 
(C.S.S. 2) la 33 s„ 3. I. Militarii 
(C.S.S. 1) la 48 s., 4. S. Nucă 
(STIROM) Ia 1:08, 5. R. Paras- 
chiv (Olimpia) la 1:13, 6. L. 
Dumitru (STIROM) la 1:18.

Și la întrecerile juniorilor 
mari (73 pa-ticlpanțl de la 20 
asociații) am consemnat o dis
pută foarte strînsă între doi 
tineri cu frumoase calități, A.

ES

Etapă grea In campionatele individuale de motocros

STELIȘTII S-AU IMPUS ÎN TOATE MANȘELE
28 p ; 80 cmc — 1. M. Feraru 
(Steaua) 40 p, 2. C. Ghincea 
(Torpedo Zăirnești) 32 p 3. Z. Fe- 
renezi (Torpedo) 30 p ; 125 cmc — 
1. Fi. Pop (Steaua) 40 p. 2. C. 
Tompa (Electro Sf. Gheorghe) 32 
p, 3. I. Bogdan (Steaua) 30 p ; 
250 cmc — 1. E. Millner (Steaua) 
40 p, 2. P. Schmidt (Poiana 
Cîmpdna) 30 p, 3. P. ȚiitUencu 
(Torpedo) 28 p ; general, 50 cmc 
— 1. A. Roman 80 p, 2. M. Dl- 
nescu 64 p, 3. C. Stănescu 58 p; 
80 " *" ------- — - -
C.
56
P.
51
73
Enceanu (St. R. Bv.) 55 p.

a
Campionatele Individuale de 

motocros, ediția 1988, au con
tinuat duminică, la București, 
cu etapa a 2-a, pe o vreme to
tal potrivnică : precipitațiile In 
reprize de ploaie și lapoviță 
au transformat traseul, amena
jat pe baza sportivă Spartac 
din cartierul Balta Albă, într- 
un veritabil patinoar, supunînd 
concurenții la un sever test din 
toate punctele de vedere. In 
aceste grele condiții, s-au im
pus atenției piloțiicare au res
pectat riguros programul de 
antrenamente în lunga perioa
dă a acumulărilor fizice și 
tehnice din timpul iernii 
și-au pregătit temeinic 
nile pentru toate 
meteorologice" de
concurs.

în prim-planul 
întrecerilor s-au 
situat motocicliștii 
de la Steaua. Bine 
conduși de antre
norul Gheorghe 
Ioniță (duminică a 
avut parcă cel mai 
mult de lucru, fi
ind omniprezent pe 
un traseu desfun
dat), steliștii au 
dominat cele 4 
clase din program, 
cîștigînd prin Flo
rian Pop, Ernest 
Miilner, Mihai Fe
raru și Adrian Ro
man toate 
8 manșe I 
adversari 
Paul Schmidt, Mihai 
(antrenor Ștefan Chițu) și Pe- 
trișor Titilencu, Cristian Ghin
cea. Zoltan Ferenczi de la sec
ția moto Torpedo Zărnești 
(antrenor Paul Miilner), au dat 
o puternică replică, făeînd uz 
de întregul lor arsenal fizic si 
tehnic în ambele manșe. De 
altfel, toți concurenții care an 
reușit să termine cursa merită 
felicitări pentru eforturile de
puse în această etapă extrem 
de dificilă. De asemenea, se
■— —----- .»+aassi8sassaaa^t3isaasffi5:' --'wsissa:

și
Și

...j masl- 
variantele

cuvine a fi subliniată și mun
ca depusă de antrenori șl me
canici care, nu o dată, ău re
mediat cu multă operativitate 
defecțiunile apărute pe traseu 
la elevii ior fiind nevoiți să 
schimbe între manșe chiar și 
motoare cum a fost cazul ste- 
listului Florian Pop, angajat 
în lupta pentru un loc pe po
dium. în sfîrșlt, corpul de ofi
ciali s a străduit si a reușit să 
rezolve cu competență pro
blemele ridicate de condițiile 
neobișnuit de grele în care 
s-au desfășurat întrecerile, cu 
o singură excepție — cînd 
starterul Atanase Constantines- 
cu nu a fost pe fază la sosirea 
motoci"liștilor în prima man-

cmc — 1. M. Feraru 80 p, 2. 
Ghincea 66 p, 3. Z. Fercnczi 

; 125 cmc — 1. C. Tompa 67 
2. FI. Pop 60 p, 3. I. Bogdan 
p ; 250 cmc — LE. Miitaer 
p. 2. P. Schmidt 65 p, 3. A.

Traian IOANÎTESCU

cele
Principalii lor 

tinerii cîmpineni 
Dincscu

I.A.P. DACIA
(Urmare din pap u

La grupa C, Constantin Ciucă 
a avut un start impresionant, 
reușind să-1 conducă aproape 
cinci tururi pe campionul ab
solut Nicu Grigoraș (e drept, 
acesta evoluînd pe o mașină cu 
totul nouă, mult mai puțin pu
ternică decît cea de anul tre
cut, adică adusă la litera noilor 
cerințe regulamentare). Păcat 
că un incident tehnic l-a împie
dicat să lupte cu șanse egale 
pînă în final (păcat pentru fru
musețea spectacolului oferit 
pînă în acel moment), el ce- 
dînd primul loc la clasa C2 în 
favoarea campionului Victor 
Nicoară, iar Grigoraș impunîn- 
du-se detașat la CI. Ar mai fi 
de consemnat doar cursa fru
moasă a lui Dan Necula (la CI), 
fiindcă restul partlcipanților au 
avut evoluții neconcludente, 
unele duse la limita ., prome
nadei duminicale, cum au stat 
lucrurile cu localnicul Iordan 
Moise.

In fine, la grupa E, reșițeanul 
Werner Hirschvogel și-a făcut 
un debut mâi mult decît spee-

Tineri piloti in plin efort
; Foto: Nicolae PROFIR

șă de la clasa 125 cmc — tine
ret, stîrnindu-se astfel multe 
comentarii contradictorii asu
pra clasamentului. Cu ajutorul 
antrenorilor. în final S-a sta
bilit ordinea exactă a sosirilor.

în privința 
baza sportivă 
cu aparatura 
poate deveni 
tru găzduirea 
uniuni de motocros, mult gus
tate de publicul bucureștean.

CLASAMENTE : etapă 50 cmc — 
1. A. Roman (Steaua) 40 p, 2. M. 
Dinescu (Poiana Cîmpina) 30 p, 
3. C. Stănescu (Loc. Ploiești)

———

alegerii traseului, 
Spartac, dotată 

strict necesară, 
locul ideal pen- 
viitoarelor re-

/imvGÂroAM
taculos, cîștigînd detașat, 
timp ce campionul Eugen 
tcanu a abandonat în penulti
mul tur. Oricum, lupta dintre 
el se anunță extrem de pasio
nantă, mai ales că Hirschvogel 
ne declara că abia acum, după 
acest prim test prin compe i- 
ție, știe ce anume îmbunătățiri 
trebuie să aducă motorului, di
recției și suspensiei noii sale 
mașini. Așadar fără să dema
reze cu „motoarele în plin", 
noul campionat ne-a lăsat to
tuși să-i întrevedem destule 
puncte de interes. Următoarele 
etape vor avea cuvîntul.

in 
Pe-

REZULTATE. Grupa A : 1.
Gheorghe Preoteasa (IAP Dada)
2. Silviu Dinu (ALFA — ICSITA
Pitești) 3. ClauxMu Teoidorescu 
(Politehnica Buc.) Grupa E : 1.
Werner Hirschvogel (Olimpia Re
șița, 2. Gheorghe Cioacă (ITA 
Argeș) 3. Alexandru Barna (Mo
torul Oradea). Grupa C 1 : 1.
Nicu Grigoraș (IAP Dadă) 2. Dan 
Necuia (ALFA — ICSITA Piteștii
3. Bogdan M’hăesou (I.T.B.) Gru
pa C2 : 1. Victor Niceară (IAP 
Dada) 2. Constantin Ciucă 
(ALFA — ICSITA Pitești) 3. 
Gheorghe Morassl (IAP Dada).

2.

Balasz ș 
ocuparea 
juniori 
dovedit 
ți lor în 
mii trei 
tratimp
mului în 
vidențiaț 

-j c 
în -flfisai
antrenor 
cerind a 
oară eoni 
găraș (î 
M. Pîrlo 
IIT-a) și 
si M. Si 
i. A. B 
poca) 3.5 
pei F.R. 
lectromui 

Fl. To- 
M.
5.
6.

Ad 
M.

3.
4. 
s., 
s„
1:06.

La 
cedentă, 
zău, cont 
din cara
șttă, car 
scopul, i 
lor în al 
ocuparea 
unor con 
făeînd c 
bun să

irIubitor 
tală au 
lucru pe 
buni pu 
la ora 1
Sala Giu 
Grant, v 
verificar 
o selecți
rii sport 
piatul 
„Centura
ce vor
S. Petre 
muscă), Z 
ceanu (m 
Anton, 
Abl
Fr.
Pamfil șl 
D. Beșliu

CONTACTOARE BUZĂU,
(Urmare lin pag l)

mele 10—12 minute, cînd s-au 
instalat în 22-ul advers, sau 
mai ales în partea a doua, a- 
flată sub semnul unui anume 
echilibru. Le-a lipsit însă clar
viziunea, înaintașii au cam bă
tut „pasul pe loc“ (un posibil 
animator pe grămadă, Șugar, 
a jucat 50 de minute... centru), 
iar Osiac a reușit două lovituri 
de pedeapsă, dar a ratat de 
două-trei ori pe atîta, chiar 
dintr-o poziție ideală, surprin- 
zînd faptul că binecunoscutul 
transformer V. Ion și-a încer
cat numai o dată șansa.

In economia meciului, a con
tat, se pare, mult întîmplarea 
din al treisprezecelea minut de 
joc, care a venit după aminti
tul început în forță al Științei 
CEMIN și după o spectaculoasă

șarjă a 
Cantea a 
margine, 
fost înto 
but, und
care a s 
cum mai 
el a crea 
ataeînd 
închisă" 
POPIȘT
patru pu 
turi de 
PODARE 
tatul la 
priza sec
în minut 
existat 
plouat 
acțiuni n 
Popiștean 
(min. 75),! 
tificare. 1 
ce se înti

ja

ACVINISTRATIA DE
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN * 
PRILIE 1988. Cat. 2: 1 
100% a 22.935 lei și 5 
25% a 5.734 lei; cat.
variante a 3 128 lei; __
54.50 variante a 947 tei; cat. 5: 
12125 a 426 lei: cat. X: 165,50 
a 312 lei; cat. Z: 2.890,50 a 
100 lei. Report la cat. 1 : 
52.166 lei.

13 A- 
variantă 
variante 
3: 16.50 

cat. 4:

• .Capul de aHș“ al săptămî- 
nii care abia a început. Q consti
tuie. fără îndoială, TRAGEREA 
excepționala loto a pri
măverii, programată duminică, 
24 aprilie. Din nou un prilej pe 
măsura șl renumele acestui gen

STAT
de tragere 
dîn „pune 
iul, atît p 
variat al 
me, cîștigi 
curși! în 
cum șl pi 
die valorif 
șanselor. I 
este dată, 
că se exti 
66 de num 
trageri, gr 
..legării" ci 
In felul a 
tatea de i 
numere dl 
de numere 
deja, opțit 
mijătoare



NGATOxI |

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă
\

IN POFIDA MIZEI, O ȚINUTĂ SPORTIVĂ

aș, pen'ru 
tii. Ca și la 
îtoare s-a 
a concuren- 
ărului", pri- 
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ul final. E- 
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știind ce poate (mai Wne spus, 
ce putea) Argeșul în meci urile 
din deplasare, cu contraatacurile 
sale tăioase și eficace, clujenii 
s-au temuit mult de partida pe 
care aveau s-o dispute duminică. 
Și această stare de spirit era 
amplificata de situația celor 
două formații în clasament („U‘‘ 
ou minus trei, F.C. Argeș, minus 
șase la „adevăr"), ceea ce fă
cea ca stadionul Municipal să 
găzduiască un meci cu marc 
miză. De la început trebuie să 
spunem că spre lauda lor, cele 
două formații au oferit o partidă 
disputată, de un bun angajament 
și un ritm destul de alert, într-o 
atmosferă de sportivitate ce me
rită a ti evidențiată. Deci, se 
poate și așa, chiar cînd lupta 
pentru puncte domina cele două 
tabere. Au fost șl unele intrări 
mai „în forță", faulturi de joc. 
dar cînd un arbitru ca I. Igna 
conduce ou competența-i cunos
cută, meciul aire o desfășurare

I
din Capf- 
a-i vedea la 
■e cei mai 
rii : azi, de 
I instalat în 
ngă Podul 

o gală de 
național și 

a participă
ri la apro- 
nternațional 
Printre cei 
ig se află: 
>pa (semi- 
i și L. Iel- 
Morea, Ad. 
(cocoș), F. 
Mgușoară),

(semigrea), 
tariu (grea).

„DE CE“-URILE ANTRENORULUI ARDELEANU
Cum am subliniat șl în fina

lul cronicii, Corvi nul a realizat, 
în partida cu F.C.M. Brașov, o 
primă repriză de excepție. A 
practicat, cu alte cuvinte, un 
fotbal modern : combinații în vi
teză, la care au participat cîte 
ciinci-șase jucători, devieri sur
prinzătoare și derutante, partici
parea la fazele de atac a celor 
doi fundași laterali (unul dintre 
el. Bejemru, a și înscris un gol 
deosebit de spectaculos), șuturi 
multe șl din poziții diferite etc. 
Așa stînd lucrurile, sigur că 
scorul de 2—0, de pe tabela de 
marcaj după primele 45 de mi
nute, nu reflecta decît în parte 
superioritatea pe toate planurile 
a echipei pregătită de Constantin 
Ardeleainu. De altfel, în mim. 30, 
Gabor a expediat balonul în 
bară, iar după alte șapte minute 
Tirnoveanu, scăpat singur, a șu-

I ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI

Ie DE LA F. R. FOTBAL. Da
torită condițiilor meteorologice 
nefavorabile d'in ultimele zile,

Icare au făcut ca terenurile să 
devină impracticabile, meciurile 
din eitapa a 24->a, care urmau 
să se ddspoite miercuri 20 apri-

Iliie, vor avea ioc duminică 24 
aprilie.

• Din aceleași motive etapa 
! din 21 aprilie a Criteriului cen

trelor olimpice Viitorul se va 
ț decala cu o săptămînă, păstrîn- 

du-se același program șl ace
leași brigăzi de arbitri.

APLAUDATĂ
ui Oprea : 
degajeze în 
itat înalt a 
în prop iul

l un eseu 
vedea. Tot

>e „par ea 
susținut de 

>r a altor 
două lovi- 
nin. 32, 35), 
lorat rezul- 
iicat în re- 
ÎIAC — l.p. 
'0. Au mai 
ă, cînd a 
•ece, cîtevn 
șarjele Iui 
sau Șugar 

ă fără fruc- 
in final cei 
auzi „va

menține Buzău! ritmul și... a- 
vantajul?" să primească un răs
puns favorabil : Contactoare a 
cîștigat cu 14—6 și a cucerit 
astfel un trofeu în care acest 
centru al rugbyului nostru spe
ră de mai multă vreme. Și pe 
care îl merită 1

Brigada de arbitri I. Vasilică
— Gh. Huștiu și V. Popescu a 
condus autoritar formațiile: 
CONTACTOARE BUZĂU : A. 
Dinu — Tudor, Capmare, Țuică, 
Popișteanu — Podărescu, Go- 
moiescu — Iancu, Oprea, Za- 
fîescu II — Gheorghiosu, Neac- 
șu — Alexandru (Andronic), Fi- 
lipoiu, Cîoarec; ȘTIINȚA CEMIN 
BATA MARE : V. Ion — Osiac, 
Șugar (Is rate), Florescu, Bucșe
— Cantea, Seceleanu — Nistor, 
Demian. Duma (Șugar) — Pu
țină. Ștefiuc — Ioniță (Csoma), 
N. Gheorghe, Melniciuc.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ititule unu! 
ile sezonu- 
nul larg șl 
(autoturis- 

arar și ex- 
lană). pre- 
posibiiltățl 

laximum a 
a formulei 
, de faptul 
1 puțin de 
rul a 1 ex- 
lă sistemul 
u cîte trei, 
tă poslbill- 
i șl cu 3 
sspectlv, 24 
reprezintă.

It de pro- 
antajele ce

se deschid în fața participa nțl- 
lor. Agențiile Loto-Prooosport 
vă stau la dispoziție eu toate 
Informațiile necesare — inclusiv 
prin oferirea, în mod gratuit, a 
prospectelor corespunzătoare.

• Concursul PRONOSPORT al 
săntâmînll programează urmă
toarele partide : 1. F.C.M. Bra
șov — Oțelul ; 2. A.S.A. Tg.
Mureș — Dinamo Buc. ; 3. Pe
trolul — F.C. Olt J 4. Avelllno — 
Pisa : 5. Desena — Empoli : 6. 
Florentina - Ascoll ; 7. Milan 
— Internaztonale ; 8. Pescara — 
Roma ; 9. Sampdoria — Juven
tus ; 10. Verona — Napoli ; 11. 
Bari — Bologna ; 12. Modena — 
Triestina ; 13. Padova — Ata- 
lanta. .

corespunzătoare, iar la sfârșitul 
lud nimeni nu a avut de obiectat 
ceva. F.C. Argeș a dat o replică 
diîrză, dar ea a avut de supor
tat lipsa din dispozitivul apărării 
a doi jucători de bază, Volcu șl 
ștefan, ceea ce poate explica în 
parte primirea a trei goluri. In 
atac a ieșit în evidență fragili
tatea unor jucători (Ghioacă, 
Miha. Marcel și chiar D. Zam
fir), travaliul și golul lui C. Pană 
fiind insuficiente pentru ca echi
pa să fi obținut măcar o remiză, 
șd apoi a mai fost și evoluția 
bună (superioară celei pe care o 
văzusem, de pdldă, cu CorvinuiD 
a formației gazdă, harnică și 
ambițioasă, destul de laborioasă 
în atac. „U“ a avut oameni de 
bază în toate compartimentele, 
ceea ce i-a permis să depășească 
handicapul lipsei de randament, 
al unora, cum a fost cazul fun
dașului Meszaroș, care a trebuit 
să fie dublat de Cadar, fapt ce 
a scăzut forța ofensivă a

tot ia eîțiva centimetri de ace
lași stBip (stingă) care s-a opus 
goiluilui pe care nr. 7 de la hu- 
nedorenl, Romuilus Gabor, 1-ar 
fl meritat cu prisosință.

Dincolo de toate acestea însă, 
dincolo de dîrzenla și tenacita
tea eu care F.CJU. Brașov și-a 
apărat șansele (ca mal bun ju
cător al oaspeților fiind mijlo
cașul ofensiv Cigan), partida de 
to Hunedoara a oferit celor pre- 
zenți în tribune și oîteva sec
vențe nedorite. Astfel, „duelul" 
Nicșa — Cigan s-a desfășurat cu 
multe... contre, care ar fi putut 
avea ca efect accidentarea orică
ruia dintre eed doi ; Bălan l-a 
oprit deseori prin faulturi pe 
Tirnoveanu ; Klein a depășit și 
el de cîteva ori granițele jocu
lui în forță, bărbătesc, aeoiden- 
tîndu-1 pe Andrași ; Gabor, cei
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DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 20-a
SERIA I

TEPRO Iași — A.S.A. Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc
1— 0 (0—0), Minerul Gura Hu
morului — Carpați Gălăneștl
2— 1 (1—0), Metalul Rădăuți —
Aurora Tg. Frumos 1—1 (1—0), 
A vin tul Frasin — Constructorul 
lași 3—0 (1‘—0), Metalul Boto
șani — Steaua Minerul Vatra 
Dorniel 1—0 (0—0), I.T.A. Celu
loza P. Neamț — Chimia Fălti
cenii 1—1 (0—1), Cetatea Tg.
Neamț — Electro Botoșani 4—1 
(2—0), Zimbrul Șiret — RelOnul 
Săvinești 3—1 (1—1)
Pe primele locuri în clasa

ment, după etapa a 20-a i I. EX
PLORĂRI CÎMPULUNG 52 p 
(51—10), 2. Minerul V. Dornel 
36 p (27—23), 3. Chimia Fălticeni 
35 p (52—21)... pe «ultimele locuri: 
13. TEPRO lași 24 p (34—33), 14. 
Celuloza P. Neamț 24 p (30—36),
15. Zimbrul Șiret 24 p (19—63),
16. Electro Botoșani 21 p (19—36).

SERIA A Ii-a
Aripile Bacău — Foresta Gu- 

gești 7—0 (5—0), Steaua Mecani
că Huși — Partizanul Bacău 1—2 
(0—0), Textila Buhuși — Lami
norul Roman 1—0 (0—0), Unirea 
Negrești — Proletarul Bacău
3— 0 (2—0), C.S.M. Borzești —
Luceafărul Adjud 1—0 (1—0). Pe
trolul Moineștl — Minerul Co
nta nești 2—1 (1—0), Constructorul 
Hirlro tehnica Focșani — Meca
nica Vaslui 1—1 (1—0), Moldo-
sin Vaslui — MECON Mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—3 — Moldosin 
s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 50 p (52—13), 2. Meca
nica VaSlui 42 p (38—19), 3. Me
canica Huși 40 p (36—21)... pe 
ultimele locuiri .’ 15, Constructo
rul Focșani 17 p (18—38), 15.
Moldosin Vaslui 9 p (1®—60).

SERIA A IH-a
C.S. Progresul Brăila — Meta

lul Mangalia 1—0 (1—0), Dună
rea C.S.U. Galați — Pontul Con
stanța 1—2 (0—0), CONPREF 
Constanța — Gloria Galați 3—0 
(2—0) I.M.U.-C.S.S. Medgidia —
D.V.A. Portul Galați 2—0 (0—0), 
Ș.N.-C.S.S. Tulcea — Progresul 
Isaccea 2—0 (2—0), Laminorul
Viziru — Cimentul Medgidia 5—3 
(3—1), Victoria I.R.A. Tecuci — 
Chimia Brăila 4—0 (2—0), Mine
rul Mahmudea — Arrubimm Mă- 
cin 0-2 (0—1).

Pe primele locuri l 1. META
LUL MANGALIA 50 p (38—13).
2. Gloria Galați 37 p (34—23), 3. 
Cimentul Medgidia 34 p (46— 
36)... pe ultimele locuri : 15.
Chimia Brăila 17 p (16—34). 16. 
Minerul Mahmudia 4 p fii—52).

SERIA A IV-a
A.S.A Buzău — Dunărea Că

lărași 4—1 (2—0), F.C.M. Dună
reană Giurgiu — Ș.N. Oltenița 3—1 
(2—1), ISCTP Ulmeni — UWaje 
Grelle Giurgiu 3—0 (1—0), Olim
pia Slobozia — Victoria M’in- 
ten.i ,Buzău 1—2 (1—0), Victoria 

acestuia, și neînțeleasa stare de 
nervozitate a lui Mujnal. Lingă 
jucători cu experiență, cum au 
fost Caval, Neamțu, Biro I, Cim- 
peanu II, Muntean, doi tineri 
jucători s-au impus, ambii în 
juruit vîrstei de 22 de ani, iulian 
Moldovan șl Doboș, primul pro
dus al echipei din Cugir, al 
doilea, de la Sticla Turda. Ju
cători cu gabarit și, față de 
lipsa de experiență în Divizia A, 
cu o bună orientare în teren. I. 
Moldovan a fost un neobosit pis
ton iar Doboș, care la prima 
vedere îți aduce aminte de Be- 
lodedfci (pentru că seamănă în 
multe privințe), a fost stîlp în 
apărare, dar el trebuie să nu 
mai fie atît de... îndrăgostit de 
balon. Doi jucători aflați la în
ceputul carierei, care au datoria 
să se pregătească temeinic șl să 
confirme speranțele și încre
derea cu care au fost investiți.

Constantin ALEXE

mai bun jucător de pe teren, 
ne-a reamintit, e adevărat, atît 
de frumusețea unul dribling sau 
a unei devieri cu călcîlull, dar 
și de faptul că n-a renunțat la 
proteste și gesturi inutile pe care 
arbitri nu le pot trece mereu cu 
vederea .,De ce face acest 
lucru 7 — se întreba șl întreba 
antrenorul său C. Ardeleanu 
după meci. De ce să nu-șî vadă 
numai de joc 7 De ce ne face 
pe noi. cei de pe bancă, să trăim 
mereu cu emoții că în orice mo
ment poate fi eliminat 7...“

întrebări la care ar trebui să 
mediteze și Gabor, și Klein, el 
mai ales, pentru că față de ei 
pretențiile au fost, sînt și vor fi 
întotdeauna mult mai mari de
cît față de toți ceilalți.

Lourențiu DUMITRESCU
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'T'ănclărel — Carpați Nehoiu 8—0 
(4—0), Metalul Buzău — Chimia 
Buzău 1—0 (0—0), Petrolul Roa
ta de Jos — Viitorul Chirnogi 
3—2 (3—0), Unirea Urzlceni —
Petrolul Berea 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CAlARAȘI 52 p (63—14), 2. 
Unirea Urzlcend 42 p (50—22), 3. 
A.S.A. Buzău 32 p (42—23)... pe 
ultimele locuri : 13. Dunăreană
Giurgiu 23 p (23—29), 14. Viito
rul Chirnogi 23 p (17—39), 15.
Carpați Nehoiu 23 p (23—49), 16. 
Metalul Buzău 21 p (27—26).

SERIA A V-a
Petrolul Tîrgovlște — Automa

tica București 2—1 (1—0), Mine
rul Șofânga — Viscofil Bucu
rești 2—1 (1—1), Tehnometol
București — IUPS Chitito 0—1 
(0—0), MECON București — 
C.F.R.-B.T.A. București 0—0, Chi
mia Găești — Metalul Mija 0—1 
(0—1), I.M.G. București — Elec
trica Ti tu 3—0 (1—0), Danubia
na București — Avicola Creve- 
dia 1—0 (0—0), Cimentul Fieni
— Abatorul București 5—2 
(2-2).

Pe primele tocuri : 1. META
LUL MIJA 40 p (36—17), 2. Au
tomatica 37 p (41—21), 3. MECON 
București 33 p (25—16)... pe ul
timele tocuri : 15. Cimentul Fiend 
23 p (27—41), 16. Tehnometal
București 22 p (24—33).

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Automatica 

Alexandria 3—1 (1—1), Recolta
Stol cănești — C.F.R. Craiova 
3—0 (2—0). Constructorul T.C.I.
Craiova — Dacia Metalul Rm.. 
Vîlcea 5—4 (2—1), ROVA Roșiori
— Unirea Pitești 2—0 (1—0), E-
lectronistul Curtea de Argeș — 
Progresul Băi Iești 2—0 (0 0), 
Chimia Tr. Măgurele — Textila 
Roșiori 3—0 (2—0), Muscelul
Cîmpulung — Viitorul Drăgășanl 
3—1 (0—0), I.O.B. Balș — Pro
gresul Corabia 0—1 (0—-0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 45 p (44—ÎS), 2. Auto
matica Alexandria 39 p (38—13), 
3 Muscelul Cîmpulung 34 p 
(32—19)... pe ultimele locuri : 15. 
Unirea Pitești 22 p (23—33), 16.
C.F.R. Craiova 20 p (16—33).

seria A vn-a
Minerul Motru — Minerul R0- 

vinarl 3—0 (1—0). Mecanizatorul 
Simian — Termoconstructorul 
Drobeto Tr. Sov. 2—1 (0—0),
Petrolul Țicleni — C.S.M. Lu
goj 1—1 (1—0), Automecanlca
Reșița — Minerul Mătăsari 1—0 
(0—0), C.S.M. Caransebeș — Mi
nerul Moldova Nouă 2—0 
(1—0) Minerul Oravița — C.F.R. 
Caransebeș 3—1 (2—0), Metalul
Oțelu Roșu — Diema Orșova 
0—0 Metalurgistul sadu — Mi
nerul Anina 1—0 (0—0),

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 45 p (48—13), 2.
C.S.M. Caransebeș 40 p (45—19),
3. C.S.M. Lugoj 35 p (34—10'... 
pe ultimelg locuri : 15. Minerul

In sfirșit, in minutul 88 al partidei cu Flacăra Morenl, Goanță l-a 
învins pe portarul Dohot și Rapid a egalat, solvind măcar 'un punct 
din cele două pe care le viza Foto : Eduard ENEA

INEFICACITATEA
Rapid nu și-a puitut continua 

— așa cucm își propusese — și
rul victoridUor pe propriul teren 
fin acest retur de campionat. Du
minică în meciul cu Flacăra Mo
renl, a pierdut un puinct șl a 
ajuns din nou Ia —6 în „clasa
mentul adevăruilui“. îngreunindai- 
și astfel obiectivul evitării re
trogradării.

Deși n-a obținut victoria, nu 
s-ar putea spune că evoluția de 
ansamblu a echipei feroviare a 
fost slabă în această dificilă 
partidă. ,,Unsprezecele“ din Giu- 
iești a întîlnit însă un partener 
de întrecere care — cil toate că 
nu simțea la fel de acut nevoia 
de puncte — a ținut să-și re
confirme saltul valoric realizat, 
apărindu-și cu dîrzenie si fără 
economie de efort șansa. In con
dițiile acestei replici viguroase, 
înfruntând pe deasupra și starea 
grea a terenului — care a con
stituit un obstacol mai dificil 
pentru echipa ce trebuia să 
construiască și să desfășoare ac
țiunile ofensive — rapidiștii au 
făcut, la rîndul lor, o mare ri
sipă de energie, au luptat destul 
de mult au dominat insistent 
după pauză și și-au creat ocazii 
de goi suficiente pentru a obți
ne o victorie confortabilă. Dar 
din nou ca și în alte meciuri 
precedente, au ieșit la iveală cî- 
teva deficiențe devenite cronice 
în jocul acestei echipe, dintre 
care la Ioc de frunte se situea
ză ineficacitatea. Este cu totul 
surprinzător și dezamăgitor să 
asiști cum un jucător cu expe
riența lud Bozeșan irosește senin 
o ocazie de goii pe care ar fi 
fructificat-o chiar și un junior, 
sau cum Drăghici (Care are, to-

• Patru dintre fruntașe (Explorări Cîmpulung Moldove
nesc, Metalul Mangalia, Dunărea Călărași și Automa
tica București) invinse în deplasare • Avintul Reghin și 
Poiana Cimpina au preluat șefia seriilor a Xl-a și, 
respectiv, a Xll-a • Minerul Cavnic a cîștigat „afară" 
și a mai făcut un pas pentru revenirea în „B" • O 
etapă cu numeroase diferențe mari — scor astronomic 
la Țăndărei (Victoria — Carpați Nehoiu 8—0) • Mine
rul Mahmudia — cea mai slabă echipă a campionatu

lui, doar 4 p în clasament !

Mătăsari 26 p (23—32), 16. Mine
rul Rovinari 17 p (15—41).

SERIA A VIU-a
C.F.R. Timișoara — Motorul

I.M.A.  Arad 4—0 (2—0), A. S. 
Sînimairtinul Sârbesc — U.M. Ti
mișoara 2—1 (1—1), Unirea Tom
natic — Oțelul Or. dr. Petru Groza
4—0 (2—0), Strungul Chișinieu 
Crlș — înfrățirea Oradea 1—0 
(0—0), Șoimii Lipova — Unirea 
sînnlcolau 0—1 (0—1), Minerul
Șuncuiuș — Gloria Beluș 1—0 
(1—0), Vagonul Arad — Auto 
Timișoara 3—0 (1—0), Unirea
Valea iul Mihai — Recolta Sa- 
lonta 0—3 (echipa Unirea fiind 
suspendată).
• Meciui U.M. Timișoara — 

Unirea Valea iui Mihai. din 
etapa a 18-a, a fost omologat cu 
3—0 în favoarea echipei U.M.T.

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 41 p (45—13), 2.
Vagonul Arad 40 p (36—21), 3. 
Unirea Tomnatic 38 p (42—30)... 
pe ultimele locuri : 13. Recolta 
Salonta 24 p (22—30), 14. Șoimii 
Lipova 24 p (25—35), 15. Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 24 p (20— 
34), 16. Unirea Valea lui Mihai 
17 p (16—46).

SERIA A IX-a
Olimpia Gherla — Minerul 

Cavnic 0—1 (0—1), CUPROM
Baia Mare — Oașul Negrești 3—1 
(2—0) Laminorul Zalău — Mi
nerul Băluț 5—0 (2—0), Motorul 
IRA Cluj-Napoca 
Sărmășag 4—1 (1—0),
Satu Mare 
Turzli 4-^1 
șa - 
2—0 (1—0), 
Steaua C.F.R. 
(1—0) Chi.mia 
rul Turț 3—0

Pe primele 
RUL CAVNIC 
penalizată

1. MINE-
(42—13) —
2. Sleaua 
p (42-15)
3. ind.

Minerul
Someșul 

ind. slrmel C. 
„„ . . (1—0), Minerul Bor-
— IZOMAT Șimleui SHvaniel 

Minerul Bălța — 
Cluj-Napoca 1—0 
Tășnad — Miine- 
(1-0). 
tocuri :

47 p 
____ li—ll cu 2
C.F.R. Cluj-Napoca 39 
— penalizată cu 1 P,
sîrmei C. Turzli 39 p <45-22)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Băluț 23 p (19-34), 16. Motorul 
Cluj-Napoca 14 p (20—43).

P.

SERIA A X-a
Automeeanica Mediaș — Uni

rea Alba Iu.Ma 3—3 (2—2), C.F.R. 
Sim?ria — Minerul Lu-peni 2—0 
fl—0), Mureșul Deva — I.P.A. 
Snbi.u 3—0 (2—0), Metalurgistul
Cugir — Metalul Ai ud 3—0 
(2—0), Mecanica Alba I-uiia —

Șl NU NUMAI...
tuși marele merit de a fi des
chis scornii), într-o situație șl 
mal clară decît ta primul gol, 
n-a mal reușit să nimerească 
spațiul — de astă dată — all 
porții goaie

E limpede că ta Rapid proble
ma omuilui (sau oamenilor) de 
gol, a eficacității în genera! e 
încă în mare suferință (fapt ilus
trat și de cele numai 19 goluri 
înscrise in 23 de etape !) șl că 
fără rezolvarea el echipa se va 
chinui și in continuare pentru a 
se impune asupra adversarelor 
sale, mai ales în meciurile pe 
care le mai are de disputat 
acasă.

Neașteptată, însă în partida de 
duminică a fost și ușurința eu 
care «-au primit cele două go
luri. Apărarea Rapidului, Inclu
siv fundașii centrali — care pă
reau a constitui punctul forte a! 
echipei — a dovedit de astă dată 
o crescută nesiguranță și nesln- 
cronlzaTe. ceea ce a fost de na
tură să clatine întreg mecanis
mul. Apropo de comportamen
tul defensiv al echipei, ni se 
pare de neînțeles faptul că un 
jucător valoros ca Bacoș face 
tușa (sau evoluează, după cîte 
am auzit, foarte bine în forma
ția de speranțe) în loc să-și reia 
postul în prima garnitură, post 
pe care apar tot felul de impro
vizații Oare este chiar atît de 
greu de aplanat diferendul din
tre antrenorul principal și acest 
jucător care ar putea deveni 
foarte util echipei în viitoarele 
meciuri de care va depinde ră- 
mînerea Rapidului în Divizia A T

Constantin FIRANESCU

Textila Cisnădie 2—0 (1—0),
C.S.U. Mecanica Sibiu — Nitra- 
monAa Făgăraș 1—0 (0—0). Tîr- 
naveie Blaj — Aurul Brad 1—0 
(1—0), Carpați Mîrșa — Minerul 
Știința Vulcan 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNI
REA ALBA 1ULIA 50 p (55—17),
2. Mureșul Deva 45 p (39—16). 3.
Aurul Bra. 36 p (87—22)... pe 
ultimele locuri : 15. C.F.R. Si-
meria 19 p (28—43), 16. Mecanica 
Alba Iutia 18 p (22—45).

SERIA A Xl-a
Metalotehnica Tg. Mureș — 

Progresul Odorhei 1—1 (1—1), 
Minerul Rod na — Avintul Re
ghin 2—3 (0—1), Laminorul Bo
olean — Lacul Ursu sovata 3—0 
(1—0), Mecanica Bistrița — Hebe 
Sîngeorz Băi 7—1 (3—0), Meta
lul Reghin — Viitorul Gheor- 
gheni 1—0 (0—0), Oțelrul Reghin
— Mureșul Luduș 4—1 (1—1),
Unirea Cristuru Secuiesc — 
Chimforest Năsăud 7—0 (3—0),
Minerul Bălan — Metalul Sighi
șoara 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. AVIN
TUL REGHIN 42 p (47—17), 2.
Progresul Odorhei 40 p (45—14),
3. Mecanica Bistrița 39 p (53— 
22)... pe ultimele locuri : 14. La
minorul Boolean 23 p (28—42), 
Hebe Sîngeorz Băi 23 p (23—55), 

16. Minerul Rodna 21 p (26—48).
SERIA A XII-a

Poiana Cîmpina — Victoria 
Florești 3—0 (1—0), Metalul Tg. 
Secuiesc — Carpați Ccvasna 
6—1 (4—1). A.S.A. Chimia Plo
iești — Minerul Filipeștil 3—0 
^1—0), petrolul Băicoi — Mine
rul Baraolt 3—0 (2—0), Montana 
Sinaia — Unirea Cîmptna 1—0 
(0—n imasa sf. Gheorghe — 
Mobila Codlea 3—0 (2—0). Ce
mentul Hoghiz — Carpați Si- 

i—o <1— 0). Precizia săcele
— Electro Sf. Gheorghe nu s-a 
dî^butot.

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎ?T'’INA 40 p (37—12) — pena
lizată ou 3 p, 2. Electro Sf 
Gheorghe 38 p (38—13) — din 19 
jocuri. 3. Victoria Florești. 35 p 
(35—23)... pe ultimele locuri : 15. 
Carpați Covasna 21 p (22—40), 
16. Carpați Sinaia 19 p <23—41).

Reznlto.teîe ne-au fost trans
mise <1- către corespondenții 
noș iri voluntari din localitățile 
respective.



Concursul Republican dc lupte libere pe echipe

SUCCESE SCONTATE,
Duminică, în mai multe lo

calități din țară s-au disputat 
partidele programate în cea 
de-a doua etapă a Concursului 
Republican pe categorii de 
greutate și echipe la lupte li
bere, majoritatea formațiilor 
favorite obținînd victorii clare.

LUGOJ. Sala Sporturilor Vi
itorul din localitate a găzduit 
o reuniune reușită, cu multe 
întîlniri echilibrate. urmărită 
de un mare număr de specta
tori, buni cunoscători al aces
tei discipline sportive. Faptul 
că în această serie activează 
cinci echipe a determinat o 
reuniune de lungă durată, dis- 
putîndu-se un număr de zece 
întîlniri.

O frumoasă comportare au 
avut componenții formației 
Rapid București, învingători în 
trei partide: 8—2 cu Metalul 
Bocșa, 7—3 cu C.S.M. Caran
sebeș și 6—4 cu Vagonul Arad. 
Partida dintre Rapid si echi
pa locală Voința Lugoj s-a 
încheiait la egalitate (5—5). dar 
rapidiștii au acumulat un 
punctaverai superior (21—19). 
Formația iocală a cîștigat și 
ea două întîlniri: 8—2 cu
C.S.M. Caransebeș și 8—2 cu 
Metalul Bocșa, terminind la 
egalitate (punctaverai 21—19) 
partida cu echipa arădeană. 
Vagonul Arad: 8—2 cu Metalul 
Bocșa si 6—4 cu C.S.M. Caran
sebeș. Metalul Bocșa a fost 
Învinsă de C.S.M. Caransebeș: 
4—6.

TG. JIU. Neprezentarea e- 
chi.pei Vagonul Caracal a făcut 
ca reuniunea din localitate să 
cuprindă numai trei întîlniri, 
concursul fiind dominat de 
luptătorii de la C.S. Tîrgovlște, 
Învingători cu același scor (9—1) 
în cele două meciuri, cu C.A.L. 
Tg. Jiu si Danubiana Bucu
rești. Localnicii au cîștigat 
partida cu Danubiana (7—3).

REȘIȚA. Echipa locală, cu 
multi juniori în componență, 
n-a reușit să se ridice la ni
velul partenerelor. plerzind 
toate cele trei partide la ace
lași șoor: 3—7 cu Jiul Petrila, 
U.M. Timișoara și Metalul 
I.U.R.T. Lugoj. Jiul și U.M. 
Timișoara și-au învins cele 
două adversare la același scor 
(7—3). iar întîlnirea dintre ele

LA SCORURI CLARE
s-a Încheiat la egalitate. Jiul 
avînd un punctaverai superior. 
(P. FUCHS — coresp.)

TG. MUREȘ. întreceri domi
nate de echipa UNIO Satu 
Mare. învingătoare la scoruri 
categorice în toate întîlnirile: 
9—1 cu Comerțul Tg. Mureș, 
8—2 cu A.S.A. Oradea și cu 
Constructorul Tg. Mureș. 
Luptătorii militari au cîștigat 
ou 7—3 meciul cu Comerțul și 
cu 8—2 pe cel cu Constructo
rul. întîlnirea dintre cele două 
echipe locale s-a încheiat cu 
victoria echipei Constructorul:
7— 3. (C. ALBU — coresp.)

ORADEA. Formația Metalul 
Copșa n-a prezentat sportiv la 
cat. 48 kg, și, deci, a pierdut 
(cu 0—10) toate meciurile. în
frățirea Oradea: 7—3 cu Voința 
Cluj-Nâpoca și 6—4 cu Armă
tura Zalău. Voința — Armătu
ra 8—4. (I. OPREA — coresp.)

ODORHEI. Voința Reghin nu
8- a prezentat, reuniunea rezu-
mîndu-se numai la trei parti
de: Vulcan București 8—2 cu 
Steagul Roșu Brașov și 6—4 
cu Lemnarul Odorhei. Lemna
rul — Steagul Roșu 9—1. (A.
PIALOGA — coresp.)

GH. GHEORGHIU-DEJ. Re
uniune disputată, echilibrată, 
cu două meciuri încheiate la e- 
gailitate: Dunărea Galați — 
Viitorul Vaslui și C.S. Onești 
— Nicotină Iași. în rest, lo
calnicii au cîștigait la scoruri 
destul de dlaire: 9—1 cu Viito
rul șl 7—3 cu Dunărea. Nicoli- 
na a obținut și ea două vic
torii: 7—3 ou Viitorul și 6—4 
cu Dunărea. S-au evidențiat P. 
Hodorogeanu (Iași). V. Frățilă 
(Vaslui), D. Bulandră, F. Mă- 
linescu (Galați) și localnicii M. 
Popa, P. Rotaru. C. Damaschin, 
învingători în toate meciurile 
susținute. (Gh. GRUNZU — 
coresp.)

CRAIOVA. Luptătorii de la 
Gloria Pandurii Tg. Jiu s-au 
impus în toate partidele: 9—1 
cu Voința Rm. Vîlcea, 8—2 cu 
Electra București și 6—4 cu 
C.F.R. Craiova. Echipa locală 
a obținut un succes (7—3) cu 
Voința și a cedat (4—6) la E- 
lectra. Bucureștenii au cîștigat 
și meciul cu Voința Rm. Vîl
cea : 6—4. (V. POPOVICI — 
coresp.)

GIMNASTA CRISTINA BONTAȘ - LOCUL I ÎN ANGLIA
Concursul a marcat împli

nirea a 100 de ani de la în
ființarea federației britanice de 
gimnastică.

LONDRA, 18 (Agerprcs). Pro
ba feminină din cadrul compe
tiției internaționale de gimnas
tică de la Birmingham a fost 
cîștigată de tînăra sportivă Cris
tina Bontaș (România), care a 
avut o evoluție remarcabilă, do
vedind siguranță în execuții, 
grație și acurateță tehnică. 
Gimnasta noastră a totalizat 
39,20 puncte (note de 9,80 la 
toate cele patru aparate), fiind 
urmată de Boriana Stoianova 
(Bulgaria) — 38,40 p și de Fan 
Di (R.P. Chineză) — '38,25 p.

La masculin, primul loc a 
fost ocupat de cubanezul Luis 
Fuentes — 57,10 p, urmat de 
Ulf Hoffmann (R.D. Germană) 
— 56,55 p și Dmitri Dogadkin 
. (U.R.S.S.) — 56,30 p.

PE TERENURILE DE TENIS
TOKIO, 18 (Agerpres). Ameri

canul John McEnroe a terminat 
învingător în turneul interna
țional de la Tokio. întrecîndu-1 
In finală, cu 6—2, 6—2, pe sue
dezul Stefan Edberg, Aceasta a 
fost prima victorie de turneu a 
lud McEnroe din octombrie 1986, 
cînd a cîștigat la Seotsdaie (A- 
rizona).

PARIS, 18 (Agerpires). France
zul Henri Leconte a terminat 
Învingător în turneul interna
țional de la Nisa. în finala că
ruia a dispus cu 6—2, 6—2 de 
coechipierul său Jeronie Potter.

Proba de dublu a fost cîști
gată die cuplul francez Henri 
Leconte-Guy Forget, care a în
trecut în finală cu 4—6, 6—3,
6—4 perechea Heinz Gunthardt 
(Elveția)-Diego Nargiso (Italia).

MADRID, 18 (Agerpres). Fi
nala turneului masculin de la 
Madrid se va disputa Intre sue
dezul Kent Carisson și spanio
lul Fernando Luna. în semifi- 
nate, Carisson l-a eliminat cu 
6—3, 6—2 pe argentinianul Al
bește Mancini, to timp ce Luna 
a dispus cu 6—3, 6—4 de vest-
germanul Markus Rackl.

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT TURNEUL 

DE LA NAFELS (Elveția)
Reprezentativa masculină de 

volei a țării noastre a partici
pat, la sfîrșltul săptămînii tre
cute, la un turneu internațional 
organizat în orașul elvețian 
Nafels, alături de formațiile 
Austriei, Elveției și Franței (B). 
Voleibaliștii noștri au cîștigat, 
firește, toate cele 3 partide sus
ținute — șl, deci, turneul — 
cedînd doar un set (gazdelor). 
Iată rezultatele înregistrate : 
România — Austria 3—0, Elve
ția — Franța B 3—0 ; România 
— Franța B 3—0, Austria — 
Elveția 3—0 ; Austria — Fran
ța B 3—1 și România — Elveția 
3—1. Clasament final: 1. Ro
mânia 6 p, 2. Austria 5 p, 3. 
Elveția 4 p, 4. Franța B 3 p.

V

1

RAPID BUCUREȘTI CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ
(Urmare din pag l)

1—2, iar învinsele acestora 
concurînd în recalificări, pen
tru cele două locuri 3.

Rapid a debutat cu dreptul, 
cîștigînd lejer (pentru prima 
dar și ultima oară) meciul din 
turul 1, cu Dinamo Brașov. 
Scorul de 5—1 ne scutește, am 
zice,, de unele amănunte. A 
urmat partida cu Constructorul 
Oradea (antrenor Marius Vi- 
zer). una dintre favoritele fi
nalelor alcătuită în majoritate 
din juniori. Probabil că altul 
ar fi fost rezultatul dacă doi 
dintre orădeni, Ionel Titra (cat 
superușoară) și Sergiu Mudura 
(ușoară), cotați, de departe, cu 
prima șansă în fața adversari
lor de la Rapid, n-ar fi fost 
surprinși în situații critice și 
învinși prin ippon. Mudura 
luase și un avantaj greu de 
răsturnat : 2 yuko... Cu 3—0 
după meciurile de la catego
riile superușoară, semiușoară și 
ușoară, giuleștenii se aflau la 
un singur punct de victorie și 
l-a realizat „mijlociul" Ion 
Simion Rezultat final : 4—3. în 
urma acestui succes, Rapid și-a

asigurat locul în finala „mare".
La rîndu-i, Dinamo Bucu

rești (antrenor coordonator Ia- 
cob Codrea, ajutat de Arpad 
Szabo și Gheorghe Nache) n-a 
prea avut probleme nici tn 
partida cu Oțelul Tîrgoviște, 
de oare a dispus cu 4—1, nici 
tn întîlnirea cu T.C.I. Oradea 
(altă favorită) încheiată, 
asemenea, cu un rezultat 
cludent: 5—2.

Deci. în meciul decisiv 
tru cucerirea titlului de 
pioană s au întîlnit cele 
formații bucureștene. !. 
că dinamoviștii erau greu — 
dacă nu chiar imposibil — de 
depășit la categoriile mari, giu- 
lestenil au mizat totul pe ca
tegoriile mici. Dacă obțineau 
3 puncte din 4 la acestea, 
teau să continue cursa, 
superușoară, Virgil Pena 
dispus la puncte (yuko) de 
prian Marinescu. Scorul a 
majorat la 2—0 de semiușorul 
Dumitru Andrei, învingător 
prin ippon în duelul cu Sorin 
Soare. Startul vijelios al giu
leștenilor a fost însă temperat 
la cat. ușoară, cînd Traian Șer- 
bănescu n-a putut să treacă de 
tînărul Nicolae Mihu, cu care

de 
con-

• pen- 
cam- 
două 

Știind

pu- 
La

a 
Cl- 
fost

a terminat la egalitate. Apoi, 
gazdele au obținut și cel de 
al treilea punct: la semimij- 
locie, Irinel Pîrvu i-a învins 
la puncte (waza ari) pe Dumi
tru Barbu. Meciurile de la 
timele categorii puteau 
schimbe soarta întîlnirli în 
zul unor victorii categorice 
dinamoviștilor. Dar, spre marea 
bucurie a giuleștenilor, partida 
de la „mijlocie" dintre Ion Si- 
mion șl Teodor Pop s-a în
cheiat la egalitate și Rapid de
venise campioană indiferent de 
rezultatele de la „semigrea" și 
„grea". Scor final: 3—2.

Pentru locul 3, Dinamo Bra
șov a întrecut pe Politehnica 
cu 5—2 și pe T.C.I. cu 4—2, 
iar Constructorul: 4—3 cu 
Politehnica și 4—2 cu Oțelul.

ul-
să 

ca- 
ale

RECORD MONDIAL

LA MARATON

• Etiopianul Dinsamo a 
reușit 2h 06:49

ROTTERDAM, 18 (Agerpres). 
Maratonul de la Rotterdam s-a 
încheiat cu victoria atletului e- 
tiopian Belayneh Dinsamo, tare- 
glstrat pe distanța de 42,195 km 
cu tâmpul de 2h 06:49, rezultat 
ce constituie cea mal bună per
formanță mondială a probat. 
Vechiul record era de 2h 07:13 
șl aparținea, diin anul 1985, spor
tivului portughez Carlos Lopes.

Pe tocurile următoare s-au 
situat Ahmed Saleh (Djibouti) 
2h 07:07 și Wodiaje Bulti (Etio
pia) — 2h 08:44.

LONDRA, 16 (Agerpres). Ma
ratonul die la Londra a fost 
cîștigat de atletul danez Henrik 
Jorgensen, cronometrat pe dis
tanța de 42,195 km cu timpul die 
2h 10:20, urmat de englezul Ke
vin Forster — 2h 10:52 și japo
nezul Kazuyoshi Kudo — 2h 10:59.

Proba feminină a revenit spor
tivei norvegiene Ingrid Kristian
sen to 2h 25:41.

ROMA, 18 (Agerpres). Tradi
ționala competiție de alergare 
„SteanuUano", care se dispută 
anual pe străzile orașului Mi
lano, a revenit la actuala edi
ție atletului brazilian Diaman
tine, cronometrat pe 21.097 km 
ta Hi 02:51.

PILOȚI PREȘCOLARI?!
De mai mult timp dezbă

tută in aria motociclismului 
internațional, chestiunea 
s-ar putea reduce, practic, 
la răspunsul cuvenit între
bării dacă un pilot de curse 
are dreptul să participe la 
competiții fără si posede 
permis de conducere. Vlreme 
îndelungată, în pofida unor 
păreri contrare, _______
răspunsul a fost 
negativ. Logic, am 
zice, fiind greu 
de admis ca un 
motociclist lansat 
circuit sau altul, expus deci 
vitezelor nebunești si peri
colelor deosebite (infinit mai 
mari, oricum, decît intr-un 
trafic rutier obișnuit), să nu 
fi fost supus rigorilor unui 
test, ale unui examen. Cel 
care a agitat mereu spiri
tele, afirmând că permisul 
de conducere e „doar un act 
in plus, fără nici un rost“, 
a fost — si a rămas — Her- 
vi Kervella, președintele fe
derației franceze de resort, 
ale cărui eforturi s-au vă
zut, spre stupefacția multo
ra, încununate recent de 
succes. La 31 martie. Minis
terul Echipamentului si 
Transporturilor din Franța 
a aprobat demersul lui Ker
vella, avizînd că se poate 
si fără permis de conducere! 
Cu o satisfacție nedisimu
lată. Kervella însusi s-a de
plasat la Le Mans si, pe 
circuitul „Bugatti", a înmâ
nat cite o copie a docu
mentului respectiv alergăto
rilor aflați la antrenamen
te. El a declarat chiar că 
„asta înseamnă că tinerii pi- 
loți vor începe pregătirile

)

ț

I

I

pe un chiar de

de la 6 ani (.'!). ceea ce va 
deschide, nu-i asa?, o eră 
nouă in motociclism"! Cu 
gindul, de pildă, la cariera 
lui Freddie Spencer, unul 
dintre „monștrii sacri" ai 
ghidonului, care a debutat 
foarte timpuriu (pe la 14 
ani), cițiva asa-zisi specia
liști l-au ținut isonul, re- 

mareîndu-se Jean- 
Claude Chemarin, 
șeful celei dinții 
secții de sport- 
studii din motoci-

clism, găzduită 
Le Mans.

Cei mai multi 
pioni de ieri si 
primit hotărîrea 
lă, ba chiar 
poziția lor fiind publicată 
de „l’Equipe" sub un titlu 
sugestiv prin ironia lui: 
„Pilotes au biberon". Cel 
mai tranșant s-a arătat fos
tul campion mondial Jacky 
Vimond, reintrat nu demult 
(pe o „Yamaha 500“) după 
un foarte grav accident (e 
drept, petrecut in afara cir
cuitelor) care l-a făcut in
disponibil un sezon întreg. 
„Măsura luată, a spus Vi
mond, nu mi se pare nici 
bună, nici rea. Pur si sim
plu, ea e un pas, ba încă 
apăsat, spre sinucidere I A- 
runcati prea repede in foc, 
copiii aceștia vor produce 
numai necazuri. Vor plăti 
ei, dar si cei care nu vor 
avea grijă să-l ferească".

Hervă Kervella si-a im
pus, așadar, punctul de ve
dere. Rămâne de văzut cu 
ce preț.

Ovidiu IOANIȚOAIA

însă, cam- 
de azi. au 
cu indoia- 

cu indignare.

I

I
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FOTBAL meridiane

• PE SCURT • PE SCUR1 • PE SCURT •
BOX o FuglMstel mexican Ju.ULo Cesar Chavez a redevenit cam

pion mondial la categoria ușoară (versiune W.B.A.), tovingîndu-1 
prin k.o. in rundul 6 pe Rodolfo Aguilar (Panama). Meciul a avut 
too la Las Vegas.

HANDBAL • In meci retur pentru semifinalele Cupei Campio
nilor Europeni la feminin echipa Hipo-Sudstadt Viena a învins cu 
scorul de 20—15 (10—6) formația RadnlcM Belgrad. Cum în prima 
partidă echipa iugoslavă ciutlgase doar la 3 puncte diferență 
(21—18), pentru finala competiției s-a calificat formația austriacă.

GIMNASTICA RITMICA MODERNA • Concursul individual compus 
dta cadrul competiției de ia Moscova a fost cîștigat de spor
tiva sovietică Tatiana Drujlnlna. care ă realizat totalul absolut : 
40 puncte. Pe locurile următoare s-au situat Marina Nikolaeva 
(U.R.3.S.) — 39,9 puncte șl KorneHa Kunze (R. D. Germană) — 
39,3 puncte. Francisca Dumitrescu (România) a ocupat locul 16 
cu 38 p.

ÎNOT 0 Cursa mascu.inâ de mo m bras din cadrul concursului 
de n.atețle de la Luxemburg s-a încheiat cu victoria sportivului 
brltanio Adrian Moorhouse cronometrat în 1:03,15. Proba feminină 
ide 50 m liber a fost cîștigată de Karln Sedck (R. F. Germania) — 
26,99. iar cea de BOO m a revenit britanicei June Croft, tn 8:53.57.

ȘAH 0 In turneul de la BruxeMes după 12 runde, conduce Ana- 
tott Karpov (U.R.S.S.) ou 8.5 oumcte, urmat de Betiavski — 7.5
puncte, Portisch — 7 puncte Salov — 6.5 puncte (1). Nunn — 8.5 
puncte, Nikolici și Speeiman ctte 6 puncte etc. Rezultate tehnice : 
Karpov — Korclnoi l—0 ; Andersson — Nikoltci remiză : Tal — 
Sokolov t—0 ; Portisch — Nunn remiză ; Boltavskl — Timman re
miză.

MÎINE seară vor fi cunoscute 
finalistele actualei ediții a cu
pelor europene. Desigur, pentru 
noi. capul de afiș îl reprezintă 
mecîu] de la Lisabona, dintre 
Benfica și Steaua ta C.C.E. Un 
scor egal (cu goluri, ca să nu 
mal vorbim de o victorie) ar 
adiuce cu sine marea satisfacție 
a calificării campioanei noastre 
ta finală. Dar și cealaltă întîl- 
n.lre de la Eindhoven suscită In
teres : P.S.V. — Real Madrid 
(ta tur 1—1). în etapa de du
minică, ta campionatele națio
nale respective, Real a terminat 
la egalitate (0—0 la Vigo, cu 
Celta). Ia fel ca și Eindhoven, 
l—l însă, tot în deplasare, cu 
Kerkrade.

tn CUPA CUPELOR Ajax nu 
poate avea probleme cu Marsi
lia, după ce a cîștigat prima 
manșă cu 3—0 în deplasare. 
Duminică. Ajax a pierdut la 
Zwolle (0—2) tn timp ce Marsi
lia a cîștigat acasă comod (4—1 
cu Lens). Atalanta își pune spe
ranțe tn calificare, după ce a 
pierdut doar cu 2—1 prima man
șă la Malines. Belgienii au în
vins tn campionat cu 3—0 pe 
Motembeek. iar A talan, ta a ter
minat la egalitate stmbătă. la 
Barletta 
formației 
oremlșră 
finală a 
vează tn

egalitate stmbătă. 
fi— 1). O promovare a 
italiene ar constitui o 
aceea a prezentei în 

unei echipe care acti- 
liga secundă !

In OUPA U.E.F.A., jocul dintre 
celle două formații vest-germane 
este cel mal atractiv. Werder 
Bremen tatîlnește. pe teren pro
priu pe Bayer Leverkusen, care 
a cîștigat to tur cu 1—0. In re- 
oenta etapă a campionatului, 
Leverkusen a cîștigat la Kaisers
lautern (3—1), iar Bremen a 
învins (3—0) pe codașa Homburg 
(goluri marcate de Neu.barth, 
Sauer și Riedile). Apoi : se va 
califica Espanol ta dauna lui 
Bruges 7 Greu de crezut, după 
victoria lui Bruges ou 2—0 în 
prima manșă.

0 Surprize ta etapa a 32-a din 
campionatul Franței : St. Etien
ne — Monaco 3—o, dar și Bor
deaux a pierdut la Lîlle (0—1) ! 
Prin urmare, lideră a rămas, la 
aceeași diferență, Monaco (5 
puncte avans) cu 44 p. In con
tinuare : Bordeaux eu 39 p și 
Racing Matra Paris 38 p. Alte 
rezultate : Racing — Niort 1—1, 
Nantes — paris St. Germain 
0—0, Nice — Toulouse 3—0, Metz
— Montpellier 0—1, Auxerre — 
Le Havre 1—1, Marsilia — Lens 
4—1. Brest — Cannes 1—0. Laval
— Toulon 0—3.

0 Etapa a 6-a a campionatu
lui U.R.S.S. : Dinamo Kiev — 
Alima Ata 1—0, Cernomoreț — 
Sahttor 1—0. Harkov — Torpedo 
Moscova 1—1, Dnlepr — Spartak 
Moscova o—O. Locomotive — Jal-

• Cupele europene 
înaintea semifinalelor • 
In campionatul francez, 
eșecuri ale fruntașelor! 
• Dinamo Kiev in reve
nire... • in derbyul ligii 
scoțiene: Hearts a în
vins pe Celtic cu 2-1

ghirls 2—2. In clasament con
duce Zenit Leningrad cu 9 p, 
Torpedo și Dinamo Kiev 8 p.

0 In Spania (et. 33), rezultate 
normale : Cadiz — Murcia 5—2, 
F. O. Barcelona — Real socle- 
dad 2—0, Betis — Valladolid 
1—0, Celta Vigo — Real Madrid 
0—0, Sabadell — Osasu.na 0—0, 
Atletico Madrid — Las Palmas
1— 0, Athletic Bilbao — F. C. 
Sevilla 2—1, Valencia — Espanol
2— 0. Conduce Real Madrid cu 
55 p, urmată de Real Sociedad 
cu 46 p șl Atletico Madrid cu 
41 p.

0 în etapa a 41-a ta Scoția 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : F. C. Dundee — Fal
kirk 4—2 ; Dunfermline — St. 
Mlren 2—1 ; Hearts — Celtic 
Glasgow 2—1. Morton — Aber
deen 0—2 ; Motherwell — Dundee 
United 4—2 ; Glasgow Rangers 
— Hibernian 1—1. tn Clasament, 
continuă să conducă Celtic, cu 
66 p, urmată de Hearts — 60 p.
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