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simbătă a avut loc „INTERNAȚIONALELE11 DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI
ADUNAREA FESTIVĂ 0 COMPETIȚIE CU COTĂ VALORICĂ RIDICATĂ

CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI f
Daniela Silivaș (învingătoare la individual compus) și Eugenia Golea (trei 

victorii în finalele pe aparate) — performerele concursului feminin

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a participat, sîmbă- 
tă după-amiază, la adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. 
cu prilejul sărbătoririi zilei 
1 Mai, Ziua internațională 
oamenilor muncii.

Desfășurată în climatul 
puternică angajare patriotică, 
de intensă și rodnică activitate 
creatoare în care oamenii mun
cii, întreaga națiune acționează 
pentru realizarea importantelor 
obiective stabilite pe 1988, an 
hotărîtor pentru înfăptuirea ac
tualului cincinal, adunarea fes
tivă consacrată zilei de 1 Mai 
s-a constituit într-un cald o- 
magiu adus gloriosului nostru 
partid comunist, ■ continuatorul 
celor mai înaintate tradiții de 
luptă ale clasei muncitoare, 
ale maselor largi populare, sub 
conducerea căruia și-au găsit 
împlinire aspirațiile Supreme de 
libertate, independență, pace și 
progres ale poporului român.

în acest înălțător moment 
sărbătoresc au fost reafirmate 
vibrant simțămintele de dragos
te, de aleasă considerație și 
fierbinte recunoștință ale tutu
ror cetățenilor țării față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru prodigioasa activitate 
desfășurată, cu exemplară dă
ruire și abnegație revoluționară, 
în slujba partidului, a patriei 
și poporului, a cauzei socialis
mului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați la sosirea în 
Sala Palatului Republicii, unde 
a avut Ioc adunarea, cu deosebită 
căldură și însuflețire de parti
cipant!. S-a aclamat îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria î“

In aplauzele, uralele și acla
mațiile celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat loc în 
loja oficială.

în celelalte loji au luat loc 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului.

în sală se aflau membri ai 
Comitetului Central al partidu-

de
a

de

Stat și ai 
de partid

lui, ai Consiliului de 
guvernului, membri 
cu stagiu din ilegalitate, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale, unități economice și so
cial culturale, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri, 
oameni ai muncii din întreprin
deri bucureștene.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului 
diplomatic, corespondenți ai 
presei străine, oaspeți de peste 
hotare.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Constantin 
Olteanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al 
Capitalei.

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul 
Nicolae Constantin, membru 
Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R.

în continuare, a avut loc 
spectacol festiv dedicat zilei 
1 Mai.

Manifestarea prilejuită 
sărbătoarea muncii s-a încheiat 
într-o atmosferă înălțătoare, de 
profundă vibrație patriotică, de 
puternică angajare revoluționa
ră. S-a aclamat, din nou, cu 
înflăcărare, pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria socialistă, pentru harni
cul și talentatul nostru popor, 
constructor victorios al socialis
mului și comunismului.

Prin întreaga ei desfășurare, 
adunarea festivă din Capitală 
consacrată zilei de 1 Mai a pus 
în lumină voința fermă a oa
menilor muncii, a întregului 
nostru popor de a acționa, în 
strînsă unitate în jurul parti
dului, al secretarului său ge
neral, pentru realizarea exem
plară a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea neabătută a mărețe
lor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru 
înălțarea patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație, afir
marea tot mai puternică a 
României socialiste în lume ca 
o. țară liberă, demnă și înflo
ritoare, pentru triumful cauzei 
păcii, înțelegerii si colaborării 
pe planeta noastră.

La București. Rîmnicu Vîl- 
cea, Cluj-Napoca, Ploiești sau 
Constanța, orașe unde au fost 
organizate, de-a lungul anilor, 
Campionatele Internaționale 
de gimnastică ale României, 
publicul spectator s-a obișnuit 
deja să asocieze această tradi
țională și prestigioasă compe
tiție cu un anumit nivel de 
calitate, de măiestrie și spec
taculozitate. Cele trei zile de 
gimnastică desfășurate la fi
nele săptămînil trecute în Sala 
Sporturilor din municipiul 
Constanța nu au făcut nici ele 
excepție de la această regulă. 
După ce băieții au inaugurat.

vineri după-amiază, între
cerea — aflată la cea de-a 
31-a ediție — cu dispute deo
sebit de atractive, cu multe 
execuții care se pot vedea nu
mai în marile concursuri, sîm- 
bătă fetele au ridicat și mai 
sus cota valorică a spectaco
lului. Cum era și firesc, pro
tagoniste au fost gimnastele 
române, performerele ultimei 
ediții a „Mondialelor" de la 
Rotterdam. Dan'ela Silivaș, 
Eugenia Golea și Camelia Voi
nea, ca să ne referim mai în- 
tîi la gimnastele care au 
punctat, cum se spune. în cla
samentul oficial, s-au întrecut

Eugenia Golea, Daniela Silivaș si Camelia Voinea (de la stingă 
la dreapta) pe podiumul „Internaționalelor" de gimnastică 

Foto : Nicolae PROFIR

în execuții de înaltă măiestrie, 
au prezentat un program li
ber ales care a reținut cu deo
sebire atenția specialiștilor șl 
spectatorilor. Dacă Daniela a 
impresionat prin omogenitatea 
pe cele patru aparate, fiind a- 
preciată cu note foarte ridica
te — 9,825 la sărituri, 9,900 la 
paralele. 9,925 la bîrnă și 9,975 
la sol —■, Eugenia Golea s-a 
impus prin strălucirea execu
ției sale la sol. probă în care 
ea a inaugurat suita notelor 
maxime care s-au acordat la 
ediția constănțeană a ..Inter
naționalelor" noastre de gim
nastică. Nota zece, tot la sol. 
a mai fost obținută apoi de 
Camelia Voinea, iar dumini
că după-amiază din nou de 
Eugenia Golea la sol, ea im- 
presionînd atît prin dificulta
tea elementelor acrobatice, cît 
și prin expresivitatea cu care 
și-a prezentat programul.

Așadar, cele trei gimnaste 
române s-au impus cu autori
tate^ clasîndu-se pe 
locuri Ia individual 
prima treaptă a 
revenind, ca și acum uri an la 
Ploiești, multiplei campioane 
mondiale Daniela Silivaș. care 
însă nu și-a putut valorifica 
pregătirea și pozițiile fruntașe 
pe care le deținea la toate 
probele și în finalele pe apa
rate. din cauza unei ușoare

Constantin MACOVEI

primele 
compus, 

podiumului

(Continuare in pag a 4-a)
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DINAMO BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA BASCHET MASCULIN
Ambianță 

evenimente 
ta de. ultimul meci din cadrul 
Campionatului Național mascu
lin de baschet, dintre eternele 
pretendente la titlu Dinamo 
București și Steaua, desfășu
rat în Sala Sporturilor din 
Craiova. Tricourile de cam
pioni au revenit dinamoviști- 
lor. care în ultimul meci au 
confirmat că alcătuiesc oea 
mai bună echipă de baschet a 
țării, meritînd calde felicitări 
pentru suocesul înregistrat.

Partida a debutat cu atacuri 
în mane viteză ale dinamoviș-

specifică marilor 
sportive prilejui-

In etapa a 26-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA Șl DINAMO, ÎNVINGĂTOARE ÎN CELE DOUĂ DERBYURI
• Oțelul, prețios succes la Moreni • Politehnica Timișoara 

minutul 90 I • Piteștenii, în -----

REZULTATE TEHNICE

. egalata, la Suceava, în
revenire • Mîine, optimile „Cupei României"

CLASAMENTUL

tilor și în min. 8 tabela arăta, 
incredibil, 31—11 ! După alte 
două minute: 35—15! în teren, 
elevii lui Gheorghe Novac și 
Vasile Popa zburdau pur și 
simplu. în timp ce adversarii 
lor păreau începători în ale 
baschetului, iar apelurile an
trenorilor Nicolae Pîrșu și Ni
colae Danețiu, rămîneau fără 
răspuns concret în 
steliștilor. La pauză, 
înscrisese 72 de puncte, 
pentru un meci întreg. 
Steaua 47 ! „5“-ul din Șoseaua 
Ștefan cel Marc — Dan Nicu
lescu (cel mai bun baschetba
list de pe teren și al țării), 
Mihai Sinevici (un 
de joc încă junior, 
impus, iată, foarte 
rindul seniorilor), 
Vinereanu (de departe liderul 
pivoților noștri). Victor Da
vid (ajuns la maturitate om 
de bază) și Viorel Constantin 
(talentat și încadrat destul de 
tîrzlu în angrenajul echipei) — 
nu a lăsat nici o șansă adver
sarilor. Intrată în degringo
ladă, apărarea steliștilor a fost

evoluțiile
Dinamo 

cit 
iar

conducător 
care s-a 

repede. în 
Alexandru

mai mult mimată decit aplica
tă (acum s-a văzut clar cită 
dreptate a avut fostul antre
nor stelist Mihai Nedef. cane 
le repeta mereu elevilor săi 
că apărarea este baza atacu
lui). In disperare, steliștii 
evoluat multă vreme 
mult de

au 
(mai 

jumătate din meci) 
fără conducători de ioc (Bră- 
nișteanu și Netolițchi), sarci
na lor fiind preluată de Cer- 
nat, Specializat, evident pe 
alt poșt.

în repriza secundă sportivii 
din „Ghencea" au avut o tre
sărire de orgoliu, au mai redus 
din handicap (care multă vre
me s-a mețlnut între 20 și 28 
de puncte), dar victoria dina- 
moviștilor nu a fost nici un 
moment în cumpănă. Scor fi
nal : 114—104 (72—47). Alături 
de antrenori șl cel „5“ amin
tiți mai înainte, la cucerirea 
titlului de către Dinamo Bucu
rești (după o pauză de 4 ani),

Paul IOVAN

Univ. Craiova 
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș
Victoria
C.S.M. Suceava 
Flacăra
F.C.M. Brașov 
S.C. Bacâu 
Sportul Studențesc - F.C. Olt

ETAPA VIITOARE (duminică 8

— Dinamo
— Corvinul
— Rapid
— Steaua
— „Poli" Timișoara
— Oțelul
— Petrolul
— „U“ Cluj-Napoca

1-3 (0-1)
4-0 (3-0)
4-1 (1-1)
0-4 (0-2)
2-2 (1-2)
0-1 (0-0)
2-1 (1-0)
1-0 (0-0)
3-1 (0-0)

mai)

Cronicile etapei în pag. 2—3

F.C. Olt - Flacăra (1-1)
Petrolul — Sportul Studențesc (1-3)
Dinamo — C.S.M. Suceava (3-1)
„U“ Cluj-Napoca — Univ. Craiova (0-0)
Oțelul — F.C. Argeș (0-2)
Rapid — S.C. Bacău (0-1)
Corvinul — Victoria (2-4)
„Poli" Timișoara — F.C.M Brașov (0-2)
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (4-2)

1. STEAUA 25 23 2 0 87-11 48
2. Dinamo j.. 26 23 2 1 63-16 48
3. Victoria 26 15 1 10 42-30 31
4. Oțelul 25 14 2 9 34-28 30
5. Univ. Craiova 26 12 4 10 37-37 28
6. Corvinul 26 11 3 12 40-40 25
7. Flacăra 25 9 6 10 26-32 24
8. F.C.M. Brașov 26 9 5 12 37-36 23
9. A.S.A. Tg. Mureș 26 11 1 14 40-47 23

10. F.C. Olt 25 10 3 12 31-41 23
11. S.C. Bacău 25 8 6 11 26-42 22
12. „U“ Cluj-Napoca 26 7 7 12 31-40 21
13. Rapid 26 6 9 11 22-39 21
14. Sportul Stud. 25 7 6 12 30-39 20
15. „Poli" Timișoara 26 7 5 14 26-36 19
16. F.C. Argeș 26 7 5 14 27-39 19
17. C.S.M. Suceava 26 7 5 14 24-47 19
18. Petrolul 26 6 6 14 16-39 18

(Continuare in pag a 4-a)

Echipa Dinamo București, campioană națională t de la stingă 
la dreapta, în picioare : Gh. Novac (antrenor principal), I. Io- 
nescu, V. lacob. M. Ivanov, V. Constantin. Al. Vinereanu, V. 
Popa (antrenor secund) ; rindul de jos : V. David, M. Hălmăgea- 

nu, I. Uglai, M. Sinevid, D. N icul eseu B. Bărbuleacu



in Divizia A de volei

STEAUA - DUBLĂ VICTORIE LA ZALĂU
DIVIZIA A, ETAPA A 26 a

A

Sîmbătă, duminică și luni 
s-au disputat partidele celei de 
a doua etape, pe grupe valori
ce, a Campionatelor Naționale 
de volei. Dintre rezultate se 
desprinde victoria dublă a cam
pionilor la Zalău. Iată amănun
tele :

MASCULIN 
GRUPA 1-6

ELCOND DINAMO ZALAU — 
STEAUA BUCUREȘTI 0—3 (—9,
—12, —12) și 1—3 (11, —4, —5,-8). 
Echipa bucureșteană a practicat 
un Joc de calitate, eficient și 
spectaculos în ambele partide, 
campionii sancționînd cu promp
titudine orice greșeală a gaz
delor (și au fost destule !) care 
confirmă forma scăzută din ul
tima vreme. De la Invingăto -i 
s-au remarcat : Ionescu, Pițigoi 
șl șolca in primul meci, Dască
lii, Mina și Spinu în cel de al 
doilea. De la gazde, mai buni 
au fost : Vlaicu (în ambele
partide) și Horje (în prima). 
Surprinzător, public mal puțin 
numeros ca de obicei. Au arbi- 
t.-at D. Dobrescu și M. Herța. 
(N. DANCIU — coresp.).

VIITORUL DINAMO BACAU 
— UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA 3—1 (—16, 12, 11, #)
și 3—2 (—9, 12, 13, —13, 13). Du
bla întîlnAre a arătat că echi
pele sînt de valori aproximativ e- 
gaie. Ele au furnizat partide de 
ridicat nivel tehnic și specta
cular. Sîmbătă. băcăuanii s-au 
Impus p.rintr-un joc m.ai eombi- 
nativ și grație formei deosebite 
a lui Pralea (de departe cel 
mai bun de pe teren), care a 
entuziasmat numerosul public 
prezent în sală. Partida a doua 
a fost de-a dreptul dramatică, 
ou numeroase puncte de sus- 
pens pe parcursul celor două 
ore și 10 minute de joc. In fi
nalul setului 5. publicul a ur
mărit disputa în picioare, cra- 
iovenil (conduși cu 14—8) anu- 
lînd 16 mingi de meci ale gaz
delor, dar cedînd la potou. De 
la băcăuani, alături de Pralea 
s-au mai evidențiat A. ion, 
Drăghici și Dumitru, iar de la 
cnaioveni Stoian, schoberl și 
Pascu. Au arbitrat brigăzile : C. 
Antonovici — N. Dob-e șl I. 
Armeanu — C. Antonovici 
(Eug. TEIRAU. coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (1,
3, 3) și 3—1 (6, —8, 1, 5). Sîm
bătă, dlnamoviștli n-au avut 
nevoie decît de 45 de minute 
pentru a cîștiga, aceasta Intru- 
cît brașovenii s-au comportat 
slab, în special la primirea din 
serviciu, ceea ce nu le-a dat 
posibilitatea de a construi decît 
atacuri poziționale . deci ușor 
de blocat. Bine dirijați de -ă- 
ta-Chlțiga, bucureștenil au 
desfășurat un joc variat șl e- 
tieace. In cea de a doua întîl- 
ni.-e, antrenorul brașovenilor a 
modificat sextetul de bază, dîn- 
du-i astfel mai multă vigoare, 
concretizată în cîștigarea unui 
set (e drept, profitînd și de ie
șirea din echipa adversă a lui 
Căta-Chițiga, ușor accidentat). 
Cei mai buni de la Dinamb au 
fost Căta-Chlțiga și Rotar. Ar
bitri : C. Larionescu — M. Bla
mate, respectiv Gh. Toma — 
Or. Nedelcu (N. MATEESCU).

LOCURILE 7—12 : POLITEH
NICA TIMIȘOARA — C.S.M.U. 
SUCEAVA 1—3 (16, —9, —8, —5) 
și 2—3 (—8, 8, 13, —9, —5) î
c.s.u. sanatatea oradea 
— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—0 (8. 10, 6) și 3—2 
(10, 11, —13, —12, 8) ; EXPLO
RĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 BAIA 
MARE — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 2—3 (—7, —5, 4, 8, —10) 
și 3—1 (3, 7, —5, 8). Corespon
denți : C. Crețu, I. Gbișa, A. 
Crișan.

FEMININ
GRUPA 1-6

flacara roșie bucu
rești — C.S.U. RAPID GA
LAȚI 3—0 (9, 0, 7) și 3—0 (6, 6, 
"• Excelente prestațiile

care au 
în toate

1).
reștencelor 
foarte exact ____ _____
jocului, grație _une| omogenități 

o 
___ __ Oltea- 

în vervă deosebită și de 
dornice

Butuc 
sextetul 
dominat 

!. In 
utile 

Bujor, 
Viorica 

a

bucu- 
evoiuat 

fazele

de invidiat. Beneficiind de
coordonatoare — Corina 
nu — î ; '____ '
două trăgătoare tinere, 
de afirmare 
și Cornelia 
antrenorului 
toate cele 6 seturi jucate, 
nota lor obișnuită, adică 
și constante, Niculina 1 
Viorica Bîrsășteanu șl_ Dg cealaltg parte 

doar Ileana Berdilă 
— a încercat ă 

In rest, 
s-au 

de învinse.

— Mihaela 
Colda — 

C. Stan a

Mazîlescu. 
ffileului, 
sporadic 
zeze cîte ceva, 
celelalte gălățence 
plăcut în postura ___ _______
Nici o p-oblemă pentru brigă
zile de arbitri -- - . ..
nescu — I. Costiniu, 
V. Ionescu — L. 
(Gheorghe LAZAR).

DACIA PITEȘTI - 
BUCUREȘTI 3—1 (—11, 
și 2—3 (—7, —8, 16, 10, 

echipe — tinere 
apropiată — au __
frumoase, cu faze palpi- 
S-au remarcat, în cele 

zile : Cristina Buznosu,
Claudia Tătu- 

cu și Corina Holban, de 'a gaz
de, Cristina Pîrv, Irina veiicu 
și Alina Pralea, de la oaspete. 
Au arbitrat V. Chioreanu și FI. 
Scorțaru ” 
coresp.).

Partidele 
Craiova — 
minate.

■eali- 
toate 
com-

i.
M. Constanti- 

respectlv 
Dumitrescu

| SUPERIORITATE EVIDENTĂ A CAMPIONILOR

două 
loare 
jocuri 
tante. 
două
Mihaela Marian,

DINAMO 
14, 10, 4) 
—7). Cele 
șl de va- 

prestat

(Narcisa FETEANU,

Universitatea C.F.R. 
Farul Constanța, a-

Derby ul etapei, disputat în- 
tr-o atmosferă de deplină spor
tivitate, a fost departe de ceea 
ce se anticipase sub aspectul 
echilibrului jocului, 
respuns în schimb 
calității 
meritele 
revenind îndeosebi echipei cam
pioane. Onorîndu-și poziția de
fruntașă a clasamentului, re
centa semifinalistă a
a făcut duminică un 
foarte bun, impunîndu-se 
Pin valoarea și experiența 
superioare — cu relativă ușurin
ță asupra adversarei (chiar pe 
terenul acesteia), a cărei repli
că s-a situat în generai cu 
mult sub posibilități și aștep
tări.

După un început de tatonare, 
în care totuși ambele formații 
și-au pus în evidență inten
țiile ofensive prin cîte va acți
uni bine concepute, dar slab fi
nalizate (Dican — mln. 3, 
țu?că — min 9, Damaschin 
mii.n 12), Steaua a reușit să 
chidă scorul în min. 17, 
Lăcătuș l-a lansat excelent, 
diagonală, pe ROTARIU și 
cesta, după ce a pătruns în ca
reu, a șutat plasat, făcînd inu
til plonjonul portarului Rotă
rescu. Trei minute mai tîrziu 
Victoria trece pe lîngă egaiare 
la lovitura liberă perfect exe
cutată de Zare însă la fel de 
bine parată de Stîngaciu. Cam
pionii își vor mări avantajul în 
min. 23, în urma unei rapide și 
splendide combinații între Lă
cătuș, Iovan și STOICA, ultimul 
dintre ei mareînd din apropie
rea porții. Acest al doilea gol, 
mai ales, ca și marea v~‘ 
din minutele următoare a 
Augustin (scăpat singur în ca
reul advers nu l-a putut învin
ge pe Stîngaciu, care l-a blo
cat oportun.), au avut un puter
nic efect psihologic asupra ce
lor de la Victoria, care n-au 
mai reușit să se regăsească pî- 
nă în final. Steaua a condus 
astfel. în continuare, jocul cu 
vădită dezinvoltură, și-a impus 
stilul său bazat pe combinații 
în viteză și derutante, a con
struit acțiuni ofensive de mare

spectacolului 
în această

dar a
pe planul 

oferit, 
privință

CO-

C.C.E. 
joc

ei

spect acoi (unii dintre compo
nența ei îngăduindu-și chiar să 
ap-eleze la unele artificii pentru 
public). In consecință, avanta
jul oaspeților a mai crescut cu 
alte două goluri, înscrise de 
lăcătuș (min. 5i> și prfUR- 
CA (min. 64) în urma unor la
ze superbe (cu participarea lui 
Iovan și Pițurcă, respectiv a 
lui Stoica și Hagi), care au fă
cut 
lLștii au mai ratat, 
nea, alte bune situații de 
în minutele 38 (Iovan 
șutul la excelenta pasă dată de 
Lăcătuș), 42 („cap44 peste al lui 
Pițurcă) și 72 (<șut imprecis Io
van).

Spre final, gazdele 
maca? 
noare, 
în min. 73 ___
flat foarte aproape de el (a pă
truns frumos în careul advers, 
însă Stîngaciu s-a remarcat ddn 
nou, parî.ndu-1 șutul).

Constantin FIRÂNESCU

mat apărarea adversă. Ste- 
cte aserne- 

gol 
în tir zi e

au forțat 
înscrierea golului de O’
dar nu l^au reușit, deși 

1. Soiomon s-a in

VICTORIA 
STEAUA

0
4 (2)

Stadion Victoria ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 8000. Șuturi ; 16—16 (pe
poartă : 5—7)_._ Corne re 
marcat :
STOICA ____ ______r
(min. 51) și PIȚURCA (min. 64).

VICTORIA : Rotărescu 5
Cojocaru 5, Mirea 5 (min. 66 Ur- 
su 6), Zare 6, Balaur 5 — C. So
lomon 6, Dican 6, Augustin 5 
(min. 56 Nuță 5), Laiș 5 — Uleșan 
5, Damaschin I 5.

STEAUA : stîngaciu 7 — Iovan 
8, Belodedici 7, Bumbescu 8, Un- 
gureanu 8 — Stoica 7, Gh. Po
pescu 7, Hagi 7,5, Rotariu 3 (min. 
82 Balint) — Lăcătuș 8 (min. 80 
I. Cojocaru), Pițurcă 7,5.

A arbitrat foarte bine D 
trcscu (București) ; la 
Buci u man (Timișoara) 
Ș tren g (O rad ea).

speranțe :

L U1HU3 ,
Șuturi : 16—16

: 6—5. Âu
ROTARIU (min. 17), 
(mln. 23), LĂCĂTUȘ

linie :
Și

V.

Pe-
: D.

O.

(0-0).

Pi (.urcă inscrie cel de-al 4-lea gol al echipei sale in partida 
cu Victoria

Foto : Aurel D. NEAGU

ratare 
i lui

(
Cu suflet 

tepLat aces 
inscriindu- 
tiln bri-d'erb 
chipe. Mo-t 
vicioi'ia ob 
..alb-albașt) 
de regular 
(•amir.ondo: 
partida a 
peri de rit 
tactic^ dîn 
I n n 5 
primai fază 
lui Morarii 
caj, la ace; 
lui E Săn 
gol. Morar 
unghiul și 
alături de 
răspunde t 
teuț), preș 
delor sold! 
vi tu ră de 
consumă a 
gol : Bade* 
adîncime, . 
cap, dar b; 
ajuns la 
și șut pe i 
tul imediat 
sup ra n urnei 
duce tribu 
nul a circ 
teuț — Mi 
violent al 
repins și 
in plasă î 
'□aștrii44 act 
se impun ț 
organizare 
numai „înc 
eovioi (.mir 
tr-un ungh 
bela de sc< 
In min. 43 
Lui Șt. Sto 
raru avind

în primei 
pauză, ușo 
delor nu ț 
bleme în < 
chipei Dina 
va mulțumi

După un 
în mim 7, 
mul^^htrr 

razan^^u
formația le 
pună jocul, 
„zburdă44 1* 
ocaziile se
lu*i Toader.

LOCURILE 7—12 : RAPID BU
CUREȘTI — CHIMIA Rm. VIL- 
CEA 3—1 (8, —12, 8, »> șl 3—0 
(7, 12, 14). victorii scontate ale 
giuleștencelor, în partide fru
moase, în ca -e replica vllcence- 
lor a fost, nu o dată, deosebit 
de valoroasă. S-au remarcat : 
Cristina Anton, Daniela Țaga 
(în ambele întîlniri), Mtrela 
Gliga și Mihaela loslfache de 
la Rapid, Aurelia Zabara și Ca
melia Iliescu de Ia Chimia (1. 
PANA, coresp.) ; C.S.M. LI
BERTATEA SIBIU — OLTCIT 
CRAIOVA 3—2 (—13, 12, 7, —10, 
7) și 3—0 (6, 9, 11). Remarcate : 
Mirela Nistor, Anca Mocanu, 
Anca Nistor, Ottilia Szentkovics, 
respectiv Lucreția Mirea și Lili
ana Hermeneanu (I. IONESCU, 
coresp.) ; ȘTIINȚA BACAU — 
PENICILINA IAȘI 2—3 (—9, 12,
13, —1, —6) și 0—3 (—10, —7,
—12). La leșence, foarte bună 
prestația Gabrielei Copcea (Eug. 
TEIRAU, coresp.).

CONTRAATACUL PENTRU A CITA OARA?

„CUPA F.R. BASCHET*' DINAMO BUCUREȘTI —
9

Voința Brașov, 
neînvinsă in scria D
Sala de sport a Institutului de 

Petrol și Gaze din Ploiești a găz
duit primul turneu al seriei B a 
„Cupei F. R. Baschet44, competi
ție rezervată divizionarelor femi
nine A. Cea mai bună echipă a 
acestor întreceri s-a dovedit a fi 
Voința Brașov, neînvinsă în cele 
trei meciuri susținute. Rezultate-:

VOINȚA BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 60—44 (24—25). Du
pă o repriză echilibrată, brașo- 
vencele s-au impus net. Eviden
țieri : Hînda, Grecu, Menihart 
(Voința), respectiv Biduianu, A- 
lixandru, Pîrvan. Arbitri : C. Tu
dor (București) și M. Hurgoi 
(Cluj-Napoca).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 
77—52 (39—22). Victorie clară a
studentelor. Evidențieri : Grigo- 
raș, Scurtu, Micu, Lambrino 
(Voința), respectiv Sandor, Ileș. 
M. Nagy. Arbitri : N. Gal (Timi
șoara) și C. Tudor.

COMERȚUL — RAPID 67—55 
(28—21), VOINȚA — C.S.U. 51—46 
(24—19), VOINȚA — COMERȚUL 
52—50 (30—30). C.S.U. — RAPID 
54—50 (28—261.

Octavian BĂLTEANU — coresD.

BEZULTATELE PARTIDELOR DIN
DIVIZIA A, Grupa I valorică : 

Contactoare Buzău — Dinamo 
18—11 (12—7), C.S.M. I.M.U. Su
ceava — Steaua 15—18 (12—6), Fa
rul — Știința CEMIN B. Mare 
28—25 (17—4), C.S.M. sibiu —
„U“ Timișoara 27—9 (18—5),
„Poli" Iași — C.S.U. Construcții 
32—3 (14—3), Știința Petroșani — 
Grivița Roșie 10—12 (4—9).

DIVIZIA A, Grupa a Il-a va
lorică. Seria I : Mașini Grele —

I
Așezîndu și cu exactitate li
niile defensive și așteptând pre
supusa dominare a gazdelor, Oțe
lul a jucat astfel mai bine de 
trei sferturi din med. Numai că 
Flacăra a vădit o mare lipsă de 
claritate în acțiuni, a „telefonat“ 

I pasele decisive sau a trimis cen
trări înalte, pradă ușoară pentru 
cuplul Anghelinei—Agiu. Așa se 
face că și numărul marilor oca 
zii, în această parte, au fost pu
ține, în ciuda frecvenței acțiu
nilor la poarta lui Popa. Cea

I
din min. 39 trebuie socotită ca 
„moment psihologic44 al reprizei: 
Lala, de la numai 6 metri, a 
trimis slab și neplasat și porta
rul gălățean a respins, cu pi
ciorul, rezolvînd o situație ce 
părea compromisă.

I
După pauză, presiune mai in
sistentă și ceva mai organizată a 
gazdelor. Dar defensiva gălățeană 
sau ratările enorme fac ca Popa

POLITEHNICA TIMIȘOARA

să rămână neînvins. intervi
ne salvator (min. 54) la șutul lud 
C. Pană, îl blochează pe Dragnea 
la 6 metri de buturile sale (jmin. 
58) și, mai ales, nu poate fi 
„bătut*4 nici din penalty (min. 
60 : Lala a executat neplasat lo
vitura de pedeapsă acordată 
pentru faultul comis de C. S'tan 
asupra lui C. Pană). După ce 
oaspeții trec și peste momentele 
critice din min. 62 și 63 (la pri
ma fază, intervenție a lui Popa ; 
La următoarea, două respingeri 
consecutive de pe linia porții !) 
se petrece acea, devenită clasi
că, acțiune de contraatac — gol 
(min. 63). In rol principal, si au
tor moral al golului victoriei, 
Burcea : el a făcut o cursă de 
peste 40 de metri, a depășit mai 
mulți adversari și, ajuns pe 
partea stingă, în apropierea ca
reului gazdelor, a centrat atît de 
precis că NICOARÂ n-a avut 
decît de îndeplinit formalitatea 

trimiterii balonului în plasă :
0—1. Un nou meci In care axio
ma „nu e suficient să domini, 
trebuie să și march ezi44 se ve
rifică.

Eftimie IONESCU

I
 FLACARA 0

OȚELUL 1 (0)

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp frumos; spectatori — cir
ca 7000. Șuturi î 20—7 (pe poartă: 
10—2). Cornere : 15—2. A marcat: 
NICOARA (min. 63).

FLACARA : Dohot 6 — G. Ra
du 5. Butufel 7, I. Ene 6, Vls- 
creanu 6 —Dragnea 6. Purdea 5 
(mln. 55 D. Sava 6), C. Pană 7 
— Marcu 6, Lala 4 (mln. 70 M. 
Pană 6), Văidean 6,5.

otelul: Popa 8 — C. Stan 6, 
Anghelinei 7, Agiu 7. G. Popescu 
6 — M Stan 6, Măstăcan 6, Bur
cea 7,5 — Drăgol 6, Nicoară 7, 
O. Popescu 6.

A arbitrat bine G. Macavei 
(Deva) ; la linie : N. Voinea 
(București) și 1. Danciu (Petro
șani).

Cartonașe galbene : C. STAN, 
G. POPESCU, BUTUFEI.

La speranțe : 4—2 (2—2).

IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL (m)
Ieri s-au disputat partidele re

tur ale semifinalelor „Cupei 
României44 la handbal masculin, 
în urma cărora au fost desem
nate cele două formații care 
își vor disputa ultimul act al 
atractivei competiții (meciuri 
duble). Finala va avea loc în
tre DINAMO BUCUREȘTI și 
POLITEHNICA TIMIȘOARA.
Pentru locurile 3—4 se vor în
tâlni Steaua și Dinamo Brașov.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA 32—25 (19—12). Dețină
toarea „Cupei44, formația stu
denților timișoreni, a încheiat 
victorioasă o partidă pe care a 
condus-o din primul și pînă în 
ultimul minut de joc. Cum -e- 
zultatul primei manșe a semi- 
ti H.alei i-a fost defavorabil cu 
numai 4 goluri, Politehnica le-a 
recuperat, s-a detașat și s-a ca
lificat în finala „Cupei Români
ei44, cu scorul genera] de 56—53. 
Au înscris : Vasilache 6, Mate! 
5, D. Petru 5, Săftescu 3, Gal 
3, Ianto 3, Giurgea 3, Istode 2, 
Popescu 1, ionescu 1, respectiv 
M. Dumitru 7, Stingă 5, Ghimeș 
3, Nicolae 3, Petre 2, Mirică 2» 
Drăgăniță 2. Cicu 1. Au arbitrat 
Al. Isop (Pitești) șl Gh. Miha-

PRIMUL EȘALON AL RUGBYULUI
Constructorul Constanța 14—15, 
T. C. Ind. Constanța — Gloria 
Buc. 34—3, Rulmentul Bîrlad — 
URA Tecuci 70—3, Chimia Brăila 
— Hidrotehnica Focșani 0—9 ; 
seria a Il-a : U.A.M.T.C.S.U. O- 
radea — Energia Buc. 12—3, ,,U“
16 Febr. Cluj-Napoca — Olimpia 
P.T.T. Arad 21—12, Metalurgistul 
Cugir — Rapid Buc. 15—12, Car- 
păți Mîrsa — I.O.B. Bals 5—9.

lașcu (Buzău). (C. CREȚU — 
coresp.).

DACIA PITEȘTI — H.C. MI- 
NAUR BAIA MARE 22—22 (13—
12). Joc de mare angajament fi
zic, al cărui rezultat final s-a 
decis în ultimele secunde ale 
celor 60 de minute, cei oare au 
egalat scorul fiind băi mă renii. 
Au marcat : Cozma 11, Oprea 3, 
Barbu 3, Gîdca 1, Mihăilă 1, 
Bălășescu 1, Paras-chiv 1, Costa- 
che 1 — pentru Dacia ; Pavel 4, 
Rădulescu 3, Cuc 3, Porumb 3, 
Iacob 3, Andronic 3, Costin 3. 
Au arbitrat Marin Marin și Ște
fan Șerban (București). (Iile 
FEȚEANU — coresp).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— RELONUL SAVINEȘTI 37—28 
(15—15) și 25—24 (12—11). Ambe
le meciuri s-au disputat în Sa
la s-porturilor din Piatra Neamț. 
Oaspeții au obținut victoria în 
amîlndouă partidele. Au înscris, 
în prima : Marian 14, Răduță 8, 
Barcan 5, Dumitrescu 3, Prică 
2, Epure 2, Neagu 1, Olteanu L 
Lestaru 1, respectiv Gr. Bursuc 
10, Stot 4, Miholcă 3, Pașcu 3, 
Mucenica 3, Iurea 2, Condur 1> 
Zăbavă 1, Lămășanu 1, In oea 
de a doua au marcat c Bursuc 
13, Pașcu 3, Miholcă 2, Muceni
ca 2, Ștot, Iurea, Condur și Ză
bavă, respectiv Marian 7, Nea
gu 4, Răduță 3, Prică 3, Dumi
trescu 2, Olteanu 2, Lestaru 2, 
Man tea 2. Ambele meciuri au 
fost arbitrate de băcăuanii I. 
Sava și G. O lari u ȚI. ZAHARIA
— coresp.).
• Azi, de la ora 17, In Sala 

Floreasca din Capitală are loc 
meciul dintre divizionarele 
masculine A Dinamo București
— H.C. Minaur Baia Mare, res
tant din etapa a XX-a a Cam
pionatului Național. Arbitri 1 
D. Gherghișan — C. Drăgau 
(lași.)

UN EGAL „IN EXTREMIS"
Pova-ra minusului la „adevăr44 

(purtata de ambele echipe) i-a 
apăsat totuși mai mult și de la 
început pe localnici, fapt repede 
simțit de oaspeți, care au avan
sat cu curaj și speranță încă din 
primele minute în terenul advers. 
Ieșirile lor „în evantai44 au rele
vat, mai mereu în această parte 
a jocului nesiguranța întregii 
defensive a sucevenilor, pusă în 
dificultate de sprinturile, pe cu
loare îa-rgi, ale trioului Banu 
(mai ales) — Dudaș — Bobaru. 
De altfel, la o asemenea incur
siune, BANU a trecut de Cris- 
tescu ca un alergător de obsta
cole, plasînd apoi mingea pe 
lîngă Alexa, ieșit în întimpiaiare: 
0—1 (min. 21). Timișorenii vor fi 
pe punctul de a-și mări avanta
jul, C. Varga trăgînd puternic, 
pe jos, o lovitură liberă, care a 
ocolit „zidul44, dar, foarte puțin, 
și bara (min. 27). In replică, 
după un minut, Cașuba a... ful-, 
gerat marginea exterioară a 
„transversalei44 la o lovitură li
beră de la 25 m. In schimb, la 
o altă „liberă44 de la aceeași dis
tanță, C Varga își va proba tă
ria și precizia șutului, Alexa res- 
pingînd cu greu în lateral, de 
unde NEAGU. pe fază, va relua 
în plasă : 0—2 (min. 30). Aler
tați de acest scor neașteptat, su
cevenii vor avea cîteva momente 
de iureș spre poarta lui Moise 
și în min. 44 vor reduce handi
capul din penalty, prin CAȘU
BA după un henț comis în ca
reu de Manea la o centrare a 
lui Buliga.

Retragerea deliberată a studen
ților în jumătatea proprie de te
ren, tot mai vizibilă după pau
ză, nu se va concretiza decît 
prin șuturi în adversari ale gaz
delor sau prin centrări înalte și 
cornere (altfel bine executate), 
faze rezolvate de statura pe
rechii de „centrali- timișorend. 
Și duipă ce Banu (cel mai bun

. C.S.M. SUCEAVA 2 (1) | 
Ș „POLI" TIMIȘOARA 2 (2) !

Stadion Arenl ; teren bun; timp 
frumos, însorit ; spectatori — 
circa 12000. Șuturi : 15—10 (pe
poartă : 7—3). Cornere : 8—1. Au 
marcat : CAȘUBA (min. 44 — 
din 11 m) și BUȚERCHI (min. 
30), respectiv BANU (min. 21) și 
NEAGU (min. 30).

C.S.M. : Alexa 5,5 — Cristescu 
5, Breniuc 6, Ghencean 5,5, Cio
banii 5 — Păiuș 5 (min. 33 Șu- 
mulanschi 5), Gafencu 5, Buliga 
6 — Susanu 6, Sfrijan 5 (min. 54 
Buțerchi 6), Cașuba 6.

„POLI" : Molse 6 — Pascu 7. 
Crăciun 6,5, Oancea 6, C. Varga 
6,5 — Manea 6, Neagu 6, Bozeșan 
II 6 — Bobaru 6, Dudaș 6 (mln. 
70 Vușcan, min. 88 China), Ba
nu 8.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu ; la linie: A. Miitani
(ambii Rm. Vîlcea) șl V. Alexan
dru (București).

Cartonașe galbene : CIOBANU. 
SUMULANSCHI, BOZEȘAN II. 
BRENIUC, PASCU.

La speranțe : 2—0 (1—0)

de pe teren) va fi stopat In ex
tremis, prin fault, în min. 86. 
Ia o lansare similară celor din 
prima repriză vine ultimul cor
ner al meciului, acordat cu 
gindul că nimic nu se mal poate 
hitîmpla. Cașuba trasează mingea 
peste întreaga apărare a oaspe
ților, Breniuc retrimite cu capul 
spre careul mic și BUȚERCHI. 
tot cu capul, egalează : 2—2. 
Era mln. 90 și, de-acum, un nou 
gol era chiar imposibil.

George ROTARU

Albu (min. 
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rapid'ist avî 
evitarea de 
veni n
arăta :
în adi’ncim
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dure44 de pi 
te, singura 
bloc defens'i 
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ria. O fază 
n-ească murit 
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41, atunci c
șe a fost s
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terni c ai In 
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două excele 
60 și 64. P« 
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UO SI5
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| A.S.A. TG. MURES 4 (1)
I RAPID 1 (1)

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori —
circa 4000. Șuturi ; 21—7 (pe poar
tă : 13—4). Cornere : 14—4. Au
marcat ; ALBU (min. 25 și 70) și 
CRAIU (min. 51 și 88), respectiv 
BOZEȘAN I (min. 37).

A.S.A. : Varo 6 — Szabo 6, 
Jenei 6,5, Dorobanțu 7, Fodor 7 
— Eros 5, Sabău 7, C. Moldovan
6 — Ciorceri 6, Albu 8, Craiu 8.

RAPID : Toader 6 — Marinescu 
6, Rada 6, Pal 5 (min. 29 Boze- 
șan I 7). Bacoș 6 (min. 60 Nica 
6) — Drăghici 6, Șt. Popa 6,5, 
Cîrstea 6, Goanță 7 — Țîră 6. 
M. Stoica 5.

A arbitrat foarte bine M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca) ; la linie : C. 
Corocan și' C. Manda (ambii din 
Reșița).

Cartonașe galbene : ERUS.
La speranțe ; 2—1 (1—0).

(min. 64 — cap" din 6 m, pu
țin afară) și Goanță (min. 67 — 
cînd Dorobanțu va scoate balo
nul de pe linia porții) fiind be
neficiarii unor situații rarisime. 
După aceste momente de... foc 
la poarta lui Varo, în min. 70 
ALBU va fructifica excelenta 
centrare a lui Fodor. Șl după 
ce, în min. 88. Șt. Popa va tri
mite balonul în bară, va urma 
o degajare lungă, CRAIU va pă
trunde și-1 va învinge pe Toa
der cu un șut plasat, stabilind 
scorul final.

Gheorghe NERTEA

I
F.C.M. BRASOV 2 (1)1
PETROLUL 1 (0) |

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp excelent pentru fotbal ; spec
tatori — circa 8000. Șuturi ; 16—10 
(pe poartă : 6—4). Cornere : 5—6. 
Au marcat : AVADANEI (min. 
37), CIGAN (min. 65), respectiv 
CATINCA (min. 74).

F.C.M. BRAȘOV ; Polgar 6 — 
Bălan 6, Naghi 6, Șulea 6,5, Kiss 
6 — Avădanei 7, Șt. Vasile 6,5, 
Mărgărit 6 (min. 46 Selimesi 6), 
Barbu 7 (min. 88 E. Moldovan) 
— Cigan 7, Terheș 6.

PETROLUL • Jipa 6,5 — Ruse 
6, Pitulice 6, Ștefan 7, P. Gușe 6 
— Mocanu 6, Hîncu 6 (min. 56 
Catinca 6), Ursea 7, Caciureac 5 
(min. 65 O. Grigore 6) — Cr. En« 
6, I. Gușe 6.

A arbitrat bine A. Gheorghe 
(P. Neamț) : la linie ? M. Nicfc- 
lescu și T. Badea (ambii din 
București).

Cartonașe galbene :: I. GUȘE, 
ȘULEA.

La speranțe : 1—1 (1—Oi.

„transversală*. Șl, totuși, supor
terii brașoveni nu au scăpat de 
emoții pentru că oaspeții, în 
ciuda handicapului de pe tabe
lă, nu cedează pasul, iar golul 
lui CATINCA („cap* de la 8—10 
m în urma unei centrări de pe 
dreapta a lui Mocanu), din min. 
74, relansează partida. Petrolul 
s.pe~ă, dar Naghi și colegii săi 
din defensivă resping, unul du
pă altul, precipitatele atacuri 
ale adversarilor.

Mihai CIUCA

j S.C. BACĂU 1 (0)
I „U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion „23 August"; teren 
foarte bun ; timp însorit, dar 
vint ; spectatori — circa 8000. 
Șuturi ; 11—7 (pe poartă : 3—2). 
Cornere : 6—1. A marcat : BUR
LEANU (min. 56).

SPORT CLUB : C. Cîmpeanu 7 
— Penoff 7, Vasllaehe 7, Borcea 6, 
Ciudln 6 — Burleanu 7, Ivanov 
7, Tismănaru 6 — Fulga 6, Cr. 
Sava 6, Andronio 6 (min. 77 A- 
gachi ; min. 87 Andrieș).

„U“: Caval 7 — Cadar 6, Neamțu 
7, FI. Pop 7, Dobrotă 6 — L. 
Moldovan 6, Mujnal 7,- I. Mol
dovan 5 (min. 70 Blaga 5), Biro
I 5 — Cîmpeanu H 6, Muntean 5.

A arbitrat bine V. Anghelolu; 
la linie : P. D. Manole (ambii din 
București) șl N. Dtaescu (Rm. 
Vilcea).

Cartonașe galbene : L. MOL
DOVAN, PENOFF, BURLEANU.

La speranțe : 0—l (0—0).

nu-i îngăduie să-șl concretizeze 
inițiativa. Abia ta min. 89 Muj- 
nai, la o lovitură liberă, va 
șuta la poartă C. Cîmpeanu re- 
ținînd cu dificultate. Echipa lo
cală și-a apărat cu dîrzenle fra
gilul avantaj, obțintod, astfel, o 
victorie meritată.

Constantin ALEXE

Mateescu ■ 
ICI a reluat 
nai, ,,alb-a 1- 
dinamo vi ști i 

cidă și bună 
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i* lui Vaiș- 
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it „bomba “ 
i 25 m Mo
tor reflex.

de după 
nare a gaz- 

însă pro- 
Pensivă a e- 
i care nu se 
3e pe tabelă.

LA CRAIOVA... MAI BINE ÎN INFERIORITATE NUMERI^
UNIV. CRAIOVA 
DINAMO

Stadion Central ; teren foarte 
bun , timp însorit, vînt ; specta
tori — circa 25000. Șuturi : 7—14 
(pe poartă : 3—7). Cornere : 3—8. 
Au marcat : GEOLGĂU (min. 75), 
respectiv VAIȘCOVICI (min. 18) 
și MIHĂESCU (min. 65 și 70).

UNIVERSITATEA : Mateescu 6
— Negrilă 6, Irimescu 6, E. Săn- 
cloi 6, Mănăilă 5 (min. 68 Bica 6)
— Ciurea 7, Geolgău 7, Ghiță 5 
(min. 42 Șt. Stoica 6). Badea 5
— Biță 5, Bîcu 5.

DINAMO î Moraru 7 — Varga
6.5. Rednic 8, Andone 8, Sabou 
7 — Lupesicu 7, Mateuț 8. Orac
6.5, Mihăescu 8 — Vaișcovied 7,5 
(min. 75 Lupu), Răduciolu 6,5.

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu ; la linie : L. Măerean 
(ambii din Brașov) și Al. Mus
tăcea (Pitești).

Cartonașe galbene : MANAILA. 
CIUREA. MATEUȚ.

La speranțe : 2—3 (1—2).

Ea va conduce jocul, acțiunile de 
atac, bine concepute, se vor în
mulți și, după ce Andone va 
trimite cu capul la rădăcina ba
rei (Răducioiu a reluat „afară“ 
din 3 ml), vom consemna trei 
goluri de mare spectacol sem
nate de MIHĂESCU (min. 65 și 
70 — ultimul superb, cu capul) 
și. pe cel de onoare, al lui 
GEOLGAU (min. 75). Superiori
tatea tactică a oaspeților îi gă
sește pe aceștia în ofensivă, mi
nutele 86 și 89 punîndu-1 la grea 
încercare pe Mateescu. Victorie 
meritată, intr-o partidă de bum 
nivefl tehnic și spectacular.

Stelian TRANDAFIRESCU
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Mediu a început cu... repriza 
secundă prima oferindu-ne o 
ofensivă continuă a „alb-negri- 
lor“, dar fără luciditate, care 
s-a destrămat ușor în fața ca
reului bine armat al oaspeților, 
cea mai mare ocazie fiind aceea 
a lui Stănici, din min. 42, cînd, 
la șutul Iul plasat, Huiban a 
scos de pe linia porții. Șl a în
ceput de fapt cu primul gol al 
bucureștenilor, înscris în min. 
17 : I. Dumitrescu l-a „agățat" 
inutil in colțul careului mare pe 
cel mai periculos atacant al e- 
cbipei gazdă, Stănici, și CORAS 
a transformat penaltyul cu un 
șut foarte puternic. După numai 
trei minute se produce al doilea 
eveniment al reprizei : scăpat cu 
mingea la nicior. Pistol a fost 
faultat dur de Buclco și cum a- 
cesta mai avea un „galben" a 
văzut șl cartonașul roșu 1 Din a- 
cest moment, F.C. Olt va ieși 
mult mai decisă la atac, iar la 
Sportul Studențesc rolul coordo
natorului va fi preluat de Pană, 
acesta reușind să confere un 
plus de Iuțeală acțiunilor ofen
sive, care vor prinde pe picior 
greșit apărarea adversă. Fa
zele vo<r alterna la cele două 
porți, însă ultimul sfert de oră 
al partidei va fi foarte dens In 
mari ocazii de gol. Astfel, după 
ce în min. 75 Coraș, Răduță și 
Țirlea nu l-au putut învinge, pe 
Gherasim cu trei șuturi consecu
tive, în min. 77 bucureștenii îșl 
vor mări avantajul : Stănici a 
executat singurul corner al re
prizei pentru Sportul Studen
țesc, apărătorii „Oltului" au ezi
tat în lanț și POLOGEA a reluat, 
cu capul, in plasă. Abia repusă 
mingea la centru și cei doi 
fundași laterali ai oaspeților vor 
realiza una dintre cele mai fru
moase faze ale partidei : I. Du
mitrescu a șarjat spectaculos pe 
dreapta a driblat tot, a centrat 
impecabil șl HUIBAN, venit

DIFERENȚĂ DE SCOR NESPERATĂ
Nu cu multe campionate în 

urmă, dispuita celor două echipe 
constituia un... derby european. 
Acum însă... O partidă oarecare, 
importantă doar pentru formația 
piteșteană, aflată intr-o postură 
inedită, deloc de invidiat, aceea 
de „lanternă". Insă elevii antre
norului FI. Halagian au lăsat 
de o parte povara situației dlin 
clasament și s-au angajat exem
plar în joc, ei reușind o primă 
jumătate de oră am putea spu
ne ca pe timpul cind erau o 
forță în campionat, desprinzîn- 
du-se cît se poate de clar de 
partenerii lor de întrecere, ©e-i 
drept marcați de cîteva absențe 
în „11 “-le de bază. Era minutul 
25 și tabela de marcaj se schim
base de trei ori : în min» 4, D. 
ZAMFIR a reluat sub ..trans
versală" mingea ricoșată din due
lul Vlădoiu — Bardac ; in min. 
17, impetuosul VOICU trimite 
balonul în plasă din apropiere; 
în min. 25. IGNAT a transfor
mat penaltyul acordat pentru 
faultul comis In careu asupra 
lui D. Zamfir. Un scor greu de 
anticipat chiar și de ©ei mai în- 
fo-cați suporteri piteștend, dar 
care nu reflectă fidel superiori
tatea netă a argeșenilor care au 
mai. ratat prin D. Zamfir 
(min. 2) Ignat (min. 3, 9 și 32) 
și Vlădoiu (min. 34). La * poarta 
cealaltă, am mai notat doar pe
riculosul corner executat de Ga
bor, Speriatu ■ scoțînd de sub 
..transversală".

La reluare, partida a avut alt 
aspect, mult mai echilibrat, hu- 
nedorenii ieșind la joc pe fondul 
unei scăderi de turație a gazde
lor mulțumite de rezultat. Cor
vi nud are două bune situații prin 
Tîrnoveanu (mdn. 49 — șut de
viat în corner) și Gabor (min. 
65 — șut violent blocat de Spe
riatu). La F.C. Argeș, pe lista 
ratărilor apare din nou Ignat,

UN GOL FRUMOS SI... VALOROS
Sport Club Bacău a mai de

pășit un obstacol care, așa cum 
se anticipa, avea să fie destul 
de dificil. Mai mult, această di
ficultate s-a amplificat prin lipsa 
a doi înaintași de bază din for
mație — Șoiman și Setatele (in
disponibili), ceea ce avea să se 
resimtă în zona de finalizare. A 
fost o întîtaire pe alocuri de 
bun nivel, de angajament, dar 
miza și-a pus amp -enta șl multe 
pase iși greșeau adresa, la care 
s-au adăugat și destule faulturi 
șl obstrucții. Echipa locală a do
minat mai mult a avut situații 
de gol. dar le-a ratat, crelndu-și 
astfel... probleme. In min. 8, la 
excelenta centrare a lui Fulga, 
nimeni n-a venit la mingea de 
gol ; în mta. 12, la un atac In 
superioritate numerică, Cr. Sava 
Irosește o bună situație, iar ta 
min. 20 (de la numai 8 m !) An- 
dronic avea să trimită Imprecis. 
Peste un minut, Biro I, singur 
Ia 10 m, a ratat, reluînd, din vo
leu, defectuos. Apoi, în mim. 33, 
singur cu portarul, Penoff (pe 
care Cadar l-a ..scos" din ofsaid) 
a șutat în Caval, ieșit la blocaj.

După pauză, repriza a început 
cu ocazia irosită de Andronic, 
după care, ta mta. 56, s-a înscris 
singurul gol al partidei : Cadar 
l-a faultat pe Andronic, Tismă- 
naru a executat lovitura liberă 
de la 18 m, ușor, cu boltă, la 
BURLEANU, o preluare pe piept 
și un voleu spectaculos din 8 m. 
Gol imparabil, la „vinclu". A 
mai venit șutul puternic al lui 
Ivanov, de la 40 m, cu vtotul în 
avantaj, și mingea' a trecut ra
zant cu bara (min. 62), după 
care „U" echilibrează jooul, are 
chiar inițiativa, dar lipsa șutului

SP STUDENȚESC 3 (0
F.C. OLT ’ 1(0,

Stadion Sportul. Studențesc . 
teren foarte bun ; timp frumos 
spectatori — circa 7000 Șuturi . 
18—11 (pe poartă : 12—41. Corne
re: 10—5. Au marcat : COSA- 
(min. 47 — din penalty), POLC- 
GEA (min. 77), S. RADUCANi 
(min. 83), respectiv HUIBA7. 
(min. 78).

SPORTUL STUD. : Mânu 7 - 
Pologea 7, M. Popa 7, Buclco 3, 
Munteanu II 6 (min. «7 Răduță 5;
— Pană 8, Iorgulescu 5, Cristea 
7 — Țirlea 5 (min. 80 S. Rădu- 
canu 7), Coraș 6, Stănici 8.

F.C. OLT : Gherasim 7 — 1. 
Dumitrescu 7, Miball 7, A. Popes
cu 8, Huiban 7 — M. Popescu 5, 
Leța 7, C. Gheorghe 6, Pistol 7
— Pena 7. Georgescu 5 (min. ft 
M. Ene).
A arbitrat foarte bine V. Titorov 

(Drobeta Tr. Severin) ; la linie: 
Gh. Constantin (Rm. VUcea) și 
P. Abrudan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : IORGU
LESCU, BUCICO, MIHALI, LEȚA.

Cartonașe roșii : BUCICO. 
La speranțe : 1—1 (1—1).

ft a—»
prompt pe cealaltă parte, a în
scris ca la antrenament. în sfir- 
șit, în min. 83, acțiune la fel de 
spectaculoasă, dar cu Pană în
prim-plan, pasă Ideală lui S.
RADUCANU, șut plasat, 3—1, 
după care au ratat Cristea și
Coraș, Sportul Studențesc voind 
pacă să demonstreze tuturor că
poate juca mai bine In inferio
ritate numerică

Laurențiu DUMITRESCU

I F.C. ARGEȘ 
I CORVINUL .d

Stadion „1 Mal" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
7080. Șuturi : 16—8 (pe poartă : 
11—4). Cornere : 4—4. Au marcat: 
D. ZAMFIR (min. 4), VOICU (min. 
17 și 68) și IGNAT (min. 25 — 
din penalty).

F.C. ARGEȘ : speriatu 7 — 
Volcu 8, Pîrvu 6, Stancu 6, Tă- 
nase 6 — Badea 7, Pană 6 (min. 
46 M. Mihai 6,5), Bănuță 7 — D. 
Zamfir 7. Ignat 6,5, Vlădoiu « 
(min. #9 Obreașcu 6).

CORVINUL : Ionlță 6 — Bardac 
5, Meszaros 5 (min. 43 Prigorie 
5), Mărginean 6, Bejenarlu 5 — 
Stroia 6, Burlan 4, Petcu 4,5 — 
Tîrnoveanu 5, Hanganu 5. CK>- 
bor 6,5.

A arbitrat foarte bine V. Antobi 
(Iași) : la linie : I. Velea (Cra
iova) și M. Dărăban (Cisnădie).

Cartonașe galbene : PETCU, 
PANA. MESZAROS, BARDAC, 
TANASE.

La speranțe : 2—1 (1—-0).

care în mta. 53, la numai 6 m 
de poartă, se împiedică în minge. 
Insă tot piteș tenii vor schimba 
tabela de marcaj în min. 68, cînd 
VOICU scutură plasa porții hu- 
nedorene cu un superb voleu de 
la 18 m. Petou este în mta. 82 
la ur. pas de golul de onoare, 
pe care Corvinul îl merita pen
tru Jocul său dta această repri
ză, însă Speriatu se remarcă 
din nou.

Adrian VASILESCU

DIVIZIA B - ETAPA A 25-a
I . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —- - - -

F. C. CONSTANȚA — UNIREA 
* OCȘANI 3—0 (2—0) : Zahîu
unin. 6), S. Petcu (min. 45 și 
alin. 56 — din 11 m).

INTER VASLUI — METALUL 
PLOPENI 3—0 (2—0) : FI. Sandu 
(min. 34 și 35) și Stoica (min 
85).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
C.F.R. PAȘCANI 0—6.

GLORIA BUZĂU — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 (2—0) :
Profir (min. 14 — din 11 m) și 
Trandafir (min. 29).

ȘIRETUL PAȘCANI — UNIREA 
SLOBOZIA 3—2 (3—1) î Preda
(min. 5), Matei (min. 39 — din 
11 m și min. 44), respectiv Vin- 
tilă (min. 43) și Mărgărit (min. 55).
POLITEHNICA IAȘI — OLIM 

PIA RM. SARAT 4—0 (0—0) :
Croitoru (min. 48), Constantin 
(min. 55), Pîrv (min. 72) și Ser- 
tov (min. 80).

PETROLUL BRAILA — F.CJW. 
DELTA DINAMO TULCEA 0—3 
(0—0) î Iamandi (min. 55, 60 și 
79).

FEPA ’74 BIRLAD — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 1—1 (1—0) : 
Dumitrache (min. 8), respectiv 
Văsîi (min. 48).

Meciul C. S. BOTOȘANI — 
STEAUA MIZIL a fost amînat.

Relatări de la S. Nace, M. FIo- 
rea. C. Rusu, D. Soare, V. Apos-

SERIA A ILa —
TRACTORUL BRAȘOV — ME

CANICA FINA BUCUREȘTI 3—1 
(1—0) : Varga (min. 5), Handrea 
(min. 57), Beleaua (min. 78), res
pectiv Stănescu (min. 61).

METALUL BUCUREȘTI — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—2 (1—1) î
Șerban (min. 42), respectiv Bra- 
șoveanu (min. 20), Berteanu (min. 
58).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — F. C. INTER SIBIU 1—1 
(1—1) j V. Popescu (min. 38). 
respectiv Văsîi (min. 7).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.M.M. PANDURII TG. JIU 1—0 
(0—0) : Neagoe (min. 54).

PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2—0 (1—0) î Diaconu (min. 
37) și I. Petre (min. 50).

CHIMIA RM. VÎLCEA — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—1) ! M. Nicolae (min. 88), res
pectiv Dochia (min. 26).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 
(0—0) : Udrea (min. 48 din
11 m) și Tecea (min. 53).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL 1—0 (0—0) : Prodan (min. 
55).

JIUL PETROȘANI — C. S. TlR- 
GOVIȘTE 3—1 (2—1) : Băltaru
(min. 17), Moromete (min. 43), 
Timofte (min. 70 — din 11 m),
respectiv Tirchineci (min. 10).

Relatări de la P. Dumitrescu, 
O. Guțu, C. Bughea, T. Costin,

SERIA A III-a —
F. C. BIHOK ORADEA — AR

MATURA ZALAU 2—0 (1—0): 
O. Lazăr (min. 5), Culcear (mta. 
52).

U. T. ARAD — GLORIA BIS
TRIȚA 1—0 (1—0) : Vtaătoru
(mta. 35).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — STICLA ARIEȘUL TURDA 
4—0 (3—0) : Giuchicl (min. 1 șl 
min. 80 — din 11 m), Hart (mta. 
10) și Labu (min. 29).

VICTORIA CĂREI — F. C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 1—0 
(0—0) : Ardelean (min. 87).

GLORIA REȘIȚA — OLIMPIA 
I.U.M. SATU MARE 2—1 (1—0) î 
Irimia (min. 21 — din 11 m șl 
min. 50), respectiv Erdei (mta. 
85).

MINERUL BAIA SPRIE — DA
CIA MECANICA ORAȘTIE 3—1 
(3—1) : Coreei (min. 19), Pașca 
(min. 35), lila (min. 40 — din 
11 m), respectiv Dumltreasa (min. 
3).

C.I.L. SIGHET — C.S.M. REȘIȚA 
1—1 (0—0) : Negrea (min. 55 — 
din 11 m), respectiv Stroia (mta. 
70).

A. S. PAROȘENI — CHIMICA 
TIRNAVENI 2—1 (1—0) : Păuna 
(mta. 45 și 75), respectiv Nistor 
(min. 65).

METALUL BOCȘA — STRUN
GUL ARAD 2—1 (1—1) : Plăvlțlu 
(min. 13), Portic (mta. 83), res
pectiv Iancu (min. 32).

ADMINISTRAȚIA DE STAT TOTO-PRONOSPORT INTORMEAfĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPREȘ DIN 27 APRILIE 
1988. Cat. 2 : 3 variante 25% a 
19.329 lei ; cat. 3 : 5 variante 100% 
a 4.069 lei șl 37 variante 25% a
I. 017 lei ; eat. 4 : 60,25 variante 
a 962 lei ; cat. 5 : 177 variante 
a 328 lei ; cat. X : 155,73 variante 
a 372 lei ; cat. Z : 2.886,50 variante 
a 100 lei.

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 1 MAI 
1988. 1. Ascoli — Avellino lț2. 
Como — Pescara 1 ; 3. Empoll
— Verona 1 ; 4. Internazlonale
— Sampdorla 1 : 5. Juventus — 
Torino 1 ; 8. Napoli — Milan 2 j 
7. Pisa — Cesena 158. Roma — 
Fiorentina 1 ; 9. Genoa — Lecce 
X ; 10. Messina — Brescia X ț
II. Parma — Bari 1 ; 12. Taranto
— Cremones'e 1 ; 13. Triestina — 
Lazio 1. Fond total de cîștiguri o 
1.840.466 lei.

toi, Cr. Nour, I. Grigoriu și C. 
Burgheiea.

1. F.C. C-ȚA 25 15 6 4 44-17 36
2. Progr. Brăila 25 13 7 5 48-26 33
3. Polit. Iași 25 13 5 7 45-23 31
4. Unirea Focș. 25 12 5 8 31-37 29
5. Steaua Mizil 24 13 2 9 43-29 28
6. Prahova Pi. 25 10 6 9 31-27 26
7. Șiretul Pașc. 25 12 2 11 28-31 26
8. Gloria Bz. 25 9 7 9 45-29 25
9. C.F.R. Pașc. 25 11 2 12 44-35 24

10. Met. Plopeni 25 10 4 11 32-38 24
11. Inter Vaslui 25 11 2 12 24-33 24
12. FEPA ’74 25 8 7 10 29-30 23
13. Delta Tulcea 25 10 3 12 31-36 23
14. Ceahlăul 25 9 4 12 35-36 22
15. C.S. Botoșani 24 9 4 11 29-35 22
16. Unirea Slob. 25 9 4 12 24-37 22
17. Olimpia 25 9 2 14 22-43 20
J8. Petrolul Br. 25 3 4 18 20-63 10

ETAPA VIITOARE (duminică 8 
mai) : Inter Vaslui — F. C. Con
stant-a (0—4), F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea — Politehnica Iași 
(0—5), Metalul Plopeni — Petro
lul Brăila (1—1), Olimpia Rm. 
Sărat — Șiretul Pașcani (1—1) 
Unirea Slobozia — Ceahlăul P. 
Neamț (0—1), C.F.R. Pașcani — 
Gloria Buzău (0—3), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Unirea Focșani 
(0—1), Prahova C.S.U. Ploiești — 
C. S. Botoșani (1—1), Steaua Mi 
ziil — FEPA ’74 Bîrlad (1—2).

N. Costache, P. Giornoiu, G. Ma 
nafu, P. Radu și S. Băloi.

1. F.C. INTER 25 17 3 5 46-10 37
2. Jiul 25 16 1 8 43-24 33
3. Pandurii 25 12 6 7 35-22 30
4. Electro putere 25 14 1 10 53-30 29
5. Tractorul 25 13 2 10 29-26 28
6. Gaz Metan 25 14 0 11 36-34 28
7. Chimia 25 11 5 9 35-26 27
8. C.S. T-viște 25 11 3 11 37-34 25
9. I.C.I.M. Bv. 25 10 5 10 31-28 25

10. Sp. „30 Dec."1 25 11 3 11 22-27 25
11. Sp. Munc. SI . 25 10 4 11 29-30 24
12. A.S. Drobeta 25 9 6 10 33-43 24
13. Mec. Fină 25 11 2 12 25-37 24
14. Autobuzul 25 9 5 11 25-32 23
15. Electromureș 25 9 5 11 29-36 23
16. Sp. M. Caracal 25 8 4 13 24-45 20
17. Met. Buc. 25 4 5 16 24-43 13
18. Progr. Buc. 25 4 4 17 16-36 12

ETAPA VIITOARE (duminică 8 
mai) : Sportul Muncitoresc Ca
racal — Metalul București (0—6). 
I.C.I.M. Brașov — Progresul Vo
ința București (2—1). Electromu- 
reș Tg. Mureș — Electroputer 
Craiova (0—4), C.M.M. Pandurii 
Tg. Jiu — Sportul Muncitoresc 
Slatina (2—2). F. C. Inter Sibiu — 
Chimia Rm. Vilcea (2—1). Auto
buzul București — Tractorul 
Brașov (2—3), Mecanică Fină 
București — Jiul Petroșani (0—2). 
C. S. Tîrgoviște — Gaz Metan 
Mediaș (0—2), Sportul „30 Decem
brie" — A. S. Drobeta Tr. Seve
rin (2—1).

Relatări de la I. Ghlșa, R.
Străjan, S. Marton, E. Herman, 
P. Fuchs, A. Crișan, I. Mlhnea, 
I. Purice și T. Țăranu.
1. F.C. BIHOR 25 16 6 3 56-16 38
2. Gloria B-ța 25 15 5 5 55-18 35
3. U.T.A. 25 14 5 6 42-18 33
4. C.S.M. Reșița 25 12 4 9 24-26 28
5. F.C. Mar. 25 11 4 10 27-23 26
6. A. S. Paroș. 25 11 3 10 42-35 25
7. Strungul 25 11 3 11 32-31 25
8. Met. Bocșa 25 9 7 9 30-31 25
9. Olimpia S.M. 25 9 6 10 41-29 24

10. Armătura 25 9 6 10 27-34 24
111. Chimica 25 10 3 12 37-50 23
12. Progr. Tim. 25 9 4 12 31-38 22
13. Dacia 25 9 4 12 31-39 22
14. Gloria Reș. 25 9 3 13 30-41 21
15. Victoria C. 25 9 2 14 20-36 20
16. Sticla 25 9 2 14 31-49 20
17. Min. B. Sprie 25 8 4 13 22-44 20
18. C.I.L. Sighet 25 7 5 13 24-44 19

ETAPA VIITOARE (duminică I 
mai) : F. C. Maramureș Baia 
Mare — C.I.L. Slghet (1—0), 
C.S.M. Reșița — Metalul Bocșa 
(0—0), Strungul Arad — Chimica 
Tîrnăveni (1—2). Dacia Mecanica 
Orăștie — F. C. Bihor Oradea 
(0—4), Armătura Zalău — Victo
ria Cărei (3—2), Olimpia I.U.M. 
Satu Mare — Minerul Baia Sprie 
(2—2), Gloria Bistrița — Glorie 
Reșița (2—2), Sticla Arieșul Tur
da — U. T. Arad (0—4), A.S.A. 
Progresul Timișoara — A. S. Pa- 
roșeni (0—3).

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2< DIN 1 
MAI 1988. Extragerea I : 56 65 
8 20 : extragerea a Il-a : 38 74 
71 73; extragerea a III-a ! 26 
30 54 46. Fond total de ciștiguiri: 
589.456 lei.
• ASTÂZI, MARȚI, este UL

TIMA Zi pentru procurarea bi
letelor ou numerele favorite la 
TRAGEREA OBIȘNUITA PRO- 
NOEXPREs de mîtae, miercuri, 
4 mai.

• A începi A vînzairea bilete
lor și la TRAGEREA EXCEPȚI
ONALA PRONOEXPRES, pro
gramată să se desfășoare dumi
nică, 8 mal, ia oare se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300", im
portante sume de bani șl ex
cursii în R.D. Germană. Alte 
amănunte în prospectul tragerii, 
pe care ti găsiți la orice agen
ție Loto-Pronosport.



Pe stadionul Tineretului din București

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI

La start, concurenți din 7 țări

vor 
vi

se va 
Grand 
indivi-

De azi, Stadionul Tineretului 
din Capitală cunoaște febra 
marilor intreceri. Reprezentan
ții a șase țări — Bulgaria. R. D. 
Germană, Felonia, Tuicia. Un 
garia și U.R.S.S. — se vor ală
tura sportivilor noștri pentru a 
participa la Campionatele In
ternaționale ale României la tir 
cu arcul. întrecerea, care con
stituie un bun prilej de ve
rificare a stadiului pregătirilor 
înaintea „Europenelor" ce 
avea loc la sfîrșitul lunii 
itoare la Luxemburg, 
desfășura în sistem 
F-I.T.A., atît în probele 
duale, cit și pe echipe.

Pentru noi este un examen 
extrem de dificil, din două 
puncte de vedere. Primul : sub 
această formă de concurs in
trodusă de federația intern țio- 
nală de trei ani în campionate 
mondiale, europene ș.a., pentru 
mărirea spectaculozității, spor
tivii noștri au avut puține pri
lejuri de a-și măsura forțele, 
în țară fiind organizate anul 
trecut doar trei astfel de în
treceri, iar în acest an, una 
singură. Al doilea : oaspeții vin 
din țări în care tragerile cu 
arcul au o veche tradiție și un 
ridicat grad de competitivitate, 
nivel demonstrat de ei nu o 
dată în mari concursuri.

Cu toate acestea, așteptăm de 
la arcașii noștri, dar mal ales 
de la arcașe (aflate de la o 
vreme într-o evidentă curbă

ascendentă) rezultate bune, atît 
în disputele individuale, cît și 
in cele pe echipe. Speranțele 
noastre sînt îndreptățite dacă 
amintim că la ultimul lest de 
dinaintea „Internaționalelor", de 
acum două săptămîni din Ca
pitală, au fost realizate, in a- 
celași sistem, Grand F.I.T.A., nu 
mai puțin de 11 noi recorduri 
naționale, dintre care, cel ai 
Dianei Nicolaescu din semifi
nale (328 p) înseamnă o per
formanță competitivă pe orica
re poligon din lume. Dar și 
bunele prestații din ultimui 
timp ale Gabrielei Cosovan, 
Aurorei Chin Matei, precum și 
ale lui Victor Stăncscu, Iosif 
Szatmari și Mircea Fîrdea — ca 
să cităm doar pe membrii de 
azi ai echipelor naționale — ne 
fac să credem că această a 9-a 
ediție se va încheia cu noi re
corduri românești, cu obți
nerea de noi stele FITA și cu 
cit mai multe clasări pe podiu
mul de premiere.

Azi, după antrenamentul ofi
cial (care, conform regulamen
tului F.I.T.A., face parte inte
grantă din concurs), de la ora 
13,30 are loc festivitatea de 
deschidere a Campionatelor, 
urmînd ca mîine să se des
fășoare, de la ora 9, primele 
întreceri de calificare, pe dis
tanțe lungi — 90 și 70 m la 
masculin, 70 și 60 m la feminin

loan NOVAC

Mi la Bacău, Joi la BiditiM

GIMNASTICA
(Urmare -m pag l)

dureri la un picior, antrenorul 
Adrian Goreac menajînd-o ast
fel de la un efort cane ar fi 
sollcltat-o șl mai mult. Bune 
evoluții au avut, de asemenea. 
Diliana Vodenicearova (Bul
garia), Ulrlcke Klotz (R.D. 
Germană), ca și Mauricette 
Geller (Belgia), situate pe 
locuri fruntașe fie la individu
al compus, fie în finalele pe 
aparate.

Rezultate tehnice : individual
compus feminin — 1. Daniela Si- 
llvaș 39,626 p ; 2. Eugenia Golea
39,459 p : 3. Camelia Voinea 39,275 
p ; 4. Diliana Vodenicearova (Bul
garia) 38,575 p ; 5. Ulricke Klotz 
(R. D. Germană) 38.225 p ; 6.
Mauricette Geller (Belgia) 3T,900 
P ; 7. Orsolya Lorinez (Ungaria) 
37,625 p; 8. Snejana Petrova (Bul
garia) 37,600 p ; finale pe apara
te, masculin : sol — Marius To
bă (România) 19,050 p. Marius 
Gherman (România) 18.950 p, 
Orjan Dahl (Suedia) 18,800 p: 
cal cu mînere : Marian Rizan 
(România) 19,675 p. Gherman 
19.490 p, Zhou Fuxiang (R. P. 
Chineză) 19,100 p ; Inele : Tobă 
19.600 p. Evgheni Indlukov (URSS) 
și Sleffen Rammler (RDG) 19.100 
p ; sărituri : Gherman i9,375 p, 
Jose Tejada (Cuba) și Zhang 
Zhiui (R. P. Chineză) 19,250 p ; 
paralele : Paolo Bucci (Falia) si 
Gherman 19,550. Rizan 19.450 p ; 
bară fixă : Indiukov 19.650 p. 
Tobă 19,400 p. Irving Torres (Cu
ba) 19,300 ; finale 
minin : sărituri — 
Sllivaș 19,650 p. 
19,575 p ; paralele

Yang Yu

pe aparate fe- 
Golea 19.735 p, 
Vodenicearova 

: Silivaș 19.775 
p. Yang Yu (R. P. Chineză) 
19,600 p. Golea 19,500 p ; blrnă : 
Golea 19,700 p, Voinea 19,150 p. 
Melinda Milosevics (Ungaria) 
18,950 p ; sol : Golea 20.00 p. 
Vodenicearova 19,625, Klotz 
19,500 p.

DUBLĂ INTILNIRE PUGILISTIC*
ROMÂNIA

Sala Sporturilor din Bacău 
găzduiește astăzi, începind de 
la ora 17. prima din dubla în- 
tîlnire internațională de box 
dintre reprezentativele de ju
niori ale României și RD. Ger
mane, revanșa urmînd să fie 
găzduită joi, la Buhuși. Antre
norul coordonator al lotului 
nostru, Relu Auraș, ne-a decla
rat că din echipa română vor 
face parte, in primul rînd, cîș- 
tigătorli și medaliații turneelor 
internaționale susținute anul 
acesta — L. Doroftei, N. Dima, 
P. Paraschiv, L. Gheorghiță, V. 
Văduva — precum și alți re
prezentanți ai noului nostru val 
pugilistic, care vizează titula
rizarea în formația pentru „eu
ropenele" de juniori din luna 
august. Se profilează, deci, o 
confruntare de mare interes, 
știut fiind faptul că și boxerii 
din Republica Democrată Ger
mană se pregătesc pentru ace
lași mare obiectiv — Campio
natele Europene.

O NOUĂ VICTORIE
A BOXERILOR CUBANEZI
WASHINGTON, 2 (Agerpres). 

Tradiționalul meci de box din
tre selecționatele S.U.A. si Cu
bei, găzduit de orașul Atlantic 
City, s-a încheiat cu o nouă vic
torie a pugiliștilor cubanezi, cu 
scorul de 10—2. In limitele cate
goriei supergrea, Jorge L. Gon
zalez (Cuba) l-a învins prin k.o. 
în primul rund pe Kelvin Fitz
patrick.

ȘTAFETA
In finalul reuniunii de slmbătă, „Internaționalele" au trăit 

un moment cu o încărcătură aparte de orgoliu și nostalgie : 
reprezentantele noastre medaliate de-a lungul Olimpiadelor 
moderne (de fapt, șl un bărbat, Dan Grecu) au fost distinse 
cu Insigna C.I.O., ca semn de nestinsă prețuire. Așa s-a fă
cut că o sală plină plnă la refuz a asistat, respectuos ridica
tă In picioare, la „alinierea" tnconfundabllelor campioane ale 
gimnasticii românești de Ieri și de azi, din care n-au lipsit — 
fără a epuiza lista — Atanasia Albu și Emilia Liță (Melbourne 
1936 Roma 1960). Anca Grlgoraș (Montreal 1976) șl Melita Ruhn 
(Moscova 1980), Ecaterina Szabo și Simona Păuca (Los Ange
les 1984), In frunte cu, firește, performera nepereche numită 
Nadla Comăneci, deținătoarea unul palmares olimpic mic (5 
medalii de aur, 4 ' 
Moscow 1980.

Deliberat, lingă 
suririi ei. Spre a 
una proaspătă și ____ _ .
mă și domină arena internațională, dăruindu-l campioane de 
anvergură șl — poate chiar mai mult — mereu alte orizon
turi mereu alte dimensiuni, invariabil mai cuprinzătoare și mai 
îndrăznețe. E lesne de dedus că, asemenea unui flux, ș.afeta a 
fost purtată, cu onoruri, de la o generație ta alta. Cind scri
em, cu nestrămutată convingere, că ea va fi dusă mai depar
te, continuîndu-și drumul de triumfuri, avem in vedere (mă
car) două argumente. Faptul că multe dintre 
slmbătă (Albu. Comăneci, Dunca, Eberle, Ruhn. 
rămas. ce antrenoare, în aria disciplinei care 
și, pe de altă parte, clasa „promoției" actuale, 
talentată. superbă și la Constanța, capabilă — 
Rotterdam 1987 — să desăvîrșească lucrarea predecesoarelor.

Ștafeto deci, una a muncii și a tenacității, e pe mtini bune 
și nu peste multă vreme, slntem siguri. Dantela Stltvaș. Eu
genia Golea șf coechipierele lor vor prinde, și ele, la rever 
Insigna C.l.O. Le ținem pumnii strînsi.

Ovidiu IOANIȚOAIA

de argint), dobîndit la Montreal .976 st

fiecare Olimpiadă am așezat și anul desță- 
proba că, de mai bine de 3 decenii, totdea- 
nelstovită, gimnastica noastră feminină ani-

laureatele de 
Szabo etc.) au 
le-a consacrat 
temeinică și 
după modelul

La Cluj-Napoca, in meci de baschet feminin
ROMÂNIA (tineret) - R. P. CHINEZĂ 70-90

Selecționata feminină de bas
chet a R. P. Chineze a repurtat 
victoria și în al treilea 
susținut în țara noastră, 
luînd în Sala Sporturilor 
Cluj-Napoea, în compania 
pel de tineret a României, 
petele au eîștigat cu
(43—37), Ia capătul unei ' 
ceri echilibrate doar în t 
repriză.

Au înscris : Costanașiu 
Balogh 19, Manasses 18, Misăilă 
2 (-evenită în activitate după o 
absență de aproape opt tuni),

2, Morar 6, Vigh 4, Ni-

ALTE RECORDURI MONDIALE ÎN ULTIMELE
ÎNTRECERI ALE CE. DE HALTERE

LONDRA (Agerpres). — Cam
pionatele Europene de haltere 
au continuat la Cardiff cu 
trecerile la categoria 
victoria revenind lui 
Hrapati (U.R.S.S.), cu 
de 420 kg. Sportivul sovietic 
stabilit un nou record mondial 
la stilul „aruncat" cu 235 kg. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat concurențil bulgari Ivan 
Ceakarov 417,500 kg și Rumen 
Teodosiev 400 kg.

La categoria 100 kg pe primul 
loc s-a situat Detelin Petrov 
(Bulgaria) 425 kg, urmat de 
Aleksandr Popov (U.R.S.S.) 
422.5 kg și Andor Szanyi (Un-

în-
90 kg, 
Anatoli 

un total 
a

garia) 420 kg.
Sportivul sovietic luri zahare- 

vici s-a clasat pe primul ioc la 
categoria 110 kg, cu un total de 
452,5 kg — nou record mondial. 
Zaharevld a stabilit, de aseme
nea, un nou record al lumii la 
stilul aruncat, cu 250,5 kg.

întrecerile categoriei +110 kg 
au fost cîștigate de halterof+ul 
sovietic Leonid Taranenko. cu 
un total de 462,5 kg, pe locurile 
următoare sltuîndu-se Antonio 
Karstev (Bulgaria) 447,5 kg șl 
vest-germanul Manfred Nerlin- 
ger 442,5 kg.

La aceste categorii țara noas
tră nu a avut reprezentanți.

în această săptămină, la Timișoara

ROMANIA PORTUGALIA IN „CUPA DAVIS“11

meci 
Evo- 

din 
echl- 

. oas- 
90—70 
între
prinsa

10,

CAMPIOANA LA BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag l)

o contribuție demnă de subli
niat și-au adus-o și ceilalți 
compopențî ai echipei, loan 
Uglai, Ion Ionescu, Victor Ia- 
cob. Bogdan Bărbulescu. Mi
hai Hălmăgeann și Mircea 
Ivanov. Au marcat : Vinereanu 
17, Sinevici 17, N.culescu 36. 
Ionescu 9. Uglai 2. David 24, 
Constantin 9, respectiv Ermu- 
raclie 34. Ardelean 21 Reisen- 
buchler 15. Cernat 1» Căpu- 
șan 6, Crîstescu 2, Brăniștea- 
mi 3, V. Ion 4. Au arbitrat 
foarte bine Fi. Baloșescu și 
I. Oîarn.

în celălalt meci. I.C.E.D. 
București — Dinamo Oradea 
116—111 (99—99. 50-57). O par
tidă palpitantă. în care oră-

denii au condus în majoritatea 
timpului de joc. Antrenorii Mir
cea Cîmpeanu și Silviu Rotaru 
și-au dovedit din nou profe- 
sionalitatea. oontribuind ca, în- 
tr-un final dramatic, să în
toarcă rezultatul In favoarea 
echipei lor. Arbitri : D. Oprea 
șl M. Oprea.

CLASAMENTUL FINAL
1. Dinamo
2. steaua
3. I.C.E.D.
4. Dinamo

Buc.

BUC. 
Or.

5. Rapid Buc. 3 _ .
6. Balanța Sibiu 3 2 1
7. Farul C-ța 3
8. Acad. M. Buc. 3

3 0

1
0

2
3

325
321
281
298

9. ELBA Tlm.
10. RAMIRA
11. C.S.U. Bv.
12. Polit. Iași

Szenes
țulescu 4, V. Popa 2, Enyedl 3 
pentru gazde ; ooșgeterele 
petelor : Liu Iun 15, I ’ 
Met 13, Zhang Wei 12.

oas- -------------- -. L1 Dong 
__ ...----------. . Arbitri :

Yamg Cinevhua (R. P. Chineză) 
și G. Isofache (România).

Mircea RADU — coresp.

Sfîrșitul acestei săptămîni va 
fi marcat, la Timișoara, de 
meciul de tenis România — 
Portugalia, contînd pentru tu
rul I al Zonei Euroafricane, 
subzona B din cadrul grupei 
valorice I a „Cupei Davis".

Cum se știe, actuala ediție 
(cu numărul 76) a prestigioasei 
întreceri mondiale masculine 
pe echipe se va desfășura după 
un sistem nou la nivelul gru
pelor zonale, ale căror echipe 
au fost reeșalonate (după re
zultatele din ultimii ani) în 
două grupe valorice. Echipa 
noastră (și cea a Portugaliei) 
a fost cuprinsă în zona Euro- 
africană (grupa I B), alături 
de formațiile Olandei și U.R.S.S. 
(capi de serie, care sînt libere 
în primul tur). Bulgariei și Se
negalului. Celelalte zone ale 
grupei I sînt formate din cîte 
șase reprezentative, cu urmă
torii capi de serie : Marea Bri-

tanie și Austria (zona Euroa- 
fricană, grupa I A), Argentina 
și S.U.A. (zona Americană), 
Coreea de Sud și R.P. Chineză 
(zona Asia-Oceania). învingă- 
toarea fiecărei zone se califică 
in „grupa mondială".

Reprezentativa noastră de 
„Cupa Davis" — alcătuită din 
Florin Segărceanu, Adrian Mar- 
cu, Mihai Vanță și George 
Cosac , antrenor și căpitan ne
jucător Ștefan Georgescu — 
se află, de cîteva zile. în ora
șul de pe Bega, unde își con- 
iinuă pregătirile. Oaspeții sînt 
așteptați să sosească marți sea
ra, cu următorii jucători • Nuno 
Marques, Joao Cunha e Silva 
și Marco Seruca (care l-a în
locuit în ultimul moment pe 
Pedro Cordeiro). Echipa este 
însoțită de căpitanul nejucător 
Jose Costa.

Arbitru al meciului a fost 
desemnat Daniel Jelly (Israel).

„INTERNAȚIONALELE11 UN TRASEU INEDIT

DE GIMNASTICA AL CURSEI PĂCII

ALE R. P CHINEZE
BEIJING (Agerpres). Con

cursul Individual masculin din 
cadrul Campionatelor Internați
onale de gimnastică ale 
Chineze, competiție ce se 
fășoară la Beijing, a tost 
gat de sportivul chinez 
Chongsheng, cu 58,450 p, 
de compatriotul său Li Chuny- 
ang, cu 58,150 p șl de J. 
rend (R.D. Germană) 
57,700 p.

Sportivul român Valentin 
tea s-a clasat pe locul 3 la 
le, cu 19,300 p, precedat de 
Behrend 19,600 p, Wang Chong
sheng (R.P. Chineză) — 19,375 p. 
Gimnastul chinez Guo Linxian a 
eîștigat două probe : paralele
(19,750 p) șl cal cu mînere (19,450 
p), iar coechipierul său LF 
Chunyang s-a situat de aseme
nea pe locul întîl la sol (19,550 
p) și la bară fixă (19,675 p). In 
concursul feminin, sportiva chi
neză Fan Di, cîștigătoarea de la 
individual compus, a terminat 
învingătoare la paralele (cu 
19,825 p) șl la blrnă (19,575 p).

R.P. 
des- 

cîștl- 
Wang 
armat

Beh- 
cu

Pln- 
ine-

J.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM. • Rezultate din 

proba de 10 000 m a concursului 
de ia Kobe s Moses Tanul 
28:07,62, Boniface Marande (am
bii Kenya) 28:24,91. La femei, 
Akemi Matsuno (Japonia) a 
fost Înregistrată in 82:57,39.

BASCHET. • Rezultate înre
gistrate în turneul de la 
Gdansk: Franța — Elect roslla
Leningrad 97—85 (54—37) ; Polo
nia — R.F. Germania 16—62 
(41—26) ; Bulgaria — Spania 
109—59 (52—32), • Intr-un meci
amical feminin disputat ia Ji- 
cin (Cehoslovacia), selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 68—55 (43—32) formația 
Olandei..

CĂLĂRIE. * Concursul de la 
Roma a continuat cu proba 
clasică . pe ■ echipe „Marele Pre
miu" ai națiunilor, cîștigată de 
formația Angliei, cu 4 p penali- 
za-e. Pe locurile următoare s-au 
clasat Olanda 12,25 p. o-, R.F. 
Germania 17,25 p. p.. Franța 
20. p. p„ și Elveția 24 p. p.

CICLISM. • Etapa a 3-a a 
competiției „Turul Regiunilor" 
ce se desfășoară pe șosele din 
Italia, a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Dmitri Konisev, 
cronometrat pe 156 km, între

Arcldosso și Rosignano, în 
3.34:40 (medie orară 43,882 km). 
Pe locurile următoare au sosit, 
în același timp ou învingătorul, 
austriacul Llenhart și Warten- 
berg (R. D. Germană). Lider al 
clasamentului 
se menține 
urmat de 
Și de De

general individual
Traxl (Austria) 
Carcano (Italia) 

Koning (Olan
da). • Etapa a S-a a Turului 
Spaniei, încheiată la Bejar du
pă 229 km, a revenit rutierului 
spaniol Francisco Navarro în 
6.13:13. In olasamentul general 
continuă să conducă spaniolul 
Laudelino Cublno.

HANDBAL. « Finala I.H.F. 
(femei), med tur, la Titograd : 
Buducnost — Egle Vilnius 
(U.R.S.S.) 20—34 (9—19).

POLO. • în cadrul turneului 
de la Tbilisi. echipa R.S.S. 
G-uzine a întrecut eu scorul de 
12—8 formația Greciei, iar re
prezentativa Bulgariei a eîștigat 
cu 10—4 meciul_ eu_ selecționata 
de tineret a

VOLEI. • 
de la Atena 
următoarele 
Germania — 
trla ■ 
Suedia 3—2.

U.R.S.S.
în turneul feminin 

s-au înregistrat 
rezultate 1 R.F. 

Elveția 3—0 î Aus- 
Norvegla 3—1 5 Grecia —

PARIS (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile interna
ționale de presă, cea de-a 42-a 
ediție a tradiționalei competiții 
cicliste internaționale „Cu-sa 
Păcii" va avea Ioc anul viitor 
pe un traseu inedit : Paris — 
Frankfurt pe Main — Berlin — 
Praga — Varșovia — Minsk — 
Moscova (circa 3 000 km). Iniți
ativa organizării „Curse) Păcii" 
pe acest traseu aparține ziaru
lui „L’Humanită".

MARELE PREMIU
BE FORMULA I Al IT1IIEI

ROMA, 2 (Agerpres). „Marele 
Premiu Automobilistic" — For
mula I de la Imola a revenit pi
lotului Ayrton Senna („McLa
ren Honda"), cronometrat pe 
302,400 km cu timpul de 1.32:40,264 
(medie orară 195,794 km). Pe locu
rile următoare s-au clasat Alain 
Prost și Nelson Piquet.

FOTBAL MERIDIANE
DERBYUL campionatului ita

lian (et. 28) : Napoli — Milan
2— 3 (1—1). Au marcat, în ordine, 
Virdis, Maradona (din lovitură 
liberă), Virdis Van Basten și a- 
pol Careca a redus scorul. în 
fruntea clasamentului a trecut 
Milan cu 43 p. urmată de Napoli 
42 p, în ultimele etape. Milan va 
juca cu Juventus (acasă) șl eu 
Como (deplasare), iar Napoli eu 
Fiorentina (d) și Sampdoria (a). 
Alte rezultate : Ascoll — Avelll- 
no 2—0. Pisa — Cesena 1—0, Ro
ma — Florentina 2—1. Como — 
Pescara 2—1, Inter — Sampdoria
3— 1, Juventus — Torino 
Empoll — Verona 1—0.

ÎN SPANIA (et. 35) : 
Barcelona — Real Madrid 
Alte rezultate . - - ■
— Espanol 1—1, Cadiz — 
Socledad 2—2, Logrones - 
suna 0—1, Betis — Gljon 
SabadeU — F. C. Sevilla 
Vigo — Zaragoza 1—1. In 
ment : Real Madrid 57 p, 
Sociedad 47 p. Atletico 43

FINALA Cupei Belgiei

2—1.

F. C. 
. _______ 2—0 !
Atletico Madrid 

Real 
Osa- 
2—0, 
2—1, 

clasa- 
Real 

p.
FINALA Cupei Belgiei se va 

desfășura la 28 mai, la Bruxelles, 
între Anderlecht și Standard 
Liege. In semifinale. Anderlecht 
a eliminat pe Malines, iar Stan
dard pe Lierse.

ÎN PRELIMINARIILE C.M. 
(1990). la Havana : Cuba — Gua
temala 0—1 (0—1).
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