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/n Divizia A de handal masculin DANIELA COSTIAN

SAL/ 
D E

T U
Astăzi, pe stadioane neutre

„OPTIMILE ‘ DE FINALA
ALE CEPEI ttOriÂNIEI EA FOTBAL

Evenimentul fotbalistic al 
săptăminii il reprezintă etapa 
„optimilor" de finală ale Cupei 
României, populara competiție 
fotbalistică desfășurată sub e- 
gida Daciadei. Astăzi, pe șap
te stadioane neutre, vor avea 
loc partidele care vor desemna 
formațiile calificate in „sfer-

turile" întrecerii. A opta intîl- 
nire s-a disputat la 10 aprilie, 
la Baia Mare : F.C. Maramu
reș — Steaua 1—3, 
rea trofeului fiind 
deci, pentru etapa

Iată programul 
de astăzi :

deținătoa- 
calificată, 

următoare.
partidelor

DINAMO BUCUREȘTI -H.C. MINAUR BAIA MARE 28-24
Marți dupa-amiază, in Sala 

Floreasca, s-a disputat (în de- 
vans) partida dintre DINAMO 
BUCUREȘTI și H.C. MINAUR 
BAIA MARE contînd pentru 
etapa a XX-a a Diviziei A. 
Scot • 28—24 (13—8) în favoa-

DIN NOU RECORD,
LA ARUNCAREA DISCULUI i

aveam s-o notăm de nouă ori 
(5—4, pe reprize) în continuare; 
barele s-au opus „frățește", am 
spune (4—4) înscrierii golurilor, 
iar în ceea ce privește elimi
nările (6—5 în... favoarea bucu- 
reștenilor). acesta a fost unul

Participind, în afară de con
curs, la etapa pe Capitală a 
Campionatelor Republicane de 
juniori II, pe Stadionul „23 Au
gust" II, Daniela Costian a în
registrat un nou record național 
la aruncarea discului : 73,84 m 
(v.r. îi aparținea cu 73,78 m). 
Trei din încercările sale au fost 
peste 70 m : 72,68 m, 73,84 m 
și 70,16 m.

La săritura în înălțime Alina 
Astafei a obținut 1.94 m.

Tirgoviște : RAPID - F.C. ARGEȘ
Buzău : DINAMO — F.C.M. PROGRESUL BRĂILA
Brașov : F.C. OLT — C.F.R. PAȘCANI
Tg. Jiu : VICTORIA — C.S.M. REȘIȚA
Făgăraș : CORVINUL — PETROLUL
Sibiu : OLIMPIA I.U.M. — SPORTUL STUDENȚESC
A. Iulia : UNIV. CRAIOVA — S.C. BACĂU

Zece divizionare 
reprezentante ale 
secund se vor afla, 
pe cele șapte stadioane. Dacă 
o amintim și pe F C. Maramu
reș, ajunsă și ea în „optimi", 
înseamnă că Divizia B s-a ca
lificat pînă în acest moment 
al competiției cu cinci echipe. 
Ca orioe partidă de Cupă, și 
cele de aștăzi pot produce a- 
cele rezulta te-surpriză. cete 
care reprezintă însuși elemen
tul caracteristic unui aseme-

A și patru 
eșalonului 

deci, astăzi

nea gen de dispute. Să sperăm 
însă că și fotbalul oferit spec
tatorilor din multe centre iu
bitoare de foibal, gazde ale c- 
tapei de astăzi, va fi la înăl
țimea așteptărilor.

Toate întîlnirîle vor începe 
la ora 17.

In caz de egalitate după 90 
sau 120 de minute, se va re*  
curge la executarea loviturilor 
de pedeapsă pentru desemna
rea învingătoarei.

De astăzi, in Capitala, ultimul turneu la polo seria I

PRIMA ETAPĂ, PRIMUL DERBY: DINAMO-STEAUA

de ieri, fată în față cu portarul 
Foto: Eduard ENEA

gre- 
ac- 
(ca 
cu 
de 
Un

Au 
Gh. 

căror

Cornel Durau, golgeterul partidei 
Nicolae Neșovici
rea bucureștenilor. Un meci cu 
de toate : faze de mare spec
tacol, ratări incredibile, 
șeii copilărești... simulări,
cidentări de nimeni dorite 
aceea a portarului Neșovici 
numai trei secunde înainte 
finalul partidei) etc. etc. 
lucru a fost cert : ambele for
mații, în dorința evidentă de 
a obține un rezultat favorabil, 
au făcut tot ce le-a stat în 
putință pentru a cîștiga. 
reușit elevii antrenorilor 
Licu și V. Samungi, a
forță de atac superioară a con
tat decisiv în obținerea victo
riei. După ce băimărenil au 
deschis scorul (1—0, min. 2), 
dinamoviștii au egalat peste 
două minute, egalitate pe care

dintre puținele aspecte pozitive 
ale arbitrajului ieșenilor C. 
Drăgan și D. Ghcrghișan, care 
au înlăturat, astfel tendința 
spre duritate apărută la un 
moment dat. în rest, o victorie 
meritată a dinamoviștilor, ob
ținută cu multă risipă de ener
gie și cu un plus, totuși, la 
capitolul organizarea jocului. 
Marcatori : Durau 7, Licu 5, 
Mocanu 5 Bedivan 3 (a dat 
pase decisive excelente), Jianu
3. Dogărescu 2, Ștefan 2 și 
Zaharia 1 pentru învingători, 
respectiv Andronic 5. Porumb
4, Covaciu 4, Voinea 4, Hal- 
magy 3. Marta 2, Stamate și 
lacob cit" 1 gol.

Mihail VESA

în „Cupa Davis"

A

PENTRU INTIIA OARĂ FATA IN FATĂ
i 1

în ceea ce privește reprezen
tativa României, aceasta se 
prezintă la startul ediției ac
tuale cu o noutate : George 
Cosac. Dar, fără îndoială, vioa
ra întii rămîne Florin Scgăr- 
ceanu (născut la 
29 martie 1961) ;

Sportul nostru cu mingea pe 
apă își va desemna. în această 
săptămînă. noua campioană. 
La București. în Bazinul Di
namo, are loc ultimul turneu 
din cadrul Diviziei A, în în
trecerea pentru locurile I—6. 
Cele cinci reuniuni zi’nioe — 
de astăzi pînă sîmbătă de la 
ora 16, duminică de la »ra 
8,30 — stau sub semnul luptei 
pentru puncte 
vește disputa 
șui, echipele 
pentru titlu.
titre" are atuul unui avans de 
trei puncte, luat în turneul pre
cedent. de la Cluj-Napoca. Ne 
place însă să credem că fiecare 
formație își va apăra șansa 
pînă la capăt, după cum aș
teptăm jocuri de bună calitate 
și din partea celorlalte com
petitoare.

înaintea acestui turneu, clasa
mentul se prezintă astfel :
1. DINAMO ....... .....................“
2. Crișul
3. Steaua
4. Rapid
5. CSU-TMUCB
6. Voința Cj.-N.

(Reamintim că echipele au ac
ces în turneele 1—G cu puncta
jele din etapele săptăminatc).

Care este programa! ce va pu
tea fi urmărit de iubitorii po- 
loului ? Prima reuriune. de as
tăzi. cuprinde partidele Ranid — 
Voința Cluj-Napoca, Crișul Ora-

doar în ce pri- 
Dinamo — Cri- 
aflate în cursă 
Campioana „en

38 29 5 4 460-280 63
38 27 6 5 460-317 60
38 23 4 11 370-290 50
38 18 5 15 323-340 41
38 13 4 21 311-363 30
38 10 2 26 300-396 22

Imagine de la unul din meciurile precedente dintre Dinamo si 
Crișul : Ardelean încearcă să străpungă „blocajul" arădean 

Foto : Al. ȘOMOGY
dea — CSU Construcții TMUCB, 
Diaamo — Steaua. Miine, tot de 
la ora 16 (cum vor începe și e- 
tapele de vineri și sîmbătă' se 
dispută întîlnirile Crișul — Vo
ința, Steaua — C.S.U., Dinamo — 
Rapid, iar vineri : Dinamo — 
Voința, Rapid — C.S.U., Crișul
— Steaua ; sîmbătă : Steaua — 
Voința, Dinamo — C.S.U., Crișui
— Rapid, iar duminică, de la ora 

8.30 : C.S.U. — Voința, steaua — 
Rapid, Dinamo — crișul.

VICTORII ROMÂNEȘTI
LA
DE LA RENNES (Franța)

Reprezentativele de tenis ale 
României și Portugaliei ur
mează să se întîlnească pentru 
prima dată într-un meci de 
„Cupa Davis", vineri, sîmbătă 
și duminică la Timișoara, oraș 
care a mai găzduit întreceri 
ale „Salatierei de argint" : în 
1981 cu Brazilia și cu Argentina 
și în 1983 cu ~ '
formații s-au 
însă. în 1979, 
echipe dotată 
(tur-retur). în 
Dumitru Hărădău, 
gărceanu și Andrei Dîrzu, în 
ambele manșe jucătorii noștri 
terminînd victorioși.

Echipa oaspete sosește la Ti
mișoara în cursul zilei de azi, 
și are în componentă jucători 
tineri, dornici de afirmare, cei 
doi care vor evolua în meciu
rile de simplu (variantele de 
modificare fiind, practic, ine
xistente) sînt : Nuno Marques, 
născut la 9 aprilie 1970 
Oporto ; semifinalist, în 
martie, la concursul „Cupa Ma
deira", cuprins în calendarul 
Federației internaționale ; nr. 
11 (1986) și nr. 7 (1987) In cla
samentul mondial al juniorilor ; 
Joao Cunha e Silva, născut la 
27 noiembrie 1967 la Lisabona; 
campion național în 1986 și 
1987 ; finalist. în luna februa
rie. la concursul de la Nairobi ; 
nr. 10 (1985) în clasamentul 
mondial al luniorilor . locul 1 
In Circuitul sud-american si la 
Orange Bowl, ambele de ju
niori, în 1985 ; calificat între 
primii 16 la Wimbledon în 1985; 
Marco Seruca l-a înlocuit în 
ultimul moment pe Pedro Cor
deiro .

Chlle. Cele două 
mai confruntat, 

în competiția pe 
cu „Cupa Saab" 
care au evoluat 

Florin Se

Doino

București la 
de cinci ori

STÂNESCU

(Continuare în pag a 4-a)

ÎNTRECEREA INAUGURALA A ANULUI LA K/'RTING
A Început și activitatea com- 

petiționalâ la karting. - • '
concurs al anului — 
Primăvară" — a avut 
kartodromul din Galați 
ticipare la start foarte 
să : 91 di. concurent! 
asociații și cluburi 
cîștlgători dintre aceștia 
Zoltan Flesh (Unio Satu Mare), 
Gheorghița Roșu (Danubius IJTL

Primui 
„Cupa de 
loc pe 
cu o oar- 
numero.a- 
de la 31 

din țară, 
fiind :

Galați), ia: la cădeți Adrian orza 
(CJAK Bistrița Năsăud).

La sfîrșitul întrecerii 
avut loc 
125 cmc. 
împlinirii 
ființarea 
la Galați 
revenit lui Mihai Roșea 
bius IJTL Galați)

Sorin NICOLESCU coresp.

a mai 
la clasa 

prilejul
un concurs.
organizat cu
a 20 de ani de la in- 

primei sjcț'i de karting
Trofeul pus în joc a 

(Danu-

„Internaționalele44 României la tir cu arcul

LA START, TRĂGĂTORI DE CERTA VALOARE
Ieri. în cadrul deosebit de 

ospitalier al Stadionului Tine
retului din Capitală, s-a des
chis cea de a 9-a ediție a 
Campionatelor Internaționale 
ale României la tir cu arcul. 
Organizată în sistem Grand 
FITA. competiția reunește la 
start reprezentanții a șapte 
țări — Bulgaria, R.D. Germa
nă, Polonia. Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles. Româ
nia — dornici să-și verifice 
actualul stadiu de pregătire în 
vederea unor apropiate con
fruntări.

In acest context, pe terenul 
central al 
tulul s-au 
valoroși, cu 
de vizită". Din rîndul acestora 
se detașează sovieticul Dmitri 
Sizov, campion european de

Stadionului Tinere- 
prezentat trăgători 

excelente ..cărți

Antrenamentul oficial, înaintea startului
Foto: E. EDUARD(Continuare in pag 2-3)

Concursul desfășurat ia Re
nnes (Franța) a fost dominat 
de tinerele înotătoare române, 
învingătoare în trei din cele 
patru curse de 100 m dintr-un 
program care a mai cuprins 
probe de 200 m mixt și 4 X 
100 m liber, ștafeta fiind cîș- 
tigată, de asemenea de repre- • 
zentantele noastre. Livia Co- 
pariu s-a impus la 100 m flu
ture. unde a fost cronometra
tă în 1 :03.86 
pe Carole 
1 :04,77 și 
(R.F.G.) 1 :05,15. în 
spate. Alexandrina 
a sosit prima cu 1 :05,29 ur
mată de elvețianca Eva Gys- 
ling 1 :05,67 si olandeza Annie 
De Jong 1 :06,91. în cursa de 
liber. Luminița Dobrescu a ur
cat pe prima treaptă a podiu
mului datorită timpului de
57.87. superior rezultatelor o-

landezei Diana Plaats — 58.27. 
franțuzoaicei Pascale Guyot — 
59.64 etc. Andreea Sighiaito a 
ocupat poziția secundă la 200 
mixt — 2 :23.74. după Silvia 
Parera (Spania) — 2 : 23.46 iar
Liana 
la 100 
tigat belgianca Anne Bonvoisin 
t : 14.82). Victorie românească 
și la 4 X 100 m liber unde Co- 
oariu. Croitoru 
brescu au 
4 :01.00. in timp ce 
olandez a

Prin 
chtpa 
loc în 
minin

devansîndu-'
Brook
Uta

(E’veți -i) 
Hermann 
procedeul

Croitoru

Coman a fost a treia 
bras cu 1 : 16.96 (a ciș-

Si Shi ario Do- 
obtinut în final 

cvartetul 
sosit în 4 ' 01.41.

adiționarea timpilor e- 
noastră a ocupat primul 
clasamentul seneral le
al competiției.



tn Divizia A de rugby /n Campionatul Diviziei A de popice

CONTACTOARE ÎNTRECE PE DINAMO,
ÎN CEL MAI FRUMOS MECI AL ETAPEI

de 
dintre Gloria și 

Ploiești, 
locurile), a 
electrizant, 
pentru că 

arătat

părăsit 
dreptul 
fierbinți, 
echipe s-au 
la o angajare maximă. A

start, for- 
superiorită- 
în min. 17,

(din l.p.), 
de atacuri

Za- 
Dumi-

succesiune
s-au evidențiat

II, Cioarec,
Gheorgldosu, in mod 

Anterior,

Anticipările noastre s-au a- 
deverit. Meciul de la Buzău 
dintre Contactoare și Dinamo 
București, din etapa a XlV-a 
a Diviziei A de rugby (grupa 
I valorică), a avut literalmen
te atuurile unui derby. Vic
torioasă cu 18—11 (12—7). for
mația gazda este în măsură să 
vizeze un loc intre fruntașele 
clasamentului (firește. în per
spectiva unor noi reușite) ; în
vinsă, echipa oaspete a pier
dut șj mai mult contactul cu 
prima clasată, Steaua (a se 
vedea clasamentul).

Meciul, disputat in prezența 
a peste 6.000 de spectatori (a- 
proape toți cei care au urmă
rit „deschiderea", partida 
fotbal de „B“ 
Prahova CSU 
și-au 
de-a 
faze 
bele 
puse 
rezultat 6 întrecere aspră/ băr
bătească. temperată din când 
în cînd de intervențiile 
prompte ale arbitrului, perma
nent pe fază.

Deciși să arate că acel 16—16 
din tur n-a fost doar o trecă
toare sclipire de orgoliu, rug- 
byștii buzoieni și-au impus i- 
nițiativa. încă din 
țind concretizarea 
ții lor. Au reușit, 
prin PODĂRESCU 
după o 
în care 
fi eseu 
traș și 
deosebit. Anterior, diruamo- 
viștii rataseră două l.p.. prin 
Toader nervos, ca de altfel 
mulți dintre jucătorii oaspeți. 
Acejași TOADER va aduce e- 
galarea (min. 20) tot prin l.p. 
Dar numai pentru 6 
deoarece PODĂRESCU 
altă Lp. reușită 
din nou în avantaj echipa sa. 
Jocul se '
pînă în min. 37 cînd, la o ezi
tare a apărării buzoiene. PA
RASCHIV. după o grămadă 
foarte aproape de spațiul de 
țintă advers. înscrie un eseu. 
Toader ratează transformarea, 
în replică rugbyștii gazdă trec 
la cîrma jocului, sînt aproape 
de - înscrierea unui drop (Po- 
pișteanu se grăbește !). dar 
DUMITRAȘ, excelent susținut 
de întregul pachet de înaintași 
al Contactoarelor. aduce iarăși 
în a van tai echipa sa. prin- 
tr-un frumos eseu pe oare 
PODĂRESCU îl transformă.

La reluare, tempoul de joc 
se menține a’ert, buzoienii se 
„văd" mai mult, sînt mai de
ciși, atacă supranumeric, 
mai lucid 
viștii. Și, 
Contactoare 
avantajul prin 
(min. 53.
PODĂRESCU 
Lp.). Scorul

minute,
— la o 

va aduce

menține echilibrat.

ceva 
decît dinamo- 

pe acest fond, 
își mărește 

POPIȘTEANU 
din l.p.) și

(min. 72, tot din 
ajunge la 18—7

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INEORMEAlA

,BOXEXPRES“.

cadrul a 6 extrageri, cu- 
în 2 faze și cu un total 
de numere, participanții 
..................................... în

5

EXAMEN PENTRU GHIZI MONITORI SCHI
O.N.T. CARPAȚI BRAȘOV organizează In zilele de «, I 

si 8 mai a.c„ un examen practic pentru obținerea atestatu
lui de ghid monitor schi

Condiții studii medii și cunoașterea limbilor engleză și 
germană Prezentarea se va face dimineața, la ora 9,30. la 
Birou) agrement de la complexul „Favorit" din Poiana 
Brasov.

Informații suplimentare la telefoanele 13174 și 922/62310
Jî — Biroul agrement. jf
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

o mar- 
oaspeți.

18—11 
Victorie

pentru Contactoare și după as
pectul jocului se părea că nu 
se va mai produce nici o modi
ficare. Iată însă că în ultimul 
minut, TOFAN reduce din han- 
dicap, prin eseu, după 
gine bine jucată de 
Așadar, rezultat final 
pentru Contactoare. 
meritată, dar muncită.

Arbitrului Constantin Stanca 
— Constanta (la margine R. If- 
timie+M. Anton), care a con
dus impecabil un meci care 
l-a solicitat continuu, ! s-aua- 
liniat formațiile : 
TOARE : Ciobică 
teanu, Țuică,
Tudor - Podărescu, Gomoes- 

iancu, Oprea, Zafiescu

CONTAC- 
Popiș- 

Capmare,

O disputată luptă pentru minge, in meciul dintre Farul Constan
ta si Știința CEMIN Baia Mare

Foto : Nicolae PROFIR
II — Dumitraș, Gheorghio.su 
— Andronic (Alexandru), Fi- 
lipoiu, Cioarec. DINAMO : 
Toader — C. Popescu, Lungu, 
Tofan (Franciuc). Aldea — 
Fl. Ion. Paraschiv — Semen, 
Vereș, Doja — Caragea, Cojo- 
cariu — Pașcu (C. Gheorghe), 
Gh. Ion, Bucan.

Tiberiu STAMA

C.S.M. SUCEAVA - STEA
UA 15—18 (12—6). Meciul a 
fost egal (15—15) pînă în min. 
70(1) și doar plusul de expe
riență al oaspeților le-a a- 
dus victoria. Realizatori : LI- 
VADARU — 3 l.p. și drop și 
VASILIU drop pentru C.S.M., 
respectiv D. ALEXANDRU 
3 l.p. și transf., BOLDOR 
eseu și IGNAT — drop, 
condus N. Ca’oianu - 
(I. Mîndreacu, coresp.)

A
Buzău

28—25 (17—4).
<a dominat, oițe 

înscris : DUMI- 
OPRIȘ, COJA-

FARUL - ȘTIINTA CEMIN 
BAIA MARE “ ‘
Fiecare echipă 
o repriză. Au 
TRU, FOCA,
NU, cîte un eseu și BEZUȘCU 
2 dnop-uri și 2 l.p. pentru Fa
rul. STEFIUC și SUGAR — 
cîte un eseu. CANTE A — eseu, 
și 2 drop-uri. V. ION o l.p. și

zile pentru procurarea biletelor 
cu numerele dv. preferate I

• Iată care sînt și cele 13 me
ciuri cuprinse în Programul con
cursului Pronosport de duminică, 
8 mal : 1. Avellino — Empoll ;
2. Cesena — Internazlonale ; 3.
Fiorentina — Napoli ; 4. Milan
— Juventus ; 5. Pescara — Asco- 
li ; 6. Sampdoria — Pisa ; 7. To
rino — Roma ; 8. Verona — Co
mo ; 9. Arezzo — Catanzaro ; 10. 
Bari — Messina ; 11. Cremoaese
— Bologna; 12. Padova — Ber- 
letta ; 13. Udinese — Brescia.

CÎSTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 1 MAI 1988

Și

Și

Categoria 1 (13 rezultate) : 6 
variante 109% a 15.832 lei 
69 variante 25% a 3.958 lei;

Categoria 2 (12 rezultate) : 43 
variante 100% a 1.349 lei 
1.465 variante 25% a 337 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) t
375 variante 100% a 261 lei și 
12.586 variante 25% a 65 lei.

g

I
I 

g 
£
S 

2 transf. pentru Știința. A ar
bitrat Gh. Pr>sacaru — Iași 
(Cornel ~

Pr>sacaru
Popa, coresp.)

SIBIU — „U“ TIMI-
27—9 (18—6). Meci la 

gazdelor, care au

C.S.M. 
ȘOARA 
discreția 
concretizat prin AMARIE — 
eseu, 3 l.p,, 2 transf., LEOR- 
DEAN — eseu, ROȘU — drop, 
IVANC1UC — l.p., respectiv
DOMOCOȘ — 2 drop-uri și 
l.p. (I. Boțocan, coresp.)

„POLI" IAȘI — C.S.U. CON
STRUCȚII 32—3 (14—3). O
primă repriză oarecum echili
brată, după care gazdele s-au 
impus neț. Au marcat : VA- 
SILIU (2), LEUCIUC, CRIS-

TEI, ELISEI - eseuri, MITI- 
TELU — eseu și transf. VA- 
SILACHE 3 transf., respectiv 
PANA l.p. A arbitrat Al. 
Pavlovici — București (Alex. 
Pîntea, coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI —
GRIVIȚA ROȘIE 10—12 (4—9) 1

*) Rezultatul meciului „U“ 
Timișoara — Știința Petroșani a 
fost de 58—17 și nu 50—17 (cum 
a apărut dintr-o eroare de trans
misie).

1. Steaua 14 13 0 1 485-266 40
2. Dinamo 14 9 2 3 300-183 34
3. Știința B.M. 14 8 3 3 256-216 33
4. Gr. Roșie 14 8 1 5 230-191 31
5. Farul 14 8 0 6 239-210 30
6. „Poli**  lași 14 7 1 6 232-189 29
7. Contactoare 14 « 2 6 215-213 28
8. „U**  Timiș. 14 6 0 8 251-281 26
9. Știința Petr. 14 4 3 7 178-278 25

10. C.S.M. Sb. 14 5 0 9 229-275 24
11. C.S.M. Sv. 14 4 0 10 199-266 22
12. C.S.U. C-ții 14 0 0 14 163-409 14

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 4 
mai, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începind de la ora 
15,50. Aspecte de la operațiunile 
de tragere vor fi radiodifuzate 
pe programul I începînd de la 
ora 16,15, în reluare, pe același 
program, la ora 23,05, șl mîlne, 
joi, 5 mai, la ora 8,55.
• Așa după cum am mai in

format, duminică, 8 măi, va a- 
vea loc TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA —

• în 
prinse 
de 42 
au posibilitatea de a intra 
posesia unor importante cîștiguri 
în autoturisme „Dacia 1300", bani 
și excursii în R. D. Germană. 
Consultați prospectul tragerii 
șl procurați-vă din timp biletele 
la această atractivă tragere.

Ș Nu uitați nici de Tragerea 
obișnuită LOTO de vineri, 6 mai, 
astăzi și mîine fiind ultimele

Campionatul de box (juniori) al Capitalei

In sala Construcția din Caoita- 
lă a avut loc faza pe municipiul 
București din cadrul Campiona
tului Național de box rezervat 
juniorilor, competiție al eărel 
cîștigătorl au obținut calificare--' 
la turneul final, ca șl învingătorii 
de la „zone". In cele două gale 
finale, au obținut victorii urmă
torii sportivi, în ordinea catego
riilor (juniori mari) : FI. Dumi
tru (Mașini Unelte), V. Călin 
(Mecanică Fină), A. Moisa (Lo
comotiva), I. Nicolae (Locomo
tiva), A. Șuteu (Dinamo), Fl. 
Marin (Rapid), A. Guță (Dina
mo), V. Pîrvu (Autobuzul), M. 
Dumitru (Dinamo), Fl. David 
(Dinamo), E. Neculai (Steaua) șl 
D. Străjeriu (URBIS) ; juniori 
mici : M. stoica (Mecanică Fi
nă), L. Stanciu (Timpuri Noi), 
FL Ispas (Rapid), D. Rădăcină 
(Steaua), N. Pană (Rapid), C. Du

mitrescu (Construcția), I. Aliu- 
ță (Rapid), T. Dragomir (Mașini 
Unelte), L, Anghel (Spartac), M. 
Slrbu (Construcția), C. Mușat 
(Mecanică Fină), P. Stolan (Con
strucția) .

Am publicat învingătorii, nu 
pentru importanta performanței 
pe care au realizat-o, ci mal mult 
pentru faptul că simpla lor Înși
ruire ne poate conduce spre un 
bilanț al activității secțiilor bucu- 
reștene, peste 20 la număr, din
tre care numai o parte se pot 
citi în rîndul celor care au reu
șit să aibă reprezentanți în rîn
dul fruntașilor. De fapt, întrece
rile din sala Construcția pot con
stitui un subiect de analiză a 
felului cum au muncit în ultimii 
ani cel aproape 30 de antrenor! 
bucureșteni, a căror principală 
preocupare ar trebui să fie 
CĂUTAREA, selecția și pregăti
rea unor tineri talentațl, apți 
pentru boxul de performanță.

Că ■ - 
enll din Capitală nu-și Îndepli
nesc in mod conștiincios menirea 
este * * "
cele

foarte mulțl dintre tehnici-

cert. în afara faptului că In 
două reuniuni finale numai

începută marți (26 aprilie) șl continuată sîmbătă (30 aprilie), e- 
tapa a 16-a a campionatului Diviziei A de popice a avut mai mul
te „capete de afiș". Era și firesc, numai două runde despărțin- 
flu-nî de finalul acestei ediții de campionat, care vor decide frun
tașele clasamentelor celor două serii, precum și echipele din 
na fierbinte" a retrogradării. Iată rezultatele :

FEMININ
• MUCAVA MOLID VAMA — 

VOINȚA BUCUREȘTI 2409—2436 
(3—3). Victorie muncită a bucu- 
reștencelor, întrerupîndu-se, astfel, 
invincibilitatea sportivelor din 
Vama pe arena proprie. Cu a- 
cest succes, Voința continuă 
„dialogul" pasionant cu ploleș- 
tencele, și ele învingătoare aca
să, In lupta pentru ocuparea pri
mului loc. „Vioara întii" a În
vingătoarelor a fost din nou Li
liana Băjcnaru — 442. alături de 
ea remareîndu-se Mariana Ma
rinescu — 422 și Elena Andrees- 
cu — 421. De la gazde a dovedit 
o formă bună doar Adriana An- 
toncsei — 438 • VOINȚA PLOIEȘTI
— GLORIA BUCUREȘTI 2555—2400
(5—1). Partidă fără probleme pen
tru gazde, diferența de 155 p.d. 
refloctind cit se poate de clar 
raportul de forțe de pe pistele de 
concurs. Cu acest prilej și-a fă
cut debutul junioara ploieșteancă 
Maria Rîpac — 422, care, iată, 
prin realizările sale, promite încă 
de la început. S-au mai eviden
țiat : Mlnela Mihăilă — 453 șl
Marta Ivan — 428 de la Învin
gătoare, respectiv Octavia Ciocîr- 
lan — 414. (I. TANĂSESCU —
coresp.) • EI.ECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — C.S.M. REȘIȚA 2517— 
2372 (5—1). Campioanele „en titre" 
n-au lăsat nici o speranță ad
versarelor sale, avlnd în Aure
lia Șerdean — 455 cea mal bună 
realizatoare. De la C.S.M. s-a im- . 
pus atenției Rodlca Fulga — 419. 
(1. PAUȘ — coresp.) • OLIM
PIA BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2301—2260 (3—3). Bucu- 
reștencele au luptat și au în
vins, chiar dacă „briza" fierbin
te a retrogradării bate tot mai 
tare tn zona lor. „Lanterna" se
riei Sud a arătat o omogenitate 
mal bună de la o etapă la alta. 
A.u punctat Liliana Dabija — 396 
șl Nina Crăciun — 336 de la 
gazde, de la petroliste dlnd sa
tisfacție doar Aura Tudor
— 392 (I. PANA — coresp.) •
U.T. ARAD — DERMAGANT TG. 
MUREȘ 2497—2352 (4—2) • VO
INȚA GALAȚI — CARPAȚI SI
NAIA 2445—2372 (4—2) • VOIN
ȚA TG. MUREȘ — VOINȚA CRA-

„INÎtilNAIlONmiE" ROMÂNIEI IA TIR CU ARCUL
(Urmare am pag 1)

tineret anul trecut. Peter Schak 
și Tomas Puschel (R.D.G.), o- 
cupanții primelor două locuri 
la ediția din 1985 a „Interna
ționalelor" noastre, recordma
nul Bulgariei, Krasimir Sico- 
laev, Maia Seliza (Polonia) 
clasată a șasea la J.O, ’80, Xe
nia Both (Ungaria), pe locul 
trei în 1987 la „Concursul 
Prietenia", Kfirsat Aktepe, 
component de bază a! naționa
lei Turciei.

Să sperăm_ că reprezentanții 
noștri — 
Gabri ela

Diana Nicolaescu, 
Cosovan, Aurora

o parte dintre ei au stat în col
țul ringului, îndrumlndu-șl elevii 
(spre lauda lor, cîțiva au avut 
acest prilej de mai multe ori), 
trebuie să subliniem că, la ju
niori mici, la ultimele trei cate
gorii, cîștigătorii au fost desem
nați fără luptă, neavînd adver
sari (!?). Faptul, credem, este 
edificator asupra comodității 
multora dintre antrenorii bucu- 
reșteni, asupra LIPSEI LOR DE 
PREOCUPARE pentru depista
rea unor tineri bine clădiți, pe 
care să-i învețe minimal necesar 
prezentării pe ring.

Referindu-ne Ia calitatea mun
cii tehnicienilor, trebuie însă 
să-l evidențiem pe cel de la Di
namo (P. Mateescu), Construcția 
(G. Iliescu), Locomotiva (C. Stă- 
nascu), Rapid (G. Tomescu, G. 
Pometcu, I. Vasilov), Mecanică 
Fină (C. Fota, D. Petropavlov- 
schi), Mașini Unelte (C. DIncă), 
prezenți de mai multe ori pe 
ringul fatalelor, amintind șl o 
serie de secții a căror (in)acti
vitate trebuie în amănunțime a- 
nallzată : Semănătoarea, I.M.U.G., 
CESAROM, Vulcan. Metalul. Vo- 
infa. Autobuzul, Olimpia.
I.M.G.B.  etc.
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DE LA I.D.M.S
I.D.M.S. București informează publicul in

teresat că înscrierile pentru autoturismele 
DACIA 1300 se fac la magazinele auto 
I.D.M.S. în baza depunerii la C.E.C. în cont 
curent personal cu destinație specială (pen
tru cumpărarea de autoturisme) a sumei re- 
prezentînd prețul autoturismului DACIA 1300 
standard sau avansul legal pentni cumpă
rări cu plata în rate.

Orice alt tip de autoti 
cializează prin I.D.M.S. 
zare cumpărătorilor însd 
rismul DACIA, la opțiuM 
ție de vechimea depune» 
în cont pentru autoturi

Pentru nici un tip de 
primesc înscrieri pe bazl 
prezent și nici în viitor, 
la I.D.M-S. în acest an nl

IOVA 2561—2464 (4—2) • VOINȚA 
TIMIȘOARA — VOINȚA ODOR- 
HEIU SECUIESC 2234—2268 (3—3). 
O HIDROMECANICA BRAȘOV — 
VOINȚA ORADEA 2415—2361 (5—1).

MASCULIN I F.C. Coi
• RULMENTUL BRAȘOV — 

GLORIA BUCUREȘTI 5036—5173 
(2—4). Lidera seriei Sud a clșigat 
și la Brașov, consolidîndu-și ast
fel poziția fruntașă. Principalii 
realizatori au fost Ai. Cătineanu
— 926. T. Vasile — 893 și L. Pop

■— 881, gazdele avlnd o tresărire 
de orgoliu prin I. Tismănar — 
899. (C. GRUIA — coresp.) •
CARPAȚI SINAIA — METALUL 
ROMAN 5092—4735 (5—1). Popica
rii din Sinaia au clștigat deta
șat această confruntare, insă de 
nivel tehnic scăzut, asta șl dato
rită replicii neașteptat de palide 
a sportivilor din Roman. Echipa 
moldoveană a decepționat pur șl 
simplu, mal ales prin jucătorul 
lor de bază I. Iscluc — 825 (re
zultat de începători), care în ul
timele etape nu prea s-a văzut. 
De la gazde doar C. Negușescu
— 898 a mai salvat, cit de cit, 
spectacolul sportiv. (V. FELD
MAN — coresp.) • LAROMET 
BUCUREȘTI — CHIMPEX CON
STANȚA 5655—4777 (6—0). A cîști- 
gat echipa locală, care a punctat 
decisiv prin E. Niță — 879 (ne 
bucurăm sincer pentru revenirea 
acestui sportiv) șl, din nou, ju
niorul M. Gheorghe — 874. De 
la oaspeți, doar A. Mărășoiu — 
845 a dat satisfacție. (P. IGNA- 
TENCU — coresp.) e OLIMPIA 
REȘIȚA — C.F.R. TG. MUREȘ 
5658—5071 (6—0). Gazdele, care-și 
cunosc arena șl ale cărei piste 
favorizează rezultate mari, au 
cîștigat la o diferență exagerată 
(587 p.d.), C. Vîrtic — 977 și N. 
Turcitu — 958 avlnd realizări de 
excepție. De la feroviari s-a Im
pus I. Fclcete — 877 (P. FUCHS
— coresp.) « C.F.R. CONSTAN
ȚA — CONSTRUCTORUL GALAȚI 
5018—4701 (4—2) • ELECTROMU-
REȘ TG. MURES — METALUL 
HUNEDOARA 5154—4912 (5—1). •
TEWMOUTTLA.T ODORHEIU SE
CUIESC — VICTORIA C.F.R. TI
MIȘOARA 4920—4303 (4—2).
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Chin Matei, Iosif Szatraari, 
Victor Stănescu, Mircea 
dea și ceilalți vor avea o 
portare bună, pe măsura 
dițlilor și a rezultatelor 
ultima vreme.

Azi, de la ora 9, trageri pe 
distanțe lungi, pentru FITA 1.
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TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI B

DE TINERET LA BASCHET

Circa 4 
Mal" dirJ 
Sportul I 
lidera seri 
în min. 1 
o frumoJ 
viteză d<J 
impasibil 
o’W I 
a stăvilii 
cursul ol 
(aidoma I 
prlm-plaJ 
Ciobanii. I 
ță jocul I 
cunoștințl 
locale, \| 
un apăra 
57) dupăl 
forța del 
centrali I 
în min. I 
inscriindl 
am rețirl 
a „scos‘1 
a lui Tîl 
mulțumii

De astăzi pînă duminică se 
desfășoară două dintre turneele 
finale ale Diviziei B de tineret, 
astfel : MASCULIN, grupa 1—6, 
la Tg. Mureș (participă : Poli
tehnica Mine-Energie București, 
OȚELINOX C.S.Ș. Tirgoviște, 
C.S.U. Oțelul Galați, Universita
tea C.S.Ș. Viitorul Metalul Roșu 
Cluj-Napoca, Metalotehnica C.S.Ș. 
Tg. Mureș, Automatica Bucu
rești) ; FEMININ, grupa 7—12, 
la Focșani (Rapid II C.S.Ș. 5 
București, Electro C.S.Ș. Boto
șani, Confecția C.S.Ș. Focșani, 
Constructorul T.A.G.C.M. Craio
va, Mobila II C.S.Ș. Satu Mare 
șl C.S.M. Viitorul Gheorgheni).

Celelalte turnee (masculin 7— 
12, la Arad, șl feminin 1—6, la 
Constanța) vor avea loc între 
9 și 13 mai.
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CURSUL INTENSIV 

DEPANARE TV COLOR 
durata de 5 luni) se redes, 
chide începînd cu data de 15 
mai a.c. la Radioclubul Mu
nicipal București, din str. 
Popa Tatu nr. 1. înscrieri se 
primesc pînă la data de 14 
mai, locurile fiind limitate.

Informații suplimentare la 
telefoanele 180372 sau 153329.

I
I
I
I
I

Metalul 
plorărl 
2-0 <1-1 
tatea tJ 
vîntul îl 
4—0 (2-1
Aurora I 
Chimia I 
iași 3—1 
P. Near] 
Dornel I 
Humorul 
2—1 (1-1 
tro Dotl

Pe prl 
după el 
RARI Ci 
2. Mini 
(30—27)J 
(57—24)1 
Celuloza 
14. TEII 
Zimbrul 
Electro I

Aripii 
măneștî 
HIdrotej 
Borzeștj 
huși —I

Gheorghio.su


y SPRE EȘALONUL SECUND
aI

I
[CU U TIMONĂ
- Unirea Focșani 3-0 (2-0)
Petcu ne-a confirmat că rămîne 
■are, fiind artizanul victoriei e- 
i aflat acolo unde era nevoie, 
nediană aproape toate baloanele, 
judiciozitate în toate direcțiile 
at două din cele trei goluri ale
— pătrundere p’nă la linia de 
1, balonul, insistă și-l Împinge
— din lovitură de la 11 m, just 
unui fault comis asupra sa de 
le el s-a aflat un alt „veteran1', 
lepus un travaliu ca în tinerețe, 
Ibuitor al baloanelor) șl un tînăr 
eleearu, ban închizător în fața 
Intercepții, „aUmentîndu-șl" co-

baloane. In schimb. în față, 
golului marcat în min. G, cu 
iul C&mui), Funda, Bîrbora șl, 
ineanu, s-au zbătut mult, dar 
marile ocazii a i lipsit aproape 
tenilor le revine meritul de a 
a nu fi apelat la antiloc, con

spect plăcut.
(Brașov) a condus foarte bine.
: Gîrjoabă — DUMITRU, Dinu
- Birbora (min. 61 Bătrineanu), 
ÎSCU, NEDELCEARU — Zahiu, 
I).
Iv — Matei, Lupu, GALAN, Ba- 
Posmac, Brutaru (min. 60 Fe- 

tusu. Argeșeanu (min. 20 Babal.

Paul ZAHARIĂ

SPRE
Slatina — Inter 1-1 (1-1)

tatori au venit pe stadionul „1 
intru a urmări partida dintre 
din localitate șl Inter Sibiu, 

irtidia a avut un start furtunos : 
renală de M. Bondrea a inițiat 
ZASII (extremă impetuoasă, cu 
.servit" de Bolborca, a marcat 
iL era controlat cu eleganță de 
Bftrid eforturi serioase pentru 
tensive adverse șl a echilibra 
Manevrele abile ale Iul Inter 
:11 exp'erimentate) au adus în 
așii Stănescu, Bolborea și L. 
mcțlonal a împins cu inteligen- 
ul Văsii șl mal vechile noastre 
și Jurcă. La replica echipei 

i-a reamintit că rămîne încă 
jde al buturilor (min. 27, 31, 
is atenția, în multe momente, 
itatea intervențiilor fundașilor 
Zamfir. Egalarea a survenit 
lovitură de colț NEGOESCU 

ctaculos. Din repriza a doua 
ui Radu TI (min. 62— Iliescu 
ansversală") șl marea ocazie 
inal în care slblenil se arătau 
cucerit la Slatina.
h.G. Ionescu a condus fcarte

REPRIZE BIRUITE
Tractorul — Mecanică Fină 3-i (10)

Pe stadionul Tractorul am asistat ia o partidă 
cu reprize diferite. Prima, cu mult angajament și 
cam atît, pentru că în rest s-a pasat repetat șl de 
cele mal multe ori greșit, s-a combinat excesiv, 
pe spații mici, cea mai mare parte a timpului ba
lonul poposind în zona neutră. Singurul gol al pri
melor 45 de minute l-am consemnat în min. 5, 
atunci cînd Fi. Vasile întoarce de pe dreapta un 
balon și VARGA, venit din spate, reia cu sete în 
plasă.

Cu totul altfel aveau să stea lucrurile la reluare. 
Și facem afirmația fără să ne gîndim, în primul 
rînd, la cele trei goluri înscrise. S-a jucat mai 
rapid, mal pe poartă, multe din inexactitățile sem
nalate în prima repriză fiind lăsate la vestiare. 
Gazdele se desprind în min. 59 (centrare Ad. Vasile, 
reluare din apropiere HANDREA), pentru ca peste 
numai două minute bucureștenll să relanseze jocul 
(slalom STĂNESCU, pătrundere în careu șl șut 
plasat). Numai că Tractorul refuză ideea că ar 
putea pierde vreun punct după ce a avut, cum 
se spune, partida în mînă. In min. 70, BELEAUA 
fulgeră „transversala", pentru ca, peste șapte mi
nute. același jucător să fructifice centrarea iul Fi. 
Vasile.

Arbitrul T. Bone (Oradea) a condus foarte bine.
TRACTORUL s Diugan — Anghel. Goran, DUMI

TRESCU, Mureșan — VARGA, Manta, Dumitriu 
(min. 46 BELEAUA) — Ad. Vasile, Fi. VASILE, 
Handrea (min. 75 Aldea).
MECANICA FINA s Vochln — Nica. BIVOLARU, 

GUIȚA, Zamflrescu — Dumitra, STĂNESCU, Co
jocarii (min. 60 Căruntei). Manea — Petre (min. 
76 Pislaru), Dragne.

Mihai CIUCA

BRESC • Iliescu — MIHAIU,
Popescu, AsaftelMozăcea-

HJ (min. 64 Baicu), LEȚA —

— Cotora (min. 88 Sișoe). 
irginean (min. 60 C. ZAMFIR) 
3REA, L. CIOBANU — VAST!

Stelian TRANDAFIRESCU

DfRBYUL SERIEI A lll-a A FOST ONORAT
U. T. Arad — Gloria Bistrița 1-0 (1-0)
Partida a fost „aspră", cu o mare încărcătură 

fizică șl nervoasă, avînd pe alocuri o tentă de 
duritate (s-au plătit niște „polițe" mai vechi) pen
tru care arbitrul a fost obligat, pentru calmarea 
spiritelor din teren, să arate șapte cartonașe galbe
ne : Nagy, Popescu, Bunaciu, Sinescu și Bubela de 
la gazde, Manea și Tătăran de la oaspeți. în ciuda 
mizei extrem de mari în care cele două combatante 
îsi doreau cu ardoare victoria, jocul a fost de un 
bun nivel tehnic și spectacular. U.T.A. (pregătită 
de trioul G. Birău, S. Iorgulescu și H. Ducadam) 
a avut o prestație foarte bună, dominînd majori
tatea timpului de joc, dar imprecizia la finalizare 
i-au privat pe arădeni de o victorie mai conclu
dentă. De partea cealaltă, Gloria Bistrița (revelația 
acestui campionat și neînvinsă pînă la acest meci) 
a evoluat bine, jueînd de la egal la egal cu ară
denii, dar, ca și gazdele, pripeala în fazele de 
atac i-a privat de un rezultat bun. Singurul gol 
al meciului a fost înscris de VÎNĂTORU (min. 
35), cînd a găsit o breșă In „pădurea" de picioare 
din careul bistrițean și a trimis balonul în plasa 
lui Nâlați, în min. 80, gazdele au reclamat un 
penalty la o pătrundere a lui Nagy. Dăm credit 
arbitrului de centru, aproape de fază.

A condus bine, un joc extrem de greu, Ilie Coț 
(Ploiești).
U.T.A. : Sinescu — POPESCU, Csordas, Gaica, 

BUNACIU — Tirban (min. 20 Negrău), Șerbănlcă 
(min.. 47 Bubela), MUHLORTH — Nagy, VÎNATO- 
RU, VANCEA.

GLORIA ; Nalațl — Roman, HURLOI, TATARAN, 
Bagiu — Costln (min. 78 Florea). Trîmbițaș (min. 
67 Pîrciu), moga — Ion Nicolae, Soare, Manea.

Aurei PĂPĂDIE

9 iN «uviui. de 
Moreni a existat 
campion al ratărilor, 
Lala. Creditat cu cite- 
va bune partide în e- 
tapele anterioare, vîr- 
ful de atac al Flacărei 
nu a reușit — dumini
că — să transforme în 
goluri baloane din po
ziții bune, la puțini 
metri de poarta lui 
Popa. • „I-am zis lui 
Popa : vreau să tc văd 
astăzi. Iți dau o șansă 
mare. Ai ocazia să a- 
răți cc poți...", ne spu
nea, înainte de meci, 
antrenorul Oțelului, C. 
Rădulescu. Și portarii1 
de rezervă al gălățeni- 
lor a făcut, _ ■ ■ -
una dintre cele 
bune partide ale 
sub culorile formației 
siderurglste. 9 văideau 
era foarte afectat (fi
rește) după eșecul 
teren propriu : 
știu ce se Intîmplă, 
dar ratăm foarte mult. 
Șl cum nu prea te In- 
tilnești a doua oară cu 
situații ca acelea pe 
care le pierzi, suporți 
consecințele..." (Ef. I.).
• INTR-O perioadă 

de intense frămîntări, 
cauzate de situația di
ficilă din clasament, 
S. C. Bacău și „U“ 
CIuj-Napoca s-au văzut 
în situația de a nu 
putea folosi un mare 
număr de jucători. Din 
cauza cartonașelor gal
bene sau a accidentă- 

I rilor n-au jucat șol- 
man, Scînteie. Arteni 
— la S.C., Meszaroș, 
Doboș șl Popicu — Ia 

| „U“. Așa a ajuns echi
pa băcăuană să înscrie 

| ca rezerve un portar 
șl trei apărători (An- 

, drieș, Agaehl, Mitici), 
iar „U“, un portar și 
doi tineri necunoscuțl 

I (Bl aga și Grăjdeanu) 
• Apropo de Grăjdea
nu, ’ ------- _
dus al lui „U", este 
fiul fostului jucător al 
lui Rapid șl „U“, sto
matologul Paul Grăj
deanu, al cărui prenu
me îl poartă și fiul 
său • Am mai văzut 
una bună : înainte de 
a-și lua locul în pc ar
tă, Cîmpeanu, de 
S.C., portar tînăr

I

I
I

L

probabil, 
mal 
sale

el are 19 ani, pro- 
este

la
. - Și

talentat, de mare pers
pectivă. a... sărutat ce
le două bare. Ne 
teptam să vedem 
procedează și 
„transversala". Dar a- 
ceasta n-a fost inclusă 
în... program. (Al. c.).
• FRUMOSUL sprint 

al lui Sabou. El s-a 
petrecut în min. 70. A- 
tunci, fundașul dina- 
movist a recuperat o 
minge la mijlocul te
renului, a plecat „ca 
din pușcă" pînă aproa
pe de linia de poartă 
craioveană ; Mateescn 
a apărat colțul scurt, 
dar Sabou a centrat 
impecabil și Mihăescu 
a trimis cu capul Ia 
„vlnclu", mareînd un 
gol demn de retro
spectiva „micului e-

aș- 
cum 

ou

7 - REZULTATELE ETAPEI A 22-a
A.S.A. Ex- 
toldovenesc 
irăt — Ce- 

(2-1), A-
1 Gălăneștl 
lotoșanl — 
1-0 (1-0), 
nstructoru) 
. Celuloza 
Minerul V. 
ierul Gura 
. Săvinești 
d — Elec-

clasament, 
l. EXPLO
p (54—12), 

rnei 39 P 
tlceni 38 p 
locuri : 13. 
p (32—38), 

26—35), 15. 
24—67). 16. 
(21—37)
l
nerul Co- 
istructorul 
— C.S.M. 
îxtlla Bu- 
acău 3—0

• Dunărea Călărași (13 p avans in seria a IV-a) are cel mai 
bun golaveraj al campionatului : 72-15 I • Două dintre fruntașe 
au fost învinse : Explorări Cimpulung Moldovenesc ți Avintul 
Reghin • Schimbare de lideri in seriile a Xl-a și a Xll-a - 
Progresul Odorhei și Poiana Cimpina au preluat șefia • Scorul 
etapei : Dunărea Călărași - Victoria Munteni Buzău 8-0 • Me
talul Mija a cîștigat in deplasare și conduce cu 6 p in grupa 

„bucureșteană"

ner- 
vîn. 
otu- 
unc. 
E.C.

se 
i în 
nise 
■nță.

(0—0), Unirea Negrești — Foresta 
Gugești 2—0 (1—0), MECON Mun. 
Gb. Gheorghiu-Dej — Laminorul 
Roman 5—1 (3—0), Steaua Meca
nică Huși — Mecanica Vaslui 
2—2 (1—1), Petrolul Moinești — 
Luceafărul Adjud 3—0 (1—0), Mol- 
dosin Vaslui — Proletarul Bacău 
0—3 — Moldosin s-a retras din 
campionat.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACĂU 54 p (56—14), 2. Mecanica 
Vaslui 46 p (44—21), 3. Mecanica 
Huși 41 p (39—27)... pe ultimele 
locuri • 15. Constructorul Focșani 
17 p (18—41), 16. Moldosin Vaslui 
9 p (18—66).

SERIA A IlI-a
Metalul Mangalia — D.V.A. 

Portul Galați 2—0 (1—0), Victoria 
IRA Tecuci — Minerul Mahmu- 
dla 5—0 (2—0), I.M.U.-C.S.Ș, Med
gidia — Portul Constanța 2—0 
(2—0). Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea — Glo
ria Galați 2—1 (1—1), C.S. Pro
gresul Brăila — Progresul Isac- 
cea 3—0 (2—0). CONPREF Con
stanța — Cimentul Medgidia 2—0 
(2—0), Dunărea C.S.U. Galați — 
Chimia Brăila 3—0 (2—0), Lami
norul Vizlru — Arrubium Măcin 
5—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 54 p (10—13), 
2. Gloria Galați 40 p (36—25), 3. 
Dunărea Galați 38 p (53—22)... pe 
ultimele locuri : 15. Chimia Brăila 
23 p (23—38), 16. Minerul Mahmu- 
dia 7 p (14—G3).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Victoria 

Munteni Buzău 8—0 (4—0), Uni
rea Urziceni — Metalul Buzău 
4—1 (2—0), Olimpia Slobozia —
S.N. Oltenița 1—0 (0—0), Victoria 
Tăndărei — Utilaje Grele Giur
giu 1—1 (0—0), A.S A. Buzău — 
Carpațl Nehoiu 5—0 (3—0), ISCIP 
Ulmeni — Viitorul Chirnogi 0—1 
(0—1), F.C.M. Dunăreană Giurgiu — 
Petrolul Berea 4—0 (3—0), Petro
lul Roata de Jos — Chimia Bu
zău 4—0 (2—0).

Pe primele locuri • 1. DUNArEA 
CAlARAȘI 5ș p (72—15), 2. Uni
rea Urziceni 43 p (55—25), 3.
A S.A. Buzău 36 p (48—24)... pe 
ultimele locuri : 15. Carpați Ne
hoiu 24 p (24—55). 16. Metalul
Buzău 22 p (29—31).

SERIA A V-a
Minerul Șotînga — Metalul Mi

ja 0—1 (0—0), Chimia Găești — 
Automatica București 1—0 (1—0), 
I.M.G. București — Vlscofi! Bucu
rești 3—0 (2—0), Cimentul Fieni 
— IUPS Chitila 3—0 (2—0), Da
nubiana București — C.F.R.-B.T.A. 
București 1—0 (0—0), Tehnometal 
București — Avicola Crevedia 1—0 
(1—0). Abatorul București — E- 
lectrica Titu 5—1 (2—0), Petrolul 
Tirgoviște — MECON București 
1—0 (0—0).
Pe primele locuri : I. METALUL 

MIJA 46 p (39—17), 2. Automa
tica București 40 p (46—23), 3. 
IUPS Chitila 35 p (36-29)... pe

cran-, și astrel 
sprinturi au mal făcui 
șl Andone, Mihăescu 
(la golul al doilea) sau 
Mateuț, ele fiind „eie- 
mentele-surpriză" ale 
unui joc bine gîndit 9 
Publico! craiovean a 
uitat oare să-și încu
rajeze echipa 7 încli
năm să credem că așa 
este, fiindcă în momen
tele grele ale jocului 
cu Dinamo el a 
chitic, iar unii
au murmurat
un ton nu prea
tiv. (S. Tr.).
• IN , ,REGIE»,

tăcut 
chiar 

pe 
spor-

.la me
ciul de speranțe, a e- 
voluat, duminică, și 
fostul nostru interna
țional Aurel Țicleanu. 
Și a jucat așa cum îi 
știm dintotdeauna : cu 
dăruire, cu ambiție

Ratează Coraș (nr. 10), dar pină la urmă ,,alb- 
negrii" vor ciștlga clar (3—1) partida cu F.C. Olt.

Foto : Eduard ENEA
Mureș, Albu, 
pină acum 
fluctuante. ______
gătoare. In timpul me
ciului cu Rapid, 
el a jucat foarte 
ne, fiind autor a 
goluri și coautor 
altuia, dîndu-i o 
ideală lui Craiu.

a avut 
evoluții 

neconvin-

însă, 
bl- 

două 
al 

pasă 
• 

Duminică, la Tg. Mu
reș. în ziua cînd im

MARE ȘI JUST1FI-• AȘTEPTAT CU
CAT INTERES, ca un veritabil derby in
tre două echipe foarte apropiate prin po
zițiile lor din partea superioară a clasa
mentului, meciul Victoria — Steaua a ofe
rit unora șl prilejul speculațiilor de culi
se, care au creat înaintea și în jurul a- 
cestul meci o anumită stare de tensiune. 
Exacerbîndu-se orgoliile și ambițiile fi
rești ale celor două formații, ca șt dorin
ța de revanșă a jucătorilor de la Victoria 
pentru Infrlngerea suferită in partida din 
toamnă (in timpul căreia s-au produs și 
citeva acte nesportive), unii anticipau un 
joc foarte aspru, cu multe asperități. Dar 
desfășurarea partidei a contrazis toate a- 
ceste prezumții pesimiste. Remarclnd mai 
tntii eforturile făcute de clubul gazdă 
pentru organizarea ireproșabilă șl asigu
rarea celor mal bune condiții de disputare 
a acestui joc, menționăm — așa cum am 
făcut-o șl in cronica meciului — atmosfe
ra de deplină sportivitate existentă in te
ren, tendința vădită a celor două echipe 
de a juca frumos, deschis, corect, tn spi
ritul fair-play-ului, chiar dacă Steaua a 
prins o zi foarte bună. Iar Victoria una 
mai slabă. Este ceea ce ținea să sublinie
ze șj șeful secției de fotbal a clubului 
Steaua, Constantin Dănilescu, care — . a- 
preciind strădaniile depuse de organizato
rii partidei și sportivitatea disputei dintre 
cele două echipe — conchidea cu justețe : 
„Jocul a primat și acest lucru ne bucură 
pe toți". (C. F.).

cu tenacitate. Dacă și 
mai tinerii lui coechi
pieri s-ar fi comportat 
la fel, poate că „alb- 
negrli" ar fi cîștlgat 
meciul • Atacantul 
Pena a purtat bande
rola de căpitan al e- 
chlpei în partida 
„Regie". Lăsînd la 
parte faptul că a 
unul dintre cel 
buni Jucători al 
F. C. olt, el a fost șl 
un model de compor
tare, într-o partidă cu 
cartonașe de ambele 
culori... • La „încăl
zirea" dinaintea meciu
lui, Ion Oblemcnco n 
expediat cîteva șuturi 
din afara careului, ca
re l-au îndoit brațele 
luî Gherasim. „Mai 
dațî-ne un oblemen- 
co 1“ — exclama zîm- 
bind comentatorul Ma
rin Ciuperceanu. pre
zent Ia masa presei 
(L.D.).
• VIRFUL de atac 

al echipei A.S.A.

din 
o 

fost 
mal 
lui

plinea 43 de ani, arb!' 
trul M. ---------
vut o i 
lentă, 
foarte 
ratat, 
urmă, 
cauza
(dar mari) erori, aceea 
de a fj refuzat Poli
tehnicii o lovitură cla
ră de la 11 m. (Gh. Nt.).

• „NICI în ediția de 
campionat cînd am re
trogradat nu am fost 
pe ultimul loc. Actua
la poziție a echipei nu 
este conformă cu posi
bilitățile și valoarea ei 
din prezent, sperăm 
să uităm foarte repe
de că am fost șl «lan
ternă»" — spuneau unii 
spectatori plteșteni îna
intea partidei F. 
Argeș — Corvinul.

Salomlr a a- 
prestație exc»- 
fiind notat cu 
bine. Calificativ 
cu o etapă în 
la Timișoara, din 

unei singura

De mult nu a mai în
scris F. C. Argeș 4 go
luri intr-un meci, E- 
ra o vreme cînd echi
pa din Trivale iși obiș
nuia suporterii cu „se
ria" scorului de 4—0. 
Mai exact, cînd piteș- 
tenli aveau... abona
ment pe drumurile eu
ropene. • Apropo de 
scoruri, la oapitolul In
disponibilități, „avan
tajul" a fost de partea 
hunedorenilor, cu 4—2 
(Dublnciuc, Nicșa,
Klein, Suciu, respectiv 
ștefan, Eduard). (A.V.).
• LA SUCEAVA, du

pă finalul unei partide 
de mare miză, ambele 
echipe părăseau la fel 
de umbrite de tristețe 
„ovalul" Arenilor. Fie
care în felul el, se 
poate spune, pierduse.,, 
un punct la „adevăr" 4 
C.S.M. — al treilea în 
ultimele două etape, 
„Poli" — o primă vic
torie în deplasare (în 
26 de etape 1), care ar 
fi însemnat un +2 atît 
de important pentru 
cei din „josul" clasa
mentului • Despre 
C.S.M., destule voci 
(din public, din antu
rajul echipei) afirmau 
că localnicii au făcut 
cea mal slabă partidă 
pe teren propriu din 
întregul campionat. 
Poate. Sigur este că șl 
Alexa, șl Cașuba erau 
foarte afectați că nu 
reușiseră să-l convin
gă, tocmai într-un ase
menea meci, pe antre
norul Mircea Rădules
cu (venit ca observa
tor federal) că pot fi 
titularizați în ultimele 
jocuri ale „olimpici
lor". (G. Rot.).
• LA BRAȘOV, par

tidă cu nerv, dar... fă
ră nervi. în pofida po
verii din clasament, 
cele două formații șl-au 
disputat cu mult anga
jament punctele puse 
în joc. dar într-un de
plin spirit de sportivi
tate. • înainte de joc, 
Avădanci a promis un 
gol. Șl nu se poate 
spune că „tunarul" 
brașovean nu s-a ținut 
de cuvînt, golul său, în 
momentul în care ta
bela de marcaj nu su
ferise încă nici o mo
dificare. desehizînd 
drumul spre dobîndi- 
rea celor J>o«ă n-v-nete. 
(M.C.L

I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

ultimele locuri : 15. Cimentul
Fieni 26 p (30—43), 16. Tehnome
tal București 25 p (25—35).

SERIA A Vl-a
Dacia Pitești — Progresul Băi- 

lești 1—0 (0—0), Muscelul Cimpu
lung — C.F.R. Craiova 1—0 (0—0), 
Recolta Stoicănești — Textila Ro
șiori 1—1 (0—0), I.O.B. Balș —
Unirea Pitești 2—1 (1—0), ROVA 
Roșiori — Automatica Alexandria 
1—2 (0—1), Progresul Corabia — 
Viitorul Drâgășani 1—1 (0—0), Chi
mia Tr. Măgurele — Dacia Me
talul Rm. Vîlcea 2—0 (1—0), Con
structorul T.C.I. Craiova — E- 
lectronistul Curtea de Argeș 3—0 
(0-0).
Pe primele locuri : 1. DACIA 

PITEȘTI 49 P (45—16), 2. Auto
matica Alexandria 45 p (42—14), 
3, Constructorul Craiova 38 p 
(35—25)... pe ultimele locuri : 15. 
Unirea Pitești 22 p (29—36), 16. 
C.F.R. Craiova 20 p (16—35).

SERIA A VH-a
Petrolul Țicleni — Minerul Mo- 

tru 2—3 (1—1), Minerul Oravlța
— Termoconstructorul Drobeta
Tr. Severin 2—1 (1—0), Mecani
zatorul Simian — Minerul Mol
dova Nouă 3—1 (3—0), Metalur
gistul Sadu — Minerul Mătăsari 
4—0 (4—0), Metalul Oțelu Roșu
— Minerul Rovinari 2—1 (0—0),
Automecanica Reșița — Diema 
Orșova 4—0 (0—0), Minerul Anina
— C.F.R. Caransebeș 4—0 (2—0), 
C.S.M. Caransebeș — C.S.M. Lu
goj 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 48 p (51—19), 2. C.S.M. 
Caransebeș 43 p (16—20), 3.
C.S.M. Lugoj 38 P (38—20)... pe 
ultimele locuri : 15. Metalurgistul 
Sadu 24 p (17—34). 16. Minerul 
Rovinari 20 p (18—43).

SERIA A VIII-a
C.F.R. Timișoara — înfrățirea 

Oradea 5—2 (2—1), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Recolta Salonta 
3—1 (1—0), Unirea Tomnatic —
U.M. Timișoara 1—0 (1—0), Vago
nul Arad — Unirea Sînnicolau 
3—0 (2—0), Strungul Chișineu

Criș — Gloria Beluș 3—0 (2—0), 
Șoimii Lipova — Minerul Șun- 
culuș 5—0 (2—0), A.S. Sînroartinul 
Sîrbesc — Motorul I.M.A. Arad 
5—2 (3—1), Unirea Valea lui Mi
hai — Auto Vulcan Timișoara 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 47 p (54—18), 2. Va
gonul Arad 44 p (39—21), 3. Uni
rea Tomnatic 41 p (43—32)... pe 
ultimele locuri : 13. Șoimii Lipo
va 27 p (33—39). 14. Recolta Sa
lonta 27 P (27—34), 15. Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 27 p (24—37), 
16. Unirea Valea lui Mlhai 20 p 
(18—49).

SERIA A IX-a
Chimia Tășnad — Minerul Cav- 

nic 3—4 (0—1), Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzli — Minerul Băiuț 
3—0 (1—0), Someșul Satu Mare — 
Minerul Sărmășag 3—1 (1—1),
CUPROM Bala Mare — IZOMAT 
Șlmleul Silvaniei 2—0 (1—0), Mi
nerul Borșa — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—3 (0—1), Lamino
rul Victoria Zalău — Minerul 
Turț 2—0 (0—0), Olimpia Gherla
— Minerul Bălța 2—o (1—0), Mo
torul IRA Cluj-Napoca — Oașul 
Negrești 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 53 P (50—18) —
penalizată cu 2 p, 2. Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 45 p (49—16) — pe
nalizată cu 1 p, 3. Industria Sîr
mei C. Turzii 42 p (50—25)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Borșa 
25 p (32—45), 16. Motorul IRA 
Clui-Napoca t7 p (23-46).

SERIA A X-a
Carpați Mîrșa — Unirea Alba 

lulla 1—2 (0—0), Textila Cisnădie
— I.P.A. Sibiu 1—0 (1—0), Meca
nica Alba lulla — Metalul Alud 
3—5 (2—2). C.F.R. Simeria — Nl- 
tramonia Făgăraș 6—2 .3—2), C.S.U. 
Mecanica Sibiu — Aurul Brad 
!—0 (0—0). Mureșul Deva — Mi
nerul Știința Vulcan 2—0 (1—0). 
Automecanica Mediaș — Tîrna- 
vele Blaj 1—0 (0-0), Metalurgis
tul Cugir — Minerul Lupeni 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri ; 1. UNIREA 
ALBA IULIA 56 p (60—19), 2. Mu
reșul Deva 51 p (42—16), 3. Aurul 
Brad 39 p (41—23).., po ultimele 
locuri : 15. C.F.R. Simeria 22 p 
(34—48), 16. Mecanica Alba lulia 
18 p (26—52).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorhei — Avintul 

Reghin 2—1 (1—1), Metalotehnica 
Tg. Mureș — Hebe Sîngeorz Băi 
6—0 (3—0), Laminorul Beclean — 
Viitorul Gheorgheni I—1 (1—0),' 
Minerul Bălan — Mureșul Luduș 
4—2 (3—2), Metalul Reghin — 
Chimforest Năsăud 2—2 (0—0).
Minerul Rodna — Metalul Sighi
șoara 4—0 (2—0). oțelul Reghin
— Unirea Cristuru Secuiesc 2—# 
(1—0), Meoanica Bistrița — Lacul 
Ursu Sovata 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODOKIIEl 46 p (49—15), 2. 
Avintul Reghin 45 p (52—19), 3. 
Mecanica Bistrița 42 p (57—26)... 
pe ultimele locuri : 14. Lamino
rul Beclean 24 p (29—45), 15. Mi
nerul Rodna 24 p (30—51), 16.
Hebe Sîngeorz Băi 23 p (23—63). 

SERIA A Xll-a
Unirea Cîmpina — Electro Sf. 

Gheorghe 0—0, Cimentul Hoghiz
— Poiana Cîmpina 0—1 (0—0),
Precizia Săcele — Carpați Co- 
vasna 3—0 (0—0). Petrolul Bălcoi
— Minerul Filipești 2—0 (0—0). 
Montana Sinaia — Minerul Ba- 
raolt l—o (0—0), A.S.A. Chimia 
Ploiești — Mobila Măgura Codlea 
2_0 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc
— Carpați Sinaia 2—1 (1—1).
IMASA Sf. Gheorghe — Victoria 
Florești 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 46 p (41—13) — penali
zată cu 3 p. 2. Electro Sf. Gheor
ghe 45 p (45—15), 3. IMASA Sf. 
Gheorghe 39 p (43—18) — pena
lizată cu 1 p... pe ultimele Ioturi:
15. Carpați Covasna 24 p (24—44),
16. Ca»ț>ați Sinaia 19 p (25—45).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respectiva.



Meci internațional de box juniori

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 6-4
BACAU, 3 (prin telefon). In 

Bala Sporturilor din localitate 
s-a disputat tntîlnirea amicali 
internațională de box juniori 
dintre reprezentativele Româ
niei și R.D. Germane.

La „semimuscă", tînărul nos
tru boxer Petrică Paraschiv a 
avut In Kai Stein un adversar 
cu garda inversă, dar românul 
a evoluat foarte bine pe par
cursul tntregului meci și cu 
lovituri precise a obținut vic
toria tn unanimitate : 1—0. în 
următoarele meciuri, la „mus
că", sportivii noștri Cristian 
Ștefănescu și Ionel Ciobanu au 
fost întrecut! la puncte, de 
Hanz Hildebrand și, respectiv, 
Marcus Bayer și scorul a de
venit favorabil adversarilor: 
1—2. La „cocoș", Lucian Ghior- 
ghită. un tehnician remarcabil, 
a luptat curajos cu puternicul 
Tortsten Koschei, dar sportivul 
dlt> R.D. Germană, cu garda in
versă, a reușit să convingă pe 
doi dintre cei trei judecători 
să-i acorde victoria și: 1—3. 
Tot tn cadrul acestei categorii, 
Leonard Dosoftei a avut o e-

„CUPA DAV1S"
(Urmare n nao D

campion național; de cinci ori 
medaliat cu aur la JMU; a de
butat intr-un meci pentru „Cu
pa Davis" la Praga (1978) ; are 
47 de meciuri (simplu și du
blu) disputate tn echipa Româ- 
i si ; printre învinșii săi (fără 
a păstra o ordine cronologică) 
se numără : btazilienii Carlos 
Kirtnayr și Thomas Koch, chi
lienii Hans Gildemelster și Ri
cardo Acuna, iugoslavul Zeliko 
Franulovici: rezultate foarte 
bune tn ultimele sezoane la cir
cuitele din R.F. Germania, Is
rael și Italia, tn cadrul ulti
mului el cîștigînd turneul de 
la Bologna ; Adrian Marca 
(născut la 3 decembrie 1961 la 
Hunedoara) a debutat tn „Cu
pa Davis" tn 1985, tn tntîlnirea 
cu Danemarca, de atunci avînd 
la activ opt meciuri : este de
ținătorul unui titlu de campion 
national (1985): in ultimii ani 
a participat cu succes ia di
ferite circuite din R.F.G„ Is
rael. Italia sau Iugoslavia l ul
timele performanțe : locul 1 la 
Aschelon și semifinalist la du
blu (tn cuplu cu Răzvan Itu) 
la Haifa în cadrul circuitului 
israelian (în luna martie): 
Mihai Vantă (născut la Sinaia, 
la data de 25 ianuarie 1966) a 
debutat tn echipa reprezentati
vă tn 1985 (R.F.G - România, 
în meci de baraj pentru ră- 
mînerea în Grupa Mondială'; 
campion national de juniori în 
1984 : vicecampion național de 
seniori în 1987 ; rezultate bune 
în ultimele sezoane ia circuite
le din Iugoslavia si Israel, tn 
luna martie el cîștigînd Mas- 
ters-ul de la Ramat Hasharon; 
George Cosac (născut la 26 ia
nuarie 1968' este selecționat 
pentru prima dată in echipa 
noastră reprezentativă : cam
pion balcanic cu echipa si la 
dublu.

O PRIMA SI PROMIȚĂTOARE EVOLUȚIE
> i •

A TINERILOR ALERGĂTORI DE DIRT-TRACK
Intrat în tradiția sportului 

cu motor. Campionatul Repu
blican de dirt-track rezervat 
juniorilor pină la 18 ani a de
marat pe pista stadionului Me
talul din Capitală sub cele mai 
bune auspicii : vreme frumoa
să : îndeplinind haremurile 
impuse de federație, la start 
s-a aliniat un număr record 
de concurenți etapa inaugu
rală desfășurindu-se în for
mula clasică de 20 de manșe ; 
talentați și dornici de afirma
re. tinerii piloți și-au dispu
tat tntîietateg eu ardoarea spe
cifică vlrstei furnizînd curse 
atractive și fără prea multe 
peripeții (busculade defecți
uni mecanice, căzături etc.), 
iar organizarea primei etape 
a fost ireproșabil asigurată de 
conducerea clubului sportiv 
Metalul.

Cel mai mare număr de 
participant! (cinci) a prezen
tat secția moto Petrolul Ianca. 
elevii tînărului si ambițiosului 
antrenor N. Niță obținînd 
puncte chiar la prima lor evo

voluție spectaculoasă și l-a de
pășit clar la puncte pe Thomas 
Dittmer : 2—3.

tncepînd de la ,pană“ boxe
rii români au realizat o serie 
spectaculoasă de succese. Astfel 
Alexandru Burz, după ce a 
fost numărat în primul rund 
(îngrijorînd pe tehnicieni și 
spectatori), tn reprizele a Il-a 
și a IlI-a și-a trimis la rîndul 
său adversarul la podea și Dirk 
Husmann a trebuit să se re
cunoască învins: 3—3. La „se- 
mlușoară", Victor Buștean l-a 
imitat pe colegul său de la 
„pană", și după ce a fost k.d. 
în primul rund, a refăcut spec
taculos șl și-a trimis și el ad
versarul, Enrico Berger, la 
podea în rundul III, și a cîștl- 
gat la puncte : 4—3.

La „ușoară". Constantin Du
mitrescu a început în forță, și 
cu lovituri puternice a făcut ca 
Zven Gessner să fie numărat 
de două ori în primul rund șl 
astfel sportivul nostru a cîști- 
gat prin abandon : 5—3. „Mijlo
ciul mic" Virgil Văduva l-a în
vins la puncte pe Jan Schvank, 
mărind avantajul echipei noas
tre la 6—3. în ultimul meci, la 
„mijlocie", Sven Siebert l-a 
întrecut prin abandon în ul
timul rund pe Mihai Căpățînâ. 
Scor final: România — R.D.G. 
6—4.

Joi, la ora 16, în Sala Spor
turilor din Buhuși, revanșa.

Petre HENT

„CUPA DINAMO" 
0 REGATĂ-TEST, CU
Baza nautică Bascov de Ungă 

Pitești a găzduit „Cupa Dinamo* 
la caiac-canoe, competiție cu o 
frumoasă tradiție, rezervată pro
belor de viteză (500 și 1 000 m).
întrecerea a reunit la start per
formeri din loturile reprezenta
tive. echipaje ale unor duburi șl 
asociații sportive din Capitală și 
din tară. A fost o regată cu mul
te evoluții la înălțime, cu rezul
tate extrem de strlnse. tn fapt, 
un prim concurs-test cu public 
programul cuprinzînd probele 
olimpice.

Cum se anticipa, finalele de 
canoe simplu au fost cîștigate de 
dublu! campion mondial Aurel 
Macarencu. Talentatul și ambițio
sul sportiv de la clubul Steaua a 
avut ca principal adversar pe 
mai tinărul Vaslle Condrat (Da- 
nublu Tulcea), foarte aproape de 
victorie îndeosebi tn curea de 
1 000 m. cînd cronometrai elec
tronic l-a înregistrat cu numai o 
zecime de secundă mai mult ! 
Așadar : t. A. Macarencu (Stea
ua) 4:07,0. 2. V. Condrat (Danu- 
biu) 4:07.1. La 500 m : 1. A. Ma
carencu 2:00,6 2. V. Condrat
2:01.8.

Curse deosebit de strlnse au 
fost și în finalele de caiac-dublu. 
Regatele internaționale bat la 
ușă. tn toamnă vor avea loc 
Jocurile Olimpice disputa r 'ii- 
pajelor pentru întîietate est "nt 
mai aprigă. Ca și la Campio .- 
tele Naționale de fond, Dar.:-) 
Stoian a avut ca echipier oe ij- 
nel Lețcae, cei doi fiind meda
liat! cu aur la C.M. ; un echipai 
tenace, puternic, care a învins 
detașat (acum la caiac-canoe a 
tnvinge „detașat" însemnînd a 
trece linia de sosire cu un ..ac" 
de barcă înaintea principalilor 
adversari). Rezultate : 500 m —

luție publică. Dotat cu deose
bite calități. V. Arghir a luptat 
de la egal la egal cu învingă
torul etapei, O. Simion, care, 
bine condus de maestrul spor
tului N. Rîureanu, a acumulat 
in final maximum de puncte, 
în dauna petrolistului urmă
rit șl de neșansă la prima lui 
apariție pe pistă, cînd a sufe
rit o defecțiune tehnică. Și ca 
amănunt îmbucurător eu o 
singură excepție toți concu- 
renții au dobîndit puncte in
tr-o cursă sau alta, ceea ce 
denotă o preocupare sporită a 
tehnicienilor pentru depista
rea și pregătirea viitorilor 
performeri.

CLASAMENT : 1. O. Simion 
(I.P.A. Sibiu) 15 p. 2. V. Ar
ghir (Petrolul Ianca) 13 p, 3.
M. Găină (C.S. Brăila) 11 p.
4. V. Ilie (Steaua) 10 p. 5. M. 
Constantin (Met. Buc.) 9 p. 6.
N. Ciunăscu (C.S. Brăila). 7.
5. Ciorogar (Voința Sibiu) 8. 
I. Moldovan (I.P.A.) cu cîte 8p.

Troian IOANITESCU

BASCHETBALISTELE ROMÂNE AU

CÎȘTIGAT TURNEUL DIN R.D. GERMANĂ
BERLIN, 3 (Agcrprcs), — 

Turneul internațional femi
nin de baschet de la Halle 
(R.D. Germană) a fost cîștigat 
de selecționata României, cane 
a terminat neînvinsă competi-

5 CANDIDATURI PENTRU 

„OLIMPIADA ALBĂ"
ZURICH, 3 (Agerpres). — 

Orașul elvețian Lausanne va 
candida pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
din 1994, ediție a „Olimpiadei 
albe" pentru a cărei găzduire 
și-au mai anunțat candidatu
rile orașele Ostersund (Sue
dia), Lillehammer (Norvegia), 
Sofia și Anchorage (Alaska — 
SUA).

O hotărîne in acest sene va 
fi luată de Comitetul Interna
tional Olimpic în luna septem
brie a acestui an.

LA CAIAC-CANOE. 
REZULTATE VALOROASE

I. D. Stoian, I. Lețcae 1:38.». 2. 
A. Popa, A. Velea 1:39,7, S. Gh. 
Nițu, M. Firfirică (toți de Ia 
Steaua) 1:41,8 ; 1000 m — 1. A. 
Stoian, I. Lețcae 3:28,1, 2. P. Voi- 
cu, A. Dulău (Steaua. Dinamo) 
3:29,4.

La canoe dublu 500 m, Vaslle 
Lehaci — Vasile Afanase (Steaua) 
au învins cu 2 zecimi de secundă 
pe Grigore Obreja — Gheorghe 
Andrlev (Dinamo. Danublu) 
1:49,4, respectiv 1:49,6, însă, Obre
ja — Andriev se vor revanșa în 
curea de 1 ooo m. cîștigînd cu 7 
zecimi (3:43,2, respectiv 3:43,9. 
Celelalte rezultate : K 1 — 500 m:
1. Paul Voicu (Dinamo) 1:51.3.
2. Ionel Constantin (Steaua) 
1:52,0, 3. Ionel Oprea (Dinamo) 
1:53,4 ; K 4 — 500 m: 1. A. Popa, 
A. Velea, G. Matei, N. Feodosei 
(Steaua) 1:29,9. 2. B. Petro, I. 
Constantin. P. Voicu. A. Dulău 
(Steaua — Dinamo) 1:314; K1
— 1 000 m : 1. A. Popa (Steaua)
3:48,1. 2. Boris Petro (Dinamo) 
3:48,4. 3. A. Velea (Steaua)
3:50.9: K 4 — 1 ooo m : 1. A. 
popa, A. Velea, G. Matei, N. Feo
dosei (Steaua) 3:06.6. 2. B. Petro.
I. Constantin. P. Voicu. A. Dulău 
(Steaua, Dinamo) 3:06,9.

tn Întrecerile feminine. Tecla 
Borcănea (Steaua), campioană o- 
limpică la Los Angeles, a cucerit 
primul loc la caiac-simplu (2:06.3)
— șl aici luptă strinsă — urmată 
fiind de foarte tinerele Sanda 
Niculae (Dinamo) 2:07.4 si Mihae- 
la Nedejde (Steaua) 2:08.7. Ma
rina Bituleanu șl Luminița Mun- 
teanu (Dinamo) campioane la
J. M.U. de anul trecut. rămîn
echipajul nr. 1 al probe! de ca
iac-dublu (1:50,0). Pe locurile 
următoare : 2. Sanda Niculae.
Tecla Borcănea (Dinamo. Steaua) 
1:53,1. 3. Genovcva Marinache 
Ana Larie (Dinamo, Steaua) 
l :55,0. In sfîrșlt. la caiac patru :
1. Sanda Niculae. Marina Bitu- 
teanu, Tecla Borcănea, Luminița 
Munteanu (Dinamo, Steaua) 1:41,3
2. Genoveva Marinache. Liliana 
Vlăsceanu, Mihaeia Nedejde, Ana 
Larie (Steaua. Dinamo) t :44.3. 
tn clasamentul general pe clu
buri : 1. Steaua 264,5 p, 2. Dina
mo 209,5 p. 3, Danubiu Tulcea 
25 p. (V. Tf.),

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • tn sferturile de finală 

ale turneului de la Karlsruhe 
(R. F. Germania), in limitele ca
tegoriei cocoș, pugllistul bulgar 
Aleksandr Hristov l-a întrecut la 
puncte (decizie 3—2) pe cubane
zul Hector Villegas, iar Vladislav 
Antonov (U.R.S.S.) l-a învins, tot 
la puncte, pe Matia Byaruhanga 
(Uganda). La categoria mijlocie- 
mică. Eroi Akcan (Turcia) l-a în
trecut la puncte pe Damar Bhatt 
(Nepal), tot cu o decizie la puncte 
cîștigînd ș! cubanezul Emilio 
Paisan Martinez tn fata sovieti
cului Karingscian Abdrahmanov.

CANOTAJ • La Szczecin, 
proba de schif slmolu feminin a 
fost ctștigată de poloneza Isabela 
Golakevska, urmată de norve
giana, Marika Emsladt. Cursa 
masculină de schif 4 fără cîrmac! 
a revenit formație! ..Ruder Klub" 
(Berlinul Occidental), tn timp ce 
la schif dublu cu visle au ctștl- 
gat sportivii din orașul Gdansk. 
La schif 4 plus 1 feminin pe lo
cul I s-a situat echipajul sovietic 

ția, totalizînd în clasamentul 
final 6 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au situat echipele 
R.P.D. Coreene 5 puncte, R.D. 
Germane 4 puncte și Poloniei 
3 puncte.

în ultima zi a competiției, 
baschetbalistele române au 
întrecut eu scorul de 101—53 
formația Poloniei.

IN CAMPIONATUL de fotbal 
al Albaniei continuă să conducă 
echipa „17 Nentori", cu 40 punc
te, urmată de Flamurtarl Vlora. 
cu 38 puncte.

Rezultate tehnice : Vlaznia — 
Apoionia 1—0 ; Flamurtari — „17 
Nentori" 0—0 ; Bessa — Labtnoti 
1—1.

MECIURILE DIN ETAPA a 31-a 
a campionatului belgian s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Antwerp — Beveren 1—1, F. C. 
Malines — Waregem 0—0. F. C. 
Bruges — F. C. Liege 3—1. St. 
Trond — Cercle Bruges 0—2. 
Courtrai — Gând 0—0, Racing Jet
— Winterslag 0—1. Lokeren — 
Molembeek 2—1, Standard Llege

— Anderlecht Bruxelles 0—2.
tn clasament conduce echipa 

F. C, Bruges, 48 puncte, urmată 
de formațiile F. c. Malines șl 
Antwerp, cu cite 45 puncte.

DUPĂ 29 DE ETAPE. în cam
pionatul Greciei continuă să con
ducă echipa Larissa, cu 42 puncte, 
urmată de formațiile P.A.O.K. si 
A.E.K., cu cîte 38 puncte.

Rezultate înregistrate în etapa 
a 29-a : Larissa — Heraklis 1—0. 
O.F.I. Creta — P.A.O.K. Salonic 
2—2. Diagoras — Oiympiakos Pi
reu 0—0. Arls Salonic — Pana- 
halkl 2—1, Ethnikos — A.E.K. 
Atena 0—3. Panathinaikos — Pa- 
nlonios 6—2, Kalamaria — Veria 
2—0, Seres — Levadiakos t—0.

a ___
PELE CONTRA BRAZILIEI!

sau

Lupta pentru obținerea organizării „mondialelor- de fotbal 
din 1994 se întețește, pe măsură ce termenul de luare a de
ciziei (după „Euro *88") se apropie. Dacă Statele Unite au a- 
runs să dețină, se apreciază, un ușor avantaj față de Brazilia 
și Maroc. asta se datorează — pe lingă un „dosar- temeinic 

— șl campaniei publicitare susținută, tntre alțH, și de... bra
zilianul Pete I Numai că intervențiile „perlei negre-, pro Sta
tele Unite au stirnit (la începutul anului) o puternică adver
sitate și chiar dușmănii in Brazilia, unde — după amarele re
cunoașteri ale fostului triplu campton mondial — „mulți mă 
socotesc trădător, ceea ce e inadmisibil" I

Se părea că. Ironizat și repudiat, Pele se va retrage din 
joc, obligat fiind (chiar somat I) șl de calitatea sa de „amba
sador onorific al turismului brazilian". Falsă impresie t parti- 
cipind recent. In Texas, la „Dallas Cup" (întrecere pentru 
tunicri ajunsă la a S-a ediție), Pele a declarat, nu fără „che
ie- : „Daca Dallasul poate organiza o astfel de competiție, 
cu tineri de pretutindeni, nu văd de ce Statele Unite n-ar pu
tea organiza. încă in 1994, Cupa Mondială". Pentru a conti
nua : „Pentru mine, situația e clară. Cum. la noi, problemele 
reale sini șomajul, inflația, mizeria. Brazilia nu trebuie să se 
aventureze intr-o candidatură care, admisă, ar face numai
rău poporului. Tocmai pentru că, tn sufletul meu, sint brazi
lian, susțin ci o Cupă Mondială n-are ce căuta ta Rio 
Sac, Paolo"

Intr-un moment In care „L’Equlpe" titrează „Pelă se 
pour les Etats-Unis", normal ar fi ca fostul mare jucător 
rămlnă deasupra oricărei suspiciuni. Lucrurile nu stau
așa. cict el e bănuit că. legat printr-un contract ..confortabil' 
de compania cinematografici „Warner Bros" din Hollpwoori. 
n-a intrat in hori chiar pe gratis ! Deși „momit" cu insisten
ță, Pele însuși refuzi si discute acest aspect : „Numai realis
mul și conștiința mi îndeamnă sd mă detașez de punctul de 
vedere adoptat de federația braziliană-. O fi așa, n-o fi așa. 
e greu de precizat. Cert e insă că un „vot" al tui Pete — op
țiune foarte Itmpede — va conta enorm în ctștlgarea bătăliei 
pentru C.M 1994. ștlindu-se (și recunosctndu-se) faptul ci 
ilustru! jucător n-a fost niciodată, după expresia din „L’E- 
quipe". un perdant I O chestiune de urmărit, nu-l așa ?

Ovidiu IOANIȚOAIA
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Jalgirls din Vilnius.
CICLISM • Cursa feminină 

desfășurată în șase etape tn 
Franța, s-a încheiat la Bagnol- 
sur-Ceze cu victoria campioane! 
franceze Jeannie Longo. Pe locui 
doi in clasamentul general. Îs 
8:47 de ciștlgătoare. s-a situat 
coechipiera sa Dominique Da
mian!.

GIMNASTICA • Proba femi
nină din cadrul concursului de 
la Beijing a fost cîștigată de 
sportiva Fan Di (R. P. Chineză) 
cu 39.200 puncte. urmată de 
coechipiera sa Wang Xiaoyan 
38.950 puncte și Dagmar Kereten 
(R.D.G.) 38,750 puncte.

RUGBY • La Sopot, in med 
contlnd pentru Campionatul Eu
ropean ..Cupa F.T.R.A." (grupa B) 
s-a disputat meciul dintre echi
pele Poloniei si Tunisiei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 21—6 
(7—6). in favoarea sportivilor 
polonezi. Cel mai bun jucător al 
gazdelor a fost Silvester Hodura 
autorul a 7 puncte.

MARATOANE INTERNAȚIONALE
• Atletul francez Alexandre 

Rachide a ciștigat cursa de ma
raton de la Herblera, după ce a 
parcurs 42,195 km, in 2.17:43. La 
feminin, cel mai bun timp (2.51:45) 
l-a realizat Brigitte Breut (Fran
ța) • Tradiționalul maraton de 
Ia Bruxelles a revenit lui Ravil 
Kașapov (U.R.S.S.) în 2.11:30 • 
Concursul internațional de :a 
Hamburg a fost cîștigat de ceho
slovacul Martin Vrabel in 2.14 :55. 
La feminin, cel mal bun timp, 
2.30:23, a fost obținut de Charlotte 
Teske (R. F. Germania). • Curea 
feminină desfășurată la Ciudad 
de Mexico a revenit soorlivd so
vietice Natalia Vardina. ‘u 2.23:58.

REZULTATE înregistrate in 
etapa a 27-a a campionatului 
Iugoslaviei : Vojvodlna Novi Sad 
— Steaua Roșie Belgrad 0—1. 
Partizan Belgrad — Pristina 3—1, 
Buducnost — Rad Belgrad 4—1. 
F. C. Sarajevo — Osljek 3—0, 
Rijeka — Hajduk Split 3—1, Velez 
Mostar — Vardar Skoplie 5—0, 
Cellk Zenica — Zelezniciar Sara
jevo 3—0, Sloboda Tuzla — Sut- 
jeska 1—0. Dinamo Zagreb — 
Radnicki Niș 1—0.

Pe primul loc al clasamentului 
se află Velez Mostar, cu 36 punc
te, urmată de Steaua Roșie Bel
grad, cu 34 puncte.

DUPĂ OPT ETAPE In fruntea 
clasamentului campionatului u- 
ruguayan se află. în continuare, 
formația Danubio, cu 12 puncte. 
Ea este urmată de Penarol Mon
tevideo și River Plata, cu cîte 19 
puncte etc. Rezultate Înregistrate 
in etapa a opta : Danubio — Pe
narol 5—0 (!), Defensor — Bella 
Vista 2—1, River Plata — Mira
mar 0—0, Progreso — Cerro 1—1, 
Huracan — Wanderers 1—0.

CUPA IRLANDEI a fost cîști- 
gată de echipa Dundalk, învingă
toare cu 1—0 (0—0) in partida fi
nală, susținută in compania for
mației Derry City. Meciul, desfă
șurat la Dublin, a fo6t urmărit de 
peste 20 ooo de spectatori.
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SCRIMA • Concursul mascu
lin de floretă de la Bonn, con
tlnd pentru „Cupa Mondială", a 
revenit scrimerulul sovietic A- 
leksandr Romankov. care l-a în
trecut în finală cu 10—6 pe 
coechipierul său Boris Korețki. 
tn asaltul pentru locurile 3—4. 
belgianul Thierry Soumagne a 
dispus cu 12—10 de Italianul Car
lo Busi.

TENIS • In finala turneului 
internațional de la Atlanta 
(Georgia). campionul cehoslovac 
Ivan Lendl l-a întrecut cu 2—8, 
6—1, 6—3 pe suedezul Stefan Ed
berg. • In sferturile de finală ale 
turneului feminin de la Fujisawa 
(Japonia) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Pam Shriver 
(S.U.A.) — Leila Meșkl (U.R.S.S.) 
6— 0.6— 2: Manuela Maleeva (Bul
garia) — Akiko Kijimuta (Japo
nia) 6—7. 6—4. 6—0 : Anne Min
ter (Australia) — Gig! Fernandez 
(Porto Rico) 1—6 6—4. 6—2 ;
Peanut Harper (S.U.A.) — lat'v 
Fendick (S U.A.) 3—6 6-2 6—3.
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