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9 Mai — Ziua Independenței, A
Ziua Victoriei

EVENIMENTE ISTORICE
In devenirea româniei

Ziua de 9 Mai înscrie pagini luminoase, 
de glorie, în epopeea luptei de veacuri a 
poporului nostru pentru apărarea ființei na
ționale și a gliei strămoșești, pentru nea- 
tîrnare și demnitate, pentru afirmarea voin
ței și dreptului său sacru la o existență li
beră, la dăinuire și propășire _ nestingherită 
in vatra-1 milenară. Această zi — pe care 
nod românii, o numim, cu nemăsurat res
pect șl cu profundă mîndrie patriotică, 
Ziua Independenței și a Victoriei — trezește 
de fiecare dată în conștiințele noastre sim
țăminte de înaltă prețuire a faptelor de 
arme si izbînzilor înaintașilor, de reme
morare a jertfelor și greului Iot1 tribut de 
sînge dăruite patriei, viitorului ei. Dubla 
semnificație istorică a lui 9 Mai este dată, 
printr-o coincidentă care-i sporește ecoul în 
inimile noastre, de două momente de. răs- 
pîntie în devenirea țării și a neamului ro
mânesc. Cel dintîi, în ordine cronologică, 
este întruchipat de actul proclamării. în 
1877, a independenței de stat a României, 
act care punea capăt pentru totdeauna do
minației și asupririi otomane și care avea 
să fie apărat și întărit de fapte de pildui
tor eroism pe cîmpurile de luptă de la 
Plevna, Grivița sau Smîrdan. săvîrșite de 
bravii noștri ostași în numele, unui ideal 
scump răzbătînd din străfunduri de istorie 
și transmis din generație în generație..

în aoeeași zi, dar cu 68 de ani mai tîr- 
ziu, se împlinea un nou episod din lupta 
poporului român pentru înlăturarea domina
ției străine. La 9 Mai 1945, hoardele hitle- 
riste. care atentaseră la libertatea popoa
relor, erau îngenwnchiate în propriul lor 
bîrlog. A fost Ziua Victoriei asupra celei 
mai periculoase plăgi apărute pe trupul 
omenirii, fascismul, care a declanșat o con
flagrația fără preoedent în istorie : cel de 
' doilea război mondial. în lupta împotri

va cotropitorilor hitleriști, pentru eliberarea 
patriei și a altor țări, pentru victoria fina
lă. România s-a înscris între contribuabilele 
de seamă, avînd o pondere apreciată de 
istorici ca remarcabilă și decisivă.

Pe scena luptei antifasciste un rol esen
țial l-a jucat Partidul Comunist Român, 
care — ca exponent autentic al năzuințelor 
de libertate, independență națională si drep
tate socială ale poporului — a polarizat în 
jurul său toate forțele progresiste ale vre
mii. masele largi populare, înfăptuind Re
voluția de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din august 
1944. moment crucial în desfășurarea ulteri
oară a războiului și în făurirea noului des
tin al patriei, înscrierea ei pe făgașul socia
lismului. „Masele populare — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — și-au dobîndit, 
eu arma în mină, dreptul la libertate și ne- 
atîrnare, dreptul de a fi stăpîne pe bogă
țiile naționale, de a-și făuri destinele po
trivit intereselor și aspirațiilor proprii".

Sărbătorind astăzi 111 ani de la pro
clamarea Independenței de stat a Româ
niei și 43 de ani de la victoria asupra fas
cismului. poporul nostru aduce fierbintele 
său omagiu vitejiei cu care au luptat și s-au 
jertfit înaintașii pentru împlinirea nobilelor 
idealuri de libertate națională și dreptate 
socială. O face, totodată, cu sentimentul de 
adîncă gratitudine față de Partidul Comunist 
Român, exponent al intereselor _sale ma
jore. sub a cărui clarvăzătoare călăuză, edi
fică pe pămîntul românesc cea mai dreaptă 
societate, într-o epocă marcată de istorice 
realizări în toate domeniile activității ma
teriale și spirituale. într-o epocă în care 
patria socialistă a cunoscut, mai cu seamă 
în ultimii 23 de ani. o înflorire fără prece
dent.

Gala inaugurală va
fcicepînd de azi și pînă du

minică, toate drumurile iubito
rilor boxului din Capitală vor 
duce spre Palatul Sporturilor 
șl Culturii. Aceștia, și nu nu
mai ei, vor a via prilejul să 
urmărească spectacolele pugi
listic® de ridicată valoare ofe
rite de întrecerile prestigiosu
lui turneu internațional „Cen
tura de Aur**, ajuns la a 
XVII-a ediție. Devenită tradi
țională, competiția a atras de 
flecare dată între corzile rin
gului sportivi reaumiți de pe 
toate continentele.

Nici actuala ediție nu face 
excepție de ta regulă. Doar 
precizarea că vor fi prezente 
la București selecționatele U- 
niunii Sovietice și Bulgariei cu 
boxeri reputați, pentru care 
turneul nostru internațional 
constituie un important test 
înaintea Jocurilor Olimpice din 
acest an, ca si pentru repre
zentanții noștri, va face, desigur. 
Ca interesul spectatorilor să se 
ridice la o cotă foarte înaltă. 
Printre reprezentanții celor 10 
țări participante se mai află 
sportivi de renume din Cuba 
(care nu mai aj nevoie de 
prezentare), Egipt, Finlanda, 
Ghana, Italia, Japonia și Tur
cia.

Pentru asigurarea desfășură
rii partidelor in deplină obiec
tivitate au fost desemnați să 
oficieze cei mai buni arbitri 
români, purtători ai ecusoane- 
lor A.I.BA. Astfel, ca delegați 
generali vor funcționa Constan
tin Chiriac, Petro Epureanu ji 
Virgil Cazacu, iar ca arbitri-ju- 
decători Dumitru Doru Ban- 
ciu, Gabriel Danciu și Ghcor- 
ghe Chivăr (toți d n București). 
Grigore Dăncilă (Drcbeta Tr.

incepe la ora 18
Severin), Ștefan Munleanu 
(Timișoara) și Nicolae Mocsar 
(Oradea), precum și cîte un 
arbitru din fiecare țară parti
cipantă.

Referitor la organizarea tur
neului, vicepieședintele federa
ției, Siănlcă Tudor, ne-a spus i 
„Au fost luate toate măsurile 
pentru ea oaspeții noștri st be
neficieze de cele mal bune con
diții de întrecere și petrecere a 
timpului liber. Locul de dispu
tare al meciurilor va îmbrăca 
haine de sărbătoare și va ofer! 
citeva surprize plăcute pârtiei- 
panților și spectatorilor. Ne-am 
străduit și facem totul pentru 
a nu dezminți proverbiala os
pitalitate româncasct șl aștep
tăm încrezători primul gong al 
competiției**.

Astăzi, prima gală, după fes
tivitatea de deschidere de la 
ora 18. Marți șl miercuri vor 
avea loo două gale pe zl 
(de la ora 15,30 și 18,30), 
joi semifinala I (ora 18), 
vineri semifinala a II-a (ora 
18), iar duminică finala (ora 10).

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, participant așteaptă tra
gerea la sorți, după care se va 
stabili programul primelor re
uniuni, în care, sîntem con
vinși, sînt prr/ăzute partide de 
mare atracție.

Paul IOVAN

• Organizatorii precizează 
că elevii si studenții au 
acces gratuit ia galele pre
liminare. Legitimațiile-abona- 
ment eliberate de C.N.E.F.S. 
sînt valabile însoțite de tichet® 
de loc, care se găsesc la casele 
de bilete ale Palatului Spor
turilor.

ECHIPA DE POLO DINAMO BUCUREȘTI - 
PENTRU A 25-a OARĂ CAMPIOANĂ A ȚĂRII
• 11-10 in ultimul derby, cu Crișul Oradea, formație

Moment „fierbinte* țn careul 
băcăuanilor: mingea șutată
de Stoica a intilnit intă bara 
porții lui Cîmpeanu. (Fază 
din meciul Rapid — S. C. Ba
cău 1—0).

Foto : Eduard ENEA

clasată pe locul secund • Steaua — a treia pe podium

Ieri spre amiază, pe o vre
me splendidă șl în apa atlt de 
limpede a bazinului bucureș- 
tean din șos. Ștefan cel Mare, 
s-au consumat ultimele secven
țe din cadrul ediției cu numă
rul 43 a campionatului de polo. 
La finele întrecerii, jucătorii 
echipei DINAMO BUCUREȘTI 
au îmbrăcat tricourile cuvenite

campionilor ; este cel do al 
25-lea titlu cucerit de această 
formație 1 Performanță remar
cabilă, pentru care aplauzele 
numerosului public și felici
tările primite sînt binemeritate.

Geo RAEȚCH1

(Continuare în pag. 2—3)

Pololșllt dlnamovtșU (de la atinge Ia dreapta) : g. Popescu, K. Io- 
■eseu, «. Dlaconu, antrenorul Dinu Popescu, L. Răducanu — eipi- 
tanti formației, M. Zaharla, M. Simlon, B. olaru, FI. Ardelean, C. 
Qăvrus — rtndal de eu» ț B. Drăguț, C. Molceanu. V. Hagiu. Ce. 
oan. ▼. Jerban. A. Georgescu. Foto ; Aurel D. NEAGU

Etapa a 27«*a a Diviziei A de fotbal

STEAUA ȘI DINAMO-100 DE PUNCTE!
• F.C. Argeș - punct mare la Galați • Petrolul (1-0 cu Sportul Studențesc} nu renunță • Conti
nui (2-2) nu a putut irece de Victoria • Pițurcă (28 de goluri) - lansat in cursa „Ghetei de aur"

• Vaișcovici a stabilit o performanțâ-record a ediției: 6 goluri intr-un meci I

REZULTATE TEHNICE

Dinamo - C.S.M. Suceava 9-1 (5-0)
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș 4-1 (2-0)
„Poli" Tim. - F.C.M. Brașov 1-0 (1-0)
Oțelul - F.C. Argeș 1-1 (1-1)
F.C. Olt - Flacăra 2-0 (2-0)
Petrolul - Sportul Studențesc 1-0 (0-0)
Rapid - S.C. Bacău 1-0 (1-0)
Corvinul - Victoria 2-2 (1—1)
„U“Cluj-N. - Univ. Craiova 1-0 (0-0)

MIERCURI 11 MAI se vor disputa restanțele
Flacăra — S.C. Bacău, F.C. Olt - Steaua și Oțe
lul - Sportul Studențesc.

ETAPA VIITOARE (Simbâtă 14 mai)

Dinamo — „Poli" Timisoara (1—2)
Univ. Craiova - Rapid (1-1)
S.C. Bacău - Steaua (1-8)
Sportul Studențesc - F.C.M. Brașov (0-2)
C.S.M, Suceava - „U" Cîuj-Napoca (0-6)
F.C. Argeș - F.C. Olt (2-0)
Victoria - Oțelul (1-3)
A.S.A. Tg. Mureș - Corvinul (0-4)
Ffacăra - Petrolul (1-0)

Cronicile etapei In pap 1—8

CLASAMENTUL
1. STEAUA 26 24 2 0 91-12 50
2. Dinamo 27 24 2 1 72-17 50
3. Victoria 27 15 2 10 44-32 32
4. Oțelul 26 14 3 9 35-29 31
5. Univ. Craiova 27 12 4 11 37-38 28
6. Corvinul 27 1! 4 12 41-42 26
7. F. C. Olt 26 11 3 12 33-41 25
8. Flacăra 26 9 6 11 26-34 24
9. F.C.M. Brasov 27 9 5 13 37-37 23

10. „U" Cluj-N. 27 8 7 12 32-40 23
11. A.S.A. Tg. Mureș 27 11 1 15 41-51 23
12. Rapid 27 7 9 11 23-39 23
13. S.C. Bacău 26 8 6 12 26-43 22
14. „Poli" Tim. 27 8 5 14 27-36 21
15. Sportul Stud. 26 7 6 13 30-39 20
16. F.C. Argeș 27 7 6 14 28-40 20
17. Petrolul 27 7 6 14 17-39 20
13. C.S.M. Suceava 27 7 5 15 25—56 19

GOLGETERII

88 goluri : PIȚURCÂ (1 din 11 m)
29 goluri : Hagl (4 din 11 m)
18 goluri : Vaișcovici (4 din 11 m)
14 goluri: I. Cojocaru
13 goluri: Crah» (1 din 11 m), Cfan&taM 
(2 din 11 m)



Divizia A la handbal masculin Divizia A, etapa a 27-a

STEAUA PAS HOTARÎTOR SPRE UN NOU TITLU
• înaintea ultimelor etape, șase echipe, pe distanța a nurr.ai 

două puncte, luptă pentru evitarea retrogradării I
cel mal bun handbalist al gazde- 

controlat

I SCORUL CAMPIONATULUI

Etapa a XX-a a Diviziei A la 
handbal masculin a adus doar in 
parte unele clarificări : prin
victoria obținută la Timișoara, 
Steaua va aborda ultimele două 
etape ale campionatului cu un 
avantaj de patru puncte și gola
veraj superior, argumente con
sistente pentru un nou titlu de 
campioană ; In zona retrogradă
rii. apele s-au tulburat șl mai ta
re, pe distanța de numai două 
puncte fiind înșirate șase forma
ții, rezultatele partidelor directe 
sau cele la... distanță din ulti
mele două etape urmînd să de
cidă ce echipe vor activa tn se
zonul viitor în Divizia B. Amă
nunte de la meciurile etapei.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
STEAUA 26—30 (15—16). TIMIȘOA
RA S (prin 
fat cu victoria 
campioanei cu 
reflectă situația 
de student!. El

mal
Dan 7,

Vasilache

tea campioanei să fie tot 
evidentă. Au înscris : P. 1 
Săftescu 4, Giurgea 3,
3, D. Naghi 2, Popescu 2, Io- 
nescu 2, Gal 2 și J. Nagy 1 pen
tru „Poli”, respectiv Stingă 8, 
Berbece 6, Dumitru 5, Ghimeș 5, 
Nieolae 2. Mirică, Drăgăniță, Pe
tre și Cicu cite 
bitrat bine : R.
Ene, din Buzău,

un gol. Au ar- 
Iamandi și Tr.

Ion GAVRILESCU

telefon). Inche- 
Stelei, meciul 

„Poli” Timișoara 
creată pe teren 

_________ ...__au avut un în
ceput bun, rămînînd la conduce
re pînă în min. 18 (11—10), dar 
tn acest interval au avut de trei 
ori avantaj de cite trei goluri. 
Apoi, au cedat Inițiativa, excep
ție făcînd doar ta min. 24, clnd 
au condus, pentru ultima oară, 
cu 15—14. In clteva rîndurl, de 
cite ori se distanțau la un gol, 
steliștii erau Imediat egalați, pen
tru ca din min. 33, fuperiorlta-

RELONUL SAVINEȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 23—20 (12—7).
Gazdele au atacat de la început 
poarta brașovenilor reușind să 
se desprindă pe tabela de scor. 
După pauză, oaspeții au fost 
mult mal periculoși în atac, ei 
reușind să se apropie în clteva 
rîndurl la două goluri diferență, 
Marcatori : Zaharia 5, St. Bur
suc 5, Pitaru 4, Iurea 3, Zamfir 
3, Cr. Bursuc 2, Ștot 1 pentru în
vingători, respectiv Roșea 9, Ni- 
eolescu 4, Donca 1, Donosa 3, 
Halmagy 1. Au arbitrat : T. Cu- 
relea — I. Păunescu, din Bucu
rești. (I. ZAHARIA — coresp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — A.S.A. ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ 23—19 (10—10). 
Oaspeții, cu portarul Gorea, In 
mare formă, și cu Furnea, foar
te inspirat (l-« marcat strict pe

lor, Sergiu Pop), au
cea mai mare parte a timpului 
primei reprize (7—3 în favoarea 
mureșenilor în min. 20). Clujenii, 
mult prea marcați la începutul 
partidei 
mărire 
sflrșltul 
și apoi 
reluare.
Crainic 
dare 2. 
cite un _ 
tiv Mureșan 7,
3, R. Moldovan, Bădău și Kovacs 
cile un gol. Au condus : M. Ma
rin — șt. Șerban, din București. 
(Nusa DEMIAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
ȘTIINTA BACAu 23—20 
După o primă repriză 
șl cu puține goluri, în 
doua a meciului jocul 
mat. studenții cralovenl

începutul 
au pornit o cursă de ur- 
reușind să egaleze la 
primei părți a meciului 
să domine partida după 
Au înscris : Botorce 8, 

5, Kiss 3, S. Pop 2, Căl- 
Jurcă, Cristea șl Petru? 
gol pentru „U”, respec- 

" David 6, Furnea

(9-7). 
modestă 

partea a 
s-a anl- 

___  ______  cîștigînd 
în final pe merit (el au avut în 
mal multe rîndurl avantaj de 
cinei goluri), au marcat : Agapie 
7, Răduță 7, -
4, Barcan 2 șl Prică 1 pentru în
vingători,

5, Dumitru 4, Marian

Divizia A la volei

SURPRIZE IA MCHREȘTI, CONSTAHT* tl BBAțOV

I
I
I
I
I
I
I

ta cea de a treia etapă a În
trecerilor din cadrul grupelor va
lorice ale campionatelor primei 
divizii de volei, eurprize la Bucu
rești ți Constanța, furnizate de 
echipele feminine Dlnamo Bucu
rești (dublă victorie, la zero, ta 
fața campioanei) fl Flacăra Roșie 
București (nici un aet pierdut la 
Constanța I) fl la Brașov de vo
leibaliștii cralovenl. Iată re
zultatele :

tacurile 7-12: C.S.M.U. Suceava — 
C.S.U. Sănătatea Oradea 9—1 (11, 
—13, T, ta) șl 3—1 (13, -8, 13, 18), 
Relonul Săvlneștl — politehnica 
Timișoara 3—0 (1, 7, 7) și 3—0 
fl, 6, <), AS.A. Electromureș Tg. 
Mureș — Explorăm Motorul C-S.Ș- 
1 Bala Mare 3—0 (7, t, 1) Și
»—1 (8, —13, 4, 3).

vingători, respectiv Vasllca 7, 
Bondar 4, Ichim 3, Chirilă 3, Gîr- 
lescu 2 și Rotaru 1. Au arbitrat : 
Al. Boer — E. Iavorschl, din Ti
mișoara. (Șt. GURGUI — coresp.).

METALUL BISTRIȚA — DACIA 
PITEȘTI 31—26 (14—12). JOC fru
mos, victorie muncită și merita
tă a gazdelor. Marcatori : Aldica 
9. Bejan 7, Țcrmure (, Irlmieș 4, 
Cojocarii 2, Giurgiucă, Moldovan 
șl M. Dan cite un gol pentru 
Metalul, respectiv Mihăllă J3, 
Grabovschi 4. Oprea 3, Cozma 3. 
Bălășescu 2 șl Neagu 1. Au ar
bitrat : A. Kentzel — D, Dordea, 
din Sibiu. (Fl. TOMA — coresp.).

•MECIUL Dlnamo București — 
H. C. Minaur Baia Mare s-a dis
putat anterior, victoria revenind 
bucureștenllor eu 28—24 (13—8).
• PENULTIMA etapă a celei 

de-a XXX-a ediții a Diviziei A 
la handbal masculin programea
ză.- duminică 15 mal, jocurile : 
Metalul — Dlnamo București, 
Dacia — universitatea Craiova, 
Știința — „U“ Cluj-Napoca, A.S.A. 
Electromureș — Relonul țl Dl
namo Brasov — „Poli”. Partida 
Steaua — II. C. Minaur a fost 
amlnată.

I
I
I
I
I
I
I

Dinamo accelerează din min. 
I 1, atacă inventiv, șutează 
I și precis la 
dar reușește 

I rul abia în 
| VAIȘCOVICI
plasă o centrare

I Varga.' 
I cunde,

— îniv-o formă cu totul deo- 
: schiță — transformă în gol o 
pasă a lui Răducioiu și din a- 

' cest moment C.S.M.-uI se pră
bușește, fără să se 

I opune avalanșei
(și de ocazii, jje 
lc mai amintim) 
dinamoviste. 
înscrie 
Lucescu, 
pasa lui 
alte trei 
șutează 
gul, de 
tapullînd 
ciul" 
sfîrșit, 
pauză, o acțiune spectaculoasă 
a Iui Mihăescu se încheie cu 
un gol din plonjon al Iui 
MATEUȚ, îndelung aplaudat.

După pauză, Dipamo își 
roia ofensiva eu aceeași vigoa
re, cu aceiași aplomb, cu lu
ciditate, și .golurile „curg" în 
poarta lui Alexa. în min. 
48, Mihăescu este faultat în 
careu și VAIȘCOVICI trans
formă cu precizie lovitura de 
la 11 m. Și tot el va înscrie, 
cu capul, în min. 51, Ia o cen
trare a lui Sabou. Abia acum, 
dqpă oe tpbela de scor arăta 
7—0, notăm prima ocazie e 
sucevenilor, ratată de Păiuș. 
ajuns singur cu Moraru în 

T care, în min. 62, 
___________ profită de o

des 
poarta lui Alexa, 
să deschidă sco

rnim 15, eînd 
reia cu sete în 

ideală a lui 
După alte 50 de se- 
același VAIȘCOVICI

DINAMO
C.S.M. SUCEAVA

9 (5)
1 (0)

teren fo; 
spectatori

25—7

n_ti poată 
de ijoluri 

care nici nu 
ale echipei 

min.
echipei

în
mezinul

RĂDUCIOIU
Lupescu), iar
minute, VAIȘCOVICI 
senzațional, cu stîn- 

la vreo 
mingea 

porții Iui 
cu puțin

29. 
lui 

(din 
după

20 m, ca
la ,,vin- 

Alexa. în 
înainte de

Stadion Dlnamo ; 
bun ; timp frumos ; 
circa 8 000. Șuturi ; 
poartă : 15—1). Cornere : 8—2. Âu 
marcat VAIȘCOVICI (min. 15, 
16, 32 , 48 — din penalty, 51 șl 63), 
RĂDUCIOIU (min. 29), MATEUȚ 
(rain. 42), MIHĂESCU (min. 61), 
respectiv CAȘUBA (min. 69).

DINAMO : Moraru 6 — Varga
7, . Rodnic 8 (min. 55 Al. Nieolae 
6). Andone 8 (min. 55 Movilă 6), 
Sabou 7 — Mihăescu 8, Lupescu
8, Matcuț 8 — Vaișcovici 9, Ră
ducioiu 7, Orac 7.

C.S.M. : Alcxa
5, Ghoncean 4, 
(min. 69 Ungureanu 5) • 
cu 5, Golan 5, Buliga 5 
5, Buțerchi 5 (min.
Cașuba 6.

A arbitrat toarte 
pescu ; la linie : 
(ambii din Ploiești) 
(Arad).

La speranțe : 6-2 (3—1).

4 — Crlstescu 
Gălușcă 4, State 4, 

Gafen- 
• Păluș 

30 Susanu 5),

bine FI. Po-
D. Catrinescu 
șl M. Axente

I«J UJ1S 
față : după 
MIHĂESCU

„bîlbiială" a apărării adver
se și ridică scorul la 8—0. 
Nu vor trece decît 6 minute și 
același VAIȘCOVICI va reuși 
al șaselea gol al său (re
cord pentru un jucător în 
actualul eanyjionaț). în șfîr- 
șit, o tresărire de orgoliu a lui 
CAȘUBA (min. 69), care îl 
surprinde pc Moraru cu un șut 
foarte frumos, prin 
Suceava înscrie golul 
noare. Dar Dinamo 
motoarele, care 
ră pînă atunci 
realizând, cu acest 9—1, sco
rul record al campionatului.

Lourențiu DUMITRESCU

care 
de o- 
opri.se 

funcționasc- 
ircproșabil,

| DIFERENȚA MULT PREA MICA!

I
FEMININ, locurile 1—4 : Dtaa 

mo București — Universitatea 
C.FJI. Craiova 3—0 (15, 5. M) șl 
3—4> (03, 5, 17), FaruJ Constanța 
— Flacăra Roșie București 0—3 
( 6, —3, —6), și 0—3 ( 9, —8, 
—7) șl C-S.U. Rapid Galați — 
Dada Pitești 3—1 (3, 3, —14, H) 
șl 3—3 (—11, -44, 5, 4, —8) ;
locurile 7—12 : Penicilina Iași — 
Rapid București 3—2 (10, 9, —13, 
—13, D) și 3—2 (9, 7, —14, —8, 9), 
Chimia Rm. Vîlcea — C.S.M. Li
bertatea Sibiu 3—0 (l, 7, 9) șl 
3—0 (13, 6, 9), Olitclt Craiova — 
Știința Bacău 3-0 (14, 5, 5) »1
i-l p, —9, 4, 5).

MASCULIN, locurile 1—6 : Stea
ua București — Viitorul Dlnamo 
Bacău 2—1 (—12. 8, 9, 3) șl 3—0 
(7, 7, 5), Dlnamo București — 
Elcond Dlnamo Zalău 3—1 (13, 
-LI, 9, 10) șl 3—4) (8, 10, 10),
Tractorul Brașov — Universitatea 
CJrjl. Craiova 2—3 (12. —11, 12, 
—10, M) șl 1—3 (—9, —13, U. —5);

PENTRU A 25-a
(urmare din pag. I)

Pe podium au mai urcat Crițul 
Oradea ți Steaua București, e- 
chlpe ce au avut, la rindul lor, 
evoluții bune și foarte 
de-a 
iată 
pute!

bune 
lungul competiției. Dar 
clasamentul final al dis- 
aerlei de frunte a ipor-

tulul nostru cu mingea pe • -
pă :
1. DINAMO 43 34 1 4 522-299 73
3. Crlșul 43 30 7 • 513-358 87
3. Steaua 43 2S 6 IA 427-330 58
4. Rapid 43 19 0 19 358-390 42
5. CSU-TMUCB 43 14 4 25 339-414 32
5. Voința Cj.-N. 43 11 2 29 337-457 28

In ultima reuniune, capul de 
afiș l-a constituit, de bună sea
mă, meciul laureatelor celor mal 
recente patru 
nat. Un meci 
vut miza de acum două primă
veri, Ierarhia ' ■ ■■■ —
astă-dată înaintea fluierului 
Începere, dar un joa ce stîrnește 
mereu ambiții șl Interes. Așa cum 
a fost șl ieri, clnd DINAMO a 
Învins pe CRIȘUL eu 11—10 (2—0, 
O—4, 3—2, 8—4), după o partidă 
ee a avut cam de toate pe pla
nul spectacolului!: dispută ten
sionată. cu răsturnări de situații 
țlnlnd publicul eu sufletul la gu
ră pînă ln minutele finalului 
(2—0. »-3. 3—5 șl 3-8 1, 5-6 șl 
T—7. 10—7 cu 150 de secunde Îna
intea ultimului semnal), goluri 
frumoase dar și ratări, interven
ții ta extremis ale portarilor, șu
turi, multe șuturi tn bare.

Bucureștenll eu Început așa 
cum șl-au obișnuit suporterii, a- 
dleg in forță. Golgeterul jocului 
și al întregului campionat, HA
GIU, a punctat ta minutele ljfl 
— din 4 m șl t,6», pentru ea ln 
aceasta primă repriză controlată 
autoritar de dinamoviștl să poată 
fl mal mult de 1—0. însă baloa
nele expediate see de Cr. Dan.

ediții de camp 10' 
care nu a mal a-

fiind stabilită de 
de

In campionatul de rugby

EȘECURI ALE
Cea de a 15-a etapă din cam

pionatul de rugby (seria I) a 
fost marcată de mari surprize, 
fruntașele clasamentului. Stea
ua șl Dlnamo. pderzînd (ambele) 
ln deplasare, ia Sibiu si. 
pectlv, - - • —
Grivita 
va, Iar 
„Cupei 
Buzău, 
ren propriu, ________ ____
Bala Mare, învinsa el din fina
la amintitei competiții 1 Iată re
zultatele complete ale etapei : 
Sportul Studențesc construcții
— Universitatea Timișoara 23—34
(9—15) ; CSM Sibiu — Steaua 
25—21 (15—12) ; Politehnica lași
— Dlnamo 19—13 (0—13) î CSM

FRUNTAȘELOR!
IMU Suceava — RC Grivița 

Contac- 
. Cemin 
I știința- 

Farul Constanța

Ro-

_____ _ ree
ls iași. De asemenea 

Roșie a cedat la Sucea- 
recenta clștigătoare a 

F.R.R.", Contactoare 
a fost Întrecută, pe te- 

de către Știința

Sie 26—21 (12—12) : AS
toare Buzău — Știința 
Baia Mare 8—14_ (0—8) ; 
Petroșani 
10—10 (7—0).

Amănunte de la toate aceste 
partide In ziarul nostru de mli
ne.

I TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 
[Noutatea formației antrenată de 
Ton V. Ioneseu s-a numit astăzi 
(n.r. ieri) oloșutean, mijlocașul I ofensiv reapărînd pe. gazon după 
o absență de șase luni, In urmă 
ll-nel operații de menise. Nouta- 

Ite aplaudată de spectatori, dar 
șl cu implicații decisive pe tabe
la de marcaj, tânărul jucător ti
mișorean fiind autorul golului 

-victorios al echipei sale, tn me- 
cu brașovenii, dominarea 
a gazdelor s-a concretizat 
doar printr-un singur gol.

„POLI" 
F.C.M.

Stadion

OARA CAMPIOANA A
și E. Ioneseu au mușcat bara, 
același... obstacol fiind lntilnit, 
in două faze consecutive, de lo
viturile Iul Ardelean, In debutul 
sfertului al doilea. Avea să fie, 
In schimb, egalitate (GAROFEA- 
NU min. 8,44 șl 10,17), ba chiar o 
perioadă de remarcabilă evoluție 
a orădenilor. Cu poarta „t 
să- de Csaki, aceștia s-au 
prins la trei goluri, grație 
FEJER (13,05, ---- _ —
viată de un jucător in apărare), 
FARCUȚA (13,52) șl GORDAN 
(min. 15, la o lovitură de penali
tate). 5—2 In favoarea Crlșulul, 
apoi o bară a lui Illes, un gol 
al lui E. IONESCU (16,13) dar și 
unul Înscris de GORDAN J 6—3 
pentru blhorenl ta min. 18,18 1 
Din acest moment a început 
cursa de urmărire a echipei Dl
namo, reușită pe fondul unui a- 
greslv joc „om la om”, al cîtor- 
va oportune intervenții de por
tar (Diaconu) șl regăsitei exacti
tăți tn ofensivă. Inspirați, CR. 
DAN (20,02), Ș. POPESCU (20,50), 
MOICEANU (21,29) Bl HAGIU 
(22,18) au Întors rezultatul, 7—6, 
ILLES a mal izbutit o egalare 
(23,01), după care insistentul CR. 
DAN (23,38) și HAGIU, hat-trlck 
(24,05 — 4 m ; 25,32 ; 26,35) au pa
rafat desprinderea bucureșteanâ, 
hotăritoare. In ciuda eforturilor 
partenerilor, ce nu au mal putut 
declt să reducă handicapul, prin 
ILLES (25,47), FEJER (27,04), 
GORDAN (27,46). Victorie meri
tată, muncită, egală cu un final 
demn de o campioană. Au con
dus tn general bine clujenii R. 
Nlchita — V. Burdea.

mingea fiind

.inclil- 
des- 

lul 
de

STEAUA — RAPID 9—9 (3—0,
1—4, 3—3, 2—2). Partidă urmărită 
de asemenea cu interes, în care 
tinerii Întrebuințați de antrenorii 
feroviari au revenit neașteptat 
de la 0—4, preluînd chiar iniția
tiva șl aflindu-se foarte aproape 
de succes, evoluînd cu 3 jucători 
In plus tn ultimele 20 de secun
de 1 Oricum, a fost cel mal bun 
meci al giuleștenlior In turneul

TIM.
BRAȘOV

1 (1)
0

teren bun ;

ALTE Tll
Cei ce a 

spectacol” a ui 
condica stal 
Ghencea. aicil 
țării își desJ 
faze de înalt I 
goluri frurrl 
l-a dat „un-ta 
pcscu-Ilolariul 
l-a angajat <1 
TURCAjSi 1‘ 
n-a greȘr ții 
poi, meciul cl 
oopții, a „curl 
gur sens, oaJ 
titulari în tel 
Ilie. Botezanl 
accidentați), I 
forturi pentrJ 
echipei lui I 
Superioară n 
rile. formați 
a „împins” il 
treimea advl 
rile sale, puii 
rapiditate și 1 
ticipînd cu | 
șii laterali I 
cei centrali. | 
cu dezinvolturi 
cu ocaziile del 
cedau Ia pol 
Pe unele le-l 
(min. 17 — 1J 
riu și min. 31 
lui Iovan dini 
iar pe cclelal 
am spune, cu I 
Pițurcă (min.l 
Gh. Popescl 
Ungureanu ți 
tuș (min. 39 J 
in față). Scor] 
in min. 43 : (| 
bine a jucat !)] 
Ilagi, în careu] 
blat și pc Vad 
golgclerului ] 
a iiidepli^fei]

La relt^JI 1

GALAȚI, 8 (J 
pulsați ln o reni 
repurtat la Mol 
vînvul bă tindei 
lotbaliștii gălăl 
de la început I 
atacînd pe amil 
mcnlnțînd prirl 
5) șl Hai J|U(j 
Iul Speri; I 
tribunele a.proal 
însă... dincolo, I 
nizare între Bol 
ii permite lui îl 
ceptcze mingea I 
unghi dificil (11 
de scurtă durați 
peților : în mini 
neobositul Agiul 
reu, pe frontul 
Iui, Voicu nu-ll 
trăgîiidu-1 de tI 
just acordat, csl 
HANGHIUC cari 
în stingă portal 
se desfășoară I 
nota de superi 
a eehipoi ■ J 

fl va fl 
38, eînd, la cori 
I-Ianghiuc, luna 
(mereu el) va 1 
capul în... Irani 

Partea a doua 
în linii mari, ad 
ț.înd golul, Oțel 
2'îndu-și însă I 
P.C. Argeș se J 
coixiindu-i o all 
Burcca. Dispocd 
cuză uneori mal 
iar eînd, în mii 
gur, este depl 
instanță, de Std 
lucrurile, puțir

Toru

l Mai ;
timp excelent ; spectatori — cir
ca 20.000. Șuturi : 16—5 (pe poar
tă : 6—2). Cornere : 10—4. A mar
cat OLOȘUTEAN (min. 38).

„POLI” : Moise 7 — Pascu 
Oancca 6, Crăciun 7, Varga 7 
Oloșutean 7,5, Manea G, Neagu 
0,5 — Bobaru 6, Dudaș 6, Banu 
8.

F.C.M, : Polgar 7 — B51an 6. 
Fătru 0, Naghi 6 (min. 55 E. 
Moldovan 6), v. ștefan 6 — Avă- 
danel 7, Mărgărit 6, Cigan 6 (min. 
53 Kiss 6). Barbu 6,5 - - -
7, Terheș 6.

A arbitrat 
gheloiu ; la 
M. Doncca

Cartonase
NEI, V. ----
NEA.

La speranțe : 4—1 (1—1).

Ivicto 
ciul 
netă

IînSă uvc. ouigw.
deși frecvența acțiunilor ofensive 
g fost pozitivă, iar numărul o- 
caziilor (dare) de gol mare. In 

Imin. 38, Andrași, bine lansat pe 
aripa dreaptă, execută primul șut 
al brașovenilor pe spațiul porții, 
și de la Moise balonul ajunge 

ila OLOȘUTEAN, lansat intcllr 
Igent printre fundașii adverșl, 
’Polgar il lese în întîmpinare, dar 

jucătorul timișorean șutează pe 
sub el și — în min. 38 — 1—0. 
în min. 43, același oloșutean nu 
reușește însă să majoreze scorul, 

Iei trimițînd balonul cu capul 
peste poartă, de Ia numai 6 m, 
șl tot el, după pauză, scapă sin
gur In careul advers, dar de a- 

Polgar 
mal tîr- 

ln
Iul 

a 
si 
de 

dacă

tnsă

Andrași

foarte bine V. An- . 
linie : J. Grama și 

(toți din Bucureștii, 
galbene : AVĂDA-

ȘTEFAN, PASCU. MA-

STEAUA 
Bala Ma- 
p, 4—6.
Consten- 
P. 7-8. 
Universl-

In
41 p.
re M .
Politehnica Iași, Farul 
ta șl Grivita Roșie 32 
Con.tactoare Buzău și 
tatea Timișoara 29 p, t—10 CSM 
Sibiu și știința Petroșani 27 p, 
11. CSM Suceava 25 p. 12. Spor
tul Studențesc Construcții 15 p.

clasament : 1.
2. Știința Cemin 
p, 3. Dinamo 35

I

ȚARII LA POLO
final, cu LUPESCU în prim-plan, 
autor a cinci goluri — (celelalte: 
FLORINCESCU, M. ȘTEFANESCU, 
VOICU, R. DAN). Steaua a for
țat șl ea, In ultima parte, victo
ria, dar portarul Sorin Nieolae 
se afla la post (de partea cealal
tă a lipsit „numărul 1“, Gh. Po
pescu), realizatorii săi fiind I. 
BALANOV 3, RAGEA 2, NUȚTJ, 
NIȚA, GEANTA, ANGELESCU. 
Au arbitrat A. Gere — G. Cblr- 
culete.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
C.S.U, CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. 
S—3 (1—1, 1—0, 2—0, 1—2) 1 Pen
tru • doua oară tn acest turneu, 
clujenii au ieșit Învingători din 
apă, ei dăruindu-se mai mult In 
joc. Au marcat COLCERIU 2. 
MARC 2, SABAU (V), B. ȘTE
FANESCU, GEAMBAȘU, STA- 
CIUC. Arbitri : V. Median și V. 
Golan.

Rezultate conform așteptărilor 
în reuniunea de slmbătă : STEA
UA - VOINȚA 17—7 (3—2, 5—2,
4— 2, 5—1) prin golurile lui NU
TU 5, BALANOV 4, RAGEA 2, 
DUCULEȚ, FRUTH, GRANCEROF, 
VAMOȘ, ANGELESCU, CHEȚAN 
(S), MARC 2, SABAU 1, COLCE

RIU, BLAGA,-------------- ------ '
D. Paraschlvescu — 
DINAMO — C.S.U.
5- 1, 2-1, 3-1) • E. 
HAGIU 4, CR. DAN .
PESCU, MOICEANU (D), GEAM
BAȘU 2, C. POPA, PAOLAZZO ; 
arbitri : R. Nlchita — V. Burdea. 
CRIȘUL — RAPID 10—7 (2—1,
2—2, 3—2, 3—2) : GORDAN 3, 
ILLES 3, FEJER 2, G. INDIG, L. 
INDIG (C), M. ȘTEFANESCU 3, 
ABRII, Ș, MEDIAN, LUPESCU, 
R. DAN ; arbitri : V. Median — 
G. Chirculete.

MAROSI ; arbitri s
A. Gere.

12-4 (2-1,
IONESCU 4, 
2, Ș. PO-

SPORTUL, Oferit 
nostru celui mal 
a revenit Iui

• TROFEUL 
anual de ziarul 
eficace jucător, 
vlad HAGIU, autor a 169 punc
te. Cornel Gordan a marcat 15a 
de goluri, Dorin Costrăș 90, Do
rin Coiceriu 87 etc.

Iceastă dată șutează în 
(min. 54). Două minute 
ziu, Bobaru trimite mingea 
stîlpul din dreapta al porții I Polgar. Dominarea insistentă 
formației timișorene nu aduce 
desprinderea mult așteptată 
miile de suporteri. Chiar "___
(In min. 61) patru atacanțl ai Iul 
„Poli” se află în careul de 6 m. 
nici unul nu>-șl asumă responsa-

Ihilitatea șutului, dînd prilej iul 
Polgar să intre în posesia balo-

I

I

nulul. Replica oaspeților nu s-a 
văzut pe plan ofensiv decît în 
min. 80 (două cornere consecuti
ve) și 82 (cind Barbu a șutat în 
„transversală”). Polgar se mai 
opune golului (min. 83), arcuin- 
du-se ia semiînălțime șl trimi- 
țînd în corner, precum și în min. 
89, eînd respinge șutul expediat 
de Manea din apropiere. Astfel, 
„Poli” acumulează. încă două 
puncte, Ia un scor minim, ne
conform cu bvidenta diferență 
din teren.

DOUA PUNCTE DE.
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele

fon). Studenții Clujeni au cîștl- 
gat meritat, la capătul unul joc 
In care au făcut mare risipă de 
energie. Partida a plăcut nume
roșilor spectatori (record In a- 
cest retur de campionat) prin 
cursivitatea e4 și, mal ales, prin 
alternanța fazelor la cele două 

Iporțl. Prima mare ocazie, deru
lată In min. 14, h evidențiază pe 
Lung, eînd, la centrarea lui Do- 
broiă, I. Moldovan a reluat cu 

| capul, dar portarul craiovean s-a 
I opus. Peste un minut, Badea tri- 
•miite un șut înșelător, dar balo- 
Inul trece peste poarta I-ul Caval.

In min. 19, I. Moldovan zdrun
cină „transversala" porții Iui 
Lung cu o „ghiulea" expediată 

Ide la 25 m, Mare ocazie de gol 
In min. 22 cind balonul centrat 
de Mujnal este reluat cu capta 
de Biro I, din 6 m, exact ln... 

ILung. Și, după ce I. Moldovan 
(min. 27) șl Muntean (min. 31) 
Irosesc mari situații de a punc
ta, Jn min. 35, un contraatac 
craiovean dă mari emoții tribu
nelor ; balonul a circulat rapid 
pe traseuH Badea — Bîeu — Ciu- 
irea, ultimul șutind Insă afară, 
din 8 m. Cu două minute îna
inte de pauză, Lung blochează 
curajos La picioarele lui Cîm
peanu H.

La reluare, prima acțiune a 
studenților clujeni, desfășurată în 
min. 49, se soldează cu unteul 
gol, cel al victoriei : un reușit 
„un-dol“ între Cîmpeanu XI și 
BIRO L șl ultimul înscrie, din 
apropiere, pe lingă Lung. Din a- 
eest moment, eralovcnll își fac 
mult mai vizibilă apariția în ju
mătatea de teren a alujenilor,

I
I

I
I
I
I
I

Paul SLĂVESCU

AUR
I „U“ CLUI-NAPOCA
I UNIV. CRAIOVA

Stadion „Municipal1 
bun ; timp frumos ;
— circa 25 000. Șuturi. 
poartă : 9—2). Cornere : le—4. A 
marcat BIRO I (min. 49).

„U“ >: Caval 7 — Meszaros 
Neamțu 7, Doboș 7, Dobrotă 7,5
— Mujnal 7, I. Moldovan 6,5 (min. 
73 Fl. Pop 6), Biro 18 — Cadar 
6, Cîmpeanu II 7,5, Muntean S 
(min. 8o Popicu).

UNIVERSITATEA ; Lung 7 —
Negrilă 7, E. Săndoi 7, Ad. Po
pescu 7, Mănăilă 6 — Bica I, 
durea 6, Geolgău 7, Irimescu 6 
(min. 60 Șt. Stoica 6) — Bicu 4 
(min. 60 Biță 6), Badea 7.

A arbitrat foarte bine V. Ale
xandru (București) ; Ia linie ; C. 
Corocan (Reșița) șl N. Bitin (Sa- 
tonta).

Cartonașe galbene : CIUREA. 
La speranțe ; 2—3 (1—21.

încercSnd restabilirea egalității 
pe tabelă. Ratează Geolgău (min. 
57 — diin 4. mi), apoi Biță (min. 
65), scăpat singur de la centrul 
terenului, este deposedat in ulti
mă instanță de Neamțu. Finalul 
aparține din nou clujenilor, care 
sânt pe punctul de a majora sco
rnii, dar, în min. 68, „bomba” Iul 
Dobrotă este scoasă de la vinciu 
de Lung, iar șutul lui Meszaros 
(min. 74) este reținut de portarul 
era loveam.

Gheorghe NERTEA

; teren 
spectatori 
15—7 (pe

7,

SLATINA, 8 ■ 
Nici unul ctintrB 
purteri ai u-’liipiB 

' o ’.'ip™
.irabiiirarau f c-’M 
Dificultatea paH 

ra-esLi:;.. cr;i 
sa unor piese M 
care compartiM 
Milinl!, ra!j!n<’așB 
Tap , Totuși, M 
cu bine acest K 
n rac lipind un )<■ 
mijlocul tcreniB 
două dintre nui 
favorabile. Rj.pc 
situat la un bur 
■ ir c .1 > ai 
ale meciului.

F.C. Olt a Inc 
a încercat să n 
repede, Flacăra 
prompt prin aeji 
li brun s-a rupt 
și 21. Prima o 
eînd Eftimie a 
corner, trimiținc 
in careu, de un 
cu capul, l-a
1— 0. In minutul 
pețli au fost la 
cind Drăgnea, di 
de la 17 m, a 
Jn stâlpul din sti 
Gherasim 1 Tn n 
luat o acțiune
a (recul printre 
de la circa 30 i 
gcrălor in poarl
2— 0. Cu un mii 
pauză, același l’i 
a greșit ținta, 
peste poartă.

în partea a 
jocul a fost ecbî. 
iar Flacăra a în 
din handicap, în 
suris. Astfel, în >

opri.se
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Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 20 000. Șuturi : 27—5 (pe 
poartă ; 12—3). Cernere : 10—2.
Au marcat ; PIȚURCĂ (min. 4, 43 
și 58), UNGUREANU (min. 40), 
respectiv 1VAN (min. 50).

STEAUA : Liliac 6 — Iovan 7 
(min. 61 Bălan 7), Bumbescu 7, 
Belodedicl 7, Ungureanu 7,5 —
Hagl 7 (min. 62 Majaru 6), T. 
Stoica 7.5, Gh. Popescu 8, Rota- 
riu 8 — Lăcătuș 7, Pițurcă 9.

A.S.A. : Vodă 6 — Szabo 6, 
Jenei 6, Dorobanțu 6, Fodor 6 — 
Erdsz 6, Sabâu 7, Cr. Moldovan 
5, Albu 5 (min. 46 Ivan 7) —
Clorceri 5, Craiu 5.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tățaa ; la linie : A. NIcolescu 
(ambii din Pitești) și C. Gtieor- 
ghe (Suceava).

Cartonașe galbene : BUMBES
CU, HAGI IVAN, Gh. POPESCU.

La speranțe : 2—0 (0—0).
• ——

în continuare, delectate cu 
laze spectaculoase, tirul la 
poarta oaspeților va avea 
aceeași ridicată frecvență și, 
normal. tabela de marcaj 
va nuferi noi modificări. în 
min. 46 va înscrie UNGU
REANU (3—0, în urma unei 
faze prelungite de atac), 
după care IVAN va reduce 
scorul în min. 50, în urma n- 
nel lovituri libere, puternic 
executată, de la aproximativ 22 
m <3—1, balonul a deviat In 
plasă din mîinlle lui Liliac 1). 
Ultimul gol va fi semnat iot 
de PIȚURCĂ, în min. 58 
<4—1, Lăcătuș „diagonală'* la 
Rotarin și acesta a retrimis 
golgetcrului).

Steîian TRANDAFIRESCU

„REMIZĂ" VALOROASĂ
I OȚELUL
J F.C. ARGEȘ

a). Pro- 
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Stadion Dunărea ; teren bun ; 
timp însorit, dar cu vînt ; spec
tatori — circa 18.000. Șuturi : 
17—4 (pe poartă : 5—1). Cornere: 
9—1. Au marcat : HANGHIUC
(min. 17 din 11 m), respectiv BA- 
NUȚA (min. 9).

OȚELUL : Călugăru 5 — Bo- 
rali 5, Anghellnel 6, Agiu 7,5, Ni- 
coară 5,5 — Măstăean 6 (min. 62 
Drăgoi 5), M. Stan 6, Surcea 5 
— Hanghiuc 7, Antolii 5 (min. 75 
C. Stan), O. Popescu 5.

F. c. ARGEȘ : . Speriata 7 — 
Voicu 5, Pîrvu 6, Stancu 6,5, Tă- 
nasse 6 — Vilău 6, Badea 6,5, B'ă- 
nuță 7, M. Marcel 6 — D. Zamfir 
6 (min. 89 Pană), Ignat 6.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu (București) ; la linie: 
A. Gheorghe (Piatra Neamț) și 
Al. Renghel (Vaslui).

Cartonașe galbene : C. STAN, 
VOICU.

La speranțe : 0—2 (0—2).

Iul are, 
ct. For- 
ă, apă- 
punct". 

etic, a- 
ială Iul 
nilor a- 

Badca, 
pă sin- 

ultimă 
el stînd 
lare de

poartă, chiar și la aceea a Iul 
Speri atu, care, în momentele cele 
mai dificile, găsește rezolvări in 
extremis. O singură dată, în min. 
88, Oțelul s-a aflat mal aproape 
de victorie, dar O. Popescu, agi- 
tîndu-se mult, dar fără folos, va 
rtsi.pl de la 7—8 metri speranțele 
suporterilor gălățeni. Care, însă, 
una peste alta, n-au asistat Ia un 
joo de bună factură.

Gheomhe NÎCOLAESCU

' CÎTEVA MINUTE..
I F.C. OLT 2 (2) |
I FLACĂRA 0
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Stadion „1 Mai“ ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
6 000. Șuturi : 12—9 (pe poartă
8—5). Cornere : 7—9. Au marcat s 
LAURENȚIU (min. 18) și PENA 
(min. 21).

F, C. OLT ; Ghcrasim 7 — Du
mitrescu 6, A. Popescu 7,5, Minoa
7. Ilulban 7 (min. 56 Moraru I)
— M. Popcscu 7, Pistol 7 (min. 
29 C. Gheorghe 6), Eftimie 7 — 
Laurențlu 7.5. Pena 8. Georgescu
6.

FLACĂRA MORENI : Dohot 6
— Viscreanu 5, Butufel 6,5, Bel
die 6, G. Radu 5 (min, 46 Stă- 
nescu 6) — Purdea 6, Dragnea 7, 
Marcu 7, C. Pană 6 — Văidean 
6,5, Chlriță 6 (min. 68 D. Sava 6).

A arbitrat foarte bine M. Nicu- 
lescu (București) ; la linie s V. 
Curt (Constanța) și M. Dragu 
(Galați).

Cartonașe galbene : VISCREA
NU.

La speranțe ; 1—1 (0—0).

sim a ieșit la 16 m și a degajat 
balonul diin fața iul C. Pană ț 
după alte 6 minute, Beldie, urcat 
în atae. a șutat puternio die Ia 
12 m, dar Minea a degajat de pe 
linia porții. Cu două minute îna
inte de fluierul final, Pena a 
scăpat printre apărătorii Flacă- 
rel, dai-, la 20 m, Viscreanu l-a 
ținut (motiv pentru care a primit 
cartonaș galben). Din lovitura 
liberă respectivă, Eftimie a tri
mis balonul în bară I

Pontpiliu VINTILA

HUNEDOARA, 8 (prin telefon).
O dispută agreabilă, cu multe 
faze de poartă, efortul depus și 
angajamentul în joc fiind surse 
nesecate care au amplificat co
ta spectaculară. Prima acțiu
ne periculoasă aparține gazdelor, 
în min. 6, prin Hanganu (relua
re imprecisă, cu capul, de la 
6 m) ; în replică, bucureștenii 
amenință și ei buturile lui Ioni- 
ță. care are două intervenții o- 
portune la suturile iul Augustin 
(min 13) și Ursu (min. 19). Tî- 
nărul Hanganu mai irosește în 
min. 30 o mare situație, voleul 
său ..din întoarcere" fiind reți
nut greu de Nițu. Peste trei mi
nute. MĂRGINEAN izbutește o 
intercepție în treimea bucureș- 
teană. pătrunde decis in careu 
și șutează plasat, deschlzind 
scorul. Nu trece decît un minut 
și oaspeții egalează : Ursu se 
lansează într-o viguroasă acțiu
ne personală si. de la 12 m, tri
mite mingea în plasă, pe sub 
Ioniță. Peste alte 60 de secunde 
Corvlnul este aproape de a mar
ca din nou, însă Klein expedia
ză mingea cu capul în transver
sală. Prima repriză — antrenan
tă și palpitantă — se Încheie cu 
un șut violent al iul Augustin.

Si la reluare se joacă la fel 
de tranșant, ștacheta exigențelor 
tehnlco-tactlce mențlnîndu-sl ni
velul. Ambele echipe caută eu 
insistență golul. în min. 62 Cor
vlnul se desprinde Iarăși, după 
o lovitură liberă eu -schemă" : 
pasă Văetuș. șut bombă al Ml 
Klein, de ta 20 m. șl MĂRGI
NEAN trimite ta plasă mingea 
respinsă de Nițu. După ce «e O- 
pune In mln. M ta șutul Iul Da- 
maschin I, de ta numai 6 m, 
Ioniță rămine fără replică ta 
min. 56 ta -ghiuleaua" Iul AU- 
GUSTTN, din lovitură liberă de

PARTIDĂ DE
PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). Am 

asistat aici la un meci disputat 
cu o rară dîrzenle, ta care ju
cătorii celor două echipe (afla
te în acută criză de puncte) au 
depus mari eforturi pentru punc
tele puse in joc. Mal taslstențl 
tn atac, mai rapizi ta combina
țiile din apropierea careului, mal 
deciși în fața porții, ploleștenli 
au repurtat pină ta urmă © me
ritată victorie, dar nu au fost 
lipsiți de emoții, ta final, eînd 
oaspeții (văzînd că pierd șansa 
punctului care le surtdea ptaâ ta 
primirea golului) au abandonat 
defensiva, ieșind cu mal multă 
decizie ia atac. Primele *5 de 
minute au fost cam sărace ta 
faze de poartă. Dacă Petrolul 
putea, totuși, Înscrie in mia. 14 
(Ruse a încheiat cu un șut parat 
de Cristian o frumoasă acțiune 
personală) sau In min. 52 șl 42. 
eînd Mocanu a fost mai intil 
blocat în ultima clipă și apoi 
Cristian a avut o excepțională 
intervenție la șutul aceluiași plo 
ieștean, studenții in schimb nu 
au periclitat decît de două ori 
poarta, în jocul lor accentul că- 
zînd mai mult pe închiderea cu
loarelor șl pe rare contraatacuri.

După primele 30 de minute re
lativ echilibrate, ultimul sfert de 
oră al primei părți s a desfășu
rat in nota de dominare a gaz
delor, dominare ‘continuată și 
du,pă reluare. In min. 50 ratează 
Caciureae, după două minute Ene 
rota cu capul pe lingă poartă, 
dar în min. 58 inevitabilul se 
produce : Ursea execută o lovi
tură liberă de pe stingă, apăra
rea bucureșteană are citeva mo
mente de ezitare șl, din interio
rul careului mic, CRISTIAN ENE 
reia, pe jos, înscriind unicul gol 
al partidei. Bucureștenii au dte- 
va minute de derută, apoi lși 
string rindurile, atacă viguros șl

MECI ASPRU, VICTORIE MERITATĂ
Disputat sub semnul nevoii de 

puncte a ambelor echiDe, meciul 
din Giulești ne-a oferit un joc 
de mare angajament, extrem de 
dîrz, dar și — fapt mai puțin 
plăcut — foarte aspru, tn pri
mele 45 d.e minute, cel puțto, 
spectacolul fotbalistic a lipsit a- 
proape cu totul. Vizlnd obține
rea unul rezultat egal, băcăuanii 
au pus accentul pe defensivă, a- 
părind'U-se uneori cu aproape în
treg efectivul, Insă și cu prețui 
multor faulturi, ca și al unor 
mingi respinse la intîmplare. El 
au contraatacat sporadic șl nu 
îndeajuns de periculos, doar In 
vreo două rinduri dînd ceva e- 
moții gazdelor, fără însă a reuși 
să finalizeze corespunzător ac
țiunile lor. In această situație, 
rapidiștii au avut de partea lor 
superioritatea teritorială, dar 
nici el n-au izbutit să-și creeze 
ocazii suficient de clare de gol, 
abuzînd de centrări „la noroc", 
prompt respinse de apărătorii 
băcăuani. Totuși, echipa gîulCș- 
teană a reușit să deschidă sco
rul în finalul reprizei (min. 43), 
eînd Ia șutul-ccntrare al iul Stoi
ca mingea a ricoșat dlntr-un ad
versar la GOANȚA și acesta, 
din marginea careului, a șutat 
plasat, ta colțul porții lui elm- 
peanu.

Repriza secundă debutează cu 
o splendidă acțiune pe partea 
dreaptă a lui Țîră, care pătrun
de vijelios în careul băcăuanilor, 
dar preferă șutul dlntr-un unghi 
mai puțin convenabil (în locul 
unei pase spre coechipierii 
mai bine plasați), portarul Cîm- 
pcanu izbutind să respingă ta 
corner. In mod surprinzător, fi
indcă jocul curgea totuși în fa
voarea lor, gluleștenii devin pen
tru o vreme nervoși șl irascibili, 
faultează cam fără rost și pri
mesc cîteva cartonașe galbene 
(Bozeșan I s-a aflat chiar destul 
de aproape de cel roșu). Cind se 
mal liniștesc șl lși văd de joc, 
el reușeso să dea culoare parti
dei, întreprinzând unele acțiuni o-

Stadion Corvlnul ; teren foar
te bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 5.000. Șuturi ; 13—13 (pe 
poartă 7—7). Cornere : 5—5. Au 
marcat : MĂRGINEAN (min. 33 
și 52), respectiv URSU (min. 34), 
AUGUSTIN (min. 56).

CORVINUL : ioniță 6 — Bar- 
dac 6, Mărginean 7, Bulgara 7, 
Tîrnoveanu 6 (min. 46 Ilas 6) — 
Peteu 7, Burlan 6, Klein 7 — Ga
bor 7, Hanganu 6, Văetuș 6.5 (min. 
74 Costăchescu 6).

VICTORIA : Nițu 6 — Cojocaru 
6,5, Mirea 7, C. Solomon 7, Ba
laur 6 — Ursu 7 (min. 65 Comă- 
nescu 6), Augustin 7. Laiș 6 — 
Uleșan 6 (min. 39 Henzel 6) Da- 
maschln i 7, Dican 6.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea) ; la linie 
I. Cot (Ploiești) și Gh. Toth 
(Aiud).

Cartonașe galbene • TlRNO- 
VEANU

La speranțe : 1—2 (0—0).
• —— i i  ......

ta 25 m, mingea scuturlnd plasa 
la vinclu. Șl astfel, Victoria e- 
galează pentru * doua oară. O 
mare ocazie pentru Petou, ta 
min. 65, cu un -lob" peste Nițu, 
insă se opune transversala. Pî- 
nă In final, eforturile de a găsi 
culoarul favorabil al victoriei 
ta care s-au lansat cele două 
combatante stat zadarnice, tabe
la rămlntod fixată la l—S. un 
scor echitabil, susținut 81 de 
datele din caseta tehnică.

Adrion VASILESCU

MARE LUPTĂ
I PETROLUL 1 t» I
| SP. STUDENȚESC • |

Stadion Petrolul ; teren foarte 
bun ; timp frumos I spectatori 
— circa 15.008. futuri 1 10—0 (pe 
poarta : 11—4). Cornere t 3—8. 
An marcat 4 CR. ENE (mln. 98).

PETROLUL ! Jlpa 7 — Bu*4 V, 
Panalt 7, C. Ștefan 7J>, P. Gușe
7. — Mocanu 7, Pitulice 6,6, Unea 
7 (min. 88 Popa) — Cr. Ene 8, 
Cadureae 6, I. Gușe î (min. M 
Hincu).

SPORTUL STUDENȚESC: Cris
tian 7 — M. Marian 7, Iorgulescu 
7 M. Popa 6,5 (min. 65 Muntea- 
nu n 6), Ciucă 7 — Pologea 7, 
Pană 6, Crlstea 7 — 8. Răducanu 
6 (min. 65 Țlrlea 6). Cora* 7, 
Stănlcl 6.5.

A arbitrat foarte bine S. Nee- 
șulescu (Tîrgovlște) ; la linie : 
I. Gherghell (Bala Mare) *1 D. 
Bu.suloo (Craiova).

Cartonașe galbene : I. GUȘE,
S. RĂDUCANU, C. ȘTEFAN, CTU- 
CA, PANAIT.

La speranțe; 1—1 fl—D.

trec pe Ungă egal are: ta min. 
67. la șutul Iul Pologea, P. Gușă 
salvează un gol ca șl făcut, res- 
pingind cu capul, pe spate, de 
pe Unia porții. Jocul devine ten 
sionat, abundă cartonașele gal
bene, se face mane risipă de e- 
nergie. In min. 85, o nouă șansă 
de egalare dar, la „capul" Iul 
Clucă, Jlpa apără magistral. Cu 
trei minute înaintea finalului, 
ploieștenil trec pe lingă mărirea 
avantajului, Ene reluînd, cu 
capul, puțin afară din centrarea 
lui Mocanu.

Radu URZICEANU

I
 RAPID

S.C. BACĂU
1 w I0 I

Stadion Giulești ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — relr- 
oa 16.W0. șuturi : 11—4 (pe poar
tă e 5—1). Cornere : 12—1. A mar
cat " GOANȚA (min. 43).

RAPID ; Toader 7 — Marines
cu 6 (min. 48 Vlad 6). Rada 7. 
Matei 6, Bacoș 8,5 — CIrstea 7. 
Stoica e (min. 36 Pali), Goanță 8. 
Șt. Popa 6 — Țîră 8. Bozeșan 18.

SPORT CLUB : Cimpeanu • — 
Andrieș 6, Vasllache 6. Boree* 7. 
Cludin 5 — Artenle 6. Bmleanu 
6, Tismănaru 5 — Penoff 6, Cr. 
Slava e (mln. n Andronlo I i 
min. ai Setatele 8), Ivanov 6,5.

A arbitrat bine Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) ; ta linie : Gr. Ms- 
cavel (Deva) și L Nleulltov (Foc
șani).

Cartonașe galbene î ARTENIE. 
MATEI, BOZEȘAN I, ȚXRA

La speranțe î 3—2 C3—0).

fensive de mare frumusețe, oum 
a fost șl cea a lui Țîră, din 
min. 80, la centrarea căruia Stoi
ca a reluat balonul ta „transver
sală", sau aceea dinaintea el 
(min. 66), eînd Stoica a centrat 
șl Țîră chiar a trimis balonul In 
poarta adversă (dar se afla In 
poziție de ofsaid), și mai înainte 
însă, în min. 60, Țîră fieri in 
remarcabilă vervă de joc) a fost 
— după părerea noastră — agă
țat de Vasilache în careul băcă
uanilor, dar arbitrul a apreciat 
că n-a fost, totuși, penalty.

în această a doua repriză, bă
căuanii au Ieșit șl el ceva rna‘ 
mult la atac, dar singura lor ac
țiune cu adevărat periculoasă a 
fost aceea din min. 65. eînd Bur. 
leanu a șutat cu puțin peste 
poartă.

Constantin FIRANESCU

CORVINUL 2 (1) I
VICTORIA 2 (1) I

Ieri, în etapa a 26-a a Diviziei R

F.C CONSTANTA SI F.C. BIHOR, 
EGALURI PREȚIOASE ÎN DEPLASARE

SERIA I ----------------------------------------
STEAUA MIZIL — FEPA "14 

BÎRLAD 2—1 (0—0) ; A. Ene
(min. 49) și Greaca (min. 58), 
respectiv Basalîc (min. 63).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — POLITEHNICA IAȘI 9—0.

OLIMPIA RM. SARAT — ȘI
RETUL PAȘCANI 2—0 (2—0) :
Scripcaru (min. 10) și Ioniță 
(min. 16).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA — 
UNIREA FOCȘANI 1—0 (1—0) :
Petrache (Imln. 19 — din U m).

C.F.R. PAȘCANI — GLORIA 
BUZĂU 4—1 (2—1) î Kereszi finin. 
43 și 61), I. Rotarlu (min. S) șl 
Farcaș fmln. 55), respectiv Ursa 
(min. 8).

METALUL PLOPENI — PETRO
LUL BRĂILA 4—1 (8—0) : Toma 
(min. 47 și 60 — ultimul din 11 m), 
P. Preda (mim. 53) șl Lunca 
(min. 81), respectiv Brătianu 
finin. 69).

UNIREA SLOBOZIA — CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ 8—8.

INTER VASLUI — F.C. CON
STANȚA 0—0.

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
C.S. BOTOȘANI 3—8 (3—0) ! Bă- 
dulescu (min. 34), I. Nicetae 
(min. 38) și Ctamaru (min. 74).

Relatări de la : E. Alexandre*- 
eu, I. Dtaconu, Th. Budeacu, I. 
Baltag, C. Ene», L Radu, I. Ma
tei, M. Dorea, i. Tănăsescu.

SERIA A H-a —------------------------------
SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 

A.S. DROBETA TH. BEVEBIN 
1—8 (0-0) : Pop (min. (3).

MECANICA FINA BUCUBEȘ'H
— JIUL PETROȘANI 1—1 0—1) » 
Manea (min. 33), respectiv Cri»- 
tea (min. 34).

SPORTUL MUNCSTOBESC CA
RACAL — METALUL BUCU
REȘTI 1—1 (0-0) : Plotoagl (mta. 
78 — tfin 11 m), respectiv L ger- 
ban (min. 15).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
TRACTOBUI. BRAȘOV 3—1 
(1—0) : Dochia (min. 14) *1 Roșu 
(min. 65 — din 11 m), respectiv 
FL Vasile (min. 48).

I.C.I.M. BRAȘOV — PROGRE
SUL VOINȚA BUCUREȘTI 3—0 
(1—0) : Rlzea (min. 34) și Brațo- 
veanu (min. 69).

F.C. INTER SIBIU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—1 (1—0): C. Zam
fir (min. 14), Stănescu (min. 54) 
și ciobanu (min. 59), respectiv 
lord ache (min. 56).

C.S. TlRGOVIȘTE — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 1—9 (1—0) : Toma 
(min. 10).

C.M.M. PANDURII TG. JIU — 
SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA 4—1 (1—1) : I. Marius (min. 
43), Șolea (min. 52), Croitoru 
(Imln. 57 — din 11 m) șl Gașpai 
(min. 84), respectiv Păun (min. 34).

ELECTKOMUREȘ TG. MUREȘ
— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
4—2 (2—1): Varga (mim. 7) șl Sft- 
lăgcau (min. 33, 75 șl 85), res
pectiv Neagoe (min. 16) și Cala- 
feteanu (imln. 89).

SERIA A IlI-a---------------------------------
C.S.M. REȘIȚA — METALUL 

BOCȘA 2—0 (1—0) : Ianu (min 
33) șl Strata (min. 78).

GLORIA BISTRIȚA — GLORIA 
REȘIȚA 3—1 (3—0) : Manea fimln. 
7 șl 16) și Soare (min. 36), res
pectiv Mistrie (min. 84).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— MINERUL BAIA SPRIE 3—0 
(2—0) : Bolba (mln. M șl 50) șl 
Puț (min. 46).

STRUNGUL ARAD — CHIMICA 
TIRNAVENI 0—0.

DACIA MECANICA ORĂȘT1E — 
F.C. BIHOR 3-0 (0—1) 1 ▼•■*
(min. 69) șl Dobrău (mta. 06), 
respectiv Alexoi (mim. 10 — auto
gol) și Kulcsar (min. 00).

A.S-A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — A.S. PAROȘENI 1—0 G—0): 
Sima (min. 32).

ARMATURA ZALĂU — VICTO
RIA CĂREI 3—0 a—0) t Predea- 
nu (min. 9) șl Colesnlue (min. 58).

F.C. MARAMUREȘ — CJ.L. 81- 
GHET I—X (0-4) : Năprădean 
(min. 63). respectiv Boriceanu 
(min. 54) și Drăgulescu (min. 06).

Meciul STICLA ARIEȘUL TUR
DA — u.T. ARAD a fost amtnat.

Relatări de Ia : P. Fucha, L 
Toma, Șt. Vida, Gh. MomMU, 
L Simlnle, Șt. Marton, N. Dan.. 
eta, A. Crișan.

ADrilMISTRATIA DE STAT LOTO-PRONOSPODT INfORFlEAZA
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 8 MAI 1988. 1. Avellino
— Empoli 1 : 2. Cesena — In- 
ternazionaJe X ; 3. Fiorentina
— Napoli 1 ; 4. Milan — Ju
ventus X ; 5. Pescara — Aa- 
coli X : 8. Sampdoria — Pisa 
X : 7. Torino — Roma 1 : 8. 
Verona — Como 2 : 9. Arezzo
— Ca’anzaro X ; 10. Bari — 
Mess'na 1 : 11. Cremoneee —

, x : 12. Padova — Bar
er,-, t tg Udinese — Bres- 

rm 1 rnvn TOTAL DE CÎȘ- LEI

1. F.C. C-ȚA
2. Progr. Br.
3. Polit. Iași
4. Steaua Mizll
5. Unirea Focș.
8. Prahova PI.
7. C.F.R. Pașc.
8. Met. Plopenâ
9. Siretull Pațc.

10. Gloria Bz.
11. Inter VasHu.1 
13. Delta Tuhcea
13. Ceahlăul
14. FEPA li 
115. Unirea Slob. 
Id. CJ3. Botoșani 
VI. oaimpia RJS. 
18. Petrolul Br.

26 15 7 4 44-4U *7 
20 14 7 5 49-M 38 
26 13 6 7 45-23 31
25 14 3 9 45-30 30
26 12 5 9 31-38 36 
26 11 6 9 34-37 M 
26 12 2 12 48-36 M 
26 11 4 11 30-39 30 
26 12 3 13 38-33 M 
26 9 7 10 46-33 M 
28 11 3 13 24-33 M 
26 10 4 12 31-36 34
26 9 5 13 35-36 33 
26 8 7 11 30-33 33 
26 9 5 12 24-W S
15 9 4 13 39-38 33
16 10 3 14 14-49 13 
26 3 4 19 21-87 M

ETAPA VIITOARE (duntinM 
U mal) 1 FEPA "Î4 Bîrlad — 
Prahova Ploiești (0—0), U>uj«» 
Focșani — Steaua Maizil (0—•>« 
TjC. Constanța — F.CM. progr*. 
aul Btrifita (3-3), Petrolul Britit* 
— Inter vatdul (0—1), Polltehnie* 
Iași — Metalui Ptopenl (0—3), M- 
r«tua Pașcani — T-CM. Delte Di
namo TiGeea (3-0), CeaMJtf 
PUrtm Neamț — OHmptla Hm. Mk 
Ml (8—0), cnotria Buzău — WL 
nt noboria (3-1), CA. BOt»- 
*Mti — CAJt. Pațcand (b~®.

ItatattAri de la i P. Baiu, A. 
fteara, Gb. Donchi, o. Guțu, <1 
Grata, L leneseu, M. Avami, *. 
Ortatea, Gh. Botezam

1. PC INTER
3. »11
3. Pandurii
4. Deetroputcre 
(. Tractorul
8, Gaz Metan
7. CM», Rm. V.
I. 1XJB. BV.
0. CJS. T-viște 

16. 8p. ,J0 Dec." 
11. Etectromureș 
13. Autobuzul
13. Mec. Hnă
14. Sp. Mume. SI. 
Id. A3. Drobeta 
18. Sp. M. Car. 
18. Met. Buc.
18. Progr. Buc.

M 18 3 6 40-38 M 
MMI I 44-30 M 
36 11 6 7 38-81 « 
a 14 1 U 93-34 a 
M 13 3 18 30-30 M 
M M 0 M 36-30 » 
36 U 8 10 30-M M 
36 18 I 10 33-38 «
36 12 3 11 38-34 M 
36 13 3 11 33-37 M 
36 10 5 18 33-38 3t 
36 10 5 11 37-33 31 
26 18 3 13 26-38 M 
26 10 3 13 30-34 M 
26 0 6 11 33-44 M 
26 8 6 13 25-46 S 
26 4 6 16 25-44 U 
26 4 4 16 16-38 M

ETAPA VIITOARE (duminici 
15 mal) : CB. Urgoviște — AJS. 
Drobeta Tr. Severin (2—4), Me
talul București — Spartul „« 
Decembrie" fii—3), Progresul Vo
ința București — Sportul Munci
toresc Caracal (0—1), Electropu- 
tere Craiova — I.CJ.M. Brașotv 
(0-2), Spartul Muncitoresc Slati
na — Electromureș Tg. Mureș 
(1—2), Chimia Rm. Vîlcea — 
CMM. Pandurii Tg. Jitu (0-8), 
Tractorul Brașov — F.C. Inter 
Sibiu (0—1), Jlua Petroșani — Au
tobuzul București (0—0), Gaz Me
tan Mediaș — Mecanică Find 
București (0—4).

1. F.C. BIHOR
3. Gloria B-ța
3. U.T.A.
4. C.SM. Reșița
5. OMmpla SM.
6. P.C. Maram.
7. Strungul
8. Armătura
0. AJS. Paroșenl

10. Met. Bocșa 
18. Progr. Ttam
11. Chimica
ÎS. Dacia
14. Gloria Reșița 
18. CIX. Bighet 
1*. Vtet. Cbrel 
m. stiota
18. Min. B. Bprie

26 16 7 3 58-10 30 
26 16 5 6 58-10 31
25 14 I 6 42-10 33
26 13 4 0 26-26 30
26 10 6 10 44-29 38 
26 18 4 18 20-25 M
26 M 4 18 32-31 M 
26 10 6 10 29-34 M
26 11 3 13 42-36 36 
26 0 7 10 30-33 »
26 10 4 13 32-38 M 
26 10 4 13 37-50 M
26 0 5 12 33-41 13 
M 9 3 M 3M4 30.
36 5 5 ÎS 26-45 D 
M 9 3 10 20-38 M
B I 1 li 38-49 30 
36 9 4 M 22-fl M

ETAPA VIITOARE (dumlnle* U 
mal) t Glaria Reșița -— Stida A- 
rieșuS Turda (0—4), U.T. Arad — 
ABA. Progresul Timișoara fi—1). 
Mineral Bata Bprie — Glori* 
Bistrița (0—1), AB. Paroșenl -» 
strungul Arad 3—4), Chimica Tir- 
nAvend — CBM. Reșița (1—2),' 
Metaău® Bocșa F.C» MamsnwfâS 
(0-3), CIX. Slghet — Armătura 
ZaMn (8-0), Victoria Cărei — 
Dada Mecanica Orăștie (0—5), 
PjC. BMmw — OMmpta 1UH, Srib 
Mare (V-4).

• NUMERELE EXTRASB 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES — 
BOXkXPRES DIN S MAI 
1988. FAZA L EXTRAGEREA 
I : 41 11 1 27 18 30 35 22 s 
EXTRAGEREA a h-ai 22 7 
28 37 13 14 12 36 ( EXTRAGE
REA * Hl-ai 8 40 21 26 33 
34 30 23. FAZA • H-a. EX
TRAGEREA a IV-at 2 43 25 
38 W 36; EXTRAGEREA a 
V-a : 2 39 27 32 19 34 « EX
TRAGEREA a Vl-al 22 15 13 
45 4 12. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURH 991.543 BEI.

rtsi.pl


REPREZENTATIVA MASCULINA

A ROMÂNIEI PE PRIMUL LOC

® Rezultate meritorii ale fetelor noastre: locul 2 pe 
echipe și locul 3, prin Gabriela Cosovan, la individual

• Ambianță sărbătorească, public numeros

Ieri, pe terenul central al 
Stadionului Tineretului din Ca
pitală, intr-o ambianță aărbă- 
torească șl In prezența urnri 
numeros public, t-a InchaAaă 
cea de a 9-a ediție a Campio
natelor Internaționale ale 
României la tir ca arad, la 
care au fost prezențl sportivi 
din Bulgaria, R.D. Germană, 
Polonia. Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S, șL binelnțelea. Româ
nia. In această deosebit de pu
ternică companie, cu trăgători 
din țări cu veche tradiție ta- 
tr-o disciplină revenită din

public, lnchotal
Internaționale al*

1972 tn marea familie olimpică, 
reprezentanții noștri «-an aflat 
printre protagoniștii Întreceri
lor, reușind tn final să obțină 
trei spectaculoase clasări pe 
podiumul de premiere și două 

* 1 iționale.
lt formația Vic- 

losif Szatmari,
noi recorduri nai

In prim-plan. 1 
tor Stănescu, ------------
Mircea Fîrdea care, după un 
pasionant dueL la Început cu 
echipa R.D. Germane șL aP°h 
cu cea a Bulgariei, și-a adju
decat locul IntîL cu 858 p, ta 
timp ce adversarii au totalizat 
853 p și respectiv 843 p. O 
comportare bună a avut și re
prezentativa feminină Ga
briela Cosovan, Aurora Chin 
Matei, Diana Nicolaescu — care, 
cu 904 p, a ocupat locul se
cund, înaintea Poloniei șl Un
gariei (869 p), dar nu fără e- 
moțli pentru favorita concursu
lui, echipa R.D. Germane (cîș- 
tigătoare, cu 924 p), de care la 
jumătatea întrecerii a desP*“- 
țit-o un singur punct. In snr- 
șit, clasarea Gabnelei Cos<’'^"’ 
cu 314 p, pe .treapta a treia 
? podiumului, în finala temi 
nlnă, tn urma campioanei de 
tineret a U.R.S.S., Kersti Weer 
(924 d) $1 a recordmanei 
Germane, Angelica Berg (923 p), 
dar înaintea altor cîteva arca- 
șe valoroase din U-R-S-S- 
Postnicova, 307 p), ,R-D'onP®F.'rOSLIHUU’a, v
mană (Yvonne Kohnke, 306 p), 
ș.a. completează tabloul acestor 
toarte bune comportări la a- 
ceastă competiție.

Drumul spre aceste frumoase 
rezultate nu a fost deloc ușor.

• PE SCURT •

dacă amintim că adversarii 
noștri beneficiază nu numai 
de o bogată experiență interna
țională. d șl de o serie de ma
teriale de concurs de ultimă 
oră, cum ar CL de pildă, să
geți din fibră de carbon. Exem
ple spre a ilustra dificilul tra
seu străbătut de reprezentanții 
noștri, de-a lungul a dnd zile, 
stnt numeroase: • In finala 
masculină de „opt**, înaintea 
ultimei săgeți, pe cea mal lungă 
distanță, 90 m, Vidor Stănescn 
avea posibilitatea obținerii lo
cului doL cu o condiție: să 
nu tragă mal puțin de două 
puncte. A realizat tnsă... zero 
„căztnd** pe locul 61 • înain
tea ultimei serii de 3 săgeți de 
la 90 m, tn concursul pe echi
pe, diferența dintre formația 
noastră șl cea a BulgarieL can
didată la titlu, era de numai 
un pune. In favoarea noastră : 
806, față de 805, dar. tn timp 
ce bulgarii totalizează 38 p, re
prezentanții noștri reușesc 52 p, 
tfștigtnd și mult rîvnltul trofeu 
al „Internaționalelor**. Și exem
plele ar putea continua.

CLASAMENTE, echipe, mas
culin : 1. ROMANIA I (Victor 
Stănescu, Iosif Szatmari, Mir
cea Fîrdea) 858 p, 2. R.D. Ger
mană 853 p, 3. Bulgaria 843 p, 
4. Polonia 821 p, 5. România II 
820 p, 6. România juniori 761 p ; 
feminin : 1. R.D. GERMANĂ
(A. Berg, Y. Kohnke, P. Jahn) 
924 p, 2. România I (Gabriela 
Cosovan, Aurora Chin Matei, 
Diana Nicolaescu) 904 p, 3. Po
lonia 869 p (69 p după baraj), 
4. Ungaria 869 p (56 p d.b.), 5. 
Turcia 842 p, 6. Bulgaria 837 p; 
individual, feminin : 1. Kersti 
Weer (U.R.S.S.) 324 p, 2. Ange
lica Berg (R.D.G.) 32 p, 3. Ga
briela Cosovan (România) 314 p, 
4. Elena Postnicova (U.R.S.S.), 
307 p (24 p d.b.), 5. Yvonne 
Kohnke 307 (21 p d.b.), 6. Pe
tra Jahn 306 p (ambele R.D.G.), 
7. Aurora Chin Matei (Româ
nia) 305 p, 8. Malgorzata Trol- 
ner (Polonia) 302 p ; masculin:
1. I. Popovici (Polonia) 314 p,
2. P. Schak (R.D.G.) 308 
D. Slzov (U.R.S.S.) 303 p 
d.b.), 4. K. Kirilov 303 p 
d.b.), 5. N. Nicolov 303 p 
d.b.) (ambii 
Stănescu 
300 p, 8.

INTERNATIONAL DE
AL ROMÂNIEI

ȘAH

începui
Intern*-

La Eforie Nord au 
Întrecerile Turneului 
țional de șah al României. Op» 
dlnea participanților, pe tabela 
de joc, arați astfel: 1. Paria 
Ștefanov (România), 2. Elizbar 
Ubilava (U.R.S.S.), 3. Ovidia 
Foișor (România), 4, Hans-Ul- 
rich GrOnberg (R. D. Germană), 
5. Mihail Marin (România), 6. 
Dragan Kosici (Iugoslavia), 7. 
Constantin Ionescu (România), 
8. Petr Haba (Cehoslovacia), 9. 
Florin Gheorghiu (România),
10. Evgheni Vaslukov (U.R.S.S.),
11. Mlhal Ghindl (România), 
IX Wolfgang Unzicker (R. F. 
Germania), 13. Valentin Stoica 
(România).

în prima rundă, toate parti
dei* au fost remize, șanse reale 
de ctștlg avtnd doar conducăto
rii negrelor !n fntilnlrlle Marin
— Vaslukov și Kosici — Gheor
ghiu, ratate ptnă la urmă. Cta 
același rezultat egal s-an în
cheiat șl tnttlnirlle Ubilava — 
Stoica, Foișor — Unzicker, 
GrOnberg — Ghindă, Ionescu
— Haba.

TINERII POLOIȘTI

ÎN ÎNTRECERE

SOFIA, I (AGERPRES). ta sl- 
ua a doua a turneului Internațio
nal de polo pe apă pentru echi
pe de tineret (jucători ptnă ta 
31 de ani), c« se desfășoară la 
Sofia, echipa României a termi
nat la egalitate 11—U (1—4, 3—3, 
3—3, 4—2) eu selecționata Unga
riei, Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Spania 7—2 ; Bulgaria — Greci» 
11—9 ; Olanda — R. F, Germania 
11—0. Meciurile din prima zi s-au 
Încheiat cu următoarele rezulta
te 1 U.R.S.S. — Ungaria 14—9 ; 
Spania — România 9—7 ; Olanda 
— Greci» 9—4 : Bulgari» — R.F. 
Gnrmanla 11—4

A 43-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei

COPIII DIN PREROV
Poporul cehoslovac sărbătorește împlinirea a 43 de ani 

de la eliberarea patriei sale de sub dominația fascistă, la 
care o contribuție importantă șl-a adus-o si armata ro
mâni. Acest eveniment istoric a deschis Cehoslovaciei ca
lea unor profunde transformări politice si economlco-so- 
ciale, a făuririi socialismului, tn acest cadru, mișcarea 
sportivi de masă s< de performanți din Cehoslovacia a 
cunoscut, la rlndul ei, in tofi

„în orașul nostru. Prerov, 
hocheiul este sportul nr. 1’
— ne spunea Jlri Derda, șe
ful biroului do presă al pa
tinoarului pe care juniorii 
români au jucat 4 din cele 
5 meciuri la recentul Cam
pionat European. Aceeași a- 
preciere aveam să o auzim 
despre sportul din orașul 
său șl de Ia Frantlșek Ma- 
tejka, mereu amabilul Înso
țitor al echipei noastre, ca
re nu o dată renunța la 
masă ca să poată asculta In 
cameră transmisia meciuri
lor echipei clubului „Motor** 
Ceske Budejovice In cam
pionatul Cehoslovaciei. „Ca
re este sportul nr. 1 la noi? 
Păi care să fie 7 Hocheiul!“
— ne răspunde un băiețel 
de o șchioapă, la ieșirea din 
cochetul patinoar din Vse- 
tin. La concurență cu fot- 
balul, dar laureat al cam
pionatelor mondiale și eu
ropene, ca și al recentei în
treceri continentale a junio
rilor, la care am fost mar
tori, hocheiul pe gheață ce
hoslovac se bucură de o 
mare masă de jucători și 
tehnicieni, de o bază mate
rială corespunzătoare.

tn orașul Prerov, de pildă, 
pe care l-am cunoscut mai 
bine, jocul cu crosa și pu
cul are cîteva echipe de 
seniori, cu 365 de jucători, 
precum și 6 formații școla
re și 3 de tineret, izvor de 
talente pentru primele. Ac
tivitatea patinoarului, 
5 100 de locuri (1 100

acești ani un deosebit avînt.

cu 
pe

scaune), este riguros plani
ficată, de la inițiere la con
cursuri, printre principalii 
beneficiari fiind asociația 
sportivă „Lokomotlva Meo- 
chema", Întrunind trei mari 
unități economice : Distric
tul căilor ferate, întreprin
derea de aparatură optică 
șl mecanică fină „Meopta" 
și întreprinderea de produ
se chimice din Prerov. Cea 
mai veche secție de hochei 
din oraș — și din țară — 
împlinește 60 de ani, de-a 
lungul vremii numeroși ho- 
cheiști din localitate afir- 
mîndu-se tn competițiile ță
rii «au, tn cadrul reprezen
tativei Cehoslovaciei, tn 
mari întreceri internaționale.

Este admirabilă dragos
tea copiilor din Prerov pen
tru hochei. I-am văzut des
lușind tainele acestui sport, 
i-am văzut jucînd și i-am 
simțit alături de reprezen
tativa de juniori a Româ
niei, pe care au susținut-o 
frenetic tn toate cele patru 
partide jucate la Prerov 
Atmosfera prietenească cu 
care au fost înconjurați J-a 
făcut pe sportivii noștri să 
abordeze cu și mai multă 
încredere ultimul meci, de
cisiv pentru rămînerea în 
grupa de elită a hocheiului 
european juvenil. „Cîșiigăm 
fiindcă jucam ca la... ~
lăți !“ spuneau băieții 
drum spre Prerov, 
s-au simțit literalmente ca 
acasă.

Ga
in 

unde

Mirceo COSTEA

TENISMANII NOȘTRI. ELIMINAȚI DIN
La Timișoara România — Portugalia 2-3

CUPA DAVIS"

BASCHET • Intr-un moot ta 
ternațlonal amical feminin ata- 
putat in orașul suedez Husqvar
na, selecționata Spaniei a lnvta» 
cu scorul de 75—66 (41 33) W* 
mațla Suediei • Echipa m<tacu“- 
nă a orașului Varșovia, aflată ta 
turneu în R. P. Chineză, a juoat 
la Shijiazhuang ou selecționata 
tărll-gazdă. BaschetballștU chi
nezi au terminat învingători ou 
scorul de S3—56 (44—31). • Be* 
lectlonata secundă feminină • 
R. P. Chineze, rxtlată In turneu 
în U.R.S.S., a evoluat la Vilnius 
In compania echipei locale H***' 
ga. Baschetbalistele din R. P- 
Chineză au obținut victoria ou 
scorul de 90—83 (35—38).

CICLISM • Etapa a 13-a a Tu
rului Spaniei, încheiată la Jaka, 
după 197 km, a revenit rutierului 
englez Sean Yates în 5h 36:33. Li
der al clasamentului general se 
menține spaniolul Laudellno Cu- 
blno, urmat Ia 2:04 de Irlandezul 
S^fii Kelly. • După cinci etape, 
în competiția de la Dunkerque 
(Franța) re menține lider rutie
rul francez Pascal Poisson. Eta
pa a 5-v a revenit la sprint iul 
Vanderaerden (Belgia), Înregis
trat pe 203 km în 5h 34:18.

GIMNASTICA • Proba mascu
lină din cadrul concursului de 
ia Tokio, a revenit sportivului 
sovletie Vladimir Gogoladze, 
re In concursul pe aparate 
situat de asemenea pe locul 
tii la bară fixă șl la cal cu 
riere. In competiția feminină, 
individual compus, pe locul 
tll s-a clasat Elena Gurova, 
vingătoare. de asemenea, ia 
raiele tn finalele pe

oa- 
s-a 
in

uti
la 

ln- 
tn- 

... na- 
_____ ... .. ......  aparate. 
Coechipiera sa, Olga Cludlna a 
clștlgat la sărituri șl sol, Iar 
Fang Min (R. P. Chineză) a ocu
pat primul loc la blrnă.

VOLEI • Tn cadrul turneului 
feminin de Ia Sverdlovsk, selec
ționata u.R.S.S. a Întrecut cu 
scorul de 3—1 (11—14, 14—11,
15—8, 15—11) formația Perului, 
Iar reprezentativa Cubei a dispus 
ou 3—1 (15—13, 18—14, 8—48. 12—18, 
15—74 da echipa locală Uraloctka.

Folosind singura tactică adecva
tă, cu servicii tari șl veniri la 

rapid 
Silva 
reu- 

in ce 
selu-

fileu, Marcu face un break 
șl se distanțează la 4—1. 
nu se descurajeazl, însă, 
șește pasing-sha .-.ri din ce 
mal bune, egaiind scorul ___
lui șl ciștigindu-1 pinfi ia urmă. 
In setul doi, din nou tenismanul 
român la • conducerea, cu 3—0. 
Șl același clișeu se repetă, por
tughezul refăcînd tot terenul șl 
dlstanțîndu-se in continuare. Al 
treilea set, care avea să fie șl 
ultimul, ni-1 arată pe Marcu des
cumpănit, cedînd de la Început 
inițiativa. Cu aceasta, se risi- 

_______ cciii- 
lusltană aslgurindușl viclo- 
ln meci.
MIHAI VANȚA - MARIO 

SERUCA 6-3, 6-0
In ultima partidă de simplu, 

caro nu mal avea dectt intere» 
statistic, au evoluat jucătorii da 
rezervă ai celor două echipa. 
Prilej pentru Mlhal Va.nțl să se 
facă remarcat șl să reducă sco
rul general al tntilnirll, la un sin
gur punct In favoarea oaspeților. 
Așadar, rezultat final : Români» 
— Portugalia 2—3.

Doina STANESCU

SEGARCEANU, MARCU - 
SILVA, MARQUES 4-6, 8-10, 

2—6
Din păcate, cei doi echipieri 

români — in formație a fost in
trodus Marcu, In locul lui Co- 
BM, ca o rază <1; speranță ta 
obținerea unul punct foarte Im
portant — au avut dese momen
te de desincronizare, iar oaspeții 
Întotdeauna cu o minge mai 
mult. In primul set scorul a-a 
menținut echilibrat ptnă la 4—4, 
eind portughezii fas break pe 
serviciul lui Segărceanu șl st 
distanțează. In a! doilea, jucăto
rii noștri con iua cu 4—1, slnt 
egalați, dar din nou In avantaj 
4* trei ori (5—4, 7—4, 8—7), fără 
a putea totuși finaliza. Marcu lșl 
Slerde servlaiul, iar portughezii

4 adjudecă și al doilea set. Ca 
I pe cel de-al treilea, de fapt 

• simplă form îiitste.
ADRIAN MARCU - CUNHE 

E SILVA 4-6, 3-6, 3-6
Meciul care ar fi putut a luce 

din nou egala<-ea pe tabela de 
•cor a Început bine pentru noi.

TIMIȘOARA, I (prin 
Condus* cu 3—1 după 
două zile, reprezentativa

tclef on). 
primele 

__________ _ noastră 
de Cupa Davls ar mal fi putut 
intoaroe rezultatul general, etștl- 
gtnd ambele simplurl din uM- 
ma zl. Dar Adrian Marcu a pier
dut net, in trei seturi, jocul inau
gural de duminică, astfel că por
tughezii șl-au asigurat, astM, 
victoria ou 8-1, callflcindu-«e 
pentru turul următor. Un grea 
eșeo pentru echipa română, În
vinsă pe propriul teren, fapt «- 
nle de la Includerea aa In în
trecerile zonale re competiției, 
tn anul 1984.

P, 1 
(26 
(21 
(19 
6.

P 
P 
P V.

302 p, 7. ĂL Kiss 
P. Ciubotaru 298 p 

(toți trei România).

Bulgaria),
‘ AL

loan NOVAC
Inițiativa. . _ _______ _
pese șl ultimele speranțe 
Pa.....................................
rla

NOI RECORDURI ALE ASIEI
LA ÎNOT ȘI ATLETISM

ADRIAN MARCU - NUNO
MARQUES 7-5, 6-4, 4-6, 6-1

• In cadrul Concursului de 
NATAȚIE de la Guangzhou (R-ț*. 
Chineză), Înotătorul chine» Zheng 
Jian a realizat un nou record al 
Asiei In proba de 104 m fluture, 
cu timpul de 44,44. Vechiul 
record era de 54,44 șt aparți
nea. din anul 1984, sportivului 
japonez Hiroshi Miura.
• Cu prilejul unul concurs de 

ATLETISM desfășurat la Beijing, 
chinezoaica Yu Horun a stabilit 
un nou record al Asiei tn pro
ba feminină de aruncarea d’a- 
culul, cu rezultatul de 68,81 m.

întrerupt tn prima ri. dta 
cauza întunericului, eu două 
seturi clștigate consecutiv da lu
citorul român, acest meet n-a 
mal avut același aspect ta conti
nuarea na. Portughezul •-* ară
tat mult nud agresiv, eu lovituri 
lungi, toarta llftata. care l-au 
Împiedicat pe Mareo aă aa apro
pia da fileu, n pierde seturile 
3 șt 4, dar reușește să-șt revină 
ta Ultimul, când servește muM 
mal bina șt păstrează inițiativă 
ptnă la capăt. 8—1 pentru tenta- 
mânui nostru >n netul decisiv |t 
1—1 pe tabela de scor a tntfl- 
nlrll România — Portugalia.

DE PE TERENURILE DE TENIS
BUDAPESTA, 7 (Agerpres). In 

proba de dublu bărbați din ca
drul turneului de la Tihany, 
Andrei Dlrzu (România), Vantlnl 
(Italia) au Întrecut cu t—2, 4—1 
cuplul ATbanas (Argentina), Wud- 
brigen (A ustria).

Rezultate din proba de simplu 
bărbați : Shaller — Toth 6—3, 
4—1 ; Nosaj — Comănescu 8—7, 
4—2, 7—6 ; Strelba — Flints 4-4, 
6—3 ; Ploner — Dosedei 6—1, 7—5; 
Csepal — Vantinl 7—5, 6—3 ;
Pzuski — Plls 6—4, 3—6, 4—2.

• Rezultate Înregistrate ta op
timile de finală ale turneului’lela 
Forest Hills ; Edberg — Muster 
6—4, 8—3 ; Gomez — Srejber 6—1, 
8—4 t Pernfors — Rebolledo 3—8, 
8—1, 8—1 ; Krick stein — 
4-3, 7—4.

• Optimi de finală ți la 
«Futfittt Wiesner — Claudia

Brown

Roma: 
KoMe

F O V E, meridiane
• Milan sau Napoli ? • Un nou titlu pentru Liverpool
• Werder Bremen nu mai poate fi ajunsă I • Supercupa

Americii de Sud, în faza sferturilor de finală

8-4, 5-7 6-4; Arantxa Sanchez — Sa
brina Gole» 6—3, 8—3 ; Sandra 
CecchlnJ — A ng el! M Kanelopou- 
los 4—8, 8—1, 4—3 ; Gabriella Sa
batini — Niege Dias 6—0, 4—1.

• In sferturile de finală ale 
turneului de la Mdnchen, Wally 
Masur l-a eliminat cu 7—5, 6—3 
pe suedezul Andres Jarryd, spa
niolul Emilio Sanchez a dispus 

6—2 de vest-germanulou 6—4,
Car! Uwe Steeb, iar Jonas Sven
sson " ; ' '
3—4, 6—3, 6—2 pe Tore Melnecke 
(R.F. Germania).

(Suedia) l-a Întrecut cu

turneului de 
australianul 

CU 6—4, 6 —4 
Lecont», tar

• In semifinalele 
la Nlme» (Franța), 
Pat Cash l-a Învins 
pe francezul Henri
Yannick Noah (Franța) a clștlgat 
cu »—*, T—», T—I in fața co
echipierului său Guy Forget.

DOUA meciuri au fost. Ieri, 
.capete de afiș" tn penultima e- 
tapă a campionatului Italiei t 
Milan — Juventus 0—4 si Floren
tina — Napoli 3—2. Astfel, după 
24 de etape tn fruntea clasa
mentului se află Milan cu 44 o 
urmată de Napoli cu 42 p. Ce
lelalte rezultate : Pescara — As- 
coll 0—4. Verona — Como 0—1. 
Avelllno — Empoll 1—0, Cesena 
— Internazlonale 2—2. Sampdo- 
ria — Pisa 0—0, Torino — Ro
ma 2—0. Duminica viitoare, 
partidele Como — Milan si Na
poli — Sampdorla vor decide 
campioana. La egalitate de punc
te, golaverajul nu va contă, ti
tlul urmlnd a fi atribuit după 
un med de baraj, pe teren neu- 
treu.

ÎN ETAPA de Slmhăts. a 44-a 
și ultima, a campionatului englez, 
lidera clasamentului și clștlgă- 
toarea titlului de campioană, 
F. C. Liverpool, a Învins In de
plasare cu 5—4 pe Sheffeld, Iar 
Everton a pierdut pe teren pro-

prlu cu 1—2 tn fata lu! Arsenal 
Londra. Alte rezultate : Chelsea 
— Charlton 1—1 ; Coventry — 
Q. P. Rangetv 0—0 ; Manchester 
United — Portsmouth 4—1 : “ 
castle —
Nottingham — Oxford 

DUPA 32 de etope,
pionatul vest-gerrian

New-
2-1 tWest Ham

— Oxford 5—3.
, tn

___ conduce
Werder Bremen cu 59 p. urma
tă de Bayern Mdncben șl F, C. 
KSta cu câte 44 p, V£B. Stuttgart 
34 p. Rezultate : Koln — Bremen 
2—4 ; Stuttgart — Dortmund 2— 2: 
Hamburg — Leverkusen 3—2 I 
Hanovra — Borussia MOnchen- 
glaxlbach 2—4 ; Uerdlngen — Ba
yern Mdnchen 0—3.

IN MECI eonttnd pentru sfer
turile de finală ale Supercuped 
Americii de Sud, echipa brazi
liană Cruzeiro Belo Horizonte a 
Învins pe teren propriu, cu 1—0 
(0—0), formația Argenttnos Ju
niors. Unicul gol al partide! a 
fost marcat, le minutul 77. de 
Ramon.

cam-


