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Turneul internațional de box „Centura de aur“

COMPETIȚIA A DEBUTAT CU PARTIDE ATRACTIVE
Aseară, la Palatul Sporturilor 

din Capitală, trompeții au dat 
glas alămurilor, vestind startul 
în tradiționalul nostru Turneu 
Internațional de box „Centura 
de aur". în cadrul unei fru
moase festivități de deschidere, 
au defilat prin fața spectatori
lor toate delegațiile prezente 
la această a XVII-a ediție, a 
„Centurii", boxeri din Bulgaria, 
Cuba, Egipt, Finlanda, Ghana, 
Italia, Japonia, Turcia, Uniu
nea Sovietică și România.

Așa cum ne așteptam, „sor
ții" ne-au rezervat încă de la 
prima reuniune partide de ma
re interes, aplaudate cu gene
rozitate de publicul bucu- 
reștean. înainte de a vă relata 
momentele importante ale pri
mei reuniuni, vă adresăm invi
tația de a asista la cele două 
gale de azi, ale căror progra
me se anunță deosebit de a- 
tractive.

----------------------- DIN PROGRAMUL DE AZI ---------- ---------------
GALA I (ora 15,30)

Samlmuscă : M. GIndac — E. Palsan (Cuba). M. Popa — R. 
Kazandian (U.R.S.S.).

Cocos : B. Petrie — H. VUIega (Cuba)
Pană : D. Dumitrescu — M. Galal (Egipt)
Ușoară : V. Mihăilă — A. Mondero (Cuba), F. Ablalin — B

Abadjiev (Bulgaria), L Stan — E. Hakimov (U.R.S.S.).
GALA A H-a (ora 18.30)

Somiușoară : M. Dumitrescu — A. Hidayet (Turcia), D. Măe- 
ran — M. Toikanen (Finlandia)

Semimijlocie : V. Citea — B. Hernandez (Cuba), P. Buliga— 
H. Fumicov (Bulgaria), Fr. Vaștag — A. Ankam (Ghana).

Semigrea : D. Senciuc — J. Gonzales (Cuba)
Grea : F. Pamîil — B. Sebiev (U.R.S.S.)

Maratonul pugilistic al „Cen
turii" a început luni cu partida 
sportivilor de categorie muscă, 
Adrian Amzăr — Ramazan Gul 
(Turcia). Chiar dacă ritmul de 
luptă nu a fost cel specific ca
tegoriei, meciul celor doi a 
plăcut spectatorilor. Amzăr, su
perior în plan tehnic, cu viteză

de reacție apreciabilă, a stopat 
cu lovituri precise atacurile lui 
Gul. Sportivul turc a încercat 
să-și provoace adversarul la 
schimburi de aproape, dar Am
zăr a evitat această tactică.

Petra HENT 
Mihai fRANCA

O zi superbă de mai a mar
cat „Sărbătoarea sportului uni
versitar bucureștean", acțiune 
sportivă de masă cu semnifi
cație de bilanț al activităților 
pe care mai bine de 30 000 de 
tineri și tinere din toate insti
tutele de învățămînt superior 
ale Capitalei le-au desfășurat 
din toamna anului trecut și 
pînă în prezent. Organizată de 
Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Cen
trul Universitar București, în 
colaborare cu C.M.E-F.S.. a- 
ccastă frumoasă și reușită ac
țiune, înscrisă sub genericul 
Daciadci și găzduită da Com
plexul cultural sportiv Tei, a 
fost dedicată aniversării a 67 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român.

O impresionantă paradă spor
tivă șl a detașamentelor stu
dențești de pregătire militară 
pentru apărarea patriei a con
stituit startul acțiunii. Au ur
mat reprizele de gimnastică, 
nelipsite din programul unor 
asemenea acțiuni, cu note ma
xime pentru sportivele și spor
tivii de la I.E.F.S., în frunte 
cu Lavinia Agaclie, Cristina 
Grigoraș, surorile Camelia și 
Simona Renciu și Liliana Bă
lan. Munca plină de dăruire și 
competența recunoscută a co
lectivului de gimnastică de la 
I.E.F.S. s-au relevat din plin,

Tiberiu STAMA

(Continuare în vag. 2-3)

Unul dintre cele mai reușite momente ale acțiunii sportive de
(Continuare in pag
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la Complexul Tei. Protagoniști, reprezentanții I.E.F.S. 
Foto : Nicolae PROFIR

în Campionatele divizionare A de volei

SURPRIZE ȘI EXPLICAȚIILE LOR

Nicolae Aliu’.ă (dreapta) oprește cu o directă de stingă atacul lui 
A. Kotey (Ghana) Foto: Nicolae PROFIR

Revenim, în numărul nostru 
de azi, cu amănunte de la me
ciurile etapei a treia de volei 
a divizionarelor A — grupa I 
valorică (rezultatele au apărut 
în ziarul nostru de ieri).

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — VI

ITORUL DINAMO BACAU 
(3—1 și 3—0). Campionii și-au 
impus clara superioritate în 
ambele întîlniri, dar în cea de 
sîmbălă aproape toți jucătorii 
folosiți de antrenorii G. Bartha

Dumitrescu au adoptat... 
„una caldă, una rece", 

o pretimpurie relaxare

O FRUMOASĂ REGATĂ PE LACUL HERĂSTRĂU,
CU MULTE PADELE Șl PAGAE LA START

Pe Lacul Herăstrău sezonul 
de caiac-canoe a început cu o 
tradițională si mereu frumoa
să întrecere de primăvară : 
,Cupa Municipiului București", 

care desemnează 
la Campionatele

»»
competiție 
participanta 
Naționale de juniori (ambar
cații mici), 
mijloc de lună mai pe 
cov, lingă Pitești. A fost 
regată obișnuită, un 
obișnuit pe Lacul 
însemnînd zeci 
aliniate la start, alte 
roase echipaje — cele ale ju
niorilor începători — rămînînd 
să vîslească in rada bazelor 
nautice. Rămînînd e un fel 
de-a spune, căci după primul 
start „flotila" bobocilor — abia 
anul acesta ieșită pe apă — 
începe să-și rotească vadelele 
asemenea unor elice, incercînd 
să tină pasul cu cei aflați în 
concurs. Este „tribuna mișcă
toare" a regatei, care, de cînd 
e lacul lac. însoțește si încu
rajează competitorii, nu cu 
mult timp în urmă si ei ju
niori începători.

Sigur, membrii cei sobri din 
juriul concursului nu încura
jează astfel de lucruri care, 
teoretic, ar putea deranja atît 
concurența, cit si spectatorii 
rînduiți pe maluri. Se scot din 
mape, așadar, sancțiunile res
pective. acestea vin la semnat 
la directorul concursului, dar 
— ca un făcut — Otto Tomluc, 
starter principal la multe J.O. 
șl C.M., nu își găsește pixul I 
Omul care a văzut crescînd pe 
lac atitea generații de caia- 
ciști și canoiști, cere un cre
ion cu pastă. însă — inexpli
cabil — nimeni pe o rază de 
o milă marină nu are, în 
această splendidă zi de mai,
un obiect care, cit de cit. să 
lase pe hîrtie o urmă de cer
neală ! Inclusiv cronicarul de 
sport care, în această impor
tantă 
notat. De pildă : concursul 
început la ora 9; cei de pe

programate la 
Bas- 

o 
concurs 

Herăstrău 
de ambarcații 

nume-

regată, are multe de
a

Herăstrău au venit pe lac la 
ora 8 ; caiaciștii și canoiștii 
de la Locomotiva au plecat — 
în ambarcații — de pe Bănea- 
sa la ora 7 ; iar elevii prof. 
Ștefan Dincă de la Aeronau
tica au fost pe Lacul Grivlța 
II la ora 6, la 7 au traversat 
cu bărcile Băneasa, iar la ora 
8 își făceau „încălzirea" pe 
Lacul Herăstrău — la regatele 
bucureștene nu lipsește 
meni !

este elevă în clasa a Xll-a la 
Liceul „Timpuri Noi“, mai 
mică deci cu șase ani decît sora 
ei, Mariana Trașcă, campioană 
mondială la contaj. Dar, tot 
așa de ambițioasă, de comba
tivă, caiacul și canotajul fiind, 
în fapt, sporturi... surori. în 
clasamentul general pe clu-

și V. 
stilul 
după 
generală la 9—3 în setul ini
țial (ceea ce a dus, de altfel, 
la pierderea acestuia). Și, deși 
au dominat apoi net disputa. 
— cu băcăuanii marcațl de un 
exces de nervozitate —, nici 
unul dintre steliști nu a ieșit în 
evidență. în schimb, o impresie 
frumoasă a lăsat, pînă spre fi
nal, la băcăuani, ex-stelistul 
Pralea. Chemați la ordine, bucu- 
reștenii au jucat a doua zi la 
nivelul posibilităților lor reale, 
angajant și ordonat. în aceste 
condiții, partida a avut tot tim
pul aspectul unei lupte inegale, 
în care atacul stelist (mai in
spirat dirijat, mai variat) a 
strălucit. învingătorii șl-au per
mis chiar să ruleze aproape toți 
jucătorii : Ionescu, Mina, Con
stantin, Spînu, Dascălii, Șoica, 
Pentelcscu, Pițigoi, Pădurcțu, 
Czedula, Nica, doar Racsov ne-

avînd... timp să intre și el. în 
Arbitraje : N. Constan- 
C. Oprea (bine) și C.

teren, 
tin — _ .,__  ,___ z
Pitaru — V. Pavel (foarte bi
ne). Astfel, Steaua își menține 
avansul de două puncte în 
fruntea clasamentului, iar echi
pa băcăuană pierde locul 3. (A.B.).

DINAMO 
ELCOND 
(3—1 șl 3—0). Ambele partide 
desfășurate în sala Dinamo din 
Capitală au revenit pe merit 

bucureștene care s-a 
superioară adversarei 
întrecere la toate ca- 
Nivelul superior de a- 

văzut 
— ----  ----- .a două

treimi din sextet și ne referim 
la Drăgușîn, Pop, Căla-Chițiga 
șl Rotar care au excelat în 
construcția fazelor și mai puțin

BUCUREȘTI — 
DINAMO ZALAU

echipei 
dovedit
Sale de
pitolele. .... ___
bordare a jocurilor s-a 
în special însă doar la

(Continuare în pag. 2-3)

în „Marele Premiu'1 la tenis de masă

OTILIA BĂDESCU
(Continuare în pag. 2—3)

Vasile TOFAN

Florentina Trașcă și Mădălina Dorogan (C.S.U. Construcții), în
vingătoare în „Cupa Municipiului București" la caiac dublu 3000 m

Da. lume 
prim concurs 
de pe ~ 
tivele 
ții au 
cîștiga 
viteză, plus cursa de fond, iar 
la sfi'rșitul întrecerilor au mai 
făcut un tur de 4000 m. pen
tru a completa, măcar in par
te, programul de antrenament, 
din ziua respectivă, întocmit 
de prof. Mihâi Doară: la „na
ționalele" de pe Bascov nu te 
prezinți oricum ! Așadar, Flo
rentina Trașcă a învins în 
proba de caiac simplu, iar 
împreună cu Mădălina Doro
gan si în cursa de fond. Ea

TREI,
0 NOUĂ Șl REMARCABILĂ REUȘITĂ

LOCUL

s-au desfășu-Amsterdam
duminică, întrecerile celei

IV-a ediții a
La 

rat, 
de a 
Premfu", la care au 
cele mai bune opt 
europene de tenis 
printre competitoare 
și vicecampioana continentală, 
junioara noastră Otilia Bădes
cu.

în serie, Otilia Bădescu a de
pășit cu 2—0 (18, 22) pi 
nata 
cu 2—0 (13, 16) pe Valentina 
Popova (U.R.S.S.) si a cedat cu 
1—2 (15, —19, —17) în fața Bct- 
tinei Vriesckoop, după ce în 
setul secund jucatoarea. olande
ză și-a asigurat victoria prin 
două... „fileuri"! Situîndu-se pe 
locul doi în grupă, în finala

„Marclui 
participat 
jucătoare 

de masă, 
aflindu-s

3—4 Otilia Bă- 
o frumoasă re-

Re-
Kasalova (Cehoslovacia),

pentru locurile 
desen și-a luat 
vanșă1 asupra campioanei euro
pene, Fliura Bulatova (U.R.S.S.),

. cu 2—1 (22, —22, 16), la capătul 
„unei partide deosebit de echi
librate — după cum ne-a spus 
antrenoarea Doina Badi —, dar 
dominată, în cele din urmă, de 
Otilia Bădescu, ca urmare a u- 
unui joc ofensiv, precis și 
eficace". în finala pentru locu
rile 1—2: ~ - --
va (Bulgaria) 
sckoop 
meniul 
rijara
Renata
7-8.
Valentina Popova (U.R.S.S.).

Daniela Ghcrghclce-
Bettine Vrie- 

(Olanda) 2—1. Clasa- 
în continuare: 5—6. Mi- 
Kloppcnburg (R.F.G.), 

Kasalova (Cehoslovacia), 
Jatna Fazlici (Iugoslavia),

multă la acest 
de caiac-canoe 

Lacul Herăstrău ! SpoT- 
de la C.S.U. Construe- 
ciștigat tot ce se poate 
în probele feminine de

TRAGEREA LA
Ieri, la sediul F.R. 

prezența delegaților 
• a avut loc tragerea 
sferturilor de finală

SORTI»
Fotbal, în 
echipelor, 

la sorți a 
ale Cupei

RAPID
CORVINUL
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
VICTORIA BUCUREȘTI

A „SFERTURILOR41 CUPEI
României, competiție care se 
dispută sub egida Daciadei. 
lata programul celor patru 
parflde :

80MÂNIEI LA FOTBAL

- SPORTUL STUDENȚESC
- DINAMO
- STEAUA
- C.F.R. PAȘCANI

Primele echipe sînt organiza
toare, jocurile urmînd să se 
desfășoare pe terenuri neutre, 
în cazul în care, după timpul 
regulamentar de joc, scorul va 
fi egal, întîlnirile se vor pre
lungi cu cite ‘două reprize a 
cite 15 minute fiecare. Dacă e- 
galitatea va persista se va 
recurge la executarea lovituri
lor de la 11 m, pînă la depar
tajarea uneia dintre echipe.



C. S. M. SIBIU (25-21 cu Steaua) Șl „POLI" IAȘI (19-13 cu Dinamo),
PROTAGONISTELE ETAPEI A XV-a LA RUGBY

„Cupa F. R. Baschet" pentru divizionarele

ÎNTRECERI ATRACTIVE ÎN TURUL
Etapa a 15-a a campionatului 

de rugby a stat sub semnul u- 
tior marl surprize, specifice — 
așa cum afirmam și în avancro
nică — unei întreceri sportive 
echilibrate. lată amănunte de la 
meciurile de ieri.

C.S.M. SIBIU — STEAUA 25— 
81 (15—12). Partidă de un apre
ciabil nivel tehnic șl spectacular, 
cu o evoluție palpitantă a sco
rului, în care gazdele au con
dus permanent jocul, printr-o 
mobilizare exemplară. Sibienii 
puteau eîștlga la o diferență mal 
mare, dar unele ratări au făcut 
ca meciul să rămînă deschis 
pină la fluierul final, scorul pe
cetluind suocesul meritat al e- 
elîipel gazdă. Steaua a jucat șl 
ea destul de bine, dar unele ne- 
slncronizărl în atac șl indiscipli
na unor jucători (ca 61 forma 
bună a formație! din Sibiu) nu 
l-au permis să cucerească punc
tele victoriei. Au marcat BE- 
CHEȘ 2 eseuri. AMARIE 3 l.p., 
transf., ROȘU 2 drop-uri pentru 
C.S.M., respectiv MURARIU e- 
®.eu. ALEXANDRU 4 l.p.. drop, 
transf. A arbitrat V. Chirondo- 
jan — constanta. (I. BOTOCAN, 
coreap.).

POLITEHNICA IAȘI — DINA
MO 19—13 (0—13). Joc foarte dis
putat, care a plăeut numerosului 
public aflat in tribunele Stadio
nului Tineretului. La început au 
dominat oaspeții, care au deschis 
scorul prin COPIL, eseu (min. 
4). în această repriză, în care 
vîntul puternic a fost aliatul oas
peților, Dinamo a mai înscris 
prin CARAGEA — eseu șl TOA- 
DER din l.p. șl transf. După 
pauză aspectul jocului s-a schim
bat, ieșenii au jucat mult mal 
bine șl au cîștigat pe merit. SIG- 
NEANU și VASILIU, cite un 
eseu, MITITELU 2 drop-uri șl 
transf. VASILACHE — drop, fiind 
autorii punctelor victoriei. Arbi
tru : Gh. Votnea — Buzău. (AL» 
PINTEA, coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC CON
STRUCȚII — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 23—34 (9—15). O în
tîlnire eu nouă eseuri (șase ale 
oaspeților) nu poate să nu pla
că. Ambele echipe au pus accen
tul pe un joc deschis, de atac, 
curajos, generos, nu lipsit de 
calități, dar presărat cu (prea)

multe șl supărătoare greșeli de 
ordin tehnic. Sigur, timișorenii, 
așa cum au dovedit, de altfel, 
au o echipă mai completă, mai 
bine pusă la punct și succesul 
lor nu a fost pus la îndoială 
nici chiar în singurul moment 
al meciului (după eseul lui Dan 
Cojocaru) cînd universitarii 
bueureștenl au luat conducerea, 
și dacă în jocul lor n-ar apărea 
nepermlse inexactități, mal ales 
la nivelul liniei de treisferturi, 
ca și gafele fundașului Grigoraș, 
ei ar avea dreptul să spere la 
rezultate viitoare mal înalte. De 
partea cealaltă, Sportul Studen
țesc a dezamăgit din nou (și ce 
elemente bune are I), organlzînd 
prea puține acțiuni înlănțuite in 
atac. în timp ce apărarea a fost 
extrem de penetrabllă. Punctele 
s-au marcat in felul următor : 
atac timișorean, balonul circulă 
Pe traseul Achimov — Domocoș 
— Grigoraș — RACEAN — eseu ; 
o „tușă directă" a lui Domocoș e 
sancționată apoi prin drop de 
NASTASE și 3—4 ; moment bun 
pentru Sportul, cu COJOCARU 
in prim-plan, care-și face o min
ge de eseu, BUCUR transformă 
si 9—4 ; GRIGORAȘ șl FLAT 
(„absenți" la faza anterioară) 
îșl răscumpără greșeala șl În
scriu. pe rînd, prin eseuri : DO
MOCOȘ ------------ -------- ------’
zei prin 
NISTOR 
LAZAr 
falsă de 
Si VOINOV ______ ____
COȘ drop și 2 transf. punctează 
pentru bănățeni, în timp ce gaz
dele înscriu prin M. DUMITRES
CU șl DINU (insistent acest tî- 
năr) eseuri șl BUCUR 2 l.p., sta
bilind scorul final la 23—34 I Ar
bitraj în general bun al constăn- 
teanulul C. Stanca.

Îndoială

stabilește scorul repri- 
drop : 9—15. La reluare 
(cel mal activ Înaintaș), 
(eseu frumos cu fentă 
pasă spre linia de atac) 

eseuri. DOiMO-

Oimitrte CALUMACHI
ȘTHNȚA PETROȘANI — FA

RUL CONSTANTA 10—10 (7—0).
Joc frumos, cu reprize diferite, 
localnicii, totuși, 
grămezile ordonate. 
RATîU eseu. SAVA 
l.p. pentru Știința, 
eseu, BEZUSCU l.p, 
tru Farul. Arbitru : ...
— Buc. (T. CORNEA, coresp.).

superiori în 
Au marcat 

drop, ILIEV 
PLLOTSCHI 

și drop pen- 
G. Petrescu

DE MIINE, „CUPA F.R. TIR"
începînd de mîine, la poli

goanele bucureștene Tunari și 
apoi In sala Dinamo, se vor 
desfășura întrecerile unei noi 
competiții pentru arme cu glonț 
ți cu aer comprimat, „Cupa 
F.R. Tîr". Vor fi prezenți a-

înproape toți specialiștii noștri 
probele de pușcă și pistol, can- 
didînd, In afara cuceririi pri
melor locuri, și la titularizarea 
in echipele naționale partici
pante la viitoarele concursuri 
internaționale de anvergură ale 
verii.

SARBATOAREA SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

prin execuții aproape desăvîr- 
șite șl printr-o ținută impeca
bilă. In replică, ansamblul co
mun al studentelor delaA.S.E. 
și I.M.F. (sub „bagheta" foste
lor gimnaste de performanță 
Sonia Iovan șl Viorica Țuțuia- 
nu) au căutat — și au reușit — 
să demonstreze la ce dimen
siuni se prezintă sportul gra
tiei ta cele două institute de 
învățămînt superior bucureș- 
tene, mai ales în variantele 
sale ritmică șl aerobică. Și, din 
nou gimnastică — de data a- 
ceasta acrobatică — prin inter
mediul... ...................... ’
I.E.F.S., _ ... ___  .
lent selecționați și pregătiți 
„torente" succesive îndelung 
plaudate ; apoi judo, iarăși 
reprezentanți ai generațiilor 
plină formare tot la I.E.F.S.

Prima parte a acțiunii de ... 
Tei a mai cuprins festivitatea 
de premiere a I.E.F.S-, pentru 
tot ce a realizat, în anul de în- 
vățămînt 1987/88, în sprijinirea 
activității de masă și de per
formanță din Centrul Univer
sitar București și în plan re
publican, precum și în procesul 
complex de integrare a studen
ților săi în cele nu mal puțin 
de 21 de subcomisii pe ramu
ră de sport. In acest fel, vlito-

perma- 
și răs- 
pentru

aseme-

i *

-■
►

►
►

viitorilor studenți ai 
grupe de copii exce- 

cu 
a- 
cu 
in

la

rii profesori de educație fizică 
și antrenori reușesc să împle
tească tot mai armonios stu
diul cu munca practică, pregă- 
tindu-se astfel să devină cadre 
didactice și tehnice de o mare 
profesionalitate. Cum ținea să 
ne asigure conf. univ. Elena 
Firea, rectorul I.E.F.S., prezen
tă la acțiune, „obiectiv 
nent, de mare angajare 
pundere pentru institut, 
toate cadrele didactice".

Au fost premiate, de
nea, institutele de învățămînt 
superior cu rezolute meritorii 
în activitatea sportivă de masă 
(I. Politehnic, I.M.F., Universi
tatea), cu sute de participanți 
în competiții desfășurate cu 
regularitate și cu cadre didac
tice preocupate să facă din 
exercițiul fizic un bun al tu
turor studenților. Observația 
merită să fie extinsă, pentru 
că vizează și pe studenții de 
la A.S.E., Institutul de Con
strucții și Institutul Agronomic, 
unde, la fel, sportul de masă 
și-a cucerit mulțî adepți, cu o 
permanență notabilă.

în partea a doua a acțiunii 
au fost desemnați campionii și 
echipele campioane studențești. 
La fotbal, I.E.F.S. (3—2 cu 
I. Politehnic), cunoscîndu-se 
„rnîna" antrenorilor I. Motroc 
și St. Gorgorin, remarcabili

C.S.M. I.M.U. SUCEAVA — 
GRIVIȚA ROȘIE 26—21 (12—12).
Au marcat LIVADARU l.p.. 2
drop, VASILIU 3 drop, SLUSA- 
RIUC, ȚURCANU eseuri pentru 
gazde, respectiv CARP eseu, T. 
RADU 2 l.p., 3. drop, transf. Ar
bitru : I. Vasilică — Buc. 
MÎNDRESCU — coresp.).

CONTACTOARE BUZĂU 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
8—14 (0—8). Au înscris FILIPOIU 
Si DUMITRAȘ eseuri, respectiv 
FULINA, BUCȘE, MELNICIUC 
eseuri și OSIAC transf. 
Al. Pavlovlci — Buc.
CULA, coresp.).

(I.

Arbitru: 
(V. NE-

.. . partidele eta- 
după următorul 

Universitatea

CLASAMENT

1. STEAUA 15 ÎS 0 2 506-291 41
2. Șt. Baia M. 15 9 3 3 270-224 36
3. Dinamo 15 9 2 4 313-202 35
4. Polit. Iași 15 8 1 6 251-202 32
5. Grivița R. 15 8 1 6 251-217 32
6. Farutl C-ța. 15 8 1 6 249-220 32
7. Contact. Bz. 15 6 2 7 223-227 29
8. Univ. Tmș. 15 7 0 8 285-304 29
9. C.S.M. Sibiu 15 6 0 9 254-296 27

10. St. Piș. 15 4 4 7 188-288 27
11. C.S.M. Sv. 15 5 0 10 225-287 25
12. Sp. Stud. 15 0 0 15 186-443 15

Mîine ee dispută 
pel a XVI-a, <î_r„ _________
program : Universitatea Timi
șoara — Farul Constanta, Știința 
CEMIN Bala Mare — Știința Pe
troșani, Grivița Roșie — Contac- 
toare Buzău, Dinamo — C.S.M. 
Suceava. Steaua — Politehnica 
Iași. Sportul Studențesc — C.S.M. 
Sibiu.

întrecerile turului secund al 
„Cupei F.R. Baschet", competiție 
la care participă echipele divi
zionare A, au fost mal echilibra
te și mai interesante decît cele 
desfășurate in turui inaugural, 
multe meciuri fiind decise în 
urma unor finaluri captivante. 
Menționăm evoluția promițătoare 
a- baschetbalistelor tinere (unele 
chiar junioare) folosite în locul 
componentelor lotului național. 
Rezultate și unele amănunte :

SERIA A
în cel mai echilibrat joc al 

turneului disputat (în condiții 
organizatorice excelente) în sala 
C.S.Ș. din Satu Mare, echipa lo
cală Mobila C.S.Ș. a întrecut for
mația Metalul C.S.Ș. I.M.P.S. Sa- 
lonta cu 78—77 (40—42), în urma 
unui coș de 3 puncte realizat în 
ultimul minut de Adriana Pascu. 
S-au evidențiat : Pascu, Szekely 
(Mobila). respectiv Gujyas șl 
Leitner. Intr-o altă partidă, U- 
niversitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca a dispus de Politehnica 
C.S.Ș. Timișoara cu 70—64 (39— 
26). întîlnirea a fost echilibrată 
circa 15 minute, după care clu- 
jencele s-au impus. Evidențiate : 
Manasses. Morar, Costanașlu, 
Vigh (,,U“), respectiv Grădinarii 
și G. Nagy.

Alte rezultate : Universitatea — 
Metalul 66—59. Mobila — Politeh
nica 78—76. Politehnica — Meta
lul 78—55, Mobila — Universita
tea 56—72.

Clasament : 1. Universitatea
11 n. 2. Politehnica 10 p, 3. Mo
bila 9 p, 4. Metalul 6 p.

Ștefan VIDA — coresp.

SERIA B

S3

1.

Turneul desfășurat la slîrșitul 
săiptămlnii trecute în Sala Spor
turilor din Brașov a fost domi
nat net de echipa locală Voința, 
învingătoare la scor în toate cele 
trei meciuri susținute. Compo
nentele formației au avut presta
ții remarcabile si au marcat nu 
mal puțin de 27 de coșuri de 3 
puncte. In partida cu C.S.U. 
Prahova Ploiești, brașovenccle au 
cîștlgat cu 86—50 (43—26). Au în
scris : Hînda 25. Turtoi 19, Vrap- 
ciu 13, Menlhart 13, Kloss 7, 
Grccu 3, Duma 2, Ciccio 2, Bă- 
descu 2 pentru învingătoare, res
pectiv Grigoraș 12, Scurtu 11, 
Micu 10, Labrino 9. Tudorache 4. 
Enache 2, Biasutti 2.

Rapid C.S.Ș. 5 București a în
registrat prima sa victorie în a- 
ceastă competiție : 85—69 (42—34) 
cu Comerțul C.S.Ș. Tg. 
Au înscris : Biduîanu S 
răscu 14, . ,
DIvohi 10, C. Ivănescu 9. Șcrgan 
7, Iancu 6. Pîrvan 5 pentru Ra
pid. respectiv Sandor 33. Etv8s 
13, Grdnwald 9. Bulgăr 6, M. 
Munteanu 4, lies 2. Simon 2.

Alte rezultate — Voința : 68—39 
cu Comerțul, 89—57 cu Rapid ; 
C.S.U. : 70—60 cu Rapid. 58-44 
cu Comerțul.

Clasament : 1. Voința Brașov 
12 p, 2. C.S.U. 10 p, 3. Rapid 7 
p, 4. Comerțul 7 p.

Carol GRUIA — coresp.

_____ _ Mureș. 
Biduîanu 24, Btidu- 
Pușcașu-Vasile 10,

SERIA <
Viu disj 

cu finalur 
cu multe 
distantă (5 
sînt carax 
găzduite 
Rîmniou 
Chimistul 
mal Jjfciă, 
toatele ele 
Echipa an 
Manolescu 
succes în 
C.S.Ș. 2 B 
94—71 (42— 
condus pîi 
care vîloe 
Manca și 
de coș d< 
au învins 
înscris : 
Barbu 13, 
9. Stochec! 
doțeanu 3 
pectiv Fiii 
nara 9, Sir 
lățciu 2.

Alte rez' 
82—63
nergle C.S 
cu olimpii 
64—69 cu 1 
tehnica ; 5 
litchnica.

Clasamen 
2. Olimpia 
4. Politehni 
Dragomir

cu

DOI LIDERI IN TURNEUL INTERNA

O FRUMOASĂ REGATĂ
(Urmare din pag. I)

buri. C.S.U. Construcții (cu 
talentatele junioare Anica Ior- 
dache, Manuela Mitu, Daniela 
Tecșan, Florina Voicu, Săndica 
Lupu) a ocupat primul loc 
(96 p). pe celelalte poziții si- 
tuîndu-se Olimpia 93 p, Aero
nautica 78 p, C.S.Ș. Triumf 70 
p, Locomotiva 68 p, C.S.Ș. nr. 
2. 29 p.

Pe Lacul Herăstrău întrece
rile sînt ca ploile de vară — 
iuti, tumultuoase, bogate. Boga
te In rezultate l foștii perfor
meri Aurel Vernescu și Nicu- 
șor Eșeanu cîndva juniori în
cepători pe acest îndrăgit lac, 
sint acum antrenori, recentul 
concurs scotind in evidentă 
numeroși alti calaciști și ca-

noiști talentati. Ne referim, la 
juniorii A. Tronaru (Locomo
tiva), M. Sandu și M. Burcică 
(Olimpia), Tr. Terente. C. Ma
nea (Triumf), G. Găină (Aero
nautica) învingători în diferite 
probe in acest prim concurs 
de lună mai. în această fru
moasă regată a liliacului în
florit...

La Eforie Nord, runda a 
doua din cadrul Turneului in
ternațional de șah a prilejuit 
partide Interesante, dîrz dispu
tate. în două dintre acestea, 
victoria a surîs jucătorilor ca
re conduceau piesele albe. în
tr-o Siciliană, marele maestru 
vest-german W. Unzicker l-a 
învins pe maestrul internațio
nal H. U. Griinbcrg (R.D.G.), 
iar într-o Franceză disputată

între ma 
români V. 
primul a 
Restul par 
remize : G 
Vasiukov ■ 
Marin și ,

In clasa 
de, pe 
Stoica
1,5 p. Intri 
care după 
la hotelul

SURPRIZE LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

tehnicieni șl pedagogi, a reali
zat un succes meritat. La vo
lei, din nou I.E.F.S., într-o fi
nală cu Construcțiile. La tenis 
de masă, succes pe linie a 
medicinistelor Tatiana Furtună, 
Corina Tomuș și Cristina Anto
nescu, clasate în această ordi
ne, iar la băieți, iarăși o reuși
tă pentru I.E.F.S., cu C. Stoica 
pe locul I (2. D. Richter — 
I.M.F., 3. V. Edechi — Arhitec
tura). Respectînd... tradiția, e- 
chipajele Politehnicii s-au im
pus în sporturile pe apă (ca
notaj, caiac-canoe, yachting, 
wuut, surf, schi nautic), într-o 
dispută, tot tradițională, cu ce
le ale Universității, I.M-F. și 
Construcțiilor. Iar la șah, mai 
bine de 100 de studenți s-au 
ambiționat să răspundă... pro
vocării unor jucători consacrați 
ca Dragoș Dumitrache, Gabrie
la Stan, Traian Stanciu, Lu
cian Vasilescu șl Ștefan Baciu. 
Demonstrații de aeromodele 
(cu aplauze pentru cele con
duse de Horațiu și Vasile Do- 
nea de la Politehnica), atleti
că grea (avînd în lectorul D. 
Hîtru același neobosit anima
tor), o expoziție cu tematică 
sportivă și un program artis
tic prezentat de formațiile stu
dențești fruntașe pe Centrul 
Universitar București au com
pletat această sărbătoare a 
sportului universitar din pri
mul oraș al țării de neuitat 
pentru miile de participanți și 
spectatori.

Velicu, Ma- 
Pîrv, Alina

Liliana Popescu 
blocajul făcut de 

licu și

psihic, cu oarecare 
teamă. Justificată, 
după cum s-a vă
zut, întrucît în cele 
două partide Dina
mo (antrenor O. Di- 
mofte) a jucat bi
ne, i 
trebui 
mereu, 
lotului 
pune, 
du-și ambele par
tide. Prima, inte
resant de arătat, a 
durat doar o oră și 
cinci minute. Spre 
satisfacția specta
torilor, în ambele 
zile, au fost, totuși, 
partide frumoase, 
disputate, pe care 
le-au aplaudat cu 
dărnicie. Remar
căm, firește, între
gul sextet dinam-o- 
vist (cu o mențiu
ne specială pentru 

talentata Alina Pra- 
lea): Gcorgeta Ene, 
Mirela Pupa, Irina 
ria Chitic, Cristina 
Pralca. Bune arbitrajele, din 
ambele zile, ale brigăzilor: C. 
Pitaru — M. Niță, D. Negroiu 
— Gh. Simulescu (Modesto FE- 
RRAKINI).

FARUL CONSTANȚA — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 
(0—3 și 0—3). Dubla întîlnire nu 
a constituit vreo problemă pen
tru oaspete în numai 42 și, res
pectiv, 45 de minute Flacăra 
Roșie — avînd In formă bună 
pe Niculina Bujor, Viorica Ma- 
zilescu și Corina Olteana — 
n-a lăsat nici o speranță gaz
delor. Jucătoarele Farului au 
dovedit că sînt în declin de 
formă, lăsînd o impresie peni
bilă. O scuză ar fi aceea că 
echipa are cinci jucătoare acci
dentate (Cucoș, Licâ, Leițolu, 
Ciorbaru, Mattel). Au arbitrat, 
Pe rînd „principal", V. Ionescu 
și C. Antonovici (Cornel POPA, 
coresp.).

la Dalacu și Rădulescu. Formația 
sălăjeană, care a venit la Bucu
rești să „joace", a contribuit 
într-o măsură la reușita specta
colului voleibalistic, echipa lui 
Tutovan creînd în unele mo
mente faze foarte frumoase, la 
care și-au adus contribuția în 
special Ciontoș, Ștreang șl Vlai- 
cu.

Au condus bine : D. Negroiu 
(Timișoara) și V. Vrăjescu 
(București); M. Constantin (Plo
iești) și G. Simulescu (Bucu.- 
rești). (Gheorghe DEDIU).

TRACTORUL BRAȘOV — U- 
NIVEKSITATEA C.F.R. CRA
IOVA (2—3 și 1—3). în primul 
joc, după 1—2 la seturi, stu
denții profesorului I. Constan
tin au luptat exemplar, în timp 
ce gazdele... greșeau mingi u- 
șoare. Partidă de două ore și 
jumătate, disputată, cu blocaj 
craiovean care a înclinat balanța 
în favoarea lor. A doua întîlnire, 
oaspeții au clștigat-o și mai 
ușor. S-au remarcat : Ferariu — în • - • . _ _
fir
M. 
în 
in
N.
(V. SECĂREANU, coresp.)"

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — U- 

NIVERS1TATEA C.F.R. CRAIO
VA (3—0 și 3—0). Iată deci că 
echipa noastră campioană și-a 
trecut în cont primele două în 
frîngeri (fără să 
set !), cînd după 
vea un setaveraj 
sigur, principala 
scuză) pleacă de ______ ______
11 al primului set cînd jucătoa- 
rea craioveanâ Ioana Cotoranu, 
în cădere, a făcut entorsă la 
gleznă și a ieșit din joc (la 
scorul favorabil dinamovistelor, 
de 9—7). Din acel moment forța 
de joc a campioanelor a scăzut, 
toate (poate mai puțin Tanța 
Drăgoi) evoluînd traumatizate

ambele jocuri, Pustiu, Zam- 
si Rislea în cîte unul (T), 
Stoian, Pascu, Schoberl — 

ambele, Horvath, Mătușoiu, 
al doilea (U). Au arbitrat : 
Găleșeanu — A. Dragomir.

cîștige vreun 
12 partide a- 
de 36—6. De- 

explicație (sau 
la acel minut

așa cum ar 
să o facă 
la valoarea 
de care dls- 

adjudeeîn-

C.S.U. 
DACIA 
După ce îr 
dele s-au ii 
rință, în ce 
plicabil — 
pierdut! S 
nicla Dinic 
milia Nedeli 
pcscu, Cori 
Tătucu (Da 
rînd „princ 
Gogoașe (' 
coresp.).
• Astăzi 

junioare a 
Ungaria pe 
Turneul de 
C.E.
• Mierct 

cadrul mai 
celei de-a 
clubului D 
niri de vc 
masculin - 
tori ai 
Steaua și R

71 lei de

MAI ȘI IUNIE
PE LITORAL

DE LA I. D. M. S

I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă 
vacanțe in toate stațiunile de 
pe Litoral, ultima zi de sejur 
fiind 15 iunie.

Plecări zilnice.
Cazare și masă 

persoană.
Înscrieri și informații |a toate 

agențiile de turism ale I.T.H.R. 
București

I.D.M.S. București informează publicul in
teresat că înscrierile pentru autoturismele 
DACIA 1300 se fac la magazinele auto 
I.D.M.S. ta 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 pentru cumpă
rări cu plata în rate.

Orice alt tip de autoturism ce se comer
cializează prin I.D.M.S. se oferă spre vîn- 
zare cumpărătorilor Înscriși pentru autotu-
rismul DACIA, la opțiunea acestora, ta func. 
ție de vechimea depunerii banilor Ia C.E.C. 
ta cont pentru autoturism.

Pentru nici un tip de autoturism nu Se 
primesc înscrieri pe bază de cerere, nici ta 
prezent și nici in viitor, iar cererile trimise 
la I.D.M-S. în acest an nu se iau în evidentă

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Săptămina care abia a în

ceput se menține în nota de in
teres cu care particlpanțll deja 
s-au obișnuit în ultimul timp, o- 
ferind acțiuni deosebit de atrac
tive. cu posibilități multiple de 
valorificare a șanselor. în mod 
special, se detașează TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO de duminică, 
15 mai, tragere pentru care bi
letele au fost puse deja in vîn- 
zare încă de luni, 9 mai. Rea
mintim că o asemenea tragere 
cuprinde 72 de numere, in 8 ex
trageri. reprezentînd. practic, e- 
chivalentul a 4 trageri LOTO o- 
blșnulte. Ciștlguri ; autoturis
me „Dacia 1300". excursii in 
R. D. Germană si mari sume de

bani. de valori fixe șl variabile. 
Nu uitați că biletele de 25 de 
lei au șansa de a participa la 
toate extragerile, ciu acces la în
treaga paletă a cîștigurilor. Ul
tima zl de participare cu nume
rele favorite este SÎMBATA, 14 
mai. Agențiile din rețeaua noas
tră vă stau la dispoziție cu toate 
informațiile necesare, inclusiv 
cu prospecte gratuite.
• Redăm mai jos alcătuirea 

concursului PRONOSPORT de 
duminică. 15 mai : 1. Ascoll — 
Cesena ; 2. Como — Milan ; 3.
Empoll — Pescara ; 4. Interna- 
zionaie — Avellino ; 5. Juventus 
— Fiorentina ; 6. Napoli —
Sampdorla ; 7. Pisa — Torino ;

9. Roma — 
Cremonese ; 
zio ; 11. Ge 
Taranto — 
— Lecce.

NOEXPRES
1 variantă 
„Dacia 1300" 
3 variante 
variante 25"/ 
19,75 a 1.659 
426 lei; cat 
cat. X: 179, 
3.310,25 a 101

Report la 
lei.
Turnu-Sever 
cîștlgat ur 
1300“ (70.000
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JILEA

I ULTIMELE 7 ETAPE ALE DIVIZIEI A ÎN VIZOR

I
I
I

| Cine cu cine mai are de jucat in „subsolul" clasamentului ?

e dintre ele 
ie de cuțit", 
ltzaie de la 
5 m), acestea 

Întrecerilor 
orturilor din 
ipa locală 
dovedit cea 

1 vijBcria in 
le susținute, 
im de Gh. 

un frumos 
ație! Voința 
u scorul de 
“Stencele au 
. 25, după

Magdalena 
’etre, în zl 
i egalat șl 
uitate. Au

Petre 22, 
11, lonescu 

u 6, Sacer- 
mistul, res- 
n 23, Jugă- 
istol 4, Spă-
Chimistul : 

;a Mine-E- 
rești. 76—57 
; Olimpia: 

55 cu Poli- 
-59 cu ro
llstUl 11 P,
Zoința 8 p,

coresp.

DE ȘAH
iernaționali
O. Foișor, 
de cauză, 

iu încheiat
— Ioncscu, 
Ghindă —
- Ubiiava.

‘ uă run- 
le află 

_  i cîte 
Ioc în fie- 
n sala de

£

întrecerea primului eșalon se 
ultima linie 

dreaptă, pînă lâ~^sosire“ cara
vana Diviziei A mai avînd de 

t o cincime din par- 
de obicei, ambii poli 

ai clasamentului se află în 
prim-planul atenției, dar acum 
parcă mai interesantă și oricum 
mai plină de neprevăzut se a- 
nunță apriga luptă pentru evi
tarea celor trei locuri care au 
ca indicator „Divizia B“. O 
dispută extrem de pasionantă 
în care sînt angrenate nu mai 
puțin de 10 divizionare A, 
fiecare sperînd să agonisească 
punctele atît de necesare atin
gerii „normei" de menținere în 
eșalonul de elită al fotbalului 
nostru. Cu alte cuvinte, la or
dinea zilei sînt calculele, pe 
marginea cărora nici cel mai 
competent computer nu poate 
furniza „fișa" cu cele trei... 
cunoscute. Tradițional, tot ul
tima etapă va fi aceea care va 
da verdictul 7 Pînă atunci vom 
încerca să oferim o mînă de 
ajutor celor care calculează și 
iarăși calculează, publicînd 
traseele celor 10 echipe prinse 
pentru moment în hora retro
gradării.

I întrecerea pi 
îndreaptă spre 
dreaptă, pînă )

I străbătut 
curs. Ca

I
I
I
I
I
I
I
I

„U“ CLUJ-NAPOCA (—3 la 
„adevăr") : C.S.M. Suceava (de
plasare), Dinamo (acasă), „Poli" 
Timișoara (a), Rapid (d), Steaua 
(a), Corvinul (d) și Oțelul (a).

A.S.A. TG. MUREȘ (—3) ;
Corvinul (a), Oțelul (d), F.C.

(a), Petrolul (d), F.C.M.

SERIA I

Brașov (a), Sportul Studențesc 
(d) si Flacăra (a).

S.C. BACAU (—4) : Flacăra 
(d), Steaua (a), Corvinul (d), 
Oțelul (a), F.C. Olt (d), Petro
lul (a), F.C.M. Brașov (d) și 
Sportul Studențesc (a).

F.C.M. BRAȘOV (—5) : Spor
tul Studențesc (d), Flacăra (a), 
F.C. Argeș (d), Victoria (a), 
A.S.A. Tg. Mureș (d), S.C. Ba
cău (a) și Universitatea Cra
iova (d).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(—5) : Dinamo (d), Sportul Stu
dențesc (a), „U" Cluj-Napoca 
(d). Flacăra (a), Rapid (a), F.C. 
Argeș (d) șl Steaua (a).

RAPID (—5) : Universitatea 
Craiova (d), C.S.M. Suceava (a), 
Dinamo (d), „U“ Cluj-Napoca
(a), „Poli" Timișoara (d), Steaua 
(d) și Corvinul (a).

F.C. ARGEȘ (—6) : F.C. Olt 
(a), Petrolul (d), F.C.M. Bra
șov (a), Sportul Studențesc (d), 
Flacăra (a), „Poli" Timișoara 
(a) și Victoria (d).

C.S.M, SUCEAVA (—7) : „U“ 
Cluj-Napoca (a), Rapid (d), 
Steaua (a), Corvinul (d), Oțelul 
(a), F.C. Olt (d) și Petrolul (a).

SPORTUL STUDENȚESC 
(—8) : Oțelul (d), F.C.M. Brașov 
(a), „Poli" Timișoara '" 
căra (d), F.C. Ârgeș 
toria (d), A.S.A. Tg. 1 
și S.C. Bacău (d).

PETROLUL (—8) :
(d), F.C. Argeș (a), 
(d), A.S.A. Tg. Mureș ......... ..
Bacău (d). Universitatea Craio
va (a) și C.S.M. Suceava (d).

Privind mai atent acest ta
blou se poate desprinde un as
pect important, dacă nu chiar 
determinant, acela că în 18 me
ciuri se vor afla față în față 
chiar cele 10 echipe implicate, 
de rezultatul lor depinzînd 
restrîngerea sau lărgirea ariei 
de neprevăzut.

Să așteptăm derularea ulti
melor 7 etape cu convingerea 
că echipele care vor avea 
nervii mai tari și vor arunca 
în luptă acele disponibilități 
tehnico-tactice necesare vor 
acelea care vor trece linia 
sosire, astfel 
cestei porțiuni 
se desfășoare 
piului „cel 
cîștigc**.

îneît cadrul 
a întrecerii 

conform princi- 
mai bun să lată-l pe impetuosul atacant dinamovist Vaișcovici înscriind 

al cincilea gol al său din partida cu C.S.M. Suceava
Foto : Aurel D. NEAGU
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„POLI“, ÎNTRE ARITMETICĂ SI JOC al
buturile lui Polgar. Iar Oloșu
tean a și parafat, prin golul 
său, victoria Politehnicii.

Victorie absolut meritată, ob
ținută însă la o diferență mi
nimă, pentru că între faza dc 
construcție și cea de finali
zare în echipa antrenată de Ion 
V. Ioncscu este o mare discre
panță. Manevrînd cu dezinvol
tură balonul, chiar șl în deru
larea rapidă a jocului, demar- 
cîndu-se eu abilitate, timișo
renii se blochează, însă, odată 
ajunși în careul advers. Abili
tatea, decizia, rapiditatea dis
par și marile ocazii de gol 
create spectaculos se irosesc 
exasperant, în meciul de dumi
nică ratînd astfel Bobaru, Du- 
daș și chiar Oloșutean. Aceas
ta este, credem, problema pro
blemelor.

Antrenorul brașovenilor, Cos- 
tică Ștefănescu, a făcut o mu
tare inteligentă, plasîndu-1 ca 
pion avansat pe rapidul An
dras! și obligîndu-1, astfel, pe 
fundașul lateral advers Varga 
(recunoscut pentru dispoziția sa 
ofensivă) să renunțe în mare 
măsură la ieșiri în atac. N-a 
fost însă suficient...

Paul SLAVESCU

Cu cele 3 puncte acumulate 
în ultimele două etape (din 
care unul, în deplasare) „Poli" 
Timișoara lasă să se întrevadă 
că a depășit criza (neașteptată) 
care a tras-o spre subsol de la 
începerea returului. Și dacă 
ARITMETICA clasamentului a- 
rată totalul momentului, JO
CUL echipei poate înfățișa 
perspectiva, etapele următoare 
avînd un rol deosebit de im
portant în evitarea „fatidicelor" 
locuri ale retrogradării. Or, 
din acest punct de vedere, me
ciul de duminică, cu F.C.M.

Brașov, a „radiografiat" bine 
actualul potențial al echipei 
timișorene.

Reintrarea Iul Oloșutean — 
jucător cu gîndire tactică și 
bună tehnicitate — a readus la 
linia de plutire compartimen
tul de mijloc al echipei, aflat 
pînă mai ieri în suferință. 
Chiar fără Bozcșan II în for
mație și cu Manea în lipsă de 
inspirație, tandemul Oloșutean 
— Banu (acesta din urmă o a- 
devărată revelație, omniprezent 
în teren, un spiriduș ofensiv) 
a împins mereu echipa spre

I ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, selecționata de juni

ori *88 urmează să Iacă deplasa
rea în Turcia în vederea ultimei I partide oficiale din actualele pre
liminarii ale Campionatului Eu
ropean A. Antrenorii Nleolae 
Pantea șl Vasile Craila au convo- 

' iu, Istode 
Aprodu, 

Cristescu 
fundași, Minea, ștefănlcă, Pe- 

1 — mijlocași, S.
Mihai, Răducioiu, Stănici, Seli- 
mesi și Moldovan — înaintași.

I— zunaași, Mir 
truș, Hanganu 
Mihai. Răducio:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MI PRO- 
: cat. 1 : 
utoturism 
; cat. 2 : 

lei și 2 
; cat. 3 : 

77,00 a 
i 205 lei; 

cat. z :

I
I
I

1 : 36.183
udor din 
îedinti. a 

„Dacia

I
I

Partida este programată slmbătă 
14 mai, în orașul Canakkale.
• IERI a plecat în Spania se

lecționata de juniori *90 pentru a 
participa la turneul final al 
Campionatului European B.
• ASTAZI, MECI DE VERIFI

CARE LA PLOIEȘTI. în cadrul 
unui program de verificare a unor 
tineri jucători din Diviziile A și 
B. astăzi, de la ora 16,30. la Plo
iești are loo o partidă Între o 
selecționată șl Prahova C.S.U. 
Printre alții, din selecționată fao 
parte Prunea, Crișan, pali, Bu-

naciu, Tlmofte, Stan, Buțerchl.
• MlINE. LA HUNEDOARA, 

CORVINUL — ESCHIȘEHIR. sta
dionul din Hunedoara va găzdui 
mîlne returul dintre Corvlnul ți 
Eschlșchlr, In cadrul Cupei Bal
canice intercluburl. "" ’ ' 
cepe la ora 17,30.
• TOT MlINE se 

dele restante din 
Flacăra Moreni — 
F.C. Olt — Steaua șl Oțelul Galați 
— Sportul Studențesc.
• CRITERIUL REPUBLICAN 

AL CENTRELOR OLIMPICE VI-

Meciul va în-
dispută partl- 

Dlvizla A : 
S, C. Bacău,

ITORUL. Iată rezultatele înregis
trate în etapa a 13-a : Bacău — 
Buzău 1—0 (0—0), București —
Iași 7—1 (3—0), Pitești — Brașov 
3—1 (1—0) șl Galați — Craiova
0—0, seria I ; Alba lulia — Timi
șoara 2—1 (1—0), Oradea — Tg. 
Mureș 1—1 (0—1), Sibiu — Bistri
ța 5—1 (2—0) șl Arad — Hune
doara 1—1 (1—0), seria a II-a.
• ETAPE INTERMEDIARE în 

Campionatul Republican al ju
niorilor I. In cadrul primei serii 
a Campionatului Republican al 
juniorilor I se vor disputa două 
etape intermediare, la 12 și 19 
mal. în ambele zile meciurile se 
vor desfășura de la ora 16,45.

DIVIZIA C- REZULTATELE ETAPEI A 23-a
Explorări Cîmpulung 

Moldovenesc — Avintul Frasin 
6—0 (2—0), Constructorul Iași — 
Steaua Minerul Vatra Dornei 
2—0 (1—0), Cetatea Tg. Neamț — 
TEPBO lași 2—0 (1—0), Electro
Botoșani — Minerul Gura Humo
rului 2—0 (0—0), Relonul Săvi- 
neștl — Metalul Rădăuți 0—1 
(0—0), Carpațl Gălăneștl — Meta
lul' Botoșani 1—0 (1—0), Aurora 
Tg. Frumos — Chimia Fălticeni 
1—0 (0—0), Zimbrul Șiret — I.T.A. 
Explorări P. Neamț 4—0 (1—0).
• Meciul Minerul Gura Humo

rului — Carpațl Gălăneșțl din e- 
tapa a 20-a (pe teren 2—1) s-a 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chipei Minerul.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 23-a : 1. EXPLO
RĂRI CIMPULUNG 58 p (60—12), 
2. Minerul Vatra Dornei 39 p 
(30—29), 3. Chimia Fălticeni 38 p 
(57—25), 4. Cetatea Tg. Neamț
38 p (33—23)... pe ultimele locuri: 
14. Celuloza P. Neamț 27 p 
(32— 42), 15. TEPRO Iași 27 p
(26—37), 16. Electro Botoșani ~~ 
(23—37).

SERIA A H-a

27 p

Ba- 
Ro. 
3-0

I.M.U.-C.S.S. Medgidia 1—1 (1—1), 
Portul Constanța — S.N.-C.S.S. 
Tulcea 0—0, Victoria IRA Tecuci 

Progresul Brăila 2—1— C.S. 
(1-1).
• Meciul Minerul Mahmudia

— C.S. Progresul Brăila din e- 
tapa a 21-a (pe teren 3—2) a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chlpel C.S. Progresul.

Pe primele locuri î 
LUL MANGALIA 54 
2. Gloria Galați 43 D 
Dunărea Galați 41 p 
penalizată cu 2 p... pe ultimele 
locuri : 14. Chimia Brăila 26 p 
(26—40), 15. S.N.-C.S.S. Tulcea
26 p (21—41), 16. Minerul Mah
mudia 4 p (11—66).

1. META- 
p (40-14), 
(37—25), 3. 
(56—23) —

SERIA A rV-a

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Argeș

— Dacia Pitești 2—3 (2—1), Pro
gresul Băileștl — Chimia Tr. Mă
gurele 2—0 (1—0), Unirea Pitești
— Muscelul Cimpulung 2—2
(1—2), Automatica Alexandria — 
Recolta Stoicănești 3—0 (3—0),
C.F.R. Craiova — Progresul Co
rabia 3—1 (1—1), Textila Roșiori
— I.O.B. Balș 2—1 (2—1), Viitorul 
Drăgășanl — Constructorul T.C.I. 
Craiova 0—2 (0—2), Dacia Meta
lul Rm. Vîlcea — ROVA Roșiori 
0—0.

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 52 p (48—18), 2. Auto
matica Alexandria 48 p (45—14),

P 
15.

0 Fruntașele seriilor: șapte victorii (doua în deplasa
re), trei „remize" și doua infringed • In 96 de meciuri, 
doar șapte victorii în deplasare 0 Numărul rezultatelor 
de egalitate în creștere (13) 0 Avintul Reghin a pre
luat din nou șefia seriei a Xl-a și are un punct avans 
față de Progresul Odorhei • Continuă și „duelul" din
tre Poiana Cîmpina și Electro Sf. Gheorghe (ambele 
vor juca în deplasare in etapa a 24-a) 0 Unirea Alba 
lulia (59 p) și A.S.A. Explorări Cimpulung 
nesc (58 p) — fruntașe autoritare, cu cele 

puncte

Moldovc- 
mai multe

SERIA A IX-a

Mecanica Vaslui — Aripile 
cău 2—2 (0—0), Laminorul
man — Proletarul Bacău . . 
(3—0), C.S.M. Borzeștl — Petrolul 
Molnești 3—0 (0—0), Luceafărul
Adjud — Steaua Mecanica Huși 
1—0 (1—0), Mineral Comăneștl — 
Textila Buhuși 3—0 (2—0), Parti
zanul Bacău — Unirea Negrești 
1—0 (1—0), Foresta Gugești — 
MECON Muu. Gh. Gheorghiu-Dej 
1—0 (0—0), Constructorul Hidro
tehnica Focșani — MoMosdn Vas
lui 3—0 — Moldcsin s-a retras din 
campionat.
Pe primele locuri • 1. ARIPI

LE BACAU 55 p (58—16), 2. Me
canica Vaslui 47 p (46—23), ‘ 
C.S.M. Borzeștl 41 p (37—22), _ 
Mecanica Huși 41 p (39—28)... pe 
ultimele locuri s 15. Constructorul 
Focșanii 20 p (21—41), 16. Mol- 
dosln Vaslui 9 p (18—69).

Utilaje Grele Giurgiu — Dună
rea Călărași 3—2 (1—1), Victoria 
Munteni Buzău — Carpațl Ne- 
hoiu 4—0 (3—0), Metalul Buzău — 
Petrolul Roata de Jos 3—1 (0—0), 
Chimia Buzău — F.C.M. Dună
reană Giurgiu 0—1 (0—0), Petro
lul Berea — ISCIP Ulmenl 3—0 
(0—0), Viitorul Chirnogl — Olim
pia Slobozia 3—0 (1—0), S.N. Ol
tenița — Victoria Țăndărei 5—0 
(2—0), Unirea Urzlceni — A.S.A. 
Buzău 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CĂLĂRAȘI 56 p (74—18), 2. 
Unirea Urzlceni 48 p (56—25), 3. 
Utilaje Grele Giurgiu 38 p (35—36) 
...pe ultimele locuri : 15. Meta
lul Buzău 25 p (32—32), 16. Car- 
pați Neholu 24 p (24—59).

SERIA A V-a

SERIA A III-a

3.
4.

Gloria Galați — Metalul Man
galia 1—0 (1—0), DVA Portul Ga
lați — Progresul Isaccea 4—0 
(3—0), Minerul Mahmudia — La
minorul Viziru 0—2 (0—1), Arru. 
bium Măcln — Dunărea 
Galați 1—3 (io—2), Chimia 

— CONPREF Constanța 
(3—0), Cimentul Medgidia

c.s.u. 
Brăila 

3-2

Metalul Mija — Cimentul Fieni 
0—0, MECON București — Danu
biana București 2—2 (1—1), IUPS 
Chltiila — I.M.G. București 2—2 
(1—0), C.F.R.-B.T.A. București — 
Chimia Găeșt! 3—1 (2—0), Avicola 
Crevedla — Minerul Șotînga 1—0 
(0—0), Viscolii București — Aba
torul București 5—0 (1—0), Elec
trica Tltu — Petrolul Tirgovlște
2— 0 (1—0), Automatica București 
— Tehnometal București 3—0 
(0-0).

■ Medul I.M.G. București — 
Electrica Titu din etapa a 20-a (pe 
teren 3—0) a fost omologat cu
3— 0 în favoarea echipei Electrica.

Pe primele locuri : 1. META
LUL MUA 47 p (39—17), 2. Au
tomatica București 43 P (49—23), 
3. IUPS Chitlla 36 p (38—31)... 
pe ultimele locuri : 15. Cimentul 
Fieni 27 p (30—43), 10. Tehnome
tal București 25 p (25—38).

3. Constructorul Craiova 41 
(37—25)... pe ultimele locuri : _ 
Unirea Pitești 23 p (31—36), 16. 
C.F.R. Craiova 23 p 09—36).

SERIA A Vil-a
Minerul Motru — Metalul Oțelu 

Roșu 3—0 (2—0), Minerul Mătă
suri — Minerul Oravlța 4—1 
(3—0), Minerul Rovlnari — C.S-M. 
Caransebeș 2—1 (1—0), Dierna Or
șova — Mecanizatorul Șimian 
2—0 (1—0), Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Anina 2—1 (0—0), Minerul Mol
dova Nouă — Metalurgistul Sadu 
2—1 (0—0), C.F.R. Caransebeș — 
Petrolul Țiclenl 5—0 (2—0), C.S.M. 
Lugoj — Automecanica Reșița 
5—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 51 p (54—19), 2. C.S.M. 
Caransebeș 43 p (46—20), 3. C.S.M. 
Lugoj 41 p (43—20).... pe ultimele 
tocuri : 15. Metalurgistul Sadu
24 p (18—36), 16. Minerul Rovi
nari 23 p (20—44).

SERIA A VlII-a
Unirea Stnnlcolau — C.F.R. Ti

mișoara 1—2 (1—0), Șoimii Lipo- 
va — Unirea Tomnatic 3—1 
(1—0), Minerul Șunculuș — Strun
gul Chișineu Criș 3—1 (3—0), Glo
ria Beiuș — Vagonul Arad 1—0 
(0—0), Auto Timișoara 
Slnmartlnul SIrbesc 4—1 (3—1), 
Motorul I.M.A. Arad — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 4—0 (2—0). 
înfrățirea Oradea — Unirea Valea 
lui Mihai 3—0 (1—0), Recolta Sa- 
lonta — U.M. Timișoara 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 50 p (56—18), 2. Va
gonul Arad 44 p (39—22), 3. Uni
rea Tomnatic 41 p (44—35)... pe 
ultimele tocuri : 15. Oțelul Or. dr. 
Petra Groza 27 p (21—411, 16. u- 
nirea Valea lui Mlhai 20 p 
(18—52).

Minerul Cavnlc — CUPROM 
Bala Mare 5—4 (3—2), Olimpia
Gherla — Someșul Satu Mare 
1—1 (0—1), Minerul Bălța — Mi
nerul Borșa 4—1 (2—0), Steaua
C.F.R. Cluj-JJapoca — Chimia 
Tășnad 2—0 (0—0), Minerul Turț 
— Motorul IRA Cluj-Napoca 3—0 
(2—0), Oașul Negrești — Indus

tria Sîrmei C. Turzii 2—1 (0—0), 
IZOMAT Șlmleu Silvanlei — La
minorul Zalău 3—2 (2—1), Minerul 
Băluț — Minerul Sărmășag 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
CAVNIC 56 p (55—22) — penali
zată cu 2 p, 2. Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 48 p (51—16) — pe
nalizată cu 1 p, 3. Industria Sîr
mei C. Turzii 42 p (51—27)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Bor
șa 25 p (33—49), 16. Motorul 
Cluj-Napoca 17 p (23—51).

16.

SERIA A X-a

- A.S.

Unirea Alba lulia — C.F.R. Si- 
meria 6—2 (3—1), Automecanlca
Mediaș — Mecanica Alba lulia 
1—1 (0—1), Tîrnavele Blaj —
C.S.U. Mecanica Sibiu 2—0 (1—0), 
Aural Brad — carpațl 
4-1 (2—0) 
can 
(1—0), Minerul Lupenl 
Cisnădie l—0 (1—0), 
Făgăraș — Mureșul 
(1—1), I.P.A. Sibiu 
Alud 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 
ALBA IULIA 59 p 
Mureșul Deva 52 p .
Aurul Brad 42 p (45—24)... pe ul
timele locuri : 15. C.F.R. Slmeria 
22 p (36—54), 16. Mecanica Alba 
lulia 19

Brad — carpațl Mîrșa 
.. Minerul știința Vul- 

Metalurgistul Cugir 1—0 
' — Textila 
Nltramonia
Deva 1—1 
— Metalul

1. UNIREA 
(66—21), 2. 
(43—17), 3.

p (27—53).

SERIA A XI-a

Lacul 
Odorhei

Ursu Sovata — Progresul
0—0, Oțelul Reghin —

__ Mureș 2—0 
Crlsturu Secuiesc 

Reghin 2-0 (1—0),
Năsăud — Minerul

Metalotehinica Tg.
(0—0), Unirea 
— Metalul 
Chlmforest
Bălan 2—0 (1—0), Metalul Sighi
șoara — Mecanica Bistrița 1—0 
(1—0), Mureșul Luduș — Lami
norul Beclean 1—0 (0—0), Viito
rul Gheorgheni — Minerul Rodna 
6—0 (3—0), Avintul Reghin — 
Hebe Sîngeorz Băl 6—0 (1—0).
• Meciul Minerul Rodna — A- 

vîntul Reghin din etapa a -a 
(pe teren 2—3) a fost omologat 
ou 3—0 în favoarea echipei 
Avintul.

Pe primele locuri : 1. AVÎN- 
TUL REGHIN 48 p (58—17), 2. 
Progresul Odorhei 47 p (49—15), 
3. Mecanica Bistrița 42 p (57—27) 
...pe ultimele tocur : 15. Lami
norul Beclean 24 p (29—46), 16. 
Hebe Sîngeorz Băi 23 p (23—69).

SERIA A XII-a

Poiana Cîmpina — IMASA Sf. 
Gheorghe 2—0 (1—0), Electro Sf. 
Gheorghe — Minerul Baraolt 
3—0 (1—0), Victoria Flcrești —
Metalul Tg. Secuiesc 2—1 (0—0), 
Carpațl Sinaia — A.S.A. Chimia 
Ploiești 2—0 (1—0), Mobila Mă.
gura Codlea — Precizia Săcele 
2—0 (2—0), Carpațl Covasna —
Petrolul Băicol 2—1 (0—0), Mine
rul Filipeștl — Unirea Cîmpina 
2—0 (2—0), Cimentul Hoghiz — 
Montana Sinaia 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 49 p (43—13) — pena
lizată cu 3 p, 2. Electro Sf. 
Gheorghe 43 p (48—15), 3. Victoria 
Florești 41 p (41—29)... pe ulti
mele locuri i 15. Unirea Cîmpina 
26 p (26—42), 16. Carpațl Sinaia 
22 p (27—45).

Rezultatele 
se de către 
tri voluntari 
pective.

ne-au fost transmi- 
coresponden(ii noș- 
dln localitățile res.



Curse spectaculoase in „Cupa Steaua“

MOTOCROSIȘTII ROMANI Șl SOVIETICI
ȘI-AU IMPARTIT VICTORIILE

Ajunsă la a 3-a ediție, „Cupa 
Steaua" la motocros a reunit 
la Zărnești pe cel mai buni a- 
lergători români și două pu
ternice echipe din U.R.S.S., a- 
parținînd clubului Ț.S.K.A. 
Moscova, in componența cărora 
s-au aflat foștii campioni mon
diali la clasa 250 cmc I. Hu- 
diakov, A. Ofcînikov, V. Kavi- 
nov și actualul deținător al ti
tlului unional Ia 125 cmc, D. 
Nicolaev. Mari amatori ai spor
tului cu motor, peste 10 000 de 
spectatori au venit pe traseul 
amenajat la poalele masivului 
Piatra Craiului de asociația 
sportivă Torpedo din localitate 
(președinte — D. Ene, pre
ședintele secției moto — P. Blc- 
movici, antrenor — P. Mulner), 
după toate cerințele — cu turn 
de arbitraj, start electronic, 
parc de mașini etc., plecînd pe 
deplin satisfăcuți 
curselor.

Cel mai mult 
numerosul public 
trecerile de la clasa 125 cmc, 
unde tînărul stelist Fi. 
sovieticii D. Nikolaev și A. 
friniov. pilotînd același tip de 
motociclete — „C.Z." —, au con
stituit un trio remarcabil. în 
prima manșă, elevul maestrului 
emerit al sportului Gh. loniță 
a făcut o cursă de mare rafi
nament tactic. Mobilizîndu-se 
exemplar, Fl. Pop și-a talonat 
permanent principalii adversari 
care au Imprimat din start un 
ritm alert. Cu cîteva ture îna
inte de sosire, el a mărit ac
celerația și i-a depășit pe rînd 
în cea mai dificilă porțiune a 
traseului (ac de păr cu contra- 
pantă) sosind cu 2,5 sec. înain
tea lui A. Ifrimov și la o dis
tanță apreciabilă de D. Niko
laev. Revanșa din 
dintre acești trei talentați mo- 
tocicliști, despre care fostul 
multiplu campion ~~ ~ .
aflat printre spectatori, afirma 
că îi așteaptă un frumos viitor 
în arena internațională, a dat 
cîștig de cauză lui A. Ifrimov, 
cupă ce mai multe ture, 
dus campionul unional 
kolaev, în timp ce Fl. 
făcut o curajoasă cursă 
mărire, dar a trebuit 
mulțumească cu locul

de calitatea
apreciate de 
au fost te-

Pop,
I-

manșa a 2-a
care fostul

M. Dănescu,

a eon
ii Ni- 
Pop a 
de ur
să se 

secund

1

4

♦

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE START h „CURSA PĂCII“
în manșă, deoarece spre final 
l-a obosit... motorul (a cedat 
vilbrochenul). Aducîndu-și o 
nesperată contribuție la zestrea 
echipei, al doilea stelist, I. 
Bogdan, a realizat 25 de punc
te, formația bucureșteană reu
șind astfel să urce pe prima 
treaptă a podiumului la clasa 
125 cmc: 1. Steaua 62 p (FI. 
Pop — 37, I. Bogdan — 25 p),
2. Ț.S.K.A. Moscova 61 p, 3. 
IBA Tg. Mureș 39, 4. Torpede 
Zărnești 31.

Conform previziunilor, la cla
sa 230 cmc, cu cei trei foști 
campioni mondiali conducted 
cele mai competitive motocicle
te, Ț.S.K.A. Moscova a cîștigat 
primul loc, dar mai greu decît 
se aștepta, întrucît steliș- 
til E. Miilner, șl coechipierul 
său, A. Ilieș — alergători cu 
experiență -r au știut cum se 
demarează la un start aglome
rat șl au ales trasa ideală pe 
un traseu dificil. Clasament: 
1. Ț.S.K.A. 65 p, 2. Steaua 60 p,
3. Torpedo 34 p, 4. St. R. Bra
șov 29 p.

Traian IOANIȚESCU

SORIN MATEI - 2,36 M LA
ÎNĂLȚIME

TOKIO, 9 (Agerpres). în ca
drul concursului internațional 
de la Hamsmatsu (Japonia), a- 
tletul român Sorin Matei a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime, 
2,36 m, 
Jianhua

Alte 
lungime : 
da) 8,19 
Mizoguchi __ ___ . .
110 mg : Renaldo Nehemiah 
(S.U.A.) 13,73, 5000 m: Domingo 
Castro (Portugalia) 13,31,23; 
feminin — înălțime : Negumi 
Sato (Japonia) 1,91 m, 100 m : 
Evelyn Ashford (S.U.A.) 11,23, 
lungime: Liao Wenfen (R.P. 
Chineză) 6,70 m.

închelat cu victoria atletei ro
mâne Elena Murgoci, înregis
trată, pe distanța de 42,195 km, 
cu timpul de 2.41:56. Pe locul 
doi s-a clasat Jolanda Hom- 
minga (Olanda) 2.46:41, iar lo
cul trei a fost ocupat de Adri
ana Andreescu (România) 2.50:54.

, cu performanța de 
fiind urmat de Zhu 
(R.P. Chineză) 2,22 m. 

rezultate, masculin — 
: Bruny Surin (Cana
lii, suliță: Kazuhiro 

(Japonia) 81,36 m, 
Renaldo

ELENA MURGOCI A CIȘTIGAT 
MARATONUL DE LA 

AMSTERDAM

AMSTERDAM, 9 (Agerpres)
Concursul feminin de maraton 
desfășurat la Amsterdam s-a

SOFIA, 9 (Agerpres). — în 
turneul de polo pe apă. pen
tru echipe de tineret de 
la Sofia, formația României a 
întrecut cu scorul de 7—6 
(3—2, 1—3, 1—1, 2—0) selec
ționata R. F. Germania. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Bulga
ria 12—6 , Olanda — Spania
6-4.

BRUXELLES, 9 (Agerpres).
— Proba feminină de caiac 4
— 500 m din cadrul concursu
lui de caiac-canoe de la 
Hezewinkel a fost cîștigată 
de echipajul României, cu 
timpul de 1:46,18. urmat de 
Danemarca 1:46.57 șl Ungaria 
1:46,67.

PR AGA, 9 (Agerpres). Luni, la 
Bratislava s-a dat startul în cea 
de-a 41-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste internaționala 
„Cursa Păcii", ce reunește 120 de 
rutieri din 20 de târî, între cara 
șl România.

Caravana cicliștilor va străbate 
pînă la 23 mal teritoriile Ceho
slovaciei, Poloniei și R. D. Ger
mane în 13 etape, lnsumînd circa 
2 000 km. întrecerea a debutat cu 
etapa prolog, contracronometru 
individual, disputată pe străzile 
orașului Bratislava, pe distanta 
de 3,100 km, șl cîștigată de Uwe 
Ampler (R.D.G.) In 4:52, urmat 
de P. Ugrumov (U.R.S.S.) tn 
4:53 șl R. Kreuziger (Cehoslova
cia) In 4:53. Din echipa română 
cel mal buni timpi i-au realizat 
L. Covaci — 5:10 șl V. Constant!» 
nescu — 5:13. Pe echipe locul 
întîi a fost ocupat de R. D. Ger
mană — 14:44. Formația Româ
niei a realizat timpul de 15:49. 
Astăzi se desfășoară prima etapă, 
Bratislava — Levice (137 km).

SPARTAK
C C E.

KIEV A C1ȘTIGAT
LA HANDBAL

scurta fișa biografica a adversarei handbaliștilor fie la Minaur Baia Tiare

GRANITAS - FINALISTĂ REDUTABILĂ A
Handbaliștli echipei sovietice 

Granitas, din orașul Kaunas, ca
re urmează să-i tntîlnească pe 
cel de la Minaur Baia Mare ta 
finala „Cupe! I.H.F.". și-au ca
nalizat aproape în totalitate e- 
nerglile si atenția spre această 
Importantă competiție, mergînd 
chiar pînă acolo tacit — pentru 
prima oară de multi ani încoace 
— el nu s-au calificat ta prime
le șase formații ale campionatu
lui Uniunii Sovietice. Traver
sarea unei perioade a schimbu
lui de generații, ca si faptul de 
a fl luptat pe două fronturi 
(campionatul șl „Cupa I.H.F.") 
s-au dovedit dificile. S-a ajuns 
astfel, la hoiărîrea ca toate tor- 
țele să fie subordonate cuceririi 
prețiosului trofeu internațional 
al handbalului, mal bine zis 
păstrării lui, întrucît în momen
tul de fată „Cupa I.II.F." se află 
la Kaunas, cîștigată în ediția de 
anul trecut a competiției.

Punctul forte al echipei 
Kaunas îl constituie apărarea. 
După opinia iul Anatoli Evtu- 
șenko, antrenorul echipei repre
zentative a U.R.S.S., Granitas
dispune de cei mal buni apără
tori, dintre el remarctadu-se
Valdemar Novițki si Raimondas 
Valuțkas. Ambii au susținut 
foarte multe meciuri sub culori
le reprezentativei sovietice, 
Novițki fiind chiar căpitanul a- 
cesteia. Granitas este adepta jo
cului în forță, dispunînd de spor
tivi cu talie înaltă, tineri sl 
foarte bine pregătiți fizic. Ală
turi de cei doi, se cuvin mențio
nați șl alți componențl ai echi
pei : Mikulenas, handbalist nici 
prea ‘ “ ’’ " """
dar -- ----------- — _
excepțională de joc șl care „sim 
te"............................ '

’ înalt, nici' prea puternic, 
dispunînd de o viteză -~z ..z'm- 

în orice clipă pulsul fazei ; 
Dumbliauskas. capabil să stră
pungă orice apărare : Kauclkase, 
„veteranul" echipei, oarecum

ARBITRAJUL ELECTRONIC
dalia lui Evangelist! a... plecat : se aplică unități 
diferite de măsură in judecarea unor astfel de

nCUPEI I.H.F."
deficitar ta a se adapta la stilul 
modern de joc. dar care com
pensează totul printr-un mare 
simț al mingii șl viteză de joc, 
urmarea fiind faptul că aproape 
la flecare meci înscrie cite zece 
sau mai multe goluri. în sfîrșlt, 
este de remarcat faptul că por
tarul iuzko și-ă cîștigat un loc 
stabil la Granitas.

După aprecierea observatori
lor sportivi. Granitas are șanse 
apreciabile ta dublul meci din 
finala cu Minaur Baia Mare, do
rința unanimă fiind si o revan
șă, întrucît în decembrie trecut 
bălmărenii au întrecut cu 33—30 
pe handbaliștli antrenați atunci 
de Antanas Skakrbanas. dar din 
firmația celui de-al doilea oraș 
ca mărime al R.S.S. Lituaniene 
au lipsit (aflatl la echipa repre
zentativă) Novițki Si Valuțkas.

ELENA RERIH - A.P.N.
Kaunas, mai 1988

VIENA, 
„Cupa 
peni" la

9 (Agerpres). — 
Campionilor Euro- 

_ handbal feminin a 
fost cucerită la actuala ediție — t care 

finalei a 
la egalitate, 17—17

cu formația austriacă 
Viena. în prima 

la Kiev, sportivele 
cîștigaseră cu sco-

de echipa Spartak Kiev, 
în meciyl retur al 
terminat ' 
(10—10), 
Sudstadt 
partidă.
sovietice 
rul de 16—14.

• PE SCURT •
CICLISM • Competiția „Cele 

patru zile" de la Dunkerque s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
francez Pascal Ploisson.

GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică de la Sofia 
a fost cîștigat de sportiva bul
gară Bianka Panova.

RUGBY • La Spilt, ta meci 
pentru grupa B a Campionatului 
European — „Cupa FIRA". se
lecționata Portugaliei a învins 
ou scorul de 22—9 (6—6) echipa 
Iugoslaviei. •

Nu revenim asupra cazului săritorului in lun
gime italian. Giovanni Evangelist!, decît pentru «x—— ---------- — ------------ ----- ------
a semnala că, pe baza înregistrărilor video, re- cazuri, în funcție de sporturi sau de sportivi ! 
cent, la Londra. Primo Nebiolo a recunoscut ------------ ’
pentru prima oară, dar în mod definitiv, că sal

tul lui Evangel iști „n-a fost în totalitate corect44- 
tn consecință, medalia de bronz a C.M. 1987 re
vine atletului Larry Myrriks, cu 8,19 m. Se credea 
că s-a pus punct unei lungi perioade de polemici 
oficiale sau mai puțin, unele chiar 
scandaloase, pentru că — s-a spus — ar fi fost 
în joc ..interese mult superioare44 simplei evolu
ții de Pe stadion a atletului italian. Au fost, 
in orice caz aluzii mai mult decît străvezii, cri
tice oricum ia adresa modului în care forul 
conducător al atletismului a reușit — sau n-a 
reușit — să rezolve problema.

Odată încheiat, cazul Evangelist} a ...reînceput! 
Departe de a liniști apele, retragerea medaliei 
a stîrnit noi furtuni. Comentatorii s-au împărțit 
in două tabere. Unii au mers pînă acolo îneît 
l-au considerat pe sportivul italian ca pe un 
mare nedreptățit ! O exagerare, desigur, dar un 
simburr de adevăr tot există : ei aduc în dis
cuție . întîmplări44 asemănătoare cînd. ca ur
mare a unor iregularități, alți sportivi n-au 
avut nimic do suferit, cea mai flagrantă dintre 
ele fiind, nu-i așa. golul lui Maradona, mâr
âit cu mîna în partida cheie cu Anglia, în tur
neul final ai ultimului C.M. Atunci nu s-a în- 
tîmplat nimic, deși camerele de luat vederi au 
demonstrat fără putință de tăgadă condițiile 
anormale ale marcării punctului prin care Ar
gentina și-a deschis drumul spre cel de-al doi
lea său titlu... Dilema rămîne așadar, deși me-

„CENTURA
(Urmare din pag l)

mulțumindu-se să puncteze fără 
riscuri. Boxerul român obține 
victoria la puncte, fără a se fi 
întrebuințat prea mult, dar și 
fără a fi realizat un succes ca
tegoric, așa cum dorim să o 
facă în viitor. Mult mai ani
mată a fost confruntarea din
tre Nicolae Aiiuță și Alfred 
Kotey (Ghana), în limitele a- 
celeiași categorii. Oaspetele a 
atacat tot timpul cu serii de 
croțee, dar marea lor majori
tate nu și-au atins ținta, Aiiuță 
eschivînd spectaculos și răspun- 
zînd, la rînduî său, cu lovituri 
variate la față ș! la corp. Mai 
ales acestea din urmă l-au tem
perat pe Kotey care, în final, 
a cedat clar în fața lui Aiiuță, 
învingător la puncte cu o de
cizie de 5—0. Și un rezultat

FOTBAL vneH edeme
Nu e. normal.

Alți comentatori sust-in corectitudinea măsurii 
în cazul Evangelist! și, concomitent, valabili
tatea probelor audio-vizuale Și aduc la lumină 
cazuri de stabilire a dreptății ou ajutorul lor, 
unul dintre cele mai notorii fiind cel al engle
zului Michael Rawson, care, învingător la C.E. 
din 1958. la 800 m, a fost deposedat, de meda
lia de aur, pentru o iregularitate (a ieșit din 
pistă), dar i s-a dat înapoi, după ce un foto
reporter a demonstrat că Rawson a fost îm
pins si că deci n-a avut nici o vină !

Deci, constituie sau nu imaginea video, com
puterul. fotografia probe de arbitraj 7 Șl dacă 
da, în ce sporturi 1 Șl pînă la ce nivel ? Sint 
gimnastica, patinajul artistic ori săriturile în 
ană discipline în care arbitrajul electronic va 
putea împlini în fine, dezideratul obiectivitătii 
depline 1 De curînd. în Franța s-a aplicat prin
cipiul televizării în arbitrarea unor meciuri de 
handbal. In tenis. cercetările Si încercările 
(printre ultimele : partida McEnroe — Cesnokov 
de la Portland) deschise cu a;ni ta urmă con
tinuă cu sistemul denumit Cyclope. ce va fi 
aplicat, se pare, la Rolland Garros, cu mai 
multe camere ce „supraveghează" liniile. Iată 
deci, tot atîtea probleme pe care medalia bu
clucașă a lui Giovanni Evangelist! ie-a pus ta 
fatir specialiștilor performantei actuale. Pe cînd 
si răspunsurile ?

DE AUR“
surpriză la „muscă": japonezul 
Setsuo Segava (19 ani) 1- a în
vins prin abandon (!) pe cam
pionul italian Salvatore To- 
disco...

Disputele „semiușorilor" au 
început cu O întîlnire frumoasă, 
între doi pugiliști cu un stil 
asemănător, bazat pe lovituri 
directe, clare, reușitele celor 
doi concurențl fiind aplaudate 
de spectatori Mai Insistent în 
acțiunile de atac, Marian Du
mitrescu l-a depășit clar pe 
finlandezul Vesa Koskinen. O 
victorie rapidă, prin abandon 
în rundul secund, a realizat 
Mario Iribarren (Cuba) în fața 
lui Ionel Panaite. Boxerul cu
banez și-a expediat în două 
rîndurl partenerul la podea cu 
croșeul de dreapta, o lovitură 
pe care o execută magistral. 
Fostul campion european Emil 
Ciuprenski (Bulgaria) a încer-

Radu TIMOFTE

REZULTATE
A.

9 Celtic Glasgow a cucerit titlul • F.C. Porto, Real 
Madrid și Rapid Viena nu mai pot pierde - nici ele — 
primul locl * Luptă strînsă pentru pozițiile fruntașe în 
campionatele din Elveția și R. D. Germană • Monaco 

a mai făcut un pas...
SCOȚIA. Titlul a revenit echi

pei Celtic Glasgow cu 72 p, ur
mată de Midlothian 62 p, Glas
gow Rangers 60 p. In ultima e- 
tapă : Aberdeen — Motherwell 
0—0. Celtic — Dunfermline 1—0, 
Dundee United — Midlothian 0—0, 
Falkirk — “
Hibernian 
Mirren —

SPANIA
— Murcia
celona 1—0, Zaragoza 
3—1. Las Palmas — , _
0—2, Valencia — Atletico Ma
drid 3—4, Bilbao — Cadiz 0—0, 
Espanol — Sabadell 1—1. Valla
dolid — Real Sociedad 0—1. Osa- 
suna — Vigo 3—0. In clasament: 
Real Madrid 59 p. Real Sociedad 
49 p. Atletico Madrid 45 p.

PORTUGALIA (et. 33) : Braga
— Benfica 0—0, Sporting — Ma
ritimo 0—1. Chaves — Setubal

Glasgow Rangers 0—5!, 
— Morton 3—1, St. 

F.C. Dundee 1—0.
(et. 36) : Real Madrid 

3—1, Gijon — F.C. Bar- 
“ — — Betis

Logrones 
Atletico 
- Cadiz 
I 1—1.

TEHNICE
MUSCA : A. Amzăr b.p. R. Gul (Turcia), S. Sagava (Japonia) 

b.ab.3 S. Todisco (Italia). N. Aiiuță b.p. A. Kotey (Ghana). S. To
dorov (Bulgaria) b.p. A. Filipov (U.R.S.S.) : SEMIUȘOARA : M. 
Dumitrescu b.p. V. Koskinen (Finlanda). A. Hidayet (Turcia b.ab.l 
A. Kurakata (Japonia), M. Iribarren (Cuba) b.ab.2 I. Panaite, I. 
Kolesnikov (U.R.S.S.) b.p. E. Ciuprenski (Bulgaria) ; MIJLOCIE : 
V. Sanchez (Cuba) b.ab.3 V. Mihai. D. Maricescu b.p. E. Hukkanen 
(Finlanda), V. Karpuhin (U.R.S.S.) b.p. V. Florian, C. Grecu b.p. 
N. Lapkov (Bulgaria).

cat să obțină pe ringul „Cen
turii" o recomandare pentru 
reprezentativa olimpică a țării 
sale. Tentativă încheiată cu un 
eșec, el fiind întrecut la puncte 
de Igor Kolesnikov (U.R.S.S.), 
cu o decizie de 3—2. La cate
goria mijlocie, Valentin MIhai 
a dat o replică bună cubanezu
lui Wilfredo Sanchez doar o 
singură repriză, după care a 
boxat cu ochii la... cronome- 
trul sălii. în aceste 
cedat prin abandon 
tul rundului trei.

în schimb, Doru 
din nou pe un ring

condiții, a 
la începu-
Maricescu.
internațio-

nai, s-a prezentat foarte bine 
pregătit, a boxat ca în zilele 
sale bune și a obținut un suc
ces clar, în fața finlandezului 
Esa Hukkanen, medaliat cu 
bronz la C.E. de anul trecut. 
El a luptat hotărît, directa sa 
de st’nga a funcționat fără 
greșeală, punîndu-1 la grea în
cercare pe Hukkanen, care a 
fost și numărat în prima re
priză. îmbucurător este faptul 
câ, în ultimul rund, atunci cînd 
Hukkanen a încercat să refacă 
terenul pierdut, Maricescu a 
avut suficiente resurse fizice 
pentru a-și păstra avantajul

2— 0. Rlo Ave — Varzim 1—1, 
Salgueiros — Covilha 2—2. Fa- 
rense — Guimaraes 2—1, Penafiel
— F.C. Porto 0—0. Espinho — 
Boavlsta 2—0, Elvas — Portimo- 
nense 3—0. tn clasament : F.C, 
Porto 56 p, Benfica 47 p, Boavista 
și Belenenses cu cîte 40 p.

AUSTRIA (et. 31) : Rapid vie
na — Wiener Sportelub 3—0, 
Grazer A.K. — Austria Viena 
1—2, Vienna — Sturm Graz 1—!, 
Admira Wacker — F.C. Tirol 
1—1. In clasament conduce Rapid 
Viena cu 48 p (virtuală campi
oană), urmată de Austria 40 p șl 
Sturm Graz 37 p.

BULGARIA (et. 27). Mtalor — 
Vitosa 0—1, Sredeț — Cernomo- 
ret Burgas 8—0, Trakia Plovdiv
— Oreahovita 3—1, Spartak Ple
ven — Slavia Sofia 0—1. Vrața
— Beroe Stara Zagora 1—0, Spar
tak Varna ~ '
3— 0, Etăr Trnovo _________
Plovdiv 3—1, Lokomotiv Sofia — 
Sliven 1—1. tn clasament : Vi- 
toșa 42 p, Sredet 41 p.« Trakia 
35 n.

FRANȚA (ct. 27). Nantes — 
Monaco 1—1, St. Etienne — Bor
deaux 1—1, Marsilia — Niort 
1—0. Racing Paris — Cannes 0—0, 
Nice — Montpellier 2—0, Metz — 
Paris St. Germain 1—0, Auxerre
— Toulouse 0—2. Lens — Le Ha
vre 0—0, Brest — Toulon 1—0. 
Laval — Lille 0—1. tn clasament i 
Monaco 47 p, Bordeaux 42 p, Mar
silia si Racing Paris eu cite 39 0.

ELVEȚIA (ct. a 11-a din turul 
final). Grasshoppers — Neuehât&l
1— 0. Aarau — St. Gallen 1—0, Lu
cerna — Servette 2—0. Young 
Boys — Lausanne 1—1. tn clasa
ment 
prima ____  -
Aarau 29 p. Neuchfttel 28 p. Ser- 
vettc. Grasshoppers șl Lueemc 
cu cite 25 p.

r.d. germanA (et. 23>. Rot 
Weiss Erfurt — Dynamo Berlin
2— 2. Stahl Riesa — Wismut Aue 
2—3, Carls Zeiss Jena — F.C. 
Magdeburg 2—1, Stahl Branden
burg — Lokomotive Leipzig 3—2. 
Union Berlin — Hansa Rostock 
1_1 vorwărts Frankfurt pe Ci
der — Dynamo Dresda 1—0 ! 
F.C Ka.rl Marx Stadt — Chemie 
Halle 3—t. tn clasament : Dyna
mo Berlin și Lokomotive Lerpzlg 
— cu cite 32 p.

Pirta Blagoevgrad 
Lokomotiv

(inclusiv meciurile din 
parte a campionatului) •

Lucerna


