
e c &
Proletari Ofn toate țările, uniti-vă I

portal
SI ANDREI ANDREEVICI GROMIKO | * CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAT» FIZICA $1 SPORT

Miercuri, 11 mai, la Palatul 
Consiliului de Stat, a avut loc 
o nouă 
oficiale 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, și tovarășul 
Andrei Andreevici Gromîko, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

In cadrul convorbirilor, a con
tinuat informarea reciprocă 
privind preocupările și activita
tea desfășurată de partidele, 
țările și popoarele noastre pen
tru realizarea planurilor de 
dezvoltare economico-socială, 
pentru înfăptuirea hotăririler 
stabilite de Congresul al XlII-lea 
ai P.C.R. și, respectiv, Congre
sul al XXVII-lea al P.C.U.S.

Convorbirile decurg in ace
eași atmosferă tovărășească, de 
eaîdă prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Andrei Gromiko 
au vizitat, miercuri, obiective 
de interes social-edilitar din 
București.

Președintelui Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. i-an 
fost prezentate aspecte semni
ficative ale dezvoltării șl mo
dernizării Capitalei Româ
niei socialiste, principalele co
ordonate ale vastului program, 
inițiat de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de dezvoltare a 
construcției de locuințe și alte 
obiective sociale, de sistemati
zare și continuă Înfrumusețare 
a municipiului.

Tovarășul Andrei Gromîko a 
avut cuvinte de apreciere la 
adresa programelor de dezvol
tare și modernizare a Bucu- 
reștiului, a importantelor reali
zări in această direcție.

Pe intreg traseul străbătut, 
numeroși locuitori ai Capitalei 
au salutat cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Andrei Gromiko, 
le-au oferit flori, i-au intimpi- 
nat cu calde manifestări, eu 
aplauze și urale.

★
Miercuri după-amiază a avui 

Ioc, in Capitală, o intilnire in
tre tovarășul Constantin 
Dăscăiescu, membru al Comite
tului Politie Executiv al C-C. 
al P.C.R., prim-ministru ni 
Guvernului Republicii Socialis
te România, și tovarășul Andrei 
Andreevici Gromiko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
UR.S.S.

Tn cadrul convorbirii care a 
avut loc 
subliniat 
care ii 
tovarășul 
secretar

rundă a convorbirilor 
dintre tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

Comunist Român, președintele ^1 ANUL XLIV — Nr. 11 938
Republicii Socialista România, g .......* MVjJUMUVIS IWEIiaiUOf

fi tovarășul Mihail Gorbadov, g 
secretar general al Comitetu- g 
lui Central al Partidului Comu- § 
nist al Uniunii Sovietice, ințe- g 
If'.'Prîî.» <1 n r rHii—ÎIalege rile și acordurile convenite g
—
continuă a raporturilor de pri
etenie și colaborare pe multiple 
planuri dintre țările și popoa
rele noastre.

S-a relevat că rezultatele ob
ținute pină ta prezent in cola
borarea româno-sovietică, nive
lul de dezvoltare, gradul ridi
cat de tehnicitate fi potențialul 
economic al ambelor țări oferă 
posibilități ca relațiile econo
mice bilaterale să fie amplifi
cate și " — -
ritm tot 
dențiată 
depune 
vederea _____  ___ <_____
in cele mai bune condiții a pre- 
vederilor Programului de lungă g 
durată privind dezvoltarea co- g 
laborării economice șl tehnico- g 
științifice dintre Republica g

diversificate intr-un 
mai rapid. A fost evi- 
necesitatea de a se 
eforturi susținute In 
asigurării înfăptuirii

științifice dintre 1 _____
Socialistă România șt U.R.S.S. 
pe perioada pînă în anul 2000, 
semnat la cel mai înalt nivel, 
creșterii cooperării și a schim
burilor de mărfuri in actualul 
cincinal.

An fost reliefate căile și mo
dalitățile concrete de lărgire a 
cooperării industriale și specia
lizării ta producție, îndeosebi 
ta ceea ce privește metalurgia, 
construcțiile de mașini, chimia, 
extracția de materii prime fi 
ta alte domenii de interes co
mun.

S-a subliniat că dezvoltarea 
șl mai puternică a conlucrării 
româno-sovietice pe pian eco
nomic, tehnico-științifie și ta 
alte sfere de activitate este tn 
folosul și spre binele popoare
lor noastre, al cauzei generale 
a socialismului, progresului șl 
păcii.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

fi tovarășa Elena Ceaușescu an 
oferit, miercuri, un dineu ofi
cia! In onoarea tovarășului 
Andrei Gromîko și a tovarășei 
Lidia Gromiko.

Tn timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Andrei Gromîko au rostit toas
turi, urmărite 
subliniate ou

cu viu interes șl 
vil aplauze.
★
tovarășa

p
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Mline, la Avignon, start In C.E. de gimnastică pentru juniori

INTERNAȚIONALELE11 DE LA 
TRECUT CU BINE DE TINERII
>>

NOȘTRI SPORTIVI

CONSTANTA, UN TEST

cu acest prilej a fost 
rolul determinant pe 
an intîlnirile dintre 

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului

Miercuri, 
Gromiko a fost oaspete 
lectivului de muncă de 
treprinderea de Confecții 
Tricotaje București.

Cu acest prilej au fost pre
zentate activitatea acestei mari 
unități a Industriei ușoare 
românești, preocupările actuale 
ale muncitorilor și specialiști
lor, cele mal recente creații 
realizate aid.

Lidta 
al 
la

co
in- 

și

în imagine, Cristina Bontaș evoluind la birnt 
Foto : N. PROFIR
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* V'

I 

g îa sport, ta general, si ta 
g gimnastică, In special, amintim 
** adesea despre schimbul de ge- Inerații fi e facem mai ales cind 

vorbim despre echipe de se
niori. Iată însă că participarea 
gimnastelor și gimnaștilor 

gs români la Campionatele Euro- 
g pene de juniori de la Avig- 
g non, din Franța, care vor de- 
g buia chiar mîine. ne oferă pri

lejul să vorbim despre o nouă 
generație si la nivelul juniori
lor. Aoeasta pentru că dintre 
cei 8 reprezentanți ai țării 
noastre aflați la locul de start, 
in așteptarea definitivării for
mulelor de concurs, doar o 
singură sportivă a mai concu
rat, cu doi ani in urmă. Este 
vorba de Gabriela Potorac, 
medaliată cu bronz la paralele 

, Si situată de două ori pe lo- 
g cui 4, la sărituri ți sol, la in- 
g trecerile europene de acum doi 
g and de la Karlsruhe, din R.F. 
g Germania. în rest, debutant! 
g intr-o competiție de anvergură 
g continentală : Cristina Bontaș, g Maria Neculiță șl Eugenia Popa, 
g respectiv Adrian Gal, Adrian 
g Ciucă, Cristinel Brezeanu si 
g Florin Purje. 
g l-am urmărit pe toți acești 
g sportivi, zilele trecute, în ca- g drua Campionatelor Internațio- 
g nale de gimnastică ale Româ- 
|-------------------------------------------

| Turneul internațional de box „Centura de aur“
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&

nleL desfășurate la 
Constanta. Firește, 
cu toții au evoluat 
tn afară de concurs, 
dar examenul com
petition al pe care 
ei l-au susținut s-a 
dovedit de o mare 
utilitate, transfor- 
mîndu-se într-o re
petiție generală în 
vederea dificilului 
examen oficial de 
la Avignon. în con
cursul masculin 
doar Florin Purje 
(8,90 la sol, 8,60 
la inele și 8,89 la 
paralele) s-a dove
dit mai inconstant. 
Adrian Gal a ma
nifestat o impre
sionantă omogeni
tate pe toate cele 
șase probe, cu evi
dențieri mai ales 
la sărituri și para
lele, aparate la care 
el a fost notat cu
9,500. Punctajul general obți

nut, 56,450, este competitiv pe 
plan european si nu ne rămî- 
ne decît să dorim ca la Avig
non tînărul sportiv român să 
se afle la același nivel de 
formă sportivă, pentru ca îm-

preună cu colegii săi să ducă 
mai departe ștafeta medaliilor 
de aur cucerite acum doi ani

Constantin MACOVEI

(Continuare tn vag. ■ 4-a)

j? Azi, de la ora 18, pe ringul g de la Palatul Sporturilor și 
g Culturii va avea loc prima gală g semifinală a Turneului inter- g național de box „Centura de g aur". Perspectiva de a ajunge 
g in această fază a competiției 

și-a pus amprenta evident pe 
i nervii competitorilor care au 
g evoluat ieri in ultimele gale 
g preliminare. Așa se explicărit- 
S: mul lent și excesiv de pru- 
g dent cu care Ion Guzganu a 
g început partida cu „cocoșul" 
g egiptean Gamal Eldin. Amîn- g doi cu gardă inversă, cei doi 
g s-au studiat îndelung, Guzga- 
g nu hotărîndu-se să ia inițiativa 

cu cîteva directe. Sportivul 
g egiptean se retrage în defensi- 
g vă, mizînd totul pe cartea 
g contraatacului. Guzganu atacă

PROGRAMUL GALB (ora 18)
I. Marinov (Bulgaria)
M. Popa 
I. Guzganu
N. iancu I 
K. Tatar (Turcia) 
M. Dumitrescu

SEMEMIJLOCIE : B.

semtmuscA :
COCOȘ : 
semiusoarA :

TVTXJTvOCTE î
GRBA :

F. 
V.
V. 
V.
p.

Hernandez (Cuba) 
Vaștag
Martinez rrhîba) 
Karpuhin (U ,R .S .S.) 
Aksov (U.R.S.S.) 
Born eseu

— M. Gîndac
— K. Ciolakov (Buleartaî
— S. UfimteT (U.R.S.S.).
— H. Hvicea fU.R.S.S.)
— D. Măeran
— M. Yribarren (Cuba)
— H. Furnikov (Bulgaria)
— A. Kadîr (Turcia)
— D. Maricescu
— C. Grecu
— I. Simina
— R. Sabiev (U.R.S.S.)

In etapa a 16-a din primul eșalon valoric

RUGBYȘTII BUZOIENI PERFORMERII ZILEI
Ieri a avut loc o nouă etapă 

In campionatul de rugby — a 
șaisprezecea în primul pluton 
valoric, patrn partide disputin- 
du-se în Capitală. în deschide
rea cuplajului din Parcul Co
pilului, un joc de uzură, la 
finele căruia s-a consemnat un 
rezultat ce poate fi socotit, cel 
puțin în parte, surprinzător : 
R.C. GRI VIȚA ROȘIE — CON- 
TACTOARE BUZĂU 4—3 (3—0). 
Dar adevărul, de la„. fața lo
cului, e că oaspeții au vrut mai 
mult șl au încercat mai mult 
ieri după-amiază. După o pri
mă repriză sub semnul echili
brului, cu un drop (al bucu- 
reșteanulul T. Radu) și cu 
zvîcniri de ambele părți, sub 
impulsul lui Gurămare — acci
dentat în partea a doua — șl, 
respectiv, Dumitraș, cealaltă 
jumătate a partidei i-a arătat 
pe buzoienl In căutarea dru
mului spre eseu, prin atacuri 
ce nu au avut, însă, consis
tență pînă la capăt. Aceștia au 
aflat, totuși, drumul.„ victoriei, 
printr-o lovitură de pedeapsă 
fi alte șase puncte din drop, 
toate reușite de Podărescu, O

Mereu în mijlocul disputei — internaționalul H. Dumitraș... (Fază 
din meciul Grivița Roșie — Contactoare BuzăujFoto : Eduard ENEA 
victorie meritată pe ansamblu.
Grivițenil, cu o formație înti
nerită, au legat prea puțin jo-

" mai punc- 
același T. 
care, insă, 
șansa ega-

Grivite 
nerită, t
cui și au izbutit" si 
teze numai prin
Radu, tot din drop, 
a irosit, spre final, 
lărfl din lovitură de pedeapsă. 
A arbitrat eu greșeli N. Chi-

du ; la margini : S. Marin fi 
G. Milcă.

în al doilea med din Parcul 
Copilului, DINAMO a făcut, ta 
cele din urmă, scor cu C.S.M. 
SUCEAVA : 37—12 (6—3). Nu-

Geo RAEȚCHI

(Continuare ta pap. 1-3)

tot mai Insistent și conduce 
lupta, evitînd destul de ușor 
ripostele prea lente ale adver
sarului. Tenacitatea în final a 
egipteanului nu a putut con
trabalansa superioritatea tehni
că a oampionului nostru, care 
s-a detașat în învingător, 
primind decizia cu 4—1. O tac
tică defensivă a adoptat și Ni
colae Iancu II în confruntarea 
cu sovieticul Serghei Ufimțev, 
numai că sportivul dinamovist 
a fost prea... constant în aștep
tarea sa și Ufimtev și-a valo
rificat directa de stînga cu ca
re a punctat de la distanță su
ficient să obțină verdictul ju
riului în unanimitate, în ciuda 
eforturilor făcute de Iancu II 
în finalul partidei.

în cu totul alt mod a abordat 
partida Nicolae Iancu I. Ata- 
cînd încă din primele secunde, 
el. l-a obligat pe Satoh Saruki 
(Japonia) să se apere, oaspete
le fiind complet derutat de lo
viturile surprinzătoare recep-

ționate parcă prea repede. Nu
mărat în primul minut de lup
tă, după primirea unei contre 
de stînga la figură, Saruki nu s-a 
mai putut regăsi și a abando
nat înainte ca primul rund 
să se fi sfîrșlt. Iancu I a ob
ținut astfel o victorie atit de 
rapidă incit pentru a ne con
vinge trebuie confirmată în 
viitoarele partide ale turneului.

Meci cu peripeții intre Hdrian 
Hvicea (U.R.S.S.) și Hector Vil- 
lega (Cuba). Avantajat de a- 
lon jă, sportivul cubanez a por
nit vijelios la atac cu o ploaie 
de lovituri extrem de puterni
ce, una dintre ele aducîndu-1 
în situația de K.D. pe Hvicea, 
chiar în primul rund. Se părea 
că meciul nu va avea istoric și 
că „cine atacă de la început"... 
Sovieticul a... îndurat cu stoi-

Petre HENT 
Mihai TRANCA

(Continuare in vag. a 4-a)

S-AU JUCAT RESTANTELE IN DIVIZIA A DE FOTBAL
Ieri, la Moreni, Slatina și 

Galați s-au disputat ceie trei 
meciuri restante din cadrul 
Campionatului primei divizii. 
Iată rezultatele :
FLACĂRA
- S. C. BACAU

F.C. OLT
- STEAUA

OȚELUL
- SPORTUL STUD.

1-0

2-4

3-1

(Citiți cronicile acestor meciuri 
ta pag. 2—3)

(0-0)

(i-i)

(0-1)

CLASAMENTUL
L STEAUA 27 25 2 • 95-14 52
I. Dinamo 27 24 2 1 72-17 50
3. Oțelufl 27 15 3 9 38-30 33
4. Victoria 27 15 2 10 44-32 32
5. Unlv. Cv. 27 12 4 11 37-38 28
S. Corvimil 27 11 4 12 41-42 26
7. Flacăra 27 10 6 11 27-34 26
8. F.J, Olt 27 11 3 13 35-45 25
9. F.CJW. Bv 27 9 5 13 37-37 23

10. „U“ Cj.-Nap. 27 8 7 12 32-40 23
11. A.S.A. 27 11 1 15 41-51 23
12. Rapid 27 7 9 n 23-39 23
13. S.C. Bacău 27 8 C 13 26-44 22
14. „Poli-Tim. 27 8 5 14 27-36 21
15. Sp. Stud. 27 7 < 14 31-42 20
IS. F.C. Argeș 27 7 « 14 28-40 20
17. Petrolul 27 7 8 14 17-39 20
18. C.SJH. Sv. 27 7 5 15 25-56 19



REGULAMENT ELUDAT, 
SANCȚIUNE PE MĂSURĂ

Este Îndeobște cunoscut că ju
cătoarele și jucătorii de handbal 
— pentru a putea lua parte la 
competițiile oficiale — trebuie să 
treacă un complex de norme de 
control, in funcție de eșalonul 

la care vor lua parte, diferen
țiate pentru portari șl pentru ju
cătorii de cîmp. Nerespectarea 
acestor prevederi regulamentare 
atrage diuDă sine pierderea jocu
lui cu »—6. Așa s-a intimplat 
după partida C.F.B. Craiova — 
A.EJH. Timișoara (Divizia B, fe
minin), meci încheiat pe teren 
eu victoria craiovencelor : 25—"1. 
Bucurie a fost insă de scurtă 
diurată. Comisia de competiții a 
federației omologînd jocul eu 
6—0 In favoarea handbalistelor 
timișorene, deoarece gazdele au 
folosit pe portărlța talia Trifă- 
nescu ca jucătoare de cîmp fără 
a avea normele corespunzătoare. 
Chiar nu au știut antrenorii cra- 

ioveni că handbalista în cauză 
nu îndeplinea cerințele regula
mentare 1 Sau s-a mizat pe... 
iuțeala introducerii in teren și 
nebăgarea de seamă 1 Oricum, 
promptitudinea sancțiunii trebuie 
să dea de gîndit șl altor posi
bili amatori de asemenea prac
tici.
CINE VA RETROGRADA?

înaintea ultimelor două etape, 
clasamentele la zi in eșaloanele 
de elită ale handbalului nostru 
arată astfel :

FEMININ
1. MUREȘUL 20 17 1 2 538-378 55
2. Știința 20 14 4 2 569-439 52
3. Chimistufl 20 10 0 4 508-442 52
4. Rulmentul 20 12 0 8 430-395 44
5. TEROM 20 9 4 7 521-490 42
6. Rapid 20 8 2 10 461-500 38
7. Confecția 20 8 0 12 436-183 36
8. Construct. 20 6 3 11 398-433 35
9. Hidroteh. 20 6 1 13 371-404 33

10. Dorobanțul 20 5 2 13 387-467 32
11. C.S.M. Sb. 20 5 2 13 357-470 32
12. Oțelul 20 3 3 14 404-479 29

Cele t ei puncte avans ale
handbalistelor mureșenee, antre
nate de prof. Gheorghe lonescu 
și Valentin Pop, sînt practic su
ficiente pentru cucerirea titlului. 
Ratarea unei astfel de situații 
este numai de natură teoretică.

DIVIZIA B DE HANDBAL (Etapa a XVII-a)
MASCULIN, seria I : Calcula- 

torul RRUC București — IMU 
Bacău 18—17. CSU Galați — In
dependenta "arpațl Mîrșa M—23 
Hidrotehnica Constanța — Pra- 
hov CSU Teleajen 25—1», CSM 
Borzeștl — Arctic Găeștl 38—24, 
dn etapa anterioară : Arctic — 
Hidrotehnica 23—17), ASA Buzău
— Moldosln Vaslui 23—17, IMP 
Bf. Gheorghe — Tractorul Brașov 
83—26. seria a II-* *:  Constructorul 
Arad — Mecanica Oradea 24—20, 
Autoturisme Timișoara — Mlnaur 
n Cavnic 26—25, Comerțul Sin- 
nicolau Mare — Utilaj Știința 
Petroșani 33—7. Metalul Lugoj — 
Strungul Arad 26—24 (Strungul
— Unio 21—22), Unlo Satu Mare
— Metalul Hunedoara 18—15, 
Constructorul Oradea — Tehnou- 
tilaj Odorhei 29—25.

• Astăzi fiind joi, este șl UL
TIMA ZI pentru procurarea de 
bilete eu numerele favorite ta 
tragerea oblaiuiltă LOTO ce are 
loc miine, 13 mal 1988.
• Informăm pe amatorii de

concursuri PRONOSPORT că se 
apropie termenul limită pentru 
depunerea buletinelor la intere- 
santtd concurs al acestei să/ptă- 
mln'. Răswunzlnd unul mare 
număr de solicitări din partea 
mal multor oarticipanțl. anun
țam din non partidele înscrise 
ta concurs, cu Indicarea pronos
ticurilor propuse de PROGRA
MUL LOTO-PRONOSPORT : 1.
Aaooli — Cesena, pronostic pro

FEMININ, seria I : Cetatea Tg. 
Neamț — Mecanică Fină Bucu
rești 15—15 Precizia Vaslui — 
CSM Sf. Gheorghe 24—22 (CSM
— Cetatea 29—11), Sportul Mun
citoresc Caracal — Chimia Bră

ACTUALITĂȚI
• Desfășurată recent pe circui

tul din bd. Metalurgiei, „CUPA 
STEAUA" a reunit la startul 
cursei, rezervată seniorilor, peste 
70 de cicliști, care au avut de 
parcurs 30 de ture, eu sprint la 
fiecare două. REZULTATE TEH
NIC® — seniori: L AL Ion, 18 
km, lh 46:12, m.o. 42,406 km, «3 
p, 2. V. Pavel (ambii Steaua) 18 
p, 2. ta. Mărginean (I.M.G.B.) 17 
P, «. V. Apostol 12 p, 8. St. 
Anton I p, 8. I. Gance*  (toți 
Dinamo) 3 p; juniori mari: 1. 
AL Ivan (C.S.Ș. 1), 3» km, 38:30. 
m.o. 39,600 km. 15 p. 2. M. Plr- 
jol (Dinamo) 18 p, 3. N. Sirbu 
6STIROM) 10 p; juniori mici ;
1. M. Stingă, 20 km, 32:03, mx>. 
17,600 km, 8 p, 1. M. Binsan (am

NOU!

LOZUL 
PRIMĂVERII

I cm/iliziu’ speciala limitata >

AUTOTURISME.DACIA l30a
vulevizoarb cocon, 00.000 unt.
00.000 LBl,70.000 LOL 8000LSI <«t

In ceea ce privește situația din 
subsolul clasamentului. șansele 
Oțelului sînt ca si compromise; 
pentru cealaltă echipă care va 
retrograda, este greu de dat un 
răspuns cu atât mai mult ou 
cît duminică, în penultima etapă, 
sânt programate cîteva partide 
de mare interes „în zonă" : Ra
pid — C.S.M. și Hidrotehnica — 
Dorobanțul, in principal. Cele
lalte meciuri ale etapei sînt : 
Oțelul — Confecția. Chimistul — 
Constructorul, Știința — TE11OM 
șl Mureșul — Rulmentul (derby 
al orgoliilor, care poate însemna 
Încheierea „campaniei titlu 1887/ 
88“ pentru formația gazdă).

MASCULIN
1. STEAUA 20 18 • 2 556-450 56
2. Dinamo B. 20 15 2 3 518-442 52
3. HC Minaur 20 11 5 4 552-482 47
4. „Poli" 19 U 0 8 523-462 41

5. Dinamo Bv. 21 8 1 12 486-501 38
6. Știința Bc. 20 7 3 10 479-512 37
7. Univ. Cv. 20 7 2 11 433-453 36
8. „U« Cj-N. 20 7 1 12 4G3-5O4 35
9. A.S.A. El. 20 S 3 11 455-49-1 35

10. Dacia ?0 6 3 11 476-537 35
11. Relonul 20 7 0 13 430-479 34
12. Metalul 20 6 2 12 429-490 34

Golaveraj ufl excelent al elevi'
lor antrenorilor Radu Voina și 
Ștefan Blrtalan ne face să cre
dem că cele patru puncte avans 
(cu care abordează ultimele e- 
tape) sînt suficiente pentru a 
considera formația Steaua vir
tual campioană. In schimb, unele 
clarificări in ceea ce privește 
formațiile retrogradate vor fi po
sibile numai după etapa de du
minică, penultima, care progra
mează meciurile : Metalul — Di
namo Bucur-ști. Dacia — Uni
versitatea Craiova, Știința — 
„U“, A.S.A. Electromureș — Re- 
lonul șl Dinamo Brașov — „Poli". 
Partida Steaua — H.C. Minaur a 
fost amînată.

„TROFEUL SPORTUL- 
PENTRU EFICACITATE

Situație neschimbată pe po
diumul de premiere atlt ia fete, 
cît și la băieți : 1. Mariana Tircă 
(Știința) 183 de goluri; 2. Esztera 
Matef! (Mureșul) 176 ; 3. Simona 
Tudor (Dorobanțul) 168, respec
tiv. 1. Măricei Voinea (H. C. Ml- 
naur) 163 de goluri ; 2, Tudor
Roșea (Dinamo Brașov) 126 ; 5. 
Petre C^rma (Dacia) 115.

ila 25—22. IT București — Flja- 
tara Focșani 29—23, Metalul O- 
llmpia Plopenl — Argetex Pitești 
37—1», Textila Buhușl — Reio- 
nul Săvinești 26—28 (Raionul — 
Metalul Plopenl 27—18). acria a 
n-a : AEM Timișoara — Indus
tria Ușoară Oradea 17—11, vo
ința Odorhei — Voința Sighi
șoara 36—20, Constructorul Hu
nedoara — CSM Bistrița 18—18, 
Textila Zalău — Electromotor 
Timisoara 37—31, Constructorul 
Bala Mare — Textila Sebeș 27— 
24 (Textila Sebeș — „U" Farmec 
30— 23). Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca — CFR Craiova 
36—20. (Corespondenți : A. Cri- 
șan, A. Ptaloga. C. Olaru, B. 
Cloelrlan, Nușa Demian, c. Cre- 
țu. Șt. Crețu. V. Pelenghlan,
N. Danclu, i. lonescu, I. Vieru,
O. Berbecaru, G. Grunzu, 8. 
Nace T. Frîncu, L Ghișa, M. 
Fio rea).

Rubrică realizată de 
Mihail VESA

DIN CICLISM
bil C.S.Ș. 2), 7 p, 3. R. Paraschiv 
(Olimpia) 5 p.
• Pe autostrada București Pi

tești, duminică s-au derulat, in 
cadrul campionatelor municipale 
de ciclism, probele de contratimp 
echipe. La seniori, care s-au În
trecut pa distanța de 80 km, ta 
condițiile unul echilibru valoric 
evident Intre primele clasate (a se 
vedea timpii echipelor de pe 
locurile 2 »1 81), s-au Înregistrat 
medii orare bune. REZULTATE 
TEHNICE: 1. Dinamo (M. Bo- 
mașcanu, V. Mltrache, BL Anton, 
C. Nicolae) lh49,41, m.o. 44,100 
km. 1. Voința (N. Manolache, V. 
Tufan, FI. Ochetan, Gh. Netliu) 
lhSO.lM, L I.M.G.B. (M. Mărgi
nean, S. Oprescu, G. Olteanu, P. 
Pătrunjel) HiSOțlOX, ambele m«o.

„LOZUL 
PRIMĂVERII*

Emisiune (pedală 
Dmitotă la

LOZ IN PUC

• Ciștiguri oupli- 
mentore din fond 
special.
• Autoturisme „Da- 
da 1300"
• 50 000 lei, 20 000 
foi, 10000 foi, 5 000 
lei, etc.
• Televteowe color.

La tocite egon- 
țitfo Lato-Prono
sport fi punctele 
votante din întrea

ga țară, găsiți-

„LOZUL
PRIMĂVERII*

H.C. MINAUR
DINAMO BRAȘOV 29-23
BAIA MARE, 11 (prin tele

fon). Vitr-un meci jucat in de- 
vans, con tind pentru ultima 
etapă a Campionatului Diviziei 
A, H.C. Minaur Baia Mare a 
dispus de Dinamo Brașov eu 
29—23 (16—13), Intr-o partidă 
deosebit de utilă pentru fina- 
liștii Cupei I.H.F. La capătul 
celor 60 minute de joc, antre
norul Lascăr Pană (-a declarat 
satisfăcut, mai ales de faptul 
că portarul Nicolae Neșovici 
(accidentat, după cum se știe, 
în meciul eu Dinamo Bucu
rești) începe să-și revină, deși 
medicul echipei mai are pro
bleme de rezolvat. In schimb, 
Măricel Voinea 8-a restabilit 
complet, iar întreaga echipă a 
dovedit o bună formă, ceea oe 
este îmbucurător, în vederea 
meciului de sîmbătă, de la 
Kaunas. De remarcat și faptul 
că, în acest joc, dinamoviștii 
brașoveni au evitat contactul 
dur cu băimărenii, pentru a nu 
le produce vreo altă accidenta
le. Au marcat : M. Voînea 14, 
Covaciu 5, Stamate 4, Porumb
2, Andronic 2. Marta și Cosma 
eîte unul (Minaur), respectiv 
Roșea 7, Nicolescu 4, Străinii
3, Moldovan 2, Donosa 2, 
Holgyeș 2, Micle 2, Păcurar 1. 
Au arbitrat foarte bine M- Ma
rin și Șt Șerban (ambii din 
București).

Ion GAVRILESCU

0 REGATĂ CU „TOATE PÎNZELE SUS
Concursul de yachting desfă

șurat duminică pe Lacul Herăs
trău a fost deosebit de frumos, 
lumea — venită în plimbare 
în acest îndrăgit parc bucu- 
reștean — urmărind cu înain
tare evoluțiile veliștilor leșlți 
pe apă cu zeci de ambarcații, 
cu „toate pînzele sus“. Intr-a
devăr, la această regată au luat
---------------..............................................................................

(ambar- 
care 
din 
din 

H 
fse-

Concursul Republican 
de caiac-canoe (j)

Astăzi, ta baza nautică Bas- 
cov de lingă Pitești. începe 
Concursul Republican do eaiac- 
eanoe pentru juniori 
ea ții mid). întrecerea, la 
vor lua startul echipaje 
mai toate secțiile nautice 
țară, programează astăzi 
miine curse eliminatorii _ 
ril, recalificări, semifinale), 
urmlnd ea slmbăită să aibă loc 
finalele probelor de viteză 
(500 m) și fond (fete. 3 000 m ; 
băieți. 6 000 m). Așadar. o 
competiție rezervată anume 
celor care evoluează pe am- 
barcații mid — K1, Kt (ju
niorii. junioare) si C1, C 2 
(desigur, băieți), un important 
concurs-test Înaintea viitoarelor 
regate internaționale.

43,511 km, juniori mari, 46 km ;
l. Voința (V. Dumitru, C. Bog
dan, Gh. Maria, Adr. Radu) 55,14,
m. o. 43,452 km, 2. C.S.Ș. 1 (Adr. 
Ivan, G. Cristea, FLSimlon, G. Pa
raschiv) 55:33, m.o. 43:204 km, 8. 
STXROM (N. Ml nea, N. Sirbu, 
M. Dima, M. Slmlon) 58:18, m.o.
41,168 km (alergtnd ta afară de 
concurs, Lotul național de Ju
niori — In componența : A. Ba
lans, W. Gross, D. Trlf, M. Făgă
raș — a realizat 13:3», m.o. 
M.734 km, cea mal bună perfor
manți a întrecerilor); juniori 
mici: L C.S.S. 8 (M. Btrsan, M. 
Stingă, P. Decu, FL Bocăneț) 
26:14, m.o. 41,048 km, 2. C.S.S. 1 
(I. Mllitaru, D. Ajochln, D. Ne- 
delcu, A. Soghlor) 28:80, m.o. 
M^23 km, 2. Voința (G. lordă- 
neocu, W. Petrescu, E. Pruteanu, 
D. Tonuț) 80:02, m.o. 40,000 km.
• Astăzi după-amlază, eu în

cepere de la ora 16, pe circuitul 
din Bd. Metalurgiei, ne va desfă
șura proba de semliond din ca
drul campionatelor municipale, 
tar duminică, cu primul start la 
ora 9,30, tot pe autostrada Bucu
rești — Pitești, cicliștii se vor 
întrece ta .proba adevărului", 
contratimpul Individual, din ca
dru» acelorași campionate. ta 
care seniorii vor avea de par
curs 30 km, juniorii mari 20 km, 
iar cei mal mid concurent! M 
km. (HLS.L

ADUINISTDATIA DI STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• Echipajele cîștigătoare în 
Raliul Deltei : Șt. Vasile — O. 
Scobai (clas, general), P. Co- 
jocaru — E. Pop (grupa „A"), 
M. Bucur — Al. Moldovan 
(grupa „C 2“). Federația A.C.R. 
afirmă : foarte bună organiza
rea acestei etape de campionat 
de către... „toată lumea" din 
județul Tulcea. Pentru solici
tudinea gazdelor, din ce în ce 
mai experimentate în organi
zare, mulțumirile pasionaților 
acestui sport.
• Cea de a 11-a ediție a 

Raliului Banatului — Divizia B, 
a avut la start 40 de echipaje, 
din care au terminat concursul 
31. Reținem din cele transmise 
de directorul de concurs C. Tiț, 
fostul alergător. Raliul a mă
surat 330 km, traseul a fost 
în zona Lugojului. Cîștigători: 
grupa „A“ : D. Stănciulescu — 
C. Drumen (CJAK Energia Mi
nerul Rovinari) ; gr. „C 1“ : 
B. Stanoiev — O. Cazan (CJAK 
Auto Progresul Timișoara) ; 
echipe : 1. CJAK I.T.A. Satu 
Mare, 2. CJAK Olimpia Cluj, 
3. A.C.R. Astra Sibiu.
• La Tg. Mureș și în județ 

s-a desfășurat, în cadrul Da
ciadei, finala pe țară a Raliu
lui Femeii. Un succes — apre
cia președintele CJAK Mureș, 
E. Fodor, de aceeași părere 
sîntem și noi. Spre deosebire 
de alți ani, un număr mai 
mare de echipaje la start: 
37, din județele Dolj,

ELV

startul sportivi din toate sec
țiile nautice din Capitală, or
ganizatorii — Comisia de resort 
din cadrul C.M.B.E.F.S. — pro
gramed curse la clasele Opti
mist, Cadet, O.K., 420, 470, Finn 
și Placă cu velă. A fost o în
trecere de mare ambiție (vînt 
de gradul 3), o adevărată para
dă a suplelor veliere, cu pînze 
felurit colorate, manevrate cu 
dibăcie șl curaj de skipperl (la 
vela mare) șl muși (la pînza 
mică) talentați.

Rezultate: clasa Optimist — 
1. Cristian Alexandru (C.S.U.- 
Aeronautlca), 2. Cristian Dian 
(Electrica) ; Cadet — 1. Sorin 
Anca, Andrei Bauer (Electrica); 
O.K. — 1. Bogdan Mazilu 
(C.S.U.-Aeronautica); 420 — 1. 
Ștefan Lungu, Gabriel Sandru 
(C.S.U.-Aeronautica); 470 — 1. 
Mircea Nicolaldis, Denis Con
stantin (Electrica), X Bogdan 
Doară, Dan Cocoș (Proiect 
București) ; Finn — 1. Mihai 
Popescu, X Răzvan Pîzlaru (am
bii de la Electrica) ; Placă cu 
velă — 1. George Spanțoveanu. 
X Silviu Albulescu (ambii de 
ta C.S.U.-Aeronautica).

„CUPA SINDICATELOR BA- 
JANE" și-a finalizat etapa 

județeană, du>pâ ce anterior sute 
și sute de Iubitori al sportului 
se tatrecuseră, ta cadrul aces
tei competiții, în etapele pe a- 
soclațle șl pe localitate. Ediția 
din acest an a numărat printre 
cîștigători pe Elena Belelu 
(B.P.P. Modlrzău) șl Dumitru 
Anițel (S.P.P. Zemeș) ta tente 
<te masă, Aurica Neagu 
p.C S.A.P. Bacău) și Constantin 
Steparol (Petrolul Molneștl) la 
șah, UHana Felicia (Textila Bu
hușl) și Vasile Scărlăteseu (Ba
rajul A.C.H. Bacău) la popice 
(E. TEIRAU) • S-A DESFĂȘURAT 
o nouă ediție a „Crosului tine
retului eelor X2 orașe 
rene". Premlanțll pe 
se numeso : Denisa
(Deva) 
troșanl) 
Botoga 
Cristian , _________ _  _
ani. Corina silvestre» și Cris- 
tines Manciuc (Iambii din Petro
șani) la 18—16 ani, Simona Pru
nes (Lupeni) și Ladistau Sarosl 
(Deva) la 11—1» ani, LlvLa Drop- 
ctac (Hunedoara) șl Andrei Lu- 
gea (Lupeni) fl. JURA] • ASO
CIAȚIA SPORTIVA „Comerțul" 
Brăila șl-a amenajat, eu contri
buția mai multor ăactori, un 

hunedo- 
eategorll 
Co st eseu 

șl Dragomlr Nagy (Pe
te 11—12 ani, Carmen 
(Petroșani) șl Marius 
(Hunedoara) ta 13—14

babil 1 : 2. Como — Milan. 1, 2 ; 
3. Empoil — Pescara 1 ; 4. Inter
— Avelllno 1, 2:5. Juventus — 
Florentina 1:8. NapoM — Samp- 
doria 1 ; 7. Pisa — Torino 1 ; 
8. Roma — Verona 1 ; 9. Bari — 
Cremonese L X ; 10. Catanzaro
— Lazio X ; 11. Genoa — Ata- 
lanta L X ; 12. Taranto — Bar
letta X : 13. Udinese — Lecce 
1, X.

»» La LOZ tn PLIC, se pot ob
ține '-1 continuare ctștlguri deo
sebit de mari mai ales in aceste 
zile, efnd se mal află In vln- 
zare, alătur! de emisiunile obiș
nuite, și o emisiune specială li
mitată. cu numeroase clștiguri 

fiathu rzjfcL
A

Cluj, Maramureș, Bistrița 
Năsăud, Galați, Neamț, Satu 
Mare, Tulcea, Vaslui, Mureș. 
După o... suită de probe (de 
orientare, pornire în pantă, 
cunoaștere a obiectivelor turis
tice, acordare de prim ajutor, 
îndemînare, eleganță, străbate
rea a 80 km în județ) pe pri
mele locuri s-au clasat surorile 
Rozalia Buta — Margareta Buta 
(CJAK Mureș) la începători, 
iar la avansați, pe primele 
locuri : 1. Ibolya Szocs — Vio
rica Cibi (CJAK Mureș), X Ll- 
via Morariu — Leonora Sechel 
(CJAK Maramureș), 3. Dorina 
Damian — Ligia David (CJAK 
Cluj). Pe echipe : 1. CJAK Mu
reș, 2. CJAK Oluj, 3. CJAK 
Dolj.
• în zilele de 13 și 14 mai, 

la Focșani, pe o stradă special 
amenajată, se va desfășura o 
altă finală pe țară organizată 
în cadrul Daciadei : de îndemî
nare. După cum ne comunica 
președintele CJAK Vraneea, 
Eugen Stănescu, în ziua de 13 
mai vor concura începătorii, 
iar în 14 mai, avansații. în
scriși: circa 100 de concurenți.

• Automobilismul va fi „la
el acasă", în luna mai, la Re
șița. unde se vor desfășura nu 
mal puțin de trei concursuri. 
De pildă : 19—20 mai, în Valea 
Domanulul, cea de a doua etapă 
a Campionatului Republican de 
viteză în coastă ; 21—22 mai,
cea de a treia etapă a Campio
natului Republican de viteză 
pe circuit pe străzile Reșiței ; 
28—29 mai, tot pe circuitul din 
centrul Reșiței, concurs inter
național de viteză în cadrul 
Cupei Prietenia.

PRIMA
Rezultate 

marcat prim; 
Tir, găzduit 
bucureștean 
una dintre pr 
program nu 
comportări r< 
tarea fiind 
în caziț^celo 
șp<>< :--W- n<
xistat puțină 
in proba de pi 
a seniorilor, 
dintre favoriț 
toria revenim 
tat, lui Mirci 
își datorează 
nale bune (10 
depășit pe p 
candidați la 
Gruia și C. i 
nale puțin p< 
de la care 
orice caz pe 
dicate a fost 
pistol sport, 
însă slabe, a 
și la viteză. 
Măriei Maco 
cut-o în fir 
Ani.șoara Ma 
fost suficient 
puncte luat 1 
priu-zis. De 
pe treapta a 
lui a tinerei 
melia Tudor, 
altor trăgăt 
(Radu T1MOI

REZULTATE 
liberă 60 f.o. 
Arad) 701,2 p: 
Alexandria) 6! 
(Steaua, 695.» 
diard 60 f.c.. s 
Crețu (A.S.A 
591 p : ». A

• LA BUZĂU s-au desfășurat 
întrecerile concursului „Top 12“ 
pentru cădeți, un important cri
teriu de selecție pentru alcătui
rea loturilor naționale. La mas
culin, primele locuri au fost o- 
cupate de : Cr. Toc (Pionierul 
Craiova), I. Chlcludean (Gloria) 
C.S.S. Arad), C. Negrîlă (Pionie
rul), M. Berende (C.S.S. Bistri
ța), C. Lazici (C.S.M. Cl'lj-Na- 
poca), L. Neacșu (C.S.S. Ener
getica Slatina), iar la fete de : 
Georgeta Cojocarii (Energetica), 
Ionela Copaci (C.S.S. 
Rm Vîlcea), Ștefanla 
(Eternit Oradea). Anca 
(C.S. Arad), luliana Lazăr (C.S.S. 
Metalul), Knika Horvath (Eter
nit).

<S ÎN SALA Unirea Tricolor 
dta Capitală s-a desfășurat eta
pa a HI-a a Concursului muni
cipal ou adițiune de puncte, la 
care an luat parte 76 de copil și 

Metalul 
Marton 

Otavă

juniori II de 
reșteme. După 
tei etape, pe 
află : T. Tân 
limon (UhJrea 
deanu (Rj^gr 
Enescu. <“T<ha 
tas). Mădălina 
color) — cat 
Pantei lm on (U 
Marinescu (IM 
nlrea Tricolor 
(Stlrom Spart 
xana Gheorgh 
Oțet (Stiirom 
Următorul oon 
dividual, are 
Sala Progresul.

MAI

club cu 16 mese de șah și două 
mese de tenis, completlnd astfel 
„mica bază proprie", care mal 
cuprinde șl o sală de jocuri. 
[Tr. ENACHE] • „CUPA FELIX 
1988“ ]a șah, la a VH-a ediție, a 
reunit 150 de iubitori ai acestui 
sport care șl-au disputat tatîie- 
tatea pe grupe '
La --------
de 
de 
de 
iar — --------- --- , -------
categoria a H-a de Edina Ka- 
racsonyi (CI.T. Oradea). La 
masculin, la categoria maeștri 
și candidați de maeștri Învingă
tor a fost Ioan Helmer (Cluj- 
Napoca), la categoria I Dinu 
Moș (Oradea), la categoria a 
H-a Ioan David (Cluj-Napoca), 
iar la categoria a III-a Petru 
Held (Aști'leu) ÎL GHIȘA] • O 
NOUA EDIȚIE, a 5-a, a con
cursului tnterjudețean de bad
minton dotat cu „Cupa Primă
verii" șl organizat de A.S. Vo
ința Reghin s-a bucurat de pre
zența a 8 echipe din șase orașe. 
Primele trei clasate ale acestei 
atractive competiții au fost for- 
mațllle Liceului Național Iași, 
Electromureș Tg. Mureș șl Re
ghin I (L. MAIOR], 

de clasificare, 
feminin, grupa candidatelor 
maestre șl a sportivelor 
categoria I a fost eîștigată 
Imola szikszal (Tg. Mureș), 
cea destinată țăhlstelor de

toate St 
jur fiind

Plecă
Cazai 
Tratai 

rile ,,St( 
duza") c 
25 mai.

înscrii
turism a

PRIMUL
(Urmare

mai că vrem 
nute publici 
creadă în p< 
surprize. Era 
fondul unei 1 
curajoase a r 
veni, care au 
mă de faze pț 
Dar în ultimi 
după al doile 
reștenilor, cin 
clamat un „în 
dat psihic, d 
năpustit, liter;

suplimentare, din fondul spe
cial ai sistemului. In cadrul ga
mei largi a cîstigurilor, stat de 
menționat TELEVIZOARELE CO
LOR. ctstigurl Introduse relativ 
recent In Sistemul de premii al 
A.S. Loto-Pronosport. Desigur 
că emisiunea specială LOZUL 
PRIMĂVERII _ aflată ta pre
zent ta plina vînzare — atribuie 
sl un număr sporit de cîstiguri 
ta auto' -risme, precum si mari 
sume de bani.

Numerele extrase la tragerea 
Pronoexpres din 11 mal : Ex
tragerea I : 4 7 39 33 17 45 ; 
Extragerea a II-a: 25 19 37 30 
38 16. Fond total de cîștiguri: 
594.208 lei, din care 36.183 lei, 
report la categoria 1.

tul advers și 
tal de șase es 
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raschiv (cel n 
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formate de Fl 
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STEAUA — 
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dornică să inf: 
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prestat ieri u 
cursiv, cu mul
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cu fi- 
Proba 

ptat în 
nai ri- 
lină de 
au fost 
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revenit 

între- 
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(Steaua) 591 n ; 3. Cătălina Cos- 
mescu (Metalul) 591 p ; juniori : 
1. O. Marin (Steaua) 588 p ; 2.
F. Păun eseu (Dinamo) 587 p ; 3. 
I. Grlgore (Steaua) 587 p ; 4. C. 
Cioc (Metalul) 586 p ; junioare :
1. Constanța Bănică (Steaua)
588 p ; 2. Margareta Teodorescu 
(Steaua) 585 p ; 3. Ana Teodo.ru 
(Metalul) 583 p ; pistol liber, ju
niori : 1. S. Vlase (Dinamo) 529 
p ; 2. Tom Sarkozl (Steaua) 528 
p ; 3. M. Popescu (Dinamo) 521 
p ; pistol sport, senioare : 1.
Maria Macovei (Dinamo) *77  p ;
2. Anișoara Matei (Olimpia) *76  
p ; 3. Camelia Tudor (Dinamo) 
*73 p.
• Frumos, pasionant, de 

ridicat nivel tehnic finalul pro
bei de skeet, din cadrul Cupei 
Apullum, aflată anul acesta la 
a X-a ediție : pentru stabilirea 
învingătorilor a fost nevoie de 
două baraje a 25 de talere, ta- 
trucît doi „vînători" au reușit 
în concursul propriu-zis să 
spargă cîte 197 de talere! Cei 
doi au fost I. Toman și M. Ma
tei, primul de la Vînătorul Ti
mișoara, al doilea de la Steaua- 
Egalitatea păstrîndu-se și după 
cele 50 de talere suplimentare, 
juriul a hotărît ca ambii trăgă
tori să urce pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului. Pe locul 
3: I. Majornic (Steaua), cu 195 
t.d. întrecerea fetelor s-a În
cheiat cu un nou record națio
nal, realizat de Monica Andrei 
(Constructorul Alba Iulia), cu 
135/150 t.d., urmată de Lucia 
Moldovan (C.S. Arad), cu 131 
t.d. (L. CRISTESCU — cores
pondent). -
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A Restanțele jucate ieri In Divizia A

ȘASE GOLURI SPECTACULOASE
in cadrul Cupei Balcanice intercluburi

CORVINUL - ESCHIȘEHIR (Turcia) 5-2 (3-0)
HUNEDOARA, 11 (prin te

lefon). Corvinul a cîștigat net 
partida retur cu Eechisehir 
din cadrul Cupei Balcanice 
intercluburi. Hunedorenii au 
controlat jocul chiar din atari 
și «-au desprins decisiv în 
primele 45 de minute. Elevii 
antrenorului C. Arddeanu au 
combinat frumos la mijlocul 
terenului $i au șutat precis la 
poarta lui Danovici.

Hunedorenii au punctat pri
ma oară cind Gabor a centrat 
în eareu, TÎRNOVEANU a 
sărit și, eu capul, a deviat ba
lonul in poartă. După ratările 
lui Tîrnoveanu din min. 13 
și 24, PETCU (min. 30) a 
fructificat eu precizie pasa 
primită de la Gabor, ridicînd 
scorul la 2—0. în ultimul mi
nut al primei reprize, din 
nou Gabor și Tîrnoveanu au 
fost în prim-plan : Gabor a 
executat o lovitură liberă de 
la circa 30 m, TÎRNOVEANU 
a țîșnit printre fundașii cen
trali adverși, a șutat și... 3—0.

După pauză. Corvinul a re
dus din turația motoarelor și, 
firesc, oaspeții au profitat, re- 
ducînd din handicap, tn min. 
66, Erdal l-a pasat precis lui

NASIR și acesta, de la eițiva 
metri, a făcut inutil plonjonul 
lui Ioniță: 3—1. După 7 minu
te, același NASIR a sancțio
nat ieșirea inoportună a lui 
Ioniță, aruneînd peste el min
tea îp plasă: 3—2. Finalul 
partidei a aparținut Corvinu- 
lui și ultimele două goluri 
poartă aemnătura lui Petcu: 
in min. 82, Văetuș l-a văzut 

liber pe PETCU la 16 m și ■- 
cesta a expediat mingea puter
nic, al „păianjen"; în min. *0,  
Burlan a centrat și același 
PETCU a reluat in plasă.

A arbitrat foarte bine Bo
rislav Alexandrov (Bulgaria), 
ajutat de C. Corocan și M. 
Axente.

CORVINUL: Ioniță — Bar- 
dac. Mărgineanu, SUCIU. Be- 
jenaru — Burlan. PETCU 
(min. 70 KLEIN), Costăchescu 
— GABOR (min. 46 Ilaș), TÎR
NOVEANU, VAETUȘ.

ESCHISEHIR: Danovici —
Necar. Mucanit, Endocan. N. 
Ibrahim — ERDAL, Adman 
(min. 70 Halit), Ahmet, Fatih 
(min. 53 D. Ibrahim) — NASIR, 
METIN.

Pompitiu VINTILA

F. C. OLT 
STEAUA

bucu-
a aces- 
sun se 
Pante-

ea Tri
ll, 

or), R. 
ilu (U- 

Rus 
ă, Ro- 

Pauia 
SA. 1). 
1 I în
că M

„CUPA RAPID" 
LA CULTURISM

Sîmbătă 14 mai (de la ora 
17 și duminică 15 mai (de la 
ora 12), sala Rapid din Capi
tală va găzdui tradiționala com
petiție de culturism „Cupa 
Rapid", aflată la cea de a 22-a 
ediție. La acest concurs — care 
constituie principalul criteriu 
de verificare înaintea finalelor 
campionatului național de ju
niori, de la sfîrșitul acestei luni 
— au fost invitați să participe 
sportivi din întreaga țară.

DE LA F.R. TURISM-ALPINISM
Concursul republican dotat 

cu trofeul „Euxin", care tre
buia să aibă loc în pădurea 
Topolog (munții Măcin), In pe
rioada 13—15 mai, se amînă, 
din motive tehnice, în perioada 
10—12 iunie.

FNIE PE LITORAL
Irești vă oferă vacanțe în 
le pe Litoral, ultima zi de șe

ii — 71 lei de persoană. !
complexul „Agigea" (hotelu- ■ 

mare", „Delfinul" și ,,Me- ! 
Nord. Plecări zilnice pînă la

ormații la toate agențiile de ; 
București.
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Trialul tinerilor jucători

FRUMOASĂ DORINȚĂ DE AFIRMARE

Stadion „1 Mal"; teren foarte 
bun: timn frumos; spectatori — 
circa 12 000 Șuturi: ie—14 (pe 
poartă: 7—6), Cornere: 4—4. Au 
marcat: EFTIMIE (min. 1«) și 
PENA (min. to — din penalty), 
respectiv PIȚURCA (min. 44, *8  
*1 *8)  șl r. co.ro ca ru (min. to).

F.C. OLT: Gherasim 7 — Mo
rarii «. Mlhali 7, Minea 7 (min. 
*9 Andirel Popescu 8), i. Dumi
trescu 7 — M. Popescu 7, Leța 
*, Eftimie 3 — Laurențiu * (min. 
S4 C. Gheorghe 8). Pena 7, Ad. 
Geo-gescu 8.

STEAUA: stlngaclu 7 — Dan 
Petrescu «, tovan 7, Belodedici 7, 
Ungureanu 7 — Majaru t, T. 
Stoica 7 (min. «5 Cireașă *),  Ro- - 
tariu 7, Bălan 7 (min. 74 I. Co- 
jocaru 7) — Lăcătuș *,  Pi turcă 8.

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu (Brașov); la linie: V. An
tohi ftași) șl Gheorghe Vodă 
(Piatra Neamț).

La speranțe: 1—o (0—0).

SLATINA, u (prin telefon). 
Arhiplin stadionul din localitate, 
joc frumos, eu multe faze in
teligent gîndite de mijlocașii ce
lor două echipe, punctele lor 
torte In această partidă. Gazdele 
Încep foarte bine, pasează cu 
precizie, iar primul șut pericu
los la poartă este semnat de 
Laurențiu, care R obligă pe Stln
gaclu (min. 10) Ia o intervenție 
eficientă. In mln. 18, Insă, por
tarul bucureștenilor nu va mai 
putea Interveni și va primi gol: 
M. Popescu scapă spre careul 

oaspeților, e faultat de Majaru 
Ia 20 m de poartă. Laurențiu exe

cută scurt spre EFTIMIE și 
acesta înscrie cu un șut formi
dabil, peste zid. Tribunele exul
tă, mai ales că fazele au ace
lași grad de spectaculozitate. Dar 
ratează Pițu-rcă, golgeterul cam. 
pionatului, în min. 22 șl 23, 
apoi I. Dumitrescu este depose
dat in extremis în momentul 
șutului (min. 32), ea și Majaru, 
la cealaltă poartă (Imin. 36). Fi
nalul reprizei îi găsește însă pe 
oaspeți în ofensivă, Plțurcă ra
tează în min. 42 și 43 (ultima da
tă reluare, cu capul, în bară), și 
Înscriu tot prin PIȚURCA în 
min. 44, după un frumos slalom 
ta careul gazdelor: 1—1.

Steaua îșl continuă ofensiva 
după pauză, forțează în atac șl, 
după trei cornere consecutive, 
reușește să ia conducerea pe ta
bela de marcaj, ta min. 48: țiș- 
nește cu viteza-i cunoscută Lăcă
tuș, 11 deschide excelent tn adîn- 
cime pe PIȚURCA și... 1—2. Ur
mează o perioadă de joc ceva 
mal lent, după care ultima parte 
va fi toarte densă în faze de 
poartă. In min. 68, pe contraatac, 
același PIȚURCA, bine servit de 
Rotariu, înscrie al treilea gol al 

său din acest meci. Apoi, două 
goluri ta două minute, 75 și 76: 
mai tatii COJOCARU, care luase 
locul lui Bălan, 11 sur
prinde pe Gherasim ieșit din 
poartă și trimite balonul cu boi
tă „peste" de la circa 30 m ; după 
care I. Dumitrescu, pătruns de
cis ta careul oaspeților, este fa
ultat și PENA execută cu preci
zie lovitura de la 11 m. Finalul 
meciului aparține echipei gazdă, 
care ar fi putut reduce din han
dicap ta minutele 78, 84 și *8  
prin A. Popescu, Eftimie șl, res
pectiv, c. Gheorghe.

Laurențiu DUMITRESCU

DOUA REPRIZE DIAMETRAL OPUSE

N VALORIC LA RUGBY
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grea înfrîngere. Patru eseuri 
ta prima repriză, in ordine, 
Șerban, Dan Popescu (pe post 
de fundaș), D. Căinaru, Boldor 
și alte trei după pauză — C. 
Florea, din nou Boldor și Mu- 
rariu (în mare vervă) au făcut 
diferența. Ieșenii — fără șase 
titulari (printre alții Leuciuc și 
Petru), cu Doroftei accidentat
— s-au apărat slab, reușind un 
singur eseu după pauză (com
binație L. Constantin — Sig- 
neânu) și ratînd cu seninătate 
6 l.p. din poziție bună (4 Mitl- 
telu și 2 Vasilache). Finalul de 
meci a fost mai echilibrat, lă- 
sînd impresia că diferența de 
scor e prea mare. De subliniat 
jocul foarte bun al liniei a treia 
a „XV“-lui militar (Murariu
— Rădulescu — Florea) și al 
pilierului Căinaru. D. Alexan
dru a înscris celelalte puncte 
ale echipei gazdă : l.p. și 5 
transf. Arbitraj bun : G. Pe
trescu.

Dimitrie CALLIMACHI

SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. — C.S.M. SIBIU 
10—19 (3—3). Studenții se- apro

Ca o continuare a acțiunii 
de acum trei săptămîni, marți 
după-amlază, la Ploiești, am a- 
sistat la o nouă partidă de 
testare a unor jucători tineri 
— toți, sub 21 de ani —, sus
ceptibili de a deveni compo
nent! ai acestui lot național, 
care, din toamnă, se va alinia 
la startul unei noi ediții a 
Campionatului European, com
petiție in care, adiție de ediție, 
echipa noastră reprezentativă 
de tineret a bătut în zadar la 
porțile unei laze superioare. 
Marți, antrenorul federal Mir
cea Rădulcscu a convocat 19 
jucători din diviziile A și B (și 
chiar C, cum a fost cazul tâ
nărului portar Andrei, de la 
Tehnometal București), dintre 
care s-au prezentat 17, pentru 
că portarul Crișan (Univ. Cra
iova) a fost accidentat, iar Bu- 
țerchi (C.S.M. Suceava) a ab
sentat nemotivat! ! Partida a 
fost găzduită de stadionul Pra
hova — excelent, cu un gazon 
cum rar se poate vedea — pe 
un timp splendid pentru fot
bal, care au creat.o bună am
biantă și reușită acestei acțiuni. 
Partenera, divizionara B Pra
hova C.S.U. (antrenori : V. Dri- 
dea și R. Mureșan), a jucat 
frumos, curat, cu deplină se
riozitate, ceea ce a făcut ca 
selecționata de tineret să se 
angajeze cu toate forțele sale 
în acest joc, cu dăruire și con
centrare, cu dorința de a răs
punde încrederii acordate, cum 
de mult nu s-a mai întâmplat în 
cazul unor asemenea triaturi. 
A fost un joc frumos, urmărit 
de destui tehnicieni (cum nu 
i-am văzut nici la trialurile

din Capitală), printre cei pre- 
zenți în tribunele stadionului 
numărîndu-se A. Iordănescu, 
T. Dima, Tr. Ionescu, I. Mo- 
troc, S. Niculescu, D. Păltini- 
șan, oameni din conducerile al
tor echipe de Divizia A (I. 
Brujban, M. Cristache, R. Paș- 
eu), ca să nu mai spunem de 
antrenorul C. Drăgușin — me
reu prezent unde e vorba de 
depistarea unor jucători. Parti
da, cum am anunțat și in nu
mărul nostru de ieri, a fost 
cîștigată de selecționabili (4—1), 
prin frumoasele goluri ale lui 
Vase, Erdey, Szeneș și Tiniofte
— ultimul, eu o execuție mă
iastră (lovirea balonului cu 
dreptul, prin spatele piciorului 
sting), gol de la 15 metri, cum 
rar am văzut chiar și la an
trenamente. Pentru Prahova a 
marcat talentatul I. Nicolae (20 
de ani) din penalty. De pe ban
ca tehnică, I. Voica a condus 
următoarea echipă : Prunea 
(min. 46 Tene) — Pali (min. 
46 Cotora), Motroc II (min. 46 
Sedecaru), Bunaciu, Munteanu
— I. Stan, Szeneș, Erdey (min. 
46 Teodorescu) — Vlădoiu (min. 
46 Timofte), Neagoe, Vase 
(min. 63 Motroc II), dintre 
care s-au remarcat în mod deo
sebit portarul Tene (Autobuzul 
Buc.), Bunaciu (U.T.A.), Mun
teanu (C.S.M. Reșița), Erdey, 
Szeneș (ambii Olimpia I.U.M. 
Satu Mare), Timofte (Jiul) și Vase 
(F.C. Maramureș Baia Mare), 
după cum între ei ar trebui in
clus și I. Nicolae (Prahova, 
fost la Petrolul! !). Portarul 
Andrei a apărat după pauză 
la Prahova.

Constantin ALEXE

GALAȚI, u (prin telefon). De 
la lovitura de începere, bucu- 
reștenil se dovedesc mal siguri 
*1 mai stăpîni pe ei și inițiază o 
serie de acțiuni la poarta lui 
Călugăru. El vor reuși des
chiderea scorului ta mln. S, In 
urma unei combinații Munteanu 
II — STANICI, ultimul înscriind 
fără nici o dificultate de la 8 
metri. Spectatorii locali sint ne
mulțumiți, „galben-negrii" nu 
reușesc să-și revină șl studenții 
sint la un pas de 2—0, ta min. 
23. Trei minute mal târziu, 
bucureștenll au din nou o ac
țiune periculoasă, însă Slănlci 
trimite afară de la * m. A fost 
o repriză in care Sportul Studen
țesc a evoluat cu multă siguran
ță, in timp ce Otelul dovedise 
multă nervozitate și nesiguranță 
în joc.

tn repriza a doua am văzut c 
cu totul altă echipă gălățeană 
Pornită tn trombă din min. 4*  
ea își anunța intențiile ofensive 
prin mingea trimisă în bară de 
Hanghiuc (Imin. 48). Patru minute 
mat târziu — suită de ocazii la 
buturile lui Cristian, defensiva 
bucureșteană acordînd, pînă la 
urmă, corner. Cristian bo- 
xează inspirat la o nouă lo
vitură executată de Hanghiuc (min. 
62), dar nu mai poate Interveni 
un minut mai târziu, cînd, tn 
urma unei acțiuni personale. 
ANTOHI trimite balonul pe jos. 
In coltul din dreapta al porții 
oaspeților: 1—1. studenții caută să 
replice prin perechea Stănld — 
Munteanu n, dar Călugăru e 
la post. Acum, compartimentele 
Oțelului funcționează omogen și 
atacurile au o ritmicitate de
osebită. tn min. 69, gazdele se 
desprind : corner Hanghiuc, În
vălmășeală tn careul mic st M 
STAN, mai iute declt toți cei
lalți „actori" al fazei, impinge 
balonul tn plasă : 2—1. Gazdele 
sint dezlănțuite. In min. 73 șl 73

| OȚELUL
| SPORTUL STUD.

Stadion Dunărea; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
20 090. s-.ituirl: 13—12 (pe poartă: 
8—7i. Cornere: 8—4. Au marcat: 
ANTOHI (min. 63), M. STAN 
omin. 69) șl O. POPESCU (min. 
88). respectiv STANICI (min. 5).

OȚELUL: Călugăru * — Nicoa- 
ră ( (min. 27 Oprea 7), Angheal- 
nei *,  Agiu 7, G. Popescu 7 — 
M. Stan 7. Burcea 7,5, Hangitâuo 
7 — Drăgol ( (min. *8  Măstăcan 
7), Antohi 7, O. Popescu 7.

SPORTUL STUDENȚESC: Cris
tian < — M. Marian «, Bucieo 5, 
Pană *.  Ciucă 6.5 — Țicleanu * 
(min. 77 Răduță). Iorgulescu *,*,  
Munteanu n 7 (min. 71 Oristea 
6), Stănid 7,5 — S. Răducanu *,  
Coras 6,5,

A arbitrat toarte bine I. Cră- 
eiunescu (Hm, Vîloea); la linie: 
D. Buduman (Timișoara) și C. 
Popovicl (Cîmpia Turzill.

Cartonașe galbene: AGIU, AN- 
GHEL’WEI. CRISTIAN. G. PO
PESCU BUCICO, M. MARIAN.

La speranțe: o—1 (0—0).

notăm alte frumoase atacuri ta 
poarta bucureșteană, dar în min. 
82 șl 85 este rindul gălătenllor 
să treacă prin emoții, la două 
zvîcnlri ale oaspeților. Cu două 
minute înainte de final, Hanghiuc 
execută o lovitură liberă cu 
efect peste întreaga apărare 
bucureșteană și O. POPESCU tri
mite balonul, cu capul, în plasă: 
3—1. In ultimele secunde ale 
partidei, o acțiune-șnur se 
încheie cu o minge trimisă în 
bară de toarte activul Antohi.

Eftimie IONESCU

GREU, DAR MERITAT

pie de o contraperformanță fără 
precedent în rugbyul nostru, de 
vreme ce, iată, nici ta a 16-a 
etapă n-au reușit să-și valori
fice avantajul terenului!? Este 
de reținut, totuși, jocul ceva 
mai angajant al „XV“-lui bucu- 
reștean, mai ambițios, uneori 
penetrant (au fost ratate 6 ten
tative de drop și 5 l.p., în alte 
două situații studenții s-au a- 
flat foarte aproape de eseu!), 
dar finalurile ambelor reprize 
au aparținut oaspeților. Sibie- 
nii, diiar și ta condițiile unei 
exprimări pe jumătate (marcați, 
evident, de efortul — victorios 
— produs în fața Stelei, în e- 
tapa precedentă) au arătat că 
reprezintă o echipă, prin omo
genitate, forță ta grămezi și o 
mare mobilitate a „treisferturi- 
lor". Realizatori : Năstase — 
drop, M. Ionescu — eseu și 
Oane — l.p. pentru gazde; A- 
marie — l.p.. un eseu transf. 
și alte transformări, Suciu — 
eseu. Dumitru — eseu. A con
dus în nota obișnuită (adică 
foarte bine) I. Vasilică.

Tiberiu STAMA

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — FARUL 30—12 (15—3). 
Mai activi la toate nivelurile, 
timișorenii au învins clar, în
scriind cinci eseuri: Fiat 2, A-

ebimov, Țepurică, Mirc'oagă. 
Celelalte zece puncte ale gaz
delor au fost realizate de Do- 
mocoș, din l.p.. Irop. 2 trans
formări. Pentru constănțeni au 
marcat Șt. Constantin — eseu, 
Cristescu — l.p., transformare, 
Bezușcu — drop. A arbitrat 
Gh. Huștiu .(C. CREȚU, coresp.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— ȘTIINȚA PETROȘANI 
36—19 (24—6). Jocul a avut două 
reprize distincte : prima a a- 
parținut net gazdelor, care s-au 
relaxat însă după pauză, per- 
mițînd oaspeților să iasă la 
atac și să reducă diferența. Au 
marcat N. Gheorghe 2, Istrate, 
Cantea, Duma, Pujină, Fulina
— eseuri, trei transformate de 
Osiac, unul de V. Ion, respectiv 
Medragoniu — eseu-|-drop, Iliev 
l.p., drop, Bezărău — 2 l.p. 
A arbitrat C. Stanca. (V. SA- 
BAU, coresp.).

In clasament : STEAUA 44 p, 
Știința CEMIN 39 p, Dinamo 
38 p, Politehnica Iași, Farul, 
Grivița Roșie — cîte 33 p, Con- 
tactoare șl „U“ Timișoara 32 p, 
C.S.M Sibiu 30 p, Știința Pe 
troșani 28 p, C.S.M. Suceava 26 
p, Sportul Studențesc 16 p.

| FLACARA 1 (0) I
| S. C. BACĂU »_ I

Stadion Flacăra; teren toarte 
bun, puțin moale; tâmp înnorat; 
spectatori — circa 4 *00.  Șuturi : 
1* —3 (pe poartă: *—2). Cornere : 
8—1. A marcat DRAGNEA (min. 
59).

FLACARA: Dohot 7 — Vlscrea- 
nu 6. I. Ene 7, Butufd 7,5, Stă- 
nescu 5 (min. 23 Nlstor 7) —
Beldie 8,5, Dragnea 8, C. Pană 
6.5, Lala 5 (min. 73 Chlriță «) — 
Marcu 7.5, Văidean *.

S. c. BACAU: Clmpoanu 1 — 
Andries 6, Vasilache 8,5, Boroea 
8, Ciudln 7,5 — Burieanu 6, Iva
nov 7, Tismănaru 8, Penoff 7 — 
Fulga 6, Setatele (min. 12 Arie
ni S'.

A arbitrat toarte bine Cr. Teo
dorescu; la linie: N. Gogoașe 
(ambii din Buzău) șl Fl. Popescu 
(Ploiești).

La speranțe: 9—1 (4—0).

MORENI, 11 (prin telefon). 
Meci interesant, dar dificil pen
tru echipa din Moreni, deși ea 
a avut in min. 7 posibilitatea de 
a se desprinde pe tabela de 
scor: Viscreanu a urcat în atac, 
a centrat, balonul a ajuns la 
Marcu, acesta l-a „răsucit" pe 
Andrieș, după care a șutat pu
ternic șl... corner acordat de 
Cîmpeanu. Băcăuanii se string 
bine în apărare, fără să neglije
ze contraatacurile periculos de
clanșate de Fulga. Așa s-a în
tâmplat tn minutele 9 și 18, cînd 
Dohot a rezolvat prompt două

situații grele- Formația tocai*  
revine ta atac, Insă nu găsește 
soluții ta condițiile aglomerării 
din fața porții lui Cîmpeanu. S.C. 
Bacău, ceva mai dezinvoltă, cau
tă să impună tempoul partidei 
prin devieri la mijlocul terenului, 
din care s-a născut șl acea fază 
din min. 16, cînd, la centrarea 
lui Penoff, Tismănaru, de la 
numai 8 m. din poziție centra
lă, a șutat peste „transversală" I 
Jocul s-a desfășurat, tn conti
nuare, ta nota de dominare a 
gazdelor, fără ca ele să aibă *1  
decizia necesară. Să notăm, to
tuși, din această repriză fru
moasa acțiune a lui Maieu 
(min. 40), la care Cîmpeanu a 
fost din nou imbatabil.

La reluare, meciul capătă va
lențe spectaculoase. Gazdele vor 
iuți jocul, iar acțiunile lor vor 
fi ceva mai limpezi. Treated pes
te acel min. 51, cînd Fulga a 
fost deposedat în careu de 
Nistor, Flacăra a avut momente 
bune în treimea adversă: min. 
54 — Cîmpeanu blochează șutui 
lui Marcu; min. 57 — Lala trimi
te de la 2 m peste „transversală". 
In min. 59 se va marca unicul 
gol al meciului : la lovitura li
beră executată de C. Pană, 
DRAGNEA s-a înălțat spectaculos 
și, din întoarcere, a trimis ba
lonul la vinclu. Gazdele, descă
tușate psihic, vor asalta poarta 
lui Cîmpeanu, ratând în cîteva 
rînduri (min. 54, min. 77, min. 
86 șl, mal ales, min. 88 —
cînd C. Pană a șutat slab în 
brațele portarului) majorarea 
scorului. Victorie meritată, ob
ținută însă destul de greu.

Stelian TRANDAF1RESCU

Teodo.ru


PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
LUPTĂTORII IN PREAJMA

»
C.E. DE „GRECO-ROMANE"

• în localitatea norvegiană 
Kolbotn încep mîine Campio
natele Europene de lupte gre
co-romane. La această ediție 
— test decisiv pentru Jocurile 
Olimpice — vor concura și 9 
sportivi români : Mihai Cișmaș 
(categoria 52 kg), Nicolae Zam
fir (57 kg), Constantin Uță (62 
kg), Petre Cărare (68 kg), Anton 
Arghira (74 kg). Sorin Herțea

(82 kg), Ilie Matei (90 kg), Va- 
sile Andrei (100 kg) și Ion Gri- 
goraș (130 kg). Luptătorii ro
mâni sînt însoțiți de antrenorii 
Gheorghe Șuteu și Virgil Ghe- 
rasim, precum șl de arbitrii in
ternaționali Ion Cornea și Con
stantin Bușoiu.

de 
au

ATLETISM • Intr-un concurs 
la Vilnius, Romas Ubarts a rea
lizat. cu 70.06 m, cel mal bun 
rezultat mondial al sezonului. 
La ciooan, Beniamlnas Vlluikis 
a aruncat 77,68 m • Alergătorul 
algerian Hacene Morcelll a rea
lizat cel mai bun rezultat mon
dial ’88 pe 3 000 m, cu 8:02,80 • 
Alergătorul Ernes Tjela (Lesotho) 
a terminat învingător în concur
sul de maraton de la MUnchen, 
fiind cronometrat pe distanța de 
42,105 km ou timipul de 2.12:55.

L-au urmat concurențil brazilieni 
Dos Santos, 2.13:12 și Osmiro 
Silva. 2.14:24. La feminin, cei 
mal bun timp, 2.44:57, l-a rea
lizat Janette May al (Brazilia).

HANDBAL • tn manșa a doua 
a finalei Cupei Cupelor la ' 
bal feminin, echipa locală 
a terminat la egalitate, 
(10—9), cu formația Kuban 
nodar. învingătoare cu

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA EFORIE NORD

• în cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează în vederea 
.articipării la Campionatele Eu
ropene de lupte greco-romane

INTERNAȚIONALE 
pentru tineret (pînă la 20 
ani), reprezentanții noștri 
participat cu succes la un tur
neu internațional în R.D. Ger
mană. Astfel, Gheorghe Zaha- 
ria (52 kg), Mircea Constantin 
(68 kg) și Cristian Mreană (74 
kg), au cîștigat concursul, Va
lentin Rebegea (48 kg), Adrian 
Munteanu (52 kg). Constantin 
Ozarchevici (62 kg), Alexe Ba- 
canov (82 kg) s-au situat pe lo
cul secund, iar Laurențiu Iacob 
a ocupat locul 3.

„CURSA PĂCII"

PUGILISTUL H. PATAKI, CIȘT1GĂTOR LA KOMARNO
După disputarea primelor pa

tru runde, tn clasamentul Tur
neului Internațional de șah al 
României, patru jucători au ob
ținut cite 2,5 puncte șl împart 
locurile fruntașe : Dragan Koslct 
(Iugoslavia). Mlhail Marin (Româ
nia), Wolfgang Unzicker (R.F.G.) 
și Evghenl Vasiukov (U.R.S.S.). 
Cite 2 puncte au sovieticul Rlta- 
bar Ubilava (o partidă mal pu
țin) și Valentin Stoica, iar Flo
rin Gheorghiu, Mihai Ghindă șl 
Parik Ștefanov, cîte 1,8 puncte 
si o partidă mai puțin.

Tată rezultatele din runda a 
3-a: Kosicl — Ghindă 1—8, Foi
șor — ștefanov, Grânberg — 
Stoica. Marin — Unzicker. lones- 
cu — Vasiukov și Haba — Gheor
ghiu remize; runda a 4-a: Ghin
dă — lonescu 1—0, Vasiukov — 
Haba 1—0. Ubilava — Foișor I—8, 
Stoica — Marin 0—1. Unzicker — 
Kosicl șl Ștefanov — Grtlnberg 
remize,

întrecerile continuă la Eforie 
Nord. în sala de la parterul ho
telului Europa.

PRAGA, 11 (Agerpres). La 
Turneul internațional de box 
desfășurat în orașul cehoslovac 
Komarno, în limitele catego
riei semimijlocie pe locul întU ------------ --------- --  } 

la
pe

s-a clasat H. Pataki (România), 
care in finală l-a Întrecut 
puncte, cu o decizie de 4—1.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA EREVAN

polonezul T. Mruz.
Iată și alțl ciștigători al tur

neului : categ. muscă : Khene 
(Cehoslovacia) ; categ. semiușoa- 
ră : Ficairillo (Italia) ; categ. 
mijlocie: Franek (Cehoslova
cia) ; categ. semigrea: Nesae- 
maa (R.D.G.) ; categ. grea : 
Ghudihnu (Tta’ia)

PRAGA, U (Agerpres). Cea 
de-a doua etapă a competiției 
cicliste internaționale „Cursa 
Păcii», disputată pe un traseu 
muntos Intre localitățile Levice 
șl Banska Bystrika, a fost câști
gată de rutierul cehoslovac Joset 
Regec, cronometrat pe 153 km ta 
3h 56:02. Cu plutonul al doilea, 
la 1:02 față de învingător, a so
sit șl ciclistul român Valentin 
Constantinescu. Alți trei concu
rent! români (Căruțașu, Paras- 
chiv șt Covad) g-au aflat ta 
plutonul al treilea, ta circ* 8 
minute.

ta clasamentul generai pe pri
mul tac a trecut Regeo, urmat 
de bulgarul Stance» la 1 a. fran
cezul Frebert la 1:48, Ludwig 
(R.D.G.) ia 1 minute de. Pe e- 
chlpe conduce selecționata Ceho- 
stovadet. Formația României aa 
află pe locui 11, ia 5:52.

Ariăr' are loa etapa a treia, 
B~nștea Bystrika — Dubnica (148 
’-n"

hand- 
Vasas 
20—20 
Kras- 

__________    scorul 
de 28—17 în primul joc, handba
listele sovietice au cucerit tro
feul.

HOCHEI PE GHEATA • In 
prima manșă a finalei Campio
natului Unional, echipa T.S.K.A. 
Moscova, deținătoarea titlului, a 
învins cu socru] de 7—3 (2—0,
3— 2. 2—1) formația Dinamo Riga.

tenis • In mimul tur al 
turneului internațional de ia 
Roma, contind pentru „Marele 
Premiu". lucătorul argentinian 
Guillermo Vilas l-a eliminat eu 
6—3, 0—5. 6—0 pe australianul
Broderick Dyke, suedezul Mats 
Wilander a dispus cu 7—6, 6—1 
de italianul Francesco Canoe- 
lottî, iar cehoslovacul Milan 
Srejber l-a întrecut cu 7—6, 6—2 
pe americanul Lawson Duncan, 
Francezul Thierry Tulasne l-a eli
minat cu 6—4, 7—6 pe vest-ger
manul Boris Becker, cehoslova
cul Ivan Lends l-a întrecut cu 
«-1. 6—4 pe coechipierul său 
Jaro Navratll, Iar americanul 
Andre Agassi ■ dispus cu 4—6,
4— 4, 8—2 de italianul Claudio Pis- 
totesl.

volei a Echipa masculină a 
Braziliei st-a încheiat turneul în 
S.U.A. Jucînd la Miami (Flo
rina) cu selecționata țării gaz
dă. Voleibaliștii americani au 
csștteat ou 3—8 (14. 6. 12).

InMOSCOVA, 11 (Agerpres). 
runda a doua a Turneului in
ternațional de șah de la Ere
van, maestrul român Adrian 
Ncgulescu a cîștigat la Dolma
tov, Smaghin la Romanișin, El- 
vest la Pavlovici, iar Psahis la 
Arjak Petrosian.

în clasament conduce marele 
maestru sovietic Lev PsahU, 
cu 2 p.

Contrapunct

AU MAI RAMAS 8 FotbalI meridiane
est*

UN TEST TRECUI CU BINE
(Urmare din pag. D

de Marlus Tobă și Marian 
Stoican. Cum era de așteptat, 
Cristinel Brezeanu și-a confir
mat clasa sa recunoscută 
sărituri, fiind notat cu
iar Adrian Ciucă a impresio
nat publicul și brigada de ar
bitri la bară fixă, probă In 
care a fost notat cu 9,65, să
ritura sa fiind, de asemenea, 
apreciată cu o notă ridicată : 
9,60, Deci, sînt motive Îndrep
tățite să așteptăm o evoluție 
bună din partea gimnaștilor 
români prezenți la Campiona
tele Europene de la Avignon, 
unde vor trebui să-și valorifi
ce potențialul competitiv atit 
la individual compus, cit și 
prin evoluții bune in finalele 
pe aparate.

La feminin, lideră a fost 
Cristina Bontaș, distanțată de 
colegele sale cu un punctaj 
deosebit de ridicat : 39.150 (9.80

ia 
o 

1* 
toate aparatele, exercițiile pre
gătite pentru 
prezentate cu
Aplauze și impresii bune 
cules și Maria Neculiță, 
marcabilă prin constantă, 
și Eugenia Popa. Gabriela 
Potorac a confirmat, in gene
ral, bunele sale evoluții din 
ultimele concursuri internațio
nale. cu deosebire la paralele, 
soi și sărituri. Din păcate, ea 
a ratat exercițiul la bîrnă, 
ceea ce trebuie s-o determine 
să se mobilizeze mal mult la 
acest aparat, să concureze cu 
mal multă stăpînire de sine, ou 
mai multă atenție la executa
rea elementelor de cea mai 
mare dificultate.

La Avignon vor fi desemnați 
noii campioni de juniori al 
Europei atît la individual com
pus, cît si pe aparate.

ia sărituri și paralele. 9,75 
bimă și sol). Ea a dovedit 
impresionantă siguranță

.europene» fiind 
mult aplomb.

a
re-
ca

Hocheiul pe gheață ___
considerai a unul dintre celt 
mai bărbătești sporturi, 
buna dreptate, căci viteza cu 
care e șutat pucul, „armura- 
purtată de protagoniști (cu 
patine cu tot, echipamentul 
clntărește tn jur de 22 kg I), 
bodicecurile etc. H pot ex
pune pe jucători, ji chiar li 
expun, la riscuri mai mari 
dectt tn alte discipline. De 
unde și, ca o măsură de le
gitimă precauție, obligația ca 
jucătorii să poarte căști de 
protecție (inclusiv in campio
natul nostru), iar juniorii în
că mai mult, și „apărători- 
de față, din metal sau ple
xiglas. Pe viitor, s-a hotăra 
la nivelul federației interna
ționale (F.I.H.G.), chiar și ar
bitrii vor trebui să pună căști, 
de culoare neagră, spre a se 
deosebi de jucătorii înșiși-

Viztndu-i pe hocheiști, mă
sura s-a aplicat, din 197», și 
in Nord Hockey League, cea 
mâi importantă competiție 
profesionistă, in care evoluea
ză, împreună, echipe ameri
cane și canadiene. Regula
mentul a lăsat insd o „porti
ță-, prevăzînd obligativitatea 
purtării căștii pentru toți ju
cătorii nou legitimați, ee< 
mai vechi avind dreptul st 
opteze. Ca urmare, in sezo
nul 1979—1989 numărul celor 
fără cască a fost de 21, nu
mai că, de la an la an, acest 
număr a scăzut, hocheițt* 
convinglndu-se (unii pe pro
pria piele I) de avantajele 
prudenței. La startul ediției 
In curs s-au aliniat, in N.H.L., 
doar M jucători „descoperiți".

Pe
unul dintre aceștia fiind re
putatul WiUi Plett (32 de ani) 
da la Boston Bruins, cel mai 
înfocat adversar al — ca să-l 
cităm pe ei — „unui acceso
riu la fel de inutil ca a... șa
sea roată a automobilului-11 
Iată insă ci, recent, in me
ciul dintre Philadelphia Fiv
ers șt Boston Bruins, unui 
dintre componența primei 
formații. Brad Marsh, s-a iz
ba eu toată forța de manti
nelă și căztnd pa gheață și-a 
pierdut cunoștința, trezindu-se 
abia la spital. Marsh, proba
bil că afi ghicit, era dintre cei 
18 fără cască, singurul „des
coperă-, tn partida respec
tivă. alături de Plett. Acci
dentul s-a petrecut in repriza 
a dotai și nu mied a fost sur
priza publicului cind a con
statat ci, la reluare, Însuși 
Plett a apărut cu cască I

„M-am aflat, a declarat el 
ulterior, foarte aproape 
bietul Brad și mi-am
seama ci, dacă ar fi
cască, consecințele izbiturii ar 
fi fost mult diminuate. Am
ajutat la transportarea Iul,
inconștient, In mașina Salvă
rii și pot spune că am trăit 
un șoc. De-acum, cit voi mai 
juca, nu md voi mai despărți 
de cască șl M sfătuiesc pe 
toți ceilalți să procedeze la 
fel-. Cum și Marsh și-a re
văzut. firește, punctul de ve
dere, in N.H.L. au mai rămas, 
eu totul, 8 „descoperiți-. Se 
spună Insă, prin culise, ci și 
lor le va veni ett de curind 
«ctueu ta cap I

de 
dat 

avut

Ovidiu IOANIȚOAIA

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

cism totul, așteptind să se po
tolească tocul din fața sa. A- 
tunci a început el să-și verifi
ce adversarul la capitolul re
zistență. Rezultatul a fost sur
prinzător nu numai pentru 
spectatori, care au urmărit pa
sionați meciul, ci șl pentru 
sportivul cubanez. Villega a 
ajuns greu la ultimul gong, dar 
nu înainte de a fi fost numărat 
de două ori. învingător la 
puncte, Hvicea.

Și-au făcut apariția în com
petiție și coloșii ringului, „su- 
perjreii». în absența lui Ste
venson, recordmanul laureaților 
„Centurii de aur» la această ca
tegorie, competitorii de azi 
țintesc optimiști invidiatul tro
feu. Printre cei promovați în 
semifinale se numără și cam
pionul nostru Mikloș Paizs, 
care s-a impus rapid în fața 
lui Liadi Alhassan (Ghana). A- 
tacurile rapide ale Iui Paizs 
l-au obligat pe sportivul ghanez 
să abandoneze după recepțlo- 
narea unor serii repetate de 
lovituri la figură. Tot înainte 
de limită a cîștigat și Armando 
Ramirez (Cuba) în fața finlan
dezului Viipo Pekka.

într-una dintre cele mai fru
moase partide ale serii, cam
pionul țării noastre la categoria 
muscă, Adrian Amzăr, s-a 
calificat în semifinale în urma 
unei dispute aprige cu ja
ponezul Setsuo Segava, un pu
gilist cu o deosebită capacitate 
de luptă. Hotărîtoare tn desem
narea învingătorului a fost su-

Ion Guzganu (stingă) pregătește un nou atac tn partida cu egip
teanul Eldin Gamal, pe care l-a învins la puncte

perioritatea tehnică a repre
zentantului nostru, care și-a 
surprins adversarul cu contre 
repetate, executate precis, din 
permanentă mișcare. Victorie 
în unanimitate acordată lui 
Amzăr. La aceeași categorie, o 
surpriză a realizat italianul 
Andreea Mannai, victorios 
(5—0) în fața cubanezului Da
niel Regalado.

Meci de mare tensiune și la 
categoria pană, între Daniel 
Dumitrescu și Aii Celikiz 
(Turcia). Adversar deosebit de 
combativ și de o rezistență ex
cepțională, Celikiz n-a depus 
armele nici în momentele foar
te critice pentru el, mai ales 
în ultimul rund cînd Dumi
trescu a atacat dezlănțuit, lo
vind precis și puternic cu 
ambele brațe. Spre meritul

Foto: Nicolae PROFIR 
său, campionul român a știut 
să evite majoritatea loviturilor 
care îl erau adresate și, ajutat 
de o bună pregătire fizică, a 
terminat meciul în forță, cîș- 
tigînd clar la puncte.

Primul pugilist român care 
a acces în semifinalele ca
tegoriei ușoară a fost Gianl 
GogoL Deosebita pregătire fizi
că demonstrată i-a permis să-1 
depășească net la puncte pe M. 
Dcmirkapl (Turcia), dar tactica 
sa de luptă n-a fost cea mal 
potrivită în primele două ron
duri, cînd s-a angajat în schim
buri de aproape eu un ad
versar mai scund. în ultima 
repriză, cind și-a folosit bine 
alonja, Gogol l-a silit pa De- 
mirkapi să asculte și numără
toarea arbitrului, tn urma unor 
lovituri directe repetate, ra-

REZULTATE TEHNICE

COCOȘ : I. Guzganu b.p. K. 
Gamal (E<»lpt), S. Ufimțev 
(U.R-S-S.) b.D. N. Iancu II, N. 
tancu I b.alb.l S. Haruki (Japo
nia). H. Hdrian (U.R.S.S.) b.p. 
H. Villega (Cuba). MIJLOCIE 
MICA : E. Nardiello (Italia) b.p. 
C. Lihăceanu. SUPERGREA : P. 
Stnlmenov (Bulgaria) b.p. T. Pîr- 
jol. A. Prlaniclnlkov (U.R.S.S.) 
b.ț». P. Golumbeanu, M. Paizs 
b.ab.l L. Alhassan (Ghana), A. 
Ramirez (Cuba) b.ab.l P. Viipo 
(Finlanda). MUSCA : V. Tutuk 
(Turcia) b.p. A. Mărcuț. A. Ma
nii (Italia) b.p. D. Regalado 
(Cuba), A. Amzăr b.p. S. Segava 
(Japonia), S. Todorov (Bulgaria) 
b.p. N. Alluță ; PANA: K. Kir
korov (Bulgaria) b.p. I. Lavren- 
w, R. Gonzales (Cuba) b.k.o. 1 
V. Isever (Turela), S. Artenlev 
(UJt.S.S.) b.ab. 2 T. VUikiroh 
(Japonia), D. Dumitrescu b.p. 
A. Celikiz (Turcia) ; UȘOARA : 
G. Gogol b.p. M. Demirkapl 
(Turcia), I. Ouartey (Ghana) 
bab. 2 R. Szllagy, V. Mihăilâ 
b.p. J. Eskalinen (Finlanda). R. 
Hakimov (U.R.S.S.) b.p. B. A- 
badjlev (Bulgaria).

eepționate tn plină figură. L-a 
urmat tn... semifinale Viorel 
Mihăilă, după victoria la punc
te realizată ta fața finlandezu
lui J. Eskalinen, boxer cu o 
gardă ermetică. Totuși, Mihăilă 
a știut să lovească variat și 
să-l surprindă deseori pe Es
kalinen cu lovituri precise, 
convingtndu-1 pe toți cei cinci 
Judecători să-1 acorde victoria.

Astă-seară, ne vom reintîlni 
din nou ta Jurai ringului, la 
ora 18. pentru a urmări prima 
gală semifinală, care ne pro
mite partide deosebit de inte
resante.

INTR-UN MECI INTERNA
TIONAL AMICAL disputat la 
Budapesta, selecționatele Un
gariei și Danemarcei au termi
nat la egalitate: 2—2 (1—0).
Golurile au fost marcate de 
Kiprich (min. 20), Bognar (min. 
85), respectiv Frimann (min. 
50) și Eriksen (min. 89).

ÎN CLASAMENTUL golgeteri- 
lor campionatelor europene eon- 
duce Jucătorul turc Tanju colak 
(Galatasaray), cu 38 de goluri 
însorise. urmr>t de Tommy Coyne 
(F. c. Dundee) — 33 goluri, Vic
tor Pițurcă (Steaua București), 
Ally McCoist (Glasgow Rangers)
— cu cîte *1 goluri, AU (Beșik- 
tas), Wim Kieft (P.S.V. Eind
hoven) — cu cîte 29 goluri, Hugo 
Sanchez (Real Madrid), John Eriks
son (Servette Geneva) — cu cite 
28 die goluri.

In Turda si Elveția mai slot 
trei etape, în Spania — două. 
In Romănia mal sînt programate 
șapte etape.

IUGOSLAVIA (et. 29). Velez 
Mostar a învins pe teren pro
priu. eu 4—1, pe Riad Belgrad, 
în timp ce Steaua Roșie Belgrad 
a pierdut cu 0—1 meciul dispu
tat la Zenica, cu formația lo
cală Celik. Alte rezultate : Var- 
dar — Zeleznlcear 1—0, Titograd
— Sutfeska 2—2, Sarajevo — 
Ilajduk 2—0, Novi Sad — Osljek 
1—1, Tuzla — Pristina 1—1, Ri
jeka — Niș 2—1- Partizan Bel
grad — Dinamo Zagreb 2—1. în 
clasament conduce acum vele» 
Mostar, eu 30 p, urmată de Par
tizan și Steaua Roșie, cu cîte 
30 p.

POLONIA (et. 24). Legia Var
șovia — Olimpia Poznan 3—1, 
Wiidzew Lodz — Zagleble Lubin 
1—1. G.K.S. Katowice — Pogon 
Szczecin 1—0. Bytom — Gornik 
Zabrzn 3—2. Lech Poznan — 
Baltyk Gdynia 1—0, Lechia 
Gdansk — Gornik Walbrzyich 
1—0. In clasament, pe primul loc 
se află Gornik Zabrze cu 39 p, 
urmată de Legia Varșovia 34 p 
șl G.K.S. Katowice 31 p.

OLANDA (ultima etapă). Titlul 
a revenit echipei P.S.V. Eindho
ven, 59 p, urmată de Ajax Am
sterdam 50 p și Twente Ensche
de 41 p. Rezultate din ultima 
etapă : D.S. Haga — P.S.V. Eind
hoven 0—4. Zwolle — Vol- 
lendam 0—0. Haarlem — Sit- 
tard 0—0, F.C. Groningen — A- 
Jax 2—1, Kerkrade — F.C. U- 
trecht 3—0, Sparta Rotterdam — 
Enschede 1—5. Feyenoord — Den 
Bosch 1—f I

BELGIA. După 32 de etape, 
lideră se menține F.C. Bruges', cu 
49 p, urmată de Antwerpen 47 p 
și F. C. Malines 40 p. Rezultate: 
Anderlecht — Courtral 2—0. Be- 
veren — Racing Jet 3—0, Gând
— F.C. Malines 1—1. Winterslag
— Charleroi 2—0, Beerschot — 
F.C. Bruges 1—1, standard Liăge
— St. Trond 0—4, Cerole Bruges
— Antwerpen 1—2. Waregem — 
Lokeren 1—0, Molenbeek — F.C. 
Liăge 0-0.

La închiderea ediției

F.C. MALINES A 
CÎȘTIGAT CUPA CUPELOR

PARIS, 11 (Agerpres). Ls 
Strasbourg s-a disputat aseară 
finala „Cupei Cupelor» între 
echipa olandeză Ajax Amster
dam șî formația belgiană F. C. 
Malines.

Partida s-a Încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea echipei 
F. C. Malines, care a cucerit 
trofeul. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Den Boer, în mi
nutul 52.
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