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inlr-o finală de mare lupta, cu Granilas Kaunas

MINAUR BAIA MARE A CÎȘTIGAT
A DOUA OARĂ „CUPA I.H.F."

STEAUA A CUCERIT AL 21-lea TITLU
DE CAMPIOANĂ LA HANDBAL MASCULIN
Itdonul Sâvincșli șl ricfaltil Bistrița au retrogradat

BAIA MARE, 22 (prin tele
fon). A fost o dimineață 
magnifică aici, în superbul o- 
ras maramureșean, unde ex
traordinara echipă care este 
II. C. Minaur le-a oferit din 
nou miilor de suporteri. între
gului handbal românesc, un 
nou trofeu continental. La 
trei ani de la cîștigarea, pen
tru prima dată. a „Cupei
I.H.F.",  iată că Minaur in
tră din nou în posesia fru
moasei cupe, cîșt.igînd .man
șa a doua a finalei cu Gra- 
nitas Kaunas cu scorul de 23 — 
20 (10—11). De fiecare dată ad
versare i-au fost formații so
vietice puternice (în 1985 : 
S.I.L. Zaporoje). ambele fiind

In prima intiluire a fruntașelor, atacul steliștilor a fost mai 
viguros și mai eficient, cum se vede și din această imagine...

Foto : Nicolae PROFIR

în cadrul Diviziei A de volei

FRUNTAȘELE ÎSi PĂSTREAZĂ AVANSUL7 7
Tn etapa de sîmbătă și dumi

nică, ultima la masculin și pe
nultima la feminin, din turul fa
zei a doua (pe grupe valorice) 
a campionatelor primei divizii 
de volei, interesul major a fost 
polarizat de derbyurile Steaua ■— 
Dinamo (la băieți), precum șl 
de dublele întîlniri dintre can
didatele ia podium, desfășurate 
la Pitești șl București (la fete). 
Campioanele țării, Steaua Bucu
rești (m) șl Universitatea C.F.R. 
Craiova (f), au reușit „stătu quoM- 
ul, care înseamnă un avans de 
3 puncte fată de urmăritoare, 
coca ce le conferă mari șanse de 
a-șl adjudeca din nou titlurile. 
Citeva amănunte de la meciurile 
etapei :

MASCULIN 
GRUPA 1-6

STEAUA BUCUREȘTI — DINA
MO BUCUREȘTI 3—2 (—10, 6, —9, 
5, 6) și 0—3 (—5, —4, —12), Pri
ma întâlnire dintre cele două 
fruntașe ale voleiului nostru a 
ilustrat mal clar echilibrul lor 
valoric, deoarece ambele au in
trat în teren la fel de angajate 
pentru o victorie care însemna 
mult în lupta pentru titlu. Cam
pionii cu un lot utilizabil mai 
mare (11 jucători au intrat în 
sextet pe parcursul celor 5 se
turi), au ajuns mal greu la for
mula competitivă, dar au gă
sit-o prin dese schimbări sau 
chiar reorganizări de linii. Asta 
în timp ce. dinamoviștii (cu nu
mai 2 jucători de schimb, dar 
care nu aduceau îmbunătățiri în 
randament) și-au epuizat resur
sele înainte de vreme. Stimulați 
de Drăgușin (în formă deosebită). 
„alb-roșii“ s-au bătut foarte bi
ne (exceptînd partea a doua a 
setului secund) cu mai dolații 
adversari, dar, lipsiți și de spri
jinul lui Rotar (sancționat de 
conducerea tehnică), n-au mai 
făcut față campionilor, începând 
cu setul 4. A doua zi, însă, Stea
ua (care urcase avansul la 4 vic
torii față de adversară) s-a pre
zentat la meci relaxată, fiind 
surprinsă de un Dinamo nu nu
mai ambițios și hotărît, deplin 
angajat, ci șl superior organizat 
tactic. Pe fondul lipsei de con
centrare în joc a adversarilor (șl, 

deținătoare ale trofeului in 
momentele finalelor cu Mi
naur. Scor final al dublei în
tâlniri Minaur — Granitas : 
43—41. Pentru această nouă și 
frumoasă izbîndă, jucătorii și 
antrenorii băimăreni merită 
din plin felicitări.

Ca orice finalii, unde nervii 
se întind și bătăile inimii 
se 'întețesc, și disputa cu 
Granitas Kaunas a avut o de
rulare dramatică. Trebuie să 
spunem mai întii că handba- 
liștâi sovietici au venit la 
Baia Mare deciși să cîștige. 
Și pentru a-și realiza țelul-, au 
uzat de un întreg arsenal : ar
gumente din handbal, adi
că o tehnică impecabilă, o

astfel, a numeroaselor lor greșeli 
de execuție), dinamoviștii au 
dominat clar întîlnirea, închein- 
d-o înainte de a ajunge în pra
gul oboselii. Elevilor lui C. Oros 
șl M. Păușescu le-au izbutit mai 
bine ca oricînd combinațiile în 
atac și deopotrivă intervențiile în 
apărarea din ambele linii. Este 
drept că, la Steaua, de data a- 
ceasta, nici schimbările efectuate 
nu au fost prea inspirate, aștep- 
tîndu-se prea mult revenirea 
unor jucători (mal ales Czedula) 
evident fără tonus... De altfel, 
eforturile Iul Dascălu de redre
sare a sextetului n-au fost sus
ținute clocit sporadic, pe rînd, de 
unul sau doi coechipieri, în timp 
ce dinamoviștii luptau cu toată 
echipa la unison. O impresie bu
nă a lăsat tânărul Feru, care, 
credem, și-a pus o serioasă can
didatură la titularizare în echi
pa dinamoviștă. La Steaua au 
jucat în ambele partide: Ion eseu, 
Mina, Pentelescu, Spînu, Dascălu, 
Șoica, Constantin, Pițlgoi, Cze
dula, Nlca, Pădurețu. iar la Di
namo: Căta-Chițiga, Vrîncuț, Fe
ru, Pop, Drăgușin, Rădulescu, 
Georgescu șl Dalacu. Arbitraje 
bune ale cuplului V. Dumitru — 
3. Farmuș.

Aurelian BREBEANU
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

IOVA — ELCOND DINAMO ZA
LĂU 3—0 (2, 5, 11) șl 3—0 (5, 5, 
11). Gazdele și-au adjudecat cele 
două victorii în mai puțin de 
două ore de joc. luînd locul (3) 
sălăjenilor în clasamentul primei 
grupe valorice. Elevii lui I. Con
st an tines cu și I. Dobrițoiu au 
practicat un joc variat la fileu, 
alternând atacurile din combina
ții în linia întii cu puternice lo
vituri din linia a doua (mai ales 
prin Schoberl), dar a strălucit 
pur șl simplu la blocaj, nelăsînd 
adversarilor speranțe multe de 
finalizare. S-au remarcat: Scho- 
berl, Stoian, Văsuică și luhasz 
de la Învingători, iar la învinși 
au jucat ceva mal bine Tutovan, 
Ștreang si Vlaicu. Arbitri: V. Pa
vel și N. Dobre (M. VLAdOIA- 
NU, coresp.). 

(Continuare in pag. 2-3)

mobilitate și o putere de luptă 
apreciabile, dar cu unele duri
tăți excesive, motiv pen
tru care au și fost sancțio
nați cu două descalificări 
(Novițchi și Tsikanauskas) și 
cu 20 de minute de eliminare.

Pe aoest fond (și dorind Bă 
răspundă durităților cu un 

joc... normal) Minaur a trebuit 
să suporte consecințele, iar 
meritul elevilor lui Lascăr 
Pană și Petre Avramescu este 
cu atît mai mare, cu rit. 
prîntr-o tactică de mare ra
finament. cea a contraatacu
lui, ca și prin trimiterea în 
teren a lui Liviu Pavel, „arma 
secretă" a bălmărenilor, Mi
naur a reușit să se impună tn 
ultimele 6 minute de ioc, tind 
a preluat conducerea (19— 
18). înscriind pînă în final 
încă de patru ori, în timp ce 
oaspeții au marcat doar 
două goluri. în min. 60 (ca și 
pe teren propriu). Granitas, 
folosind tot ce se poate folosi, 
și-a transformat portarul in 
jucător de cîmp, ceea ce i-a 
permis lui Covaciu (min. 
59,51) să înscrie în poar
ta goală și să mai destindă pu-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

După etapa a 29-a a Diviziei A de fotbal

PROTAGONISTELE ÎNTRECERII
MENȚIN CADENȚA•» *

• La Cluj-Napoca singu
rul succes ai oaspeților * 
Victoria ți Sportul Studen
țesc au obținut „remize de 
luptă** • Petrolul cîștigă in 
final de partidă ți, astfel, 
mai speră... • Două punc
te prețioase în Giulețti • 
Oțelul Galați nu se 
dezminte

Goanță. lansat in cursa 
care a dus la înscrierea 
golului doi al Rapidului 
în partida cu C.S.M, 
Suceava

Foto: Eduard ENEA

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

ETAPA VIITOARE (miercuri 25 mai)
Djnamo — Rapid (1-0)
Flacăra — Sportul Studențesc (0-2)
F. C. Argeș — F.C.M. Brasov (1-1)
„U" Cluj-Napoca — „Păli" Timișoara (0-1)
Victoria — Petrolul (0-1)
S.C. Bacău - Oțelul (1-1)
Univ. Craiova — Corvinul (0-4)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Olt (2-3)
C.S.M. Suceava - Steaua (0-5)

Cronicile etapei. in pag. 3—J

GOLGETERII
82 goluri: PIȚURCĂ B din ii ni)
21 goluri: Magi (4 din 11 m)
19 goluri: Vaișcovlcl (4 din 11 m)
15 goluri: I. Cojocarii . „ ..
14 goluri: Aintohl (2 din M m). Cașuba (8 din 

U m>.

1. STEAUA 29 26 3 0 98-14 55
2. Dinamo 29 26 2 1 82-18 54
3. Victoria 29 16 3 10 48-33 35
4. Oțelul 29 16 3 10 42-34 35
5. Univ. Craiova 29 13 4 12 41-43 30
6. Corvinul 29 12 4 13 46-46 28
7. Flacăra 29 11 6 12 31-37 28
8. F.C. Olt 29 11 4 14 35-46 26
9. F.C.M. Brașov 29 10 5 14 40-40 25

10. A.S.A. Tg. Mureș 29 12 1 16 43-55 25
11. Rapid 29 8 9 12 27-43 25
12. Sportul Studențesc 29 8 7 14 32-42 23
13. „U" Cluj-Napoca 29 8 7 14 34-47 23
14. S.C. Bacău 29 8 7 14 28-48 23
15. F.C. Argeș 29 8 6 15 29-41 22
16. „Poli" Timișoara 29 8 6 15 27-42 22
17. Petrolul 29 8 6 15 18-41 22
18. C.S.M. Suceava 29 8 5 16 28-59 21

Cea de a XXX-a ediție a 
Campionatului de handbal mas
culin — Divizia A s-a încheiat 
ieri cu victoria echipei Steaua 
București, care cîștigă pentru 
a 21-a oară titlul de campioană. 
Formația bucureșteană mal are 
de susținut o partidă restantă 
cu H. C. Minaur Baia Mare, 
dar ea nu mai are efect asupra 
primului loc în clasament, ceea 
ce nu înseamnă că nu va fi 
deosebit de atractivă.

Echipele Relonul Săvinești șt 
Metalul Bistrița au retrogradat 
în Divizia B.

STEAUA — DINAMO 33—25 
(16—16). Derbyul campionatu
lui a fost onorat de cele două 
formații fruntașe, prlntr-o dis

In Campionatul de rugby

DINAMO - ȘTIINȚA
Surprizele se țin lanț în cam

pionatul de rugby. De data a- 
ceasta performera etapei (• 
18-a) a fost Știința Petroșani, 
care a Învins pe Dinamo 1* 
București, după o partidă dra
matică.

DINAMO — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 12—15 (9—6). Pe cit 
de neașteptată, pe atît de lău
dabilă este victoria studenților 
rugbyștl din Valea Jiului (an
trenor Ion Lomotă) care, am
biționați de (prea)modestul lor 
loc din clasament (10), intr-o 
tresărire de orgoliu, au ținut 
să dovedească că se pot măsura 
cu cel mai buni. Succesul lor 
asupra XV-lui dinamovișt ti 
remontează (moral) în cursa lor 
admirabilă de rămînere în pri
ma divizie. De la început par
tida s-a anunțat spectaculoasă, 
iar cel oare încearcă... ținta 
sînt petroșănenii. Dar Bezărău, 
omul lor „de șut", greșește de 
trei ori la rînd. Ocaziile ratate 
se răzbună si cîteva minute 
mal tîrziu, după o grămadă în 
jumătatea de teren a oaspeți
lor. balonul iese „curat" si TO
FAN (pe post de „uvertură“). 
cu o suită de fente reușite reaili- 

CLASAMENTUL

pută In care nimeni nu și-a 
precupețit priceperea șl ener
gia, cu faze de adevărat specta
col, care a îneîntat numerosul 
public prezent în sala Floreas- 
ca, reușind să-1 desprindă cel 
mai adesea din tensiunea în 
care asculta transmisia partidei 
de la Baia Mane. Echipa Steaua 
a etalat o formă de zile mari, 
principalii săi jucători făcînd 
dovada integrală a valorii șl 
talentului lor, printr-un travaliu 
cu adevărat remarcabil. A cîș- 
tigat Steaua, la o diferență 
mare față de trecutele întîlniri

Mircea COSTEA

(Continuare in vag a 4-a)

PETROSANI 12-15!
zează primul (și singurul!) 
eseu. Ia centru, facilitând mv- 
cina transformării lui de către 
F. ION : 6—0. Jocul este ner
vos și se comit multe greșeli 
de o parte șl de alta. DupA 
Bezărău. e rîndul lui Sava «& 
greșească. Apoi, pe fondul pre
siunii studenților, Iliev • pe 
punctul de a înscrie (eseu), dar 
Caragea îl „agață" în ultima 
clipă.

Asaltul la cele două ținte 
continuă sl .în fine (1). BEZĂ- 
RĂU izbutește 2 l.p„ în timp 
ce F. ION — doar una. Scant 
reprizei: 9—8. După pauză as
pectul meciului nu se schimbă 
radical. tu ciuda eforturilor hH 
M. Faraschlv de a-șl XanM 
înaintașii (mai activi Vereș ți 
Caragea), sau trelsferturile 
(Tofan), cei care se descurcă 
mal bine sînt tot „vizitatorii", 
— apărători intratabili. După 
trei tentative, BEZĂRĂU ega
lează din drop. Un șut lung e 
rezolvat nefericit de Copil, care 
șutează direct în brațele hd

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)



LA VOLEI, FRUNTAȘELE ÎȘI PĂSTREAZĂ AVANSUL DIV
(Urmare din pag. 1)

TRACTORUL BRAȘOV — VI
ITORUL DINAMO BACAU 1—3 
(—14, 10, —11, —10) șl 2—3 (—8, 
10, 6, —6, —8). Oaspeții s-au im
pus destul de ușor, brașovenii 
fcomițînd numeroase greșeli, la 
preluare și in atac (stereotip), 
dar mai ales la servicii (20 im
precise numai în primul joc!). 
De la gazde s-a resimțit absen
ta lui Ferariu. S-au evidențiat: 
Pralea, A. Ion, loniță șl Dră- 
ghici de la băcăuani, parțial 
Crișan șl Zamfir de la brașoveni. 
Arbitri: C. Pitaru șl M. Niță (V. 
SECAREANU, coresp.).

GRUPA 7-12
C.S.U. SANATATEA ORADEA 

— EXPLORĂRI MOTORUL C.S.Ș.
2 BAIA MARE 0—3 (—6, —10,
—15) șl 1—3 (—13, —15, 13, —8). 
Băimărenli au cîștigat pe merit 
in fața unei ‘ formații resemnate 
cu retrogradarea. Cel mad buni: 
Dumitru, Szilagyi, Todoran, Szei- 
bel (E). Răduță și Dragos (CSU). 
Arbitri: O. Manițiu — Ai. Rafu 
(I. GHIȘA, coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 3—1 (6, —9, 14, 9) șl 3—1 
(10, 5, —7, 6).

C.S.M.U. SUCEAVA — RELO- 
NUL SAVINEȘTI 3—1 (12, —9,
», 9) și 3—1 (9, 7, —12, 10). Re
marcați: Mărginean, Mîndru, Cos- 
teniuc șl Mogoș, respectiv Buruș 
și Savu. Arbitri: Al. Dragomir — 
V. Tilcă. (I. MÎNDRESCU, coresp.)

FEMiNIN 
GRUPA 1-6

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 2—3 
(11, —13, —9, 7, -6) și 3-1 (1,

—5, 5, 11). Simbătă, dinamovlstele 
au obținut un sucoes meritat, fi
ind mai precise la preluare și la 
blocaj, în timp ce gazdele, care 
au evoluat crispat, au comis une
le greșeli în situații ușoare. Di- 
namovistele au avut în Irlna Ve- 
licu, Mirela Popa, Alina Pralea și 
Cristina Pirv cele mai bune ju
cătoare. In cea de a doua parti
dă Flacăra Roșie a juoat cu mai 
multă decizie încă de la început 
și, deși a avut o cădere în setul 
secund, a dominat destul de clar. 
De data aceasta, dinamovistele 
n-au mai practicat jocul bun la 
fileu (atac și blocaj) din ziua 
precedentă. La învingătoare au 
ieșit în evidență Niculina Bujor 
și' Corina Olteanu. Arbitri: C.
Gogoașe — M. loanovici, respectiv 
N. Grigorescu — A. Dinicu (Octa
vian GUȚU, coresp.).

DACIA PITEȘTI — UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA 3—2 (8. 
—12, 12, —5, 12) șl 0-3 (—11,
—13, —8). Partidele au stârnit un 
interes deosebit, iar cele două 
echipe au furnizat jocuri fru
moase, de bun nivel tehnic și 
spectacular, desfășurate sub sem
nul echilibrului. Arbitri : M. Ni- 
colau și C. Oprea (I. POPESCU, 
coresp.).

C.S.U. RAPID GALAȚI — FA
RUL CONSTANȚA 3—0 (8, 4, 16) 
șl 3—0 (8, 12, 10). La capătul 
unor partide de nivet modest, 
gazdele s-au impus cu destulă 

ușurință. Cele mal bune: Ileana 
Berdilă, Daniela Dinică și Alina 
Mocanu de la gălățence, Maria 
Enache șl Marinela Neacșu de la 
constănțence. Arbitri: V. Vră- 
jescu — Ov. Pop, respectiv L. 
Mlhalache — V. Vrăjescu (T. SI- 
RIOPOL, coresp.).,

GRUPA 7-12

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU 3—0 (9, 7,
11) și 3—0 (10, 12, 11). Giuleșten- 
cele au dominat în ambele par
tide mai clar declt arată scorul. 
Remarcări: luliana Enescu, Cris
tina Anton, Daniela Buhlea (R) șl 
Anca Nlstor (C.S.M.) Au arbitrat: 
D. Negroiu — A. Nedelcu, res
pectiv C. Manițiu — Gr. Nedelcu 
(N. ȘTEFAN, coresp.).

ȘTIINTA BACAU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 0—3 (—14, —10, —3) 
și 1—3 (—17, —11, 8, —12). Două 
victorii prețioase ale vîlcencelor 
în lupta pentru supraviețuire în 
„A“, în două partide lipsite de 
virtuți tehnice. Arbitri: .Z. Mol- 
doveanu — N. Ionescu (Eug. 
TEIRAU, coresp.).

OLTCIT CRAIOVA — PENICI
LINA IAȘI 3—2 (—9, 11, 4, —10, 
3) șl 1—3 (—10, 5, —11, —9). Pe 
greșelile de preluare șl atac ale 
oaspetelor, craiovencele au cîști
gat la limită prima Intiilnire, dar 
au evoluat slab în cea de a doua, 
cînd ieșencele s-au distins în a- 
părare. Evidențiate: Mirela Ne- 
culiță, Liliana Hermeneanu, res
pectiv Gabriela Copcea și Tatia
na Popa. Arbitri: D. Delcea — 
A. Ionel (Șt. GURGUI, coresp.).
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ACȚIUNI OFENSIVE NON-STOP!
Meciul de pe Ghencea a debu

tat spectaculos, cu atacuri în 
viteză la ambele porți, replica 
deschisă a era io veni lor fiind pes
te așteptările multora (inclusiv ale 
adversarilor !), prima mare oca
zie (asemenea faze abund înd 
apoi) aparțin în du-le chiar oaspe
ților : min. 5 — Bîcu, infiltrat in 
careul stelist în urma unei ine
xactități a lud Belodedici, a șu
tat prea aproape de Stingăciu 
pentru a-1 învinge. Și într-un sin
gur minut (8) am consemnat un 
șut al lui Badea, puțin peste 
transversali lui stîngaciu, ca 
apoi Lung să scoată senzațional 
balonul în corner la un șut al 
lui Hagi. Aspect de echilibru care 
avea să se păstreze în primele 20 
de minute (punctate de ratările 
lui Lăcătuș, Geolgău șl, mai 
ales, Pițurcă). Ca apoi meciul să 
„curgă" doar spre buturile lui 
Lung, dominarea netă a liderului 
nead'Uiciînd în plus pînă la pau
ză deoît un șt'ut al lui Hagii, 
dintr-o lovitură liiberă de la 16 m 
(min. 37), care a făcut să tre
mure (la propriu !) poarta lui 
Lung.

Repriza secundă păstrează a- 
ceeaiși amprentă a debutului, cu 
un corectiv esențial ; în min. 48 
HAGI a deschis scorul, printr-un 
șut în colțul lung: 1—0. Două 
minute mai tîrziu Biță trimite 
balonul cu capu.1 alături de 
poarta lui Stângaci u, numai de 
la 4 m., ratând egalarea. Din nou 
intră în „rol" golgeterul cam
pionatului, Pițurcă, în acest meci 
neinspirat, irosind două mari 
ocazii (min. 56 și 57), la cea de 
a doua balonul, expediat de la 
numai 6 m, întâlnind stâlpul din 
stingă Iul Lung.

BĂLAN, duminică cel mai bun 
jucător al Stelei, își încununează e-

STEAUA 3 (0)
UNiV. CRAIOVA 0

Stadion Steaua; teren excelent; 
timp bun; spectatori — circa 
30 000. Șuturi; 39—HI (pe poartă: 
23—4). Cornere: 21—4. Au marcat: 
IIAGI (min. 48), BALAN (min. 
73), PIȚURCĂ (nx<n. 80 — din 
penalty).

STEAUA; Stîngaciu 7 — Iovan 
7, Bumbescu 8, Belodedici 7, Ro- 
tariu 7,5 — Bălan 8,5, T. Stoica 
7. Hagi 7, Majaru 6 (min. 76 Ba- 
lint) — Lăcătuș 7 (min. 86 Co1o- 
caru), Pițurcă 6.

*U“ CRAIOVA : Lung 8,5 —
Bica 6. Săndoi 7, Irimescu 7, Mă- 
năilă 6,5 — Ciurea 6, Șt. Stoica 
6, Geolgău 7, Badea 7 — Bîcu 6. 
Biță 6.

A arbitrat bine FI. Popescu 
(Ploiești); la linie: V. Antohl 
(Iași) și M. Ionescu (Tîrgoviște).

La speranțe; 2—1 (2—1).

voluția printr-un șut înșelător, 
din marginea; laterală a suprafe
ței de pedeapsă, Lung așteptîn- 
du-se Ia o centrare: 2—0. Și duPă 
ce PIȚURCĂ n-a reușit să în
scrie de Ia numai 4 m, doar cu 
Lung în față (imin. 78), avea să 
o facă de la... 11 m, transfor- 
mînd lovitura de pedeapsă (min. 
80), în urma unui fault în careu 
asupra lui T. Stoica : 3—0.

După 39 de șuturi (record f) și 
21 de cornere, în cele din urmă 
un scor net, pe leplin meritat, 
înte-un meci deosebit de atric- 
tiv șl sportiv.

Paul SLAVESCU
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(Urmare din pag. 1) 
lliev, pasă lui BEZARAU și- 
din nou drop: 9—12! Dinamo 
contraatacă dezlănțuit și... F. ION 
— l.p.: 12—12. Se pune întreba
rea: va oeda Știința în final? 
Dar „ortacii" lui Ortelecan și 
Petre Dorobanțu nu se lasă; 
ba mai mult, lor le aparține 
șutul ultimei șanse și tot BE- 
ZARĂU (autorul tuturor punc
telor!), din l.p., le aduce o v;c- 
torie muncită din greu, cu atit 
mai meritată. A arbitrat foarte 
bine Mihai Popa din Iași.

GRIVIȚA ROȘIE — FARUL 
CONSTANȚA 18—6 (9—0). Par 
tida din deschidere a decepțio
nat, în general, jocul ambelor 
echipe, deși dîrz, nu a avut 
limpezimea cerută de la două 
dintre fruntașele (consacrata) 
ale rugbyului nostru. Bazîn- 
du-se pe „piciorul de aux“ al 
Iui RADU (2 drop, 2 l.p.,
taansf.) și pe un eseu al lui 
PETRE (plecare pe lingă tușă, 
fără placajele decise ale ad
versarilor) bucureștenii au cîș
tigat normal, fiind mai activi, 
mai motivați în obținerea vic
toriei. A surprins jocul lipsit 
de ambiție, de combativitate al 
„XV-lui“ de pe Litoral, care 
ne-a obișnuit, în trecutul nu 
prea îndepărtat, cu prestații 
mult mai bune. (A marcat BE- 
ZUȘCU — 2 l.p.). Sigur, nu
meroșii tineri din ambele gar
nituri: Zanfir, Arghir, Cumpă- 
tescu, chiar Ținea (la Constan
ța), Vlad, Cr. Gheorghe, Mar-

Constăn(eanul N. Dinu pleacă la atac după o grămadă. Dumitru 
(căzut) îl... încurajează. în timp ce Pongracz e gata să-l în- 

tîmpine. (Grivița Roșie — Farul 18—6)
Foto : Eduard ENEA

ADMINISTRAȚIA DE STAT lOTO-PDONOSPODT INTODMEAlA
• REZULTATELE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 22 
MAI 1988 1. F.C. Olt — Victo
ria Buc. X ; 2. „U“ CSuj-Na- 
poca — Dinamo 2 ; 3. Gloria- 
B-ța — F.C. Bihor 1 ; 4. Are
zzo — Parma X; 5. Atalan- 
ta — Cremonese 2 ; 6. Barle
tta — Catanzaro 2 J 7. Lazio — 
Udlnese 15 8. Lecce — Bari 1 ; 
9. Modena — Messina ÎȚ 10. 
Padova — Bologna 2; 11. Pia
cenza — Brescia 2 ; 12. Sambe-

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY
cu, Carp (la Grivița) ar pleda 
pentru circumstanțe atenuante. 
Totul e să nu așteptăm prea 
mult... în nota meciului (confuz 
adică) arbitrajul ieșeanului Gh. 
Prisăcaru. (D.C.).

STEAUA — CONTACTOARE 
BUZĂU 33-21 (15—9). Greu
meci a avut ieri dimineață 
campioana! Eliberată de ori
ce complex. formația bu- 
aoiană a replicat tăios și a 
reușit să convingă, o dată mai 
mult, arătîndu-se demnă de 
luat în seamă pe orice teren. 
Așa se face că oaspeții au 
deschis scorul, iar cînd mi
litarii păreau să se desprin
dă (15—9, 18—9, 21—12) venea 
destul de prompt riposta, su
gestiv fiind rezultatul după 
scurgerea celor 80 de mi
nute regulamentare, un re
zultat sțrîns, de numai 24— 
21 pentru bucureșteni. Abia 
multele minute de prelun
gire au dus la apreciabila di
ferență, grație celei mai 
impetuoase acțiuni ofensive 
a partidei, de pe o zonă pe 
alta, cu pătrunderi viguroase 
ale lui Rădulescu. cu MOȚ 
intrînd în forță în eseu 
(transformat de ALEXAN
DRU), pentru ca IGNAT să 
mai izbutească apoi trei 
puncte, din lovitură de Pe
deapsă.

în rest, un joc sub semnul 
angajamentului deplin al

nedettese — Genoa X ; 13.
Triestina — Taranto 2.

Fond total de cîștiguri : 
1.665.969 lei, din care 216.591 lei, 
report la categoria 1.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 22 
MAI 1988. Extragerea I: 53 44 
1 7; extragerea a Iî-a: 63 18 8 
13; extragerea a IU-a: 67 66 
35 15. Fond total de cîștiguri- 
521.451 lei 

grămezilor, cu dueluri ine
dite în linia tatii : veteranul 
Cioarec contra unui Dumi
trescu cu— 13 ani mai tî- 
năr (!), sau un alt pilier cu o 
incontestabilă știință a pos
tului, Căinaru, ta fața lui 
Androuic, apoi a lui I, Ale
xandru, ambii mai puțin 
cunoscijți. dar cu multă 
dăruire. în prima repriză, 
linia a treia a Stelei — Mu- 
rariu. Radulescu, C. Florea
— a căutat să valorifice mai 
multele baloane ; în partea 
a doua s-a ajuns cu acțiunea 
pînă la aripă. însă agre
sivul zid advers nu a putut fi 
străpuns, nici măcar atunci 
cind vițezistul Boldor părea 
de neoprit spre but. pen
tru că a apărut în ultimul mo
ment inepuizabilul Dumi
tra.? (a maț impresionat, din
tre oaspeți, mai cu sea
mă Gomoescu...). Așa îneît, 
pînă la amintitul eseu, în 
prim-plan s-au aflat trans- 
formerii ALEXANDRU și, 
respectiv, PODĂRESCU, fie
care cu câte 21 de puncte la

activ! (plus IGNAT, autor 
al unei l.p. de la 55 m). Pe 
plan spectacular, puține reu
șite, o vină avînd și arbitrul 
Gh. Stoica, care a fragmentat 
exasperant jocul, iar cînd 
acesta s-a „încins" nu a in
tervenit ferm.

Geo RAEȚCHI

UNIVERSITATEA TIMI- 
ȘOARA — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 9—6 (9-6).
Gazdele s-au descurcat mai 
bine pe un timp nefavorabil 
(ploaie rece), puncțjnd prin 
DOMOCOȘ — 2 drop + l.p., 
în timp ce băimăreanul CAN
TE A a reușit o l.p. și un drop. 
Arbitru : M. Vătui. (C. CRE- 
ȚU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — POLITEH
NICA IAȘI 31—11 (13—3). Joc 
deschis, în care sibienii s-au 
distanțat spre final. Reali
zatori : BECHEȘ. IVAN-
CIUC, ZEICU, COCÎRLA, 
MITOCARU — eseuri, ROȘU
— l.p., l.p.C., SĂRAC — l.p.C., 
AMARIE — transf., respectiv 
ISTODE — 2 eseuri, COSTEA
— l.p.C. A condus E. Stoica 
(I. BOȚOCAN, coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC 
T.MU.C.B. — C.S.M. SUCEA
VA 18—6 (9—3). Med dîrz 
disputat și prima victorie a 
universitarilor, prin PORO- 
JAN — eseu. penalizare, 
BUCUR — ? Lp. + transf.,
COJOCARU — l.p.c„ NASTA- 
SE — l.p., respectiv LIVADA- 
RU 2 l.p. A arbitrat FI. Dudu. 
(N. TOKACEK, coresp.).

CLASAMENTUL
1. STEAUA 18 15 1 2 588-324 49
2. Șt. B. Marc 1:8 11 3 4 338-259 43
3. Dinamo 18 10 i 6 378-254 40
4. „U“ Tim. 18 10 0 8 344-339 3®
e. Gr. Roșie 1B • 1 8 262-258 37
6. Farul 18 9 1 8 292-284 37
7. Cont. Buzău 18 8 2 8 292-285 36
8. Podit. Iași 18 8 1 9 283-204 35
9. OSM Sibta 18 S 0 10 304-327 34

10. Șt. Petr. 18 3 5 8 230-344 33
IU. CSM Sv. 18 6 0 12 253-342 30
ie. Sp. Stud. 18 1 0 17 233-507 20

I -------------------
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HUNEDOARA, 22 (prin telefon). 
Cartonașe galbene și accidentări, 
multe și notabile absențe în cele 
două ‘ formații, iar Bacăul, fără 
5—6 titulari, a fost o pradă u- 
șo ară pen tir u Corvi nul, în prima 
repriză cînd echipa gizd'ă a 
jucat ca în zilele ei bune. După 
pauză, parcă prea mulțumiți de 
ei, hunedorenii au rărit frumoa
sele lor atacuri, preferind jocul 
pozițional, și băcăuanii au echi
librat partida, pentru ca în fi
nal să cîștige... repriza, cu L—0, 
eviibînd scorul de proporții care 
se anunța pînă la pauză. Cîteva 
faze mai importante. Nu trecu
seră decît 64 de secunde ciînd 
Klein a centrat, dar Gabor nu a 
marcat de la numai 7 m. In min. 
9, a centrat Gaboir, cap Klein 
și Cîmipeanu a scos prin reflex, 
în min. 11, avea să se deschidă 
seria celor 5 goluri ale reprizei : 
la centrarea lui Gabor, VĂETUȘ 
a reluat în gol, de la 6 m. în 
min. 19, o impecabilă centrare a 
lui Văetuș a fost urmată de o 
excelentă preluare a talentatului 
HANGANU, care a schimbat în
șelător direcția și a înscris la 
colț. în min. 28, iar încrucișări, 
iar ,,un-doi“-ur'i, pe care GABOR 
Ie-a încheiat, cu un șut de la 17 
metri, ureînd scorul la 3—0 ! 
Dar în min. 32, Ia un metru de 
linia de fund, adică un corner 
scurt", ȘOIMAN a înscris dintr-o 
lovitură liberă, gol spectaculos, 
la vinclu, în colțul lung. Dar 
băcăuanii n-au avut timp să se 
bucure pentru că în minutul ur
mător (33), la o centrare a iui 
Klein, HANGANU a înscris 
spectaculos, cu capul.

I
| FINAL DEBORDANT AL GIULEȘTENILOR
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I

Partidă aprigă pe gazonul bă- 
trînuilui stadion de lingă Podul 
Grant. Deși porneau favorițl, ju
cătorii Rapidului au primit o 
replică extrem de viguroasă din 
partea sucevenilor, aceștia din 
urmă juoîndu-șl pînă Ja caipăt 
șansa, așa cum afirma Înaintea 
meciului portarul lor Alexa. Dar 
ea, șansa, nu le-a surîs la Înce
putul confruntării, cînd au con
traatacat tăios șl au ratat bune 
ocazii prin Șumulanschi (min. 5), 
Cașuba (<min. 9 — bară) și Păiuș 
(min. 20 — intervenție Un ex
tremis a lui Toader). Duipă aceas
tă „furie" a moldovenilor, Ra
pidul și-a mai revenit din... ui
mirea produsă de jocul foarte 
bun in apărare și inventiv în 
atac al oaspeților, și-a strîns rin- 
duȚlle, a obținut corner după 
corner, a ratat prin L. Ilie, In 
min. 39, șl a reușit golul mult 
așteptat de tribune în. min. 43 : 
la un atac pe stingă al giulește- 
nilor, Bacoș a centrat, Cristeseu 
a lovit balonul cu mina șl arbi
trul, foarte aproape de fază, a 
acordat lovitură de la 11 m, pe 
care ȚIRA a transformat-o cu 
un șut plasat, în stingă portaru
lui sucevenilor : 1—0,

După pauză, pe teren a apărut 
parcă o altă echipă Rapid. Gaz
dele au mărit temipo-ul, au gîn- 
dit mai mult jocul, au pasat 
mai precis. La finalizare Insă nu 
a apărut omul care să-i pună 
probleme lui Alexa. In afara lui 
... Gafencu, cta care, min. 66, « 
fost la un pas de au togol 1 Dar, 
Începând ddh min. 75 a urcat, to
tuși, la rampă liderul echipei giu- 
leșbene, Goanță. Tirziu, e ade
vărat, dar mal bine declt deloc. 
Șl după ce decarul Rapidului a 
trecut ți de Alexa (min. 77) ți 
a șutat peste poarta goală, ta

CORVINUL 4 (4) I
S.C. BACĂU 2 (1) j

Stadion Corvinul ; teren moale, 
alunecos; timp Închis; specta
tori — circa 5 000. Șuturi: 19—7 
(pe poartă: 13—3). Cornere: 10—0. 
Au marcat: VĂETUȘ (min. 11), 
HANGANU (min. 19 și 33), GA
BOR (min. 28), respectiv ȘOI
MAN (min. 32), IVANOV (min. 52).

CORVINUL: loniță 6 (min. 66 
Trică 6) — Bejena-riu 6. Mărgi
nean 6 (miin. 84 Dubinciuc). 
Bulga.ru 6, Tîrnoveanu 6 — Bur
lan 7, Petcu 7, KLein 7,5 — Ga
bor 7, Hanganu 7, Văetuș 7.

S.C. BACĂU: Cîmpeanu 5 —
Andrieș 5, Vasilache 6, Borcea 5, 
Eflisei 5 — Burleanu 6, Haddău 6, 
Mitici 5. Florian 6 — Șoiman 7, 
Ivanov 6,5.

A arbitrat bine C. Gheorghe: 
la linie: Șt. Ursu (ambii din Su
ceava) și M. Niculescu (Bucu
rești).

La speranțe: 2—1 (0—0).
O a..................   i riTT- - - ---

După pauză, cum spuneam, 
localnicii au redus motoarele și 
in min. 52 IVANOV avea să în
scrie cu un șut puternic de la 10 
metri. La șutul lui Tîrnoveanu 
(min. 60) s-a opus portarul Cîm- 
peainu ; în min. 61, a fost o 
mare ratare 1 lui Hăidău de îa 
7 m ; în min? 63. l-a imitat, la 
poarta cealaltă, Văetuș și scorul 
a rămas 4—2, departe de ceea 
ce se întâmplase în prima repriză.

Constantin ALEXE
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RAPID 2 (1)
C.S.M. SUCEAVA 0

Stadion Giulești; teren bun; 
timp noros; spectatori — circa 
15 000. Șuturi; 15—9 (pe poartă: 
5—6). Cornere: 9—8. Au marcat: 
ȚIRA (min. 43 — din penalty) ți 
L. ILIE (min. 82).

RAPID: Toader 7 — Vlad 5 
(mim. 17 Drăghiei 7), Matei 5 
(pentru durități), Rada 7, Bacoș
7 — Cîrstea 7, L. Ele 7,5 Stoica 
6 (min. 76 Marinescu), St. Popa
8 — Goanță 7, Țîră 7.

C.S.M,: Alexa 6 — Ungurean 5 
(min. 68, Susanu 6), Breniuc 6, 
Cristeseu 6, Butnaru 6 — Gafen- 
cu 6, Șumulanschi 6, Bullga 7 — 
Păiuș 6. Sfrijan 7, Cașuba 8.

A arbitrat bine V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin); la linie: 
I. Velea ți M. Florea (ambii din 
Craiova).

Cartonașe galbene: MATEI, 
CÎRSTEA, SUSANU.

La speranțe: 3—1 (1—1).

mi*n. 82, el s-a lansat intr-o cursă 
de circa 50 m, a centrat oportun, 
ta fața porții șl L. ILIE, venit ta 
viteză, a reluat ta plasă de la 4 
m, ridlcînd scorul la 2—0 ; un 
scor absolut meritat de echipa 
pregătită de Ion Dumitru și Ilie 
Greavu, dar obținut cu foarte 
mari eforturi, de... vină fiind ți 
echipa suceveană, care a jucat 
mult, mult mai bine declt eu 
două săptămâni In urmă, pe sta
dionul din șoseaua ștefan cel 
Măre.

Laurențiu DUMITRESCU
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min. 50), de

„U“ CLUJ-NAFOCA 1 (0) 
DINAMO 4 (4)

Stadion Municipal; teren bun; 
timp bun pentru fotbal; specta
tori — circa 20 000. Șuturi: 12—14 
(pe poartă: 7—7). Cornere: 6—9. 
Au marcat: DOBOȘ (min. 72), 
respectiv AN DONE (min. 1), Ml- 
HĂESCU (min. 7 și 9),LUPESCU 
(min. 19).

„U“ : Mia 5 — Meszaroș 6,
Neamțu 5, Doboș 6. Dobrotă 6 — 
Mujnal 5, I. Moldovan 5 (min. 46 
Popicu 6), Biro 5 — Cadar 5 
(min. 75 Boeru), Cîmpeanu n 5,5, 
Muntean 5.

DINAMO: Moraru 7 (min. 55 
Prunea 6) — Varga 7, Andone 7, 
Rednlc 7, Sabou 7 — Lupescu 7,5, 
Mateuț 7, Mihăescu 7,5, Orac 7 — 
Vaișcovicl 7 (min. 62 Răducioiu 
6), Cămătaru 6.5.

A arbitrat foarte bine Ș. Nec- 
șulescu; la linie: M Buciumeanu 
(ambii din Tîrgoviște) și D. Bu
ciumau {Timișoara).

La speranțe: o—4 (0—1).

84, Cîmpeanu II Încearcă un nou 
șut, dar mingea depășește bara. 
Scorul de 4—1 reflectă superiori
tatea netă a oaspeților fixată pe 
tabela de marcaj. Â fost un med 
în care viteza de joc a dinamo- 
viștilor a surprins echipa gazdă, 
iar jocul de pase al oaspeților a 
dislocat o apărare care încerca 
(zadarnic) — în prima parte — 
să reziste unei veritabile ava
lanșe.

loan CHIRILĂ

SLATINA, 22 (prin telefon). 
Startul partidei lăsa impresia că 
înbîlnirea se derulează în... com
plexul Dinamo, C. Solomon, ulti
mul bastion dinaintea lui Nițu, 
flxîndu-se la centrul terenului. 
Jocul mai ordonat și mal simplu 
cu pase, dintr-o bucată, al „ll“-lui 
bucureștean se impune în fața 
unei formații care șl-a luat mă
suri suplimentare de siguranță. In 
min. 5, Damaschin I la o acțiu
ne pe cont pțopriu, pătrunde în 
careu, șl de la U metri șutează 
milimetric pe Ungă stîlpul din 
stingă porții lui Gherasim. Trep
tat „mijlocul" lui F.C. Olt lim
pezește mal mult în momentul 
construcței, dar Nițu are emoții 
numai la pătrunderile insistentu
lui fundaș I. Dumitrescu. In min. 
30, în urma unei lovituri libere, 
din apropierea carelui, Minea ex
pediază puternic balonul peste 
transversală. Ultima ocazie de gol 
a primei jumătăți a partidei o 
consemnăm în min. 36, cînd Ba
laur execută o lovitură liberă de 
pe partea stingă șl Marea, urcat 
în atac, trimite cu capul „peste".

La reluare, în min. W, Leța din 
poziție centrală șutează peste 
transversală, iar diupă trei minu
te o acțiune periculoasă pe 
dreapta a lui Laurențiu se sol
dează cu o degajare a lui Ursu. 
In replică, la cealaltă poartă, în 
min. 54 Dican șutează cu „bol
tă", de la 18 m., peste Gherasim, 
dar și peste transversală. Din a- 
cest moment ofensiva gazdelor 
animată de Pena este tot mai in
sistentă, dar pripeala in fața por
ții lui Nițu face ca tabela de 
marcaj să nu se modifice. La 
unul dintre contraatacurile tă
ioase ale bucur oștenilor notăm e

I F.C. OLT 0
| VICTORIA 0

Stadion „1 Mai"; teren bun; 
timp1 înnorat; spectatori — circa 
7 000. Șuturi: 9—15 (pe poartă: 
2—5). Cornere: 5—3.

F. C. OLT : Gherasim 7 — 1. 
Dumitrescu 7, A. Popescu 6, Mi
nea’ 6,5, Mihall 6 — Laurențiu 6 
(min. 69 C. Gheorghe 5), M. Po
pescu 5, Leța 6, A. Georgescu 6
— Pena 7, Turcu 6.

VICTORIA; Nițu 6,5 — Ursu 6, 
Mirea 7. C. Solomon 7, Balaur 6
— Cojocaru 7,5, Augustin 6 (min. 
82 Comănescu). I.aiș 6 — Stere 
5 (min. 55 Uleșan 6). Damaschin 
I 7, Dican 6.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tețea (Pitești); la linie: O. Ștreng 
(Oradea) șl I. Danciu (Petroșani).
Cartonașe galbene: M. POPES

CU. LEȚA, NIȚU.
La speranțe: 2—3 p—1).

• .............. ■ IUN.............

fază fierbinte, în min. 79, cînd 
Gherasim are un excelent reflex 
la șutul lui Damaschin I, de la 
numai 6 m. Ultimi mare situație 
de gol aveam s-o notăm în 
min. 83 cînd Dican singur șutează 
în Gherasim. Șl. astfel, devii lui 
Dumitru Nlculae Nicușor pleacă 
de la Slatina cu ura punct, pen
tru că — apreciem noi — apă
rarea lui C. Solomon putea fi 
învinsă cu greu «le un atac care 
a trăit practic numai prin Pena.

Mihai CIUCA

A LUI ANTOHI
I OȚELUL 3 (2)
| A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Dunărea; teren bun; 
timp noros; spectatori — drca 
18 000. Șuturi: 17—9 (pe poartă: 
10—3). Cornere: 16—6. A marcat 
ANTOHI (min. 24, 25 șl 66).

OȚELUL: Călugăru « — C. Stan 
7, Anghelinel 7, Aglu 7, Oprea 5 
(min. 56 G. Popescu 6) — M. stan 
7, Antohl 8, Burcea 7,5 — Han- 
ghluc 7, Măstăcan c (min. 68 Bo- 
rall 6,5), o. Popescu 7.

A.S.A. : Vodă 6 — Cr. Moldo
van 6, Jenei 6. Botezan 5, Fodor 
6 — L. Moldovan 5 (min. 61 Eros 
6), Sabău 7, I. Costel 7, Ivan 5 
— Albu 6, Cralu 5 (min. 71 Cior- 
ceri 6).

A arbitrat bine R. Petrescu ; 
la linie: I. Floricel (ambii din 
Brașov) și M. Stoenescu (Bucu
rești).

Cartonașe galbene: G. POPESCU 
La speranțe: 7—0 (4—0).

• —»»»»»»■

la 12 m, a trimis mingea In bară; 
Burcea (min. 53), de la 6 m, a 
expediat balonul In brațde lui 
Vodă. Cel de al treilea gol Pa 
semnat același ANTOHI (min. 
66), care a fructificat o pasă pri
mită de ia Burcea. In conti’niuare, 
A.S.A. a încercat să reducă «Un 
handicap, Albu, Sabău și Ctorcerl 
s-au apropiat deseori de poarta 
lui Călugăru, însă fără urmări 
pe tabela de marcaj.

Pompiliu VINTILA

CU CASETA TEHNICĂ
in telefon). 
lulul a pao- 
i orașul de 

reducînd 
spectato- 

Munlcdpalu- 
esul direct, 
nea mare 
1 din pri- 
I impresia 
repede pe 
min. 9. 11, 
:eastă posi- 
te susține 
rit-o, mai 
îă situații ; 
de Bălan 
bira. Jocul 
lerbinți ja 
a iese fru- 

ehiar sl 
male stat 
. 1», Laia 
a marca, 
s bine un- 
mai tîrziu, 

ndrași — 
printat în 
Dohot în 

e a «uti a 
la eare se
C. Pană, 

oții galben- 
5, a șutat 
respins, iar 

din fața 
>ală revine 
b, cu Avă- 
i, cel eare 
faza prin 

:hls scorul :

I F.C.M. BRAȘOV 
| FLACĂRA

REMIZĂ DE MARE LUPTĂ

IERI, ÎN DIVIZIA B
Gloria Bistrița (3-0 în derbyul cu F.C. Bihor)

a trecut pe primul loc

SERIA I

Ia relu ire, 
loeale este 

lui Marcu 
al iul C. 

gazdele iau 
prin acțlu- 

retangită a 
rată din ta" 
9—1. patru

Stadion Municipal; teren alu
necos; timp închis, ploaie; spec
tatori — circa 4 000. Șuturi; 21—12 
(pe poartă: 9—4). cornere: 9—2. 
Au marcat: TERHEȘ (min. 43), 
CIGAN (min. 58), V. ȘTEFAN 
(min. 64), respectiv C. PANA 
(min. 47), DRAGNEA (min. 71}.

F.C.M. : Polgar « — Bălan 6, 
Șulea 6, Moldovan 5, V. ștefan 7 
— Avădanel 7,5, Drăgan 6, Măr
gărit 5 (min. 50 Cigan 7), Barbu 
7 — Andrași 6. Terlieș 7 (min. 46 
Fîșic 6).

FLACĂRA; Dohot 6 — Vlscrea- 
nu 6, Ene 6, Butufel 6,5, Stănescu 
6 — Drăgnea 7, Beldie 6, C. Pană 
7.5, Marcu 7 — Lala I, Văldean 
« (min. «2 Chirlță 5).

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu; la linie: N. Gogoașe 
(ambii din Buzău) șl Șt. Rotfi- 
rescu (Iași).

La speranțe: 1—3 (9—2).

minute mai tîrziu, va fi 1—1(I 
centrează Barbu la Cigan. pasă 
către V. ȘTEFAN, eare trimite 
cu latul In plasă. In min. n> 
DRAGNEA va reduce din han
dicap : 9—2. Pînă în final jocul 
se desfășoară mai mult la 
mij’ocui terenului șl astfel 
consemnăm victoria la limită 
a echipei brașovene care acu
mulează două puncte prețioase 
în clasament ta perspectiva vii
toarelor tmtfiniri.

Stelion TRANDAFIRESCU

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon). 
Pe un teren desfundat de ploaia 
ce n-a contenit să cadă ndcl ta 
timpul meciului (a plouat și 
toată ziua de eîmbătă), am asis
tat la o luptă încleștată, între 
o apărare supranumerică a stu
denților bucuireșteni și toate li
niile formației locale. Elementul 
determinant al egalului pe «sare 
bucureștenil l-au obținut la Ti
mișoara se datorează diferenței 
de gabarit dintre cele două for
mații. Gazdele au Moșit greșit 
baloanele înalte ta fața unei 
defensive cu mulți jucători taalțl. 
Așa se explică de ce zecile de 
acțiuni declanșate spre poarta 
lui Mânu, atent șl sigur în in
tervenții, nu s-au soldat, până la 
uirmă, cu înscrierea vreunul gol. 
încercările de pătrundere, destul 
de rare, însă, ale „cavaleriei u- 
șoare" timișorene n-au avut nici 
ele sorti de izbîndă, date fiind 
condițiile terenului, dar și promp
titudinea defensivei oaspeților. 
In sfîrsit, șuturile de la distanță 
(„specialitate" C. Varga șl Pas- 
cu) nu și-au găsit nici ele ținta. 
„Alb-negril" au prezentat o bine 
pregătită și aplicată partitură 
tactică, au luptat exemplar, ca și 
partenerii tor de întrecere, pen
tru a obține un punct' ce-i ajută 
foarte mult în acțiunea de sal
vare.

Dintre momentele cele mal Im
portante ale primei reprize, vom 
nota atacurile dtn min. 1# (șut 
Pascu — de la 30 m. Mânu re
ține greu), 26 (pasă Stănlcl pen
tru Coraș, «tare n-ajunge balo
nul), 31 (lovitură din careu Pas- 
cu, Mânu boxează și lorgulescu 
degajează), 40 (lovitură liberă 
Pascu în „zid" șl, de aooio, min
gea se duce ta corner).

In partea a doua a totUniril, 
în min. 49. o pătrundere a lui 
Bobairu e oprită ta ultimul mo
ment de Pană. In mira. 60, por
tarul gazdelor intervine salutar 
la lovitura liberă executată de 
Coraș, peste 6 minute înregistrîn- 
du-se o fază identică la poarta

„POLI* TIMIȘOARA 0
SPORTUL STUD. 0

PETROLUL BRĂILA — F. C. 
CONSTANȚA 3—4 (1—1) î CÎUbO-
tariu (min. 43), Jiga (min. 61), 
Nicușor (min. 80), respectiv Po
pa (min. 11 și 75), Nedelcearu 
(min. 47), Iovănescu (min. 57).

STEAUA MIZIL — F.C. PRO
GRESUL 3—2 (3—0) î Greaca (min. 
14), C. Lazăr (min. 24 și 32), res
pectiv Glonț (min. 49), Rădulcscu 
(min. 55).

METALUL PLOPENI — ȘIRE
TUL PAȘCANI 2—0 (1—0): Toma 
(min. 7 și 87 — ultimul din pe
nalty).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
3—0 (2—0): iordache (min. 30)
Mașcu (min. 42 — din 11 m), 
Paraschiv (min. 73).

OLIMPIA RM. SĂRAT — GLO
RIA BUZĂU 4—2 (1—1): Roșu
(min. 40 și 50 — din 11 m și 04), 
Tigoianu (min. 54), respectiv I. 
Viorel (min. 30), Profir (min. 46).

UNIREA SLOBOZIA — C. S. 
BOTOȘANI 4—2 (2—0): Gostin
(min. 3), Mihall (imin. 16), Mus- 
tacă (min. 65), Constantin (min. 
80), respectiv State (min. 68), 
Epure (min. 78).

CJF.R. PAȘCANI — FEPA «74 
B1RLAD 3—0 (2—0); D. Rotaru 
(min. 27), Kereși (min. 35), 
Oprea (min. 89).

PRAHOVA CJS.U. PLOIEȘTI — 
UNIREA FOCȘANI 2—1 (1—0):
Cismaru (min. 40 și 75), respectiv 
Popa (62).

INTER VASLUI — POLITEHNI
CA LI ȘI 0—0.

Relatări de la: I. Grigoriu, R. 
Alexandrescu, V. Frîncu, I. Dia- 
conu, T. Budescu, I. Matei, C. 
Enea, O. Bălteanu și M. Florea.
1. F.C. C-ȚA
2. „Poli“ lași
3. Progr. Br.
4. Steaua Mizil
5. Unirea Focș.
6. Prahova PI.
7. CFR Pașcani
8. Șiretul
9. Met. Plopeni

10. Inter Vaslui
11. Gloria Buzău
12. Delta Tulcea
13. C.S. Botoșani
14. Ceahlăul
15. FEPA '74
16. Unirea Slob. 
Iff. Olimpia Rm S 
18. Petrolul Br.

28 17 7 4 51-22 44 
2'8 14 7 7 47-M 35
28 14 7 7 53-32 35
28 15 2 11 49-36 C2
28 13 5 10 34-40 31
28 12 6 10 37-3C 30
28 13 2 13 52-40 28
28 13 2 13 32-35 28
28 12 4 12 38-41 28
28 12 4 12 27-34 28
28 10 7 11 49-37 27
28 11 4 13 34-40 26
28 11 4 13 37-44 26
28 10 5 13 37-39 25
28 9 7 12 32-36 25
28 10 5 13 28-40 25
28 11 2 15 28-47 24
28 3 4 21 25-74 10

ETAPA VIITOARE (joi 26 mai): 
C.S. Botoșani — Olimpia Rm. 
Sărat (0—2), FEPA ’74 Bîrlad — 
Unirea Slobozia (3—3), Unirea 
Focșani — C.F.R. Pașcani (1—5), 
F.C.M. Progresul Brăila — Pra
hova C.S.U. Ploiești (1—1), F.C. 
Constanța — Steaua Mizil (1—2), 
Politehnica Iași — Petrolul Bră
ila (1—1), Șiretul Pașcani — In
ter Vaslui (1—2), Ceahlăul P. 
Neamț — Metalul Plopeni (0—1), 
Gloria Buzău — F.C.M. Delta Di
namo Tulcea (1—1).

SERIA A Il-a -----------------------------------
Stadion .1 Mal; teren îmbibat 

de apă; timp ploios; spectatori 
— «drca 10 000. Șuturi: 24—7 (pe 
poartă: 11—3). Cornere! 5—4.

POLITEHNICA: Molse 7 —
Pascu 7, Crăciun 7, Oancea 7, C. 
Varga 7 — Neagu 6, Manea 7, 
Bozeșan n 7 — Bobaru 7, Oloșu- 
tean 7, Banu ( (min. 46 Dudaș 
5; min. 74 Vlaicu 7).

SPORTUL STUDENȚESC: Mânu 
8 — M. Marian 7, Pană 7, Iorgu- 
lescu 7,5, ducă 7 — Țlcleanu 7, 
Cristea 6. Munteanu II 7 (min. 
89 Pdogea), Stănlci 7 (min. 58 
S. Răducanu 6) — Țlrlea 6,5, Co
raș 7,5.

A arbitrat bine N. Din eseu; la 
linie: I. Dogaru (ambii din Rm. 
Vîlcea) șl C. Coreean (Reșița).

Cartonașe galbene: CIUCA,
IORGULESCU, MUNTEANU U.

La speranțe: 1—0 (0—0).

lui Mânu, autorul „balonului pe
riculos" fiind Pascu. Oaspeții 
ies mai mult la atac și ta min. 
68 șl 77 Țîrlea întreprinde rai
duri periculoase. Tribunele au 
emoții în min. 79, cînd Pascu 
trimite balonul înapoi, Molse era 
ieșit din poartă, dar mingea tre
ce «m puțin pe Ungă poarta ti
mișoreană. In ultimele zece mi
nute, veritabil asalt la poarta lui 
Mânu, care ta min. (1 șl 97 in
tervine cu promptitudine. In min. 
89, Oloșutean trimite mingea ra
zant pe lingă buturile bucurește- 
ne, tar ta ultimele fracțiuni de 
secundă ale meciului Vlaicu rea
lizează o acțiune spectaculoasă 
în careu, bucureștenil rezolvlnd 
situația prin aoordarea unei... 
lovituri de colț.

Eftimie IONESCU

INTER SIBIU — JIUL PETRO
ȘANI Z—1 (Z—O): Stănescu (mira. 
1), Armenean (min. 13), respectiv 
B. Popescu (mim. 72).

CJVI.M. PANDURII TG. MU — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—9 (1—9) : 
Gașpar (min. 20).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— CHIMIA RM. VILCEA 9-0.

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 2—1 (1—0) : Plotoagă
(min. 40), Anton (min. 72), res
pectiv Calafețeanu țmln. 64).

I.C.I.M. BRAȘOV — SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 9—0 
(1—0): Chloreann (min. 31 ri 55) 
șl Berteanu (mira. 09).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— METALUL BUCUREȘTI 2—1 
(1—1): Udrea (min. 16 șl 54 — 
ultimul din 11 m), respectiv Po- 
mohaci (min. 6).

MECANICA FINĂ BUCUREȘTI
— C.S. TÎRGOVIȘTE 9-0.

SPORTUL „30 DECEMBRIE» — 
PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI 3—0 (2—0): Neagu (min.
9), Covacîu (min. 12 șl 87).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—1 (1—1): 
Iliescu (min. 24), respectiv Pre
data (min. 11).

Relatări de la: I. Ionescu. S. 
Băloi, L Botezan, N. Donclu, C. 
Gruia, M. Focșan, A. Soare. B. 
Radu, C. Bartales.

1. F. C. INTER 28 20 3 5 82-21 43
2. Jiul 28 17 2 9 46-27 36
3. Pandurii 28 14 6 8 40-25 34
4. Electro put ere 28 15 1 12 58-36 31
5. Gaz Metan 28 15 1 13 42-33 31
6. Chim. Rm. V. 28 12 6 10 38-29 30
7. C.S. T-Viște 28 13 4 11 39-31 30
3. LCJJ4. 28 12 5 11 36-30 29
9. Stp. „30 Dec." 28 13 3 12 26-20 29

10. Tractorul 28 13 2 13 30-30 28
11. Electromureș 28 10 7 11 33-38 27 
13. Autobuzul 28 10 6 12 28-35 26 
13. A.S. Drobeta 28 10 6 12 35-46 26 
M. Mec. Fină 28 11 4 13 28-43 26
15. Sp. Munc. Sl. 28 10 5 13 30-37 25
16. Sp. M. Car. 28 10 5 13 30-40 25 
117. Met. Buc. 28 5 6 17 28-46 16 
18. Progr. B'UC. 28 4 4 20 18-44 12

ETAPA VIITOARE (joi 26 mai) : 
Progresul Voința București — 
Metalul București (1—1), Electro- 
putere Craiova — Sportul „30 
Decembrie" (0—1), Sportul Mun- 
citoreso Slatina — Sportul Mun
citoresc Caracal (1—1). Chimia 
Rm. Vîlcea — I.C.I.M. Brașov 
(2—1), Tractorul Brașov — Elec
tromureș Tg. Mureș (0—4), Jiul 
Petroșani — C.M.M. Pandurii Tg. 
Jiu (0—1), Gaz Metan Mediaș — 
F.C. Inter Sibiu (1—3), C.S. Tîr
goviște — Autobuzul București 
(0—1), Mecanică Fină București 
— A.S. Drobeta Tr. Severin (0—3).

SERIA A III-a

VICTORIE PREȚIOASĂ, IN EXTREMIS7 ’
PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). 

Meci de mare luptă ta care ne
voia de puncte și-a pus ampren
ta pe nivelul partidei. Jocul a 
fost deseori fragmentat de nu
meroase faulturi de ambele părți, 
situațiile de god fiind destul de 
rare. După un Început modest, 
ta care jocul s-a desfășurat mal 
mult la mijlocul terenului, in 
min. 19 am notat prima posibi
litate a localnicilor de a deschide 
scorul prin Ciclureae, care, din 
afara careului, a expediat balo
nul ta stîlpul din dreapta porții 
lui Speriata. A urmat, peste pa
tru minute, voleul Iul Mocanu, 
mult peste... In min. 25, argeșe
nii expediază primul lor șut prin 
C. Pană, dar balonul trece pes
te „transversală*. ÎI imită Badea 
în min. 29. tar ta min. M Bă- 
nuță a șutat prin surprindere și 
Jipa a respins cu dificultate In 
oomer. Petroliștii revin in atac 
și Caclureac (min. >1) reia, din 
apropiere, peste poartă.

La reluare, in primul sfert de 
oră, nimic deosebit la cele două 
porțl. se joacă tensionat, acțiu
nile nu se leagă, argeșenii ae 
apără organizat si Petrolul nu 
reușește să desfacă defensiva 
oaspeților. In min. S3, Cr. Ene 
trimite «ni capul si Speriata 
scoate balonul de la vtaclu. Du
pă ce Ignat (min. 71) S încearcă 
pe Jipa eu un sut de la *5 m, 
petroliștii irosesc o Imensă situa
ție de gol (ta min. 75), «dnd Ma
nea, singur ta 9 m, a trimis pes
te bară. Si «dnd se părea că 
partida se va încheia cu un scor 
alb, ta min. S3 spectatorii ploleș- 
tenl exultă: Ruse execută o lo-

I PETROLUL 1 (0) I
1 F.C. ARGEȘ 0 J

Stadion Petrolul; teren bun; 
timp noros; spectatori — «drca 
12 OOT. Șuturi: 13—5 (pe poartă: 
S—2). Cornere: 11—1. A marcat 
PITULICE (min. S3).

PETROLUL: Jipa I — Ruse 7, 
Panait 7, Ștefan 7,3, P. Gușe S 
— Mocanu s, Pitulice 7,5, Ursea 
7 — Cr. Ene s, Caclureac 7 (min. 
62 Catinca S), I. Gușe < (mira. 57 
Manea 6).

F. C. argeș: Speriata S — 
Volcu < (min. 95 Eduard), Stan- 
cu S, Plrvu 7, Tănase S — Vllâu 
6, M. Mlhal 5 (min. 37 Obreașcu), 
Badea 7, Bănuță 9 — C. Pană S, 
Ignat 6,5.

A arbitrat bine G. Ionescu; la 
linie: Gh. OHțern (ambii dta 
București) șl A. Gheorghe (Pia
tra Neamț).

Cartonașe galbene: CACIUREAC, 
I. GUȘE, MOCANU, BADEA, MA
NEA.

GLORIA BISTRIȚA — F.C. BI
HOR 3—0 (1—0): Florea (min. 17), 
Slgmirean (min. 68), Soare (min. 
76).

U.T. ARAD — A.S. PAROȘENI 
VULCAN 2—0 O—0): Hlrmler 
(min. 30) șl Negrău (min. 62).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
MINERUL BAIA SPRIE 3—1 
(1—1): Sonlca (min. 30), V. Rus 
(min. 54), respectiv Covaci 
(min. 20).

DACIA MECANICA ORĂȘTIE
— C.IX. SIGHET 2—0 (0—0): Că- 
pușan (min. 46) și Dobrău (min. 
68 — dta 11 m).

C.S.M. REȘIȚA — STRUNGUL 
ARAD 3—1 (1—0): Zah (min. 22 
și 72), Mărglneanțu (mira. 97), 
respectiv Petrescu (min. 73).

F.C. MARAMUREȘ BALA MARE
— CHIMICA TlRNĂVENI 4—0 
(2—0): Buzgău (min. 13), Mure- 
șan (min. 16), Dorobanțu (min. 
59 șl 89) șl Tulba (min. 81 șl 18).

OLIMPIA SATU MARE — VIC
TORIA CĂREI 1—0 (0—0): Borhi- 
dan (min. 76).

ARMATURA ZALĂU — META
LUL BOCȘA 9—1 (2—1): Maș 
(min. 3), Colesnluc (min. 37), 
respectiv Neagu tmln. 8).

A.S. PROGRESUL TIMIȘOARA
— GLORIA REȘIȚA 2—0 (1—0): 
Giuchicl (mta. 36) fl Rozenbltim 
(min. 89).

Relatări de la: I. Toma, O. Ber-

becaru, Gh. Munteanu, I. Sîmî- 
nie, P. Fuchs, A. Crișan, Șt. Vi
da, N. Danciu, Șt. Marton.
1. GLORIA BȚA
2. F.C. Bihor
3. U.T.A.
4. CSM Reșița
5. F.C. Mairam.
6. Olimpia S.M.
7. Strungul
8. Armătura
9. Dacia

10. Progr. Tim.
11. Chimica
12. A.S. Paroșeni
13. Met. Bocșa 
M. Sticla
15. Gloria Reșița
16. CJ.L. Sighet
17. Vict. Cărei
18. Min. B. Sprie

28 1« 5 5 63-10 41
28 17 7 4 63-22 41
âe 1« 5 7 45-21 37
28 14 4 10 29-28 32
28 13 4 11 36-26 30
28 11 6 11 46-34 38
28 12 4 12 36-35 28
28 11 6 11 32-40 28
28 11 5 12 36-41 27
28 11 4 13 34-39 26
28 U 4 13 38-56 26
28 11 3 14 43-41 25
28 9 7 12 32-37 25
28 11 2 15 36-53 24
28 10 3 15 34-46 23

28 9 5 14 31-48 23
28 9 2 17 20-40 20
28 8 4 16 23-51 20

ETAPA VIITOARE (joi 26 mai): 
Chlmtea Tîmăveni — Armătura 
Zalău (1—1), Strungul Arad — 
F.C. Maramureș Baia Mare (0—0), 
A.S. Paroșenl — C.S.M. Reșița 
(0—1), Gloria Reșița — U.T. Arad 
(0—2), Minerul Baia Sprie — 

A.S.A. Progresul Timișoara (0—6), 
F.C. Bihor Oradea — Sticla A- 
rieșul Turda (0—0), Victoria Că
rei — Gloria Bistrița (0—4), C.I.L. 
Sighet — Olimpia I.U.M. Satu 
Mare (0—0), Metalul Bocșa — 
Dacia Mecanica Orăștie (0—l)î

La speranțe: 9—1 (0—0).

• »■»»»»-»

vitură de pe partea dreaptă și 
PITULICE reia cu capul balonul 
care intră ta plasă, jos, ta dreap
ta porții lui Sperlatu. Gol mare, 
ta economia nevoii acute «le 
puncte a gazdelor, gol care con
semnează victoria meritată a Pe
trolului.

Gheorghe NERTEA

SELECȚIE LA VIITORUL TG. MUREȘ

CENTRUL OLIMPIC VIITORUL TG. MUREȘ organi
zează în silele de M *1 M mal a.e., lnoepînd de la ora 
10 pe terenul Hipodrom din Tg. Mures, o acțiune de 
selecție pentru elevii nfiscuți in anii 1973 si 197^ (după 
1 august).

La această selecție pot participa si iucători (elevi) le
gitimat! ta diferite cluburi $1 asociații din tară, fără dez
legare.

Elevii vor beneficia de condiții de școlarizare, cazare si 
masă gratuite ta Liceul industrial nr. 2 din Tg. Mures.

Informații suplimentare ta telefoanele 954/1.50.11 sau 
1.45.83.. intre orele 10—12.

î I
1
I
i
î<



S-A ÎOIIAT ÎIIBNIUL
CONSTANȚA, 22 (Agerpres). — 

Tuirneul International de șah al 
Româuiel s-a încheiat, la Eforie 
Nord, cu victoria maestrului so
vietic Elizbar Ubllava, care a 
totalizat 7,5 puncte din ÎS posi
bile. Pe locurile următoare în 
clasamentul final s-au situat 
Valentin Stoica, Evgheni Vasiu- 
kov (U.R.S.S.) — cu cite 1 punc
te, Mihai Ghindă. Hans-UlrlCh 
Grdnberg (R.D. Germană), Con
stantin Ionescu — cu cite 6J 
puncte. Wolfgang Unzlcker (R. F.

„CURSA PACU" (etapele a 11-a și a 12 a)
BERLIN, 22 (Agerpies). Etapa 

a 11-a a „Cursei Păcii", Dresda 
— Leipzig (176 km) a revenit lui 
Olaf Ludwig (R.D.G.) în 4h 37:18. 
Costlcă Paraschlv și Valentin 
Constantinescu au sosii cu primul 
pluton la 10 secunde. In etapa 
a 12-1 Leipzig — Halite, 158 km, 
primul a trecut linia de sosire 
concurentul sovletio A. Abdușa- 
parov, cronometrat cu timpul de 
3h 45:01. In același timp cu în
vingătorul au trecut linia de so
sire rutierii români Ionel Gancea 
»i Valentin Constantinescu. în 
clasamente nu au survenit modi
ficări. La Individual conduce Am
pler (R.D.G.), urmat de sovietl- 
oul Puimlkov ia 23 secunde. V. 
Constantinescu ocupă locui 21 la

In prima manșă a finalei „Cupei României" la handbal feminin

STIINTA BACĂU-MUREȘUL Tg.* *
BACĂU, 22 (prin telefon), 

tn prima manșă a finalei ce
lei de a 11-a ediții a „Cupei 
României” la handbal femi
nin, tn Sala Sporturilor din 
localitate s-au Inttlnlt echi
pele Știința Bacău #1 Mur 
reștd Tg. Mureș. Publicul, 
care a umplut pini la refur 
tribunele Sălii Sporturilor, a 
asistat la un mțed de mare 
luptă, echilibrat, așa cum 
st* bine fruntașelor hand
balului nostru feminin. Jo
cul s-a încheiat cu scorul 
de 28—28 (15—13) în favoarea 
Bandelor. Primul gol al me
diului a fost Înscris de oaspe
te. băcăuancele egalînd însă 
tn același minut (3). De altfel, 
tn prima parte a medu
lui am consemnat egalitatea 
de opt ori, oeea ce vorbește 
de la sine despre Încleștarea 
din teren. Finalul primei re
prize a aparținut studentelor, 
cane au avut și trei goluri a- 
vans (14—11 în min. 25). aju
tate însă și de Cîteva negli
jențe ale oaspetelor în pasa
rea mingilor.

La reluare. Știința „apasă pe 
accelerator” și în min. 33 sco
rul a devenit 18—13 în fayoa- 
pea sa (cea mal măre dife
rență de-a lungul partidei). 
Mureșencele nu cedează, re
vin, reduc, încet dar sigur.

MINAUR BAIA MARE
(Urmare din pag. 1)

țin fețele celor peste 4000 
de spectatori.

Decisivă în obținerea vic
toriei a fost inspirația lui 
bascăr Pană de a-1 trimite în 
poartă pe Nicolae Neșovici 
(min. 21). Din clipa cînd acest 
excepțional portar s-a Insta
lat între buturi, poarta lui 
Minaur aproape că s-a în
chis, el apărînd pe rtnd o «- 
runcare de la 7 m (executată 
de Kaucikas) și alte nouă 
suturi. Toate acestea le-au 
dat aripi coechipierilor, ceea 
ce a făcut ca băimărenii — 
pentru prima oară de-a lun
gul partidei — să înscrie de 
natru ori consecutiv, pne- 
figurînd o victorie obținută 
la capătul unui joc în care 
Minaur și-a dovedit iarăși
iscusința tactică. De fapt, 
cum șeriam și după me
ciul de la Kaunas, prin sche
me tactice surprinzătoare
l-a depășit Lascăr Pană, 
pc redutabilul (și el) antrenor 
Anlanas Skarbalius, șl a- 
ceasta in condițiile în care 
G răni tas a avut — în sala 

„Dacia” din Baia Mane — 
o prestație superioară celei 
de pe terenul propriu.

Au înscris : M. Voinea 9, 
Covaciu 4. Pavcl 4, Andronic 
3. Marta 2. Porumb 1 pentru 
Minaur. . respectiv Kaucikas 
9. Vululskas 5, Novițchi 2, 
Miknius 2. Miiasiunas 1 Mi- 
kuicnas 1.

Foarte bun arbitrajul prestat 
de P. Rauchfuss și R. Ruchda 
(R. D. Germană).

DE ȘAH Al ROMÂNIEI
Germania), Florin Gheorghiu — 
ou cite 6 puncte, Mihail Marin, 
Dragan Kosici (Iugoslavia) — cu 
cite 5,5 puncte, Petr Haba (Ceho
slovacia) — 5 puncte, Parik Ște- 
fanov șl Ovidlu Foișor — cu cile 
4,5 puncte.

In ultima rundă. Unzicker l-a 
învins pe Ubllava, Vasiukov pe 
Grilnberg, Stoica a cîștigat la 
Ștetfanov, iar în partidele Gheor
ghiu — Marin, Ghindă — Foișor 
șl Haba — Kosici a fost consem
nată remiză.

5:25. Pe echipe se menține lideră 
formația U.R.S.S.

Competiția se încheie astăzi cu 
etapa a 13-a Dessau — Berlin. 
(154 km).

MOSER, RECORDMAN
MUNCHEN, 22 (Agerpres). — 

Intr-o tentativă efectuată pe ve
lodromul din Stuttgart, ciclistul 
italian Francesco Moser a stabilit 
un nou record mondial al orei 
pe pistă acoperită, cu performan
ța de 50,644 km. Vechiul record 
era de 48,672 km șl aparținea 
sportivului sovlettc V. Ekimov.

din handicap și din nou 
egalitate: 19—19 (min. 43).
Din aoest moment, Angela 
Blaj — portarul oaspetelor — 
încope o serie excelentă de in
tervenții, apără și... impo
sibilul, recepționează in cap 
(de dpuă ori) mingile exper 
diate de Mariana Tîrcă (una 
din aruncare de la T m), 
medicii au de lucru, în sfîr- 
Jtt Bloj nu cedează șl așa 
oa încheie o partidă cî4- 
tigat* la numai două goluri 
de gazde, care s-au dove
dit mal lucide, in finalul me
ciului. Trebuie menționat 
că Știința a înscris pe foaia 
de arbitraj doar 10 sportive, 
două dintre piesele de bază : 
Lidia Butnățșșu și Elena 
Ciubotarii, fiind accidentate. 
Dacă mai adăugăm că stu
dentele au ratat multe ocazii, 
printre care și trei aruncări 
de la 7 m (Tîncă 2 și Duca 1), 
avem o imagine de ansamblu 
a posibilităților echipei 
Știința, De partea cealaltă, 
proaspetele campioane și-au 
onorat „cartea de vizită", în 
iocul lor manifestîndu-se 
aceeași creștere din ul.tima 
perioadă. Promițătoare evo
luția tinerei Gabriela Flo- 
rea, înlocui toar ea experi
mentatei Adriana Bărbat. 
Așadar, decizia privind cîș-

STEAUA - AL
(Urmare din pag. 1) 

cu Dlnamo, grație circulației 
rapide a jucătorilor și balonu
lui, conducătorului său de joc, 
Ghimeș, care și-a dirijat parte
nerii discret și eficace, șl a 
înscris ei însuși, iar Dumitru, 
Stingă și Berbece au marcat 
goluri cu o lăudabilă apetență 
și insistență. Și a mai fost por
tarul Munteanu, remarcabil 
pentru fermitatea cu care a 
„închis" poarta în fața atacan- 
ților dlnamo viști. Dinamo are 
meritul că a rezistat o repriză, 
că nu a acceptat nici o clipă 
ideea înfrîngerli ți că a găsit 
punctele slabe ale apărării agre
sive a Stelei, pe cele două ex
treme îndeosebi. Portarul său. 
Cocuz, a făcut, la rîndu-1, o 
partidă foarte bună, ridicînd — 
ca și Munteanu — publicul în 
picioare. Să mai reținem rit
mul ridicat de joc al ambelor 
echipe și numeroasele contra
atacuri la ambele porțl. Au 
marcat: Dumitru 8, Stingă 7 (1 
din 7 m), Berbece 7 (2), Ghi
meș 6, Petre 2, Niculae 2, Cîcu
1, pentru Steaua, respectiv R. 
Licu 9 (3), Jianu 4, Zaharia 2. 
Ștefan 2, Bedivan 2, Dogărescu
2, Chirîac 1, Antonescu 1, Sî- 
mion 1, Macavei 1. Au arbitrat 
în general bine Gh Sandor (O- 
radea) si N. Iancu (Buzău).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 32—17 (14—8). Un meci 
frumos, dominat de gazde, care 
au folosit întregul lot. Marca
tori: D. Petru 8, Giurgea 7, Ma
tei 5, Vasilache 5, Iftode 2, Săf- 
tescu 2, Gat 1, Popescu 1, Io
nescu 1, respectiv Mureșan S, 
David 4, K. Moldcvan 3, Bă-

AU FOST DESEMNAȚI NOU CAMPIONI EUROPENI DE JUDO
PAMPLONA, 22 (prin telefon, 

de la trimisul nostru specia'). 
Simbătă și duminică, în sala 
Arrosadia din localitate au con
tinuat întrecerile Campionatelor 
Europene de judo, duminică 
seara fiind cunoscuți medaliații 
la ultimele categorii de greu
tate. Spre insatisfacția noastră.

AL OREI Șl INDOOR
Așa cum se cunoaște, Francesco 
Moser deține șl recoirdul mondial 
al orei în aer liber, cu 51,151 km, 
stabilit în 1984 la Ciudad de 
Mexico, pe un velodrom de alti
tudine, precum și pe cel la ni
velul mării cu 49,801 km, reali
zat în 1886 pe velodromul Vlgo- 
reflît din MiHano.

MURES 28-26
tigătoarea „Cupei României" 
se amină pînă duminica 
viitoare cînd, la Tg. Mureș, va 
avea loc partida-rfitur.

Au înscris : Tîrcă 12, Cer- 
venciue 4, Luoa 4, Popa 3, 
Lunca 2, Danilof 2. Darvași 1 
pentru Știința, respectiv 
Maicii 8, Mozsl 4. Z. Bir* 4, 
Strei# 4. Florea 3. Koztna 2, 
Avram 1.

La reușita frumosului spec
tacol sportiv au contribuit, 
prin prestați* lor. și arbi
trii internaționali M. Ma
rin șl ȘL Șerban, care au ți
nut bine in mină o partidă «- 
prlnsă, dar care nu a depășit 
însă limitele sportivității. O 
notă bună șl pentru ambele 
galerii, mureșenii. în nu
măr foarte mare. finind... 
piept localnicilor.

Mihail VESA

în primele pairtide, pentru 
locurile 3—4, TEROM IAȘI — 
CHIMISTUL RM. VILCEA 35—27 
(16—14), iar pentru locurile 7—8, 
RAPID BUC. — OȚELUL GALAȚI 
34—30 (17—16); cel de al doilea
meci pentru locurile 5—6, RUL
MENTUL BRAȘOV — HIDRO
TEHNICA CONSTANTA 19—13 
(7—6), Rulmentul ocuplnd locul 
5. (Relatări de la corespondenții 
noștri C. Nour, I. Ionescu șl C. 
Gruia).

21-lea TITLU
dău 2, Ciobanu 1, I. Moldovan 
L Arbitri: Al. Mărieș, I. Is- 
trăoan (Satu Mare). (Const. 
CREȚU — coresp.)

RELONUL SAVINEȘH — 
ȘTIINȚA BACĂU 20—24 (8—11). 
Băcăuanii au condus în ambele 
reprize, cîștigînd pe merit Au 
înscris: Iurea 8, Zamfir 5, Cr. 
Bursuc 2, S. Bursuc 2, Zaharia 
2, Miholcă 2, Pitaru 1 pentru 
gazde, Bondar 7, Vasilca 8, 
Chirilă 5, Beșică 3, Ichim 2, 
Vlad 1. Arbitri: D. Gherghișan, 
C. Drăgan (Iași). (I. ZAHARIA
— coresp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. 
CLUJ-NAPOCA — DACIA PI
TEȘTI 36—32 (20—15). Cu un 
atac lucid și eficient, gazdele 
s-au desprins repede (6—2 în 
min. 10 și 15—9 în min. 22) și 
au cîștigat lejer punctele ne
cesare rămînerii în primul e- 
șalon. Marcatori: Crainic 8. 
Pop 7, Căldare 6, Botorce 6, 
Kiss 5, D. Cozma 3, Cristea 1, 
pentru clujeni. Cei mai buni de 
la oaspeți, P. Cozma 10 și Mi- 
hăilă 9. Au arbitrat: V. Dăn- 
cescu, J. Mateescu (București). 
(Nusa DEMIAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— METALUL BISTRIȚA 33—27 
(19—10). Dată fiind valoarea in
ferioară a adversarei. Univer
sitatea a putut să trimită in 
teren pe fiecare din jucătorii 
lotului său. Au marcat: Răduță 
10, G. Marian 7, Prică 4, Aga- 
pie 4, Epure 4, Barcan 2, Les- 
taru 1, Gh. Dumitru 1 pentru 
gazde, respectiv Țcrmure 6, 
Giurgiucă 6, Irimies 5, Moldo
van 4, Aldica 3, Sinar 2, Feier 
1. Au arbitrat: Tr. Șchiopu, D. 
Laub (Timișoara). (V. PO- 
POVICI — coresp.). 

din cei patru concurenți ro
mâni — rămași în cursă — nici 
unul n-a reușit să urce pe po
diumul de premiere, cu toți fi
ind „stopați" înainte de a ajunge 
în „finala mică".

Dragoș Bolbose, resimțindu-se 
după o entorsă la mina dreap
tă, a reușit, totuși, o victorie 
în fața lui Helmuth Dietz 
(R.F.G ), sportiv medaliat cu 
bronz la C.E. din 1987. Campio
nul nostru a fost condus cu 
koka (min. 0,58), a fost penali
zat și cu chui (min. 2,05), dar 
a făcut eforturi lăudabile și în 
min. 2,32 a obținut un yuko, 
apoi un koka (min. 4,05) ega
lînd situația. Adversarul său, 
evident dominat în final, a fost 
atenționat șl Bolbose a primit 
decizia de învingător la hanțe', 
în meciul următor, decisiv pen
tru * intra în „finala mică", 
Bolbose l-a întîlnit pe olande
zul de culoare Guno Bercnstein. 
în min. 0,42, reprezentantul 
nostru finalizează waza-ari, dar 
acțiunea nu este recunoscută 
decit de unul dintre cei trei 
arbitri. în min. 2,30, Bolbose 
este aruncat la margine cu 
te-guruma (la un atac al său) 
și olandezul primește yuko. 
Bolbose atacă pentru a reface 
teremd pierdut, riscă și este 
oomtrat, pierzînd cu waza-ari.

Deși reținut la începutul par
tidei cu Hugo Assunco* (Por-

La C.E. de gimnastica ritmică

TREI ÎNVINGĂTOARE, CU 40 p!
BELSINKl, 22 (Agerpres) — La 

Campionatele Europene de gim
nastică ritmică de la Helsinki, 
la Individual compus, In frun
tea clasamentului s-au situat 
Adriana Dunavska (Bulgaria), 
Aleksandra Tlmosenko (U.R.S.S.), 
EUsabeta Koleva (Bulgaria), toate

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • In cadrul turneu

lui feminin de la Vama s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Iugoslavia — U.R.S.S. 70—65 ; Bul
garia — Cehoslovacia 93— 59 ; 
U.R.S3. — Bulgaria 94—61 ; Un
garia — Cehoslovacia 94—70.

HANDBAL • „Cupa Cupelor" 
la masculin a fost clștigată de 
formația SKA Minsk, învingătoa
re în returul finalei, cu 27—15, 
în fața formației vest-germane 
Grosswalstadt. In primul meci, 
handbaliș'til vest-germani cîștiga- 
seră cu scorul de 24—21.

HOCHEI PE GHEAȚA « In 
„Cupa Stanley", echipa Edmon
ton Ollers a învins pe teren pro
priu cu scorul de 2—1 formația 
Boston Bruins. In an doilea meci 
Edmonton Oilers a întrecut cu 
scorul de 4—2 pe Boston Bruins.

SĂRITURI • Proba feminină 
de platformă din cadrul concursu
lui disputat în orașul american 
Kay Largo (Florida) a fost clștigată 
de sportiva chineză Chen Xiao- 
dan (în vlrstă de 14 ani), cu 
459,03 p. In proba similară mas
culină, primul loc a fost ocupat 
de americanul Bruce Kimball, cu 
655 p.

ȘAH • In runda a 6-a a 
turneului de la Amsterdam, Ana- 
toll Karpov a cîștigat la Van der 
Wlel, iar Gări Kasparov a re
mizat cu Timman. In clasament

del a fost înscris de Beardsley 
(mta. 11).

• Sâmbătă, la Belfast, în meci 
pentru preliminariile Campiona
tului Mondial, echipa Irlandei de 
Nord a întrecut cu scorul de 3—0 
(3—0) selecționata Maltei.
• La Madrid, In meci pentru 

locul trei al Campionatului Euro
pean pentru juniori H (cădeți), 
echipa R.D. Germane a întrecut 
cu scorul de 5—4 (după pre
lungiri șl executarea loviturilor 
de la li m) formația R.F. Ger
mania.
• In manșa a doua a finalei 

„Cupei Italiei”, echipa Torino a 
întrecut pe teren propriu cu 
scorul de 2—1 formația Sampdo- 
ria. învingătoare cu 2—0 în pri
mul joc, Sampdorla a cucerit 
trofeul.
• Intr-un meci amical echipa 

italiană F.C. Palermo a învins 
cu scorul de 4—0 fl—0) formația 
olandeză Ajax Amsterdam, fina
lista ultimei ediții a „Cupei Cu
pelor" 1
• Pe stadionul Wembley din 

Londra, în prezența a 70 000 de 
spectatori în cadrul „Cupei Stan
ley Rous", Anglia a întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0) reprezenta
tiva Scoției. Unicul gol al partl- 

tugalia), Ștefan Nagy a reușit 
două acțiuni răsplătite cu koka 
și a cîștigat la puncte. în me
ciul următor, hotărîtor pentru 
intrarea în „finala mică" Nagy 
l-a avut ca adversar pe italia
nul Sulli Massimo, de care a 
fost surprins cu uchi-mata 
(min. 1,02) și învins prin ippon.

Florin Lascău l-a întrecut 
prin ippon pe polonezul Piotr 
Wincenczak, după două minute 
de luptă echilibrată, moment in 
care Lascău a finalizat un atac 
rapid și eficace. în partida ur
mătoare, Lascău a fost înv.ns 
clar la puncte (un koka și doi 
yuko) de Torsten Brechot 
(R.D.G.), sportiv clasat pe lo
cul 2 la C.M. din 1985.

Nici Petre Anițoaic n-a reu
șit să se claseze în rîndul 
fruntașilor, el fiind învins prin 
ippon (min. 1,55) de căi re 
Laszlo Fekete (Ungaria), în ur
ma unei secerări (kouchi-gari).

Iată campionii continentali în 
ordinea categoriilor: Amiran 
Totikașvili (U.R.S.S.), Bruno 
Carabeta (Franța), Joaquim 
Rula (Spania), Bașir Varaev 
(U.R.S.S.), Fabien Canu (Fran
ța), Jirl Sosna (Cehoslovacia), 
Grigori Verișev (U.R.S.S.) și 
Elvis Gordon (Marea Britanic).

Costin CHIRIAC

cu dte 40 puncte, urmate de 
Marina Lobacl (U.R.S.S.) 39,95
puncte, Blanca Panova (Bulgaria) 
39,96 puncte. Ana Kotclineva 
(UJt.S.S.) 39,75 puncte, Cornelia 
Kunze (R.D.G.) 38,55 puncte. Flo
rentina Butaru (România) 39.35 
puncte etc.

conduce campionul mondial Kas
parov, cu 4 p„ urmat de Karpov 
3,5 p, Timman 3 p.

TENIS © La Dusseldorf au 
continuat întrecerile competiției 
masculine pe echipe dotate cu 
„Cupa Mondială". In meci- deci
siv, pentru calificarea în finală, 
formația S.U.A. a întrecut cu 
scorul de 2—1 selecționata Argen
tinei. Intr-o altă întâlnire, Fran
ța a dispus cu 2—1 de Elveția 
• Astăzi vor începe pe celebra 
arenă pariziană Roland Garros 
Campionatele internaționale ale 
Franței. In competiția masculină, 
organizatorii l-au desemnat pe 
Ivan Lendl drept caip de serie 
numărul 1, ceilalți favorițl fiind 
ștefan Edberg, Mats Wilander, 
Pat Cash, Boris Becker, Yannick 
Noah, Kent Carlsson, Tim Ma
yotte, Andre Agassi etc. Pe ta
bloul feminin principala favori
tă este Steffi Graf, urmată de 
Martina Navratilova. Chris Evert. 
Gabriela Sabatini, Manuela Ma
leeva, Helena Sukova, Claudia 
Kohde-Kilsch etc.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Jinan (R.P. Chineză) s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
Cubei, care, în meci decisiv, a 
întrecut cu scorul de 3—1 repre
zentativa R.P. Chineze, campioană 
mondială șl olimpică. Intr-un alt 
meci, S.U.A. a dispus cu S—1 de 
Japonia și a ocupat locul trei.

• IN ETAPA A 13-a din turneul 
final al campionatului elvețian 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Aarau — Servette Ge
neva 2—2'; Young Boys Berna — 
NeuchâteJ Xamax 1—0; Lausan
ne — Grasshoppers Ziirich 1—2: 
St. Gali — Lucerna 4—2.

Clasament ; 1. Aarau 30 p : 2.
Neuchâtel Xamax 30 p ; 3. Ser
vette Geneva 28 p.
• SUEDIA (etapa a 7-a) : 

Gals — IFK Gobeborg 0—1 ; Ha- 
mmarby — Frolunda t—2: Djur- 
gaarden — Norrkoping 0—3; Sunds- 
val — AIK Stockholm 2—0 ; 
Oergrytte — Ester 1—2 ; Malmo — 
Bragge 2—0. In clasament. pe 
primul loc se află IFK Goicborg, 
cu 11 puncte.
• Primele meciuri disputa'e ta 

cadrul turneului internațional pen
tru juniori II (cădeți) de la Mont- 
hey (Elveția) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : R.D. Germa
nă — Belgia 5—1 ; Anglia — 
Suedia 2—6 : Franța — Ceho
slovacia 2—0 : Elveția — Unga
ria 0—0.
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