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în „sferturile de finală<< ale Cupei României la fotbal

„CVARTETUL" FAVORIT ȘI-A MATERIALIZAT
ȘANSELE CU CARE ERA CREDITAT

• în semifinale, STEAUA, DINAMO, VICTORIA și SPORTUL STUDENȚESC
— patru echipe bucureștene! • Semifinalele sînt programate la 15 iunie

(1-1)
(3-0)
(1-0)
(1-0)

STEAUA UNIV. CRAIOVA 2-1
DINAMO CORVINUL 4-2
SPORTUL STUD - RAPID 2-0
VICTORIA C.F.R. PAȘCANI 2-0

„Cvartetul" favorit al „sferturilor" și-a 
materializat șansele superioare. în semifi
nalele Cupei României vor juca, 
deci, primele trei echipe clasate în cam
pionat. plus Sportul Studențesc, care nu 
a uitat, după cum se vede, recenta sa 
.campanie europeană".

„Sferturile" au 
creșterea valorică 
craiovene. care a 
fata Stelei pînă în 
mut.

Dinamo a reușit o victorie 
comodă asupra Corvinulul, con- 
ducînd eu 3—0 și 4—1. dina- 
moviștii confirmă 
moașă ascensiune 
sezonului.

Victoria obține, 
nea. o calificare 
concludent. dar

confirmat 
a echipei 
rezistat în 
ultimul mi-

Si ei 
în

o fru- 
fi naiul

de 
cu 

. __ __ replica
C.F.R. Pașcani subliniază „iti- 
nerariul" remarcabil al echipei 
moldovene în Cupă.

în sfîrsit. Sportul Studențesc 
a reușit mai mult decît în 
Regie, adică o victorie asupra 
Rapidului.

aseme- 
un scor 

lui

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA
PENTRU A 21 a OARĂ CAMPIONI

Echipa de handbal Steaua, pentru a 21-a oara campioană 
națională, în ediția a XXX-a. tn picioare, de la stingă la dreapta i 
Gheorghe Goran, instructor-responsabil, Stefan Birtalan. antre
nor secund. Adrian Ghimeș. Cristian Ionescu, Cezar Drăgănită, 
Nicolae Munteanu, căpitanul formației. Vasile Tudor. Adrian 
Sîmion, Vasile Stingă. Marian Dumitru. Radu Voina, antrenor 
principal ; rîndul din față : Constantin Petre, Virgil Niculae.

Marian Mirică, Dumitru Berbece. Adrian Ștot Paul Cicu
Foto : Aurel D. NEAGU

A luat sfîrșit a XXX-a edifie 
a Campionatului National de 
handbal cu o nouă victorie fi
nală a echipei noastre fanion, 
Steaua. în palmaresul clubului 
militar, titlul cucerit este cel 
de-al 21-lea, un record greu 
de egalat cel puțin în următo
rul deceniu, balanța succeselor 
în rivalitatea sportivă cu di- 
namoviștii bucureșteni încli- 
nînd net în favoarea stelistilor 
(21-9).

Succesul handbaliștilor mi
litari s-a conturat clar de-a 
lungul unui campionat destul 
de animat, cele 20 de victorii 
vorbind de la sine despre re
gularitatea comportării elevilor 
maeștrilor emeriți ai sportului 
Radu Voina și Ștefan Birtalan, 
ajutați permanent de un alt 
campion mondial, Instructorul- 
responsabil Gheorghe Goran și 
medicul Barbu Alexiu. Este de 
așteptat ca supremația evidentă 
pe plan intern să fie completa

tă de o comportare cît mai 
bună și în cupele europene, cu 
atît mai mult cu cît Steaua 
va participa în competiția con
tinentală nr. 1, în care și-a 
înscris pînă acum de două ori 
numele printre cîștigătoare. 
îmbinarea experienței jucători
lor din generația matură cu 
elanul tineresc al celor din 
grupul celor dornici de afirma
re ne oferă garanția că Steaua 
nu se va mulțumi eu succesele 
în compania adversarilor din 
țară și că va face totul pentru 
continua afirmare a handbalu
lui nostru de club pe plan 
internațional, că va furniza în 
continuare elemente cît mai 
bine pregătite pentru echipa 
națională.
• Sîmbătă s-a desfășurat ul

timul meci al campionatului, 
H. C. Minaur B. Mare — Poli
tehnica Timișoara. Amănunte 
în pag. 2—3.

Tîrlea (Sportul Studențesc) deschide scorul in meciul cu Rapid 
Foto : Aurel D. NEAGU

„Naționalele44 de scrimă

LA FLORETĂ FEMININ, O FINALĂ 
ÎNTRE DOUĂ CAMPIOANE MONDIALE

în campionatul divizionar A de rugby

UN DERBY REUȘIT Șl DOUĂ VICTORII ÎN DEPLASARE

SATU MARE. 5 (prin telefon). 
Ediția 1988 a Campionatelor 
Naționale individuale de scri
mă a debutat cu aplicarea unei 
noi formule de decernare a 
titlurilor, floreta feminină fiind 
chemată, sîmbătă. în sala specia
lă de scrimă din localitate, s-o 
valideze. Așa se face că am asis
tat practic, la interval de nu
mai o iumătate de oră la 
două... finale consecutive pen
tru o singură ierarhie ! Adi
că. după ce prima etapă a 
campionatului, desfășurată în 
ianuarie, a oalificat pentru eta
pa a doua, de acum. c?le 24 
de floretiste. acestea după cla
sicul sistem al eliminărilor 
directe si calificărilor și-au 
desemnat în această etapă 
cele opt finaliste si apoi, or
dinea în clasament. Care nu 
era însă, decît ordinea în eta
pă nentru că numai aditiunea 
de puncte pe baza celor două 
etape arăta cine a dobîndit 
dreptul de a evolua în finala 
...finalei, unde se stabilea. în 
fapt, ierarhia actualii ediții. 
Așa s-a făcut ca din cele opt 
finaliste de la orima etapă, de 
Ia București, sătmăreanca Gre- 
gorovîciu să piardă calificarea 

în ultimul act la potou. între
cută fiind (chiar pe terenul 
propriu) de stelista Dumitrescu.

Deci, după ce la București 
clasamentul arăta astfel : Tu- 
fan. Badea, Husti. Lazăr. Be- 
ca. Gregoroviciu. Grigorescu, 
Mihăilă. etapa a doua l-a 
modificat astfel : Tufan, La- 
zăr. Husti. Badea. Beca. Gri
gorescu, Mihăilă Dumitrescu, 
cu sublinierea că în ultimul 
asalt al acestei etape Lazăr a 
învins-o pî Tufan cu 8—0... 
Rezultat care a fost interpre
tat diferit, unii spunînd că pe 
campioana mondială de senioa
re 1988 n-o mai interesa re
zultatul acesta, oricum fiind 
calificată cu nr. 1 pe tabloul 
finalei... finalei, iar alții vă- 
zînd un scor-pronostic al lup
tei pentru titlu ce abia avea 
să urmeze.

Aceștia din urmă au avut 
dreptate. în oele din urmă tit
lul de campioană revenindu-i. 
pentru prima dată brașoven- 
cei Reka Lazăr. campioană

Paul SLAVESCU

(Continuare în ,pag 2-3)

Tradiția nu se dezminte : 
meciul dintre cele două frun
tașe ale rugbyului nostru. 
Steaua și Grivița Roșie, a fost 
și de data aceasta la înăl
țime ! Un derby onorat prin- 
tr-o prestație de excepție a 
echipei învingătoare, cu faze 
electrizante. îndeosebi după- 
pauză.

Mulți erau convinși că. după

Boldor înscrie, chiar intre bu
turile grivițene !. cel dfi-al 

7-lea eseu al Stelei 
Foto : Aurel D. NEAGU

acel 4—15 din tur, din Parcul 
copilului, Steaua va trece greu 
de adversara sa Sau... nu va 
trece ! începutul partidei lăsa 
impresia că, într-ade.ăr. gri- 
vițenli vor da o replică dîr- 
ză steliștilor, jocul oare
cum in expectativă al a- 
cestora din urmă neantici- 
pînd acel categoric 48—6 din 
final ! Steaua a înscris în 

Finalele republicane individuale de judo

prima parte a meciului, doar 
2 eseuri, prin Coman și Moț, 
ambele transformate de D. A- 
Iexandru. în timp ce Grivița 
Roșie a punctat o singură da
tă, prin T. Radu, din dropi 
în alte eîteva ocazii. T. Radu 
ar fi putut să echilibreze re
zultatul, dar n-a mai avut... 
piciorul de aur de altă dată. 
Deci, 12—3, scorul primei re
prize.

La reluare se părea că Gri- 
vița Roșie va modifica rezul
tatul. Cîteva șarje de foc au 
fost foarte aproape de finali
zare (una, a talonerului C. 
Gheorghe fiind cea mai clară, 
la 2 metri de buturile Stelei !), 
dar apărarea formației mili
tare a avut forța de a se re
grupa și de a dejuca toate 
tentativele adverse. A venit, 
apoi, irezistibila replică a gaz
delor, mai ales la scorul de 
18—6 (imediat după pauză, D. 
Alexandru a mai realizat o

Tiberiu STAMA
(Continuare tn pag 2-3)

La inceput de sezon estival
DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI -

6 DIN CELE 8 TITLURI!

BAZELE SPORTIVE ALE LITORALULUI IN AȘTEPTAREA OASPEȚILOR
Despre litoral s-a scris mult. 

Și se va mai scrie, pentru că 
ei este, din iunie pînă tn sep- 
fembrie, dar și din septembrie 
pînă in iunie, un spațiu me
reu descoperit altfel, de fie
care dată parcă avînd alți pa
rametri • „Adevărat - ne-a 
încredințat, de curînd Petre 
Ariton, directorul general al 
Centralei O.N.T "Litoral» El 
este .cunoscut pentru soarele 
său. pentru plajele, parcurile 
și zonele sale de agrement. 
Este recomandat, în toate ano
timpurile. pentru valoarea fac
torilor naturali în tratamentul 
balnear pentru multele si va
riatele săli și terenuri de 
sport. • Pentru realizarea a- 
cestor din urmă deziderate ce 
oferă în acest sezon salba de 
stațiuni a litoralului ? • De 
toate, pentru că zestrea de să
nătate a litoralului e mare. 

De pildă: piscine in aer liber 
la hotelurile Delfinul, Meduza, 
Steaua de Mare, Union din 
Eforie Nord, piscine acoperite, 
cu apă de mare încălzită, în 
stațiunea Neptun. la Delta, 
Dobrogea, Sulina săli de gim
nastică medicală în Mangalia, 
Neptun. bowlinguri la Neptun 
și Saturn, nenumărate terenuri 
de baschet, handbal, volei și 
tenis, răspîndite pe întreg li
toralul" • Noutăți pentru acest 
an ? • „15 terenuri de tenis, 
o excelentă bază pentru echi- 
tație la Mamaia, în zona hote
lului Caraiman, care se adau
gă celei existente în stațiunea 
Venus, noua «haină» a piscinei 
olimpice de la hotelul Pare 
din Mamaia".

Tentantul subiect al deschi
derii și al destinderii estivale, 
dar mai ales cel al posibilită
ților de practicare a exercițiu

lui fizic l-am continuat și 
dezvoltat cu cîțiva dintre oa
menii cu sarcini „pînă peste 
cap" în această direcție: ing. 
M Bozdoc, directorul Antre
prizei Centrale, ing. N. Sarica 
și ing. C. Vasilescu de la fi
lialele I.A.P.I.T. Mamaia ți, 
respectiv, Mangalia, N. Filip 
de la dispeceratul stațiunii 
Neptun. Au fost amintite efor
turile din ultima vreme pen
tru punerea la punct a tuturor 
bazelor sportive, a toboganelor 
acvatice, terenurilor de mini
golf, ambarcațiunilor tip „Da- 
nubius", sălilor de jocuri „liniș
tite" (șah, rummy, table), velo- 
cipedelor, popicăriilor. nenumă
ratelor spații pentru badminton 
și, nu tn ultimul rînd, au fost 
enumerate posibilitățile neli
mitate de practicare a turis
mului...

Cornel POPA 

în Sala sporturilor din Arad 
au continuat vineri seara și 
sîmbătă Finalele celei de a 
XX-a ediții a Campionatelor 
Republicane individuale de ju
do. După ce. in reuniunea 
inaugurală, dinamoviștii bucu
reșteni (antrenori lacob Cod rea 
și Constantin Niculae) cuceri
seră titlurile la categoriile 
mari (Nicolae Iosif — mijlocie, 
Gheorghe Diaconu — semigrea 
și Valentin Bazon — grea), alți 
trei judoka ai acestui club au 
îmbrăcat mult rîvnitele trico
uri de campion al țării. Iată 
cîteva amănunte de la ulti
mele două reuniuni, în ordi
nea desfășurării întrecerilor.

Revenit în limitele catego
riei sale, semiusoară fostul 
campion european file Șerban 
(Dinamo Buc.) avea, neîndoios, 
prima șansă, dar numai în 
cazul în care ar fi reușit să 
evolueze la cunoscuta-1 va
loare. Pentru că reamintim, 
la „Internaționalele" Româ
niei, din aprilie. Șerban a 

concurat șters, resimțind mult
— după cum ne spusese a- 
tunci — renunțarea la plusul 
de greutate pe care-1 avea, 
coborînd de la „ușoară" De 
astă dată însă, Șerban s-a im
pus mai sigur de la un meci 
la altul, deși după fiecare tur
— cum se știe — rămîneau în 
competiție sportivii cei mai 
redutabili Iar tragerea la sorți 
nu i-a fost cîtuși de nutin fa
vorabilă. Cu toate acestea Uie 
Șerban a ajuns — pe merit — 
în finală. Celălalt finalist a 
fost Zoltan Teszari (T.C.I. Ora
dea). marea revelație a .Inter
naționalelor". unde a ieșit în
vingător la capătul unor me
ciuri spectaculoase Partida a 
început cu atacuri extrem de 
rapide ale orădeanului care a 
reușit să ia conducerea cu 
yuko. tn min 0.42. etnd a fi
nalizat un merote-seoi-nage.

Costin CHIRI' C
(Continuare tn pag 2-3)
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însemnări de la „Vulcan“

BĂIEȚII NOȘTRI!
Mă întorc cu gîndul la anii noștri de scoală profesio

nală la „Vulcan". Eram numai băieți si nimic mai simplu 
să crezi că sportul va inflori fără a sta prea mult pe 
gînduri.

De cum am călcat in curtea scolii, mi-au luat ochii 
treningurile albăstrii cu gulerul lat purtate de băieți voi
nici. Erau jucătorii de rugby. Un om măruntei, cu păr 
creț, frunte înaltă și obrazul mereu proaspăt ras le era 
mentorul. Se numea Dragos Tenescu. îl vedeai intrînd pe 
usa clasei la doar cîteva săptămâni de la începerea anu
lui : „După înălțime, pe un rînd. adunarea !“ Se oprea 
pe la al 17-lea din seria de 25 spunind apăsat : „Mîine 
după masă, veniți să vă dau echipament Vai de cei 
care intrau între fericita aleși... Lucrurile începeau dulce. 
Tabla neagră era tăiată în două cu creta. In stingă apă
reau desenați, rînd pe rînd, practicanta diferitelor disci
pline : voleibalistul, fotbalistul, atletul, luptătorul — fie
care cu anumite părți ale trupului mai dezvoltate, in 
funcție de solicitări. în cealaltă parte. în dreapta — 
rugbystul. El, „regele" tuturor sportivilor : trupul trapez, 
brațe din mușchi sculptați, ambele picioare scoase din ca
talogul de reclamă. Nimic inegal, nimic diform. Mai zi 
ceva si pas de ezită între ce să alegi. Multi sînt cei care 
au ales rugbyul și nu cred că s-ar grăbi să regrete. Țu- 
țuianu, Preda, Toma. Mazilu. Iancu. Orban, Dragomir, 
frații Florescu, Teodorescu, Soare, Stănculescu. Cristache, 
Popescu sînt numele băieților noștri cu care ieșeam, în 
anii de scoală de acum 3 decenii, in lumea stadioanelor. 
Nu toți au ales rugbyul. Au mers, cițiva. la lupte. Intre 
ei — Crăciun. Geantă, Badea, Coman. AltH la box — 
Călită, Bejan, Cretu. Doar la fotbaliști nu am avut noroc. 
Ceea ce nu înseamnă că îi stimăm mai puțin pe animatorii 
sportului in cauză. Dar că „Vulcanul" n-a avut parte de 
glorie pe acest teren, rămîne lucru cert. Revenind la 
rugby, bănuiesc că nu putini îsi amintesc probabil si azi 
de nea Dragos pentru disciplina de cazarmă ce le-a apli
cat-o cu plăcere. Cu deosebită plăcere. Dar tot lui tre
buie să-i și mulțumească. Precum la fel ar merita s-o 
facă, or fi si făcînd-o. poate, luptătorii — cu gîndul la 
Ilie Gheorghe, boxerii — la maestrul lorgulescu.

Atracția lor pentru sport ne-a pigmentat duminicile. 
Dimineața eram pe „Tineretului" pentru a-i vedea pe 
rugbysti. Spaima lor, si nu pe gratis, se numeau colegii 
de la „Grlvița Roșie". Ceea ce nu înseamnă că s-a rămas 
tot timpul pe mina grivițenilor. Sau in sala de festivități, 
unde aveau loc galele de box si meciurile de lupte.

Timpul a trecut, băieții noștri au avut vreme să pună 
sacul de antrenament în cui. După ce au devenit cei 
mai buni din capul coloanei, maestri — la propriu si la 
figurat — ai sportului ales. Dragostea de meserie a rămas. 
Au continuat să învețe; li s-au încredințat răspunderi. 
Aici, la „Vulcan", sau în alte locuri.* Le dai ușor de urmă. 
Poate n-ar fi nici greu, nici rău să-i si căutăm mai des. 
Să le strîngem mina pentru cite s-au străduit să facă în 
sport. Să-i felicităm pentru ce le iese din mină acum.

NEAGU UDROIU

REZULTATE SCONTATE ÎN PARTIDELE FEMININE DE VOLEI
Violeta Vuc de la C.S.U. Foar
te bun arbitrajul brigăzii N. 
Dobre — CI. Murgulescu, bun 
cel al cuplului : I. Rusu — E. 
Niculescu. (Modesto FERRA- 
R1NI).

FARUL CONSTANȚA — DA
CIA PITEȘTI 2—3 (—8, 7, —5, 
12. —5), 3—1 (7, 5, —10,10). Pri
mul joc echilibrat, frumos, cu 
un set cinci, în care gazdele, 
jucînd crispat au pierdut. Mai 
aproape de forma sa normală, 
echipa litoralului și-a adju
decat destul de ușor cea de a 
doua partidă. S-au evidențiat : 
Marilena Neacșu, Ileana 
Geambașu, Maria Enache (F), 
Cristina Buznosu, Mihacla Ma
rian, Cristina Holban. Au arbi • 
trat : N. Găleșanu — I. Ar- 
meanu (Ch. GOLDENBERG, 
coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — FLACĂRA RO
ȘIE BUCUREȘTI 3—1 (11, 8, 
—9, 8) ; 3—0 (11, 3, 7). Remar
cate : Tanța Drăgoi, Ioana Co-

în Divizia A, feminină, de 
volei, s-au disputat, sîmbătă 
și duminică, partide în cinci 
orașe din țară.

GRUPA I
DINAMO BUCUREȘTI — 

C.S.U. RAPID GALAȚI î 3—0 
(7, 2, 7) și 3-1 (2, 7, -13, 9). 
Partide de nivel tehnic scăzut, 
plicticoase (mai ales în ziua a 
doua), în sala Dinamo din Ca
pitală. în principal, datorită 
replicii șterse date de studen
tele gălățene. „umbră" a e- 
chipei care a fost odată. E- 
vident, Dinamo, cu un lot bun, 
a arătat cite ceva, dar, văzînd 
care-i este adversarul, s-a de- 
lăsat în așa măsură, încît, la 
un moment dat, în setul III 
(pe care l-a și pierdut), scorul 
îi era defavorabil la un scor 
de necrezut : 0—9 ! Pentru pe
rioadele cînd s-a jucat și... 
volei, remarcăm pe 
Ene, Mirela 
Pîrv, Irina 
namoviste.

toranu, Liliana Popescu, Mi
rela Zamfir (U), Cornelia Colda, 
Niculina Bujor, Corina Olteanu. 
Au arbitrat (pe rînd ca „prin
cipal") : D. Negoriu — Al. Ig
nat. (V. POPOVICI, coresp.).

GRUPA a ll-a
OLTCIT CRAIOVA —RAPID 

BUCUREȘTI 3—1 (—13, 12, 
12) ; 3—2 (—12, 5, 8, —5, 12)

CHIMIA RM. VÎLCEA — PE
NICILINA IAȘI 3—1 (6, —10, 
7, 4) ; 3-0 (7, 9, 11).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— ȘTIINȚA BACĂU 3—0 (10.
14. 9) ; - - :--------
• în devanjș, 

masculină :
NEȘTI — 
TORUL BAIA MARE 3—2 (13. 
—4, 13, —6, 14) ; 0—3 (6, 7, 12);

5,

3—0 (2, 8, 2). 
din 

RELONUL 
EXPLORĂRI

Divizia 
SĂVI- 

MO-
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UN DERBY REUȘIT

jucat 
Gcorgeta 

Popa, Cristina 
Vclicu, de la di- 
Ileana Berdilă și

C.S.M.U. SUCEAVA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(11, 11, 5); 3—0 (5, 12, 9); A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— C.S.U. SĂNĂTATEA O- 
RADEA 3—2 (11, 7. —14, —10, 
7) ; 3—2 (14, 14, —10, —9. 6).

TÎRGOVIȘTE Șl BAIA MARE, IN „A
BUZĂU, 

Turneul de 
movare în 
— feminin 
sala „Dacia" 
succesul 
Baia Mare și C.S.M. 
Tîrgoviște, care au obținut cîș- 
tig de cauză la setaveraj în 
disputa cu favorita, a priori, 
Calculatorul București. în timp 
ce cea de a patra participan
tă, Toplitana Toplița, nu a 
contat în cursă...

De altfel, în ultimele două 
reuniuni partidele care au o- 
pus pe noile divizionare A și 
formația bucureșteană au avut 
caracter decisiv. Sîmbătă, Cal
culatorul și C.S.M. Oțelul s-au 
angajat într-o dispută extrem 
de înverșunată, echilibrată în 
majoritatea timpului și palpi
tantă prin desele răsturnări de 
situații pe tabela de scor. Tîr- 
goviștencele — aduse pînă în 
pragul barajului de Vladimir

5 (prin telefon), 
baraj pentru pro- 

Divizia A de volei 
• s-a încheiat în 
din localitate cu 

echipelor Maratex 
Oțelul

SI DOUĂ VICTORII In deplasare»

Stăncscu, dar preluate apoi de 
G. Simulescu si Koxana Miron 
— aveau nevoie doar de două 
seturi (și de scontata victorie 
asupra Toplitanei, a doua zi) 
pentru a-și asigura locul în 
primul eșalon. Bucureștencelor 
le trebuia o victorie mai netă. 
După o primă detașare (5—0,
6— 1) a Oțelului, Calculatorul 
sprintează spre adjudecarea 
primului set, folosind bine ar
ma principală a adversarelor, 
serviciul in forță, și fructifi- 
cînd vigoarea în atac a Elenei 
Negulescu și Danielei Pascu. 
Următoarele două seturi au 
fost de-a dreptul dramatice, 
revenind tîrgoviștencelor, după 
evoluții spectaculoase de scor:
7— 2, 8—3, 10—13, 14—13, 16—14 
(s. II), 0—4. 4—4, 4—10, 6—11, 
7—13, 15—13 (s. III). Decisive, 
seriile de servicii-punct reali
zate în finaiuri de Florica Tu- 
dor-Vasile. Apoi, Calculatorul 
a dominat jocul și a cîștigat 
cu 3—2 (9, —14, —13, 8, 9). In 
celălalt meci de sîmbătă : Ma
ratex — Toplitana 3—0 (6, 9, 3).

în ultima zi, C.S.M. Oțelul a

confirmat pronosticurile, învln- 
gînd cu 3—0 (4, 8, 7) pe Topli
tana. Meciul de încheiere al 
turneului, Maratex — Calcula
torul devenise decisiv pentru 
stabilirea celei de a doua pro
movate. Bucureștencele aveau 
nevoie de două seturi. Dar, 
obosite după meciul din ajun 
(aproape două ore și jumătate 
de luptă !) și întîlnind o echipă 
bâimăreană plenar angajată și 
în vervă — Valerica Maier, 
Marta Balotă, Mihacla Sasu, 
Mariana Kosa, Fidelia Crișan 
și Dina Renetean —, bine con
dusă de pe bancă de Cornel Să- 
voiu șl frenetic lncuralată de 
galeria... tîrgovișteană, Victoria 
Banciu și compania n-au mai 
putut face nimic 3—0 (12 12, 
6) pentru Maratex. Clasamentul 
final : 1. Maratex 5 p (7:3). 2. 
C.S.M. Oțelul 5 p (8:4), 3. Cal
culatorul 5 p (6:5), 4. Toplitana 
3 p (0:9). Corecte arbitrajele : 
V. Ranghel, Al. Dragomir, C. 
Pitaru, FI. Scorțaru. Ireproșa
bilă organizarea buzoienilor...

Aurelian BREBEANU
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l.p. și tin drop, iar T. Radu 
din nou un drop), concretizată 
printr-o suită de 3 eseuri 
(„semnate", pe rînd, de Coman 
D. Alexandru, David, C. Ho
rea și Boldor, toate transfor
mate de D. Alexandru), unul 
mai frumos decît celălalt, rod 
al unei admirabile colaborări 
între pachetul de înaintași — 
cii Murariu, neobosit, la cîrmă
— și treisferturi. jucători 
proaspeți de parcă atunci ar 
fi intrat în teren. O avalanșă 
de faze de mare spectacol, cu 
mingi inspirat „croșetate", cu 
schimbări de ritm și atacuri 
poziționale-surpriză care au 
pus de multe ori în derută 
echipa adversă, și ea specta
toare la acest veritabil reci
tal Steaua. Echipa militară a 
demonstrat că rămîne forma- 
ția-etalon â rugbyului nostru, 
meritul el fiind cu atît mai 
mare cu cît a întrecut o e- 
chipă aflată, totuși. într-un vi
zibil ascendent de formă, așa 
cum au demonstrat-o presta
țiile din ultimele etape.

Arbitrului Paul Soare (aju
tat la margine de I. Dan, am
bii din București și C. G. Hris
tofor — Pitești), care a condus 
excelent i s-au aliniat forma
țiile :

STEAUA : Hodorcă — Văr- 
zaru, David, Ignat, Boldor — 
D. Alexandru, Coman — Mu
rariu, Moțoc, Josef (C. Ho
rea) — Oroian, Ciorăscu — 
Dumitresu, Moț. Căinaru (Me- 
hedințieanu) ; GRIVIȚA RO
ȘIE : Tudose — Al. Marin. I. 
Nicolae, C. Petre, Calafeteanu
— T. Radu, Neaga (Gh. Dinu)
— Gurămare (I. Aurel). Brin- 
ză, Cîrcei — Stroc, Pongracz
— Vlad. C. Gheorghe, Marcu.

SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. — ȘTIINȚA CE-

MECI RESTANT ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL
BAIA MARE, 5 (prin tele

fon). în meci restant din eta
pa a XlX-a a Campionatului 
Diviziei masculine A de hand
bal. în Sala sporturilor „Da
cia" din Baia Mare a avut 
loc, sîmbătă după amiază. în- 
tHnirea dintre H.C. Minaur 
Baia Mare și Politehnica Ti

MIN BAIA MARE 21—25 (12— 
15).

Meci frumos, disputat și e- 
chilibrat. al cărui rezultat s-a 
aflat în... cumpănă, pînă a- 
oroape de fluierul final. De 
notat spiritul de fair-play do
vedit de ambele echipe. Rea
lizatori: Bucur — 4 l.p., și
Năstase — 3 drop-uri pentru 
gazde, Osiac — eseu. l.p. și 
transf., Duma și Istrate, cite 
un eseu și V. Ion — 2 drop- 
uri și o transf. pentru oaspeți. 
A arbitrat: Viorel Popescu — 
București. (N. Tokacek, co- 
resp.).

UNIV. TIMIȘOARA — DI
NAMO BUCUREȘTI 10—29 
(6—12). Joc de mare angajare, 
cu un start promițător pentru 
studenți : în min 2. ei condu
ceau cu 6—0, prin eseul lui 
Mitocaru, transformat de Do- 
mocos!.... Dinamoviștii nu s-au 
descumpănit, construind — în 
replică — o serie de faze fru
moase. dominînd și întoreînd 
rezultatul. Iar în final apro- 
priindu-și victoria, la un 
scor destul de clar, prin punc
tele realizate de Tutuianu. Co- 
jocariu, Copil, F. Ion, toți cîte 
un eseu. Ultimul a mai înscris 
2, dropuri, o l.p. și a transfor
mat două eseuri. Studenții au 
mai marcat prin Nistor (eseu). 
A arbitrat Ion Vasilică — 
București (Constantin Cretu. 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — FARUL 
(19—12 (12—12). Gazdele s-au 
desprins printr-un joc colec
tiv. mai bine orientat tactic, 
obținînd o victorie meritată 
î>n fața unui adversar rutinat 
și destul de omogen. Au mar
cat : Becheș și Dobre cîte un 
eseu, Roșu 2 dropuri și Ama- 
rie l.p. și transf. pentru C.S.M. 
Dumitru, un eseu. Bezușcu 
transf și drop și Trifescu, o 
l.n. pentru Farul. A arbitrat: 
Mircea Vătui — București. 
(Iancu Boțocan, coresp).

mișoara. Băimă’-enii au cîști
gat cu 27—18 (14—9).

Au înscris : Pavel 10. Co- 
vaciu 5, Marta 5, Andronic 4, 
Porumb 2. Radulescu 1. res
pectiv Săftesou 3. D. Dobrescu 
3. N. Dobrescu 3, Ignat 3. D. 
Naghi 2, S. Nagy 2. Popescu 2. 
Au arbitrat Al. Vîrtopeanu și 
Șt. Georgescu (București).

„POLI" IAȘI — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 7—0 (7—0). Reali
zatori : Chirilă, prin eseu și 
Iftode din l.p. A condus: Ion 
Davidoiu — București. (Ale
xandru Pîntea, coresp.).

C.S.M. I.M.U. SUCEAVA — 
CONTACTOARE BUZĂU 12-12 
(12—6). Au marcat: Vizitiu — 
eseu, Livadaru — transf. și 
cîte un drop și l.p. pentru 
gazde, Popișteanu l.p., Podă- 
rescu, drop și transf. și Oprea, 
eseu. A arbitrat: Florian Du- 
du — București. (Ion Mîndres- 
cu, coresp.).

în clasament, după 20 de e- 
tape, conduce Steaua cu 53 p., 
urmată de Ștința * CEMIN B. 
Mare 49 p.. Dinamo 44 p„
Contactoare Buzău 42 p„ Gri- 
vița Roșie și Farul cu cîte 
41 p.

★
In finala Campionatului Re

publican de rugby pentru ju
niori, echipa C.S.Ș. Locomoti
va București a dispus de cea 
a C.S.Ș. Unirea Iași cu 26—3 
(10—3). Amănunte. în ziarul 
nostru de mîine.

FINALELE REPUBLICANE INDIVIDUALE DE JUDO
(Urmare din pag. I)

Un atac asemănător s-a soldat 
tot cu yuko, dar arbitrii l-au 
anulat (!). Constrîns de timp, 
Șerban a preluat inițiativa, 
dar a călcat în afară de tata- 
mi (min. 2,35) și a fost pena
lizat cu chui (5 p). Handicapul 
devenise împovărător pentru 
dinamovist și totul părea pier
dut. Dar, în min. 4,15, Șerban 
a răsturnat avantajul în fa
voarea sa cu un ta-otoshi ne
cruțător. cotat cu waza-ari 
(7 p), în tribune izbucnind un 
torent de aplauze. Resemnat, 
Teszari a mai încercat cîteva 
atacuri, dar timpul se scursese... 
Deci victorie la puncte pentru 
Ilie Șerban. Pentru locul 3: 
Gheorghe Ccnțiu b.p. Nicolae 
Apahidian (Constructorul Alba 
Iulia) și Adrian MudUra b. ipp. 
Stelică Pătrascu (Steaua).

Și la „ușoară" a ajuns în fi
nală un dinamovist bucureș- 
tean, Stănică Olteanu, numai 
că el a pierdut în fața lui 
Ștefan Nagy (Constructorul O- 
radea). Partida a fost deosebit 
de îndîrjită, stînd mai tot 
timpul sub semnul echilibru
lui. în min. 3,16, Olteanu a 
lost avertizat cu shido și, ast

„NAȚIONALELE44 DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

mondială de tineret 1986, după 
un asalt de excelentă factură 
tehnică si spectaculară. între 
două componente ale echipei 
noastre reprezentative, vioe- 
campioană mondială, situată la 
această oră printre primele 10 
în clasamnetul Cupei Mondia
le din acest an olimpic. A 
condus la începift Lazăr (3—1 
și 6—4). egalitatea s-a con
semnat o singură dată (3—3). 
pentru ca brașoveanca să se 
desprindă apoi la 6—4, obli- 
gînd-o pe floretista de la 
Steaua. în criză de timp, să 
atace descoperit și astfel s-o... 
„amendeze" cînd mai erau 20 
de secunde (7—5). Scor final 
8—5. pe deplin meritat pen
tru noua campioană, un ultim 
asalt și o sosire grupată pe 
orimele șase locuri ale flore- 
tistelor din lotul olimpic fiind 
grăitoare pentru munca depu
să în vederea unei înalte re
prezentări a scrimei noastre 
la Scul.

fel, victoria a revenit lui Nagy. 
Pentru locul 3 ; Nicolae Jurcă 
(Constructorul Alba Iulia) 
b. ipp. Sorin Răducanu (Danu
biana Buc.) șl Adrian Szekeli 
(Dinamo Brașov) b. ipp. Cătă
lin Kațiu (același club).

Singura categorie unde dina- 
moviștii bucureșteni n-au reu
șit să treacă de tururile eli
minatorii a fost semimijlocia. 
Steliștii Florin Lascău și Iu
lian Rusu n-au putut să fie 
opriți de nici un concurent, 
disputîndu-și finala. întîlnirea 
lor n-a fost — cum s-ar crede 
— deloc ,-,colegială“, fiind vor
ba de o rivalitate mai veche. 
Cu două atacuri consecutive 
(min. 1,12 și 1,48), cotate cu 
koka și. respectiv, yuko, Las
cău l-a deposedat de titlu pe 
Rusu. Pentru locul 3 : Dan 
Păcurarii (Strungul Arad) 
b. ipp. Claudiu Pușa (Vagonul 
Arad) și Liviu Cîmpeanu (Di 
namo Buc.) b.p. Roman Tanca 
(Rapid Oradea).

în ultima reuniune au intrat 
în arenă finaliștii de la „su- 
perușoară" și open. întrecerile 
celor 32 de concurenți înscriși 
la această ultimă categorie au 
fost dominate de dinamoviștii

I
Iată rezultatele si clasamen

tul final la floretă feminin : 
Elisabeta Tufan (Steaua) — 
Roxana Dumitrescu (Steaua) 
8—3. Laura Badea (Steaua) — 
Georgeta Beca (Dinamo) 8—3. 
Claudia Grigorescu (Steaua) — 
Rozalia Hușii (C.S. Satu Ma
re) 8—4. Reka Lazăr (Tracto
rul Brașov) — Cristina Mi- 
hăilă (Dinamo) 8—1 ; Tufan — 
Badea 8—3. Lazăr — Grigo
rescu 8—6 ; pentru locurile 
3—4 : Grigorescu — Badea 
8—2 ; pentru locurile 1—2 : 
Lazăr — Tufan 8—5. Clasa
ment : 1. R. Lazăr. 2. E. Tu
fan. 3. C. Grigorescu 4. L. 
Badea 5. R. Husti, 6. C. Beca. 
7. C. Mihăilă, 8. R. Dumi
trescu.

De remarcat eforturile or
ganizatorilor locali pentru ca 
aceste finale să aibă cel mai 
bun cadru da desfășurare. în- 
cepînd cu toate dotările sălii 
de scrimă și terminînd cu în
cadrarea optimă în programul 
de concurs si emoționantele 
festivități de premiere.
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bucureșteni Adrian Clinei și 
Valentin Bazon (campionul de 
anul trecut). Cum Bazon cu
cerise cu o zi înainte titlul la 
„grea", n-a mai forțat, pier- 
zînd la puncte... Pentru locul 3: 
Arcadie Mariași (Strungul) 
b.p. Ion Simion (Rapid Buc.) 
și Traian Codrea (Dinamo 
Buc.) b. accidentare Ferenc 
Szabo (același club).

Tot 32 de finaliști șl la „su- 
perușoară". Firește, confruntă
rile lor au fost mult mai di 
namice și, deopotrivă, specta
culoase numai că, fapt regre
tabil. la ultimele meciuri nu 
s-a mai aplaudat, dar asupra 
acestui aspect vom reveni. în 
meciul pentru desemnarea cam
pionului. s-au întîlnit Silviu 
Lazăr (Dinamo Buc.), care ob 
ținuse victorii nete în aproape 
toate partidele susținute și 
Florin Băjenaru (Steaua), favo 
rizat de o decizie a juriului 
în semifinale. Meciul a fost — 
cum era de aș’eptat — deose
bit de aprig, fiind cîștigat la 
limită de Lazăr. Pentru locul 
3 Iordan Neagu (C.S.M. Bor 
zești) b.D. Istvan Nistor (Con
structorul M. Ciuc) și Ovidiu 
Moscovici (Steaua) b. ipp. Ci- 
prian Marinescu (Dinamo Buc.).

I
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Craiova 2-1 (1-D
stingă, ultimul a pătruns și a 
șutat sec sub „transversală", 
deschizînd scorul. Peste patru 
minute, Geolgău îl angajează 
frontal pe Biță, acesta pătrun
de și șutează puternic, din In
teriorul careului, dar exact pe 
mijlocul porții și Stîngaclu 
reține. La poarta cealaltă, Ro- 
tariu (min. 13) șutează din 
unghi, dar Lung blochează 
balonul. Jocul trenează, minute 
bune nimic de semnalat la cele 
două porți, pină în min. 23, 
însă, cînd tabela va arăta 1—1: 
Hagi a centrat de pc partea 
stingă și BELODEDICI, apărut 
oportun la finalizare, a reluat 
din volcu. balonul pătrunzind 
in plasă prin dreapta lui 
Lung, prins pe picior greșit. 
Meciul se mai dezmorțește în- 
trucîtva. în min. 24, Ad. Po
pescu expediază un șut puter

nic, obligindu-1 pe Stîngaciu 
să respingă balonul în corner.

Peste două minute după un 
„schimb" cu Lăcătuș, Ungu
reanu trimite balonul în „trans
versală". Urmează două bune 
situații ratate de Lăcătuș în 
min. 32 și 35, iar cu două 
minute înainte de pauză, la o 
greșeală a lui Belodedici, Biță 
interceptează balonul, urmea
ză centrarea și Bîcu, singur in 
10 m, reia imprecis.

La reluare, aspectul jocului 
nu se schimbă, cu singura deo
sebire că Steaua se instalează 
mai hotărît în jumătatea de 
teren adversă, dar apărarea 
craioveană, și mai cu seamă 
Lung, se opun unei suite de 
ocazii, irosite pe rînd de Iovan 
(min. 51), Rotariu (min. 58), 
Bălan (min. 59), Cojocaru 
(min. 79 — „cap", din 6 m, 
peste bară) și din nou Hagi 
(min. 83, 86 si 89 — ultima 
încheiată cu un șut în bară).

între timp, craiovenii au ini
țiat trei contraatacuri pericu
loase, dar Bîcu (min. 60). Cio- 
roianu (min. 66) și Biță (min. 
70) nu au reușit să înscrie. 
Cînd toată lumea presupunea 
că se va intra in prelungiri, 
în ultimul minut de joc Bălan 
a pătruns pe latura dreaptă și 
LĂCĂTUȘ, de pe poziție de 
vîrf central, a reluat cu capul 
din plonjon, aducînd victoria 
echipei campioane.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus foarte bine.

STEAUA : Stîngaciu — IO
VAN. Bumbescu, BELODEDICI, 
Ungureanu — T. Stoica, Rota
riu (min. 77 Cojocaru), BALAN, 
Gh. Popescu (min. 80 Majaru) 
— LĂCĂTUȘ, HAGI.

UNIVERSITATEA : LUNG — 
NEGRILĂ, Zamfir, Irimescu, 
Mănăilă — AD. POPESCU, 
Cioroianu, Geolgău, Bica — 

Bîcu, Biță.
Gheorghe NERTEA

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
F.C. CONSTANȚA 1—1 (0—0) :
1. Nicolae (min. 88 din 11 m), 
respectiv Iovănescu (min. 70).

FEPA >74 BlRLAD — F.CJH. 
DELTA DINAMO TULCEA •—0 
(5—0) : Ciucă (min. 6 și 25), 
Basalic (min. 19). Petcu (min. 
23), Bularda (min. 27 și 60).

UNIREA FOCȘANI — OLIMPIA 
RM. SARAT 4—0 (2—0) : Ale
xandru (min. 16). Rusu (min. 
39 șl 50) și Gălan (min. 68).

ȘIRETUL PAȘCANI — POLI
TEHNICA IAȘI 4—1 (1—0) : Ma
tei (min. 17 și min. 52 din 11 m), 
R. Mircea (min. 59), Tănase (min. 
64), respectiv Constantin (min. 
72 din 11 m).

C.S. BOTOȘANI — METALUL 
PLOPENI 5—1 (3—0) : Sandu
(min. 3), Zaharia (min. 10 șl 53), 
Bedreagă (min. 27), Bota (min. 
80), respectiv Popa (min. 70).

F.CJW. PROGRESUL BRĂILA 
— UNIREA SLOBOZIA 3—1 (1—1) : 
Oprea (min. 15), Glonț (min. 76), 
Cațaros (min. 88), respectiv Mus
tăci (min. 30).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PE
TROLUL BRAILA 4—0 (1—0) : Ră- 
dulescu (min. 27 și 69), Cepoi 
(min. 52), Barna (min. 55).

ETAPA VIITOARE (duminică

CLASAMENTUL

1. F. C. C-ȚA 31 18 9 4 58-24 45
2. Prog. Brăila 31 16 7 8 60-38 39
3. Polit. Iași 31 15 8 8 57-28 38
4. Unirea Focș. 31 15 5 11 40-44 35
5. Șiretul Pașc. 31 16 2 13 42-38 34
6. Prahova PI. 31 13 7 11 40-35 33
7. Steaua Mizil 30 15 2 13 49-43 32
8. Gloria Buzău 31 12 7 12 53-39 31
9. C.F.R. Pașc. 30 14 2 14 57-41 30

10. C.S. Botoșani 31 13 4 14 46-46 30
11. Met. Plopeni 31 13 4 14 41-50 30
12. Inter Vaslui 31 13 4 14 28-39 30
13. Ceahlăul 31 12 5 14 44-40 29
14. FEPA »74 31 11 7 13 42-39 29
15. Delta Tulcea 31 12 4 15 35-47 28
16. Unirea Slob. 31 11 5 15 34-48 27
17. Olimpia Rm S. 31 12 2 17 30-55 26
18. Petrolul Br. 31 3 4 24 27-89 10

GLORIA BUZĂU — INTER 
VASLUI 2—0 (1—0) : Trandafir
(min. 36) și Profir (min. 82).

Meciul STEAUA MIZIL — 
C.F.R. PAȘCANI se dispută In 
ziua de 9 iunie.

Relatări de la B. Octavian, C. 
Burghelea, Fl. Jecheanu, V. A- 
postoi, S. Ungureanu, Tr. Ena- 
che, C. Rusu șl D. Soare.

12 iunie) t Olimpia Rm. Sărat — 
F.C.M. Progresul Brăila (1—3), Unirea Slobozia — Steaua Mizil 
(0—4), C.F.R. pașcani — Prahova C.S.U. Ploiești (0—3). F.C. Con
stanta — Șiretul Pașcand (0—0). Petrolul Brăila — Gloria Buzău 
(0—6), Inter Vaslui — C.S. Botoșani (1—1), Metalul Plopeni — 
FEPA ’74 Bîrial (0—4), F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — Unirea 
Focșani (0—1), Politehnica lași — Ceahlăul p. Neamț (2—1).

>Ă O EXCELENTĂ PRIMĂ REPRIZĂ
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i ratează 
lioiu și 
îu picio- 
îrziu, al- 
il circulă 
JSCU — 
uffij.1 tri- 
5w>lu și 
Jte trans- 
destul de 
in apăra
rea tacuri,

eare se sting destul de repede, 
Logică. deschiderea scorului se 
produce în min. 15: Lupu l-a 
lansat în atac pe Sabou, a urmat 
centrarea și CĂMATARU, venit 
la întîlnire, înscrie cu capul : 
1—0. In min. 17 înregistrăm o 
replică ceva mai viguroasă a 
Corvi nulul ; la acțiunea lui Klein. 
Petcu trimite peste transversală. 
Dinamo joacă dezinvolt, acțiu
nile sale ofensive sînt periculoa
se și, în min. 19, MATEUȚ gă
sește culoarul de șut în * zona 
fundașilor centrali și... 2—0.
Urmează alte două situații grele 
la poarta lui Ioniță în prim- 
plan cu Răducioiu, după care, 
în min. 30, același Răducioiu 
realizează un „un-doi“ cu Cămă- 
taru și blondul vîrf de atac îl 
vede pe LUPU, care înscrie în 
colțul lung : 3—0. Să mai notăm 
șutul lui Mateuț din min. 31 în 
„transversală “, ca și alte inter
venții ale lui Ioniță.

în repriza secundă, în scopul

Dinamo București-Corvinul Hunedoara 4-2 (3-0)
menajării unor titulari, se fac 
mutații pe planul jocului, iar 
Corvinul este ceva mal insisten
tă, eehilibrînd partida; în min. 
49, la centrarea lui Văetuș, 
HANGANU deviază balonul în 
plasă, cu latul, pe lingă Moraru: 
3—1. Fazele de poartă abundă în 
ambele sensuri. Builgaru scoate 
de pe linia nouții la șutul lui 
Cămătaru. In min. 60 înscrie 
MOVILA, în urma unei acțiuni 
personale : 4—1. In min. 70, Ga
bor introduce balonul în plasă, 
dar (ușierul A. Gheorghe sem
nalizează greșit ofsaid. In min. 
76 I. PETCU transformă un pe
nalty, în urma faultului lui 
Sabou asupra lui Ilaș.

Califlcaire fără dubii a bueu- 
reștenilor semnată în prima re
priză, cînd jocul ei a fost la 
o cotă ridicată. De neînțeles în

final gestul necugetat al Iul Ni- 
colae, eaire l-a accidentat, pe 
Hanganu, Corvinul evoluînd în 
ultimele minute în inferioritate 
numerică.

A arbitrat bine FI. Popescu 
(Ploiești).

DINAMO : Moraru — Varga, 
REDNIC, Nicolae, SABOU — 
Mihăescu (min. 46 MOVILA), 
Lupescu, Mateuț (min. 46 Jercă- 
lău), Lupu — RĂDUCIOIU, CA- 
MĂTARU.

CORVINUL : Ioniță — Bejena- 
rlu (min. 46 Meszaroș), Mărgi
nean, BULGARU, Timov&anu — 
I. Petcu, Burlan, KLEIN, HAN
GANU — Gabor (min. 75 Ilaș), 
VAETUȘ.

Stelion TRANDAFIRESCU

O MARE RISIPĂ DE ENERGIE
, F. R. Pașcani 2-0 (1-0)
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Tată de
ziidențiem
’u marea
■ un ase- 

Sigur, 
condiții, 

i etică a 
i eviden

ta. dar această revelație, divizio
nara B C.F.R. Pașcani, avea să 
fie și ea la înălțime, prin.tr-o 
combativitate puțin așteptată. în
ceputul l-a făcut C. Solomon în 
min. 5, ou „bomba" din lovitura 
liberă de la 25 m care a eviden
țiat un portar ce avea să lase 
o impresie bună pînă la capăt. 
Dar, în min. 16, el nu a mai 
•'Trvf ce face : Cojocaru a cen
trat, Laiș a reluat cu capul, Mi
ll ăilă a respins și „sfîrleaza" de 
STERE a reluat în plasă de la 5 
m : 1—0. Repriza avea ®ă fie do
minată de Victoria, bilanțul fiind 
de 9—0 la șuturi, 7—0 pe poartă.

0 la corn ere.
La reluare, pe un teren și mai 

greu, ambițiile nu au scăzut, an
gajamentul și ritmul de joc la 
fel Ba mai mult, divizionara B

a acționat și ea mai ofensiv și 
de aici o dispută mad echilibrată, 
în min. 46 Ir im ia a expediat pri
mul sut ia poartă al C.F.R.-ului, 
reținut de N?țu, în min. 50, la 
lovitura liberă executată de Zare, 
portarul a rețin ut lingă bară și 
în min. 65, la altă lovitură liberă, 
dar la poarta cealaltă, șutul lui 
Kereszi n fost scos de lingă bară 
de Nițu. In fine, în min. 75, Da- 
maschin T. singur la 7 m, a șutat 
mult peste „transversală". In 
min. 78, însă. Victoria și-a mărit 
avantajul : Stere a centrat — Di- 
can a prelungit — si DAMAS- 
CHIN I, complet liber, a înscris 
do ia <? m : 2—0. Și, într-un fi
nal fierbinte, în min. 86. Nițu a 
scos de la „vinclu" balonul ex- 
nediiat de Kereszi din lovitură 
liberă, pentru ca. în min. 90, tot 
din fază fixă de la 46 m Zare 
să șuteze în bară I Cei aproxi
mativ 5.00'1 dv spectatori au ur
mă ’it o partidă interesantă, mai

puțin altercația din min. 34 șl 
cele eîteva cartonașe {Cojocaru, 
I. Rotaru, Kereszi, Balaur) dato
rate poate si terenului extrem 
de greu.

Arbitrajul lui I. Coț (Ploiești), 
în general bun, în condiții deo
sebit de grele.

VICTORIA : Nițu — COJOCA- 
r»u, Zare, MTREA, Balaur — Au
gustin (min. 50 E. Urau), C. SO
LOMON, LAIS — STERE, Da- 
maschiin I, Dican (min. 80 Topo- 
linschi).

C.F.R. PAȘCANI : MTHAILA — 
Farcaș, Opirea, M. URSU, Negri 
— Marinei (min. 76 Taincu), Ca
ra mal ău, I. Rotaru (min. 66 To
ma), KERESZI — Irimia, D. Ro
taru.

Constantin ALEXE

RII DESCHID JOCUL, STUDENȚII CÎȘTIGĂ...
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» situații 
Goanță. 

la poarta 
nu, crea- 
ale fron- 
in minu- 
ă Sportul 
gol (pasă 
pentru S. 
, in ex

tremis de Cîrstea cu prețul 
unul corner. A executat Coraș 
de pe partea stingă, undeva 
spre mijlocul suprafeței de pe
deapsă, fundașii centrali ai 
Rapidului au ezitat să intervi
nă la minge și ȚÎRLEA, meșter 
in a se descurca în asemenea 
faze, a introdus, din apropiere, 
balonul în plasă. A fost golul 
care l-a decis pe Dumitru să 
schimbe rolurile cu I. Lucian, 
dar faza care a ridicat tribune
le a plecat de la Țîră, a con
tinuat cu Goanță și s-a înche
iat în zona cea mai prielnică 
finalizării, de unde Drăghici a 
ratat singur cu portarul ! Și în 
condițiile unui joc deschis de 
ambele părți, ocaziile de a 
înscrie au alternat la puțin 
timp de la reluare. A ratat, 
mai întîi. în min. 54. S. Ră-

Sportul Studențesc - Rapid 2-0 (1-0)

SERIA A Il-a -----------------------------------
ELECTROPUTERE CRAIOVA — 

PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI 6—1 (3—1) : Dună (min.
20, autogol), Cirțu (min. 38), Ca- 
lafeteanu (min. 41 din 11 m), 
Olaru (min. 57), Neagoe (min. 
62 și 86), respectiv Petre (min. 10).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
A.S. DHOBETA TR. SEVERIN 
0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 3—1 
(3—1) : Ologu (min. 30 și min. 35 
din 11 m), Lechidan (min. 36, 
autogol), respectiv Rîtea (min. 40).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — METALUL BUCUREȘTI 
3—0 (1—0) : Asaftei (min. 15),
T. Pîrvu (min. 55) și Răduț (min. 
62).

JIUL PETROȘANI — I.C.I.M. 
BRAȘOV 4—1 (3—0) : Lasconi
(min. 11 și 45), Moromete (min. 
20 și 71), respectiv Brașovcanu 
(min. 56).

C.S. TlRGOVIȘTE — C.MJH. 
PANDURII TG. JIU 4—2 (3—0) : 
Pușcaș (min. 2), Catană (min. 
24, autogol), Tirchineci (min. 38), 
Ghergu (min. 84), respectiv Gă- 
man (min. 60). I. Marian (min. 
75 ddn 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV — 
SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL 4—1 (3—0): Ad. Vasilc
(min. 11 și 26), Fi. Vasile (min. 
21), Beleaua (min. 83), respectiv 
Ticuț (min. 77).

CLASAMENTUL

1. F.C. INTER 31 21 5 5 57-24 47
2. Jiul 31 19 2 10 55-31 40
3. Electroputcrc 31 18 1 12 68-37 37
4. Pandurii 31 15 6 10 46-34 36
5. Gaz Metan 31 16 2 13 49-45 34
6. Tractorul 31 15 3 13 40-33 33
7. C.S. T.-viște 31 14 5 12 44-39 33
8. Sp. „30 DCC.“ 31 15 3 13 30-31 33

9. Chimia Rm. V. 31 13 6 12 43-37 32
10. I.C.I.M. Bv. 31 12 6 13 38-39 30
11. Autobuzul 31 11 8 12 32-38 30
12. A.S. Drobeta 31 11 8 12 39-46 30
13. Sp. Munc. SI. 31 12 5 14 34-38 29
14. Electromureș 31 11 7 13 38-48 29
15. Mec. Fină 31 11 6 14 32-48 28
16. Sp. Munc. C. 31 11 5 15 36-54 27
17. Met. Buc. 31 5 6 20 29-55 16
18. Progr. Buc. 31 5 4 22 23-54 14

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— F.C. INTER SIBIU 1—1 (1—1): 
Nica (min. 9 din 11 m), respec
tiv Văsîi (min. 24).

CHIMIA RM. V1LCEA — SPOR
TUL „30 DECEMBRIE" 1—S 
(0—0) : Mangalagiu (min. 47), 
respectiv Tănase (min. 55 și 
min. 75 din 11 m), Maxgelatu 
(mdn. 69).

Relatări de la T. ștefănescu, 
N. Costache. M. Țac&l, T. Mihail, 
1. Zamora, M. Avanu, C. Gruia, 
S. Ionescu și P. Giornoiu.

ETAPA VIITOARE (duminică 12 iunie) : A.S. Drobeta Tr. Seve
rin — Bl îctroputere Craiova (1—8), Progresul Voința București — 
Sportul Muncitoresc Slatina (0—2), Metalul București — Chimia 
Rm. viloea (0—2), Sportul „30 Decembrie" — Tractorul Brașov 
(0—3). F.C. Inter Sibiu — Autobuzul Bueuraști (1—0), Sportul Mun
citoresc Caracal — Jiul Petroșani (1—4), I.C.I.M. Brașov — Gaz 
Metan Mediaș (0—3), Blectromiureș Tg. Mureș — C.S. Tîrgoviște 
(0—4). C.M.M. Pandurii Tg. Jiu — Mecanică Fină București (0—1).

SERIA A IlI-a -----------------------------------

nn i oio-ppoNosPoiH inforheazA

ducanu, care, la o „diagonală" 
a lui Iorgulescu, a trimis balo
nul în stîlpul drept ; l-a imitat, 
în min. 58, Goanță, care, la 
centrarea lui Bacoș, a reluat cu 
capul, spectaculos, din plonjon, 
propulsînd mingea cu puțin 
alături de stîlpul sting. Dar 
suspensul pe tabela de școr nu 
avea să dureze prea mult. Cu 
un Ticleanu. veritabil piston. 
Sportul Studențesc a forțat, în 
continuare, desprinderea si. în 
min. 65, chiar a reușit-o : Ior
gulescu s-a aflat din nou la 
„servici", undeva pe aripa 
dreaptă, a centrat spre S. RÂ- 
DUCANU, care, din colțul 
drept al careului mic, a plasat, 
cu capul, balonul in plasă. La 
0—2. cu nici o jumătate de oră 
înainte de finiș, Rapidul a- 
proape că se consolase cu... e- 
limlnarea. în min. 83, echipa

suferea, într-un fel, și un eșec 
moral, antrenorul-jucător Du
mitru retrăgîndu-se din joc. 
Și ce bine începuse Rapidul, 
cu tribunele si... tradiția de 
partea lui.

Arbitrul M. Constantinescu a 
condus bine formațiile 5

SPORTUL STUDENȚESC: 
MÂNU — M. Marian, Pană, 
IORGULESCU, Bucico — TI
CLEANU, CRISTEA, MUN- 
TEANU II — ȚÎRLEA (min. 67 
Stanici). Coraș, S. RĂDUCANU.

RAPID : Toader — Dumitru, 
Matei (min. 55 M. Stoica), 
RADA. BACOȘ — Drăghici. 
Goanță. CÎRSTEA, Șt. Popa — 
Țîră (min. 71 Vameșu), I. LU
CIAN.

Gheorghe NICOLAESCU

A.S. PAROȘENI — F.C. MARA
MUREȘ 2—1 (2—1) : Nichinici
(min. 15), Milenovici (min. 28), 
respectiv Tulba (min. 41).

C.S.M. REȘIȚA — ARMATURA 
ZALAU 1—0 (0—0) : Uțiu (min.
69).

CHIMICA TIRNAVEN1 — O- 
LIMP1A I.U.M. SATU MARE 
1—0 (1—0) : Cenan (min. 27).

F.C. BIHOR ORADEA — U.T. 
ARAD 4—0 (3—0) : Culcear (min. 
6 și 48), lie (min. 30 din 11 m) 
și Mureșan (min. 40).

MINERUL BAIA SPRIE — GLO
RIA REȘIȚA 4—1 (2—1) : Hotico 
(min. 8 șl min. 30 din 11 m), 
Covaci (min. 40), Pașca (mim. 
90), respectiv Irimie (min. 3).

STRUNGUL ARAD — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 2—0 (1—0): 
Sălăgean (min. 26) și Titl Nicolae 
(min. 86).

C.I.L. SIGHET — STICLA ARIE- 
ȘUL TURDA 0—2 (0—2) : Feșiuc 
(min. 14) și Rachin (min. 21).

VICTORIA CĂREI — A.S.A. PRO
GRESUL TIMIȘOARA 2—2 (2—0): 
Losonczî (min. 16), Gerstenma- 
yer (mdn. 38), respectiv Rosen
blum (min. 58), Giuchici (min. 
86 din 11 m).

CLASAMENTUL

1. F.C. BIHOR 81 20 7 4 75-24 47
2. Gloria B-ța 31 19 6 6 67-22 44
3. U.T.A. 31 17 5 9 51-27 39
4. C.S.M. Reșița 31 15 4 12 31-35 34
5. F.C. Maram. 31 14 5 12 41-28 33
6. Strungul 31 13 5 13 38-36 31
7. Olimpia S.M. 31 12 6 13 49-38 M
8. Armătura 31 12 6 13 33-43 30
9. Chimica 31 13 4 14 41-57 30

10. A.S. Paroșeni 31 13 3 15 48-46 29
11. Met. Bocșa 31 11 7 13 35-40 29
12. Prog. Tim. 31 12 5 14 40-46 29
13. Dacia 31 12 5 14 37-45 29
14. Sticla 31 13 2 16 39-57 28
15. Gloria Reșița 31 12 3 16 39-50 27
16. C.IA. Sighet 31 10 5 16 35-53 25
17. Victoria Cărei 31 9 4 18 23-44 22
18. Minerul B.S. 31 9 4 18 29-60 22

• ■
METALUL BOCȘA — GLORIA 

BISTRIȚA 1—0 (1—0): Jacota
(min. 18).

Relatări de la I. Purice, P. 
Fuchs, I. Ducan, I. Ghișa, A. Cri- 
șan, O. Berbecaru, 1. Mihmea, E. 
Herman și T. Țăran u.

12 iunie) : Gloria Reșița — F.C.
____  _ _  — Victoria Cărei (0—1), A.S.A. 

Progresul” Timișoara — C.I.L. Sighet (2—1), Sticla Arieșul Turda 
— Metalul Bocșa (1—3), Gloria Bistrița — Chimica Tîrnăvenl (2—2), 
Olimpia I.U.M. Satu Mare — Strungul Arad (1—2), Dacia Mecanica 
Orăstie — C.S.M. Reșița (0—2), Armătura Zalău — F.C. Maramureș 
Baia Mare (0—2). Minerul Baia Sprie — A.S. Paroșenl (1—4).

ETAPA VIITOARE (duminică
Bihor Oradea (0—4), U.T. Arad

— Metalul Bocșa (1—3), Gloria Bistrița
Czj.u>xn 1.77.LI. —^ 27-7_____ _
OrăsUe**—'c.S.M. Reșița (0—2), Armătura Zalău — F.C. Maramureș

CAMPIONATUL BtPUBUCAN DE JUNIORI I
tASE LA 
“ DIN 5 
SREA I: 
AGEREA 
EXTRA- 
27 1 35. 
TICURI : 
9.024 lei,

NCURSU-
5 IUNIE

1 Studen

țesc 2 ; 2. Corvinul — Dinamo 
B”ourești 2 ; 3. Universitatea Cra
iova — Steaua 2 ; 4. Victoria 
Buc. — C.F.R. Pașcani 1 ; 5. A- 
rezzo — Udinese X ; 6. Atalanta
— Bologna X ; 7. Barletta — 
Genoa 1 ; 8. Lazio — Brescia 1; 
9. Lecce — Catanzaro 1 ; 10. 
Modena — Taranto 1 ; 11. Pado
va — Cremonese 1 ; 12. Piacenza
— Mess-taa 1 ; 13. Sambenedettese
— Bari X ; FOND TOTAL DE 
CÎSTIGURI : 1.667.981 LEI, din 
e-re 76.440 lei, report la catego
ria 1.

■ Cu prilejul meciului de fot- 
â bal dintre echipele Steaua — 
; Dinamo, care va avea Ioc 
j miercuri, 8 iunie, cu incepe-

■ re de Ia ora 18, pc stadionul 
â Steaua, accesul este permis 
Z pe baza biletelor de intrare, 
J legitimațiilor roșii și verzi, 
; eliberate de C.N.E.F.S., și a

legitimațiilor abonament tip 
Steaua. Legitimațiile de 
culoare gri sint valabile la 
tribuna I, Însoțite de tichet. 
Biletele se pun in vînzare 
la casele de bilete ale sta
dionului Steaua în ziua de 6 
iunie. Accesul pe stadion, 
după ora 15.

Iată rezultatele înregistrate 
în ultima etapă a grupelor zo
nale ale Campionatului Repu
blican de juniori I:

SATU MARE : Viitorul Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova 
3—1 și Olimpia Satu Mare — 
Petrolul Ploiești 2—1.

IAȘI : Politehnica Iași —
Sportul Studențesc I—0 și Oțe
lul Galați — C.S.S. Sibiu 0—0.

PIATRA NEAMȚ: Rapid 
București — Chimica Tîrnă-

veni 5—4 și C.S.Ș. Olimpia P. 
Neamț — S. C. Bacău 3—0.

SIBIU : Dinamo — F. C. Ma
ramureș Baia Mare 3—1 și 
Inter Sibiu — Strungul Arad 
3—0.

REȘIȚA : Steaua — Univer
sitatea Craiova 3—1 și C.S.M. 
Reșița — C.S.S. Oradea 8—0.

BISTRIȚA : C.S.S. Aripi Pi
tești — Metalul București 3—0 
și F.C.M. Brașov — Forests 
Bistrița 3—3



S-a încheiat turneul internațional de polo (juniori)

A REVENIT
PRIMEI ECHIPE A ROMÂNIEI

44

Ieri, după ultimele doua zile 
de Întreceri, în bazinul Dinamo 
din Capitală s-a încheiat cea 
de-a 8-a ediție a turneului 
internațional de polo pentru 
juniori dotat cu „Cupa Carpați", 
trofeu care a revenit și in a- 
cest an reprezentativei tării 
noastre, neînvinsă în nici o 
partidă. înaintea altor referiri 
asupra ultimelor reuniuni ale 
turneului, să-i numim pe reali
zatorii noului succes, tinerii ju
cători Cristian Șerban, 
Meilescu.
Aurelian 
Băjenaru. 
Florin Bonca, Silviu Ceobanu. 
Claudiu Bîrsan. Gabriel Miu, 
Constantin Ghiță, Eduard Rusu. 
Cristian Pop si Mihai Stănescu, 
sub îndrumarea 
Eugen Georgescu 
Mustață.

Prima 
a luat 
țigării trofeului in- jocul 
sîmbătă după-amiază. cel 
echipa Bulgariei meci înaintea 
căruia ambele competitoare 
erau singurele victorioase pe 
toată linia. Juniorii români a- 
veau nevoie neapărat de o vic
torie directă. întrucît partenerii 
lor îșl creaseră avantajul anui 
golaveraj superior, favorabil In 
decizia finală si în cazul unui 
„egal". Dar incertitudinea asu
pra învingătorilor a planat 
doar pînă la începutul reprizei 
a treia, cînd Georgescu, prîn- 
rt-un „lanț" de execuții de 
mare efect, a urcat scorul la 
6—3, diferență care nu a mai 
putut fi recuperată și care s-ar 
fi mărit dacă în situați! de 
unul contra... portar. Ceobanu. 
Miu șl Fulgeanu nu ar fi șutat 
puternic în barele din fața îor. 
Rezultatul de 9—6 (2—1. 3—2, 
3—1, 1—2) a fost stabilit de
Ceobanu 4, Ghiță 2. Pop. Bonca 
șl Georgescu pentru România A. 
Petrov 2. Stavrev 2, Kanazirev 
și Pacelicv. Au arbitrat 
Grigorian (U.R.S.S.) și 
Botlik ’Cehoslovacia).

Duminică. însă. în partida 
Cehoslovacia aceeași echipă A 
ne-a dat multe emoții pe
măsura trecerii timpului de
joc. Fiindcă, după un început 
bun (cu nici un minut înaintea 
„sfertului" al doilea, conduceau 
cu 8—2) juniorii noștri s-au 
întrecut în ratări, inclusiv în 
momente de superioritate nu-

Florin 
Ștefan Clinceanu, 

Georgescu, Bogdan 
Nicolae Fulgeanu,

antrenorilor 
și Răzvan

a Românieiformație
practic, opțiunea cîș- 
.................................de 

cu

E. 
St.

cu

merică, prelungind mai mult 
decît trebuia atacul, aminînd 
șutul, uneori din poziții foarte 
favorabile și în condițiile avan
tajului pe tabela de marcaj. 
Ultima jumătate de minut s-a 
jucat sub un mare semn de în
trebare, deoarece, în urma unei 
faze de „om în plus", irosită 
de echipa noastră, adversarii 
au avut șansa atacului decisiv, 
care, materializată, ar fi... dat 
drept cîștigătoare a cupei for
mația Bulgariei, la golaveraj. 
A fost, totuși, finalmente 9—9 
(4—1, 2—2, 2—3. 1—3), prin go
lurile Înscrise de Ceobanu 5, 
Georgescu 3 și Fulgeanu pen
tru România A. Baluch 3, 
Bad ura 3, Izdinsky 2 și Kucha- 
rik pentru Cehoslovacia. Arbi
tri : E. Grigorian (U.R.S.S.) și 
P. Lindner (R.D.G.).

Cealaltă echipă prezentată 
de țara noastră, sub titulatura 
România B, cu jucători nâscuți 
în 1973. n-a putut ține pasul 
„juniorilor mari“ cedînd, sîm- 
bătă, cu 1—13 (0—5, 0—3. 1—2 
0—3), în fața formației Bulga
riei și cu 9—11 (1—1. 1—1. 2-4, 
5—5) meciul cu reprezentativa 
Poloniei. Duminică. însă, „echipa 
mică" a României (antrenori : 
T. Angeleseu, Fi. Dumitrachc) 
a reușit să întreacă formația 
R. D. Germane la un scor ca
tegoric • 16—6 (4—2, 7—2, 3—0,
2— 2), avînd în Andrașoni 3 și 
Alexe 3 principalii marcatori.

Tată și rezultatele celorlalte 
întîlniri din ultimele reuniuni 
ale turneului : România A — 
R. D. Germană 17—5 (3—3. 8—1,
3— 1, 3—0), Cehoslovacia -
lonia 10—4 (1—2, 3—1.
3— 0), Cehoslovacia — 
Germană 17—1 (4—1. 2—0. 7—0,
4— 0). Bulgaria — Polonia 
(2—2, 1—2, 3—3, 4—0) ;
vede, și juniorii bulgari văzîn- 
du-se în postura de a fi 
conduși pînă în ultima repriză, 
cînd Petrov. Kanazirev și Pa- 
celiev s-au mobilizat mai mult 
și au întors scorul în favoarea 
lor. așteptînd 
ranțe partida 
competiției 
Cehoslovacia).
1. ROMANIA 
garia 8 p. 3. Cehoslovacia 7 p.
4. Polonia 4 p, 5. România 
2 p, 6. R. D. Germană 0 B.

Po- 
3—1. 
R. D.
10-7

cum se

cu anumite spe- 
de încheiere a 

(România A — 
Clasament final:
A 9 p, 2. Bul-

George ROTARU

In meci amical de handbal

B

H.C. MINAUR BAIA MARE - SELECȚIONATA R.P CHINEZE 28 21
BAIA MARE. 5 (prin tele- 

în continuarea turneului 
îl întrenrinde în tara 
Selecționata masculi-

fon).
ps care 
noastră. _________  ______
nă de handbal a R.P. Chineze 
a iucat în compania formației 
H.C. Minaur. Handbalișfii băi- 
mărenî au cîstigaf cu 28—21 
(14—9). Selecționata R.P. Chi
neze a condus oînă în min. 
18 eu două goluri apoi Mi
na ur a egalat si s-a instalat 
la conducere avînd uneori 5 
Si 7 goluri avans dar handba-

multe 
cînd au demonstrat 

virtuozitate în 
mingii. Au înscris : 

9. Marfa 8. Pavel 2. 
2. Răduiescti 2. Po- 
Cozma 1 Porumb 1. 
1 respectiv Yan Tao

liștii chinezi au avut 
momente 
o adevărată 
mînuirea 
Covaciu 
Sfamâte 
novici 2.
Haintagy _ _____ ___
5, Wan Xîcong 4, Liu Dedong
3, Zhao Zhongwen 3. Wanhong
3. Mahaiong 2 Liu Diafangh 1. 
Au arbitrat E. lavorschi și Al. 
Boier (Timisoara).

Andrei CRISAN — coresp.

SPORIM ROMÂNI PESTE HOTARE
REIMS: ATLETA CRISTIEANA 

MATEI ÎNVINGĂTOARE

Paris, 5 (Agerpres). In con
cursul internațional de atletism 
de la Reims, Cristieana Matei 
(România) a terminat învingă
toare în 
duri cu 
Alina 
locul la 
înălțime .
de Stefka Kostandinova (Bul
garia), 1,97 m. Alte rezultate: 
100 m plat : Marlene Ottey 
(Jamaica) 11.26 ; 800 m : Klin
ger (R.F.G.) 2:01,47.

proba de 400 m gar- 
timpul de 57,33 iar 

Astafei s-a clasat pe
doilea la săritura în 
cu 1,94 m, precedată

Borges — Armas remiză : Or
tega — Sariego remiză. în 
clasament pe primele locuri se 
află Constantin Ionescu (Româ
nia) și Jiri Nun (Cehoslovacia) 
cu cîte 6,5 p, urmați de Tol
nay (Ungaria) — 6 p (1). Tem- 
pone (Argentina) — 6 p, Bor
ges (Cuba) — 5 p (1) etc. în 
grupa marilor maeștri se men
ține lider Zurab Azmaiparaș- 
vlli (U.R.S.S.) cu 7 p, iar tn 
turneul feminin conduce marea 
maestră sovietică 
cu 6 p (1).

Nino Gurieli

A
TASKENT : VICTORIE 
ÎNOTĂTOAREI CARMEN 

ROȘIORU

Moscova (Agerpres). Proba 
de 800 m liber, din cadrul con
cursului internațional de nata- 
ție de la Tașkent. a fost cîști- 
gată de sportiva Carmen Ro- 
sioru (România), cronometrată 
cu timpul de 8:59,41. La com
petiție participă peste 100 de 
sportivi și sportive din șapte 
țări.

HAVANA : ȘAHISTUL
C. IONESCU, LIDER 

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

Havana (Agerpres). în penul
tima rundă a turneului inter
național de șah „Memorialul 
Capablanca". de la Havana, au 
fost consemnate următoarele 
rezultate : Tempone — Espino
sa 1—0 î Ionescu — Jasnikow- 
ski remiză 1 Tolnay — Boudy 
1—0 : Nun Arenclbia 1—0 ;

VVELS : DOUA 
ROMANE ÎN

TENISMENE 
SEMIFINALE

ca
te- 
ju- 
Sa- 

6—2

Viena, 5 (Agerpres). In 
drul turneului feminin de 
nis de la Wels (Austria), 
cătoarca româncă Diane 
mungi a eliminat-o cu 6—4,
pe Barbara Poilct (Austria) iar 
Teodora Tache a învins-o cu 
6—2, 6—2 pe Nora Kovcs (Un
garia), ambele sportive române 
calificîndu-se in semifinale

AU

BRATISLAVA 
BASCHETBALIST» 

PIERDUT LOCUL TREI...

Praga, 5 (Agerpres). In fi
nala turneului international 
masculin de baschet „Marele 
Premiu al Bratislavei", echioa 
Cehoslovaciei a Învins cu sco
rul de 115—111 (după prelun
giri) selecționata S.U.A.. iar 
în meciul pentru locul 3, re
prezentativa Suediei a tntrecut 
cu 101—89 formația României.

LA

ȘTEFFI GRAF
A CIȘTIGAT

ROLAND GARROS
PARIS, 5 (Agerpres). Proba de 

simplu femei din cadrul Campio
natelor internaționale de tenis 
ale Franței lesfăsurate la are
na pariziană Roland Garros, a 
revenit jucătoarei vest-germana 
Steffi Graf care a întrecut cu
6— 6, 6—0 pe Natalia Zvereva
(U.R.S.S.). după o partidă ee a 
durat 34 de minute, tn finala 
probei de dublu mixt cuplul Lori 
McNeil. Jorge Lozano a dispus 
cu scorul de 7—5 6—2 pe pere
chea Brenda S-hultz. Michiel 
Schapers.

Finala probei de simplu băr
bați se va disputa între suedezul 
Mate Wilander si francezul Henri 
Leconte. în semifinale Mats Wi
lander a dispus cu 4—6. 6—2,
7— 5. 5—7. 6—0 de americanul An
dre Agassi. în timp ce Henri 
Leconte '-•» eliminat cu 7—6 6—2, 
■—3 pe suedezul Jonas B. Svens
son. Partidele semifinale ale pro
bei de dublu bărbați s-au în- 
■■'-eiat cu următoarele rezultate i 
'■•’ires Gomez (Ecuador). Emilio 
San-hez (Spania) — Leonardo 
r "- ’le. Augustin Moreno 'Me- 
■•Ic) 6—3 6—4. 6—3 : Anders Tar- 
rvd (Suedia). John Fitzgerald 
(Australia) — Wally Masur. Mark

'-odforde (Australia) 6—L 6—2,
■7—•

ANGLIA LA J.O. DE VARĂ
Londra, 4 (Agerpres). — La 

Jocurile Olimpice de vară An
glia va participa cu un lot de 
384 sportivi și sportive, ce vor 
fi prezenți la 19 din cele 23 
de discipline Înscrise în pro
gramul competiției

0 Reprezentativele Italiei și R.F. Germania - teste neconvingă
toare în vederea lui Euro *88 ! © Echipele naționale ale Siriei și 
Iranului in turneul final al Campionatului Asiei • F.C. Porto 

onorează titlul cucerit... în avans
• In ultimul său meci de veri

ficare pentru Campionatul Euro
pean, echipa Italiei a întîlnit, la 
Brescia, selecționata Țării Gali
lor. Spre decepția celor 35 000 de 
spectatori. • - •
scorul de 
nrin golul 
In minutul
• Disputat la Bremen, ta pre

zenta a 15 003 de spectatori, me
niul amical dintre echipele R.F. 
Germania si Iugoslaviei s-a în
cheia'. la egalitate : 1—1 (0—1).

Oi Intr-ur interviu acordat zia
rului ..Sovietskaia Rossia". cunos
cutul international și antrenor 
sovietic Nikita Simonian a decla
rat ’ă după oninia sa. reprezen
tativa Angliei este marea favo
rită a apropiatului turneu, final 
al Campionatului European de 
fotbal, care va începe ia 10 iunie 
în R.F. Germania. „Niciodată ca 
acum echi.ia Angliei n-a fost at>t 
de completă, ea reprezintă un 
angrenaj fără fisură, impunîn- 
lu-se mai ales prin valoarea ata- 
canțiior", a -subliniat Nikita Și- 
montan.

A In cadrul turneului de la 
Kyoto (Japonia), echipa vest-ger
mană Bayer Leverkusen, cîstl-

victoria a revenit cu 
1—0 (1—0) oaspeților 
marcat de Jan Rusii. 
37.

gătoarea „Cupei U.E.F.A.", a ter
minat ia egalitate, 1—1 A—1), cu 
formația braziliană Flamengo Rio 
de Janeiro. Golurile au fost în
scrise de Cha Bum (min. 14). 
respectiv Elinho (min. 36).
• In preliminariile campiona

tului asiatic, la Katmandu, se
lecționata Siriei a întrecut cu 
scorul de 3—0 (1—0) formația
Nepalului, obținînd calificarea la 
turneul final al competiției. La 
ultima fază a campionatului va 
fi prezentă, din aceeași grupă C 
preliminară, si echipa IranuUui, 
clasată pe locul secund.

* înaintea ultimei etape, in 
campionatul Portugaliei conduce 
detașat echipa F.C. Porto — 64 p 
(virtuală campioană), urmată de

formațiile Benfica Lisabona — 
51 p și Belenenses — 47 p. Rezul
tate înregistrate în etapa a 37-a: 
Academica — F.C. Porto 0—1 ; 
Ben.fica — V^rzim 2—2 : Bele- 
n^ses — Boavista 2—0 : Sal- 
gueiros — Sporting 2—4 • Chaves 
— El- as 0—1 • Espinho — Setu- 
bal 4—1 ; Ponafiel — Maritimo 
1—2 î Gu-Imaraes — F.C. Braga 
1—1 ; Farense - Covilha 7—0 ; 
Rio Av2 — Portimoncnse 0—1.
• în' cadrul turneului interna

țional feminin de la Guangzhou 
(R.P. Chineză) formația tării 
gazd-ă a întrecut cu scorul de 
1—0 echipa Olandei.
• Ediția din acest an a cam- 
natului iugoslav va începe

mai devreme decît de obicei, 
oentru a da posibilitatea selec
ționatei olimpice să participe la 
turneul J.O. Prima etaoă a com
petiției este programată la 7 au
gust, turul urmînd să se încheie 
la 18 decembrie.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
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Contrapunct
6® Paris, 'Jua de sîmbătă, 

28 mai, a fost mal bogată 
deal’ altele în evenimente 
sportive de anvergură. Pe 
de-a parte, .Internaționale
le” de tenis ale Franței pro
gramau, pe terenurile de ta 
Roland-GaTos, o nouă reu
niune șl. pe de alta avea să 
se dispute pe gazonul de la 
„Pare des Princes" finala 
campionatului național de 
rugby între Agen șl Tarbes 
(pr'mr echipă va cîștiga cu 
9—3'

Ambele oompetițli au tnce- 
put ■» dună-amtaza respecti
vă. cu i umătate de oră 
mal ttaziu. Motivul ! Plectnd 
ds la Porte d'Auteull. sim
bolic eăcl acest loo se află 
la jumătatea distantei dintre 
Roland-Garros si Paro des 
Prince- - nuternlcă mani
festație anti-anartheid a ner- 
turbat orarul celor două În
treceri. ea venind să denun
ța. o dată tn nlus atitudinea 
îngăduitoare a federațiilor de 
tenis șl rugby din Franța 
fată de forurile similare din 
Afrioa de Sud discriminato
rii st seg--egatîonîste in acte
le lor. Pârtiei nantil între ca- 

personalltătl de frunte a- 
le vieții snortive pariziene
r-

DRUMURI ÎNFUNDATE
~ i solicitat (Intre altele) fo
rului diriguitor al tenisului 
mondial 1F.I.T. e condusă, 
reamintim, de un francez, 
Philippe Ghatrier) să interzi
că prezența jucătorilor sud- 
africani la Roland-Garros șl, 
implicit, ’ ------ -----
circuitului 
știe că, în ____
tenisului la J. O.. ___
hotărît, în conformitate 
Charta olimpică. 
Afrie” de Sud din 
vis și din Cupa 
(feminină), numai 
losing c „supapă" 
mentului în rigoare 
nr din Durban sau

ria au oontinuat să apară pe 
eourtșuri inclusiv In turneele 
de Grand Prix ea .Indepen
denți, fără să reprezinte fe
derația". Ei. bine în condi
țiile în care opoziția fată de 
anzrtheldul promovat 'fă
țiș sau voalat- tn Africa de 
Sud 3» tnteteste mereu pre
tutindeni se cere acum — șl 
nu doar ia Paris — închide
rea oricăre= .supane” ea o 
invadă pg vremen fumătăti- 
lor d= aiăsură a trecut. 1 
Sut Dresinnea oninia’ oublî- 
ee Chatrler a ornmis că va 
analiza șltuatia urgent si

in toate turneele 
profesionist. Se 
urma admiterii 

F.I.T. a 
cu 

excluderea 
Cupa Da- 
Federației 

că — fo- 
a regula- 

jucă- 
preto-

cu maximă responsabilitate", 
urmtad să 
de aurind. 
Hei totale, 
altă ieșire

In ceea __  ______ _ „
byul, disciplină în care fede
rația franceză ''
președintele ei. 
rassei susține ____
ultimele de pe continent, că 
un turneu ai u-nel Selecțio
nate mondiale în tara apart
heidului .n-ar deranja dacît 
pe cei care au prejudecăți" 
(7!) reputatul Francois Mon- 
cla, fost căpitan al „coco
sului galio". a precizat tn 
28 mal. exprimînd de fapt 
starea d- spirit a unei în
tregi lumi sportive conștien
te 
azi 
să 
ou 
pe -----------
drept Inferiori. ----------

trist si repetat 'si' ce
le mal elementare noțiuni 
de respect și fair-play Fără 
de care sportul nu e sport"

Drumurile apartheidului se 
înfundă iată, tot mal mult.

se pronunțe cît 
tn sensul taterdic- 
se anticipează, o 
neexistînd.

ee privește rug-

(tadeobște 
Albert Fer- 

încă. între

șl realiste. că .nu există 
rușine mai mare decît , 

așezi la aceeași masă 
unii care, const jerîndu-1 
semenii lor de culoare 

încalcă în

Ovîdiu IOANITOA1A

ATLETISM Cu prilejul Cam
pionatelor universitare ale S.U.A. 
de la Eugene (Oregon), Lorenzo 
Daniel a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui in proba de 200 m plat, eu 
** " ' 19:87. :ar Kevin Young

pe primul loe în cursa 
garduri. înregistrat, de 
eu cea mai bună per- 
mondială din anul a-

timpul de 
s-a clasat 
de 400 m 
asemenea, 
formantă _________ ___
eesta — 47,85. * Cu prilejul con
cursului die la Dusseldorf, vsst- 
germanul Peter Bouschen a sta
bilit un nou record al tării sale 
la triplusalt, cu rezultatul de 
17,43 m.

BASCHET • La Atena. în ca
drul competiției masculine „Tro
feul Acropolis", selecționata Iu
goslaviei a întrecut cu 83—82 
(42—43) reprezentativa Italiei.

CICLISM • Etapa a 12-a a Tu- 
ru’”l Italiei lisputată între No
vara si Selvino a revenit rutie
rului american Andrew Hampsten. 
cronometrat pe 205 km în 5h 
S3 co. pe locurile următoare s-au 
situat Pedro Delgado (Spania) — 
la 11 s Si Alberto Votai (Italia)
— la 13 s. In clasamentul gene
ral, lider a devenit Italianul 
Franco Chioceioli. urmat la 33 s 
d» Urs Zimmermann (Elveția) și 
’a 55 s de Roberto Visentini (Ita
lia) • Etapa a patra a competi
ției elclls+a ..Daunhine Libere" 
ee se desfășoară în Franța, a re
v-nit rutierului francez Chariy 
Mott-t. înrerisfoat ne distanta de 
’78 500 km cu timnul de 4h 45:19 
r’der al clasamentului general 
se menține Mottet. urmat de el- 
woHanui Niki Rut. ti man la 3:17 
si canadianul Steve B--mr la 3:18.

POLO « In nrima zi a turneu- 
feminin de la Budanesta s-au 

’•’ravistrat următoarei» rezultate: 
Ungaria — R.F. Germania ’8—4 : 
Franța — Anglia 10—9 : Olanda
— Rn’garia 33—2.

smrivrA -* Concursul do soa- 
-ta disputat la Legnano (Italia) a 
fost cîstigat le italianul Sandro

Cuomo. învingător cu 12—11 ta 
finala susținută cu Hans Kucn- 
hemund (R.D, Germană).

SAH <* Dună consumarea a 
șapte runde. în campionatul eu
ropean de șah rapid, ce se des
fășoară în orașul spaniol Gîion. 
conduce fostul eamnion mondial 
/'natali Karpov (U.R.S.S.) cu 6 
n. In runda a 6-a Karpov a cîs- 
’igat la Gavrikn". în cea de-a 
7-a o remizat cu Vaganian.

TENIS * In sferturile de fi
nală ale turneului de la Man- 
-h&strr. eompștitle ce se disnută 
ne terenuri de iarbă, tn pregăti
rea turneului de la Wimbledon, 
ștefan Edberg l-a eliminat cu 
7—6. 6—3 ne Nell Broad Teremy 
Bates a dispus eu 6—4. 6—4 d® 
David McPherson. Kevin Curren 
1~a eliminat cu 6—0. 4—6. 6—2 ne 
Jim Grabb. 'a- Kelly 
1-a învins cu 7—6. 6—4 
Kriek.

TIr
nuat

Evernden 
do Johan

contl- 
Mon- 

ia 
an.

A La Mtinchșp 
întrecerile 
si pentru 

Jocurile Ollnwîce 
Proba feminină _
7nrd GO de focur! culcat a fost 
^nHcrată de Anna 
(U.R.S.S.) 
''"«’cază recordul 
nroba masculini 
a revenit lui 
fU.R.S.<6. cu 664 D.

VOLEI * tn contlnuarsa tur
neului pe care îl întreprinde în 
Japonia, selecționata feminină a 
r’iibel a întrecut ia Tokio re
prezentativa niponă cu scorul 
de 3—1. a tntr-un med a- 
mîoal masculin dîsnutat la 
Montpellier, selecționata Franței 
a ♦ntreeut cu scorul de 3—o for
mația Poloniei. * Fchln® ma«=nu- 
Hnă a Poloniei, aflată Tn turneu • 
în Franța, 
în 
«■nzd-ă. Voleibaliștii francezi 
o*»Hnut victoria cu sco.r«V 
3—0.

au 
..Cunei 

caii fi carea 
din acest 
de puscă-s*an'

de Anna Malnhina 
cu 688.8 p. rezultat ce 

mondial tar 
de pistol liber 
Tgor Basin ski

a evoluat la ivta—îi’a 
compania selecționatei tx-’l- 

nu 
de.
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