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Etapa a 32-a a Diviziei A de fotbal

UN ÎNCEPUT DE CLARIFICARE...

REZULTATE TEHNICE

• Steaua (3—0 la Cluj-Na
poca), un pas mare spre 
titlu • Dinamo (8-2 1) nu 
renunța... • Victoria (2—0 
cu Sportul) și Oțelul Ga
lați (2—1 la Suceava) și-au 
consolidat pozițiile • Me
ciuri pe muchie de cuțit 

în ultimele două etape

Absolut legitim interesul deo
sebit cu care a fost așteptată 
desfășurarea acestui Concurs 
Republican de Primăvară al 
atlețitor seniori, în contextul 
importantelor răspunderi de 
reprezentare, în special, la cele 
două competiții de amploare 
care sînt Jocurile Olimpice și 
Campionatele Mondiale pentru 
juniori. Din păcate, de la star
tul întrecerilor, găzduite de 
Stadionul „23 August", au lip
sit destui dintre atleții noștri 
fruntași. Unii, din cauza unor 
accidentări, sperăm trecătoare, 
sînt scuzabili, alții însă își ex
plică absența cu motive mai 
puțin serioase, pe care F.R.A. 
va trebui să le analizeze. Să 
remarcăm, însă, că, dintre cei 
prezenți la start, cîțiva au ți
nut cu tot dinadinsul să nu 
facă doar o prezență formală, 
ci să realizeze o comportare 
cît mai bună, cu cifre real
mente competitive pe plan in
ternațional.

în concursul din prima zi,

creșterii valorii sale, dar și 
faptului că, de cîtăva vreme, 
un an-doi, el a ajuns să se în
treacă, de la egal, cu mai 
marii săriturii în înălțime și mi 
mai are corr plexe.

Un rezultat bun a înregistrat, 
de asemenea, hurdlerul Liviu 
Giurgian (n. 1962) la 110 mg. 
El a concurat cu multă decizie 
și hotărîre, înregistrînd timpul 
de 13,54 (la 0,07 s de recordul 
țării) dar nu putem omite 
faptul că a izbit stinghiile a 
șapte din cele 10 garduri !, 
ceea ce înseamnă oîteva sutimi 
de secundă pierdute.

în întrecerea feminină, Da
niela Costian, fără a fi într-o 
zl fastă, a reușit — totuși — 
să arunce discul la 71,00 m, 
ceea ce, oricum, nu este de 
loc un rezultat oarecare ; dim
potrivă I O remarcabilă com
portare a avut Viorica Ghican, 
din Tg. Jiu, care a cîștigat 
cursa de 1500 m cu 4:02,76, uuul 
dintre cele mai bune rezultate 
mondiale ale sezonului. Vom

Prima mare ocazie de gol a 
meciului Victoria — Sportul 
Studențesc : la „capul" lui 
Damaschin I, bara l-a salvat pe 
Cristian I

Foto: Aurel. D. NEAGU

Cronicile etapei. în pag. 2—3

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

ETAPA VIITOARE (duminică 19 iunie)
Petrolul — Univ. Craiova (0-2)
Flacăra — Victoria (1-2)
Corvinul — „U“ Cluj-Napoca (1—2)
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău (1-0)
Steaua - Rapid (4-0)
Otelul — Dinamo (1-3)
F.C. Olt — C.S.M. Suceava (0-2)
F.C. Argeș — „Poli" Timișoara (0-3)
Sportul Studențesc — A.S.A. Tg. Mure>4 (0-2)

CLASAMENT
1. STEAUA 32 28 4 0 107-18 60
2. Dinamo 32 28 3 1 98-25 59
3. Victoria 32 18 3 11 55-37 39
4. Oțelul 32 18 3 11 48-41 39
5. Univ. Craiova 32 15 4 13 55-47 34
6. Flacăra 32 12 6 14 36-45 30
7. F.C.M. Brașov 32 11 6 15 45-46 28
8. A.S.A. Tg. Mureș 32 13 2 17 46-58 28
9. Corvinul 31 12 4 15 48-60 28

10. F.C. Olt 32 12 4 16 38-54 28
11. S.C. Bacău 32 10 7 15 35-52 27
12. Rapid 32 9 9 14 34-52 27
13. F.C. Argeș 32 10 6 16 36-45 26
14. „Poli" Timișoara 32 10 6 16 35-48 26
15. Sportul Stud. 32 9 7 16 36-43 25
16. ,,U" Cluj-Napoca 32 9 7 16 36-53 25
17. Petrolul 32 9 6 17 22-47 24
18. C.S.M. Suceava 31 8 5 18 30-64 21

Ciimpionaldc N<i(ion<Hc LUPTA FLORETIȘTILOR PENTRU TITLU,

Sorin Matei a trecut, cu rezerve, 
realizînd un nou record national
despre care ne vom ocupa în 
cele ce urmează, atletul nr. 1 
a fost săritorul _ în înălțime 
craioveanul Sorin Matei (n. 
1963). Cu un rezultat de 2,37 
m el a înregistrat nu doar un 
nou record național, ci și una 
dintre cele mai bune perfor
manțe mondiale, la această 
oră.

Sorin și-a început concursul 
Ia înălțimea de 2,15 m, pe 
care a trecut-o din prima în
cercare. Apoi, la 2,24 m a avut 
nevoie de trei încercări pentru 
a fi reușit. La 2,30 m și la 
2,37 m a trecut însă din nou 
tot din prima încercare. Sigu
ranța cu care evoluează acum 
Sorin Matei este rezultatul

din prima încercare la 2,37 m,
Foto : Aurel D. NEAGU

nota acum că recordul perso
nal al Vioricăi Ghican (n. 1965) 
era de... 4:11,82 din 1987. La 
aceeași probă, pe locul trei, cu 
4:07,42, s-a clasat Rodica 
Prescură (n. 1970), care, anul 
trecut, era înregistrată cu_ 
4:21,68 I

Bună și evoluția sprinterei 
Iolanda Oanță (n. 1965), pe 
400 m. Cu 51,30 s ea s-a apro
piat la 10 sutimi de recordul 
național deținut, din 1974, de 
Mariana Suman. La aceeași 
probă, Camelia Jianu (n. 1967) 
a fost cronometrată în 51,98 s.

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

de scrimă

Ultima armă care și-a dispu
tat etapa finală a probei in
dividuale în cadrul „serialului" 
Campionatelor Naționale de 
scrimă, de la Satu Mare. a 
fost floreta masculină. Finala 
care a stat sub semnul surpri
zelor, chiar dacă etapa a XI-a 
(preambul al ultimului act, în 
care au evoluat primii 8 flo- 
retiști pe baza punctajului a- 
cumulat în cele două etape) nu 
lăsa să se întrevadă așa ceva. 
Este adevărat, tradiționalul a- 
salt care a decis campionul ul
timelor ediții, Buzan — Molea, 
nu s-a mai repetat în etapa 
a II-a, cel de al doilea fiind 
întrecut în semifinale de File 
(10—2!), spre bucuria sătmă
renilor, care își și vedeau fa
voritul ca principal protagonist 
al luptei pentru titlu ce avea 
să urmeze.

LA RUGBY, STEAUA (virtuală campioană)
CÎȘTIGĂ DERBYUL CU DINAMO: 34-25

Etapa a 21-a (penultima) nu 
a mai fost marcată de obișnui
tele surprize, succesul Stelei a- 
sigurîndu-i „XV-lui“ militar o 
nouă victorie în campionat, el 
jucind, în ultima etapă, cu 
titlul... în buzunar!

DINAMO — STEAUA 25—34 
(19—19). A fost un joc realmen
te frumos, deschis, cu patru 
eseuri de o parte și alta, cu 
acțiuni purtate cu multă dezin
voltură pe linia de treisferturi 
(mai bine a acționat Dinamo) și 
înaintare (superioritate Stea
ua !). Cele două jumătăți de 
partidă au fost deosebite, așa 
cum de altfel reiese din simpla

SUB SEMNUL
Așadar, în finala de 8 a ce

lor două etape s-au calificat 
Livius Buzan (Steaua), cu 
60 puncte din 60 posibi
le (deci el clasîndu-se an
terior, de fiecare dată, pe lo
cul I), Romică Molea (Steaua), 
Attila File (Flacăra Satu Mare), 
George Oancea (Steaua), l’ctre 
Ducu (Steaua), Andrei Borșodi 
(„Poli" Timișoara), Mihai Pre- 
descu (C.T.A.S.), Gheorghe Por- 
dea (C.S.U. Tg. Mureș), aceș
tia luînd lupta de la capăt, 
pentru a desemna ierarhia de
finitivă a floretiștilor în edi
ția din 1988. Luptă în care 
calculul hîrtiei, cît și rezulta
tele unor asalturi disputate 
doar cu puține ore înainte, in 
aceeași sală, au fost infirmate. 
Astfel, File nu-și poate valo
rifica avantajul... terenului 
propriu și este net întrecut de 
fostul său coleg de club, Bor- 
șodi, iar în semifinale, fostul 

citire a scorului. Dinamo în
cepe fulgerător : un șut al lui 
Boldor e blocat și „roș-albii" 
dezlănțuie un contraatac ire
zistibil, balonul circulînd pe 
traiectoria FI. Ion — Gurăncs- 
cu — Caragea (care grupează 
în fața terenului de țintă ste- 
list toți înaintașii), mingea lese 
de partea lui Dinamo și Tofan, 
după pătrundere, ii deschide pe 
M. TOADER (intercalat) —- 
eseu, FL. ION transformă și,

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

SURPRIZELOR
campion Buzan este întrecut 
(este adevărat, la limită, dar 
suficient!) de coechipierul său 
mai vîrstnic, Oancea. Acesta 
din urmă, lansat de această 
calificare, nu se mai oprește 
nici în fața celuilalt mare fa
vorit, Molea, pe care-1 învin
ge și mai clar. în schimb, Bu
zan nu se mai regăsește după 
eșec și pierde apoi categoric 
la Borșodi, ratînd și poziția a 
treia a podiumului.

Iată rezultatele finalei mas
culine de floretă : L. Buzan — 
Gh. Pordea 10—3, G. Oancea — 
P. Ducu 10—8, A. Borșodi — 
A. File 10—4, R. Moiea — M. 
Predescu 10—6 ; Oancea — Bu
zan 12—11, Molea — Borșodi 
10—3 ; pentru locurile 3—4: 
Borșodi — Buzan 10—5, pentru 
locurile 1—2: Oancea — Molea 
10—8.

Paul SLĂVESCU

Florică Murariu (cu balonul), ieri cel mai bun rugbyst. al cupla 
jului interbucureștean Foto : N. PROFIR

„Naționalele" de tenis de masă pentru juniori

EMILIA CIOSU Șl CĂLIN CREANGĂ —

CAMPIONI LA SIMPLU
BISTRIȚA, 12 (prin telefon). 

Cei 135 de jucători și jucătoare, 
reprezentînd 13 de cluburi și a- 
sociații sportive, prezenți la 
startul Campionatelor Națio
nale de tenis de masă pentru 
juniori și-au desemnat dumi
nică la amiază campionii, la 
capătul unor partide frumoa
se și atractive. Și-au înscris 
numele pe tabloul de onoare : 
Emilia Ciosu și Călin Creangă 
— la simplu. Otilia Bădescu, 
Emilia Ciosu și Călin Crean
gă, Romulus Revisz — la du
blu, Călin Creangă, Otilia Bă
descu — la dublu mixt, dar și 
sportivii aflați pe celelalte 
trepte ale podiumului merită 

evidențiați pentru evoluțiile lor.
La simplu fete, accidentarea 

Otiliei Bădcscu, obligată sa a- 
bandoneze competiția, a făcut 
ca lupta pentru desemnarea în
vingătoarei să fie mult mai 
strînsă, victoria obținută de 
Emilia Ciosu fiind rodul unei 
mari decizii în finalizarea ac
țiunilor, așa cum s-au petrecut 
lucrurile și în meciul hotărîtor, 
cu Adriana Năstase, aflată in
tr-o frumoasă ascensiune. Emi
lia Ciosu a cîștigat cu 2—1 
(—16, 18, 15), știind să depă
șească momentele dificile. în 
timp ce adversara sa a dove
dit — Ia rindu-i — multă te
nacitate, dar și pripeală în con
strucția unor acțiuni.

La masculin, succesul lui Ca
lin Creangă este logic, dar fi
nala cu Daniel Cioea a oferit 
un spectacol de calitate, ambii 
jucători etalînd o gamă varia
tă de procedee tehnico-tactice. 
Călin Creangă s-a impus cu 
2—1 (—19, 10, 11) dominind, cu 
excepția primei părți a setu
lui I un adversar bine pregă
tit, dar care a trebuit, totuși, 
să se recunoască învins.

Cea mai frumoasă finală de 
dublu (de simbătă) a fost a- 
ceea a fetelor, nu numai prin 
prisma evoluției palpitante a 
scorului, ci, înainte de toate, 
prin jocul prestat de cele pa
tru sportive. De o parte Otilia 
Bădescu, Emilia Ciosu. de cea
laltă Maria Bogoslov, Adriana 
Năstase, care s-au angajat in
tr-o luptă fără menajamente,

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)



Turneul dc barai pentru Divizia A de volei (m)
PROMOVATE - CALCULATORUL BUCUREȘTI J

Divizia A, etapa a 52-a

SI I.A.T.S.A.
1

FOCȘANI, 12 (prin telefon) 
Așa după cum se intuia după 
prima zi a Turneului de baraj 
pentru promovare în Divizia A 
la volei masculin, cele două 
formații învingătoare, Calcula
torul București (3—0 cu C.S.M. 
Delta Tulcea) și I.A.T.S.A. Da
cia Pitești (3—0 cu Electroteh
nica Bistrița), n-au avut pro
bleme nici a doua zi cînd, de 
fapt, și-au schimbat adver
sarele. Prima partidă din cea 
de a doua zi a turneului s-a 
disputat între Calculatorul și E- 
lectrotebnica, mult prea diferite 
ca valoare și experiență. Bucu
reștenii, cu Iacob, Oprea, 
Enescu și Gîrleanu in bună 
formă, și-au surclasat adver
sarii, care au evoluat — firesc, 
am spune — resemnați. Scorul 
final, obținut în mai puțin de 
o oră, este mai mult decît 
concludent: 3—0 (1, 8, 4). Cea 
de a doua întîlnire, dintre 
I.A.T.S.A. Dacia Pitești și 
C.S.M. Delta Tulcea, a fost 
ceva mai echilibrată. Tulcenii 

,au jucat ambițios, au muncit 
extraordinar pentru un rezul
tat bun, dar n-au reușit ceea 
ce și-au dorit, pentru că echi
pa piteșteană, — din rîndurile 
căreia remarcăm pe Dumitres
cu, Duță, Bălan — era mult 
mai tehnică, avea jucători 
Inalți și combina frumos în

REZULTATE DIN DIVIZIA A
6) șl 0 (15, 10, 1), Tractorul ■
Brașov — Dinamo București 3—1
(9, 11, —8, 10) șl 0—3 (—6, —7, I
0), Universitatea C.F.R. Craio- I
va — Viitorul Dinamo Bacău 3—1 •

In Divizia A de volei s-au în
registrat următoarele rezultate : 

FEMININ — rupă I valorică : 
Universitatea C.F.R. Craiova — 
C.S.U. Rapid Galați 3—1 (3, —7, 
9, 2) șl 3—0 (5 9, 10), Farul Con
stanța — Dinamo București 3—1 
(14, —13, 12, 12) șl 0—3 (—4, —9, 
—13), Dacia Pitești — Flacăra 
Roșie București 3—1 (—11, 4, 8, 
11) și 3—0 (11. 9, 10) ; grupa a 
n-a : Oltcit Craiova — Chimia 
Rm. Vîlcea 3—1 (14, —9, 9, 4) șl
2— 3 (11, —5, —14, 12, —8), Rapid
București — știința Bacău 3--1 
(10, —11, 4 5) și 3—0 (12, 7, 5),
C.S.M. Libertatea Sibiu — Peni
cilina Iași 3—1 (—15. 15, 10, 3) și
3— 0 (E. 7 3).

MASCULIN — grupa I valorică: 
Steaua București — Elcond Di
namo Zalău 3—2 (13, 1, —14, —9.

DE
(Urmare din vag 1)

In pofida faptului că Otilia fă
cea vădite eforturi să surmon- 
teze durerea de la mina de joc. 
Scor 2—1 (16, —19, 22) pentru 
Bădescu, Ciosu. Se cuvine să 
menționăm insă și meciurile 
din semifinală: Bădescu, Ciosu 
— Mibaela Chiriță, Săndiea 
Calcan 2—1 (—20, 19, 14) și 
Bogoslov. Năstase — Daniela 
Mușetoiu, Iulia Rîșcanu 2—1 
(—16, 19, 18).

La rîndul lor, Călin Creangă 
și Romulus Rcvisz nu au avut 
probleme în a-și impune supe
rioritatea, deși au cîștigat doar 
cu 2—1 (11. -20, 7) meciul fi
nal cu Eugen Simion, Adrian 
Căldare, învingătorii manifes
tând reale calități.

CLASAMENTE, feminin, sim
plu 1 1. Emilia Ciosu (Spartac
Stirom (C.S.Ș. 1 Bue.) — campi
oană naționa’ă. 2. Adriana Năs-

tn grupele semifinale ale juniorilor republicani ASTAZI, LA PIATRA-MAMf Șl BRAȘOV, PARIIDLIE DECISIVE
Sîmbătă șl duminică, la Bra

șov șl Platra-Neamț, s-au dis
putat primele meciuri din ca
drul grupelor semifinale ale 
Campionatului Republican de ju
niori I.

GRUPA A
BRAȘOV, U prin telefon). In 

prima Intilnlre, față în tați au 
fost echipele C.S.M. Reșița și 
C.S.Ș. olimpia Platra-Neamț, 
scor final 2—o (2—0). După un 
prim sfert de oră de tatonare, 
reșițenli izbutesc să deschidă 
scorul In min. 21 prin Panduru, 
care a încheiat cu un șut plasat 
o viguroasă acțiune a Iul Szijj. 
Doană este, în min. 24, Ia un 
pas de 2—0. însă mult mal a- 
proape de... l—i a fost, ta min. 
27, Dănllă, după o spectaauloasă 
acțiune personală, o nouă cursă 
impetuoasă a lui Szijj va fi la 
originea celui de-al doilea gol 
reșițean, înscris, în min. 38, de 
Calofir. Echipa din Platra-Neamț 
(mezina grupei, fiind ca medie 
de vîrstă cu un an mal mică) 
face eforturi lăudabile pentru a 
redresa situația, însă plusul de 
siguranță, bazat pe o valoare 
superioară în toate compartimen
tele. al formației din Reșița — 
care și ta continuare a avut Ci- 
teva rapide șl periculoase con
traatacuri — se va dovedi hotă- 
Htor ta stabilirea învingătoarei. 
De altfel, pînă ta final, reșițenii 
au mai avut șase ocazii de stol

DACIA PITEȘTI
atac. Scorul final, după 90 mi- * 
nute de joc, a fost favorabil . 
piteștenilor cu 3—0 (10, 10, 9). I

Așadar, încă după cea de a I 
doua zi a turneului de baraj 
pentru Divizia A se știau noi- I 
le promovate: Calculatorul |
București (antrenor Al. luhasz) 
și I.A.T.S.A. Dacia Pitești (an- | 
trenori: T. Marinescu — V. I 
Caramelea : consilier tehnic : 1 
N. Sotlr), prima revenită în di- ■ 
vizie, secunda atingîndu-și I 
pentru prima dată un obiectiv I 
la care aspiră din 1982.

în această situație, este evi- I 
dent că partidele din cea de a | 
treia zi au avut mai mult un . 
caracter formal, nici una din- I 
tre combatante nemaiavînd I 
de urmărit nimic special. Așa
dar : Calculatorul — I.A.T.S.A. I 
Dacia Pitești 3—1 (—13, 7, 7, 9), | 
ambele formații folosind mult 
și rezervele ; C.S.M. Delta Tul- | 
cea — Electrotehnica Bistrița I 
3—0 (11, 3, 2). Deci, clasament 1 
final: 1. Calculatorul Bucu- , 
resti 6 p, 2. I.A.T.S.A. Dacia I 
Pitești 5 p, 3. C.S.M. Delta Tul- I 
cea 4 p, 4. Electrotehnica Bis
trița 3 p.

Reușita turneului a fost asi- | 
gurată și de prestația foarte 
bună a arbitrilor: K Farniuș, I 
D. Dobrcscu, V. Dumitru, M I 
Ioanovici, S. Popescu.

Modesta FERRARI NI ■

(9, 2, —10, 10) și 3—0 (8, 7, 4) ; 
grupa a Il-a : Explorări Moto
rul C.S.Ș. 2 Baia Mare — A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș 3—0 (10, 
10, 9) șl 3—1 (—6, 10, 9, 7), C.S.U. 
Sănătatea Oradea — C.S.M.U. Su
ceava 3—1 (—9, 13, 5, 5) și 3—0 
(12, 5, 6). Politehnica Timișoara 
— Relonul Săvlneștl 3—0 (6, 14, 
7) și 0—3 (—13, —11, —8). Meciu
rile dintre ultimele două echipe 
s-au disputat în devanS. (Cores
pondenți : M. Vlădolanu, Ch. 
Goldenberg, I. Fețeanu, Șt. Gur
gui, Gh Lazăr, I. lonescu, V. 
Secăreanu. V Popovici, A. Cri- 
șan. I. Ghișa, CY Crețu).

DF MASĂ - JUNIORI | 
tase (Juventus Buc.), 3. Maria Bo
goslov (C.S.Ș. Metalul Rm. Vil- I 
cea), 4. Daniela Mușetoiu (Hidro- I 
tehnica C.S.M. — C.S.Ș. Buzău), 5. I 
Maria Cocoș (Juventus), 6. Săn- 
dica Calcan (Hidrotehnica) ; du- 1 
blu : 1. Otilia Bădescu, Emilia I
Ciosu (Spartac Stirom C.S.Ș. 1 I 
Buc.) — campioane naționale, 2. 
Maria Bogoslov, Adriana Năstase I 
(C.S.Ș. Metalul Rm. V. — Juven- I 
tus Buc.), 3. Daniela Mușetoiu, ■ 
Iulia Rîșcanu (Hidrotehnica) șl 
Mihaela Chiriță, Săndiea Calcan I 
(Spartac — Hidrotehnica) ; mas- I 
cutin, simplu : 1. Călin Creangă I 
(C.S.Ș. Bistrița) — campion na
țional), 2. Daniel Cioca (C.S.M. I 
Cluj-Napoca), 3. Romulus Revisz I 
(Spartac), 4. Zoltan Zoltan I 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 5. Eugen 
Simion (Știința C.S.Ș. 2 IJPIPS I 
Constanța). 6. Vasile Căluș I 
(C.S.Ș. Bistrița) ; dublu : 1. Călin I 
Creangă, Romulus Rcvisz (C.S.Ș. 
Bistrița — Spartac) — campioni I 
naționali, 2. Eugen Simion, A- I 
drian Căldare (Știința — Hidro- I 
tehnica). 3. Daniel Cioca, Zoltan 
Zoltan (C.S.M. Cluj-Napoca) șl | 
Marius Piciu. Marius Bărăgan I 
(Universitatea A.S.A. Craiova). ■

(Szijj min. 37 și 76, Doană min. 
40. Panduru min. 44 și 57, Ca
lofir min. 48, șut in bară) față 
de numai două ale echipei Olim
pia (Sandu min. 43 și 89). A ar

bitrat foarte bine G. Macovei 
(Deva),
C.S.M. Reșița : IANU — Bllda- 

ru (min. 46 Pușcaș), LUPU, Co- 
jocaru, Păunescu — DOANA. 
CALOFIR, Bica, MATHS (min. 
46 Stich) — SZIJJ, PANDURU 
(min. 84 Mitruț).

C.S.Ș. OLIMPIA : HOGEA — 
Mateeș, Popa, RADU, DANILA 
— Pătrunjel (min. 70 Iosub). 
Bucureșteanu (min. 73 Cozma), 
Dăscălescu. Horclu (min. 46 V* 
leșcu) — Dragoș. SANDU

Partida a doua, dintre Dinamo 
București și C.S.M. Reșița a 
constituit de fapt derbyul grupei, 
care avea caracter decisiv. Re
șițenli n-au mai reeditat apre
ciata lor evoluție din ajun, fiind 
marcați de miza disputei, în timp 
ce bucureștenii (campionii ediți
ei precedente) au zburdat pur 
și simplu, fiind superiori, atît 
tactic, cît și tehnic, avînd mult 
mal multe acțiuni consistente, 
scorul final de 3—0 (2—0) reflec- 
tînd superioritatea lor de ansam
blu. Prima ratare a aparținut Iul 
Stan (min. 7), pentru ca ta mta. 
IC »ă notăm deschiderea scoru
lui, RADUCIOIU transformed 
pcnaltyul dictat ca urmare a 
faultului comis asupra lui Chi-

CAMPIOANA CÎSTIGĂ LEJER
CLUJ-NAPOCA, 12 (prin tele

fon). Steaua a ales terenul cu 
soarele în spate, iar „U*4 a pus 
balonul în joc, dar, în cele din 
urmă, acesta a ajuns în brațele 
lui Cavai. După aceea, Steaua a 
trecut la cîrma jocului, instalîn- 
du-se în terenul advers și în min. 
3 un „dialog11 Pojar—Lăcătuș se 
încheie cu notarea ambilor de 
către arbitru, iar din lovitura li
beră Ia faultul comis de Pojar, 
de la 25 m. mingea a fost pasată 
lui HAGI. care a șutat senzațio
nal, înscriind in colțul lung, la 
păianjen. Peste 4 minute, la o 
pasă lungă în adîncime, Lăcătuș, 
pe linie cu fundașii adverși, a 
țîșnit Pojar l-a faultat în careu, 
Pițurcă a executat lovitura de la 
11 m, dar a șutat pe mijloc, în 
piciorul lui cavai, de unde ba
lonul a ieșit în corner. In min. 
21, Iovan și Gh. Popescu au a- 
vut o nouă ocazie de gol, dar 
au fost impreciși în lovirea ba
lonului, după care, în min. 28, 
Cîmpeanu a șutat în Belodedici, 
în mîna acestuia, dar apărătorul 
militar era întors cu spatele și 
n-a fost nici vorbă de intenția 
de a juca balonul. în min. 31, 
Meszaroș l-a faultat pe Hagi, lo-

DUPĂ PAUZA,
CRAIOVA, 12 (prin telefon) 

Puținii spectatori (nici 5000!) din 
tribunele centralului oltean au vă
zut iarăși multe goluri in poar
ta echipei partenere de întrece
re. După încă proaspătul 5—0 
administrat Corvinului, „unspre- 
zecele“ antrenat de Constantin a 
zburdat din nou printre apără
torii formației oaspete (centralii 
Minea și A. Popescu au consti
tuit adevărate jaloane), crein- 
du-și prin spiridușii Șt. Stoica, 
Ciurea, Bîcu și P. Badea faze 
spectaculoase de poartă. Seria 
golurilor avea s-o deschidă, în 
min. 7, BÎCU, (lansat de Negri
tă) care, singur-singurel (după 
opinia noastră în poziție de 
ofsaid), a expediat, de la 10 m, 
balonul în plasă. Patru minute 
mai tîrziu același Bîcu reușea un 
spectaculos „un-doi“ cu CIURDA, 
care, pătrunzînd în careu, pe 
partea stingă, a fentat și apoi 
a pasat mingea la colțul lung. 
Sporadică, exprimată mai mult 
prin jocul pe contre, replica lui 
F.C. Olt în atac îi aducea aces
teia cîteva șuturi de la distan
ță, puternice, dar fără adresă. în

PLUSUL
PITEȘTI. 12 (prin telefon). 

,,Unsprezecele“ din Trivale a în
ceput destul de timorat partida, 
multe din acțiunile sale fiind liD- 
site de limpezime în preajma ca
reului lui Dohot. Numai astfel 
s-a ajuns ca primul șut al pi
teștenilor spre buturile oaspeți
lor să-l consemnăm abia în mta. 
16 (autor fiind D. lonescu), care 
a coincis de altfel și cu prima 
lor acțiune periculoasă. In min 
21, Bănuță șutează de la numai 
8 m, dar Dohot are un excelent 
reflex și respinge. Peste 5 mi
nute, Tănase centrează de pe a- 
ripa stingă, D. Zamfir preia, dar 
finalmente șutul său este blocat. 
Jocul elevilor lui FI. Halagian 
are acum mal multă cursivitate, 
combinațiile excesive de pînă a- 
tunci care nu aveau nici o fina
litate, au fost abandonate șl, în 
consecință, Dohot șl colegii săi 
din defensivă au mai mult de 
lucru. Tabela de marcaj avea să 
sufere prima modificare ta min. 
46 : pătrunderea lui IGNAT este 
stopata prin fault in careu și 
lovitura de la 11 m este trans
formată cu exactitate de același 
jucător : l—o. Tot Ignat avea să 
fie. ta ultimele secunde ale prl-

riță. Reșițenii acuză șocul șl al 
doilea gol vine de la sine, autor 
fiind BUCUR (min. 35). La re
luare, reșițenii stat mal Insis
tent! în ofensivă, însă tot bucu
reștenii înscriu în min. 65, prin 
DUMITRACHE. care fructifică, 
cu capul, centrarea Iui Matache.

A arbitrat bine Ilie Coț 
(Ploiești).

DINAMO : Crețulescu — Bara- 
rlu, Popescu, BUCUR, Haralam- 
bie (min. 81, Zamfirescu) — 
CHIRIȚĂ (min. 73 Țițeica), DU
MITRACHE, Oprean, STAN (.Tin. 
76 Aliuță) — Matache (min. 70 
Ghernescu), RADUCIOIU.

C.S.M. REȘIȚA : Ianu (min. 76 
Blănariu) — Blidaru (min. 25 
Pușcaș). LUPU, Cojocaru, Pău- 
nescu — Doană, Calofir, Stich 
(min. 68 Mitruț), Bica — Pan
duru, Szijj.

Luni, de la ora 18, se va dis
puta ultimul meci al grupei. Di
namo București — C.S.Ș. olimpia 
P. Neamț.

Adrian VASILESCU

GRUPA B

PIATRA-NEAMȚ, 12 (prin te
lefon). In primul meci al gru
pei semifinale de aici, din fru
mosul oraș al Moldovei, s-au ta- 
tîlnit, pe stadionul divizionarei 
B Ceahlăul, echipele F.C.M. 
Brașov (antrenor Emil Borgo-

vitur-t liberă de la 18 metri late
ral, pasă scurtă la STOICA, șut 
înșelător al acestuia, după o lun
gă pendulare și... 0—2. „U" a
avut ocazia ă reducă din han- 
dicao în min. 39 După numai un 
minut, la cornerul executat de 
Lăcătuș, Cavai a reușit să reți
nă pe linia porții.

La reluare, un joc lent, gaz
dele se tem să „iasă în față44, 
Steaua e la pupitru și, în min. 
56. o rupere de ritm, frumoasă 
combinație Stoica—Lăcătuș—Stoi
ca și ultimul șutează pe lîngă 
bară, de la 11 m ! Scorul avea 
să fie mărit în min. 67, cînd Bă
lan a șutat în Popicu, IOVAN a 
urmărit balonul ricoșat și a în
scris lejer. O repriză dominată la 
toate capitolele de campioană, ca
re pur și simplu și-a menajat 
partenera, nemaiinsistînd în faza 
de gol. Universitatea a făcut tot 
posibilul, dar nu a putut mai 
mult pentru că diferența de cla
să era atît de evidentă Incit ea 
și-a trecut în cont doar două 
ocazii de gol în final, ratare de
I. Moldovan (min. 83) și Mun
tean (min. 85).

Constantin ALEXE

S-A MAI STINS 
schimb, craiovenii, fideli fotba
lului lor, bazat pe o sincronă 
circulație a jucătorilor și a min
gii, a continuat să înscrie: in 
min. 18, prin BÎCU, care a pre
lungit, din apropiere, în plasă 
mingea centrată de Geolgău și în 
min. 34 prin BADEĂ, care, ser
vit de Bîcu, în careu, a trimis 
cu stingul, de la 14 m balonul 
în plasă. Abia în min. 43 o fază 
realmente periculoasă pentru 
poarta lui Lung, unde Minea. 
apărut în careu fără om, a șu
tat cu sete... în stîlpul drept.

La reluare, F.C. Olt a ieșit mai 
mult la joc decît o făcuse pînă 
atunci, dar ocaziile mai clare de 
gol le-am înregistrat tot la poar
ta lui Gherasim. Satisfăcut!, însă, 
cu ceea ce arăta tabela de scor, 
craiovenii s-au jucat eu situa
țiile de gol, înscriind abia spre 
final de partidă prin neobositul 
și talentatul BADEA, autorul go
lurilor din minutele 77 și 88. 
Degeaba s-au bucurat suporterii 
craiovenilor cînd se egalase la 
Suceava... locul 4 pentru Cupa 
U.E.F.A. era sortit, parc-se, gă- 
lățenilor.

Gheorghe NICOLAESCU

DE DECIZIE PITEȘTEAN
mei reprize, eroul unei ratări 
cum rar se poate vedea pe te
renurile de fotbal. De cealaltă 
parte, contraatacurile Flucărei. 
au fost punctate cu șuturi e‘ pu
ternice ale lui Marcu (min. 36, 39 
șl 43).

tn i .za secundă aspectul jo
cului se menține ta linii generale 
același, cu un plus, totuși, de in
sistență din partea lui D. Zam
fir și a celorlalți din comparti
mentul ofensiv al piteștenilor. 
ta min. 53. vlădolu șutează pu
ternic. pe jos, dar Dohot res
pinge în corner, de la colț. In 
min. 61, piteștenii se desprind : 
PANA II șutează de Ia 14 m fă
ră speranțe pentru Dohot. Cel 
de-al treilea gol argeșean aveam 
să-l consemnăm ta min. 80, un 
gol superb, semnat de VLADO- 
IU : reluare pe piept șl șut din 
întoarcere, ai colțul lung, de la 
aproximativ 14 m. Peste 3 minu
te. tabela de marcaj suferă ul
tima modificare atunci cînd NIS- 
TOR. nemarcat, reia cu sete ta 
plasă, sem.nind golul de onoare 
al oaspeților.

Mihai CIUCA

van) și Politehnica Iași (antrena
tă de neobositul descoperitor de 
talente Mihal Birzan). A fost o 
partidă dominată teritorial de 
juniorii brașoveni însă tactic de 
ieșeni — cu șansa a doua — în 
această privință prima repriză 
fiind cît se poate de concluden
tă. Pentru că, dacă coechipierii 
Internaționalilor Sellmeșl șl Pîrvu 
au avut în această parte a jocu
lui 11 șuturi periculoase la poar
tă șl 5 comere consecutive din 
care ar fi putut deschide scorul, 
partenerii lor, bine grupați ta 
apărare, au șarjat extrem de pe
riculos pe spațiile libere, avînd 
în min. 20, 24 și 29 Imense o- 
cazii de gol pe care le-au ratat 
M. Iliescu. Drăgoi și, mai ales, 
Munteanu, al cărui șut spre poar
ta goală a fost deviat în afara 
spațiului de joc de un picior sal
vator al fundașului Șerbănucă.

După pauză, s-a jucat mult mal 
iute. mai... tinerește și tranșant, 
ocaziile alternînd. din nou la cele 
două porți. Și. după două din
tre cele mai mari ocazii irosite 
de Toma (min. 74) și Țurcanu 
(min. 75), se va înscrie singurul 
gol al meciului : după un schimb 
rapid de pase între cei mal buni 
jucători brașoveni, Selimeși și 
Pîrvu, al doilea a pătruns decis 
printre fundașii centrali adverși, 
a intrat tn careu, a șutat foarte 
tare și plasat, fără ca portarul 
Gligoraș să mal poată Interveni. 
Ieșenii vor căuta egal area, dar

|„U“ CLUJ-NAPOCA 
I STEAUA

Stadion „Municipal44; teren foarte 
bun ; timp însorit ; spectatori — 
circa 29.000. Șuturi ; 6—10 (pe
poartă 1—6) Comere ; 0—9. Au 
marcat : HAGI (min. 4) T. 
STOICA (min. 31) și IOVAN 
(min. 67).

„U« CLUJ-NAPOCA : Caval 6 
— Meszaroș 5, Neamțu 6, Doboș 6, 
Pojar 5 — FI. Pop 6, Mujnai 6, 
Popicu 6, Biro I 5 — Cadar 5 
(min. 46, I. Moldovan 5), Cîm- 
peanu II 5 (min. 76 Muntean).

STEAUA : Liliac 7 — Iovan 8, 
Bumb eseu 8, Belodedici 8, Rota
rii! 7 — Gh. Popescu 7, T. Stoi
ca 8, L. Bălan 7, Ilagi 8 (min. 
74 Ungureanu 7) — Lăcătuș 7, 
Pițurcă 6 (min. 57 Balint 6).

A arbitr t foarte bine I. Cră- 
ciunescu; la linie: Gh. Constan
tin (ambii din Rm. Vîlcea) și O. 
Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : MESZAROȘ.
La speranțe : 0—6 (0—2).

DIN MOTOARE
UNIV. CRAIOVA 6 (4) I
F.C. OLT 0

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi : 26—17 (pe
poartă : 16—6). Cornere : 11—3.
Au marcat : BlCU (mim. 7 și 18), 
CIUREA (min. 11), BADEA (min. 
34, 77 și 88).

UNIVERSITATEA : Lung 7 —
Negrilă 7 (min. 63 Bica 6), E. 
Săndoi 6, Trimese u 6, Ad. Popes
cu 8 — Șt. stoica 7, Ciurea 8, 
Geolgău 7 (min. 63 Zamfir 6), 
Badea 8 — Bîcu 8, Biță 6.

F.C. OLT : Gherasim 5 — Mo- 
raru 5, A. Popescu 5 (imin. 46 
Bogdaniuic 5), Minea 5, I. Dumi
trescu 5 — M. Ene 6, Leța 5 
(min. 56 Pistol 5), Eftimie 6, M. 
Popescu 6 — Pena 7, Turcu 6.

A arbitrat foarte bine G. lo- 
neseu ; la linie : Al. Crlșan (am
bii din București) și Șt. Rotă- 
rescu (Iași).

La speranțe : 4—1 (2—0).
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I F.C. ARGEȘ 3 (1)
[ FLACARA I (0)

Stadion ,,1 Mai“ ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 5 000. Șuturi : li9—17 (pe poar
tă : 10—6). Cornere : 9—2. Au 
marcat : IGNAT (min 40, din
II m), C. PANA II (min. 61) și 
VLADOIU (min. 80), respectiv 
NISTOR (mim. 83).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 6 — 
Voicu 6. Pîrvu 6 (-min. 65 Si
mion 6). Stancu-6, Tănase 5 — 
Viiău 5 (min. 46 C. Pană n 6,5), 
D. lonescu 6, Bănuță 6,5 — D. 
Zamfir 7, Ignat 6, vlădolu 7.

FLACARA : Dohot 6 — Viscrea- 
nu 5 (mim. 46 G. Radu 6), I. Ene 
6, Butufei 6, Stănescu 6 — Drag- 
nea 7, Beldie 6,5, C. Pană HI 6, 
Marcu 6,5 — Chiriță 5, Lala 5 
(min. 58 Nistor 6).

A arbitrat foarte bine Jean 
Grama ; la linie : C. Ifrim (ambii 
București) și A. Ghecnrghe (Pia
tra Neamț).

La speranțe t 2—2 (2—1).
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brașovenii cu portarul Toderlciu 
mult mal atent ta această parte 
a jocului, vor reuși să-și mențină 
avantajul minim șl să facă un 
prim pas spre finala campiona
tului. Rămîne de văzut dacă n 
vor reuși și pe al... doilea.

Arbitrul Ad. Porumboiu (Vas
lui) a condus impecabil.

F. C. M. Brașov : Todericiu
— Fekete (min. 71 Vișinescu), 
DRAGANOIU, Șerbănucă, Mirlcă 
(min. 81 Stolan) — Chirie. Petruș, 
Roșea (min. 30 TIKOȘI) Lăcă
tuș — PÎRVU, SELIMEȘI.

politehnica Iași : GRTGORAȘ
— Sniridon (min. 20 Busuioc), 
Prepeliță. Ciocan, Cuf.ier (mfn. 
60 Arsene) — D. Iliescu. DRA- 
GOI. Andrei (min. 70 Toma) -- 
Țurcanu (min. 85 Hereșteu), M. 
Iliescu. MUNTEANU.

în al doilea meci, duminică, 
VicV.'ta Tg. Mureș — Politeh
nica Iași 3—o (1—0). Golurile au 
fost marcate de Lorincz (min. 
15 și 78) și Bonța (min. 52).

Astăzi, luni, în partida decisivă 
pentru calificare se vor întîlnt, 
tot de la ora 18, F.C.M. Brașov 
și Viitorul Tg. Mureș.

Laurențiu DUMITRESCU
e. RUSU — coresp.
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SCORUL ZILEI TOTUL - ÎN DOUA MINUTE
de-a „pisica 
vinul, în po
are elevii lui 
evrîndu-i cu 
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lul antrenor

DINAMO 8 (3)
CORVINUL 2 (0)
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Stadion Dinamo ; teren exce
lent ; timp călduros ; spectatori
— circa 4 000. Șuturi : 27—8 (pe 
poartă : 15—6). Cornere : 9—4. Au 
marcat : ORAC (min. 16 și 43), 
MIHĂESCU (min. 26 și 75), RED- 
NIC (min. 68), VARGA (min. 71), 
MATEUȚ (min. 78), CAMATARU 
(min. 07). respectiv HANGAN 
(min. 72) și PETCU (min. 81, din 
penalty).

DINAMO : Moraru 7 — Varga
8, Rednic 8, An done 7, Dumi- 
trașou 5 (min. 46 Sabou 6) —
Lu.pu 7, Lupescu 7, Mateuț 6,5
— Mihăescu 7,5. Cămătaru 7, 
O rac 8.

CORVINUL Ioniță 6 (min. 46 
Trică 5) — Bulgarii 5, Tîrnovea- 
nu 5, Mărginean 6 (min. 55 Su- 
clu 5), Dubinciuc 5 — Petal 5, 
Burlan 5, Klein 7 — Gabor 6. 
Hanganu 5, văetuș 5.

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașo-v) ; la linie : C. Gheorghe 
(Suceava) și V. Onu (Predeal).

Cartonașe galbene : ORAC, MO
RARU, VAETUȘ, BULGARU, Ml- 
HAESCU.

La speranțe : 0—6.

lui Orac). Ilunedorenii au redus 
handicapul prin HANGANU 
(min. ,2, scorul fiind atunci 
5—1...) și PETCU (min. 81, din 
lovitură de ia 11 m, cînd Ando- 
ne. la scorul de 7—1, l-a faultat 
in careu pe Hanganu)... Astfel 
s-a scris scorul etapei.

Paul SLAVESCU

9RIE IN EXTREMIS
telefon). Par- 
i deosebite în
;area retro- 
d-e fapt în 
i... ploaia șl 
oculul, expe- 
recis. în min. 
rvenție salva- 

lui Ivanov.

I S.C. BACĂU 3 (2) I
| PETROLUL i (1) I

•
irziu bă- 
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ARTENI 
L-0. i 
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o
Ceea ce 

intere- 
. că in
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cînd 
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lui 

mo-

Stadion „23 August" ; teren a- 
lumecos ; timp ploios (în prima 
repriză) ; spectatori — circa 
8.000. șuturi : 14—12 (pe poartă: 
7—4). cornere : 14—1. Au mar
cat ; ARTENI (min. 27), D. POPA 
(min. 43 — autogol) șl BORCEA 
(min. 89 — din penalty), respec
tiv URSEA (min. 32) și CACIU- 
REAC (min. 54).

SPORT CLUB : Cimpeanu 6 
(min. 60 Arvintc 6) — penoff 7, 
vasilache 7, Borcea 7, Ciudin 6 
— Burleanu 6, Tlsmănaru 6, Ar- 
teni 7 — Șoiman 6, Ivanov 7, 
Fulga 6 (min. 83 Andronic).

PETROLUL : Jipa 7 (min. 43 
Dirjan 7) — D. Popa 5 (min. 46 
Caci-ureac 7), Pana.it 5, C. ștefan 
7, Ruse 6 — Mocanii 5, Pitulice 
5, Ursea 7, O. Grigore 6 — Or. 
Ene 5, I. Gușe 5.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantineseu ; la linie : V. A nghe- 
loiu și M. Toncca (toți din 
București).

Cartonașe galbene : RUSE, PA- 
NAIT, O. GRTGORE.

La speranțe : 1—0 (1—0).

șl Ivanov (min. 72) irosesc bu
ne ocazii, cornerele se succed 
cu frecvență mare la poarta lui 
Dîrjan, iar deznodămîntul vine 
in min. 89, cind Panait îl> faul
tează pe Tismănaru în suprafața 
de pedeapsă și BORCEA execu
tă Impecabil penaltyul, aducînd 
o victorie in extremis. •

Laurențiu DUMITRESCU

RCEA LA PUPITRU...
rin telefon), 
i de superio
are ratează 
■in Cașuba. 
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I C.S.M. SUCEAVA 1 (0) I
| OȚELUL 2 (0) |

Stadion Arenl ; teren puțin a- 
lunecos ; timp frumos ; spec
tatori — circa 10.000. Șuturi : 
8—8 (pe poartă : 5—5). Cornere : 
10—5. Au marcat : SUSANU (min. 
57), respectiv M. STAN (min. 55) 
șl ANTOHI (min. 87).

C.SJW. SUCEAVA : Alexa 5 — 
Ungurearau 6 (min. 70 Morariiu 6). 
Cristescu 7, Brenluc 6,5, Ciobanu 
6,5 — Păl'uș 6, Șumulanschi 6, 
Gafencu 6, Buliga 6 (min. 38 Su- 
sanu 4) — Buțerchi 5, Cașuba 5,5.

OȚELUL : Călugăru 7 — Bo- 
ral) 6, Anghelinel 7, Aglu 7, G. 
Popescu 7 — Măstăcan 7 (min. 
64 c. Stan 6). M. Stan 7,5, Bur
cea 8 — Ralea 6 (min. 56 ChJvu 
6), Antohi 7. Oprea 6.

A arbitrat foarte bine N. Voi- 
nea ; la linie : M. Doncea (ambii 
din București) și I. Ghergheli 
(Baia Mare).

Cartonașe galbene : CALUGĂ- 
RU, BORALI, G. POPESCU, C. 
STAN, BRENIUC.

Cartonașe roșii : SUSANU
(min. 76).

La speranțe : 0—2 (0—1).• ————
soarta meciului, ci și pe cea 
a echipei locale, care Se vede ast
fel obligată să se resemneze cn 
retrogradarea în divizia secundă.

In ansamblu, o victorie meri
tată a gălățenilor, care au jucat 
calm, bine orientați tactic șl în 
mod vădit animați de perspectiva 
unei prezențe atît de mult do
rite de ei într-o competiție eu
ropeană.

Radu URZICEA’iU

Chiar daca Victoria a începui, 
ca ue obicei, viguros (mm. 7. 
șut, al lui Damaschin J in stâl
pul porții), prima repriză a fost 
mai degrabă echilibrată, cu oca
zii de ambele părți. Gazdele au 
ratat mai mult (Zare in min. 19, 
Laiș in min. 21, Stere în mia. 30, 
Damaschin 1 in min. 45), dar 
nici oaspeții n-au rămas datori, 
în min. 22, la o superbă pătrun
dere a lui Cristea („găsit** de 
Stănici). doar bara salvîndu-1 pe 
Nițu. Am asistat, pînă la pauză, 
la un fotbal cursiv și rapid, plă
cut ochiului, cu două echipe 
ambițioase și, ca un compliment, 
capabile de un spectacol de ți
nută.

La reluare însă. surpriză : 
Sportul nu s-a mai arătat în sta
re să țină pasul și, în numai 
două minute, s-a scris „istoria* 
meciului și s-a decis învingătoa- 
rea. In min. 53, LAIȘ a fructifi
cat, cu capul, centrarea de pe 
dreapta a lui Cojocaru (cu in
spirație „urcat" în linia de mij
loc după înlocuirea lui Uleșan), 
pentru ca, în min. 55. același 
Laiș să sesizeze, din careu. că 
C. SOLOMON are o poziție mai 
bună de șut, să-i paseze înapoi, 
în marginea lui „16**, de unde 
căpitanul formației Victoria l-a 
„executat*4 pe Cristian, ridicînd 
scorul la 2-—0. Sportul^ pînă £- 
tunci organizată, a acuzat șocul 
și nu și-a mai revenit, dovadă 
că, pînă la sfîrșit. nu va mai 
expedia nici un balon pe spa
țiul porții adverse ! Cu o linie 
mediană harnică și puternică, a- 
nimată de C. Solomon. Victoria 
aproape că a luat jocul pe cont

DUPĂ 3-0, DESTULE EMOȚII...
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). 

„Poli" a început furtunos, dar 
Rapid s-a apărat supranumeric, 
blocînd toate căile de acces spre 
poarta lui Toader. Jocul curgea 
mai mereu spre careul giulește- 
nilor, C. Varga și Pascu partici
pau la „învăluiri", creînd supe
rioritate numerică în atac. Oas
peții, scăpați din presiunea la 
care erau supuși, ripostau de
seori pe contraatac. însă „Poli" 
era atentă și relua din nou tra
seele golului, care a căzut abia 
în min. 22 : Bozeșan Ii a cen
trat de pe stingă, peste toată 
apărarea, Cîrstea l-a împins pe 
Bobaru și arbitrul a dictat, fără 
șovăire, penalty, pe care I-a 
transformat C. VARGA. în min. 
25, Țîră răspunde în replică cu 
un șut puternic apărat de Al- 
mășan. după care tribunele a- 
plaudă acțiunea lui Varga (min. 
29), Toader respingînd cu difi
cultate. Spectatorii se încălzesc 
Ia lovitura de colț executată de 
Varga (min. 38), Crăciun retri
mite cu capul în careu și BOZE
ȘAN Ii înscrie în colțul stîng ! 
2—0. Rapid face fată cu greu a- 
valanșei de atacuri, scapă cu 
fața curată în min. 40 și 41. dar 
nu si în min. 43, cind, la o altă 
fază fixă. OLOȘUTEAN fixează 
scorul la 3—0. se anticipa o vic
torie ușoară, confortabilă. dar 
după reluare. Ia o neatenție în 
defensiva gazdelor (min. 47), 
CÎRSTEA reduce handicapul, iar 
în min. 56 GOĂNȚA, cu un șut 
de la distanță, face ca tabela să 
arate 3—2 ! Rapid relansează 
partida, care devine palpitantă 
pentru „alb-violețl**. Se joacă „pe 
contre", ratează ..Poli" în min.

SUB SEMNUL
TG. MUREȘ, 12 (prin telefon). 

Meci disputat mai tot timpul sub 
semnul echilibrului. Brașovenii, 
cu o apărare foarte bine orga
nizată șl cu o linie de mijloc 
mobilă, au reușit să Închidă me
reu culoarele de pătrundere spre 
poarta lui Polgar. Așa se expli
că faptul că fazele de poartă au 
fost destul de rare. Prima oca
zie s-a derulat în min. 6, cînd L, 
Moldovan a expediat balonul din 
16 m pe lîngă bară. Pe contra
atac. F.C.M. Brașov inițiază, in 
min. 7, un reușit „un-dol“ prin 
Barbu șl Drăgan, ultimul pătrun
de solitar și numai intervenția de 
ultim moment a lui Botezan a 
Împiedicat deschiderea scorului. 
Pest< un minut, la poarta cea
laltă, fază identică, cu Albu ti 
Erds în prim-plan, dar șutul a- 
cestuia din urmă este blocat de 
Polgar. Mureșenii reușesc să 
deschidă scorul In min. 35, la 
o lovitură liberă de la 38 m, min
gea expediată de fundașul JENEI 
oprindu-se In vinciul porții lui 
Polgar, surprins. In replică, bra- 
șove ii ratează o primă situație 
prin Barbu în min. 39, șutul a- 
cestuia trecînd foarte aproape de 
buturile apărate de Varo.

Repriza secundă debutează cu 
un șut din întoarcere al lui L. 
Moldovan, baionul fiind respins 
cu dificultate de Polgar. La cea
laltă poartă, o pasă în adînci- 
me trimisă de Barbu lui Terheș 
îl evidențiază pe Varo, care, ie
șit în întimpinare, blochează ba
lonul. Tn plină dominare mure- 
șeană, A. Stoica pierde un balon 
în atac, urmează o deschidere 
lungă pe partea stingă, la BAR-

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN 12 IUNIE 
1988. FAZA I; Extragerea I :
66 34 15 84 32 71 75 61 48 25 27
2 ; Extragerea a Il-a : 38 55 26
6 44 65 40 51 28 82 59 12 ; F!x-
tragerea a IIIi-a : 47 20 53 44
64 16 36 76 52 30 55 39 ; Extra-
gerea a IV-a : 89 42 80 87 41

(
VICTORIA ~ 2 {0)
SPORTUL STUDENȚlSC 0

Stadion Vi-ctoria ; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi : 21—6 (pe
poartă 10—3). Cornere : 9—6. Au 
marcat : LA IS (min. 53), C. SO
LOMON (min. 55).

VICTORIA : Nițu 7 — Cojo
caru 7,5, Zare 7, Mirca 7, Ba
laur 7 — Dican 7, C. Solomon 8, 
Laiș 7,5 (min. 81 Augustin) — 
Stere 7, Damaschin I 6, Ulcșan 
6 (min. 51 Comănescu 7).

SPORTUL STUDENȚESC : Cris
tian 7 — M. Marian 6, Iorgu- 
lescu 7, Pană 6, Ci.ucă 6 — Ti- 
cleanu 5 (min. 03 Achim 6), CTis- 
tea 6,5, Munteanu II. 6, Stănici 
6 — Ti-rlea 5 (min. 68 Olteanu 6), 
Coraș 5.

A arbitrat foarte bine M. Axen- 
te (Arad) : Ia linie : A. Moroia- 
nu (Ploiești) și A. Mițaru (Rm. 
Vîlcea).

La speranțe : 3—0 (2—0).

propriu, dominînd la toate ca
pitolele. Studenții au apelat, in
tuind căderea, la forțe proaspete, 
dar nici ele n-au adus reviri
mentul scontat. Gazdele au mai 
ratat de cîteva ori (min. 79, încă 
o lovitură în bară, autor Zare), 
indreptîndu-se dezinvolte, stăpîne 
pe situație, către un succes in
discutabil, datorat mai ales 
prestației din repriza secundă

Ovidiu IOANIȚOAIA

I
„POLI“ TIMIȘOARA 4 (3) I
RAPID 3 (6) J

Stadion „1 Mai", timp frumos ; 
teren foarte bum ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 21—7 (pe 
poartă : 8 -5). Cornere : 14—2. Ău 
marcat : C. VARGA (min. 22 — 
din penalty), BOZEȘAN II (min. 
34) și OLOȘUTEAN (min. 43 și 
64), respectiv CÎRSTEA (min. 47), 
GO ANTA (min. 56) și TÎRA 
(min. 70).
„POLI" : Almășan 6 — Pascu 

7, Crăciun 6, Oancea 6,5, C. 
Varga 6,5, — Neagu 7 (min. 85 
China), Manea 7, Vlaicu 6 (min. 
58 Ban-u 7) — Bobaru 6,5, Oloșu- 
tean 8, Bozeșan II 7.

RAPID : Toader 6 — Marinescu 
6, Matei 5(min. 86 Tănase), Rada 
6,5, Bacoș 6 — L. Ilie 6. M. 
Stoica 7, Cîrstea 7, Goanță 7 — 
Țîră 7, Vameșu 5 (min. 64 Da
maschin II 6).

A arbitrat foarte bine V. Curt 
(Constanța) ; ia linie : V. Antohl 
(Iași) și v. Busuioc ea nu (Rm. 
Vîlcea).

Cartonașe galbene : MATEI.
La speranțe : 2—1 (1—0).

e ..H , . ..................

59 și 62, dar nu și în min. 64, 
cind OLOȘUTEAN („servit** de 
Banu) face ca tabela să se mo
difice din nou ; 4—2. Peste 6 
minute, ȚÎRA, plecat pe „bule
vardul Varga", Înscrie nestinghe
rit și... 4—3. Scor care nu va mai 
fi modifi .at. Meci plăcut, alert, 
victorie incontestabilă.

Stelîqn TRANDAFIRESCU

ECHILIBRULUI
A.S.A. TG. MURES 1 (1) I
F.C.M. BRAȘOV 1 (0) |

Stadion .23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 7 600. Șuturi : 12—8 toe
poartă : 4—3). Cornere : 6—3. Au 
marcat : JENEI (min. 35), res
pectiv BARBU (min. #1').

A.S.A. TG. MUREȘ : Varo 6 — 
Szabo 8, Jenei 7, Botezan 8, Fo- 
dor 6 — Dorobanțu 6, L. Moldo
van (, A. Stoica 6 (min. 65 Cior- 
ceri 6) — Albu 6, Eros 6, Ivan 7.

F.C.M. BRAȘOV : Polgar I — 
V. Ștefan 7, Naghl 7, Șulea T.5, 
P. Lucian 6 — Avădanel 7, Pătru 
5 (min. 59 Bucur 6), Drăgan 7 — 
Andrașl 6, Fîșlc 6 (min. 46, Ter
heș 8), Barbu 8.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu : Ia linie : M. Niculeseii și 
T. Badea (toți din București).

La speranțe : 1—0 (1—0).

• -

BU, scăpat de sub supraveghere, 
acesta pătrunde în careu, ten
tează și trimite mingea pe lîngă 
portar, în plasă, restabilind «- 
chilibrul pe tabela de scor : 1—1 
(min. 61). pină în final eforturile 
localnicilor nu se concretizează, 
T. Ivan (min. 71 și 81) neputînd 
să-1 învingă pe Polgar și astfel 
partida se încheie la egalitate, re
zultat în conformitate cu reali
tatea de pe teren.

Gheorghe NERTEA

AOMIMSÎRMIA DE STAI
43 11 7 31 33 35 72 ; FAZA A 
Il-a : Extragerea a V-a : 8 70 
55 3 59 76 ; Extragerea a Vl-a: 
16 61 44 6 42 1 : Extragerea a 
Vil-a : 50 47 4 28 25 65. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.085.579 lei.

CEAHLĂUL ÎNVINGE IA IAȘI,
F. C BIHOR - PUNCT (mare) LA REȘIȚA
SERIA I -------------------------------------------

METALUL PLOPENI — FEPA 
’74 BIRLAD 2—0 (1—0) : I. Toma 
(min 28) si Moldoveanu (min. 
49).

INTER VASLUI — C. S. BO
TOȘANI 1—1 (0—0) : Pachițeanu
(min. 68) respectiv Epure (min. 
89).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — UNIREA FOCȘANI 3—0 
(2—0) : Mașcu (min. 6 și 57) și 
lamand (min. 34).

C.F.R. PAȘCANI — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 (0—0) : Ke • 
reszi (min. 67).

F. C. CONS'l ANȚA — ȘIRETUL 
PAȘCANI 4—2 (2—1) î Bîrborea
(min. 4) și Zahiu (min. 38, 55 șl
88) , respectiv M. Radu (min. 8) 
și Krch (min. 57).

OLIMPIA RM. SARAT — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 2—0 (0—0): 
Niculcioiu (min. 50) și Petre 
(min. 55).

POLITEHNICA IAȘI — CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ 1—3 
(0—1) : Pîrv (min. 84). respectiv 
Mironas (min. 7 — din 11 m și 
87) și Rădulescu (min. 80).

PETROLUL BRAILA — GLO
RIA BUZAu 1—2 (1—0) : Neho- 
ianu (min. 37) și Brătianu H 
(min 51), respectiv Profir (min. 
80 — din 11 m) si I. Viorel 
(min 81).

UNIREA SLOBOZIA — STEAUA 
MIZIL 8—0 (4—0) : Prepeliță
(min. 7), Muscacă (min. 18. 45 și
89) . loniță (min 38 și 75), Vinti- 
lă (min 79) și Constantin 
(min. 82).

SERIA A Il-a —
I.C.I.M. BRAȘOV — GAZ ME

TAN MEDIAȘ 1—0 (1—0) : Chio- 
reanu (min. 13).

PROGRESUL VOINȚA BUCU
REȘTI — SPORTUL MUNCITO
RESC SLATINA 0—1 (0—1) : Păun 
(min. 29).

ELEC1ROMUREȘ TG. MUREȘ
— OS. TIRGOVIȘTE 2—1 (0—0) î 
Sălăgean (min. 52 și 68), respec
tiv Dumitrescu (min. 82).

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MIA RM. VlLCEA 2—0 (1—0) :
FI. Badea (min. 10) șl E. Dumi
trescu (min. 90)

F. C. INTEh SIBIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—1 (0—0) I 
Bîrsan (min. 50) și M. Stanescu 
(min. 62). respectiv Pîrvu (min. 
67).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
(3—0) : P. Dumitru (min. 12) șl 
Neagu (min. 18 șl 25), respectiv 
Ad. Vasile (min. 78).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— ELECTROPU FERE CRAIOVA 
2—1 (1—1) : Udrea (min. 38 șl 76
— din 11 m) respectiv Luță 
(min. 30).

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — JIUL PETROȘANI 3—0 
(1—0) : Plotoagâ (min. 30 — din 
11 m) și Anton (min. 55 — din 
11 m și 70).

C.M.M. PANDURII TG. JIU — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI
4—1 (2—1) : Paraschiv (min. 19), 
Bănică (min. 38 si 73) și Băluță 
(min. 86) respectiv Dragne 
(min. 31 .

Relatări de ia t C. Gruia, N.

SERIA A IlI-a —
GLORIA REȘIȚA — F. C. BI

HOR 2—2 (1—2) : Trifan (min. 
28) șl Irimia (min. 51 — din 11 
m), respectiv Ciocan (min. 30) 
și Kulcsar (min. 32).

GLORIA BISTRIȚA — CHIMI
CA TlRNAVENl 7—8 (3-0) : Flo- 
rca (min. 23 și 37), Șuvagău (min. 
44), N. Manea (min. 83 șl 88) .Ro
man (min. 67) șl Soare (min. 80).

U. T. ARAD — VICTOBIA CĂ
REI 4—0 (1—0) : Vîn&toru (min. 
19), Nagy (min. 46) șl Negrău 
(min. 50 și 64).

DACIA MECANICA ORAȘTIE
— C.S.M. REȘIȚA 2—1 (1-1) t
Mitu (min. 2) șl Dobrău (min. 86
— din 11 m), respectiv Mârgl- 
neanțu (min. 45).

STICLA ARIF.ȘUL TURDA — 
METALUL BOCȘA 0—1 (0—1) t
Plăvitiu (min. 44).

MINERUL BAIA SPR1E — A.S. 
PAROȘENI 0—2 (0—0) • Nichi-
niei (min. 60) și Crăciun (min. 
66).

ARMATURA ZALAU — F. C. 
maramureș o—o.

OLIMPIA I.U.M. SATU, MARE
— STRUNGUL ARAD 4—1 (1—1): 
Erdei (min. 13) și Szencs (min. 
82, 87 — din 11 m și 90), res
pectiv Titi Nicolae (min. 35).

A7S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — C.I.L. SIGHET 3—0 (2—0): 
Giuchiei (min. 5 și 69) și Leh
mann (min. 43).

lOIO-PROmil INFORMEAZĂ
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 12 IUNIE 1988. 1. Victoria 
Buc. — Sportul Stud. 1 ț 2. 
S.C. Bacău — Petrolul 1 ; 3. 
Universitatea Craiova — F.C. 
Olt 1; 4. C.S.M. Suceava — O-

Relatări de la : V. Frincu, M. 
Florea, i. Diaconii, v. Apostol, 
S. Nace, Th. Budescu, Cristina 
Nour, I. Grigoroiu, I. Matei

1. F.C. C-ȚA 32 19 9 4 62-26 47
2. Progr. Br. 32 16 7 9 60-40 39
3. Polit. Iași 32 15 8 9 58-31 38
4. Unirea Focș. 32 15 5 12 40-47 35
5. C.F.R. Pașc. 32 16 2 14 60-42 34
t. Șiretul 32 16 2 14 44-42 34
7. Prahova PI. 32 13 7 1(2 40-36 33
8. Gloria Bz. 32 12 8 12 55-41 32
9. Steaua Mizil 32 15 2 15 50-53 32

10. Met. Plopeni 32 14 4 14 43-50 32
11. Ceahlăul P.N. 32 13 5 14 47-41 31
12. C.S. Botoșani 32 13 5 14 47-47 31
13. Inter Vaslui 32 13 5 14 29-40 31
14. Delta Tulcea 32 13 4 15 38-47 30
15. FEPA ’74 32 11 7 14 42-41 29
16. Unirea Slob. 32 12 5 15 42-48 29
17. Olimpia 32 13 2 17 32-55 28
18. Petrolul Br. 32 3 5 24 29-91 11

ETAPA VIITOARE (duminica 
19 iunie): Ceahlăul Piatra Neamț — 
Șiretul Pașcan (0—1), Gloria Bu
zău — Politehnica Iași (0—2), C. 
S. Botoșani — Petrolul Brăila 
(1—1), FEPA '74 Bîrlad — Inter 
Vaslui (0—1) Unirea Focșani — 
Metalul Plopi ni (0—4), F.C.M. 
Progresul Brăila — F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea (0—3), Steaua Mi- 
zil — Olimpia Rm. Sărat (0—1). 
Prahova C.S.U. Galați — Unirea 
Slobozia (0—1) C.F.R. Pașcani 
— F C. Constanta (0—2).

Ștefan, Gh. Botezan, N. Costa- 
che, I. Ioncscu, P Radu, S. Ma- 
nafu, Gh. Donciu, P. Cristea

1. F.C. I. SIBIU 32 22 5 5 59-25 49
2. Jiul 32 19 2 11 55-34 40
3. Pandurii 32 16 6 10 50-35 38
4. Electroputcre 32 18 1 13 69-39 37
5. Sp. „30 Dec." 32 16 3 13 33-32 35
6. Gaz Metan 32 16 2 14 49-46 34
7. Tractorul 32 15 3 14 41-36 33
8. C.S. T-viște 32 14 5 13 45-41 33
9. Chimia Rm V. 32 13 6 13 43-39 32
10. I.C.I.M. Bv. 32 13 6 13 39-39 32
H. A.S. Drobeta 32 12 8 12 41-49 32
12. Sp. Munc. SI. 32 13 5 J4 35-38 31
13. Electromureș 32 12 7 13 40-49 31
14. Autobuzul 32 11 8 13 33-40 30
15. Sp. Mc. Car. 32 12 5 15 39-54 29
16. Mec. Fină 32 11 6 15 33-52 28
17. Met. Buc. 32 6 6 20 31-55 18
18. Progr. Buc. 32 5 4 23 23-55 14

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 iunie) : Tra ’torul Brașov — 
Metalui Bucv ești (2—0), Meca
nică Fină Bucv ești — Electro- 
mureș Tg. Mureș (0—1), Autobu
zul Bucureșt — O M.M. Pandurii 
Tg. Jiu (0—2), Chimia Rm. Vîlcea 
— Progresu’ Voința București 
(0—1), Sportul Muncitoresc Slati
na — Electroputere Craiova (1—3). 
F C. Tnte Sibiu — A. S. Dro- 
beta Tr Severin (1—2), Jiul Pe
troșani — Sportul „30 Decembrie" 
(0—1), Gaz Metan Mediaș — Spor
tul Muncitoresc Caracal (8—1), C. 
S. Tîrgoviște — I.C.I.M. Brașov 
«—5)

Relatări de la : P. Fuchs, I. 
Toma, N. Străjan, L Simlnle, 
Gh. Munteanu, A. Crișan, N. 
Danciu. șt. Vida, șt. Marton.

1. F. C. BIHOR 32 28 8 4 77-M 48
2. Gloria B-ța
». U.T.A.
4. F. C. Maram.
t. C.S.M. B-ța
t. Olimpia S.M.
7. A.S. Paroșenl
8. Strungul
8. Prog. Tim.

10. Met. Bocșa
11. Dacia Orăștie
12. Armătura
13. Chimica
M. Gloria R-ța 
13. Sticla Turda
16. C.I.L. Sighet

17. Victoria cărei
18. Mln. B. Sprle

32 20 8 6 74-22 46
32 18 5 0 55-37 41
32 14 6 13 61-28 34
32 15 4 13 32-37 84
32 13 6 13 53-39 32
33 14 3 1» 5J-48 31
32 13 5 14 39-40 31
33 13 0 14 43-48 31
33 12 7 13 36-80 31
33 13 5 14 39-46 31
32 13 7 13 33-43 31
33 13 4 11 41-84 30
32 12 4 16 41-82 28
32 13 3 17 39-58 28
32 10 1 17 35-56 25
32 9 4 19 23-48 22
32 9 4 19 29-62 22

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 iunie) s Armătura Zalău — 
A. S. Paro eni (0—4), F. C. Bihor 
— Minerul Baia Sprie (0—1), Vic
toria Cărei — Gloria Reșița (0—4). 
C.I.L. Sighet — U. T. Arad (0-4). 
Metalul Bocșa — A.S.A. Progre
sul Timișoara (3—2), Chimica 
Tîrnăven) — Sticla Arieșul Turda 
(1—3), Strungul Arad — Gloria 
Bistrița (0—2). C.S.M. Reșița — 
Olimpia I.UM. Satu Mare (1—4). 
F. C. Maramureș — Dacia Me
canica Orăștie (0—1).

țelul Galați 2 ; 5. Dinamo Buc. 
— Corvinul 1 ; 6. F.C. Argeș — 
Flacăra Moreni 1 ; 7. „U“ Cluj- 
Napoca — Steaua 2 ; 8. A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C.M. Brașov 
X ; 9. Poli Timișoara — Rapid 
Buc. 1 ; 10. Catanzaro — Ata- 
lanta 1 î 11. Messina — Lecce 
X; 12. Parma — Lazio X ; 13. 
Taranto — Padova X. Fond to
tal de cîștiguri: 1.217.357 lei.

Pana.it


SOFIA, 12 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). în 
meciul de tenis din cadriil 
„Cupei Davis", Zona-euroafri- 
cană B, grupa I, reprezentativa 
țării noastre a cîștigat cu 5—0 
întâlnirea cu echipa Bulgariei, 
med disputat pe arena Levski 
Spartak din Sofia.

în ultimele trei dispute, cea 
de dublu, de sîmbătă după-a- 
miază, și cele două simpluri 
de duminică, victoria a reve
nit tenismanilor români. Aceas
ta le permite să evolueze în 
viitoarea ediție în. aceeași 
grupă valorică.

IULIAN STAMATOV, MILEN 
VELEV - FLORIN SEGĂRCEANU, 
GEORGE COSAC 4-6, 1-6, 4-6

Victoria echipei României a 
fost conturată la sfîrșitul întâl
nirii de dublu, în care pere
chea noastră Florin Segărcea
nu, George Cosac a cîștigat în 
trei seturi, după 90 de minute. 
Tenismanii noștri au practicat 
un joc frumos, cu multe mingi 
aplaudate, conducted ta perma
nență. La prima sa apariție în- 
tr-un meci de mare miză, Geor
ge Cosac și-a stăpînit bine emo
țiile și a reușit de multe ori să 
puncteze spectaculos, condus, se 
înțelege, și sprijinit permanent 
de experimentatul său coechi
pier, Florin Segărceanu. Aces
ta a practicat un joc fără gre
șeală, cum evoluase, de altfel, 
și ta partida de simplu din 
prima zi a întâlnirii. Deși te-

nismanil bulgari au încercat să 
reziste ritmului de joc al echi
pei noastre, ei nu au reușit 
deoît parțial. Să notăm că și 
în formația gazdelor a evoluat 
urn debutant. Milen Veiev.
IULIAN STAMATOV - ADRIAN 

MARCU 3-6. 3-6
Cum se vede și din rezulta

tul final, s-a disputat un meci 
după formula „cel mai bun din 
trei seturi", la fel ca și 
5-lea meci, aceasta la 
nerea celor doi căpitani 
jucători, Kiril Iașmakov 
Gheorghe Boaghe, și cu 
dul arbitrului neutru și 
legat al F.I.T. — Jurgen 
kus (Elveția).

Adrian Marcu s-a 
chiar din start, dorind să 
cheie repede conturile.

al 
propu

ne- 
și 

acor- 
de- 

Butt-

impus 
în- 

E1 a 
reușit un break în ghemul al 
doilea din primul set, apoi ș-a 
distanțat la 3—0 pe 1 
serviciu. Fiecare ț,' 
cat apoi serviciul, pentru 
după 30 de minute 
cîștige. Situația s-a 
în ael secund, cu 
că jucătorul nostru 
două break-uri (la 
5—3), majortad scorul la 
pentru echipa României.
KRASIMIR LAZAROV - FIORIN 

SEGĂRCEANU 4-6, 3-6
Segărceanu și-a impus 

tica trlmițînd în terenul 
versarului mingi lungi, 
plasate, cu veniri la fileu din

; > propriul 
și-a adjude- 

: ' -i ca 
Marcu să 
repetat și 
deosebirea 
a cîștigat 
1—1 și 

4—0

tac- 
?îd- 

bine

care a punctat în repetate rîn- 
duri. Doar în primul set, pînă 
la 4—4, Lazarov — scăpat de 
povara mizei — a reușit să 
țină pasul cu Segărceanu. La 
acest scor, meciul s-a între
rupt, pentru 40 de minute, din 
cauza ploii. La reluare, însă, 
tenismanul român preia iniția
tiva, cîștigă 5 ghemtlri conse
cutive, ajungînd pînă la 3—0 
în setul al doilea. Meciul s-a 
încheiat în nota de superiori
tate a lui Segărceanu, care a 
servit bine și a atacat perma
nent la fileu. Cu această vic
torie s-a consfințit și scorul 
general de 5—0 în favoarea 
echipei României.

Doina STĂNESCU

SPORTIVI ROMANI
MECIURILE disputate în pe

nultima zi a turneului interna
țional feminin de handbal ce se 
desfășoară în orașul iugoslav 
Kikinda s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : România — 
Bulgaria 24—24 (13—11), Polonia 
— Danemarca 24—23 (14—15),
Iugoslavia — Ungaria 29—21 
(17—13). In clasament conduce 
Iugoslavia cu 8 p, urmată de 
România 5 p, Polonia și Ungaria 
cu cîte 4 p, Bulgaria 3 P, Dane

marca 2 p.
IN PRIMA RUNDA a turneului 

feminin de șah de la Piotrlcow

RECORD MONDIAL LA LUNGIME FEMEI: 7,52 m !
• Cu prilejul „Memorialului 

fraților Znamenski", pe stadio
nul Kirov, din Leningrad, atleta 
sovietică Galina Cistiakova a 
realizat, sîmbătă, un nou record 
mondial la săritura ta lungime, 
cu un rezultat de 7,52 m (v.r. era 
de 7,45 m și aparținea lui Helke 
Drechsler — R. D. Germană și 
lui Jackie Joyner-Kersee — 
S.U.A.). ta același concurs, cu 
13,20 s, hurdlerul Aleksandr 
Markin a egalat recordul euro
pean la 110 
m garduri

mg. • Proba de 100 
din cadrul coneursu-

lui de la Bratislava a fost ciști- 
gată de Iordanka Donkova (Bul
garia), cu timpul de 12,47, ur
mată de coechipiera sa Zagor- 
ceva 12,50. 
tima zi a 
aruncarea 
(Bulgaria) 
lupginie :
6.90 m ; 400 m : Quirot (Cuba) 
50,16 ; 200 m : S. Gladisch (R.D. 
Germană) 22,56 ; masculin : 800
m : Fall (Senegal) 1:46,16 ; 100 m: 
Smith (S.U.A.) 10.07 ; 3 000 m ob
stacole : Sang (Kenya) 
trlplusalt : Protsenko 
17.55 m r săritura 
Povarnitîn

Alte rezultate din ul- 
competiției : feminin : 

discului : Hrlstova 
69,20 m ; săritura în 
Bartoczak (Polonia)

8:24,15 ; 
(U.R.S.S.) 

în înălțime : 
(U.R.S.S.) 2.36 m.

PESTE HOTARE
Tribunalski (aflat la a 24-a edi
ție), au fost consemnate urmă
toarele rezultate ; Savova — 
Wiese 1—0 ; Lelciuk — Poiihro- 
niade 1—0 ; Sosnowska — Stan- 
ciu remiză ; Helnz — Kazmarek 
remiză ; Brustman — Lechner 
1—0. Tn runda a doua : Bojena 
Kaczorowska a cîștigat la Sos
nowska, în timp ce partidele 
Brustman — Lelciuk și Lechner 
— Zaițeva s-au încheiat remiză. 
Restul partidelor au fost între
rupte. tn clasament conducă 
Kaczorowska (Polonia) cu 2 o.

TURNEU DE BASCHET
KUALA LUMPUR (Agerpres). 

Meciurile din ziua a patra a tur
neului preollmpie feminin de 
baschet, ce se desfășoară în Ma- 
layezia, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Franța — 
Thailanda 111—48 ; Iugoslavia — 
Bulgaria 68—67 : Cehoslovacia — 
Canada 79—76 ; Suedia — Irlanda 
97—51 ; Zair — Anglia 61—53 : 
Australia — Ungaria 70—62. In 
urma rezultatelor înregistrate în 
grupele preliminare, pentru faza 
finală, care va începe luni. la 
Kuala Lumpur. s-au calificat 
următoarele opt echipe : U.R.S.S., 
R. P. Chineză, Cehoslovacia, 
Italia, Australia, Polonia, Iugo
slavia și Bulgaria.

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR
(Urmare din paa D

Ambele au, credem, rezerve 
însemnate de progres.

Prima zi a Concursului de 
Primăvară al seniorilor a
prezentat, în toată nuditatea 
lor, și evidentele s'ăbieiuni ale 
unora dintre celelalte probe, 
atât la nivel de vîrf, cît mai 
ales ca ansamblu. Sprintul con
tinuă a fi deficitar, ca și a- 
runcarea greutății (deși tinerii 
Cosțel Grasu și Gheorghe Gu- 
șet și-au realizat recorduri 
personale și mai ales săritura 
cu prăjina, la care rezultatele 
stat foarte modeste.

lată-i, în rîndurile următoa
re, pe primii trei clasați: BĂR
BAȚI : 100 m : Valentin Chiriac 
(Dinamo) 10,79, 
(Constr. Arad) 
Florea (Constr. Arad) 
400

Sandu
10,85,

Ion 
Florin 

. 10,86 î
m: Ion Bărbos (Steaua)

48,60, Marius Bebereche (Fia 
căra Roșie) 48,73, Mihai Dedu 
(Voința) 49,81 ; 1500 m : Ilie 
Elena (Steaua) 3:41,31, Valen
tin Coroja (CSM Pitești) 3:42.79. 
C-tin Roșu (Steaua) 3 U.03;
110 mg : Liviu Giurgian (Dina
mo) 13,54, Ion Păcioianu (IEFS) 
14,53, Laurențiu Vlad (Farul 
C-ța) 14,62; lungime : Lucian 
Sfia (Voința) 7,50 m. Dan Si- 
mion (Victoria) 7,49 m, Dan 
Rotariu (CSM Iași) 7.26 m ; 
înălțime : Sorin Matei (CSM 
Univ. Craiova) 2,37 m — record 
național, Eug. Popescu 2,20 m, 
C-tte Militaru (ambii de la 
Steaua) 2,10 m ; prăjină : Kăz- 
van Enescu 4,90 m, Nic. Ră- 
ducă 4,40 m, Romeo Hurduc 
(toți de la Steaua) 4,00 m ; 
greutate : Costel Grasu (Dina
mo) 18,21 m, Marius Andrușcă 
(CSM Suceava) 17,94 m, Gh. 
Gușet (Steaua) 17,70 m ; suliță:

D-tru Negoiță (Petrolul Ploiești) 
74,32 m, Jan Ungureanu (Dina
mo) 71,08 m, Val. Jula (Steaua) 
68,64 m ; FEMEI : 100 m: Ma- 
ricta IIcu (Met. Hunedoara) 
11,60, Caria Popa (CSȘ 2 C-ța) 
11,96, Ionela Tîrvuică (Poli 
Timiș.) 12,10 ; 400 m : Iolanda 
Oanță (Rapid) 51,30, Camelia 
Jianu (IEFS) 51,98, Nicoleta 
Căruțașu (Dinamo) 52,49 ; 1500 
m : Viorica Ghican (Voința Tg. 
Jiu) 4:02,76, Iuiia Beșliu (Ști
ința CFR Bacău) 4:04,36, Rodi- 
ca Prescură (Unirea CSȘ Foc
șani) 4:07,43 ; 100 mg : Liliana 
Năstase (CSU Galați) 13,25, 
Lenuța Bîrzu (Farul C-ța) 13,69 
Daniela Bizbac (Victoria) 
13,80 ; disc (doar trei' partici
pante!!?) : Daniela Cristian
71,00 m, Cristina Boiț (ambele 
de Ia Dinamo) 58,86 m, Floarea 
Vieru (CSM Universit. Craiova) 
56.98 m.

TURUL CICLIST AL ITALIEI
Cel de al 71-lea Tur ciclist al 

Italiei s-a încheiat ieri, dar re
zultatele de duminică nu ne-au 
parvenit în timp util. Etapa a 
19-a (Borgo Vaslunga — Arta 
Terme, 233 km) a fost cîștlgată 
de italianul, ștefano Giuliani în 
6.40:49 (bonificație 20 s), urmat, 
în același timp, de elvețianul Urs 
Zimmermann (bonificație 15 s). 
Etapa a 20-a (Arta Terme — Lido 
di Jesolo, 212 km) a fost decisă, 
de asemenea, la sprintul final, 
la care a luat parte un grup nu
meros de alergători. Victoria a 
revenit tot unui italian, Alessio 
di Basco, în 5.51:33, urmat de

olandezul Johan van der Welde, 
elvețianul Urs Freuler ș.a. Du
minică, ultima etapă a însem
nat, de fapt, două semietape. Pri
ma, de dimineață, pe 73 km, la 
Vittorio Veneto, a revenit lui 
Freuler, cu 1.52:18, care a cîști
gat — tot la sprint! — în fața lui 
Di Basco. Semietapa a n-a a 
fost un contratimp, pe 43 km, 
înaintea căruia liderul cursei, a- 
mericanul Andrew Hampsten, 
totalizase 96.23:03, cu 1:49 mai 
puțin declt Urs Zimmermann și 
cu 2:06 decît olandezul Erik 
Breukink.

Campionatul european In plhiă desfășurare

STEAUA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA RUGBY
(Urmare din pag. 1) 

6—0. Nici nu trecuseră 10 mi
nute șt Tutunea, accidentat, e 
înlocuit cu Paraschiv (care va 
juca foarte bine). CODOI re
duce din scor prin l.p. (de la 
circa 48 m): 6—3. Dinamo se 
descumpănește oarecum și — 
presat de adversari — Lungu 
intră în propriul teren de țin
tă, „caută" tușa, dar n-o... gă
sește, urmează un contraatac 
stelist și MURARIU (o partidă 
de excepție!) se „duce" cu 
grămada ta eseu ; CODOI 
transformă și 6—9! Dinamo re
acționează prompt și înscrie un 
eseu exemplar, pe traseul Fran- 
ciuc — Lungu — Tofan — PA
RASCHIV : 10—9. Aceeași e- 
chipă folosește cu abilitate li
nia de treisferturi și obține alte 
3 puncte prin FL. ION (din 
l.p.): 13—9. Alexandru greșeș
te ținta ta două rînduri, iar 
Caragea pătrunde impetuos 
pînă la 10 m de ținta Stelei, 
FI. Ion cîștigă în continuare te
ren, îl „vede" liber pe LUNGU, 
care nu... iartă : eseu, 17—9, 
FL. ION transformă și 19—9. 
scorul la pauză.

Jocul se schimbă acum cu 
totul. ALEXANDRU izbutește 
un drop, după numai două mi
nute de Ia reluare, iar IOSEF, 
un eseu la colț (după alte 
cinci) și scorul se strînge, pen
tru că ALEXANDRU transfor
mă : 19—18! E rîndul Stelei să 
se dezlănțuie.1 O fază lungă : 
Codoi — Alexandru — Murarîu
— Iosef — Ciorăscu — MOȚOC
— eseu: 19—22. Paraschiv e 
sancționat apoi pentru ofsaid (?). 
și l.p.. ALEXANDRU: 19—25. 
Dinamo e tot mai descumpăni
tă și cedează vizibil, fapt de 
care profită adversara și un 
nou eseu, balonul trecînd prin 
mîinile lui Murariu (mereu el!)
— Moț — Oroian — COMANț 
ALEXANDRU transformă și 
19—31. Atacă iar Murariu și 
Dan Popescu e la un pas de 
o nouă încercare, dar va punc

ta din nou ALEXANDRU (din 
drop) : 19—34. Dinamo are tre
sărirea finală semnată de eseul 
lui PARASCHIV (al doilea!); 
FL. ION transformă și. scor 
final 25—34, după un real spec
tacol rugbystic. Păcat de gestul 
nesăbuit (min. 74) al lui Ca
ragea (pumn lui David) care a 
dus, firește, la eliminarea - sa 
de pe teren. încolo, joc spor
tiv.

Arbitrului G. Petrescu, care 
a condus impecabil i s-au 
aliniat echipele : STEAUA : 
Codoi — Hodorcă (D. Popescu), 
Ignat, David, Boldor — Ale
xandru, Coman — Murariu, 
Moțoe, Florea (Iosef) — Cio
răscu, Oroian — Dumitrescu, 
Moț, Căinaru. DINAMO: Toa- 
der — Copil, Tofan, Franciuc, 
Lungu (Aldea) — FI. Ion, Tu
tunea (Paraschiv) Țuțuianu, 
Vereș, Gurănescu — Caragea, 
Cojocariu — Pașcu. Tufă. Bu- 
can.

GRIVIȚA ROȘIE — SPOR
TUL STUDENȚESC T.M.U.C.B. 
22—16 (7—13). Meci neașteptat 
de strtas, studenții lăsînd chiar 
impresia, la un moment dat, că 
pot cîștigă. A rămas doar 
...impresia, pentru că Grivița 
Roșie, bazîndu-se pe inegala
bilele lovituri de picior ale lui 
T. Radu și pe forța superioară 
a grămezii sale, a întors rezul
tatul, învingtad meritat, dar 
după un joc, să recunoaștem, 
de factură modestă! Au mar
cat: CARP eseu, RADU 4 
drop-uri și 2 1. p. pentru în
vingători, respectiv COJOCA- 
RU eseu, NASTASE 2 drop-uri, 
PITI drop, BUCUR l.p. Arbi
traj corect: M Vătui. (D.C)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — C.S.M. SIBIU 25—22 
(16—13). Victorie scontată și 
meritată a gazdelor, dar obți
nută greu! Oaspeții au reușit 
să echilibreze jocul; în prima 
repriză (min. 20) au condus cu 
7—6. Prin jocul prestat, cura
jos și fără complexe, sibieniî 
au lăsat o bună impresie. Au 
înscris SUGAR (2), NJSTOR, 

ISTRATE, eseuri, V. ION 
drop, transf., OSIĂC 2 transf., 
pentru învingători, respectiv 
BECIIEȘ 3 eseuri, AM ARIE l.p.. 
Arbitru : C. Stanca din Con
stanța (A CRISAN, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
C.S.M. SUCEAVA 25—16 (15—
10). Echipa oaspete nu a reu
șit să-și salveze locul în „divi
zia de elită", pierztad în Va
lea Jiului. GH. CLAUDIU (2), 
MEDRAGONIU — eseuri, BE- 
ZARU 2 drop-uri, 1. p. 2 transf. 
au marcat pentru Știința, res
pectiv NICHITEANU, TURCA- 
NU eseuri, LIVADARU 2 1. p., 
transf. Arbitru: N. Chiciu (T. 
CORNEA, coresp.).

CONTACTOARE BUZĂU — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
38—22 (19—7). Joc foarte dispu
tat. Gazdele au înscris prin 
CIOAREC, PASCU, ■ GOMOES- 
CU (2), IANCU eseuri, POPIȘ- 
TEANU 2 l.p., drop, 3 transf., 
PODARESCU l.p., oaspeții 
prin RACEANU, BEIÎARU, 
MITOCARU eseuri, DOMOCOȘ 
2 1. p„ 2 transf. Arbitru ; P. 
Barbu (D. SOARE, coresp.).

FARUL CONSTANȚA — PO
LITEHNICA IAȘI 27—10 (6—3). 
Joc echilibrat în primele 45 de 
minute, după care gazdele s-au 
desprins, cîștigtad pe merit în 
fața unui adversar cu o foarte 
bună grămadă. Au marcat : 
NECULA (2), POPESCU eseuri, 
TRIFESCU lp„ BEZUSCU 2 
1. p.. 3. transf., respectiv L. 
CONSTANTIN eseu, COSTE A 
drop și 1. p. Arbitru- Sabin 
Marin (C. POPA, coresp.).

CLASAMENTUL

1. STEAUA 21 17 1 3 676-366 56
2. St. Baia M. 21 14 3 4 399-308 52
3. Dinamo 21 11 2 8 447-317 45
4. Cont. Bz. 21 10 3 8 352-326 44
5. Farul C-ța 21 11 1 9 352-328 44
6. Grivița R. 21 11 1 9 329-337 44
7. Univ. Tim. 21 10 0 11 386-421 41
8. Poli. Iași 21 9 1 11 307-331 40
9. St. Ptș. 21 7 5 9 273-382 40

10. CSM Sibiu 21 9 0 12 360-382 39
11. CSM Sv. 21 7 1 13 296-389 36
12. Sp. Stud. 21 1 0 20 285-575 23

• Rezultatele din seria a Il-a 
a Diviziei A. în ziarul nostru de 
mîine.

PRIMA SURPRIZĂ: IRLANDA - ANGLIA 1-0 !
ITALIA — B.F. GERMANIA 

1—1 (0—0)
VINERI, la Dusseldorf, pe 

Rheinstadion, în fața a 68.500 de 
spectatori, a avut loc uvertura 
turneului final al Campionatului 
European. S-au întâlnit formați
ile Italiei și R.F, Germania. La 
capătul unui joc echilibrat, în 
care s-a remarcat superioritatea 
tehnică a squadrei azzurra, me
ciul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 1—1 (0—0). Scorul 
a fost deschis de italieni, în min. 
51, de MANCINI, care a fructifi
cat o excelentă centrare „înapoi" 
a lui Donadoni. Echipa vest-ger- 
mană a egalat în min. 57, in ur
ma unei lovituri libere indirec
te, din interiorul careului de 16, 
arbitrul englez Keith Hackett 
sancționînd „pași" la portarul 
Zenga. A marcat BBEHME. (De
cizia arbitrului a fost controver
sată). Au jucat formațiile :

R. F. GERMANIA : Immel — 
Berthold, Buchwald, Herget, 
Brehme — Thon, Matthăus, Kohl- 
ler (min. 76 Borowka), Littbarski 
— Voller (min. 82 Eckstein), 
Klinsmann.

ITALIA <: Zenga — Bergomi, 
Ferri, Baresi, Maldini — Ance
lotti, De Napoli (min. 87 De A- 
gostini), Giannini. Donadoni — 

Mancini, Vialli (min. 89 Alto- 
belli).

SPANIA — DANEMARCA 
3-2 (1—1)

SÎMBĂTĂ, la Hanovra, în fața 
a 61 500 de spectatori, Spania a 
reușit o victorie la limită în 
dauna Danemarcei : 3—2. A fost 
o partidă de bun nivel, în care 
spaniolii s-au dovedit mai iuți 
și mal inventivi. Dar, victoria lor 
a fost înlesnită de o eroare de 
arbitraj, al doilea gol spaniol — 
cel al lui Butragueno — fiind 
marcat dintr-o clară poziție de 
ofsaid.
Scorul a fost deschis de MICHEL 

(min. 5). A egalat LAUDRUP, 
printr-un șut puternic, cu stân
gul (min. 25). Spaniolii au luat 
conducerea în min. 52, cu golul 
fui BUTRAGUENO, cel din of
said. Ei și-au mărit avantajul 
în min. 67, cînd GALLEGO a 
înscris tn urma unei pase scur
te primite de la Gordillo, caro 
a executat o lovitură liberă. Da
nezii, care au jucat sub aștep
tări (Lerby, Elkjaer), au redus 
handicapul in min. 83, prin 
POULSEN, care a înscris cu ca
pul. Arbitrul olandez Tomas a 
condus formațiile :

SPANIA : Zulbizanretta — To
mas, Sanchis, Andrlnua, Cama
cho (min. 46 Soler) — Victor, 
Gallego, Michel, Gordillo (min. 
85 Vazquez) — Butragueno. Va
quera.

DANEMARCA : Rasmussen — 
Sivebaek. Busk. M. Olsen (min. 
65 L. Olsen) — Helt (min. 46 
Jensen), Lerby, Poulsen — Elk
jaer, Laudrup, Heintze

IRLANDA — ANGLIA 1—0 !
DUMINICA, pe Neckarstadion 

din Stuttgart, în fața a 53.000 
de spectatori. Irlanda a produs 
o mare surpriză, învingînd An
glia. A fost o victorie meritată, 
la capătul unei partide în care 
irlandezii s-au dovedit mai in
ventivi șl au avut o apărare 
impecabilă, condusă de stoperul 
McCarthy, care l-a anihilat de 
cele mal multe ori pe Lineker. 
Golul victoriei a fost realizat 
de R. HOUGHTON, în min. 7. 
Partida a fost dominată de su
perioritatea teritorială a echipei 
Iui Bobby Robson, dar stereo
tipia atacurilor a făcut ca golul 
egalizator să fie evitat, mai ales 
între minutele 60—80, cînd engle
zii au avut cîteva ocazii de a 
înscrie. De asemenea, pe contra
atac, irlandezii au fost și ei la 
un pas de... 2—0.

Arbitrul Kirschen (R. D. Ger
mană) a condus formațiile :

IRLANDA : Bonner — Morris, 
McCarthy, Moran. C. Houghton 

— R. Houghton, Whelan, McGrath, 
Galvin (min. 72 Sheedy) — Sta
pleton (min. 63 N. Quinn), Al
dridge.

ANGLIA : Shilton — Stevens, 
Wright, Adams, Sansom — 
Waddle, Webb (min. 60 Hoddle), 
Riobson, Barnes — Lineker, Bears- 
dley (mln. 83 Hateley).
U.R.S.S. — OLANDA 1—0 (0—0)
Aseară la Kttln, U.R.S.S. — 

Olanda 1—0 (0—0). A marcat
Raț (min. 53).

• Turneul de tineret de la 
Toulon a programat ultimele me
ciuri în grupele preliminarii 5 
Camerun — Elveția 4—1, Franța 
— Bulgaria 4—1. u.R.s.s. — 
Mexic 1—0, Anglia — Maroc 1—0.
• Cea de a 35-a ediție a Cu

pei Albaniei a revenit echipei 
Flamurtari VIora. La Skodra, pe 
teren neutru, ea a întrecut, în 
finală, pe Partizani Tirana. cu 
1—0.
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