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REZULTATELE IN PRODUCȚIE 
Șl SPORT— O FRUMOASĂ 

CARTE DE VIZITĂ

r-------- ~
START IN ETAPA DE VARA 1
DACACA A „DACIADEI"

0 generoasă invitație la exercițiu fizic și sport adresată tuturor virstelor
Luna aprilie marchează, prin tradiție, 

startul în etapa de vară — acum Ia cea 
de a Vl-a ediție a competiției naționale DA- 
CIADA, la nivelul tuturor asociațiilor spor
tive din unitățile de învățămînt, întreprin
deri și instituții etc., la o serie de discipline, 
cu prioritate la cele specifice sezonului cald.

Analizînd rezultatele înregistrate în etapa 
de iarnă a competiției recent încheiată și 
mai ales neîmplinirile, există peste tot do
rința de a asigura Daciadei de vară un 
cadru organizatoric care să răspundă inte
gral semnificației acestei mari întreceri, a- 
ceea de a atrage în practicarea exercițiului 
fizic sistematic, masa largă de oameni ai

muncii, întregul tineret. Daciada trebuie să 
însemne un prilej de amplă participare la 
activitatea sportivă de masă, dar și un prilej 
de impulsionare a sportului de performanță, 
descoperind noi și noi valori, perfecționînd 
și asigurînd consacrarea altora. Porțile sta
dioanelor, ale bazelor sportive din școli, din 
unitățile economice, din cluburi sînt larg 
deschise tuturor iubitorilor de exercițiu fizic 
practicat în mod organizat.

Așadar, o invitație la întrecerile Daciadei 
de vară oferită tuturor, indiferent de vîrsta. 
Și care nădăjduim să găsească ț- la £el_Cjf 
și în precedentele etape și ediții 
ternic ecou.

Cine face popas la Kimnlcu 
Sărat și intră pe poarta între
prinderii de garnituri de frînă 
și etanșare, I.G.F.E., ia cunoștin
ță imediat — privind panoul 
impozant al întrecerii socialiste 
— de succesele realizate de un 
colectiv muncitoresc, care a de
prins, o dată cu diversificarea 
și sporirea producției. îndrăznea
la de a visa la treapta cea mai 
înaltă a podiumului, tn anul 
1916, „o încercare mai timidă", 
cum o numea cineva, s-a soldat 
cu obținerea Ordinului Muncii 
el. a Il-a. A urmat o perioadă 
de acumulări, căutări, regrupări 
de forțe, pentru ca în 1985. 1986 
și 1987, eforturile acestor oameni 
minunați si fie răsplătite cu 
Ordinul Muncii cl. I.

In biroul său, inginerul Dumi
tru Popa, directorul unității. 
ne-a vorbit pe larg despre pro
ducție. N-a omis si ne spună 
citeva cuvinte și despre între
prinderea mecanica Băileștl, 
principalul... tatoner in cursa ce 
o aminteam mai sus. Apoi. a- 
flind scopul vizitei, ne-a decla
rat pe cel mai cuceritor ton po
sibil : ..Mie îmi place voleiul, pe 
care îl mal și practic uneori, 
deși nu am calitățile zecilor de 
băieți pe care Rîmnicu i-a dat

echipelor din toată țara. De alt
fel, la noi fac sport de masă șl 
de performanță aproape toți 
oamenii muncii. O să vă con
vingeți !“.

împreună cu inginerul șei . cu 
pregătirea fabricației. Nicu Pe- 
trache, președintele asociației 
sportive, am trecut in revistă 
punctele forte ale Olimpiei 
I.G.F.E, tn primul rind, ca și in 
alte părți, este vorba de fotbal, 
secondat îndeaproape de judo. 
Urmează șahul, voleiul, handba
lul și atletismul. Vorblndu-ne cu 
mare pasiune despre fotbal, ma
istrul Viorel Cauc, președintele 
secției a ținut să sublinieze ; 
.Activăm în seria a IlI-a a Di

viziei C, tn care deținem tocul 
I cu 32 puncte și un golaveraj 
excelent (38—5) ".

Desigur, completăm noi, rezul
tatele reflectă, cum nu se poate 
mai bine, eforturile depuse de 
cuplul de antrenori I. Moldovan 
și C. Popescu, de instructorii V. 
Breazu și D. Dragomir, de me
dicul R. Crlstea. de miile de en-

Gheorghe VASILE

(Continuare în pag. 2-3)

Secvență din întrecerea echipelor de volei
Foto : Aurel CUGEREANU

Astăzi, in orașul Wyszck LOTUL REPREZENTATIV

Simftată, pc stadionul „Voința" din București

PRINTRE CEI CARE AU FĂCUT ÎNCEPUTUL...
O ambianță de-a dreptul 

cuceritoare, sîmbătâ diminea
ța. pe primitoarea bază spor
tivă bucureșteană a clubului 
Voința, cu prilejul startului în 
etapa de vară. Au ținut să 
fie prezenți sportivi și sporti
ve reprezentînd toate unită
țile cooperativelor meșteșu
gărești din Capitală, factori 
de conducere ale acestora (V 
Timarîu — încălțăminte ma
nuală, M. Pintilie — Higiena, 
N, Beia — Sporul. Jenica Mo
sor — Arta populară, Dinu 
Bratzi — Mobilă și tapițerie, 
N. Cîmpean — Tehnomecanica 
etc.). O dovadă elocventă a 
interesului acordat competi
ției sportive naționale.

Cuvîntului însuflețitor de des
chidere rostit de președintele 
clubului Voința' prof. L. Szocs, 
i-au urmat pasionante între
ceri. îndeosebi la „jocuri", în 
speță la volei, handbal și fot
bal, discipline mult îndrăgite 
și practicate cu regularitate, 
mai ales de Ecaterina Mun- 
teanu și Gh. Stoica — Arta 
lemnului, Elena Gălușcă și 
Maricica Burlacu — Arta

populară (volei). Sorin Man
ta și Cristina Dunicâ — în
călțămintea manuală, Simo
na Luca — Trieotextil, Miha- 
ela Ioniță și Veronica Bănică
— Drum nou, Marian Lungu 
și Maria Pavel — Casa de 
mode (handbal), Ien Scarlat 
și Aurel Angheluș — Auto- 
mecanica. Anton Moze Carp
— Tehnometalica, (fotbal), 
Cum au ținut să ne semnaleze 
organizatorii, toți cei remar
cați mai sus se constituie in
tr-un lot de colaboratori per- 
manenți ai clubului Voința, 
ori de cîte ori au loc con
cursuri și competiții sub ge
nericul Daciadei. Sportivi, dar 
și organizatori la locurile lor 
de muncă. De . fapt, așa cum 
ar trebui să existe peste tot, 
în asociațiile sportive. Voința, 
cu oele nu mai puțin de 33 de 
asociații cîte înglobează pe 
teritoriul Capitalei, reprezin
tă și la acest capitol un bun 
exemplu de urmat.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

POLONIA - ROMANIA (tineret)
...un test cdiiicaîor pentru „a doua generale"
WYSZCK, 10 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). 
După oe a călătorit cu prima 
reprezentativă pină la Varșo
via, caravana tinerilor fot
baliști și-a continuat drumul 
cu autocarul pină la această 
localitate situată la o depărta
re de aproximativ 70 km 
capitala _ ~ 
aici va < 
amiază, i 
17 (ora : 
reștiului) 
cu reprezentativa 
a țării gazdă, care pregătește 
partida cu Suedia, în deplasa
re (5 mai), a doua din preli
minariile C.E. rezervat forma
țiilor de 21 de ani. „Partida a- 
ceasta amicală, ne spunea un 
confrate polonez, are rolul de 
a găsi formula de echipă 
neză, pentru relansarea 
grupa nr. 2 europeană, 
acel semieșec 
reprezentativei 
teren propriu 
norul polonez 
citeva soluții, din moment 
în recentul test cu prima 
prezentativă, 
miercuri echipa României,

de 
Poloniei. Cum se știe, 
avea loc, marți după- 
cu începere de la ora 
locală, 18 ora Bucu- 

) întîlnirea amicală 
de tineret

polo- 
ei în 
după 
fața 

, I>e
suferit în

Albaniei,
(0—0)“. Antre- 

a găsit se pare 
ce 

re- 
care va întîlni 

ti-

nerii lui elevi au realizat un 
surprinzător scor de 1—1.

Antrenorii M. Radulescu — 
D. Apolzan au reținut acest 
rezultat, examenul tinerei 
noastre reprezentative de 
fapt (a doua echipă, întărită 
cu cîțiva internaționali de la 
„under 21“, care a invins Ita
lia la Alba Iulia) anunțîn- 
du-se dificil, mai ales prin 
prisma unei anumite lipse de 
omogenizare a compartimen
telor. Să nu uităm. echipa 
noastră de Tineret II a înce
put să se contureze abia în 
această primăvară, ea avînd 
drept scop continuarea activi
tății ....................
liștllor 
juniori 
cheiat 
iar în perspectivă 
unor jucători de valoare pen
tru cerințele loturilor repre
zentative. Iată lotul deplasat 
aici, care a efectuat, imediat 
după sosire, o primă ședință 
de refacere (selecționabilii ve-

internaționale a fotba- 
prezenți la Lotul de 
U.E.F.A., care au în- 
cidui vîrstei respective, 

creșterea

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)

DE FOTBAL
LA VARȘOVIA

Ieri după-amiază a plecat, 
pe calea aerului, la Varșovia 
lotul reprezentativ de fotbal 
al țării noastre care va dispu
ta, miercuri, o partidă amicală 
cu reprezentativa Poloniei. 
Va fi ultima verificare, în- 
tr-un meci oficial, a „tricolo
rilor" înaintea întîlnirii din 
preliminariile C.M., de la 26 
aprilie, de la Atena. Din lotul 
convocat de antrenorii Em. 
Jenei și C. Drăgușîn fac parte 
următorii jucători : Lung și 
Nițu (portari) ; D. Petres
cu, Rednic, Bumbescu, Un- 
gureanu, Cristea. E. Săndoi 
(fundași) ; Sabău, Gh. Popes
cu, Mateuțc- Hagi, 
KIein (mijlocași) : 
Cigan, Vaișcovici , ...
Lăcătuș și Iovan, accidentat!, 
nu au putut face deplasarea.

Pentru meciul de miercuri 
antrenorii echipei noastre au 
prevăzut o ședință de pregăti
re care va avea loc în cursul 
zilei de marți. „Sper să conti
nuăm seria bunelor comnor- 
tări și rezultate din ultima 
perioadă de timp. Întîlnirea

Lupcscu, 
Cămătaru, 
(a ta can ti) ;

(Continuare în pao 2-3)

Campionatul Republican de canotaj fond

STEAUA -14 VICTORII —A DOMINAT NET ÎNTRECEREA
In ultimul pătrar de veac. 

Timișoara a inaugurat anual se
zonul de canotaj găzduind Cam
pionatul Republican de fond. A 
25-a ediție, jubiliară. încheiată 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
s-a bucurat de excelente condi
ții, cele cîteva reprize scurte de 
ploaie, din timpul curselor ju
niorilor, neîmpietînd asupra 
desfășurării competiției și, im
plicit, a rezultatelor.

Concursul a reunit la start 155 
de echipaje, reprezentînd 30 de 
secții, fiind programate 26 de 
probe care au cuprins toate ca
tegoriile de vîrstă (seniori, ti

neret, juniori). întrecerea pe 
distanța de 6000 m (seniori, ti
neret) și 4000 m (juniori) a fost 
tranșată net de reprezentanții 
clubului Steaua, cîștigăton, me
rituoși a 14 titluri de campioni 
(11 — seniori, 2 — tineret, 1 — ju-

locul al doilea, cu cinci titluri 
la activ, s-au plasat juniorii an
trenorilor constănțeni Smaranda 
Rusu și Valentin Sarchizian. Mo
destă evoluția canotorilor dina- 
moviști, doar două victorii, iar 
răgazul de o lună pină li ur-

Finale ale marii 

competiții naționale 
■H . . . . . . . . ■ mu ,.i.

Bucurlndu-se de o excelentă 
organizare, asigurată de f.r. 
Patinaj, C.J.E.F.S. Harghita și 
S.c. Miercurea Ciuc, finalele pe 
țară ale Daciadei, desfășurate pe 
pista redusă a patinoarului din 
Miercurea Ciuc, rezervare senio
rilor, juniorilor mari șl mici au 
fost marcate de multe puncte 
de atracție, dar șl de unele mo
mente nedorite, provocate de 
arbitraj.

Sufragiile publicului și deopo
trivă ale tehnicienilor le-au în
trunit disputele seniorilor care 
au furnizat curse una mai fru
moasă. decît cealaltă: 509 m — 1. 
D. Horvath, 2. E. Cseh, 3. N. 
Sandu, primul avînd ciștig de

MERITUOȘI CAMPIONI Șl RECOfIDMANI
Al PKTLIOII RfDUSL

cauză, doar cu un... virl de pa
tină ; 1500 m — 1. Cseh, 2. San
du, 3. I. Torok. distanți in care 
flecare alergător s-a aliat la 
conducerea întrecerii; lOuO m — 
1. Horvath, 2. Cseh. 3. Sandu, 
cîștigătorul „țișnind" în ultima 
tură ; 3000 m — 1. cseh. 2. Hor
vath, 3. E. Torbk, principalul fa
vorit sosind pe locul secund. Bi
lanțul realizat la prima ediție a 
Campionatelor Naționale J.‘ pa
tinaj pe pistă redusă situează 
C.S. Tractorul Brașov 'antrenor 
Ernest Petrie) în frunte: 1. C.S. 
Tractorul — 4 titluri de cam
pioni, 13 locuri I pe probe, 14 
recorduri republicane stabilite, 2. 
C.S.ș. Miercurea Ciuc 1—1—1 1.

DL PATINAJ VITEZĂ
C.S. Petrolul Ploiești 1—3--4, 4. 
C.S.M. Electromureș Tg. Mureș 
0—2—2, 5. C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 0—1—1. o finali lără... 
finaliști în proba de 500 m ju
niori I, unde — după aprecie
rile arbitrilor — toți cel patru 
alergători au comis diferite in
fracțiuni, fiind anulată cursa, 
ceea ce a provocat justificate 
nemulțumiri în rindurile antre
norilor șl sportivilor. După pă
rerea noastră, ar fl trebuit des
calificat G. Bodo (C.S.Ș. Miercu-

Traian IOANIȚESCU

Echipajul stelist cîștigător al titlului în proba de 2 rame, seniori, 
Ionel Cherciu (stingă), campion și în proba de simplu și Con

(Continuare in pag. 2-3)

stantin Vorniceanu

niori). Este meritul colectivului 
de antrenori (George Mereuță — 
principal, Emil Meszaroș, NTco- 
lae Gioga), care au folosit cu 
pricepere avantajul unei primă
veri timpurii, alcătuind un pro
gram de pregătire judicios, a- 
decvat obiectivului propus. Pe

Foto: Branco VUIN — Timișoara
mătoarea competiție, campiona
tul ambarcațiilor mici, poale șl 
trebuie folosită pentru remedie
rea minusurilor din pregătire.

Dinu COSTESCU

(Continuare in pop. « 4-a)



In „Cupa F. R. Rugby** Divizia A de handbal fCHII
MULTE MECIURI ATRACTIVE
LA RELUAREA

A început returul „Cupei f.r. 
Rugby", cu multe meciuri care 
au reținut interesul spectatorilor, 
în pofida faptului că unele for
mații n-au aliniat echipele-stan- 
dard, o parte dintre jucători 
fiind selecționați pentru meciul 
cu Italia, din Campionatul Eu
ropean F.I.R.A.

în Capitală, MAȘINI GRELE a 
întrecut pe C.S.U. SPORTUL 
STUDENȚESC CONSTRUCȚII CU 
15—7 (9—3), din ambele echipe 
absentînd cîteva piese „forte" : 
la M.G., Vătășelu, P. Mirică, Is
pas, la „Sportul" — Piti, Năs- 
tase, Vereș etc. Chiar șl așa, 
însă, meciul a scos în relief am
biția ambelor formații de a se 
impune in această competițe, 
mai categorică a jucătorilor de 
la M.G., care și-au apropriat, pe 
merit, victoria, prin eseurile 
realizate de Călin și I. Mirică, 
ambele transformate de Ciolan, 
și lovitura de pedeapsă reușită 
de Neacșu. Pentru „alb-negri" 
au înscris Dima — eseu și Matei 
din l.p. Ambele echipe au ratat 
multe ocazii bune de concreti
zat : Mașini Grele 2 l.p., iar 
„Sportul" un eseu aproape de 
finalul primei reprize. Oricum, 
partida a însemnat o foarte 
bună repetiție generală a celor 
două echipe, înaintea unor con
fruntări dificile în campionat 
(M.G. acasă cu C.S.M. Suceava, 
iar „Sportul" în deplasare, la 
Oradea, cu I.A.M.T.). La reușita 
întrecerii de pe Stadionul Olim
pia a contribuit și arbitrajul 
prompt al lui Gh. Stoica din 
Constanța (t. st.).

ENERGIA BUCUREȘTI — PE
TROCHIMISTUL PITEȘTI 29—9 
(22—6) Cu o bună circulație a 
balonului, Energia s-a impus în 
fața unei adversare oarecum re
semnată. Marcatori : Diaconescu 
(2), Ciornca și Gatea, prin e- 
seuri, și Gordin 2 l.p. și'2 transf., 
respectiv Velcea 3 l.p. A arbl-

COMPETIȚIEI
trat C. Toană — Craiova. (Bog
dan TAMAȘ, corespondent).

RAPID BUCUREȘTI — GRI VI
ȚA ROȘIE 22—19 (9—10). Au în
scris : Cantoneru și Dragne — cite 
un eseu, Kanga — drop, Stanciu — 
3 l.p. și transf., respectiv Ca- 
lafeteanu, Carp și Bujor cîte un 
eseu și T. Radu 1 l.p. și 2 
transf. A condus Gh. Căldăra- 
ru — lași. (Cornel CRISTACHES- 
CU, corespondent).

CONSTRUCTORUL CONSTAN
ȚA — T.C. IND CONSTANȚA 
15—31 (0—22)

C.F.R. CONSTANȚA — FARUL 
9—56 (0—20).

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA IAȘI 21—9 (3—6...).

CONTACTOARE BUZĂU — 
HIDROTEHNICA FOCȘANI 56—6 
(32—6).

RULMENTUL B1RLAD — U.R.A. 
TECUCI 100—9 (50—9), scorul
etapei 1

C.S.M. SIBIU — METALURGIS
TUL CUGIR 46—19 (18—6). Și un 
interesant scor al eseurilor : 
9—2 pentru gazde (I. BOȚOCAN, 
corespondent).

UNIVERSITATEA ELTIM — 
PETROLUL OLIMPIA PTT ARAD 
44—6 (10—0). Studenții și-au con
cretizat o superioritate netă prin 
9 eseuri înscrise de Grigoraș 2, 
Căprăroiu, Tolan, Ardelean, Țe- 
purică, Fiat, Gheorghe șl Roxin, 
ultimul transformînd și 4 dintre 
acestea. Pentru arădeni a mar- 
cat din l.p. (2), Asmarandei. 
(Constantin CREȚU, coresp.).

ȘTIINȚA cemin baia mare 
— I.A.M.T. ORADEA 41—12 
(19—9). Jocul a fost la discreția 
echipei gazdă, care și-a apro
priat victoria prin Nistor, Bucșa, 
Fulina, Florescu și Vasilache — 
toți cu cîte un eseu, șugar, 
două eseuri, Oslac o l.p. și 5 
transf. Pentru orădeni au în
scris Sepetiuc 3 l.p. și Frentz 
o l.p. A condus Enciu Stoica — 
București. (A. CRIȘAN, coresp.).

VICTORII IN DEPLASARE LA POPICE
In etapa a 15-a a Diviziei A 

de popice s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

FEMININ

• RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA PLOIEȘTI 2422—2*31 (2—4). 
Deși învinsă, formația fe
roviară ne-a demonstrat încă o 
dată echilibrul valoric șl psihic 
la care a ajuns, antrenoarca- 
jucătoare Vasilica Coinetcu pro- 
movînd cu succes două tinere 
și talentate sportive, pe Elena 
Glm.n și Elena Andrei. De cea
laltă parte, atuurlle ploleștence- 
lor au fost experiența șl ambi
ția, dublate de o oună pregăti
re tehnică și fizică pe durata 
întregii dispute. Oaspetele au 
cîștigat datorită remarcabilei e- 
voluții a junioarei Mwara Mi- 
hăll* — 431, acesta fiind cel mai 
mare rezultat al reuniunii. S-au 
mal evidențiat Mibaela Nuță și 
Constanța Constantin <V) — am
bele cu 410 : Cristina Rădol — 
413 șl Vasillc* Pometcu (R) — 
410. (Ion PANA, coresp.). EUEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ — VO
INȚA TG. MUREȘ 2540—2521 
(4—2). Derbyul seriei Nord a fost 
onorat pe deplin de cele două 
combatante. Au cîștigat campioa
nele en-titre, datorită excelente
lor rezultate obținute de surorile 
Rodiea Baeiu — 463 ți Doina 
Țăgean — 450, Voința avlnd în 
Elisabeta Bonta — 45d, cea mal 
productivă sportivă, (loan P VUȘ, 
coresp.). • VOINȚA BUCUREȘTI

— PETROLUL BAICOI 2572—2367 
(5—1). In acest joc au punctat 
mai consistent Elena Andrceseu
— 457 Liliana Băjenaru — 445, 
Marilena Burcea — 440 șl Maria
na Marinescu — 432 5e la gazde, 
Liliana Negreanu — 441 de la 
Petrolul. (Nicolae TOKACEK, 
coTesp.) • VOINȚA CRAIOVA — 
CSM REȘIȚA 2345—2229 (5,3—0,5). 
Partidă fără prea mu.te velei
tăți tehnice, doar Cristina Prl- 
gogel — 404 și Cornelia Alboiu 
(V) — 410 ridieîndu-se la un ni
vel superior. (Vasile POPoVICI, 
coresp.) • GLORIA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCUREȘTI 
2435—2459 (4—2). S-au evidențiat 
Florica Neguțoiu — 434, Octavia 
Ciocirlan — 431, Margareta Că- 

tineanu — 427, Ana Andreescu — 426 
șl Mirela Oprea — 411 de la gaz
de, respectiv Maria Goiopea — 
431. Rodiea Păduretu șl Silvia 
Boboc — ambele 411. (Nicolac 
ȘTEFAN, coresp.), • VOINȚA

ORADEA — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2435—2327 (3—1). •
VOINȚA GALAȚI — CARPAȚI 
SINAIA 2445—2354 (4—2) * HI
DROMECANICA BRAȘOV —
U. T. ARAD 2351—24111 (2—4) •
MUCAVA MOLID — DACIA 
PLOIEȘTI 2557—2335 (5—1) • VO
INȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
SANATATEA ODORHEI 2310— 
2279 (4-2).

MASCULIN
• CONSTRUCTORUL TG. MU

REȘ — AURUL BAIA MARE 
5232—5301 (2—4). Speranțele gaz
delor, care conduceau, după 4 
perechi, cu 21 popice, s-au nă
ruit o dată cu evoluția liderului 
echipei oaspete. S. Boar iu, ce 
șl-a făcut din plin dovada ca
lităților sale, doborînd 046 po
pice. De valoarea iul s-au mai 
apropiat: E. Gergeli — 808, A. 
Naszcdi — 905 de la Aurul și 
A. Klyen — 891 de la gazde. (I. 
PAuș — coresp.) • olimpia 
BUCUREȘTI — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 5480—5225 (5-1). O- 
limpia a făcut cel mai bun 
meci al său din acest campio
nat, jucătorii „de mijloc" ai 
echipei ridlcîndu-se, prin rezul
tatele obținute, eu mult peste 
posibilitățile lor cunoscute. Este 
vorba de C. Marin — 910, dc ju
niorii D. Iancu — 890 șl N. Pie
sa — 859. s-au mal impus M. 
Grlgore — 953 (nou rec ard al 
arenei!), S. Beli vacă — 928 și C. 
Cristea — 905 (O). De la oaspeți,
V. Ivan — 835 a fost ccl mai
eficace. (Nicolac COSTACHE — 
coresp.). • MINERUL VULCAN 
— GLORIA BUCUREȘTI 5285— 
5215 (4—2). • CHIMICA TIRNA- 
VENI — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5198—5254 (2—1). • CAR
PAȚI SINAIA — EXPLORĂRI 
C-LUNG MOLDOVENESC 5070— 
4879 (4,5—1,5). • CFli CON
STANTA — VOINȚA BUCU
REȘTI 5090—4949 (3 —3;. • RUL
MENTUL BRAȘOV — METAI.UL 
ROMAN 5039—4394 (4- 2). • O- 
LIMPIA REȘIȚA — METALUL 
HUNEDOARA 5693—5181! (6—0) • 
CARPAȚI SINAIA — EXPLO
RĂRI C-LUNG MOLDOVENESC 
5070—4879 (4—2). • TEHNOUH-
LAJ ODORHEI — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 4923—5038! (2—4).

Rezultatele au fost transmise 
de C. Crețu, I. Gliișa. T. Sirio- 
pol, C. Gruia, I. Cordubau, P. 
Comșa, I. Ducan, V. Feldman, 
C. Popa, P. Fuchs, A. Pialoga și 
V. Feldman.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA, ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBYUL...EUROPEAN
In Campionatele Naționale de 

handbal s-au desfășurat parti
dele din etapa a 19-a Ia feminin 
și celț din etapa a 17-a la mas
culin. iată amănunte de la me
ciurile de sîmbătă si duminică :

FEMININ

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
ȘTIINȚA BACAU 26—25 (15—15). 
Din primul șl pînă în ultimul 
minut mingea a circulat cu o 
viteză pe care am dorl-o repeta
tă, atit de către Chimistul, cît și 
de către Știința. în întîlnirile de 
mare dificultate ce le așteaptă 
în Cupa I.H.F. șl, respectiv, Cupa 
Cupelor. Precizia paselor (cu 
puține excepții), schimbările de" 
direcție (a excelat Chimistul), 
soliditatea apărării (a ieșit în e- 
vidență cu deosebire în repriza 
secundă. în evoluția studentelor) 
— toate acestea, ca și desăvirșitul 
falr-play (o mare contribuție au 
avut-o arbitrii bucureșteni M. 
Marin și H. Marzavan, el nescă- 
pînd nici o clipă partida din mî- 
nă. deși misiunea lor nu a fost 
deloc ușoară) au contribuit la 
o partidă spectaculoasă. Chimis
tul a condus (cu doar trei exctp- 
ții) meciul cu „mină" sigură, 
dar nu s-a putut desprinde la 
mal mult de două-trel goluri. 
După ce a survenit ultima ega
litate, 22—22 în min. 51 (mai fu
seseră zece pînă atunci), vîlcen- 
eele au ajuns într-un singur mi
nut la 24—22 (Verigeanu și Nan), 
însă în min. 58 Știința a redus 
(23—24), iar cu 16 secunde îna
inte de final o infiltrare a Na- 
dinel Nedelcu a... salvat pe Chi
mistul de la un posibil „egal". 
Au țpscris : Tircă 11 (6 din 7 m). 
Nedelcu 5, Matei 3, Nan 3. Veri
geanu 2, Lazăr 2. respectiv Luca 
13 (4), Butnărașu 6 (1), Cerven- 
ciuc 3. Antoneanu 2. Danilof.

Ion GAVRILESCU

HIDROTEHNICA constanța 
— DOROBANȚUL PLOIEȘTI 26— 
17 (14—z). Au înscris : lovănescu 
7. Cămui 4. Roșea 4, Pîriianu — 
Raita 4, Cazacu 4. Tudoran — 
Haidău. Bodnar, Gheorghe, res
pectiv Anton 4. Petre 4, Tudor
3, Seărlătescu 3, Lupu 2, Tabără. 
Au arbitrat : V. Sighicea, T. 
Pleșa din Rm. Vîlcea. (C. POPA, 
coresp.).

TEROM IAȘI — RULMENTUL 
BRAȘOV 22—18 (10—8) Marcatoa
re : Duca 8, Cozma 4, Chelaru 4, 
Anton 3, Condrea 2, Croitoru, 
respectiv ■ Demeter 4, Murețan
4, Iile 3. Marian 3, Horincar 2, 
Boriceanu 2. Au arbitrat A. Si- 
mion, V. Ivanclu (Ploiești). (Al. 
NOUR, coresp.).

TEXTILA ZALAU — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 24—23 (14—9). 
Joc foarte greu pentru gazde, 
care au evoluat mal bine doar 
în prima repriză. In cartea a 
doua, ele s-au văzut egalate de 
trei ori. ultima dată în min. 59 
(23—23), dar Lăcrămioara Flastru 
a reușit să-și readucă coechipie
rele în avantaj. Au înscris : Bă- 
lăneanu 13. Fiastru 4. Cenan 3, 
Cherezi 2. Goarnă. Fechete, rol-

pectlv Berbece 11. Preoțescu 4, 
Croitoru 4, Rontescu 2, Popescu, 
Tâncu. Au arbitrat AI. Csoma, 
V. Ferencz (St. Gheorghe). (N. 
DANCIU, coresp.).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
39—23 (16—9). In dorința menți
nerii pe prima scenă a handba
lului feminin. ambele echipe 
s-au angajat de la început ln- 
tr-un joc dinamic, care a stat sub 
semnul echilibrului doar pînă în 
min. 10 (5—5). Din acest moment, 
bucureștencele, prin Cipaian și 
Marin (cîte un gol), Finaru (de 
trei ori consecutiv), dar mai ales 
prin Lefter (a înscris de 6 ori), 
au reușit să se desprindă la 8 
goluri : 16—8, min. 29. Și cu
toate că în repriza secundă tl- 
mișorencele. mai bine organizate 
în apărare, au trecut pentru cî
teva momente la cîrma jocului, 
ele reducînd și din diferență 
(17—15. min. 36). gazdele, cu Ci
paian și. din nou, Lefter în mare 
vervă și-au revenit, cîștigînd pe 
merit. Au marcat : Lef
ter 12, Fînaru 8, Cipaian 4. Giura 
2, Gavrilă 2, Marin 2. respectiv 
Păllci 9. Pasăre 6. Rădol 5, Ig- 
nea 2, Tomuleac. Au arbitrat H. 
Bosner (Brașov) șl I. Nicolae 
(Ploiești).

RAPID BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 26—28 (10—17). 
Lipsite de cîteva jucătoare de 
bază si cu alte cîteva nerefăcute 
complet In urma unor acciden
tări, feroviarele au abordat ti
mid prima parte a întîlnirii. Cum 
în această perioadă doar Stanciu, 
Florea și mai ales Turcanu și-au 
asumat răspunderea -golului, re
priza s-a încheiat în avantajul 
substantial al oaspetelor care, 
prin Avram. Bărbat și în special 
Mozsi, au punctat spectaculos. 
Cu totul altfel s-au desfășurat 
„ostilitățile" în partea a doua, 
clnd bucureștencele au acționat 
mai cu nerv, iar sarcina înscrie
rii golurilor și-au asumat-o mai 
multe jucătoare, dar diferența 
cu care s-au impus în această 
repriză (5 goluri) nu a fost su
ficientă și pentru a cîștiga me
ciul. Au înscris : Turcanu 9, 
Ivan 5. Grigore 4. Oprea 3, Stan
ciu 3. Doiciu 2, respectiv Mozsi 
12. Bărbat 5. Stroia 3, Avram 3, 
Matefl 8, Z. Biro, Mușat. pardi. 
Au arbitrat N. Iancu (Brașov) 
și Gh. Sandor (Oradea).

loan NOVAC

la cîrma întîlnirii, avînd în Chi- 
rilă și Gherhard doi buni reali
zatori. Au marcat : Cblrilă 11, 
Gherhard 8, Vasilca 3, Rotaru 2, 
Girlescu 2, Condruț, Dumitru, 
respectiv Nicolescu 7, Donosa 
4, Donca 3, Streinu 2. Panteli- 
mon 2. Micle 2, Moldovan. Cian. 
Au arbitrat : J. Păunescu și T. 
Curelea (București). (L. mand- 
LER, coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 27—24 (12—13). O luptă 
extrem de dîrză pentru minge, 
de la un capăt Ia altul al parti

dei, rezultatul final stînd sub 
semnul întrebării pînă în minu
tul 56. cînd tabela de scor a în
registrat egalitatea : 24—24. Au
înscris : Mureșan 12. Furnea 4, 
Ciobanu 3, Boroș 3, Trică 3. Bă- 
dău 2, respectiv Marian 7. Aga- 
pie 6. Dumitru 4, Răduță 3, Du
mitrescu 2, Barcan, Giurgiu, Au 
arbitrat G. Borocan, R. Massler 
(Brașov). (A. SZABO, coresp.).

COMERȚUL SINNICOLAU
MARE — DACIA PITEȘTI 36—25 
(16—8). Două reprize total dife
rite, nrima aparținînd 'gazdelor, 
cu un avantaj de 8 goluri, cea
laltă oaspeților, care și-au adju
decat-o (17—14), dar fără a peri
clita victoria Comerțului. Au 
marcat : Vasilache 10, A. Ba- 
ranga 5. Georgescu 4, Bădosu 4, 
Ianto 2. iankovlcl 2. Iftode. Mar- 
dare. Pleșca, respectiv Anton 10, 
Mihăilă 7, Mihaiu 3, Oprea 2, 
Barbu. Costache, Bălășescu. Au 
arbitrat : A. Vîrtopeanu, Ș.
Georgescu (București).

Câmpii 
lâ caiac 
vineri ș 
Bascov 
derea a 
ment se 
chipajek 
tative, c 
glinzile 
lărași, 1 
șova, Bi 
tot. E i 
caiac-can 
lumea 
gulamen-. 
a te alii 
lelor“ ti 
nu ești 
oarecare, 
clar într 

Am fO; 
duminică 
Herăstrăi 
urmări 
București 
a vă inf 
din acea 
clar, spr» 
cele lung 
pionat N 
cistele a 
m: soare 
duminică 
culoarele 
de echip. 
re. în pi 
tina Tra* 
a trecut 
Era, într 
dacă ave 
sportiv 
Trașcă-Cv 
mare, esl 
mondială 
Florentin;

„CUPA ORAȘELOR"

MASCULIN

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
„U« CLUJ-NAPOCA 29—18 (14—7). 
Au înscris : Matei 8. N. Dobrescu 
4. D. Dobrescu 4, Tudor 4. Dan 
Petru 3, H. Gal 2. Naghi 2. Caha, 
Ignat, respectiv ■ Crainic 5, O. 
Gal 4, Mare 3, Pop 2. Cristea 2, 
Lehme 2. Au arbitrat T. Popescu, 
A. Dumitrescu (București). (C. 
CREȚU, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — DINAMO 
BRAȘOV 28—22 (13-4). Un JOC 
viu disputat. Pînă în minutul 12 
au condus oaspeții (5—4), dar 
gazdele, după egaiare, au trecut

Campionatul Republican' de 
mare fond Ia ciclism pentru Ju
niori — competiția, ajunsă anul 
acesta la ediția a 32-a, este do
tată, după 16 etape, ca ..Cupa 
Orașelor" — și-a derulat la sfîr- 
Sltul acestei săptămîni, la Brăila, 
primele ' ”
prezent 
precum

Prima 
fășurat , 
Rîmnicelu ,__
de kilometri, ea reunind la start 
97 de cicliști. A fost o cursă 
calmă, în care singurul eveni
ment notabil s-a petrecut în co
muna Mărtăcești, la 3 km de 
la plecare, cînd, pe un viraj 
stînga al șoselei, datorită 1 unei 
cantități masive de motorină îm
prăștiată din neglijență pe as
falt, majoritatea sportivilor au 
derapat, în busculadă ftin-1 an
grenați mai mult de jumătate 
din sportivii care au luat star
tul. Acest lucru a Impus neutra
lizarea cursei pe timp de 10 mi
nute, pentru remedierea defec
țiunilor, Așa cum spunear.». eta
pa fiind calmă la sprintul fi
nal s-a prezentat un grup masiv 
de cicliști, victoria revenindu-i 
Iul Marius Suiiion (Sel. 
iești), cronometrat în 
m.o. 40,300 km, în urma

două etape. Au răspuns 
12 selecționate ae județ, 
și 5 echipe de club.
etapă — (fond), s-a des- 
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O FRUMOASĂ CARTE DE VIZITĂ
(Urmare din pag. 1)

tuzlafti din intreprindera, din 
întreg oralul, pentru a asigura 
condiții optime lotului Olimpiei, 
care are o medie de vtrstd de 
U,S ani.

Am dorit să aflăm noutăți fi 
din seefia de judo. Sub îndru
marea antrenorului Nicolae Tig
vă, in spațioasa sală de pregă
tire am intîlnit copii ai oameni
lor muncii de Ia I.G.F.E., dar 
ți un numeros grup de entuzi
aști, tn frunte cu electronistul 
Ionel Potcoavă, subinginerul Tu- 
dorel Moldoveanu și lăcătușul 
Nicolae Galbenu, care sprijină 
cu însuflețire această secție. Re
zultatele n-au tntirziat să apară ;

locuri de frunte tn campiona
tele naționale. Cupa V.G.S.R., 
Cupa Harghitei, Cupa Trotuf, 

, Cupa Viitorul, Cupa Vrancei 
etc., un sportiv a fost selecțio
nat tn lotul national, iar altul 
la speranțe olimpice.

Șahul atrage, la rtndu-i, sute 
de participanțt la concursurile 
ce se organizează tn căminul de 
nefamiliști, unde magazinerul 
Nicolae Nae, economistul Petre 
Nlstoroiu. tehnicienii Ștefan O- 
prea și Nicolae Manciulea s&t 
recunoscu# pentru valoarea lor. 
ori tn celelalte săli ale orașului, 
unde șahiștii de la Î.G.F.E. re
prezintă cu cinste unitatea și aso
ciația.

Am cunoscut tn această între
prindere și al# oameni al mun-

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI. în

cadrează de urgență :
— vînzători pentru maga

zinul de articole, sport, ac
cesorii și piese auto, numai 
absolvenți ai liceului eco
nomic, școli profesionale co
merciale sau curs de califi
care pe comerț produse me- 
talo-chimice. textile, încăl
țăminte ;

— muncitori necalificați 
— absolvenți ai școlii ge

nerale, vîrsta peste 21 ani ;
— casiere — absolvente 

de liceu economic sau școli 
profesionale comerciale.

Solicitanții trebuie să aibă 
domiciliul stabil in Bucu
rești.

Relitii suplimentare la 
sediul întreprinderii, din 
Bd Magheru nr. 6—8.' sec
tor 1, telefon 11.39.50 — int. 
188 sau 161.

Bucu- 
2.92:21, 
sa so-

di iubitori ai sportului, pe mer
ceologul Ionel Taifas, subingine
rul Cornel Bîrsan, electricianul 
Florin Gheraslm (volei), presato- 
rul — formator Ion Olaru (hand
bal), subinginerul Costică Iuga, 
care șine ..la zi" palmaresul ce
lor M echipe de minifotbal din 
secții și ateliere și al celor pa
tru selecționate înscrise tn cam
pionatul orășenesc de minifotbal.

Și sportivii care activează, tn 
numeroasele probe, tn seefia de 
atletism, s-au evidential cu pri
lejul primei edit# a Festivalului 
sportului muncitoresc dmnicean, 
de anul trecut. Ei au obținui, 
de asemenea, rezultate bune la 
Festivalul sportului muncitoresc 
de la Călărași, tn alte întreceri 
din cadrul marii competiții na
ționale Daclada.

Ne-am despărfit de gazdele 
noastre cu bucuria de a fi cu
noscut un colectiv muncitoresc 
preocupat deopotrivă de produc
ție și de o activitate sportivă 
mereu mai bogată, mai cuprin
zătoare.
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PATINAJ
IVrmare din vag 1)

rea Ciuc), care a provocat șirul 
neregularităților, dictindu-se re- 
alergarea probei doar cu ceilalți 
trei concurențl.

Juniorul M. Vaida șl seniorul 
N. Sandu au beneficiat de pati
ne noi de Short — track, care 
dau un plus de stabilitate pe 
gheață. Avantajul însă n-a fost 
definitoriu, deoarece și unul șl 
altul au fost lntrecuțl chiar tn 
finalele unor probe de adversari 
cu patine „clasice" de vlteiă. 
Care ar fi fost valoarea reală, 
în condiții egale de concurs 
pentru toți alergătorii T Să mal

VITEZĂ
notăm că arbitrul principal V. 
MMuiescu (București) a dat ce
le mai multe avertismente an
trenorilor 1. Armenclu șl V. Co- 
roș. Credem însă că nu vor fl 
trecute cu vederea și numeroa
sele erori de arbitraj, unele care 
au viciat chiar rezultatele fi
nale !

Ciștlgătorll probelor, campionii 
Dacladei, ți noi recordmani : se
niori (f) — Erica Covaci (C.S. 
Tractorul Bv. — C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc) 58,8 la 500 m, 1:54,4 la 
1000 m, 2:59,9 la 1500 m. 6:37,5 la 
3000 m; clasament general : 1.
Erica Covaci 20 p (campioană 
pe anul 1989), 1 Ibolya Szatmarl 
(Electromureș) 13 p, 8, Luda

Aftenie (Voința Sibiu) 7 p; (m) 
— D. Horvath (Electromureș)
52.5 la 500 m, 1:48,7 la 1000 m. E.
Cseh (C.S. Tractorul Brașov) 
2:59,5 la 1500 m. 8:17,8 la 3900 m; 
Clasament general : — 1. E. 
CSEH 16 p (campion pe 1989), 2. 
D. Horvath 14 p, 8. N. Sandu 
(C.S. Tractorul Bv.) 8 p ; juniori 
I <f) — Gabriela Vagași
(C.S. Tractorul — C.S.Ș. M. Ciuc)
56.5 la 500 m, 2:01,1 la 1930 m, 
1.-M.5 la 1500 m, 6:35,5 la 3800 m; 
general — GABRIELA VAGAȘI 
29 p (campioană pe 1939), i. 
TUnde Horvath (S.C. Miercurea 
Ciuc) 11 p, 3. Edith Ballo (S.C. 
Miercurea Ciuc) 7 p; (m) — Z. 
Ballo (C.S. Tractorul—C.S.Ș. M. 
Ciuc) 1:50,4 la 1000 m, 2:32,1 la 
1500 m. 6:02,9 la 3000 m (a sta
bilit cu 54,2 recordul la 500 m): 
general — 1. Z. BALLO 15 p 
(campion pe 1989), I. N. Dlcu

(Voința Sibiu) I p, 3. C. Bodo 
(C.S.Ș. M. Ciuc) 7 p; juniori II 
(f) — Maria Balașz (C.S.Ș. M. 
Ciuc) 57,< la 500 m, 2:85.9 la 1000 
m. 3:14,1 la 1500 m, 7:32 6 la 3000 
m; general: MARIA BALASZ io 
p (campioană pe 1989), 2. Joland 
Tanko (S.C. M. Ciuc) 12 p, 3. 
Cristina Ceașca! (Viitorul Cluj- 
Napoca) 6 p; (m) — St. Varga 
(Viitorul Cluj-Napoca) 56,5 la 500 
m (recordul a fost stabilit in 
semifinale de coechipierul său, 
S. Petruța cu 55,5), M. Vaida 
(C.S. Petrolul Ploiești) 1:52.9 la 
1000 m, 2:52,3 la 1500 m, 6:17,5 
la 3000 m; gen ral: 1. M. VAI
DA 18 p (campion pe 1939) 2.
St. Varga 11 p, 3. R. Finfa 
(S.C. M. Ciue) 8 p. Timpii pro
belor respective reprezintă re
cordurile republicane stabilite pe 
pistă redusă.
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| A APĂRUT NR. 3/1989 
| AL REVISTEI
| „EDUCAȚIE FIZICĂ 
| Șl SPORT"

In sumarul acestui număr sînt incluse lu
TEORIE-STUDII-CERCETĂRI — Contribuții 

§ tice privind selecția și orientarea psihologic 
ș niorilor (III), de psiholog Maria Șerban ; c 

fluența efortului fizic asupra proteinemiei >t< 
Ș lor proteice serice în electroforeză pe h i 
S Cptuna ; Aspecte ale activității de evaluare’ 
§ motric specific la înotătorii juniori, de pro: 
§ dentă Ana Maria Olaru ; TEHNICA-Mei 

MENT — Analiza și interpretarea tehnicii 
de mare performanță, In condițiile de eonc 
cial și slalom uriaș (II), de conf. univ. V. T 
buții privind creșterea eficienței blocajului îi 

§ prof. Venera David ; MEDICINA SPORTIV 
§ medico-biologice esențiale ale antrenamentul 

de performanță actual, de prof. univ. dr. M 
NII-CONSULTAȚII — Aprecieri asupra eve 
mondiale la înot (IX), de prof. M. Olaru ;

$ gică în judo, de prof. A. Muraru ; SPORT-1 
TATE ~ Exemple de exerciții folosite în 
gimnastică aerobică (III), de prof. Aurelia ! 
nelia Popescu.

ABONAMENTUL este modalitatea cea mc 
§ intra în posesia revistei „EDUCAȚIE FIZIC 

vista profesorilor de educație fizică, a antr 
lor sportivi, a tuturor activiștilor mișcării st

Reînnoiți~vă de urgență abonamentul la 
fizică și sport* !



;a întrecere de caiac canoe I
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reșii, Or- 
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incurs de 
i, toată 
z dar re- 
tnainte de 
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-a impus 
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Lacul 
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s. pentru 
<ș anume 

impus 
pe listele 
lui Carn
al. Caia- 
curs 3600 
Hm plat" 
să și pe 
cu zeci 
aflrma- 
Floren- 

nstruețli) 
e sosire, 
așteptat, 
orgoliul 

Marioara 
ei mai 
impică și 
șa dar, 1. 
lica Ior-

dache (tot de la C.S.U. Con
strucții), 3. Cristina Becheru 
(Dlnamo), 4. Carmen Aguridă 
(Olimpia). La caiac dublu, în
vingătoare au ieșit Mioara Ivă- 
nescu — Manuela Mitu (C.S.U. 
Construcții), un ech‘paj tînăr, 
ambițios, la prima lui victorie. 
Pe locurile următoare: 2. Doini- 
ța Radu — Luminița Simion 
(Dinamo), 3. Viorica Sandu 
Liliana Bîrlățeanu (D.’namo), 
Florica Voicu — Liliana Petre 
(C.S.U. Construcții).

Băieții au avut de visllt 6000 m. 
la capătul unor viu disputate 
întreceri, cei mai buni fiind 
următorii : K1 — 1. Gabriel
Hașcu, 2. Gh. Găină (ambii de 
la Aeronautica), 3. Eugen Scur- 
tu (Locomotiva); C 1 — 1. Alex. 
Tronaru (Locomotiva). 2. Dănuț 
Terente (Triumf), 3. Gh. Moes- 
cu (Locomotiva); K 2 — 1. Hîn- 
cu — Dumitrașcu, 2. B’.striceanu 
— Druțan (ambele echipaje de 
la Aeronautica). 3. Iacob — Ciis-* 
tea (Olimpia); C 2 — 1. Dumi
tru — Tănase (Locomotiva), 2. 
Ionescu — Nedelescu (Aeronau
tica), 3. Clculescu — Șcrbănescu 
(Dinamo) ; K 4 — 1. Dinamo
(Dobrin, Dîbu, Vasile, Costache), 
2. Olimpia (Blaga, Staneiu. Pal- 
moș, Mlhăilescu). 3. Dinamo 
(Corbu, Bălășcscu, Bucur, Ungu- 
reanu).

A fost un concurs frumos, la 
start cu mai toate echipajele de 
pe lacurile Herăstrău. Băneasa 
și Străulești — o „flotilă “ mereu 
tînără, cu multe speranțe 
bord.

I
I
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EXCELENTA REPRIZA A RAPIDULUI
Mare tristețe la vestiarul echi

pe! S.C Bacău, după meciul cu 
Rapid, pierdut de formația pre
gătită de N. Vătafu cu 2—1, în- 
frîngere care aduce echipa de 
pe Bistrița la un nedorit (șl 
neașteptat) —4 la „adevăr". Un 
rezultat imprevizibil, ținînd sea
ma de comportarea bună a for
mației băcăuane, în primele pa
tru etape din retur (5 puncte în 
primele trei meciuri : înfringere 
la limită în „Regiei în ultimele 
minute) ca și de modesta evolu
ție a feroviarilor (—6 la „ade
văr", înaintea partidei de la Ba
cău). Explicația este una singu
ră. Și anume, convingerea jucă
torilor de Ia Sport Club că vic
toria va veni de la sine. Rapid 
fiind considerată o echipă mo
destă. lipsită de valori, care nu 
le va pune nici o problemă. De 
aici, jocul cu... încetinitorul, lent, 
uniform. Linia de mijloc a fost 
neinspirată, piesele de 
Burleanu și Tismănaru 
dacă ultimul

bază, 
(chiar 

a deschis scorul)

evoluînd departe de valoarea lor. 
Si de aici o inexplicabilă plati
tudine și a celorlalți echipieri.

Aceasta, tosă, nu știrbește suc
cesul echipei din Giuleștl care, 
dacă în prima repriză s-a rezu
mat la o strictă defensivă, după 
pauză a renăscut din... propria-1 
cenușă, jucînd cu o dezinvoltură 
rar intilnită. Au fost 45 de mi
nute îr, care feroviarii au avut 
cea mai bună prestație din cam
pionat. apărîndu-se cu mare 
dîrzenie si lansînd cîteva contra
atacuri extrem de eficace. A fost 
repriza Rapidului, pentru că toți 
jucătorii au alergat cît pentru 
trei meciuri, o repriză care le-a 
adus satisfacția marcării celor 
două goluri. Golurile unei meri
tate victorii, care nu poate fi 
pusă nici o clipă la îndoială. O 
notă specială pentru spiritul de 
echipă, pentru generozitatea din 
teren a lui Iorgulescu II, Bacoș, 
Goanță și Clolponea. ca să-i nu
mim numai pe cei mai buni.

Gheorghe NERTEA

A ÎNVINS plusul tactic

Vasîle TOFAN

EDIȚIA A 32-a
■a (Sel.

Bucu- 
. Mureș)

Nici un spectator gălățean n-ar 
fi întrezărit nefasta duminică a 
echipei lor favorite. Știau că 
meciul cu Sportul Studențesc nu 
este deloc ușor, dar, ei, supor
terii, aveau credința că băieții 
Oțelului se vor face luntre șl 
punte șl vor ciștiga acest joc 
atît de important pentru clasa
ment. Și se părea că gazdele, 
așa cum demaraseră, cu forcing 
permanent la poarta apărată de 
Mânu, se vor desprinde, în final, 
pe tabela de scor, în ciuda „ba
ricadelor" ridicate de „alb-ne- 
gri". Apărarea ermetică a aces
tora (excelent cuplul de fundași 
centrali), marcajul „om la om" 
practicat la piesele „grele" ale 
localnicilor, au deconspirat repede 
planul 
Galați 
Lipsa 
vitate 
slabul __________  . _ .. . -
Antohi, evoluția confuză a mijlo
cașilor, care n-au găsit rezol
vările necesare în faza de atac, 
centrările înalte în fața unor 
apărători masivi, au încurajat pe 
Sportul Studențesc. Ba chiar 
au determinat echipa bucureștea- 
nă să se gîndească la mai mult, 
acel contraatac din min. 15, 
cînd Stănici a ratat de puțin 
ținta, fiind primul avertisment 
pentru gălățeni. Se spune că 
punctul psihologic al meciului a 
fost bara lui Huiban din min.

bucureștenllor, veniți la 
pentru un punct mare, 

de luciditate, de inventi- 
în organizarea jocului, 
randament al „vîrfului"

CLASAMENTUL

— seml- 
sfășurată 
ila, de-a 
:u sprint 
5t prevă- 
ntru fie
ld punc-
— 2: 1 p 
rminarea 
ite de uh 
isformate 
are s-au
general. 

Izat cursa 
•’"'sfacțla 
-s-e pe 
îdjudecat 
ius Si— 
.samentul 
apoi, re- 
ujeanului

Dan Irimiaș, care, cu 3 sprin
turi consecutive cîștigate, con
ducea la jumătatea cursei. O 
dată cu apropierea dc final, M. 
Simion — în vervă d-eosebită, 
beneficiind și de omogenitatea 
și valoarea echipei sale, pregăti
tă de' fostul ciclist Dan Marin 
— a tranșat rivalitatea cu lri- 
mias. Clasament etapa a 2-a: 1. 
M. Simion 53:20, m.o. 40 km, 34 
p, 2. D. irimias 24 p, 3. W. Gold- 
ner 10 * ~ .. .......... “ '
Brăila) 
Micluc 
cu cîte

După ____ r______ r_______
două etape. în clasamentul ge-’ 
neral conduce Marius Simion 
2.59:42, urmat de Dan Irimiaș, 
la 16 secunde, și de Wilhelm 
Geldner, la 38 secunde. In cla
samentul pe echipe conduce Se
lecționata Bucureștiulul.

Horațiu SIMA

m.o.

p, 4.
7 p.
(ambii

6 p.
desfășurarea primelor

D. Chirilă (Sel.
5. I. Militarii, 6. N, 

Sel. București)

I
I
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I
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ARE AU FĂCUT ÎNCEPUTUL I
1)

a Bucu- 
din 

plicit 
exce- 

din coo- 
ă : îe- 
sportive 

ina săr- 
și in- 
i îi ini- 
referate, 

intr-un 
îndrume 
»r și a- 
ă acțiu- 
Daciaidei 
prilejul 

tenție și 
ită să 
3 «port 

Vîlcov, 
Popeș

ti Mu- 
ilovcanu, 

Scrghei 
înd de

cîte două și chiar trei 
ții sportive, respectiv 
meșteșugărești.

Am ținut să relevăm 
cest aspect, pentru că 
fi definitoriu pentru 
suitei de concursuri și 
tiții pe care acest club 
planificat în etapa de 
cu o frecvență foarte riguroa
să ; și anume, de cel puțin 
trei ori pe săptămină — mar
țea, joia și sâmbăta, tn acest 
fel să nu surprindă că de la 
întreoerile la care ne referim 
nu vor lipsi nieiunul din cei 
aproape 60 000 de angajați ai 
cooperației meșteșugărești
bucureștene.

Și în fine, un ultim a^iecț : 
prezența medicului încă de 
la primele meciuri. în speță a 
dr. Ștefan Tiron. Un amănunt 
care mai scapă citeodată a- 
tenției unor organizatori, dar 
cane aici, la Voința București, 
est riguros respectat.

asocia- 
unități

și a- 
poate 

reușita 
compe- 

le-a 
vară
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Victoria — F.C. Argeș 4—2. Marian Pană, urcat în atac, înscrie 
un gol superb, cu capul, din plonjon. In acel moment gazdele 
luau conducerea cu 2—0. Foto : Aurel D. NEAGU

POLONIA
(Urmare din pag. 1)

ROMANIA (tineret)

I
I

nind direct de la echipele lor, 
unde duminică au susținut 
meciuri în campionat) : Stelea 
(Dinamo), 
Brașov) - 
(Univ. Craiova) 
(Pandurii ~ 
(Dinamo).
Săsărman 
Ștefănică 
iova), Pîrvu (F.C.M.
Timofte (Jiul), L.

(F.C.M. 
Cristeseu 

Popescu 
B. Bucur 

(Steaua), 
Bistrița),

Todericiu 
portari, 

j, M.
Tg. Jiu),

Bunaciu
(Gloria

(Electroputere Cra- 
Brașov,

Moldovan

r
I
I
I
I
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I
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DIVIZIA C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Metalul Rădăuți 2—6 (9—0). La
minorul Roman — Carpați Gălă- 
nești 2—0 (0—0), Metalul Boto
șani — Avintul Frasin 1—1 (1—0), 
Constructorul Iași — FORTUS 
Iași 0-1 (0—1). C.S.M. Bucecea — 
Metalul Roman 1—1 (0—0), Au
rora Tg. Frumos — Steaua Mi
nerul Vatra Dornei 2—0 (1—0),
Zimbrul Șiret — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (2—0). Foresta Fălti
ceni — ITA Celuloza P. Neamț 
6—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 19-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 32 n (35—8),
2. Foresta Fălticeni 29 p (43—11).
3. Cetatea Tg. Neamț 22 p (43— 
17)... pe ultimele locuri : 15. A- 
vîntul Frasin 13 p (32—40}, 
Celuloza Piatra Neamț 8 
41).

15.
10.

P (14-

(A.S.A, Tg. Mureș), 
(F C. Argeș), 
(Corvinul), 
(Steaua),
Craiova),

Dumitru 
Hanganu 

Dumitrescu 
CI. Stoic* (Univ. 

___  ,, Fulga, (Victoria), 
Selimesy (F.C.M. Brașov), Kă- 
ducioiu (Dinamo) și 
(Sportul Studențesc) 
teri de cîmp.

Formația probabilă :
— Cristeseu, B. Bucur, Buna- 
eiu, Pîrvu (Ștefănică) — Tl- 
mofte (Fulga), M. Popescu, 
Hanganu, I. Dumitrescu — 
Raducioiu, Stănici (Selimosy).

I.

S Unici
- jucă-

Stelea

1. STEAUA -1-21
2. Dinamo +1©
3. Victoria 4-H
4. Flacăra + 3
5. F.C. Inter + 3
6. F.C.M. Brașov "T- 1
7. Sportul Stud. — 2
8. Corvinul — 2
9. F.C. Bihor — 3

10. „U“ Cluj-Napoca — 3
11. F.C. Olt — 3
12. S.C. Bacău — 4
13. F.C. Argeș — 4
14. F.C. Farul — 4
15. Rapid — 4
16. Univ. Craiova — fî
17. Otelul — 6
18. A.SA. Tg. Mureș —1®

(+59) 
(+71) 
(+23) 
(+17) 
(- 3) 
( 0) 
(- 8) 
(-14) 
( 0) 
(-11) 
(-15) 
(- 1) 
<- ») 
(-11) 
(-15) 
(-14) 
(-19) 
(-50)

în actuala 
este mai

con-
pro-

Un clasament care, 
fază a campionatului, 
sugestiv decît cel general.

Duelul Steaua — Dinamo 
tinuă...

Victoria „navighează" fără 
bleme.

Flacăra și Inter sînt „cap la 
cap" în „competiția U.E.F.A.", 
aici apărînd evident plusul de 
eficacitate al celor 
Si cu aceasta se 
țiunile „la pozitiv".

Cele treisprezece ______
minus" care urmează fac parte.

din Moreni. 
Încheie men-

echipe „cu

REZULTATELE ETAPEI A 19-a

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 5 APRILIE 
1989. Cat. 1 : 1 variantă 25% a 
46.687 lei; cat. 2: 2 variante 100% 
a 10.884 lei și 8 variante 25% a 
2.721 Iei; cat. 3: 9 a 4.837 lei ; 
cat. 4: 57,75 a 754 lei; cat. 5 : 
208,75 a 209 lei; cat. X: 183,75 
a 237 lei; cat. Z: 3.230,75 a 100 
lei. Suma de 46.687 lei de la ca
tegoria I a fost cîștigată de 
Poicnaru Dionlsie din localita
tea Sighișoara, județul Mureș.
• Ca de obicei, mîine are loc 

TRAGEREA OBIȘNUITA PRO
NOEXPRES a săptămînii. Prin 
urmare, nu uitați că astăzi este 
ULTIMA ZI de participare !

I
I
I
I
I

• tn afară de tragerea obiș
nuită LOTO de vineri, 14 apri
lie, agenda acestei săptămîni 
mai programează și concursul 
PRONOSPORT de duminică. 16 
aprilie. Atractivitatea concursu
lui respectiv se datorează, între 
altele, și caracterului variat al 
riartidelor. pe care le consem
năm mai jos; 1. Rapid — Oțelul; 
2. F.C. Bihor — FI. Moreni ; 3. 
Univ. Crâlova — F.C.M. Brașov; 
4. Ascoli — como; 5. Atalanta 
— Lazio; 6. Bologna — Cesena; 
7. Fiorentina — Napoli; 8. Ve
rona — Torino; 9. Inter — Pes
cara ; 10. Juventus — Pisa ; 11. 
fieece — Milan; 12. Roma — 
Sampdoria; 13. Empoli — Bari.

I
I
I
I
I

SERIA A II »
Partizanul Bacău — 

C.F.R. Galați 1—0 (0—0). .... 
nica Vaslui — C.S.M. Borzești 
3—1 (0—1). Steaua Mecanica Huși
— Victoria C.F.R. Tecuci 3—2
(1—2). Unirea Negrești — Petro
lul Moineștl 1—1 (0—0). Textila
Buhuși — Minerul Comănești 4—0 
(1—0), MECON Municipiul Gh. 
Gheorgniu-Dej — Viitorul Vaslui 
2—1 (1—1). Mecano Sport Galați
— Știința NAVROM Galați 3—2 
(0—1), Șantierul Naval Galați — 
Proletarul Bacău 2—o (2—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALATI 29 p (49—9), 2. 
Viitorul Vaslui 29 p (56—21), 3. 
Mecanica Huși 22 p (36—24)... pe 
ultimele locuri : 15. Proletarul 
Bacău 13 p (19—34). 16. victoria 
Tecuci 13 p (28—45).

SERIA A III »
Buzău — Olimpia 
(0—0). A.S.A. Bu- 
Buzău 0—2 (0—2), 
— Arrubium Mă- 

Petrolul Brăila 
Laminorul Brăila 0—0, 

- Granitul Ba- 
... C.S. Progresul 

— Victoria Tăndărei_4—0 
Autobuzul
Ș.N.-C.S.S. Tulcea

Gloria 
Meca-

Hidrotehnica 
Rm. Sărat 1—0 
zău — Chimia 
Petrolul Berea 
cin J—o (1—0). 
lanca — Lamii 
Forest? Gugești - 
badag 3—0 (1—0). 
Brăila ________ . ,
(3—0), Autobuzul Voința Odo- 
bești — Ș.N.-C.S.S. Tulcea 2—1 
(0—1). Progresul Isaccea — Ce
luloza Adiud 1—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. OLIM
PIA RM. SARAT 32 p (38—5), 2. 
C.S. Progresul Brăila 26 p (39— 
20). 3 Hidrotehnica Buzău 24 p 
(47—26) ...pe ultimele locuri : 14. 
A.S.A. Buzău 14 p (23—36), J5.
Granitul Babadag 14 p (18—34). 
16. Laminorul Brăila 13 p 
(21—36).

SERIA A IV-*
Petrolul Băicol — Unirea Slo

bozia 2—1 (1—1). Olimpia Slobo
zia — Victoria Munteni Buzău 
4—0 (2—0), CONPREF Constanța 
— Unirea Urzlcenl 4—2 (2—0),
Montana Sinaia — Unirea Cîm- 
pina 2—0 (1—0). ISCIP Ulmeni — 
Portul Constantă 9—1 (0—0), Vic
toria Lehliu — Ș.N. Oltenița 3—0 
(1—0). Voința I.C.S. Medgidia i- 
Progresul C.S.ș. Medgidia 
0—1 (0—1), Victoria Florești — 
Viitorul Chirnogi 3—1 (0—1).

Pe primele locuri î 1. UNIREA 
slobozia 23 p (45—12), 2. Mon
tana Sinaia 28 p (48—17), 3. Por
tul Constanta 28 o (39—21), 4.
Progresul Medgidia 27 p (33—19) 
...pe ultimele locuri : 15. Viitorul 
Chirnogi 14 p (24—51). 16. Victo
ria Munteni Buzău 2 p (li—70).

SERIA A V-a
Unirea Alexandria — Chimia 

Tr. Măgurele 2—0 (1—0). Automa
tica București — Autobuzul 
București 1—1 (1—1), MECON 
București — C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești 3—2 (0—0). Metalul Bucu
rești — Viscolii București 2—1 
(1—1), ROVA Roșiori — Petro
lul Poieni 7—1 (4—0), Petrolul
Roata de Joș — Danubiana Bucu
rași 0—1 (0—0) F.C.M. Victoria 
Giurgiu — A.S. Dunăreană GI- 
NAV Giurgiu 1—0 (1—0). A.S.I.C. 
București — I.M.G. București 
0—1 (0—1).

Pe primele locuri ; 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 30 p (41—12), 2. 
Autobuzul București 27 p (39—12), 
3. Automatica București 26 p 
(37—22» ...pe ultimele locuri : 15. 
Petrolul Roata de Jos 13 d (27— 
35), 16. Petrolul Poieni 1 p (8—87).

SERIA A VI-a
Metalul Filioești — Mecanica 

Fină București 4—1 (3—0). Pro
gresul Energia București — Mi
nerul Filioești 2—0 (0—0), Teh- 
nometal București — Muscelul 
Cîmpulung 2—0 (1—0). M nerul
Șotînga— Unirea Pitești 0—0. E- 
leetrica Titu — IUPS Chltila 2—0 
(0—0) Electrica Fieni — Fores
tierul Băbeni 3—0 (2—0). Avicola 
Crevedia — Electronistul Curtea 
de Arces 2—1 (1—1). A.S.A. Chi
mia Brazi Plo'ești — Cm-nt 1 
Fieni 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ME A-
NICA FINA BUCUREȘTI 30 p 
(33—11), 2. Progresul Bucuiețti 
22 n 132—19) — penalizată cu 3 n. 
3. Chim’a Brazi 21 p (30—16). 4. 
Unirea Pitești 21 n (27—29)... pe 
ultimele locuri : 15. Electrica
F’oni 15 n (22—28). 16. Forestierul 
Băbeni 14 p (21—41).

I.M.G.

»

SERIA A VII-»
Constructorul T.c.I. Craiova — 

Metalurgistul Sadu 8—o <4—0), 
Termoconstructorul Drobeta Tr. 
Severin — Minerul Mătăsari 6—3 
(0—0). Dacia Cozia Călimăneștl
— Recolta Stolcăneștl 5—O (1—0), 
Petrojul Tlcleni — l.O.B. Balș
1— 0 (0—0). Mecanizatorul Simian
— Petrolul Stoina 7—2 (1—1),
Dlerna Orșova — Sportul Mun
citoresc Drăgănești Olt S—0 (1—0), 
Progresul Corabia — Construc
torul Șoimii Craiova 3—0 (0—0). 
Viitorul C.S.S. Drăgășani — Pro
gresul Băilești 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : CONSTRUC
TORUL T.C.I. CRAIOVA 27 p (44— 
IO), 2. Progresul Corabia 24 p 
(35—18). 3. Dacia Călimăneștl 24 
p (33—19) ...pe ultimele locuri i
14. Progresul Băilești 15 p (21— 
31), 15. Metalurgistul Sadu 15 p 
(19—36), 1«. Termoconstructorul
Drobeta Tr. Sev. 10 p (17—47).

SERIA A VlII-a
Vagonul Arad — Minerul Mol

dova Nouă 4—3 (2—0), Strungul 
Chișineu Criș — Energia Auto 
Timișoara 2—0 (0—0),C.S.M. Lu
goj — Minerul Oravița 2—1 (0—1), 
U.M. Timișoara — A.S. Sînmar- 
tinu Sîrbesc 3—0 (1—0). Petro
lul Arad — Motorul IMA Arad
2— 1 (2—0). Automecanlca Reșița
— C.F.R. Victoria Caransebeș
3— 0 (2—0), Minerul Anina — U- 
nirea Sînnicolau 0—0, C.S.M. Ca
ransebeș — Unirea Tomnatic 0—1 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 32 p (66—29), 2. 
C.S.M. Lugoj 26 p (46—22), 3. 
U.M. Timișoara 22 p (34—25) ...pe 
ultimele locuri : 15. C.F.R. Ca
ransebeș 11 p (13—54), 16. Mine
rul Oravița 10 p (27—45).

SERIA A IX-»
Textila Clsnădie Mureșul 

Explorări Deva 0—0. I.P.A. Sibiu
— Minerul Lupeni 2—1 (2—0),
Aurul Brad — Metalul Aiud 2—0 
(0—0). Minerul Stiinta Vulcan — 
Carpati Agnita 4—0 (2—0), C.F.R. 
Slmeria — Mecanica C.S.U. Sibiu 
1—0 <0—0) Energia Săseiori — 
Retezatul Hațeg i—0 (0—0). Șoi
mii Linova — Automecanlca Me
diaș 3—0 (0—0). Carpați Mirșa — 
Metalurgistul Cugir 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 31 p (41—9). 2. Meta- 
lurclștm Cuvir 28 p (31—15), 3. 
Aurii) B-ad 23 n (48—21)... pe ul
timele locuri : 14. Retezatul Ha- 
țeg 15 p (23—35) 15. Carpa'i Ag
nita 15 (26—451. 16. Automeeanica 
Mediaș 12 p (16—39).

1®.

35. Este foarte adevărat că în
scrierea acelui gol poate ar fi 
dat o altă turnură meciului. 
Dar, tot atît de adevărat este 
că trebuie să dăm „Cezarului 
ce-1 al Cezarului", adică echipei 
antrenată de Ion V. Ionescu — 
V. Kraus, care, cedind deliberat 
mijlocul terenului, a aruncat o 
momeală apărării echipei gazdă; 
aceasta urca mereu, lăsînd spații 
libere, nesupravegheate, pe 
flancuri șl în zona centrală. In 
aceste zone oaspeții au trimis 
„săgeți" (cînd prin Iorgulescu I, 
cînd prin Stănici) către S. Ră- 
ducanu, foarte activ șl pericu
los. Așa avea să se întîmple la 
marcarea golului, cînd, „pitit" 
undeva, în lateral-dreapta, Ior
gulescu I a sprintat pc un mare 
„bulevard", a urmat centrarea 
șl S. Răducanu a înscris ca la 
antrenament. Fază simplă, care 
era cit pe aci să se repete în 
min. 85. Studenții au cîștigat 
ambele puncte, fiindcă au cîști
gat, mai intii, disputa pe planul 
tactic. Rolurile se inversaseră, 
deoarece în ediția trecută a 
campionatului, în partida tur, 
pe stadionul din Regie, Oțelul a 
fost echipa care a adus amără
ciune în tabăra studenților, prin 
acel 2—0 administrat Sportului 
Studențesc.

Stelian TRANDAFIRESCU

„ADEVĂRULUI"
efectiv, din a doua categorie va
lorică.

Un fapt 
ascensiunea 
țese, pare, dintr-o echipă „cu 
dureri", a ajuns în zona unor 
speranțe justificate, alb-negrli fS- 
cînd parte din categoria echipe
lor care știu să-și îmbogățească 
„adevărul", așa cum s-a întîm- 
plat și la Galați. Rapid a luat o 
„gură de aer" la Bacău. Va fi 
suficientă ? Giuleștenii speră. în 
pofida unui program dificil.

îmbucurător. totuși. 
Sportului Studen- 

echlpă

LOTUL REPREZENTATIV
(Urmare din pag I)

cu formația Poloniei, una din
tre selecționatele cu ccl mai 
redutabil palmares pe tabloul 
participărilor Ia C.M., ne va 
pune, din multe puncte de ve
dere, in condițiile jocului de 
la Atena, de ta 26 aprilie. Așa 
că utilitatea ei nu mai trebuie 
motivată" — ne spunea Klein, 
decanul selecționărilor în re
prezentativă din actualul lot.

SERIA A X-a
Metalul Sighișoara — MASA 

Sf. Gheorghe 0—1 (0—1). Metalul 
Tg. Seeulose — Rapid Miercurea 
Ciue 3—0 (1—0), Nitramonia Fă
găraș — Precizia săcele 3—0 
(1—0). Cimentul Hoghiz — Relo- 
nul Săvinești 1—1 (0—0), Minerul 
Bălan — Minerul Baraolt 0—0, 
Electro Sf. Gheorghe — Progre
sul Odorhei 2—1 (1—0). Carpațl
Brașov — Viitorul Gheorglienl 
0—1 (1—1), Unirea Cristur — 
Carpati Covasna 3—0 — nepre- 
zentare.

Pe primele locuri : 1. 1MASA 
SF. GHEORGHE 31 p (42—12). 2. 
Electro Sf. Gheorghe 20 n (22— 
14) 3. Rapid Miercurea Ciuc 22
p (30—19) ...pe ultimele locuri : 
65. Minerul Bălan 13 p (21—26), 
IO. Cimentul Hoghiz 8 p (17—02),

SERIA A XI-a
Mecanica Bistrița — Steaua 

C.F.R. Cluj-Napoca 0—0. Lami
norul Victoria zalău — Lamlno- 
norul Beclean 5—0 (0—0), Olim
pia Gherla — Industria Sîrmei 
C. Turzii 0—1 (0—1), Mureșul Lu
duș — Chimia Năsăud 3—0 (3—0), 
C.U.G. Cluj-Napoca — Sticla A 
rieșul Turda 1—0 (1—0). Otelul
Reghin — IZOMAT Slmleul Sil- 
vaniei 2—0 (0—0). Minerul Săr- 
mășag — Metalotehnica Tg. Mu
reș 2—0 (2—1), Lacul Ursu Sova- 
ta— Metalul Reghin 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL LUDUȘ 24 p (25—13), 2. 
C.F.R, Cluj-Napoca 23 p (36—16). 
3. Minerul Sărmășag 23. p (28— 
16) 4. Mecanica Bistrița 23 p
(26—24) ...pe ultimele locuri : 14. 
Metalul Reghin 16 p (23—29). 15. 
Olimpia Gherla 16 p (14—21), 16. 
Laminorul Beclean 14 p (18—37).-

SERIA A XH-a
Someșul Satu. Mare — Chimia 

Tășnad 2—0 (0—0), Minerul Turt
— CUPROM Baia Mare 1—0 
(0—0). înfrățirea Oradea — C.I.L. 
Sighet 3—0 (1—0). Victoria Cărei
— Minerul Borșa 0—1 (0—1). Mi
nerul Băita — Gloria Belus 4—2 
(2—2). Oașul Negrești — Voința 
Oradea 4—1 (1—0). Bradul Vișeu
— Otelul Or. dr; Petru Groza 
1—1 (0—1). Minerul Șuncuiuș — 
Minerul Baia Sprie 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 26 p (44—21).
2. Oașul Negrești 23 p (44—37),
3. Minerul Borșa 21 p (30—21),
4. Bradul Vișeu 21 p (19—26) ...p«
ultimele locuri : 14, Voința Ora
dea 16 p (29—28). 15. Chimia
Tășnad 16 p (17—30). 16. Mine
rul Șuncuiuș 14 n (20—35).

Rezultatele ne-au fost trar.fi- 
mise de către corespondenții 
voluntari din localitățile respec
tive.



Inaugurarea sezonului automobilistic

„RALIUL BRAȘOVULUI", UN CONCURS GREU, 
TRECUT CU BINE DE SPORTIVI

• 109 de echipaje la start • Cîștigători : Balint-Zărnescu
• Mațini ARO ți camioane Steagul Roșu - în premieră > Patru

frați pe primele trei locuri

Premieră în sezonul automobi
listic: „Raliul Brașovului’ — 
prima din cele șase etape ale 
Campionatului Republican — a- 
juns, remarcabil, la cea de a 
l»-a ediție. Tehnic, întrecerea 
poate fi definită astfel: 10 ore 
șl 11 minute de... stat la volan, 
răstimp în care s-au parcurs 
446 km (din care 121 km pe 
drumuri nemodernizate, special 
alese), cu 16 probe de clasa
ment. pentru departajare con- 
tfacronometru.

Am fost din nou martori la 
„explozia" de pasiune automo
bilistică a raliștilor, adunați, ca 
de obicei înaintea plecării, în 
parcajul din fața Rectoratului 
Universității brașovene. Mașini 
divers desenate și splendid co
lorate (Oltcit-urlle nu mal sînt 
roșii, cum le știm, ci albe): ve
detă era o mașină originală — 
caroserie Oltclt, pe care s-a 
montat un motor de Dacia 1400, 
în spate t, realizată (cine știe în 
cite zile de lucru) la Dacia-Ser- 
vlee din Cluj-Napoca: nelipsiți, 
doi piloțl care au trecut de 50 
ani, cu renume frumos în acest 
sport. Eugen Ionescu-Crlstea șl 
Dumitru Tciescu (amîndol au 
terminat raliul): multe caroserii 
Dacia au în Interior motoare 
Renault 5 Alpine, Renault 19 
ș.a.; noutăți: ARO 240 (cu mo
tor Ford) — 150 HP șl ARO 10 
(cu motor Volvo) — 100 lip. Di
rectorul de concurs, un veteran 
al Iubitorilor de automobilism, 
Otto Holtzman, ne precizează : 
„Participare deosebită: 100 de e- 
chipaje (dintre care 7 camioane 
Steagul Roșu de 105 HP — 3,5 
tone șl cele cunoscute de 280 
HP), Un număr de 18 echipe. 
Nemaiintîlnit!“

Raliul a început ne o vreme 
frumoasă, cu plecări din minut 
In minut, începind de la ora 
10,01, pe șoseaua ce duce spre

CAMPIONATUL DE CANOTAJ FOND
(Urmare din pag. 1)

Poiana Brașov, vremea însă a 
fost pînă la urmă vitregă cu 
concurenții. De mai multe ori. In 
anumite zone, a plouat toren
țial (de nu mai pridideau șter- 
gătoarele, îngreunînd mult tra
seul). Asfalt ud, drumuri grele, 
cu noroi și denivelări, mascate 
cu ochiuri de apă, zone în care 
se patina efectiv pe roți. Dispu
tă strînsă între favoriți, domina
tă de cuplul Balint — Zărnescu 
(cunoaște traseul de l-ar putea 
face cu ochii închiși acest pilot, 
șofer de taxi în Brașov). Duri
tatea traseului își cere tributul 
șl „cad", neașteptat, dintre cel 
mal buni. Abandonează cuplu
rile : vaslle — scobal (campion 
absolut în 1988). Andrei — Vol- 
can (cîștigătorul de anul trecut 
al raliului), Nuță — Dumltriu 
(campion absolut în 1985), din 
cauza unor defecțiuni tehnice, 
principalele fiind blocarea cutiei 
de viteze și arderea garniturii de 
chiulasă. Primii în clasamentul 
general : Balint — Zărnescu, În
vingători în 13 din cele 16 pro
be de clasament. Din 93 autotu
risme plecate au terminat 61 
(deci : 32 de abandonuri). Pe 
echipe s-au clasat 11 din 18. O 
mențiune: Raliul s-a încheiat 
fără evenimente rutiere.

Rezultate tehnice : CI. „A* 
(pînă la 1300 cmc): 1. C. Duval 
— G. Nemeș, 2. P. Cojocaru — 
E. Pop. 3. N. Duval — D. Popa 
(toți Oltcit): cl. „C“ (peste 1300 
cmc): 1. Balint — Zărnescu (Da
cia), 2. I. Mălăuț — D. Ionescu 
(IATSA Dacia Pitești), 3. E. și 8. 
Gajdo (Brașovla). Același clasa
ment și pentru „general". Echi
pe: 1. IPA Sibiu, 2. IATSA Da
cia Pitești. 3. Oltcit. 4. Brașovia. 
5. Muscelul. 6. Fortus Iași; Cami
oane: V. Oprea — S. Lupșeu — V. 
Lupu.

Modesto FERRARINI

junior! : 1. C.S.Ș. 2 Constanța 
(Alexandru Chivăran Gheorgiie 
Zaharia, TSnase Pintilie, Tanlță 
Paris + Cristian Dașovernii) 
14:43, 2. C.S.Ș. Orșova 15:23, 3 
Triumf 15:45: 2 rame, juniori :
1. C.S.Ș. 2 Constanța (Emil A- 
lexandru, Viorel' Taiapan) 15.32.
2. C.S.Ș. Orșova 15:34. 3. Poli
tehnica Timișoara 17:08 : 2 vîsle, 
juniori: 1. Marina Orșova (Mi
hai Făcăian, George Bulie) 15:42.
2. Electrica Timișoara 16:22, 3.
Poli Timișoara 16:23; simplu, 
juniori: 1. Nelu Dima (C.S.Ș. 2 
Constanța) 16:58, 2. Alexandru
Lisman (C.F.R. Timișoara) 17:02.
3. Petru Hasnaș (Triumf) 17:52;
4+1 rame, seniori: 1. Steaua
(Petru Ciodar, Cornel Bănică, 
Ilie Neaicu, Costel Printijăl + 
Florin Ștefan) 22:09, 2. Dinamo 
22:31, 3. Marina Mangalia 24:18 • 
8+1, senioare: 1. Dinamo I (A- 
nișoara Dobre, Luminița Țiței- 
cu, Liliana Chifoiu. Verginia 
Stîmbeanu, Llvia Leonte, Elisa
beta Lipă, Doina Bălan, Olga 
Ioniță + Ecaterina Oansea) 22:38,
2. Dinamo II 24:16, 3. Voința
București 26:30 ; 4+1 rame, se
nioare : 1. Steaua (Doina Ignat, 
Marioara Curelea. Laura Sfetcu, 
Viorica Uica + Carmen Grigore) 
24:32, 2. Voința București 25:09,
3. Olimpia București 25:30 ; 2 ra
me, tineret : 1. Steaua (Eusebiu 
Șerban, Florin Ene) 24:50. 2.
C.F.R. Timișoara 25:33, 3. Poli
tehnica Timișoara 25:54; 2 rame, 
senioare : 1. Steaua (Aurora
Trif, Viorica Coteț) 27:15, 2.
Voința București 27:18, 3. Me
talul 27:31 : 8+1, seniori :
1. Steaua (Marius Constantin, 
Florin Costescu. ștefan Vital, 
Ioan Snep, Vasile Hanusac, Vi- 
tono Mihalcea, Iulian Vizitiu, 
Vasile Măstăcan + Florin Popa» 
19:29, 2. Dinamo 19:37. 3. Poli
tehnica Timișoara 21:52; 4 rime, 
seniori: 1. Steaua (Dănuț Dobre, 
Dimitrie Popescu, Marius Cere- 
lea, Adrian Ciocoi) 21:47, 2. Di
namo 22:29, 3. Politehnica Timi
șoara 23:30 : 2 rame, seniori : 1. 
Steaua (Ionel Cherciu, Constan
tin Vorniceanu) 23:51. 2. Dinamo 
24:14, 3. Petromar 25:43 ; 2+1 ra
me, seniori: 1. Steaua (Marian 
Voinoiu, loan Tănase + Florin 
Ștefan) 25:10, 2. Petromar 25:57,
3. Politehnica Timișoara 26.42.

PE SCURT S PE SCURT
ham s-a încheiat cu victoria
sportivului bulgar Dan Kolev,
care a totalizat la individual 
compus 56.450 p. Pe locul doi s-a 
clasat E. Sabaev (U.H S.S.) 
55,800 p. iar locul trei a fost 
ocupat de J. May Anglia) — 
55,650 p.

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Aidershot (Anglia) 
a debutat cu proba de scrimă, 
în care victoria a revenit spor
tivului italian Glanl’jea Tiberti 
— 1 033 p, urmat de francezul 
Paul Four șl suedezul Magnus 
Gusivarsson — ambii cu cite 
1 000 p.

GIMNAȘTI ROMÂNI PE
BERLIN, 10 (Agcrpres). în 

concursul special aparate
din cadrul competiției inter
naționale de gimnastică de la 
Cottbus (R.D. Germană), tî- 
năra gimnastă română Maria 
Neculiță s-a clasat pe locul 
doi la bîrnâ, cu 9,75, și pe lo
cul trei la 90I, cu 9,71 p. Ca
melia Mîndricel a ocupat locul

SEMIFINALE ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
BERLIN, 10 (Agerpres). La 

Magdeburg. în meci tur pentru 
semifinalele „Cupei Campionilor 
Europeni’ la handbal masculin, 
echipa S.C. Magdeburg a între
cut cu scorul de 26—25 (10—13) 
formația S.K.A. Minsk.

MADRID, 10 (Agerpres). In

S au încheiat la Dortmund

C. M. DE TENIS 
DE MASĂ

MUNCHEN, 10 (Agerpres). 
Proba feminină din cadrul Cam
pionatelor Mondiale de tenis de 
masă de la Dortmund a reve
nit sportivei Giao Hong (R. P. 
Chineză), care a întrecut-o in 
finală cu 3—1 (21—15. 21—12,
11—21, 21—16) pe Li Bun Hui 
(R.P.D. Coreeană). La masculin 
titlul mondial a lost ciștlgat de 
suedezul Jan-Ove Maldner, 
Învingător cu 3—2 (21—17,
21—18, 20—22, 18—21, 21—10) în 
finala susținută cu compatriotul 
său Jorgen Persson. întrecerile 
s-au încheiat cu finalele probe
lor de dublu, în care s-au în
registrat următoarele rezultate : 
masculin: Jorg Roskopt, Steffen 
Fetzner (R. F. Germania) — 
Leszek Kucharskl (Polonia), Zo
ran Kaiinici (Iugoslavia) 2—1 
(18—21, 21—17, 21—19) ; feminin : 
Qiao Hong. Deng Yaping (R. P. 
Chineză) — Chen ling, Hu 
Xiaoin (R. P. Chineză) 2—0 
(21—18. 21—19) ; mixt : Yoo Nam 
Kiu, Hyun Jifng Hwa (Coreea de 
Sud) — Zoran Kaiinici, Gordans 
Perkucin (Iugoslavia) 2—0 (21—7, 
21—13).

BASCHETBALIȘTI

PROFESIONIȘTI LA J.0. !
MUNCHEN (Agerpres). în 

cadrul lucrărilor reuniunii Co
mitetului Executiv al Federației 
Internațional de Baschet (FIBA) 
s-a hotărlt ca ediția din 1394 a 
Campionatelor Mondiale să aibă 
loc la Belgrad. Pentru organiza
rea competiției au mal candidat 
orașele Perth (Australia), Dort
mund, Roma șl Kobe. Pe de altă 
parte, secretarul general al 
FIBA, Boris Stankovicl, a anun
țat că a fost acceptată propu
nerea ca la viitoarele competiții 
organizate sub egida acestui for 
să poată participa șl jucători 
profesioniști, astfel Incit la .1.0. 
de la Barcelona, din 1932, echi
pele prezente vor include și ast
fel de baschetbaliști.

Faibal meridiane
DUPĂ 25 de ETAPE, în cam

pionatul. R. F. Germania se men
ține lideră echipa Bayern Mim- 
chen — 37 puncte. Rezultate în
registrate în etapa a 25-a : St. 
Pauli — Bayern Leverkusen 2—0; 
Hanovra — Borussia Dortmund 
1—5 ; Bayern Uerdingen — S.V. 
Hamburg 0—2 ; F.C. Nurnberg — 
v.f.B. Stuttgart 1—0 ; V.f.L. Bo
chum — S.C. Karlsruhe 2—0 ; 
Mannheim — Eintracht Frankfurt 
pe Main 1—0 ; Bayern Miinchen 
— Werder Bremen 0—0 : Kickers 
Stuttgart. — Borusia Moenchen
gladbach 3—0 • F.C. Koln — F.C. 
Kaiserslautern 2—2.

SĂRITURI IN APA • Proba 
masculină de platformă din ca
drul concursului de -a Guangz
hou (R.P. Chineză) a revenit 
sportivului chinez Tan Liangde 
— 687,69 p, urmat de coechipie
rul său Li Deliang — 648,75 p si 
americanul Kent Ferguson — 
641,46 p.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Hilton Head (Caro
lina de Sud) se va disputa intre 
vest-germana Steffi Giaf și Ju- 
cătoarea sovietică rjatalia Zve
reva. în semifinale. Steffi Graf 
a învins-o cu 6—2 6—1 pe A-
rantxa Sanchez, rar Natalia 
Zvereva a dispus c-i 6-2. 3—6, 
6—1 de Martina Navratilova.

PODIUM LA COTTBUS
al doilea la paralele, cu 9,675 
p. La toate cele patru aparate 
pe primul loc s-a situat 
Brandy Johnson (S.tf.A.). în 
concursul masculin. Marian 
Rizan (România) s-a clasat pe 
locul doi la cal cu minere, cu 
9,55 p, iar Nicușor Pascu a 
ocupat, dd» asemenea, locul al 
doilea la bară fixă, cu 9,80 p.

prima manșă a semifinalelor 
„Cupei Cupelor-* 1 2 3 la handbal 
masculin, echipa spaniolă Elgor- 
riaga Bldasoa a în/las pe teren 
propriu, cu scorul de 25—22 
(11—11), formația vest-germană 
Tussem Essen.

Rezultatele primilor trei cla
sați în ordinea desfășurării 
curselor: 4 vîsle, senioare: Stea
ua (Dorina Cocoș, Doina Robu. 
Mărioara Curelea. Viorica Uica) 
23:53, 2. Voința București 24:13 
3. Dinamo 24:33 ; 2 vîsle, se
nioare: 1. Dinamo (Elisabeta Li- 
pă. Doina Bălan) 26:14, 2. steaua 
26:42, 3. Voința București 26:45 ; 
simplu senioare : 1. Camelia
Macovicluc (Voința Timișoara) 
29:25, 2. Cornelia Păduraru (Vo
ința Buc.) 31:12. 3. Liana Tiron 
(Dinamo) 32:03 ; simplu tineret : 1. 
Florin Ene (Steaua) 27:05, 2. le
nei Nistor (C.F.R. Timișoara) 
28:20, 3. Euscbiu Șerban (Stea
ua) 28:31; 4 vîsle seniori : 1.
Steaua (Marian Voinoiu, Ion Tă- 
nase, Cornel Bănică, Gheorghe 
Stolan) 21:01. 2. Dinamo 21:59, 3. 
Petromar Constanța 22:26; 2 vîs
le senior! : 1. Steaua (Constan
tin Vorniceanu. Dimitrie Popescu) 
23:36, 2. Dinamo 24:09, 3. Petro
mar 25:04 ; simplu masculin: 1, 
Ionel Cherciu (Steaua) 26:05, 2. 
Tullu Balia (Dinamo) 27:03, 3.
Lucian Olah (Politehnica Timi
șoara) 27:15; 4 vîsle. junioare :
1. C.S.Ș. 2 Constanța (Victoria 
Lăpădatu, Mărioara Nicoiae, 
Săndica Pavel, Emilia Petre) 
15:37. 2. U.T.A. 15:50, 3. C.S.M. 
Iași 16:47; 4+1 rame, junioare:
1. Olimpia București (Viorica 
Neacșu, Maria Chivoiu, Jancta 
Tudorache, Monica Drugă + 
Carmen Nlculescu) 16:52, 2. Mu
reșul Tg. Mureș 18:31, 3. C.S.Ș. 
1 București 18:45 ; 2 vîsle, ju
nioare: 1. C.S.Ș. 3 Steaua (Lu
minița Vlnearschi, Crina Sere- 
diuc) 16:26, 2. Olimpia București 
16:42. 3. C.C. Fălticeni 17:32 : 2 
rame, junioare : 1. Marina Or
șova (Dora Gittinger, Marilena 
Bulie) 18:40, 2. Voința Timișoara 
18:48, 3, Olimpia București 19,07; 
simplu, junioare: 1. Constanța 
Pipotă (Olimpia București) 17:53,
2. Llzlca Lostun (Dinamo) 18:49,
3. Liliana Ungureanu (Metalul 
București) 19:03,; 4 vîsle juniori:
1. C.S.Ș. 2 Constanța (Eugen Ne- 
culau. Gabriel Sușnea, Claudiu 
Marin, Ciprian Badea) 13:44, 2. 
Triumf București 14:22, 3. C.S.Ș. 
1 Constanța 14:36; 4+1 rame,

ATLETISM • Cursa de alerga
re desfășurată pe străzile orașu
lui Milano a fost ciștigată de 
atletul kenlan John N’Gugi, În
registrat pe distanța de 21 km 
cu timpul de inoi :24. Pe locu
rile următoare s-a i situat ita
lianul Francesco Panetta — 
lh01:53 și brazilianul Artur Frei
tas Castro — lh02:07.

CICLISM • Turul Texasului a 
continuat cu etapa a șasea, cîș- 
tigată de rutierul american Greg 
Oravetz, care a parcurs ’.56 km 
în 3h58:26. In clasamentul gene
ral conduce Roy Knlckman 
(S.U.A.), urmat la 30 secunde de 
Josef Regec (Cehoslovacia).

GIMNASTICA „ Concursul 
masculin desfășurat ia Blrming-

CUPA DAVIS
(grupa mondiala)

PARIS, 10 (Agerpres). Rezul
tate Înregistrate în sferturile de 
finală ale competiției interna
ționale de tenis „Cupa Davis" 
(grupa mondială): S.U.A. —
Franța 5—0; Austria — Suedia 
2—3 ; Cehoslovacia — R.F. Ger
mania 2—3; Iugoslavia — Spa
nia 4—1. în semifinale, progra
mate între 21 și 23 iulie, selec
ționata Suediei va întilnl echipa 
Iugoslaviei, iar echipa R.F. Ger
mania va juca în compania for
mației S.U.A.

„PĂPUȘILE44
Căzut la podea în repriza a 9-a a meciului cu americanul 

Terrence Alii, disputat pe 4 martie, la Lyon, „superușorul" 
francez (originar din Cote d’Ivoire) David Thio nu șl-a mai 
revenit niciodată. După 10 zile de comă, el a decedat la spita
lul „Pierre Wertheimer", lăsînd încă un loc liber pe lista chal- 
langerilor la titlul suprem ai categoriei, în varianta W.B.C.

Cum țingul profesionist nu e la prima nenorocire de adest 
gen, probabil că moartea lui Thio ar fi trecut, val, neobser
vată, clasată repede la rubrica faptelor diverse. Numai că, în 
urma refuzului medicilor de a elibera permisul de înhumare, 
Parchetul din Lyon a deschis o anchetă, cercetînd cauzele de
cesului. Dacă neurologii au acceptat, într-un tîrziu. că o .inun
dație" cerebrală a produs sfîrșltul, investigațiile justiției au 
scos la iveală o serie de amănunte menite să așeze, o dată în 
în plus, realitățile boxului profesionist într-o lumină defavo
rabilă, sumbră.

Prezentă la meci, soția lui Thio a reacționat, logic, cea din
ții, declarînd că „vina aparține numai antrenorului iul și ar
bitrului întilnirii, care au îngăduit continuarea masacrului". 
Fără a intra în amănunte, e și opinia presei. Ea a rezumat că, 
de-a lungul unui meci ..pe alocuri extrem de violent, Thio a 
îndurat multe", el dovedindu-se „nepregătit pentru nivelul so
licitat de confruntarea cu un adversar puternic". Dar antreno
rul Jean-Marc Perono, deși vizat direct, s-a eschivat de la orice 
explicație, mulțumindu-se să repete că ,,David a fost pentru 
mine ca un fiu" ! I De la New York însă, consternat la auzul 
veștii, Alli a încercat — și a reușit poate — să pună degetul 
pe rană : „Din nefericire, majoritatea managerilor ar fi proce
dat ca Perono I Acesta a ținut cu orice preț, șl împotriva evi
denței, ca Thio să cîștige, îndemnîndu-1 pe arbitru să-l facă 
să se bată, deși era clar că bietul băiat nu mai avea puteri. 
Măcar după repriza a 8-a, arbitrul trebuia să-l oprească, numa: 
că, la strigătele Iui Perono. el n-a încetat să numere nici dună 
k.o. Pentru a lărgi apoi sfera judecății : „Asta sîntem no!, 
boxerii, niște păpuși manevrate de cei care,, deținînd contrac
tele noastre, hotărăsc pentru viețile noastre".

Născut în urmă cu 4 luni, fiul lui Thio nu-și va .aduce ni
ciodată amlnte.de chipul tatălui său. Poate că va afla însă 
crescînd, că David Thio, dispărut la numai 2t de ani. a fost 
a 392-a victimă a pugilismulul profesionist. Un amănunt care 
nu-1 va aduce lui, desigur, nici o alinare, dar care e în mă
sură să vorbească despre viciile unei lumi.

Ovidiu IOANIȚOAIA

MECIURILE din etapa a 31-a a 
campionatului Scoției s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Dundee United — Dundee 2—1 ; 
Hamilton — Celtic Glasgow 2—0; 
Hibernian — Aberdeen 1—2 ; 
Glasgow Rangers — Motherwell 
1—0 ; St. Mirren — Midlothian 
1—1. In clasament conduce echi
pa Glasgow Rangers — 48 p. ur
mată de Aberdeen — 44 d si 
Dundee United — 40 p.

ÎN ETAPA a 30-a a campiona
tului Belgiei s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : St. Trond
— Waregem 2—2 ; F.C. Bruges
— Standard Liege 2—0 ; Lokeren
— Beveren 3—0 : F.C. Liege — 
Cercle Bruges 4—0 : Charleroi — 
Molenbeek o—0 ; Beerschot — 
R.C. Malines 2—0 ; Anderlecht 
Bruxelles — Antwerp 1—1 : F.C. 
Malines — S.K. Lierse 1—0. Cla
sament : 1. F.C. Malines — 50 p;
2. Anderlecht — 45 p ; 3. F.C. 
Lîege — 40 p.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a 27 a a campionatului Gre
ciei: Apollon — A.E.K. Atena 2—1; 
Doxa — P.A.O.K. 1—0: Ethnikos — 
Kalamaria 4—1; Heraklis — Dia- 
goras 3—0 ; Levadiakos — Panio- 
nîos 2—1 ; Olympiakos Pireu — 
Olympiakos Voios 7—2 : o.F.I. 
Creta — Larisa 1—1 : Aris Salo
nic — Panathinaikos 1—3. Clasa
ment : 1. A.E.K. — 39 p : 2. O- 
lympiakos Pireu — 38 p : 3. Pa
nathinaikos — 34 p.

ÎN ETAPA a 28-a a campiona

CAMPIONAT! MONDIALE 
DE HOCHEI Și SCHI

OSLO, 10 (Agerpres). m pe
nultima zi a Campionatului Mon
dial de hochei pe gheață (grupa 
B), ce se desfășoară în Norve
gia, s-au disputat două partide 
încheiate cu următoarele rezul
tate : Japonia — RD. Germană 
8—1 (2—1, 3—0, 3—0); Elveția — 
Austria 7—5 (2—0. 4—2, 1—3). în 
clasament conduce selecționata 
Norvegiei — 11 puncte.

NEW YORK, 10 (Agerpres». 
Proba feminină de slalom spe
cial din cadrul Campionatelor 
Mondiale de schi pentru juniori, 
ce se desfășoară la Anchorage 
(Alaska), a fost clștlgată de 
sportiva elvețiană Gabriela zin- 
gre, înregistrată în două manșe 
cu timpul de 1:41,43. In proba 
masculină de slalom uriaș vic
toria a revenit americanului Je
remy Nobis — 2:17.20.

ACTUALITATEA LA ȘAH
BARCELONA, 10 (Agerpres). în 

turneul de șah de la Barcelo
na. în runda a 8-a, Kasparov 
a cîștigat la Short, Nogueiras 
l-a învins pe Beliavski, iar 
Seirawan a pierdut la Korci- 
noi. în restul partidelor a fost 
înregistrată remiza. în clasa
ment, conduce Liubojevici 
(Iugoslavia) cu 6 p. Campio
nul mondial Kasparov se află 
pe locul 7 cu 4 p.

MOSCOVA, 10 (Agerpres). în 
runda a 2-a a turneului inter
național de șah de la Tallin, 
Mihail Marin (România) a re
mizat cu Einhorn (U.R.S.S.), 
egalitatea fiind consemnată și 
în partidele Psahis — Drașko, 
Gavrikov — Ernst. în clasa
ment, pe primul loc se află 
Drașko (Iugoslavia) cu 1,5 p.
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tului Spaniei, echipa Real Ma
drid a învins pe teren propriu, 
cu scorul de 3—0, formația Mur
cia. Alte rezultate : Espanol — 
Malaga 0—1 ; Valencia — Atletico 
Madrid 1—0 ; Osasuna — F.C. 
Sevilla 1—3 ; Zaragoza — F.C. 
Barcelona 0—0; Sporting Gijon — 
Atletico Bilbao 0—1 ; Valladolid
— Oviedo 1—0; Betis Sevilla — 
Celta Vigo 2—0 ; Real Sociedad
— Logrones 2—2 ; Elche — Ca
diz 2—2. Lideră a clasamentului 
se menține echipa Real Madrid
— 46 p (unz joc mal puțin dis
putat), urmată de F.C. Barcelo
na — 42 p si Valencia — 34 p.

DUPĂ 20 de etape. în campio
natul Poloniei’‘^continuă să con
ducă echipa Gornik Zabrze — 
35 p, urmată de formațiile Ruch 
Chorzow 32 p și G.K.S. Katowice
— 30 p. Rezultate înregistrate în 
etapa a 20-a : Szombierki Bytom
— Slask Wroclaw 3—3 ; G.K.S. 
Katowice — Olimpia Poznan 1—1; 
L.K.S. Lodz — Gornik Zabrze
1— 1 ; Lech Poznan — Ruch 
Chorzow 1—2 ; Gornik Walbrzych
— Legia Varșovia 1—0 ; \yisla 
Cracovia — Stal Mielec 1—0: Ja- 
gelonia Bialystok — widzew 
Lodz 0—1.
• „CUPA LIGII ANGLIEI- a 

fost cucerită la actuala ediție de 
echipa Nottingham Forest care, 
în finala disputată pe stadionul 
..Wembley- din Londra, a învins

«cu 3—1 (0—1) formația Luton Town.
• LA AUCKLAND, în meci pen

tru nreliminariile Camn’onatu’ui* 
Mondial, selecționata Noii Ze- 
elande a terminat la egalitate,
2— 2 (2—2). cu echipa Israelului. 
Golurile au fost marcate de 
Wright. Dunford, respectiv Ro- 
sental și Klinger.
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