
Proletari din toate țările, uniți ■ vă I

ortul
Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLV - Nr. 12 227 | 4 PAOflW - M BANI | Luni « aprilie 1989 |

Succes categoric al ragbyțtilor „tricolori*4, stmbSti, In CJL

ROMÂNIA - ITALIA 28-4
Debut sub bune auspicii al 

fugbyștitor .tricolori" intr-un 
an «*mpetițlonal de mare ao- 
ttcltare și importanță pentru 
învingătorii de pe Arms Park: 
reprezentativa României s-a 
impus categoric in fața echi
pei Italici, cu 28—l (18—0). 
în meciul disputat sâmbătă du 
pă-amiază, pe Stadionul .,23 Au •

gust" din Capitală, în eadrtU 
Întrecerii din gruipa de elite a 
CX de sub egida F.I.R. A. Vic
toria limpede, la o diferență 
greu de 
mal fost 
mele opt 
azsurra'.
putut sft

anticipat, cum nu a 
consemnată 
tnttlniri cu 

O diferență 
ia chiar 

mai mari, într-etît de

in ultd- 
„sguadra 
cane ar fi 
proporții 
evidentă

Ignat a fentat un adversar și va provoca o aglomerare. Pe jaza
— Coman, Fulina, Lungu, Orotan, Murariu, Dumitraș (de la 
stingă la dreapta) Foto: Aurel D. NEAGU

Turneul final de volei masculin

a aparte superioritatea de an- 
aasnWu a formației noastre a- 
supre unui neașteptat de ti
morat „XV“ advers, capabil să 
pună probleme, ea mat îna
inte vreme, doar in margine, 
unde 6-a detașat Colella (dar 
si pe fdwM unui joc obstruc
tionist, trecut cu vederea), in
trarea M Răducann in ultimul 
sfert de ovă anulând și acest 
atu.

„Tricolorii"' au tranșat due- 
Ite pe grămadă cu un pachet, 
totuși, puternic, foarte experi
mentat, tncepind chiar cu li
nia L și au izbutit o seamă de 
faze construite abil. iute. Cel 
puțin două eseuri din oele pa
tru rănita memorabile prin 
ampla desfășurare șl siguranța 
în circulația balonului, ele „în- 
călztod* spectatorii — circa 
4 000 la număr, în condițiile 
unei vremi potrivnice (închisă, 
umedă, după multe reprize de 
plloaie deasă). Rugbyștii ro
mâni au condus de la bun în
ceput, au deschis scorul în 
chiar minutul inaugural al par
tidei, au culcat de trei ori 
mingea în butul oaspeților pî- 
nă cu cinci minute înainte de 
încheierea primea reprize, pă
țind apoi mulțumiți de aceas
tă distanțare rapidă, ceea ce 
a atnas o anume scădere de 
ritm. In câteva rinduri, italie
nii au stopat in extremis ac
țiunile gazdelor, în alte situa
ții Gelu Ignat — oare a mar
cat din toate procedeele ! 
căutat dropul. in loe să 

ohâdlă linia de tretsferturi, 
agresivă simbătă decât 
dată. Se putea, « cert, 
mult gi măi bine, dar nu

TITLUL A REVENIT
REPREZENTATIVEI

de cinci zile cocheta 
sport Tractorul din 
(redată în folosință — 
renovată — la începu-

STEAUA S-A CALIFICAT IN FINALA
C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN

Simbătă și duminică, Steaua ți Dinamo au susținut partidele 
decisive în faza semifinală a cupelor continentale la handbal 
masculin, Steaua a reușit, printr-o evoluție de excepție, să se 
califice in finala C.C.E., unde va întilni echipa S.K.A. Minsk.

Iată relatări de la trimișii noștri la cele două meciuri:

După un spectaculos plonjon, stelistul Virgil Niculae înscrie un 
nou gol ht poarta suedezilor Foto: Eduard ENEA

RM. VlLCEA, ÎS (prin te
lefon). Spectacol de mare ți
nută. duminică dimineața, în 
Sala Sporturilor din localitate 
și spunem aceasta avind in 
vedere ta primul 
bila evoluție și 
pioanei noastre, 
manșa-retur a 
C.C.E. la handbal 
Elevii antrenorilor Radu Voi- 
na și Ștefan Birtalan au în
vins cu 29—22 (15—5), pe
campioana Suediei, H. K. 
Drott Halmstad, într-un meci 
ta care au avut permanent ini- 

(Marian Dumitru a 
ta secunda ÎS primul 
meciului) și, cu scorul 

53—45, s-au calificat în 
oeleâ mal importante

rind admiira- 
victoria cam- 

Steaua, in 
semifinalelor 

masculin.

des
ma!

Geo RAEȚCHI

H.UMSTAD 29-22 (15-5)

Timp 
sală de 
Brașov 
comiptet . . .. 
tul acestui an) a găzduit tur
neul final de volei al Daciadoi 
(Sport de performanță-senlori). 
la startul căruia s-au prezen
tat șase reprezentative, câști
gătoare în etapele pe zonă : 
Bacău. Brașov, Dolj, Maramu
reș, Neamț și municipiul Bucu
rești. A fost o întrecere pa
sionantă pentru cuoerirea ti
tlului de campioană a Daciadei. 
pe oare și l-au disputat, până 
In ultima zi, două reprezenta
tive: Dolj si Maramureș. Titlul 
a revenit echipei județului 
Dolj (de fapt divizionarei A 
Universitatea C.F.R. Craiova s 
antrenor: I. Dobrițoiu), oare 
deși învinsă de reprezentativa 
Maramureșului, a obținut suc- 
eesul final dorit grație unui 
eetaveraj mai bun. De altfel, 
este interesant de menționat 
Raptul ci la sfințitul competi
ției clasamentul turneului a- 
vea pe primele trei locuri e- 
chipe (Dolj, Maramureș, 
Neamț) care au acumulat a- 
eelași număr de puncte (9). 
fiecare avind la activ cite o 
înMngere. A decis, cum spu
neam. setaverajiiL

Dar iată amănunte referitoa
re la întrecerile din ultima zi, 
a cincea, a turneului. Mai în- 
fâi. reprezentativa Neamț, 
preocupată efectiv să ocupe un 
loc pe podium, a întâlnit re
prezentativa Bucureștiului. De 
astă dată, bucureștenii au ju-

JUDEȚULUI DOLJ 
cat cu ceva mai multă ambi
ție decit ta partidele preceden
te, insa adversarul întilnit (ta 
fapt. Betonul Săvinești) a fost 
superior la capitolul omogeni
tate. ga astfel, ta singura par
tidă de cind seturi a turneu
lui, Neamț — București 3—2 
(2» —4» 5, —9. 7). Au arbitrat : 
C. Autonovici — O. Pop.

tn ultima întâlnire, dispută 
directă pentru titlu între 
prezentativele județului 
St Maramureș, evident 
mal bune din competiție, 
vantajul era de partea craio- 
venilor care, cu un eetaveraj 
foarte bun (12:0), aveau nevoie 
numm de un set pentru a-și 
adjudeca titlul Pe primul, ju- 
etnd crispați, l-au pierdut, dar 
au tavina ta al doilea, după 
care... s-au relaxat și victorie 
a revenit echipei Maramureșu
lui (Explorări Motorul B. Mare 
— antrenor, V. Cozmuța) ou sco
rul de 3—1 (5, —11,8, 5). Au ar
bitrat : Gh. Vișan — P. Deju, 
următoarele echipe — 
MUREȘ : Georgescu.
(Tămășan), Todoran, Pop, G. 
Dumitru, Reisfeld ; * ~ .
Mătușohi (Ft. Popescu), Stoian, 
Drâghicl, Horfas (Șteflea), 
Pascu, Văsulcă.

Modesto

(Continuare h» pag. a 4-«)

Ieri, in etapa

CLASAMENT
1. DOLJ

I. Maramureș
3. Neamț
4. București
3. Bacău
3. Brașov

țiatlva 
Înscria 
goi al 
general 
finala 
competiții continentale. , Hand, 
baîiștii. antrenorii și con
ducerea echipei Steaua merită 
oefle mal calde felicitări.

A tost a S-a victorie (un a- 
devărat record), în această e- 
dlțte a C.C.E. din tot aitttea 
meciuri. Steaua dovetfindu- 
se o echipă de mare valoare. 
Modul de-a dreptul entu
ziasmau* ta care an evo
luat hamdlbătiștii bucureșteml

in prima repriza ne-a dat în
treaga 
minunate 
spectator 
și competent, ca și 
bucureșteni au constituit per- 
manenet cel de-al 8-lea jucă
tor al echipei Steaua. Cele 
doar 5 goluri primite in pri
ma parte a meciului, initr-o 
semifinală a C.C.E., sânt grăi
toare ta ce privește maniera 
în care au evoluat steliștii. De 
această dată și atacul a fost 
la înălțime, tabela de" mar
caj indicând T—0 în mân.
11—S în mim. 20 și 15—5 
mim. 30. Aceeași tactică 
apărare ca și la Halmstad

valoare a 
echipe, 
vîlcean.

acestei
Publicul 
excelent 

suporterii

13, 
ta 
in 
a 

dat roade. La reluare handba- 
IfestH suedezi s-au aruncat în 
lupt®, cu mijloace mai mult 
sau mai puțin regulamentare, 
oonșfâenți că... nu mal aveau 
ce pierde. Ei au adoptai o a- 
părare 4+2, cu „cm la om* la 
VasBe Stingă și Marian Dumi
tra, oeea ce — combinat cu 
„bărbStta* de pe semicerc —

Mihail VESA

(ConNntrar* tn pag 2-3)

23-a a Diviziei A de fotbal

VICTORIA Șl FLACĂRA, ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE

REZULTATE TEHNICE
MARA- 
Szeibei

DOTJ :

FERRARINI
FINAL
H 1 1J: ! I

S 4 t 13: 4 «
3 4 1 12: 7 »
3 13 3:3 7
3 1 4 4:12 3
80S 0:15 3

în vederea meciului de miercuri cu Galatasaray

• Rapid, 3 goluri (în repri
za secunda) și o noua vic
torie • Universitatea Cra
iova confirmă ascensiunea 
de forma • F. G Olt și 
F. C. Argeș au obținut, și 

ele, succese categorice

Marcat sever, de-a lungul între
gului med, de Bardac, Mateuț 
scapă, totuși, de sub paza acestuia 
și înscrie cel de-al treilea gol al 
dinamoviștilor.

Foto: Nicolae PROFIR

CLASAMENTUL
Oinomo — Corvinul 3-1 (1-0) 1. DINAMO 23 21 1 1 94-21 43
Sp. Studențesc - F. C. Farul 2-0 (1-0) 2. Steaua 22 21 1 0 78-19 43
Rapid — Oțelul 3-0 (0-0) 3. Victoria 23 16 3 4 58-34 35
F. G Argeș - S. G Bacău 3-0 (1-0) 4. Flacăra 23 12 3 8 45-27 27
F. G Inter — Victoria 1-2 (1-2) 5. F. C. Inter 23 11 3 9 32-36 25
F. G Bihor — Flacăra 1-2 (0-2) 6. Sp. Studențesc 23 10 2 11 33-39 22
Univ. Craiova - F.C.M. Brașov 3-0 (2-0) 7. F.C.M. Brașov 23 9 3 11 38-41 21
F.G Olt - A.S.A. Tg. Mures 4-0 (2-0) 8. F. C. Olt 23 7 7 9 25-36 21

Medul „U" CIuj-Napoca — Steaua a fost 9. F. C. Argeș 23 9 2 12 28-34 20
aim nat, 10. Rapid 23 9 2 12 25-37 20

(Citiți cronicile in pag. 2-3) 11. Corvinul 23 9 2 12 30-46 20
12. F. C. Bihor 23 7 5 11 26-27 19
13. Univ. Craiova 23 7 5 11 33-44 19

STEAUA PLEACĂ ASTĂZI ÎN TURCIA
Evenimentul central al acestei 

săptămâni fotbalistice îl con
stituie, firește, meciul de 
miercuri, de la Izmir, unde Steaua 
susține — în compania echipei 
Galatasaray Istanbul — cea de a 
doua manșă a semifinalei C.C.E. 
(în tur, campioana noastră a cîști-/ \iii tui, \><iiHjJ _ ___»- • -

) gat cu 4—0).
( De vineri, prin revenirea jucă-

terilor selecționat»!! care au evo
luat în Polonia (în cadrul repre
zentativelor A și de tineret ale 
României), Steaua a efectuat sil
nic pregătiri cu lotul- complet, al
cătuit din următorii jucători : 
Lung, Liliac. Dan Petrescu, Bum- 
bescu, lovan, Ungureanu, Minea, 
Bunaciu, Bălan, T. Stoica, Rota
riu, Hagi, Iile Dumitrescu, I. Stan,

Măstăcan, Balint Pițurcă, Negrău. 
Au participat, cum se vede, și oei 
trei jucători (Ungureanu, lovan, 
Rotariu) care, în ultima vreme, 
suferiseră accidente și, cum ne 
șpuinea dr. Valentin Stănescu, 
miercuri vor fi apți de joc. In 
tratamentul medicului Stelei se 
află și Lăcătuș, dar care, cumu- 
llnd două cartonașe galbene, nu 
va apare în formația pentru jo

cul de miercuri.
Steaua va pleca spre Izmir as

tăzi, pe calea • aerului .

14.
15.
16.
17.
18.

„U“ CIuj-Napoca 
S. C. Bacău 
F. C. Farul 
Otelul 
A.S.A. Tg.
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22
23
23
23
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7
8
8
6
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S. C. Bacău — F. C. Inter (0-1)
Oțelul - F. C. Argeș (1-1)
F. C. Farul — Rapid (2-n
Victoria — F. C. Bihor (2-n
F.C.M. Brașov - „U“ CIuj-Napoca (0—2)
Steaua - Sp. Studențesc (4-0)
Flacăra — Dinamo (1-3)
Corvinul - F. G Olt (2—4)
A.S.A Tg. Mureș - Univ. Craiova (G-29



PRIMELE REUNIUNI ALE TURNEELOR In Divizia A de handbal I
DIVIZIEI A DE BASCHET FEMININ

In Sala Sporturilor din Cluj- 
Napoca și in Sala Rapid din 
Capitala s-au desfășurat primele 
două reuniuni din cadrul tur
neelor finale (pe grupe valorice) 
ale Diviziei A de baschet femi
nin. Rezultate și amănunte :

SALONTA - 
(23—29), 
VOINȚA 

(31—24), .U* 
HM. VlLC'EA

- OUM- 
VOINȚA 

BUCU- 
— ME- 

17—75

GRUPA
VOINȚA C.S.Ș. 2 

METALUL C.S.Ș. 
78—70 (38—34). In 
echilibrat al reuniunii de sâmbă
tă, vîlcencele au avut un înce
put bun, conducînd cu 5—0 
(min. 1). Ele au insistat asupra 
aruncărilor de 3 puncte, dar 
le-au ratat, oferind bucureșten- 
celor mingi de contraatac con
cretizate cu promptitudine. Ca 
urmate, avantajul a trecut re
pede de partea echipei Voința 
(13—7 in min. 5). In continuare, 
partida a fost animată. Voința, 
permanent cu 3 jucătoare 
în teren, a dominat zona 
urilor (Ștefania Borș și 
Cocirlan aflîndu-se în 
plani, vîlcencele au jucat 
și au realizat coșuri 
prin aruncări de la semldlstanță 
șl distanță (prin Magdalena Manea 
și Antoaneta Barbu). Din min. 31 
(56—55) echilibrul s-a rupt in 
favoarea baschetbalistelor de la 
Voința, care și-au valorificat su
perioritatea netă de talie, 
marcat : Borș 34, Cocirlan 
Caloianu 6, Simion 2, Jugănaru 
8, Ciocan li, respectiv Manca 24, 
Barbu 19, Ilie 2, A. Nițulescu 2, 
L. Nițulescu 7 Ionescu 5, Duțu 
11. Arbitri : I. Olaru — B. Bă- 
dilă.

OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BRAȘOV 58—44 (35—23).
Au marcat : Marinache 15, Bă- 
dinlcl 14, Cristea 10, Stingă 4, 
Gavriliue 9, Biră 3, E. SzBke 1, 
Popa 2, respectiv Menlhart 17, 
Grecu 10, Turtoi 5, Hînda 8, 
Vrapclu 4. Arbitri : I. Antones
cu — M. Lazarov.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — ME
TALUL l.M.P.S. SALONTA CRI- 
ȘUL 75—38 (40—12), O partidă 
fără istoric, in care replica ju
cătoarelor de ia Metalul a fost 
absolut formală (Intre minutele 
4 șl 20 ele au Înscris doar două 
aruncări libere !). Au ‘
Dragoș 16, Dragoste 4,
Enyedi 7, V. Popa 9, verey », 
Costanașiu 3. Moroșan 2, Vigh 8 
Moraru 2, Manasses 7, Kiss 
respectiv M. Pop 10, Balogh 
Meszaros 9, Jlros 6, Popa 4. Ar
bitri : A. Mihai - B. BădUă.

1—6
BUCUREȘTI — 
KM. VILCEA 
singurul meci

înalte 
pano- 
Ioana 
prim 
rapid 

mal ales

Au
17,

marcat :
Misăilă 4,
Vere? 5,

t,»,

METALUL 
PIA 51—61 
BRAȘOV — 
REȘTI 56—50 
TALUL 
(49—45).

Programul de azi — de Ia ora 
15 : Metalul Salonta — Metalul 
Rm. Vilcea, Voința București — 
Olimpia, „U" — Voința Brașov. 

Mircea RADU — coresp.

GRUPA 7-12
A-

CU 0 SINGURĂ EXCEPȚIE (Rulmentul Brașov).
GAZDELE S-AU IMPUS

MASCULIN, etapa a 18-a

I
I

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. 
RAD — COMERȚUL TiRGU MU
REȘ 72—74 (32—40). Baschetbalis
tele din Tîrgu Mureș au reușit
— prlntr-un plus de luciditate 
șl claritate In atac — să obțină 
un avantaj de patru coșuri, care 
părea a le asigura victoria. Du
pă pauză însă, arădencele au a- 
vut o sclipire de orgoliu, care 
le-a adus egalarea (51—51 în 
min. 30) șl chiar avantaj (57—54 
în min. 31). Mureșencele au ex
ploatat prompt un moment de 
slăbiciune al adversarelor (68—74 
în min. 38). iar revenirea aces
tora din 
schimba 
marcat : 
Weichelt 
Chepetan 
33, Jakabfy 12, M. 
Podrazckl 8, Dumitrache 7, 
chevicl 2, Bod 2. Au 
O. Vestlniin și D. Răilcanu.

POLITEHNICA SPORTUL
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
66—44 (38—12). Au marcat : Zîda- 
ru 19, Mitroi 14, Petre 9, Laszlo 
9, Hora 5, Făgărășanu 4, Gera 4, 
Moldovean 2, respectiv Simioa- 
nă 16, Oprescu 10. Teodorovlciu, 
9, Coroamă 7, Tudoran 2. Arbi
tri : C. Dumitrache șl N. Sdrula.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE
— RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
47—71 (28— 40). Marcatoare : Sze- 
nes 19, Szocs 16, Pascu 3, Desz6 
3, Moldovan 2, Klndris 2, Aște- 
leanu 2, pentru Mobila, respec
tiv E. Popa 19, Crlstescu 18, 
Huțan 11, Marina 11, Budurăscu 
5, Biduianu 5, Zahlu 2. Arbitri : 
Al. Columban și C. Tudor.

CONPREF — CONSTRUCTO
RUL 75—68 (31—35). COMERȚUL — 
MOBILA 69—60 (37—33), RAPID
— POLITEHNICA 71—64 (40—31).

Programul de azi — sala Ra
pid, de la ora 15 : Mobila — 
Constructorul, Politehnica 
merțul, Rapid — Conpref.

Alexandru EPURAN — coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — POLITEHNICA TIMIȘOARA
23—17 (9—10). Un meci viu dis
putat, ta care gazdele au avut un 
început slab, elevii antrenorilor 
C. Jude și R. Gunesch reușind 
să conducă deseori pe tabela de 
scor. Abia după pauză cralovenii 
șl-au revenit șl, într-un final pa
sionant. au cîștigat la sase punc
te. Au înscris : Răduță 8. Dumi
tru 5, Marian 3. Agapie 2, Bar- 
can 2, Neagu 1, Dumitrescu 1, 
respectiv D. Drobescu 4. Tudor 
Gheorghe 4. Gal 3, N. Dobrescu 
2, Matei 1 Șl Naghi 1. Au arbi
trat : D. Purică șl V. Erhan
(Ploiești). (St. GURGUI-coresp.)

lescu 3, Condrut 1< Dobre 1. Au 
arbitrat ; V. Dăncescu, J. Mate- 
escu (București). (I. POPES- 
CU-coresp.).

1 Divizia A, etapa a

urmă nu a mai putut 
soarta partidei. 
Blîndul 24, Nagy 
12, Neusatz 6, Ciupe 4,

4, respectiv Sandor 
12, M. Nagy 10, 

- Sin- 
arbitrat

Au
22,

Co-

UNIVERSITATEA C.U.G. CI.UJ- 
NAPOCA — COMERȚUL SINNI- 
COLAU MARE 23—18 (11—9).
Profltind de un început mal slab 
al clujenilor, oaspeții au con
dus cu 3—o și 5—2. după care, 
pe fondul unul joc de mare an
gajament. studenții au trecut la 
cîrma partidei șl. prin frecvente 
contraatacuri, au și reușit să se 
detașeze în învingători. Au mar
cat : Pop 5. Botorce 4, Marc 4, 
Cristea 4. Simboan 3. Crainic 1, 
Gal 1. Kiss 1, respectiv Bădosu 
4, Vasilache 4. Georgescu 3, Ba- 
ranga 3, Janto 1. iankovlcl 1. 
Au arbitrat : M. Marin, S. Stefan 
(București). (M. RADU-coresp.).

FEMININ, etapa a 20-a
RULMENTUL BRAȘOV — CHI

MISTUL RM. VILCEA 30—34 (13— 
14). A fost o partidă deosebit 
de spectaculoasă, Intre două e- 
chlpe bine pregătite cu acțiuni 
variate la ambele norțl șl urmări
tă cu Interes de peste 1500 de 
spectatori. A cîștigat Chimistul, 
beneficiara unei eficacități spo
rite șl a unei apărări mal sigu
re, spre satisfacția inimoasei ga 
leril a vîlcenelor. Au marcat : 
Mureșan 7 (4 din 7 m). Demeter 
6 (2). Marian 6, știrbu 5. Bo- 
rlceanu 3, Iile 2, Partin 1. res
pectiv Tîrcă 9 (1), Verigeanu 7 — . . - - - Romete 4.

Stăncllă (Bucu- 
(Pitești). (C.

I
I
I
I
I
I

SCOR LIMITAT

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— TRACTORUL BRAȘOV 31—23 
06—12). O întîlnire frumoasă. în 
care gazdele au condus de la Înce
put, dar mai detașat (la 5—0 go
luri diferențăi după pauză. Bra
șovenii au jucat bine, el avînd în 
portarul Gică Anton un jucător 
în formă deosebită. Marcatori ț 
Andronic 7. Porumb 4. Măricel 
Volnea 5, Acațoș 5, Popovlcl *, 
Pavel 1. Coman 1, Ioniță 1, res
pectiv Boha 6. Moldovan 4. Be- 
reșescu 4. Dobre 3, Cojocaru 2, 
Motoc 2. Coca 1, Pululeț 1. Au 
arbitrat : I. Serbu. V. Dobre 
(București). (A. CRlȘAN-coresp.).

DACIA PITEȘTI — ȘTIINȚA 
BACAU 29—24 (15—12). A fost 
un joc frumos, echilibrat, gaz
dele desprlnzîndu-se în final. Au 
înscris : Ene 7, Anton 5, Mihă- 
114 4, Oprea 4. Parascblv 4, Bar
bu 1. respectiv Chirii* 7, Vasll- 
ea L Gerhard 4, Rotam 3, Gir-

STEAUA S-A CALIFICAT IN FINALA C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

le-a permis o apropiere (20—15 
in min. 44). Dar. intr-un final 
de mare angajament. Steaua 
a revenit la jocul ei spectacu
los și, ca la box, și-a pus din 
nou adversarul în 
fi nedrept să facem 
individuale, intir-un 
care s-a evidențiat 
Vasile, Simion — 
Dumitru, Vasile Stingă, 
Ionescu, Mirică, Niculae, 
meș, Ștot, Aurel Stingă.

corzi. Ar 
remancări 

meci in 
ECHIPA :

Berbece, 
Cicu, 
Ghi-

Steaua a făcut nu numai o 
demonstrație de handbal, ci a 
oferit și o lecție cum se luip- 
tă pentru victorie.

Marcatori : Berbece 
Stingă 6, Niculae 5, 
4, Ionescu 3, Cicu 2, 
Ghimeș 1, respectiv 
9 (2). Abrahamsson 
sson 2. Andersson 2, Huit 2, 
Jănsson 1, Bengdisson 1, U. 
Sivertsson 1.

7 0), V. 
Dumitru 

Mirică 1, 
Lindgren 
4, Man-

și Cocuz 
apărând 

de
avea, 

dorită), șl 
liuiptat din

Au arbitrat excelent : R. G. 
Santos și V. L. Perez (Spania).

26-20
CRETE1L, 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
In partida decisivă a semifi
nalelor Cupei Cupelor la hand
bal masculin, U. & Creteil a 
învins pe Dinamo București cu 
26—20 (10—7), scorul general 
fiindu-i. de asemenea, favo
rabil : 45—40.

în modul de simbătă, desfă
șurat in fața a peste 3 000 de 
spectatori, cane și-au încurajat 
in stil meridional favoriții, Di
namo nu a câștigat din mai mul
te moiive. Principalul a fost 
eliminarea definitivă din joc 
a lui Mocanu, în min. 18, 
când scorul era 4—4 și echipa 
noastră părea că 
prinde. Arbitrii 
derat că el și-a 
ționat

7 m dictate împotriva 1 
de numai 2 eliminări 
care și cea amintită) și două 
aruncări de la 7 m cu care au 
fost sancționați dinamoviștii.

r

loc, fată 
l (Intre

Iar dacă Buligan 
și-au făcut datoria, 
numeroase aruncări 
dacă în atac (fără a 
tuși, eficiența 
apărare s-a 
puteri (la Bedivan și Jianu 
au fost necesare intervenții 
chirurgicale pentru a se 
remedia, după meci, urmă
rile atacurilor adverse), nu 
s-a reușit mult râvnita califi
care. Cu toate acestea, cu toa
te greșelile 
cunoaștem 
defecțiuni 
namo.

Marcatori
Tristant 4. Mahe 4. Houlet 4, 
Esparre 3. Huet 2. Bouaouli 2, 
Bernard 2. respectiv Roșea 
8 (2). Durau 5 (1), Jianu 4,
Ștefan 1, Antonescu 1, Zaha
ria 1.

Au arbitrat cu greșeli Jo 
Nusser și Win Struikc (Olanda).

Emanuel FANTANEANU

gol, 
io
ta 

răs-

arbitrilor. să 
că au existat 

în jocul lui

: Isakovici 5

re-
Si

Di-

(2),

se va des- 
au consi- 

lovit inten- 
adveraaruj (de fapt, 

ripostase la lovitura unul ju
cător francez), hotărire pe 
cane gazdele, în mod sportiv, 
au considerat-o pripită. A- 
ceastă eliminare a impie
tat decisiv asupra întregului 
curs al meciului, oWigîndu-î 
pe sțiortivii noșrtri să evo
lueze pînă la final cu un om 
in minus. Acest lucru (se vor 
adăuga și alte decizii discuta
bile ale arbitrilor) a atlrmat 
ca un greu balast in angrena
jul formației și, 
eforturile depuse 
moviști. inițiativa 
de partea gazdelor, 
practicat același joc 
Buzău, cu Infiltrări 
pe semicerc, cu o 
avansată și agresivă, perma
nent la intercepție și adesea 
suficient de dur, dovadă cele 
8 eliminări și 3 aruncări de la

cu toate 
de dina- 
a trecut 

care au 
ca la 
subtile 

apărare

(3), Matei 7. I.azăr 7, 
Au arbitrat : M. 
rești), Al. Isop 
GRUIA-coresp.).

MUREȘUL TG. 
ROM IAȘI 29—22 __ _ ...
mă repriză viu disputată, in ca
re ieșencele profltind de unele 
greșeli ale gazdelor, au reușit 
să conducă chiar cu trei geluri 
(5—2, min. 7. 7—4, min. 10). 
Treptat însă, gazdele și-au reve
nit șl au egalat în min. 15 (9—9). 
După reluare, elevele antrenori
lor V. Pop șl Eva MozsU prin 
citeva contraatacuri, au trecut la 
cîrma jocului, conducîndu-șl ad
versarele cu 5 și chiar 7 go
luri (19—15 ta min. 43. 12—15 ta 
min. 49). Au marcat : Matefl 13, 
Mozsl 4. Strola 5. Avram 4. Băr
bat 1, respectiv Chelaru 9, coz- 
ma 7. Duca 2, Lupan 2. Crețan 
1. Condrea 1. Au arbitrat : H. 
Marzavan (București). M. Tănă- 
sescu (Pitești) (A. szabo-co- 
resp.).

TEXTILA ZALAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 23—21 
(14—12). Un joc de mare angaja
ment. decisiv pentru ocuparea lo
cului 4 în clasament, cîștigat, pe 
merit, de echipa gazdă, care a 
avut un final mai bun. reușind 
(după ce în minutul 54 era con
dusă cu 20—19) să sc • distanțeze 
la două goluri. Au înscris : Bă- 
lănean 9, Fiastru 4. Barteș 3, I 
Cenan 3, Munteanu 3. Goarnă 1, I 
respectiv Cazacu 8. Iovănescu 5> • 
Raita 4, Cămui 2, Haidău 2. Au 
arbitrat : A. vîrtopeanu, S. Geor
gescu (București). <D. BIR- 
JOC-coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI 24—21 
Bl—11). După un Început foarte 
bun (7—1 în min 13), tlmlșoren- 
eele au slăbit ritmul, permitted 
adversarelor să egaleze. Localni
cele și-au revenit însă In partea 
a doua a întllnlrll. reușind să 
se impună lntr-un final care le-a 
aparținut. Au marcat : Cojocări- 
ța 7, Torjoc 5, Tomuleae 3, 
nea 2, •
re 2, 
șan 1, 
Grigore 4.
Doiciu 3. Stanciu 2,

MUREȘ — TE- 
(14—12). O pri-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I, Ig-
2, Pasă-

2, Igri- 
Oprea 5,

3, Ivan 3>
_____  _, ______ _  Moldovan L 
Au arbitrat : D. Gherghișan (Iași), 
G. Mihalașcu (Buzău). (C. CRE- 
ȚU-coresp.).

Rădol 
Scutelnicu 
respectiv

Turcanu

I
I
I

DINAMO, NEÎNVINSA

ÎN AL DOILEA

TURNEU FINAL
LA HOCHEI

(prin

I
I
I
I

Ceea ce se poate ușor consta
ta, Încă de la bun început, este 
faptul câ între datele casetei 
tehnice și scorul' acestui meci 
este o surprinzătoare contradic
ție. Mai mult decît atît, ca un 
alt argument care parcă vrea s 
contrazică statistica, după ce în 
prima repriză scorul putea sft 
fie de cei px>țin 5—0, In repriza 
a doua (min. 48) Hanganu (ex
celent servit de Gabor) «alta 
balonul peste Moraru (ieșit la 
închiderea unghiului) și numai 
piciorul salvator al Iul Rednio 
se opune, pe linia porții golului 
care ar fi adus egalanea. Incre
dibil, dar... adevărat I A urmat 
aceeași continuă ..canonadă* la 
poarta corviniștilor, cu nenu
mărate faze, una mal spectacu
loasă decît alta, la capătul că
rora aveam să-l remarcăm pe... 
Ioniță. Pînă la urmă, „alb-roșii" 
s-au impus fără drept de apel, 
chiaT dacă scorul nu reflectă pe 
deplin realitatea din teren. Să 
consemnăm din suita ocaziilor 
doar pe acelea care s-au mate
rializat pe tabela de marcaj : 
fn min. 27. la capătul unei faze 
de marc efect (centrare Matcuț, 
cap Cămătaru, foarfecă Rednie) 
LUPESCU trimite imparabU la 
vinclu ; în min. 55, atac prelun
git al dlnamoviștilor, RED NIC 
trimite ușor o minge spre poar
ta lui Toniță (excelent pînă la 
această fază șl la fei de brav 
pînă în final) care o prinde, dar, 
stupoare, o scapă, totuși, printre 
mîini ; tot Rodnic avea să fie 
șl la originea celui de-al treilea 
gol, șutul său, foarte puternic, 
fiind respins de Ioniță, dar 
MATEUȚ, pe fază, 11 „ta fața* 
lui Bardac șl înscrie din apro
piere ; fn min. 84 Petcu execută 
o lovitură liberă laterală spre

DINAMO 
CORVIN?.

Stadion 
moale; tim] 
circa 6 000 
poartă 18— 
marcat: I 
RED NIC (i 
(min. 69) 
(min. 84).

DINAMO : 
eseu 6 (mi; 
7, Ad. Mat- 
7, Lupescu 
Viscreanu ■ 
ciciu 7, Ce

CORVINU 
veanu 6, S 
can 6,5 — 
Iordache 6. 
(min. 78 i

A arbitrî 
la linie: V 
S. Ioan (G

La spera

Tîrnoveanv 
pe dreaptî 
peste toati 
tă. iar NI( 
reia nestîi 
capul, de 
în rest, u 
mat forța cestea au 
tar în zi 
arătat, toi 
pete bine 
Si abilă r>

LEJtt
F. C. Al
S. C. BJ

VICTORIE
pitești, 16 (prin teîeron). 

Jocul dintre „vecinele" de cla
sament (locul 12 și 13, la egali
tate de puncte) a fost frumos 
încă de la început. Atlt băcă
uanii, cit și plteștenii »u pasat 
mult, precis, încerclnd atacuri 
succesive spre porțile adverse. 
Bineînțeles, mai decisă era for
mația locală, violețil fiind Insis
tent!, periculoși. Așa se explică 
Și golul pe care l-au înscris In 
min. 17. Presați de un atac pi- 
teștean, apărătorii băcăuani, 
precipitați, il atacă nereguia- 
mentar (inutil, spunem noi) pe 
Vlădoiu și arbitrul Corocan in
dică Just 11 m. EDUARD execu
tă puternic, precis șl tabela Be 
schimbă in favoarea gazdelor 
1—9. Din acest moment, B.C. 
Bacău lese mal hotărită la atac, 
obține patru cornere, însă nu 
realizează egalarea dorită. Fîșic 
(min. 35), șutează puternic, dar 
Speriatu, învins In prima fază, 
reușește să trimită balonul, în 
cădere, cu piciorul, afară. Din 
prima repriză ar mai fi de re
ținut ..bara" lui Eduard din 
min. 38, la un șut excelent de 
la 25 m.

Cea de-a doua repriză debu
tează cu două mari ocazii pen
tru F.c. Argeș : in min. 54, Ig
nat șutează puternic, dar Ar- 
vinte respinge in extremis ț 
ta min. 55, BANUȚA Înscrie an 
gol foarte frumos : stopează,
driblează doi adversari, se în
toarce și șutează fără replică 
pentru portarul băcăuan : 2—0.
De aici înainte ritmul partidei 
slăbește. F.C. Argeș țese mereu, 
fșl creează ocazii, dar șutează 
nepericulos la poartă. S.C. Ba-

Stadion 
timp fK 
7 000. 
9-1). Corn 
EDUARD 
și 89) Id B

F. C. AB 
Voicu 6, S 
P. Tănase 
(min. 80 
Vlădoiu 5 
— Amărăz

S. C. BA 
călău 5, B 
din 6 — B 
mănaru 5 
FI. Sandu 
teie 5.

A arbitre 
)a linie: 
poca) și A

La spera

cău trir 
balonul
75 și atui.ț 
obține, în 

cornere : 1
creția gaz<
le-au crea 
Argeș mai 

89) prin E 
de pe ter 
nul, de Ia 
al porții.

IMIERCUREA CIUC, 16 
telefon). Simbătă șl duminica au 
continuat întrecerile celui de 
al doilea turneu final al Di"l- 
zlri A, prima grupă, la hochei. 
Iată rezultatele :

DINAMO — SPORT CLUB M. 
CIUC 5-0 (1—0, 3—0, 1—0) 1 E- 
volulnd foarte bine și în acest 
meri. In toate compartimentele, 
elevii antrenorului 
nu au depășit din 
rile, lnvingind la 
tegorlc, pe deplin 
marcat: Erga 4.
Arbitri : D. Trandafir — I. Bec- 
sr Em. Both.

STEAUA

FĂRĂ MARI
SCORNICEȘTl, 16 (prin tele

fon). Normal, gazdele s-au in
stalat, din start, ta treimea ad
versă, foarte tinăra echipă mu- 
reșeana apărîndu-se aproape eu 
tot efectivul. în min. 9, notăm 
primul șut, expediat de Ruse, 
fără dificultate însă pentru de
butantul portar Biro (nici o le
gătură cu predecesorii care >u 
evoluat ta formația roș-albaștri- 
lor). Marcajul larg făcut de gaz
de • dat posibilitatea lui L Mol
dovan (min. 11) să realizeze • 
cursă încheiata eu o centrare 
te careu, spre Maler ; Gberasim 
a Ieșit neinspirat, balonul a a- 
juns la Plntea șl .trlbuntie* au 
împietrit. Noroc că jucătorul 
oaspete nu a găsit soluția go
lului și spectatorii au respirat 
ușurați. Peste patru minute, fo
să, la o prelungită fază de a- 
lac, V. Popa U .vede” pe EF- 
TIM1E pe un culoar bun, acesta 
.răsucește* doi fundași, dup* 
care șutează, de la circa 15 m, 
eu stingul, pe jos, la colț : 1—9. 
După deschiderea scorului, echi
pa locală domină, domină cu 
insistentă, șl te minutele 19 șl 
24 trece pe lingă majorarea sco
rului. Va fi 2—0 ta min. 31 i 
PISTOL s-a angajat intr-un fru
mos dribling, execută un jin- 
doi* eu Șuvagău la marginea 
careului de 14 m și, din cădere, 
trimite balonul In plasă, sur- 
prlnztndu-l pe Biro pe pictor 
greșit. A.S.A. nu cedează, în
cearcă citeva „ieșiri" ta treimea 
echipei oltene, insă numai cu 
eforturile iu! Albu nu poate re
aliza mare lucru.

Repriza a doua avea să fie 
mult mai spectaculoasă prin 
densitatea fazelor de poartă. 
Notăm mal întîl două șuturi 
„peste" ale lui V. Popa și Tol
ba (min. 46, respectiv 48) și, a-

PROII

VI PRIMEASCĂ
Oficiilor județene de turism *1 ala

OASPEJI |i Bltf PREGĂTITE
STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

BUCUROASE Bf

SI
Agențiile șl filialele ______ ______ ___ _______ __

LT.H.R. București oferă, ta aceasta perioadă, locuri pentru 
concedii de odihni, mlnlvacanțe sau cură balnearii ta sta
țiunii < balneoclimaterice. '

Pentru odihni 1 stațiunile Bocșa, Bronza, Bușteni, Cheta, 
Citvaia, Durău, Izvoarele, Lacu Roșu, Păltiniș, Predeal, toma- 
aie. Sinaia, Stins de Vale ;

Pentru cură balneari I statiunfia Amara, Balvanvos, Basna. 
Băile Felix, Băile Govora. BUM Herculane, Mfie Ollneștl, 
Băile Tușnad, Borsec, Boghlș. Călaeea. Cillmănești-CAriuteta, 
Eforia Nord, Geoaglu-Băl, Laca Strat, Upova. Mangalia, Mo- 
neasa. Ocna Sibiului, Furioasa, Săoelu. Singeorz-BU, Silnic 
Moldova Slănlc Prahova, Sonata, Tteca, vatra Borael, Vsța 
de Jos, Vîlcele.

Cazarea ee tace In hoteluri aan cane de odihnă, tar 
se asigură ta restaurante sau pensiuni.

In stațiunile menționate, ta dispoziția oaspeților 1. 
numeroase mijloace pentru agrement șl programe eultural-ar- 
tâstlce ; se organizează exeursh ta anele turistice dta Îm
prejurimi.

DE REȚINUT I
De la fiecare agenție de turism sau Comitetele sindicatului 

din Întreprinderi și instituții puteți procura bilete pentru 
odihnă sau cură balneară, precum și informațiile suplimen
tare despre :

— reducerile de tarife la cazare și masă :
— durata sejurului ț
— zilele de plecare în stațiuni.

I
! F. C. C
! A.S.A. 1

Doru Turea- 
nou așteptă- 
un scor ea- 
merltat. au 
Androne 1.

I
________ DUNAREA 2—2 

0—0, 1—5, 3—0). Gălățenil au pus 
unda probleme echipei cam
pioane, reușind să limiteze 
scorul plnă In mln. 55 : 4—3. 
ta ultimele I minute stellștil au 
taacris de 5 ori. Marcatori : Hă- 
Bacă, Sersea, Dala, Bpbrtaon, 
Gora. Popescu, Nistor, respectiv 
IRadtir, ȘL Zaharia. Au arbitrat: 
•ta Tașnadl — Gh. Mien, A. Ba-

pkășăe, reușind

DSNAMO — DUNAREA 9—4 
(5-4, 4—4, 5-2). GălățenU au 
•endue eu 5—0 pini ta min. 13. 
apărlndu-șl șansele eu multă 
«omenie, apoi maturitatea șl 
tarta fa joc a dlnamoviștilor gi-M apus euvîntul. Marcatori : fafa 5, Bolyom 2, Wgăeeanu, 
Hâtru. Panaitescu, Salomon 
(Dtrtamo), respectiv SL Zaharia 
L *. Radu. Voican. ArbPrl s 
Bn. Both — D. Trandafir. Gh. 
Mlen.

BTEAUA — S.C. M. «BUC 4—3 
(5—1, 1—1. 5—1). Med Tiu dispu
tat. extrem de echilibrat. Gaz
dele au condus eu 5—0 ta min. 
33, pentru ca in final victoria să 
revină eamplonilor. Au marcat: 
Gem, Burada, Dala, Hălăucâ (S), 
respectiv Bariez, Gereb, Horvath. 
Arbitri: L Becze — Gh. Tașnadl, 
A. BallnL

Vaier pașcanu — ecmw.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion 
timp însoi 
3 000. Șutv 
7—1). Corn 
EFTIMIE ( 
31), V. PO 
(min. 74 -

F. C. OL 
Popa 7,5, 
Munteanu 
8, pistol « 
Pena 8, 
(min. «7 C 

a.s.a. :
M. Matei 
L. Moldov 
71 Szlg< ' 
(min. st 
Albu 7.

A arbitr 
linie: Gr. 
Nicolau (I

Cartonași 
TEI.

La spera

pol, mare, 
(min. 50). 
cui echipe 
fundașul 
fensivă, ș 
pentru po 
în min. 6 
oaspeții, i 
min. 64 c 
este reali 
în min. 7 
deapsă, 1: 
reu de Sz

Stelii



LECȚIA CONTRAATACULUI DIFERENȚĂ DE VALOARE, DIFERENȚĂ DE SCOR

1

greu, 
atorl — 
-6 (pe 
-3. AU 
1. 27),
ATEUT 
NICȘA
Mihă-

Rednic
Sabău 

;m|n. 66
Rădu-

Tirno-
6, co-

Jlcșa 7,
Zlabor 6

6. 
raiova); 
peni) șl

in atac, 
ai trează 
amovis- 
ntîlnlrc, 
irtă, eu 
i metri, 

eonflr- 
elor ta
in por- e ne-a 
oă oas- 
apărare

SIBIU, 16 (prin telefon). Cele 
două formații au oferit 90 de mi
nute electrizante, cu multe mo
mente de fotbal de bună calita
te. Iar ca o primă argumentație, 
in sprijin vin tocmai 
nenumăratele situații fier
binți la cele două porți 
(cu un dIus. totuși, pentru prima 
repriză). Astfel, in min. 10. Co
ras șutează nutemio din afara 
careului, I, Ene deviind... in 
transversală. Peste două minute, 
la o lovitură de colt. Mlrea re
ia eu capul, dar Alexa e pe fa
ză. Iar numai un minut mal tîr- 
zlu este rîndul lui Pavel să se e- 
videntleze la pătrunderea lui Ca- 
șuba. Prima modificare a tabelei 
de marcaj survine in min. 15, 
cînd DAMASCHIN I. profită de 
o ezitare in lanț a defensivei sl- 
blene și Înscrie. tn min. 21. 
MAJARU risipește un balon in
tr-o situație favorabilă, dar «e 
revanșează tn min. 22, egalînd 
cu un șut puternic, jos Ia colț, 
de la aproximativ 25 m. Rai
durile bucureștenilor au aceeași 

consistentă și eficiență. astfel
că in min. 28. o acțiune a lui 
Culcear, urmată de o centi are, 
este fructificată de CORAȘ.. din 
6 m.

La .reluare, scenariu parcă la 
Indigo. In min. 46. acțiunea lui 
văsîl este blocată, iar in minute
le 50 si 51 notăm două superbe 
suturi (cu puțin afară) ale lui 
Tîră șl. respectiv. M. Stănescu. 
Marcajul strîns al oaspeților In
comodează vădit, numai că (spre 
a lua un singur exemplu) in 
min. 52 egalitatea putea fi re
stabilită : nașă tn adîncime pen
tru Radu II. Pavel iese și res
pinge cu piciorul în atacantul si
ta ian. Insă balonul din acesta ricoșează milimetric pe lingă stil
oul din dreapta al porții. în 

min. 65, Pavel blochează 
din nou o lovitură 11-

I
F. C. INTER 
VICTORIA

Stadion Municipal; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
18 000. Șuturi: 11—12 (pe poartă: 
6—7). Cornere: 2—4. Au marcat: 
MAJARU (min. 22), respectiv 
DAMASCHIN I (min. 13) Șl CO
RAȘ (min. 28),

F. C. INTER : Alexa 7 — Coto- 
ra 4, Boar 7, L Ene 6, Dobrotă 
5 — M. Stănescu 6, Majaru 6,5 
(min. 46 Mărgărit 6), Laurențiu 7 
— Văsîl 5, Radu II 6, Cașuba 6 
(min. 62 C. Zamfir 5).

victoria: Pavel 7 — v. co
jocarii 6, Mlrea 6, C. Solomon 1, 
M. Pană 7 — Coraș 6,5, D. Ște
fan 0)5, Ursea 7 — Țiră 7 (min. 
70 Ursu 6), Damaschln I 6,5, Cul
cear 6 (min. 88 Uleșan).

A arbitrat O. Ștreng (Oradea): 
la linie: M. Axente (Arad) și C. 
Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene: ' MIREA, 
RADU II, MĂRGĂRIT.

La speranțe: 1—1; 3—4 după
penalty-uri.

ORADEA. 16 (prin telefon). 
Tatonarea este scurtă. Dumirită 
de forța adversarei, care joacă 
confuz (vizibil debusolată, în ab
sența coordonatorului ei Muj- 
nai — două cartonașe), Flacă
ra lșl fixează mijlocașii în fața 
careului lui Blid șl atacă Îndrăz
neț, Gazdele răspund cu atacuri 
oarbe, terminate cu centrări re
zolvate cu ușurință de acrobati
cul portar Tene. dar tn min. 9 
inevitabilul se produce, LALA re- 
luînd în plasă o impecabilă cen
trare a Iui C. Pană, mijlocașul 
cu plămîni de oțel, omul cu a- 
Parlțll „în plus", de-a lungul în
tregii partide, atît în ofensivă 
cît și in defensivă. F.C. Bihor 
nu fel revine din șoc, joacă în 
continuare fără orizont, cu ce
le două „vîrfur!" prinse în clește
le fundașilor adverșl, pierde toa
te duelurile directe, se mulțu
mește cu suturi de la distanță, 
fără adresă. Flacăra zburdă, pa
re un mecanism bine articulat, 
șarjează în treimea adversă și, 
în min. 44 „splridușul” C. PANĂ 
țîșnește pe o angajare a lui 
Beldie. îi driblează pe Biszok șl 
pe Blid si înscrie lejer.

tn repriza a doua, gazdele slnt 
mal decise. Doi jucători necu
noscut!. aduși de pe banca de 
rezerve, impulsionează si clarifi
că oarecum jocul, domina
rea teritorială a Bihorului devi
ne abia acum conformă cu cali
tatea de gazdă. Dar fazele Ofen
sive se materializează într-o su
ită de cornere care nu sînt. la 
urma urmei, decît tot o varian
tă a eșecului. Golul nu poate ve
ni din șuturi întîmnlătoare, ba. 
mal mult, năpustită cu toate li
niile în față, F. C. Bihor supor
tă adesea și riscul unor contra
atacuri morenare. pe spatii Irigi, 
extrem de periculoase. în min.

84, reușește, totuși, golul de o- 
noare : la un atac ta trombă, 
Bucico este faultat de Balaur 1 
ta suprafața de pedeapsă și 
SZENEȘ, cel mai activ șl mai 
inspirat dintre echipierii Biho
rului. transformă cu sete penal- 
tyul. Așteptatul asalt in vederea 
egalăril nu se mai produce, căci 
Flacăra ..temporizează” fără e- 
moțli, conservîndu-și prețioasa 
victori e.

Ion CUPEN

j F. C. BIHOR
I FLACĂRA

Stadion F.C. Bihor; teren hun, 
timp frumos, cu slabe reprize 
de ploaie: spectatori — circa 
10 000. Șuturi: 18—8 (pe poartă: 
3—4). Cornere: 12—5. Au marcat: 
SZENEȘ (min. 84 — din 11 m). 
respectiv LALA (min. 9) și C. 
PANA (min. 44).

F. C. BIHOR: Blid 5 — Bălaj 5, 
Biszok 5 (min. 46 V. Pop 6), Bu
cico 5, Weissenbacher 6 — M. 
Ciocan 5, Tămaș 5 (min. 46 S. 
Pop 6), N. Mureșan 5, Szeneș 7
— Terheș 5, Ov. Lazăr 5.

FLACĂRA: Tene 7 — Purdea 7, 
Butufei 7, Beldie 7, Balaur I 7,5
— D. Sava 7, Dragnea 7, C. Pană 
8, Marcu 7 — Văidean 7 (min. 
35 Timiș), Lala 7 (min. 89 Chi-

• riță).
_A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 

Vil cea); la linie: M. Constanti- 
nescu (București) și D. Buciuman 
(Timișoara).

Cartonașe galbene: BUCICO. 
SZENEȘ, OV., LAZĂR; D. SAVA.

La speranțe: 3—1 (2—0).
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FRUMOS,
Dacă și-au împărțit reprizele, 

gazdele dominînd-o pe prima, iar 
oaspeții pe cea de a doua, Spor
tul șl Farul n-au procedat la fel 
și cu punctele, studenții cîștigînd 
datorită plusului de insistență și 
de inspirație, adică meritat. Dar 
au suportat destule emoții, în- 
trucît constănțenii, mobili și bine 
așezați în teren, au oferit o re
plică viguroasă, contribuind și ei 
la realizarea unul spectacol spor
tiv care, în pofida ploii (toren
țială vreun sfert de oră), a plă
cut prin angajament șl ritm. 
Meciul a început sub semnul ra
tărilor lui S. Răducanu! Numai 
că, după ce a irosit, una după 
alta, 4 ocazii imense (min. 1, 10, 
13 și 24), același S. RĂDUCANU 
s-a .răzbunat”, transformed tn 
gol — min. 39 — 0 minge ple
cată de la Țiclcanu șl prelungită 
de Buțerchi. Pînă la pauză, Spor
tul a fost echipa mal sigură și 
mal decisă, cu o notă aparte 
pentru Cristea și Stancu (debu
tant), de la care au pornit multe 
atacuri, in condițiile In care, 
strașnic „păzit” de Dorobanțu, 
Iorgulescu I n-a putut să-și în
deplinească mereu rolul de dis
pecer.

La reluare, Impulsionată de o 
galerie fidelă și... o ploaie în 
rafale, Farul a preluat inițiativa 
și, minute în șir, s-a aflat la 
cîrma partidei, cir fundașii la 
centru. A fost însă rîndul lui 
Marian Popa să rateze, în min. 
48, 56 și 65, la ultima dintre
incursiuni Mânu salvînd in ex
tremis. Intuind primejdia, antre
norul Ion V. Ionescu a apelat la 
rezerve, încercînd să rupă „ca
dența” oaspeților și, firește, să 
arunce în joc forțe proaspete. 
Ideea s-a dovedit salutară: abia
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beră de la 18 m, exe
cutată de Radu n. pentru ea 
peste 10 minute, la ..capul" lui 
Laurențiu, goalkeeper-ul bucu- 
reștean este din nou pe fază și 
reține. Din multe alte ocazii, 
cronicarul desprinde situația fa
vorabilă a lui Cotora. din min. 
76 și, In replică, „parada- lui 
Alexa, la pătrunderea Iul Da- 
maschin I, în min. 89. Final- 
mente succesul a surîs oaspe
ților. care prin contraatacurile 
tăioase. în special pe flancul 
drept su înclinat balanța.

Mihai CIUCA

CU RITM

I
 SP STUDENȚESC 2 (1)

F. C. FARUL 0

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren alunecos; timp noros, ploa
ie ; spectatori — circa 5 000. Șu
turi: 11—7 (pe poartă: 5—4). Cor
nere: 4—4. Au marcat: S. RA- 
DUCANU (min. 39), IORGULESCU 
I (min. 81 — din 11 m).

SPORTUL STUDENȚESC: Mânu 
7 — Mircea Popa 7, Cristea 8, 
Pană 7, Stancu 7,5 — Țlcleanu 7, 
Iorgulescu I 7, Lucaci 7 — Bu- 
țerchl 6 (min. 59 Olteanu 6), S. 
Răducanu 7, Stănici 4 (min. 74 
Dobre 7).

F. C. FARUL: Anton 7 — M. 
Dumitru 6 (min. 46 Tufan 
Tățăran 7 (min. 85 Oprea), Dinu 
7, Cămui 6 — Mustacă 7, Doro
banțu 7, Iovănescu 7, Manea 7 
— șt. Petcu 6,5, Marian Popa 7.

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie: Fl. Popescu (Ploiești) și 
T. Demian (Zalău).

Cartonașe galbene: LUCACI
La speranțe: 1—4 (1—1)

• .................... .. ——
introdus, Dobre a fost faultat in 
careu de Anton, rămas fără altă 
soluție, iar IORGULESCU I » 
marcat cu singe rece din penalty 
(min. 81): 2—0. In rezumat, o 
întîlnire al cărei rezultat a stat 
pînă spre final sub semnul în
trebării și care, și din acest mo
tiv, a ținut trează atenția specta
torilor, martori al unui fotbal de 
calitate, atractiv și fair-play.

Ovidiu IOANIȚOAIA

CU GH. POPESCU LA PUPITRU...
CRAIOVA, 16 (prin telefon).

Tinerii fotbaliști craioveni au im
primat — încă din start — des
tulă cursivitate acțiunilor lor. o- 
bligîndu-i pe brașoveni la faul
turi repetate. Strădaniile gazde
lor s-au văzut rapid răsplătite. 
In min. 7, la o lovitură liberă 
de la aproximativ 30 m, E. SAN- 
DOI șutează puternic, sus, la 
colț șl deschide scorul. El se 
va accidenta. însă. Timp de 13 
minute, craiovenii vor juca în ze
ce oameni, nînă cînd s-a consta
tat că ..internaționalul” din Bă
nie nu mai poate relua jocul. 
Meciul va avea mal departe as
pectul unei dominări a echipei 
locale, punctată de unele tlșnlri 
ale oaspeților. Linia de mij
loc eraioveană este mal activă, 
chiar si fundașii apar deseori la 
finalizare (min. 22 — Gh. Po
pescu ; min. 25 — Mănăilft ; min. 
27 — din nou Gh. Popescu). în 
acel minut in care fundașul cen
tral craiovean crease panică la 
poarta lui Șanta, Universitatea 
va reuși mărirea avantajului : 
din nou cursă a inepuizabilului 
Gh. Popescu. încheiată eu un șut 
puternic. Șanta respinge si NEA- 
GOE, atent, reia in plasă : 3—• 
(min. 27).

Partea a doua, te M ie ani
mată. Ii arată pe brașoveni ce
va mai incisivi în atac șl. to min. 
54, Clgan recuperează un ba
lon. ti pasează lui Andrașl I. ca
re șutează, însă, peste poartă. 
Trei minute mal tîrzlu Badea 
execută o lovitură liberă, Șanta 
boxează. trimițtnd mingea to cor
ner. tn min. 60. același Badea 0 
va încerca din nou pe Șanta la 
capătul unei cursive acțiuni era- 
iovene. Cea mai mare ocazie • 
oaspeților o vom consemna ta 
min. 63 : cursă Selimeșl n. cen
trare ideală șl Cigan reia pe 
lingă poartă de la numai 8 m! 
Universitatea forțează atacul, Gh. 
Popescu este peste tot. In min.

I UNIV. CRAIOVA
I F.C.M. BRAȘOV 12.1

Stadion „Central"; teren bun ;
timp frumos; spectatori — circa 
20 000. Șuturi: 15—7 (pe poartă: 
8—3). Cornere: 5—2. Au marcat: 
E. SĂNDOI (min. 7), NEAGOE 
(min. 27) și AD. POPESCU 
(min. 73).

UNIVERSITATEA: Boldicl 7 — 
Mănăllă 7, E. Săndoi 7 (min. 20 
Gh. Barbu 7), Gh. Popescu M. 
Ad. Popescu 7,5 — Clurea 7, Bica 
7, p. Badea 7,5, C. Gheorghe 7 
— Șt. Stoica 7 (min. 76 Ci. Stoi
ca), Neagoe 7,5.

F.C.M, : Șanta I — Comănescu 
0, E. Moldovan 4, Lungu 4, I. 
Pîrvu 4,5 — Drăgan 4 (min. 32 
Cseke 7), Pătru 4 (min. 43 Seli- 
meți n 7), Mandoca 0, M. Barbu 
4,5 — Andrașl i 4, Cigan 4.

A arbitrat N. Voineaj la linie: 
V. Alexandru (ambii din Bucu
rești) șl V. Donțu (Galați).

Cartonașe galbene: P. BADEA, 
ȘT. STOICA, ANDRAȘI I,

La speranțe: >—1 (3—0),

79, după o cursă pe aripa dreap
ta a lui Badea, urmează o cen
trare pe eealaltă aripă. Ad. PO- 
PESCU reia puternic, mingea tl 
atinge pe Comănescu șl Intră to 
plasă : 3—0. Atacurile cralovene 
se Întețesc. In min. 78 Badea tri
mite mingea din lovitură liberă 
peste bară : în min. 80, CI. Stoi
ca șutează dintr-o bucată. dar 
șanta reușește să devieze tn cor
ner. iar cu patru minute Înain
tea fluierului final, după o eursă 
a lui Neagoe, C. Gheorghe, sin
gur. la aproximativ 7 m, șutea
ză pe lingă poartă.

Eftimie IONESCU

ÎN FINAL A APĂRUT SOARELE...
Ce mult a așteptat „potcoava1* 

această victorie ! Și cît de greu 
le-a fost rapidiștilor pînă la pa
uză, . în așteptarea unui final 
spectaculos, care a făcut să rea
pară celebrele scandări optimiste 
ale lui... Real Giulești.

Prima repriză a fost dominată 
de ratările monumentale ale fe
roviarilor si de forma slabă a 
..centralului" Curt. A ratat mai 
întîi Damas-chin II, la o angaja
re inteligentă a lui Goanță. A 
ratat apoi — incredibil ! — Mi- 
noiu, singur cu poarta goală (min. 
18). A urmat a treia ratare 
(Goantă. min. 20. la penalty-ul 
acordat cu mare ușurință). A ve
nit apoi ca într-un vis urît. i- 
mensa ratare a lui Ciolponea. 
singur în fata întregului ecran 
al porții (min. 26). Și parcă pen
tru a convinge tribunele că mingea 
refuză să intre în poartă, Ciolpo- 
nea mai ratează o dată, cu o anu
me candoare. în toată această peri
oadă de dominare feroviară insis
tentă. Oțelul a încercat să se apere 
cu detenta trioului Anghelinei — 
Balcea — M. Stan și să contra
atace arareori, singura acțiune 
de luat în seamă fiind cea din 
min. 43. cînd. 1« centrarea lui

Podoabă. Antohi a reluat ne
glijent și imprecis cu capul, 
alături. Imediat după pauză, Ra
pid atacă insistent și astfel, la 
o pătrundere pe dreapta a lui I. 
Lucian, foarte bun în acest meci. 
I. Gigi comite un fault care ar fi 
putut să fie evitat, se acordă 
just penalty-ul și CIOLPONEA 
deschide scorul (min. 55). Oțelul 
are o tresărire de orgoliu. Burcea 
șutează foarte puternic (min. 56). 
Barba respinge, dar Profir pier
de intercepția. în min. 63, giu- 
leștenii se „eliberează" de emo
ții, în urma frumosului slalom 
al Iul I. LUCIAN, care Înscrie cu 
stîngul, la capătul unor fente 
aplaudate. Meciul e jucat, deși 
Profir mai are o ocazie uriașă, 
Vameșu salvînd in extremis, pen
tru ca POMOHACI să înscrie cu 
capul, (min. 86) la centrarea lui 
Damaschin II, în urma unei ac
țiuni pe spații largi. în penulti
mul minut, complexat parcă 1® 
dezlănțuirea galeriei rapidiste. 
Profir ratează un penalty și go
lul de onoare pe care gălățe- 
nîi l-ar fi meritat.

loan CHIRILA

I RAPID 3 (0) |
| OTELUL • 1

Stadion Giulești; timp capri
cios, ploaie-soaxe; teren bun; 
spectatori — circa 18 000. Șuturi: 
13—7 (pe poartă: 7—4). Cornere: 
10—3. Ae marcat: CIOLPONEA 
(min. 55, din 11 m), I. LUCIAN 
(min. 63) și POMOHACI (min. 86).

RAPID: Barba 7 — Iorgulescu 
n 7, Bacoș 7,5, A. Popescu 6, Va
meșu 6,5 — I. Lucian 8, Mlnolu 
6 (min, 78 Pomohaci 7), Goanță 
7, Ciolponea 6 — Damaschin II6, 
Cralu 6.

OȚELUL: Călugăru 6 — Buda- 
că 5 (min. 65 Huiban 6), Anghe
linei 7. Balcea 6, I. Glgi 6 — M. 
Stan 6, Burcea 5, Profir 5, O. 
Popescu 6 — Antohi 6,5, Podoabă 
5 (min. 71 Tănase 5).

A arbitrat V. Curt (Constanța); 
la linie: A. Porumbolu (Vaslui) și 
ș. Necșulescu (Scorniceștl).

Cartonașe galbene t ANGHELI
NEI.

La speranțe: 0—0; 2—0 după 
executarea penalty-urilor.

IERI ÎN ETAPA A
SERIA I

STEAUA MIZIL — ARIPILE 
VICTORIA BACĂU 3—0 (1—0) :
Cozma (min. 40), Cr. Ene (min. 
40) șl Butoiu (min. 01).

PETROLUL PLOIEȘTI — U- 
NIREA FOCȘANI 5—0 (1—0) :
Nuță (min. 26 și 72), C. Lazăr 
(min. 65), I. Manea (min. 71) și 
Bișcă (min. 90).

F.E.P.A. ’74 B1RLAO — CEAH
LĂUL PIATRA NEAMȚ 1—0 
(1—0) : Căruntei (min. 23).

C.S. BOTOȘANI — GLORIA 
BUZĂU 2—0 (1—0) : Tică (min. 
12) și Crudu (min. 82).

C.F.R. PAȘCANI — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 2—1 (0—0) : 
Risnlc (min. 58) și Matei (min. 
80), respectiv Stamate (min. 90).

POIANA CIMPINA — META
LUL PLOPENI 2—0 (2—0) : Du- 
mitrache (min. 12 — autogol) și 
Pancu (min. 15).

POLITEHNICA IAȘI — ȘIRE
TUL PAȘCANI 0—2 (0—0) : Kreb 
(min. 62) și Dumitriu (min. 79).

C.S.M. SUCEAVA — PRAHO
VA C.S.U. PLOIEȘTI 3—1 (1—0): 
Gafencu (min. 33 și 82) șl M. 
Leța (min. 88 - din 11 m), res
pectiv Zafiris (min. 85).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
~ A>S-A- EXPLORĂRI CIMPULUNG MOLDOVENESC 

1—1 (1—1) : Mașcu (min. 1), res
pectiv P. Levente (min. 6).

Relatări de la : R. Alexandres- 
cu, I. Tănăsescu, FI. Burghelea, 
S. Ungureahu, c. Enea, E. Stroe, 
Cristina Nour, I. Mindrescu șl 
I. Diaconu.
1. PETROLUL
2. Progr. Br.
3. Pollt. iași
4. Gloria Bz. 
i. C.S.M. Sv.
4. Steaua Mizil
7. Unirea Focș. 

(. C.F.R. Pașc.
». CS Botoșani

10. Ceahlăul
11. FEPA *74 
U. Șiretul
13. Met. Plop. 
14 Poiana 
13. Aripile Bc. 
16. Prahova n. A.S.A. Expl. 
13. Delta

23 10 3 3 42-10 37
23 14 1 3 43-25 29
23 13 2 3 43-32 26
23 12 1 10 36-26 35
33 10 3 3 32-25 25
23 12 1 10 32-26 35
23 10 3 10 20-27 33
23 0 4 10 25-36 22
23 0 4 10 25-32 22
33 10 1 13 27-30 31
23 0 3 11 24-23 21
23 0 3 11 22-30 21
23 10 1 13 35-34 21
23 0 3 11 23-32 21
33 3 3 10 27-36 21
23 0 1 13 21-30 10
23 3 3 12 22-43 13
33 3 6 13 37-35 10

23-a A DIVIZIEI B
SERIA A ll-o

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— JIUL PETROȘANI 3—0 (0—0): 
I. Cristea (min. 65), Szakacs 
(min. 83) și Jenei (min. 86).

TRACTORUL BRAȘOV — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—1 (0—0) I FI. 
Dumitrescu (min. 79). respectiv 
Predatu (min. 66).

DACIA PITEȘTI — I.C.l.M. 
BRAȘOV 1—0 (0—0) : Preda
(min. 48).

SPORTUL „30 DECEMBRIE- — 
C.S. TtRGOVIȘTE 5—0 (1—0) :
Achim (min. 21, 69, 79 și 86) și 
P. Dumitru (min. 78).

METALURGISTUL SLATINA — 
METALUL MIJA 4—1 (2—0) :
Din (min. 23 șl 53), Mladin (min. 
43) șl Asaftei (min. 73), respec
tiv Rus (min. 61).

PANDURII TG. JIU — MINE
RUL MOTRU 3—1 (2—0) : Gheor
ghe (min. 2), Găman (min. 36) și 
Gașpar (min. 63), respectiv Ia- 
cob (min. 89).

METALUL MANGALIA — F.C.M. 
CARA CAL 0—0.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
DUNAREA CĂLĂRAȘI 3—1 (2—0): 
Firănescu (min. 11), Biță (min. 
43 — din 11 m) șl Ghlță (min. 
85), respectiv Răduță (min. 82).

CHIMIA RM. VlLCEA — A. S. 
DROBETA TR. SEVERIN 5—0 
(1—0): Augustin (mln. 13, 75 și 
81), Mangalagiu (min. 51) *1 N. 
Marin (miii. 83).

Relatări de la : Gh. Botezan, 
p. Dumitrescu, I. Fețeanu, P. 
Radu, D. Mihail, P. Cristea, A. 
Bleltz. Th. Ștefănescu si P- 
Geornoiu.

SERIA A lll-o
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

MINERUL CAVN1C 4—1 (1—0) :
Oloșutean (min. 28), Bozeșan II 
(min. 54) și Bobaru (min. 80 și 
87), respectiv Petran (min. 61).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — OLIMPIA I.U.M. SATU 
MARE 2—1 (1—1) : Mureșan I
(min. 15) șl Miriuță (min. 58). 
respectiv Bolba (min. 44).

U.T. ARAD — AVINTUL RE
GHIN 6—1 (3—0) : Vuia (min. 3). 
D. Popescu (min. 8 și 90 — ulti
mul din 11 m), Muhlroth (min. 

21), Mitu (min. 64) și Nagy (min. 
68 — din 11 m), respectiv Să- 
lăgean (min. 89).

GLORIA BISTRIȚA — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 4—1 
(3—0) : N. Manea (min. 3), 
Pîrvu (min. 7), M. Popescu (min. 
21) și Soare (min. 81). respectiv 
Vlătanescu (min. 67).

METALUL BOCȘA — CHIMI
CA TlRNĂVENI 2—1 (0—0) : Pă- 
nescu (min. 50) și Costescu (min. 
60), respectiv Kallo (min. 79).

ARMATURA ZALAU — A.S. 
PAROȘENI VULCAN 1—0 (1—0) : 
Păturică (min. 44).

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
— GLORIA REȘIȚA 4—1 (2—1) S 
Vesa (min. 2 și 34), Dumitreasa 
(min. 52 — din 11 m) și Hațe- 
ganu (min. 60), respectiv Rus 
(min. 35).

C.F.R. TIMIȘOARA — STRUN
GUL ARAD 3—1 (2—0) : Bungău 
(min. 23 — din 11 m), Banu 
(min. 29) și Ilici (min. 73). res
pectiv Iancu (min. 62).

C.S.M. REȘIȚA — UNIREA 
ALBA IULIA 1—0 (0—0) : Stroia 
(min. 69).

Relatări de la : C. Crețu, A. 
Crișan, o. Berbecaru, I. Toma, 
T. Țăranu, N. Danciu, Th. Vul
pe, șt. Marton șl P. Fuchs.

1. CHIMIA
2. Jiul
3. Electromureș
4. FCM Caracal
3. Pandurii
0. Sp. .30 Dec.” 
I. LC.I.M. Bv.
3. Tractorul
9. Metalurgistul

13. Electroputere
11. A.S. Drobeta
12. Dacia Pitești 
15. Gaz Metan
14. Met. Mang.
15. C.S. T-viște
16. Dunărea
17. Min. Motru
13. Met. Mija

23 15 4 4 41-13 34
23 14 4 5 43-13 32
23 13 4 7 33-33 28
23 11 3 10 33-33 24
23 0 6 3 32-35 34
23 10 3 10 21-17 33
23 11 1 11 26-24 S3
23 0 3 0 37-33 33
23 16 2 11 32-34 22
23 10 2 11 33-31 32
33 3 6 10 39-34 31
33 0 3 11 35-30 31
23 0 3 10 37-34 31
23 7 0 10 27-26 20
23 0 2 12 10-31 20
33 7 3 11 33-44 10
13 7 6 11 10-33 10
33 7 4 12 25-40 10

1. „POLI" Tim. 23 16 4 3 57-21 36
2. U.T.A, 23 17 1 5 58-23 35
3. Olimpia 23 14 4 5 48-19 92
4. Gloria B-ța 23 13 2 8 45-24 28
5. Armătura 23 12 2 9 29-34 26
1. A.S.A. Progr. 23 11 8 9 42-34 25
7. Unirea A. I. 23 11 1 11 45-33 23
8. F.C. Maram. 23 10 3 10 38-30 23
9. C.S.M. Reșița 23 11 1 11 30-30 23

14. Dacia Orășt. 23 10 2 11 26-43 22
11. Strungul 23 7 0 10 21-31 20
13. Met. Bocșa 23 8 4 11 27-43 20
13. C.F.R. Tim. 23 8 3 12 28-34 19
14. Chimica 23 9 1 13 33-48 19
15. Min. Cavnlc 23 8 2 13 28-41 18
14. Gloria Reșița 23 8 2 13 15-47 18
17. AS Paroșenl 23 7 2 14 21-38 16
13. Avîntul 23 8 5 15 16-51 11

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 16 APRILIE 1989. Extra
gerea I : 56 18 10 64 ; extrage
rea a Il-a : 46 23 44 68 ; extra
gerea a IlI-a : 55 54 60 15.

Fond total de Cîștiguri : 
662.218 Lei.

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 16 APRILIE 1989. 1. Ra
pid — Otelul Galati Iți. F.C!. 
Bihor — Flacăra Morenl iți. 
Univ. Craiova — F.C.M. Bra
șov 1 ; 4. Ascoli — Como 1 ț 
5. Atalantâ — Lazio 1 ț 6. 
Bologna — Cesena X ț 1. Fio

rentina — Napoli 2 ; 8. Verona
— Torino X ; 9. Internaziona- 
le — Perscara 1 ; 10. Juventus
— Pisa 1 ; 11- Lecce — Milan
X ; 12. Roma — Sampdoria 1 : 
13. Empoli — Bari X. Fond 
total de cîștiguri : 2.443.052
lei, din care 149.550 lei, report 
la categoria 1.

3r.ru


CAMPIONATELE INTfRNAIIONAlE Alt MMANIfi
J

LA riOHEIA
Pe primele locuri,

Dintre cei 62 de floretlști care 
au luat startul vineri dimineață 
în proba individuală a Campio
natelor Internaționale ale Româ
niei, desfășurate în sala de scri
mă Floreasca, pe tabelul ellml 
nărilor directe și recalificărilor 
(16 sportivi) figurau sîmbătă 8 
dintre reprezentanții noștri. 4 cu
banezi, 3 floretiști din R.S.S. 
Azerbaidjană și un bulgar. Raport cifric care reflectă valoa
rea concurenților aflați pe plan
șele ediției 1989, fapt dovedit ulterior, pe baza sitei eliminărilor, 
și de paritatea existentă ta fina
la de 8 a probed individuale: 4 
sportivi români și tot atiția din 

Cuba. Reprezentativa masculină 
de floretă a Cubei are o bună 
cotă internațională ta ultimii ani 
(echipa deține o medalie de 
bronz la C.M. *83 de la Viena, 
Tulio Diaz — un „argint" la 
„mondialele" ’86 de ia Sofia, iar 
mezinul' Elviă * Gregory — II ani 
— este actualul campion mondial 
al cadcțiior, clasat nu demuH pe 
locul 4 la ..Trofeul Martini", im
portant turneu din „Cupa Mon
dială “ a senioriilor), ta timp ©e 
floretiștii noștri țineau să dove

dească (pe teren propriu) că n-au 
pierdut oontactul cu scrima de 
înalt nivel.

In semifinale s-au calificat cu
banezii Garcia (in dauna coechi
pierului său T. Diaz care, acci
dentat în eliminări, nu și-a putut 
apăra șansa pînă la capăt) și Gre
gory (care a trecut cu ușurință, 
mizînd pe rapida parade-rlpoște, 
de sătmăreanul Czira), românii 
Molea (nr. 1 în echipa noastră, 
învingător fără dubii în fata li
derului formației cubaneze, Bet
ancourt. în cel mai tehnic a- , 
salt al finalei) și Predescu (au
torul unui surprinzător parcurs, 
ajuns aici după ce trecuse în 
„sferturi" de coechipierul său de 
lot și club Dueu). Ordinea de pe 
tabloul finalei a făcut ca în aces
te semifinale să se întîlnească în- 
tatre el colegii de reprezentativă, 
ceea ce nu a însemnat, tnsă, ca 
asalturile lor să fie de „casă“, ca 
la antrenament. Este la fel de a- 
devărat. însă, că cel dintre cu
banezii Gregory și Garda a fost 
eeî mai disputat (primul impu- 
ntndu-se in extremis, după ce a 
fost condus cu 6—4, 7—5 și 8—6),

MASCULIN
sportivii cubanezi
în timp ce speranța lui Pre
descu într-o revanșă (pierduse 
la Molea în primul asalt al eli
minărilor. cu 6—10) nemateriall- 
zlndu-se decît printr-un scor 
mal echilibrat In semifinala : 
T-16...

Așadar o finală a tineretului, 
între un lost viceeamplon mon
dial M acestei categorii de vîrstă 
(1986). Bomlcă Molea (România) 
sl un campion mondial al cade- 
tilor (1988), Elvis Gregory (Cuba) 
Floretlstul nostru a început ne- 
hotârtt, surprinzător după exce
lenta comportare tactică eu Be
tancourt, fiind repede condus cu 
4—6. 13 adoptă apoi o pregătire 
mal atentă a acțiunilor, pentru a 
contracara extraordinara viteză 
de reacție a juniorului cubanez, 
îi remontează din handicap (9.—1 
31 3—5). Se apropie de adversar 
la S—7 dar acesta controlează ta 
continuare lupta, impuntadu-se 
oe merit (10—6),

Iată rezultatele finalei de 8 a 
probei individuale : Oscar Gar
cia (Cuba) — Tulio Diaz (Cuba) 
10—9. Elvis Gregory (Cuba) — 
Zsolt Czira (România ID 10—2, 
Mihai Predescu (România 1) —
Petre Duett (România I) 11—9, 
Romiet Molea (România I) — 
Guillermo Betancourt (Cuba) 16— 
S ; Gregroy — Garcia 12—11, Mo
lea — Predescu 10—7 ; pentru loc. 
3—4 : Garcia — Predescu 10—« ; 
pentru loe. 1—2. Gregory — Mo
lea 10—0.

Întrecerea pe echipe, disputată 
duminică. s-a derulat In prima 
fază pe două grupe, pe primele 
locuri dasîndu-se Cuba, tn gr. A 
(9—î cu R.S.S. Azerbaidjan^ ai. 
9—l cu România juniori) si 
România I. în gr. B (9—1 cu 
România n si 9—2 cu Bulgaria), 
aceste două reprezentative dls- 
puttadu-șl, apoi, trofeul decer
nat Învingătoarei ediției 1989. 
Echipa România I, contînd doar 
pe Molea, n-a putut face fată 
formației adverse, care a cîștigat 
cu 9—3 (au punctat : Betancourt 
1, Diaz, O. Garcia, si H. Garcia 
ofta 2. pentru Cuba, respectiv 
Molea 3. Buzan, Ducu si Prc- 
descu 9) Pentru locurile 3—* i 
R.S.S. Azerbaidjană — Bulgaria 
9—1.

S. PAVELESCU

GIMNASTICA FEMININA ROMANEASCA IȘI MENȚINE
POZIȚIILE DE FRUNTE
PABIS (Agerpres). In cla

samentul celor mai bune gim
naste dta lume, publicat de 
revista „World- gymnastics", 
pe focul intii se află Daniela 
Silivaș (România), triplă 
campioană olimpică, urmată 
de Elena Șuișuinova (U.R.S.S.), 
Svetlana BoghLnskaia (U.R55.), 
Gabriela Potorao (Rom&nla), 
Dagmar Kersten (R.D.G.) etc. 
La Hwiflcute primul loc este 
ocupat de Vladimir Artemov

1 iNCfPVT CA DE HEHlitl

PI 6DE1U (grupa A)

îs Suedia a foceput C. M. 
de hochei pe gheată (grupa A), 
latfi primele rezultate : 
UJLS.S. — S.U.A. 4—2 (2—2, 
0—0, 2—0) ; Canada — Finlan
da 6—4 (2—1, 1—rl, 3—2) ; Sue
dia — Pdfonia 5—1 (1—0, 2—1,
2— 0) ; Cehoslovacia — R.F.G.
3— 3 (0—1, 1—2, 2—0).

• Intr-un meci amical de ho
chei pe gheată disputat în 
orașul finlandez Turku, selecți
onata Finlandei a întrecut cu 
scorul de 9—3 (0—0, 7—2, 2—1)
formația S.U.A.- • Desfășurat la 
Dilsseldorf, primul Campionat 
European feminin s-a Încheiat 
cu victoria selecționatei Finlan
dei. care a Întrecut ta finală cu 
scorul de 7—1 (4—0, 1—0, 2—1)
formația Suediei. Tn meciurile 
pentru locurile trei echipa R.F. 
Germania a dispus cu 2—1 (du
pă executarea loviturilor de pe
nalitate) de reprezentativa Nor
vegiei.

SUCCES CATEGORIC AL RUGBYȘTILOR „TRICOLORI*4
(Urmare din pag. 1)

buie omis amânuntiul efi nw 
parțini titulari «u devenit apd 
da joc după destule eforturi, 
«ntranoril Th. Rădulescu și Gh. 
Nit» privind partida cu penfn- 
awlarii. importantă în sine, sl

FILMUL

ca De o verifioare binevenită 
pentru mult așteptatul meci 
aa Anglia, imistind de aceea 
ta folosirea echipei oare a a- 
dua marea bucurie a izbânzii 
da la Cardiff, iar până la 
13 mal • timp de pus la punct 
ua angrenaj fără „fisurile" de 
acuta.

JOCULUI

ACTUALITATEA LA SAH»

PE PLAN MONDIAL

BELGRAD, ÎS (Agerpres). In 
turneul de la Zenica (Iugosla
via), după 9 runde conduce ma
estrul Riko Maskarlnas (Filipl- 
na, ea 4,9 puncte, urmat da 
Smaghln (U.R.S.S.) și Damiano- 
vlct (Iugoslavia) ca cite 3 pun
em. te runda- a 9-a Maskarinaa 
a cîștigat la Terzlcl, iar Sma- 
ghte l-a Învins pe Damlanovltfl.

(U.R.S.S.),
(Români») 
col 8.

Marius Gherman 
este situat pe to

PAR1S, 
Proba feminină 
Campfonatefoe 
de gimnastică ale Franței, de 
Sa Paria, s-a încheiat cu victo
ria sportivei române, trfola 
camploiasri olimpică Daniela 
Silivaș, etesată pe locuS tatti 
ta Individual compus cu 
39,4^ p, (9,90 la sărituri, 9,83 
ta parafole, 
9,850 ta soi), 
mătoare «t-a u 
Boghinskaia _ 
puncte.
(România) 
Starck (S.U.A.) 38,400 p ,
Chea Oui ting fR. P. Chineză) 
38,350 p. La masculin victoria 
a revantt gimnastului sovie
tic Valentin MnghflnH 57.650 p.

M (Agerpres), —
din cadrul 

internațional

9 88 la bîrnă jl 
Pe locurile ur- 
clasatt Svetlana 

(U.R.S.S.)
Cristina
38.525 p.

(S.U.A.)

39,375 
Bonta* 
SheUe

Si

MOSCOVA, M (Agerpres). ta 
runda a t-a a turneului de la 
Tallin, Slvast a elțtigat la 
Ernst, Einhorn l-a Învins pa 
Borges, iar Mihail Marin a pier
dut la Psahls. ta clasament corn- 
duca ian Elvest cu S puncteț 
urmat de OH șl Elnhom '" * 
(1), Timosenko 4 p etc.

4.5 »

După 
Agua 

(Cuba) ta fruntea 
maestrtd

HAVANA, M (Agerpres). 
0 runde in turneul de la 
ta Granda *~
etasmeatulta sa află 
mexican Roberto Martin cu 4,0 
p. Rezultata tehnice: Arenclbta
— Torre» remiză ; Martin — 
Torres 1—0; Joel — Canda 1—6; 
Armar — Guevara 0—1; Estevea
— Sleire remiză.

HAVANA (Agerpres). „Memo
rialul Capablanca" se va desfă
șura ta luna mal ta localitatea 
Holguta *1 va reuni concurent! 
din 19 fări. Printre cel Invitați 
se află Cristina Băduleseu șl A- 
drian Negulescu (România), Zo- 
îa Lelcluk, Viktor Moskalenko 
(U.R.S.S.), Lutz Espig (R.D.O.), 
Petar Velikov (Bulgaria), Boje- 
na Sikora (Polonia) etc.

TOLERANȚĂ PĂGUBITOARE

Trecuseră doar cîtcva zeci de 
secunde cîr.d acest incontestabil 
maestru al loviturilor de picior 
oare este IGNAT înscria pri
mele puncte după o aglomerare, 
®,i drop s România — Italia 
9—9. al și-a încercat apoi șansa 
in min. I la o lovitură de pe- 
deapsl de dincolo de centru, in 
terenul echipei noastre, fiind a- 
proapc de reușită. Dominaren 
rugbyștilor români apare tot 
mai limpede șl, după ce oaspe
ții au o unică posibilitate de a 
marca (Ambrosio ratează l.p. de 
ta 24 m lateral), vine întUul 
eseu, pe drept aplaudat pentru 
vivacitatea lungii acțiuni care 
l-a premers. balonul circuited 
rapid din grămadă, trecînd de 
ta Neaga prin multe mîlni, pînă 
ta aripă, BOLDOR pătrunde im
petuos in but, IGNAT trans
formă din poziție dificilă. Mln. 
15: România — Italia 9—0. „Squa- 
dra azzurra" are câteva mo
mente mal bune, beneficiază de 
două lovituri de pedeapsă (mln. 
25 și 29 — ratate însă de Că
pitani ca un începător), eon- 
steuiește primul atac ta min. 26, 
dar Kăcean e la post. Iar în

aeeastă perioadă de insistentă s 
italienilor, Ambrosio șutează ta 
preajma terenului nostru de 
a m, IGNAT blochează min
gea, o urmărește, uretnd vl’uros 
do-a lungul spațiului de joc 
ptaă... ta eseu I Tot el transfor
mă 4, in mln. 31, România — 
Italia 15—0. „Uvertura" echipei 
române stabilește, patru minute 
după aceea, din Lp. de ta peste 
40 m, rezultatul ta pauză : Ro
mânia — Italia 18—0, tn duda 
unei noi presiuni a partenerilor, 
cu loader ta post.

șaae minute de la reluare, Ră- 
dulesca blochează, la rindu-i, la 
Ambrosio, șut de urmărire, atac 
periculos, oaspeții rezistă ca 
dificultate. BAcean e ta un pas 
de eseu ta mln. 30, după patru 
minute Lunga recuperează un 
balon transmis, din aglomerare, 
da Comaa Iul Ignat șt acesta în
cearcă drop, apoi încă unul 
(mtn. 56), fără succes. Domina
rea c totală (doar o „contră", tn 
mia. 96, etnd Ambrosio ratează 
Lp. de la 30 m lateral), Băccaa 
nutl atacă o dată, dar nu pă
trunde în but, inevitabilul pro- 
ducindu-se ta mln. 64, ta o »e-

tiune măiastră, poate cea mai 
frumoasă a meciului : „tricolorii" 
porneao te ofensivă din apropie
rea propriului teren de ta metri, 
mingea trece pe la Băcean, 
Toader, Fullna (mereu pe fază). 
Ignat, ajunge ta Lungo, eursă 
decisă a acestuia, continuă 
prompt Boldor. pas ta COMAN, 
cane ajunge Irezistibil Intre 
bare $1 eseu transformat de 
IGNAT. România — Italia M-e. 
Se scurg alte patru minute «L 
ta preajma țintei adverse, gră
mada noastră Împinge fără 
drept de repltcâ, eseu semnat da 
căpitanul formației, MURARIU. 
Italienii izbutesc.- punctele de 
onoare ta mln. 71, prin CESE- 
LIN, care culcă la colț : Ro
mânia — italia 28—4, rezultat 
final, dar după încă două •» 
tacuri viguroase, ea Rădulesen, 
Coman, Boldor sau Răceau ta 
prim-plan.

Arbitral Yves Peyrelongue 
(Stranța), ajutat de M. Vălul 
(România) $ M. Borgato (ita
lia), a condus formațiile : RO
MANIA: Toader — Răcean, Luu- 

Ignat, Nee- 
___ , — Rădn- 
Murarlu — O- 

(mln. 66 Rădo- 
Gh. Ion, numi- 
:___ Căpitani —

(mln. 75 Ca-

lia). * 
MANIA: _______
gOi Fullna, Boldor 
ga (mln. 26 Coman) 
lescu, Dumltraș, " 
roian, Clorăscu 
cana) — Leonte, 
«reseu : ITALIA 
Venturi, Morelli ___ _ __
rand). De loanni, Ceselta — 
Ambrosio, Pietrosantt — Covi, 
Porcellato (min. 43 Pesce). Sae- 
ta — Colella, Favaro — Lupint, 
Plvela, Rossi.

A în clasamentul grupei A 
din CJ6.5 Franța șt U.R.S.S. 10 p, 
România 16 p, Italia 9 p, Spa
nia 4 p.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
automobilism • Cursa de 

la Suzuka (Japonia) a revenit 
pilotului francez Jean-LottK 
Schlesser („Mercedes"), care a 
realizat o medie orară de 170,996 
km. Pe locurile următoare s-au 
situat englezul Kenny Acheson 
(„Mercedes") și francezul Bob 
Wollek („Porsche").

alpinism • După cum se a- 
nunță din Katmandu, o expedi
ție de alpiniștl sovietici, condu- ■ 
să de Vasili Elaghin, a reușit 
să escaladeze, pe versantul ves
tic, vîrful Kancenjunga (6 586 m) 
din munții Himalaia.

CICLISM • După șase etape, 
în competiția ce se desfășoare 
in Columbia conduce rutierul 
columbian Fabio Parra, urmat 
în clasamentul general, la 23 se
cunde, de coechipierul său Al
varo Mejia. Etapa a 6-a a reve
nit la sprint lui Alvaro Mejia, 
înregistrat pe distanța de 156 km 
cu timpul de 4h06:37. 61 Etapa 
a 4-a a „Turului Niedersachsen", 
încheiată la Rintel, după 1SS 
km, a revenit rutierului polonez 
Zbigniew Spruch, cronometrat 
în 3013:21. Cu primul pluton, în

același timp cu ' învingătorul, a 
sosit jt Ludovic Covaci (Româ
nia). ta clasamentul general se 
menține lider Carsten Wolf 
(B.D.GJ. Pe echipe conduce 
R.D. Germană, urmată de Po
lonia, B.F. Germania, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Olanda etc.

HANDBAL • La Kiev, ta 
mecl-retur oontînd pentru semi
finalele „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la masculin, echipa SKA 
Minsk a întrecut cu scorul de 

36—36 (15—41) peS.C. Magdeburg 
și s-a calificat In finala compe
tiției. ta care va întîlnl, ta luna 
mal, campioana României, Stea
ua București. « ta meci retur 
pentru semifinalele „Cupei Fe
derație! Internaționale" masculi
ne, ASK Vorwaerts Frankfurt 
pe Oder (R.D. Germană) a În
trecut .eu scorul de 16—13 (8—6) 
echipa sovietică Sklf Krasnodar 
Si o-a calificat tn finală. In 
primul meci, sportivii sovietici 
clștigaseră eu 19—14.
TENIS • tatr-o partidă 

monstratlvă desfășurată la 
nlla, Jucătorul american 
McEnroe l-a întrecut 
3—6, 6—3 pe fostul campion sue-

la

de- 
Ma- 

John 
cu 6—1,

dez Bjorn Borg • In optimile 
de finală ale turneului de ta Rto 
de Janeiro, contînd pentru 
rele Premiu", brazilianul 
Mattar l-a eliminat ca 0—3. 6—1
pe australianul Peter Doohan, 
iar americanul Todd Witsken l-a 
întrecut cu 6—4, 6—9 pe elveția
nul Claudio Mezzadri.

TIR • ta concursul de 
Plsen, proba de pistol viteză
fost cîștlgată de sportivul polo
nez Malinowski, cu 682 puncte, 
urmat de Kuzmin (U.R.S.S.) — 
661 puncte. • Proba feminină de 
pistol sport, din cadrul concursu
lui de Ia Ciudad de Mexico, a 
fost ctștigată de sportiva sovie
tică Lolita Tvetkova cu 676 
puncte, urmată de suedeza Cris
tina Kaju 662 puncte.

VOLEI • In ziua a treia a 
competiției feminine de la Brno, 
selecționata R.P. Chineze a În
trecut cu scorul de 8—0 (13—7. 
19—19, 15—7) echipa Cehoslova
ciei. Alte rezultate : Olanda — 
Peru 3—6 (15—11, 15—10, 15—11) î 
R.D. Germană — Polonia 3—1 
(15—4, 15—7, 14—16, 15—5).

Campionatul'Franței a intrat în ultima linie dreaptă. Dato
rită unul finiș ta forță, Olymplque Marsilia nu doar că a re
venit ta lupta pentru titlu, dar și conduce (1 punct avans) 
după 33 de etape, echipa lui Forster și Papln părînd să se în
drepte către o victorie finală, care ar fi a cincea din istoria 
clubului.

Numai că. dacă formația antrenată (după demiterea lui Ba- 
nide) de Gerard GUI e demnă de laude pentru spectaculosul 
ei comeback (ultimul titlu al Marsilie! datează din 1972), nu 
același lucru se poate spune despre suporterii 1111 O.M., ce! 
mai turbulențl din fotbalul francez de azi. Ei stat cei care, re
cent, l-au împroșcat cu noroi, la propriu șl la figurat, pe ca- 
morunezul Bell (Toulon) și pe algerianul Ayache (Nantes), ,,ț>e- 
depsindu-!" pentru că au părăsit pe Olymplque. Dar încă mai 
mult : deunăzi, după meciul eu Cannes, spectatorii au invadat 
gazonul lui ..Stade-Velodrome", provocînd grave incidente, eare 
au culminat cu hărțuirea susținătorilor echipei din Cannes pî
nă la... gară !

Cum federația lși va spune cuvlntut, urmînd probabil să 
suspende terenul Iui O.M., violența puWfculuî din Marsilia n-ar 
fi stîmit atîta vîlvă dacă, surprinzător, conducerea clubului n-ar 
fi sărit, pe toate căile, ta apărarea huliganilor, atît Glii cit, 
mai ales. Hidalgo (fostul selecționer al „naționalei", în prezent 
manager general ta Olymplque) făctadu-se că nu pricep ce 
s-a tatfmplat TI fa raport cu actele de vandalism ale unor falși 
suporteri pe care „l'Equtpe Magazine" B numea „bolnavi", Mi
chel Hidalgo s-a mulțumit să eomenteza eS „echipa nu se 
poate dispensa de fidriitatea anul public eare e, uneori, un 
o#c prea cald* Ti
‘ ?ev'ne-. cre<fem, obligatorie, ctad. ta urmă eu cî-
7^2**«sfeiw, la Bordeaux, a aruncat tricoul Iul Olymptqua ta eursiu unul „amical" dis
putat la Sedan (veri ar. 3M al „Sup31men.tuiU<l Fotbal"), Hl- 
dalgoșlGiiis-au indignat, socotind M Cantona ca pe

u? _!? tacafificaWL „ea trebuia sancționat ca asprime ex«n- 
ssș«r eă, procedtad așa, năbădăiosul Cantona 

ttgnlse prestigiul elubuful, auporttnd consecințele. Acela fusese 
insă un act individual, tn vreme ea violența suporterilor e, nu-i 
a9? L unul colectiv. muK mat perleuloa prla el Însuși și 
prin armările Iul. In asemenea sWuațlt, toleranța e păgubi
toare șt primejdioasă.

..Dacă Olymplque are nevoie pentru a elștiga titlul de ase
menea specimene, scria revteta amtntrtii. atunci ea nu me
rită titlul" De acord, pentru că nu totdeauna scopul scuză mijloacele.

Ovîdiu IOANIȚOAIA

Fetbal meridiane
PRELIMINARII C.M.

nr ZONA OCEANIA S-au în
cheiat meciurile din prelimtaa- 
riita C.M. ’96. ta ultimul joc, 
desfășurat ta Sydney, Australia 
— Israel 1—1. Pe primul loc s-a 
clasat reprezentativa Israelului 
cu 6 p, urmată de Australia eu 
4 p Șt Noua Zeelandă cu 3 p.

i Israelului 
baraj ea 

. _______ a dor»
(Paraguay, Columbia șt Ecua
dor) din America de Sud, tnvtn- 
gătoarea acestei partide uimind 
a se califica pentru turnetd fi
nal din Italia.

F.C. Barcelona a terminat la e- 
galitabe (0—0) pe. teren propriu 
cu Valladolid. In clasament con-

urma-
43 p

duee Beai cu 46 p (28 i), 
til de F.C. Barcelona cu 
(M ».

tn continuare, echipa 
va susține un meci de 
dstigâtoarea grupei

CAMPIONATE

9.

DOUA meciuri tn avans din e- 
tapa 29-a din campionatul 
Spaniel : Beal Madrid a suferit 
prima tnfrtngere : 0—2 la Vigo, 
cu Celta. Ambele goluri au fost 
marcate de brazilianul Souza. 
Din formația madrilenă au lip
sit ctțiva titulari, intre el, Bu- 
tragueno. Michel, accidentat în 
prima repriză, a părăsit terenul.

ȘI ÎN ITALIA au avut 
tambătă, două partide ta...........
dl» etapa a 25-a : Fiorentina — 
Napoli 1—3 (pentru Învingători 
aa marcat Carnevale 3 șt Ca- 
reea. Maradona a intrat în re
priza secundă) ; Lecce — Milan 
1—4. Au înscris Barbas (min. 5), 
respectiv Virdis (mln. 26) din- 
tr-o pasă a lui Van Basten. Ce
lelalte meciuri au avut loc du
minică : Ascoli — Como
î—6 î Atalanta — Lazio 3—1 j 
Bologna — Cesena 2—2 ; Inter- 
nazionale Milano — Pescara 2—0; 
Juventus — Pisa 3—1 ; As Ro
ma — Sampdorla 1—6 ; Verona 
— AC Torino 0—6. în clasament 
continuă să conducă 
ternazionale, cu 44 
da Napoli 87 p, 
li p, Sampdorla 31 
tas S6 p etc.

loc, 
avans

detașat lu
pe urmată 
AC Milan 
p, .Tuven-

In timpul meciului Liverpool - Nottingham

DRAMĂ LA SHEFFIELD !
LONDRA, 13 (Agerpres). Pe statfionul Hillsborough din 

Sheffield s-a produs slrnbătă o adevărată dramă în timpul 
Ivi de fotbal dintre echipele Liverpool și Nottingham din _____
semifinalelor Cupei Angliei, 95 de persoane plerzîndu-șl viața șl cel 
puțin 200 fiind rănite. Meciul a fost întrerupt după numai șase mi
nute de joc, elnd numeroși s-uporterl fără bilete au forțat Intra
rea pe stadion, declanșînd incidentele șl panica ta rlndul spectato
rilor. Premierul Marii Britanii, Margaret Thatcher, a dispus deschi
derea unei anchete urgente. • în cealaltă semifinală : Everton — 
Norwich 1—0 p—O)

orașul 
meciw 
cadrul
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