
De 2 Mai
A L 
D E

MII DE BMMSTENI
IN MAREA ARENĂ A DACIADE1
• O paletă întreagă de întreceri sportive la cele mai 

îndrăgite ramuri de sport

Proletari din toate firile, uniți-vă »

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
Uriașul parc-gazdâ a Sălii 

Polivalente din Capitală. « 
Sportului și Culturii s-a aflat 
de 2 Mai, Ziua Tineretului, 
tn ambianța cuceritoare a mii 
de pasionați ai mișcării în 
aer liber, ai exercițiului fizic, 
în această zi de sărbătoare a 
generațiilor în plină 
a milioanelor de 
tinere din patria 
Consiliul Municipal 
rești pentru Educație 
Sixirt, Comitetul

formare, 
tineri șt 
noastră, 

Bucu-
Fizică și 

Municipal 
București al U.T.C. și Consiliul 
Municipal al Organizației Pio
nierilor au inițiat frumoase 
acțiuni sportive, pentru toate 
gusturile și aptitudinile. tn 
cadrul marii arene a compe
tiției naționale DACIADA.

Avînd ca prolog pasionante 
întreceri de trotinete și trici
clete, acțiunea sportivă de 
masă din Parcul Tineretului a 
continuat cu un entuziast cros 
popular, cu participarea copii
lor și elevilor reprezentînd 
toate sectoarele Capitalei și 
Sectorul Agricol Ilfov. Fetele, 
avînd de parcurs un traseu de 
1 000 m, st-au desemnat cîști- 
gătoarea în persoana Mirelei

Grosu, elevă la Școala 190 din 
Sectorul 4. In urma ei s-au 
clasat Doina Ninu — Școala 88 
(Sectorul 3), Monica Ploieștea- 
nu — Școala 111 (Sectorul 4), 
Paula Asproiu — Școala 128 
(Sectorul 5) și Iuliana Istrate
— Școala 60 Fundeni (Sectoral 
Agricol Ilfov). A fost o dis
pută strînsă, solicitantă, în 
condițiile unui traseu specific 
alergărilor de cros (teren va
riat), dar încheiat’ de toate 
concurentele care au luat 
startul. în cazul băieților 
(1 500 m). pe locul I s-a situat 
Costel Burtea — Liceul ind. 
1 I.M.G.B. (Sectorul 4), talo- 
nat de colegul său de liceu 
Emil Croitorii. După ei au so
sit Daniel Sîrbu — Liceul 
Electronica (Sectorul 2), Ma
rius Capră — Școala 190 
(Sectorul 4) și Dragoș Costache
— Școala 139 (Sectorul 5). Ca 
și în disputa fetelor, proba a 
avut o desfășurare interesantă, 
cu concurenți ambițioși, cu un
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Echipele românești de club, In virlul ierarhiei handbalului continental icminin

STIINTA BACĂU» 7

După ce handbalistele de la 
Știința Bacău obținuseră caii, 
fi car ea in finala competiției 
continentale „Cupa Cupelor", 
întrecînd in semifinale forma
ția bulgară Ț.S.K.A. Septem- 
vriisko Zname Sofia, scriam in 
ziarul din 29 martie: „Desigur, 
finala cu formația sovietică 
din Krasnodar va pune alte 
probleme în fața jucătoarelor 
din Bacău, dar profesionalita- 
tea și competența celor doi an
trenori, precum si puterea dc 
muncă și valoarea sportivelor 
pot face ca despre clasa hand
balului românesc să se vor
bească din nou"...

Și trebuie să spunem că a-

COEZIUNE, PUTERE OE MUNCA, DĂRUIRE

(Continuare in pag. 2—3)

Capitalei
mtr-.una C ' '
fi ai Sectorului Agricol Ilfov...

din probele crosului popular, care a reunit reprezentanții tuturor sectoarelor

COMPETIȚII OMAGIALE
Sub

lei de _.. .
au avut ioc, la finele săptămî- 
nii trecute și la începutul ce
lei în curs, tot felul de com
petiții. la
zen(i mii de iubitori al spor- 
tulul, fie 
întreceri, 
Despre 
țiuni 
corespondenții 
ferite județe.

TULCEA. Din cinci col- 
turi ale județului de la gurile 
Dunării, șoimi ai patriei, pio
nieri. elevi, militari și mun-

semnul omagial al Zi-
1 Mai, în întreaga țară

care au fost pre-

direct antrenați in 
fie ’

ci te va 
sportive

ca spectatori, 
din aceste ac- 
ne-au relatat 

noștri din di-

ci tori, 
feta 
într-o 
tei. 
din

participanti la șta- 
„Să în'tîmpinăm 1 Mai“, 

armonie specifică vîrs- 
au deschis, pe stadiomd 
localitate, ediția de vară 

a Daciadei 
apoi 
într-o 
primăvară. , 
lai", .Crosul 
tori, „Cupa 
volei, alte 
ceri la șah 
au polarizat arenele spor
tive din Tulcea. Babadag, Mă- 
cin, Isaccea, comunele Cerna șl 
Mahmudia. Remarcăm doar

S-au
numeroase 
adevărată

„Crosul pionieru- 
tinerilor muncl-

Constructorul" la 
serii de intre- 
și tenis de masă 

arenele

desfășurat 
competiții, 
sultă de

cîțiva dintre participanți : 
muncitorii Aurelia Ghimp 
(I.I.P.T.), Nicolae Avicov (Na- 
vrom Tuloea). elevii Anton 
Zina (Lie. nr. 4). Daniela Man. 
cu (Lie. 
(Lie. de 
Pocora 
pionierii 
(Isaocea) 
(Șc. nr.
CONU).

nr. 3). Viorel Trofin 
și Cristian 

.Spiru Haret"), 
Șerban

marină) 
(Lie. „f.

Marilena 
și George Fiscencu 

i Tulcea). (Ion DIA-

lo dubla intllnire cu Anglia, de la 13 mai

„CONFIRMAREA REVIRIMENTULUI
RUGBYULUI ROMÂNESC 

ESTE INTRU TOTUL POSIBILĂ"

BRAȘOV. Și sportivii din 
orașul de la poalele Timpeiau 
participat la numeroase com
petiții organizate fie pe plan 
municipal, fie in cadril a- 
soctațiilor. disputlndu-și cu
ardoare Irvtiietatea. tn în
trecerile de popi-oe programate 
de Comisia spart-turism a 
Consiliului județean al sin
dicatelor a avut loc un con
curs dotat cu „Cupa 1 Mai", 
la 60 bile mixte, ci participa
re masivă, reunind 
zentanti din 12 asociații, 
finele competiției au 
pe podiumul de premiere 
coleta Judea cu 232 p.d.. 
na Diaconu cu 231 p.d. și 
rina Ilieș cu 229 p.d., toate de

repre- 
La 

suit 
Ni- 

Aii- 
Co-

- susține căpitanul reprezentativei noastre naționale
Pentru rugbyștiii tricolori a 

Început numărătoarea Inversă 
— zece zile pină la mult aș
teptata premieră: repnezentan-

pe 
la 

con-

ții inventatorilor jocului 
grămadă și treisferturi 
București, într-o dublă ___
fruntane. la nivelul echipelor 
A (meci-test) și de tineret „E 
limpede, susține Florică Mu- 
rariu, căpitanul naționalei, par
tidele Cu Anglia înseamnă exa
mene cum nu au mai fost pen
tru noi, fie doar prin necesi
tatea de a alinia două garni- 
turi valoroase deodată intr-o 
asemenea companie. Un veri
tabil moment al adevărului..." 
Experimentatul international 
(66 de meciuri în reprezentati
vă, în 14 ani!) a fost alături 
de colegul său de linie Ale
xandru Rădulescu. de Gheor- 
ghe Leonte, Adrian Lungu, 
Haralambie Dumitraș. Gneor- 
ghe Caragea sau Marcel Tas
tier, șl pe celebrul gazon 
Twickenham, este. asemenea 
celor numiți, și în lotul actual, 
pentru 13 mai. Trimitere® la 
lnttlnirea de acum patru ani a- 
pare, prin urmare, cit se poate 
de firească: „Am irosit ia aeei 
Începui de ianuarie o șansă 
reală... Am pierdui Cu St I»

15, dar să nu uităm că izbu
tisem să ne apropiem, 18—15 
pentru gazde către final, cind 
ne spuneam că se poate. A 
venit însă eseul englezilor în 
ultimele minute... Minute iu 
care, simt la fel și acum, orice 
rezultat era posibil." După 
patru ani, lucrurile stau cum
va altfel fiindcă și echipele, 
și momentul partidei, și datele 
concrete, la zi, ale protagonis
telor slnt altele. Așa e? „Este, 
răspunde flankerul de la Stea
ua, Cu toate că noi avem în 
lotul de acum destui titulari 
de pe Twickenham, iar ia cel 
englez apar cinci nume din 
XV-le ■Trandafirului- '85. 
Dacă oaspeții vin la București 
după ce au învins clar Franța 
și au fost Ia un pas de cîști- 
garea -Turneului celor cinci 
națiuni-, noi ne aflăm înain
tea unui moment despre a că
rui importanță aproape că nici 
nu mai trebuie să vorbim: am 
ieșit din conul de umbră fi
nind tn șah nuterntea echipă a 
cocoșului galic, vlcecampioana

Geo RAETCHI

(Continu^rg H pag, a 4-a)
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Astăzi, etapa

RAPID
București :

precierile noastre 
au fost confirma
te întru totul oe 
prestațiile hand- 
batistelor de ța 
Știința Bacău in 
dubla manșă fina
lă cu puternica 
formație sovietică 
Kuban Krasnodar 
ele menținînrtu-se 
la același «nalt 
nivel demonstrat 
în partidele pre 
cedente, cu Bele- 
diyesi Izmir, S.C. 
Empor Rostock. 
Vasas B ad t[>5sța 
și. apoi, în semi
finale cu Ț.S K.A. 
Septemvriisko Zna
me Sofia.

Partidele finale 
cu redutabila e- 
chipă soviet) că
Kuban Krasnodar 
au confirmat că 
handbalistele bă
căuane alcă(u".esc 
un „team" de 
excelentă valoare, 
că buna lor pre
gătire și m ibili-
zare au stat la baza cuceririi 
acestui prețios trofeu interna
tional.

Dar, să vedem oum a fost 
consolidat frumosul succes 
Handbalistele noastre au abor
dat întrecerea continentală cu 
intenția mărturisită de ,i „ur
ca" cit mai sus... Cuplul de 
antrenori Mihai Pintea si Cos
tel Petrea — care a preluat e- 
chipa de aproape 6 luni — și-a 
propus însă obiective mult mai

Lidia Butnărașu înscrie încă un gol pentru 
Știința Bacău Foto : Aurel D. NEAGU

îndrăznețe. Este adevărat că 
cei doi reputați tehnicieni nu 
și-au mărturisit intențiile de- 
cît cu foarte multă discreție, 
dar cu hotârîre și ambiție. 
Din noiembrie 1988 au reîn
ceput munca de Închegare și 
asamblare a unei veritabile 
ECHIPE. Orele de antrena-

Paul IOVAN

fCcnttnutrre in r>ao » •-•)

ADEVĂRATELE VALORI
Pornită in toamna anului trecut, „caravana" cupelor euro

pene la handbal a ajuns, iată, la final, cele mai bune, 
cele mai bine pregătite, cele mai valoroase dintre partici
pante cucerind, acum, in primăvară, laurii învingătoarelor. 
A fost un drum greu, presărat cu numeroase obstacole, for
mații de primă mini din elita europeană, ciștigătoare de 
campionate, de cupe naționale, fruntașe ale clasamentelor 
diferitelor țări, drum care a propulsat spre vîrful ierarhi
ilor și pe reprezentantele noastre, ca o dovadă peremptorie 
a valorii handbalului românesc, a sportului nostru, în an
samblu. Pentru că, iată, victoriile realizate de Știința Bacău 
(Cupa Cupelor) și Chimistul Rm. Vilcea (Cupa l.H.F.) In 
aceste prestigioase competiții nu te duc cu gindul numai 
la o remarcabilă premieră pentru acest sport cu un palma
res încărcat de succese, ci. înainte de toate, la forța mo
rală, la coeziunea, la abnegația și dăruirea, la patriotismul 
și iubirea de țară de care au dat dovadă componentele celor 
două formații, antrenorii lor. pentru a atinge această per
formanță care stă doar la indemina adevăratelor valori. De 
altfel, nu greșim cu nimic dacă afirmăm că succesul, care 
s-a conturat cu atita pregnanță — stau mărturie scorurile 
șl adversarele depășite (adevărate forțe continentale : S.C 
Empor Rostock, Vasas Budapesta, Ț.S.K.A. Sofia, Kuban 
Krasnodar, Z.V.L. Preșov, Rostselmaș Rostov pe Don, Spar- 
tacus Budapesta, Egle Vilnius etc.) —, a fost și urmarea 
dragostei, a sprijinului colectivelor de oameni ai muncii din 
care fac parte, al tuturor iubitorilor handbalului din Bacău

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

a 25-a din Divizia A de fotbal

STEAUA, CEL MAI VECHI MECI
PROGRAMUL Șl ARBITRII

RAPID - STEAUA
Stadionul „23 August"

V. Antolii (Iași); D. Buciuman (Tim.) și I. Tărcan (Tg. Mureș) 
Sibiu : F.C. INTER ----------
D. Petrescu j N. Volnea (ambii Buc.) și Fl. Popescu
Pitești : F.C. ARGEȘ ~~ ----------
3. Grama (Buc.) ; I. Niculițov (Focșani) șl O. Streng
Oradea : F.C. BIHOR - S.C. BACAU
V. Anghelolu (Buc.) î Al. Mustățea (Pitești) și I, Coț
București : VICTORIA - FLACĂRA

Stadionul victoria din Complexul sportiv Dinamo
N. Dlnescu (Rm. V.); Ad. Porumboiu (Vs.) și M. Ștefănoiu (Tg. J.) 
București :
A. Gheorghe (P. N.7 ; V. Curt (C-ța) și M. Salomlr (Cj.-Nap.) 
Craiova : UNIVERSITATEA ■ ...........
M. Niculescu ; V. Iile (ambii din Buc.) 
Cluj-Napoca :

OȚELUL

- F.C. FARUL
(Ploiești)

(Oradea)

(Ploiești)

_ . i.) și M. ștelănolu
SPORTUL STUD. - F.C.M. BRAȘOV
Stadionul Sportul Studențesc .....................-- - - . —..—,

UNIVERSITATEA -CORVINUL
.. .) șl M. Axente (Arad)

, „U- CJ.-N. - A.S.A. TG. MUREȘ
j ■ S. Neeșulesco (Scornlcești); I. Crftclunescu (Rm. V.) șl V. Banu 
i! (Plolaștl)
I Scornicești : F.C. OLT -DINAMO
J Ad. Morolauu (Pl.li C. Ghoorglțe (Sv.) șl M. ilieș (Olornel)

SWAAAAAAAARAAAMAARAAAAAAAAAAIWUWAM.

I

Toate partidele vor începe la 
«ra 18.

AL PRIMEI SCENE
CLASAMENT

1. DINAMO 24 22 1 1
2. Steaua 23 22 1 0
3. Victoria 24 17 3 4
4. Flacăra 24 12 3 9
5. F.C. Inter 24 11 3 10
6. F.C. Olt 24 8 7 9
7, F.C.M. Bv. 24 9 4 11
8. Sp. Stud. 24 10 2 12
9. Univ, Cv. 24 8 5 11

10. S.C. Bacău 24 9 2 13
11. F.C. Argeș 24 9 2 13
12. „U“ CJ.-N. 23 7 6 10
13. F.C. Farul 24 9 2 13
14. Rapid 24 9 2 13
15. Corvinul 24 9 2 13
18. F.C. Bihor 24 7 5 12
17. Oțelul 24 7 4 13
18. A.S.A. Tg. M. 24 2 2 20

99-22
80-20
62-34
46-32
32-37
26-36
39-42
34- 41
35- 45 21

45
45
37
27
25
23
22
22

15-70 6



MII DE BUCUREȘTENI ÎN ARENA DACIADEI AMBIȚII SPORITE In campionatele
(Urmare din pag. 1)

Lnvingător greu de anticipat.
Practic, acesta a fost cunoscut

metri.
pro-

abia pe ultimii 50 de 
Sigur, spre frumusețea bei !

Sporturile individuale au ră
mas în prim-plan prin con
cursul de patinaj cu rotile (lo
cul I Daniela Dragomir, clasa 
I — Școala 113, fruntașă și 
în întrecerile de... patinaj ar
tistic !), cel de.karturj (printre 

. cei mai activi. Marian Olteanu, 
mecano-grafician în Secția 12 a 
întreprinderii Calculatorul
I.I.R.U.C., campion al țării la 
andurantă, anul trecut), prin 
atractive întreceri de canotaj 
popular (cu „universale"), șah 
(peste 250 de... minijucători la 
simultanele susținute de spor
tivi fruntași din București, 
printre care maeștrii F Ț.D.E 
Emil Pesi și Aurelian Teacă) 
și demonstrații de box (în or
ganizarea unor foste glorii ale 
pugilismului românesc. în 
frunte cu Constantin Gruiescu 
de la I.M.G.B. și Costcl Stă- 
nescu de la Locomotiva). Miile 
de spectatori, care au populat 
marți dimineață Parcul Tine
retului, au mai avut prilejul 
să admire demonstrațiile para- 
șutiștilor îndrumați de veșnic 
tînărul instructor Vasile Sebe, 
altele de modelism (navo și 
aero). De o reușită deplină s-a 
bucurat și concursul-inițiere 
de orientare turistică, o repli
că a celor care au loc, de re
gulă, în pădurile Băneasa și 
Snagov. întrecerile cu harta și 
busola promit să-și formeze 
tot mai mulți adepți !

Trecînd la „jocuri", vom 
semnala în primul rînd afluen
ța de spectatori în jurul mini- 
terenurilor de oină, la de-

monstrațiile echipelor din Sec
torul Agricol Ilfov, cele care 
au reprezentat comunele Chi- 
tila, Dragomirești, Fundeni și 
Mogoșoaia. Merită toată pre
țuirea o asemenea inițiativă, 
pe care prof. C. Lihu

pescu, care conduce un centru 
de inițiere în Sectorul 4), apoi 
volei (și aici două inimoase 
profesoare de educație fizică, 
Eugenia Dimitriu de la Școala 
111 și Maria Vasiliu de la 
Școala 120, împreună cu eleve

INDIVIDUALE DE MOTOCROS
I „REPLII

Demonstrațiile de minirugby au scos in relief pasiunea 
copiilor pentru acest sport al voinicilor

Fotografii de Aurel D. NEAGUAurel D. NEAGU
ședințele Clubului Sportiv Sî- 
tese, caută să o extindă, valo- 
rificînd orice prilej; Cum ne-a 
dat ae înțeles, două alte ac
țiuni demonstrative similare 
vor avea loc luna aceasta la 
Chitila și Vidra, cu sprijinul 
conducerii consiliilor populare. 
Tot la „jocuri", demonstrații 
de minirugby (între spectatori 
și îndrumători, unul dintre 
veteranii sportului cu balonul 
oval, „Bombi" Zamfir), hand- 

- bal (cu nelipsita animatoare a 
acestui sport, prof. Doina Po-

unităților de învă- 
sectoarele 4 și 5). 
fi dificil să cuprinzi 

întreaga masă de mii 
și tineri. care au 

amenajă-

COMPETIȚII OMAGIALE
(Urmare din pag 1)

la Hidromecanica, preoțim 
Nicolae Judea (Hidromeca
nica) cu 237 p.d.. Ion Nițu 
(Feroviarul) cu 235
Mircea Ban (Flacăra) 
(C. GRUIA).

CARAȘ SEVERIN.
traseu marcat în jurul stadio
nului C.F.R. din Caransebeș și 
pe aleile parcului „Teîiuș" 
desfășurat.
excelentă, 
a 
cadrul „Crosu'ui 
și pionierilor", acțiune 
a marcat sărbătoreasca Zi 
1 Mai. Dintre cei aproape 
de finaliști, . calificați 
urma etapelor locale, 
terminat învingători Violeta 
Rotaru (Șc. nr. 7 Reșița) și 
Petru Jula (Liceul Pedagogic 
Caransebeș) — la categoria de 
vîrstă 11 12 _ 1 ,
Dinu și Nicolae Oprea

Pe

Și 
p.d.

un

s-a 
organizare 
județeană 

îndrăgitelor alergări din 
tineretului 

care 
i de

200 
în 
au

într-o 
etapa

categoria de vîrstă 17—13 ani : 
Constantin Mă'iguță (între
prinderea Topleț) La categoria 
tineri peste 20 de ani. (Doru 
Dinu GLAVAN),

BACAU. Etapeile județene 
ale „Crosului Pionierilor" și 
„Crosului Tineretului’*, de
dicate marii sărbători, de la 
1 Mai, au adus Ia start peste 
600 de concarenți, câștigători 
ai etapelor pe localități. 
După întreceri pasionante, 
pe primele locuri s-au clasat : 
Claudia Burcă (Șc. nr. 16 
cău) și Florin Novac (Ș-c. 
Onești) la categ. 11—12 
Doina Petrea (Șc. nr. 27 
cău) și Iulian Ciubotaru

2 Cleja) la categ. 13—14 
Lăcrămioara Enășel (Șc.

aparțin în d 
țămînt din

Sigur, ar 
aici întreaga masă 
de copii și tineri, 
luat cu asalt toate 
rile și terenurile -de sport din 
uriașul parc bucureștean, în- 
tr-o zi superbă, în primul rînd 
prin semnificația ei : o zi a 
tineretului, a generațiilor care 
cresc și se dezvoltă sub soarele 
luminos ni socialismului, bucu- 
rîndu-se din plin de minuna
tele realizări ale poporului 
nostru, înfăptuite sub condu
cerea partidului, a comuniștilor, 
înfăptuiri în rîndul cărora se 
înscrie și sportul, prin Daciadă 
îndeosebi, și prin salba de săli, 
stadioane și bazine de înot 
puse la dispoziția oamenilor 
muncii, a tineretului, cu pre
cădere, pentru sănătatea și 
vigoare !

11—12 ani ; Carmen 
(Șc. 

la cate- 
ani :

Caransebeș) 
de

Ba- 
nr. 5 
ani. 
Ba- 
(Șc.

nr. 7 
goria
Florentina
Reșița) și Milorad 
nr. 9 Reșița) — 
de vîrstă 15—16 an’ : Tatiana 
Blaj (Lie. de matematieă-f:zi- 
că Reșifa) și Florin Teleațca 
(Lie. ind. nr. 2 Caransebeș) la

vîrstă
lancu

13—14
(Lie. ind. 5 
Putnik (Șc. 

la categoria

nr. 
ani. 
din comuna Nicolae Bălcescu) 
și loan 
Moi ne ști) 
Ramona 
Moin-ești)
(Lie. ind. Tg. Ocna) la categ.
17—19 ani. La competiția de 
baschet dotată 
Mai" au fost 
formații masculine 
multe asociații 
municipiu.
LbJJte. Qiittoea kt clasament a 
fost următoarea : 1. Energia
A.M R.T.C., 2. C.P.K.. Bacău, 3. 
C.S.Ș. Bacău (E. TEIRAU).

Iosub (Lie. ind. 1 
la categ. 15—16 ani.

Parascan (Lie. ind. 2 
și Gabriel Cazacu

cu
prezente 

din 
sportive

După aprige 
oi auTea i i 

următoarea :

.Cupa 1 
opt 
niaȚ 
di;
dis-

s.
Autoturismele DACIA 1310 Berlină. Break și DACl'A 1320 se 

livrează pînă la 31 MAI 1380 cumpărătorilor care au banii de
puși la CEC In cont pentru autoturism pînă la 30 IUNIE 1985.

Autoturismele DACIA 500 se livrează cumpărătorilor care au 
banii pentru autoturism pînă la 31 decembrie 1988.

Livrările se efectuează în baza numărului de ordine centrali
zat pe țară indiferent de magazinul de Înscriere după cum ur-

4 k
«
t

Inaugurate la Tg. Mureș, Cam
pionatele Republicane individuale 
de inoiocros, ediția 1989, au con
tinuat duminică cu etapa a doua, 
pe traseul de la Moreni, în 
locul unui interes sporit, 
aproape 80 de alergători de 
te categoriile s-au dovedit, 
cum observa și fostul multipiu 
campion de motocros Mihai Dă- 
nescu, mai bine pregătiți ca 
altă dată, au arătat o mal mare 
poftă de concurs șl au fost mai 
lucizi in momentele dificile, pe 
care le-au depășit cu dezinvoltu
ră. Se vede că actualele campio
nate au stîrnit, mal ales la cla
sele 250 cmc — seniori șl 125 
cmc — tineret, ambiții mai mari 
pe „scena internă", pînă mai 
ieri bîntultă de plictis și indife
rență (de obicei, învingătorii 
erau cunoscuți înaintea startului). 
De data aceasta, foștii out-si- 
deri, in evident progres, au ata- 

balonetă pe principalii 
anulînd chiar invinci- 

imba-

mij-
Cei 

toa- 
așa

cat la... 
favoriți,

. bilitatea unor alergători,
tabili pînă în prezent. Astfel, cu 
excepția clasei 80 cmc, unde a 
apărut un junior deosebit de ta
lentat, F. Szilaghi, victoriile pe 
manșe au fost împărțite între 
diferiți concurenți. La cea mai 
importantă probă din program, 
250 cmc — seniori, FI. Pop și 
D. Titilencu, reprezentanți ai 
generației tinere, au constituit 
un „dublu" remarcabil, ambii a- 
flîndu-se, pe rînd, la condu
cerea cursei. în final, primul a 
cîștigat manșa întîi, iar secundul 
pe cea de-a doua, anunțînd în 
continuare un duel pasionant 
pentru cucerirea invidiatului titlu 
de campion. De valoarea lor s-a 
mai apropiat un alt motocrosist 
din promoția tînără, P. Schmidt, 
sosit în manșa a doua înaintea 
mult mai 
adversari
Ilieș.

Și clasa 
avut doi merituoși învingători pe 
manșe : C. Tompa și, respectiv, 
I. Bogdan, printre animatorii în
trecerii mai numărîndu-se C. 
Duță, P. 
confruntările celor 
motocrosiști de la 
oare și-au- disputat 
ardoarea specifică 
rul campionatului, 
a primit o puternică replică din 
partea lui E. Lucaci, cu care a 
terminat, în final, la egalitate 
de puncte — 37. Un alt băiat

experimentaților
P. Titilencu și

125 cmc

lui 
AI.

tineret a

mai numărîndu-se
Gagyi și E. Dor. în 

mai tineri 
clasa 50 cmc, 
întîietatea cu 
vîrstei, lide- 
M. Dinescu,

care și-a pus în gînd să devină 
mare campion, feroviarul plo
ieștean de 13 ani, S. Radu, s-a 
menținut în lupta pentru întîie- 
tate, dar ‘ a fost nevoit să iasă 
din concurs într-un mod neaș- 

• teptat, " --
versar 
sfîrșit, 
cmc a 
bit, F.
dîrzenie, acesta a învins' adver
sari puternici ca A. Roman, Z. 
Ferenczi, G. Ghereș sau I. Mi- 
lea (ultimul atîta vreme cît i-a 
funcționat mașina, s-a situat 
permanent în lupta pentru un 
loc pe podium). Din păcate, ela
nul unor alergători a fost... sto
pat, tocmai cînd le era lumea 
mai dragă, de apariția unor de
fecțiuni tehnice, înregistrîndu-se 
în total 27 de abandonuri (15 
la clasele 50 și 80 cmc și 12 la 
125 și 250 cmc). Prin urmare, 
mai multă atenție la pregătirile 
motoarelor pentru concurs.

Corpul de oficiali a fost con
dus cu multă 
operativitate de 
Nicoleta Olariu 
Cu toate că în 
plouat torențial, 
canica Moreni (președinte — Gh. 
Lupea) a reușit prin ” ~
depuse de secția sa 
(președinte — Olimpiu 
antrenor — maestrul 
Teodor Bălănoiu) să 
condițiile necesare bunei 
șurări a întrecerilor.

CLASAMENTE ; etapă — 250
cmc -r- 1. FI. Pop (Steaua) 37 p,
2. D. Titilencu (Torpedo Zărnești) 
35 p, 3. P. Titilencu (Torpedo) 
28 p ; 125 cmc — 1. I. Bogdan 
(Steaua) 33 p, 2. E. Dor (Steaua) 
32 p, 3. C. Tompa (Electro Sf. 
Gheorghe) 31 p : 80 cmc — 1. F. 
Szilaghi (Electro) 40 p, 2. A. Ro
man (Steaua) 28 p, 3. Z. Ferenc
zi (Torpedo) 27 p ; 50 cmc — 
1. M. Dinescu (Poiana Cîmpina) 
37 p, 2. C. Lucaci (Torpedo) 37
3. Al. Oprescu (I.P.C. Băicoi) 
p ; general, 250 cmc — 1. 
Pop 77 p, 2. D. Titilencu 69 
3. Al. Ilieș (Steaua) 46 p ;
cmc — 1. E. Dor 66 p. 2. C. Tom
pa 64 p, 3. C. Duță (Steaua) 62 
p ; 80 cmc 1. F. Szilaghi 74 
p, 2. Z. Ferenczi 60 p, 3. 
Roman 59 p ; 50 cmc 
Dinescu 77 p, 2. A. Dumitrache 
(Poiana) 55 p, 3. C. Lucaci 52 p.

Troian IOANIȚESCU

trîntit de un ad-
In

fiind
în manșa secundă, 

spuneam că la clasa 80 
apărut un talent deose- 
Szilaghi. Cu un plus de

competență și 
soții Gabriel și 
din București, 

cursul nopții a 
A.S. Autome-

eforturile 
de moto.
Copariu, 
spoftului 

asigure 
desfă-

P,
29

FI.
P. 

125

Z.
1. F.

1.
A. 
M.

PROMOVĂRI INEDITE ÎN DIVIZIILE d BASCHET

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Stadionul „ 
duiește astăzi 
ciurile de nu 
fotbalului noi 
Steaua, forma 
nesc de pest 
cadrul prime: 
una, ele au: o 
teresante. Ast 
nată de A. 
Dumitriu se 
mentul este 
loare superior 
roviare, aflat; 
de puncte 
14, destul de 
urmărește ro 
în vederea r 
24 mai, de 1 
rînd ca, intri 
pereze pe tc 
dentați (dumi 
se știe, Lăi 
Stoica). Sper; 
bucureștenilo 
„23 August" 
partidă derm 
nam, de tr; 
Steaua — R, 
etapei de di 
primește vis

/nm
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> mează. la magazinele :

I
 BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

municipiul București, județele. Giurgiu și Teleorman.

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Argeș, Dîmbovița Olt, Prahova. Vîlcea. Dolj, Gorj.

BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Ju
dețele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Bacău, Buzău. Neamț, Vrancea.

CLUJ — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Județul 
Cluj.

I
IAȘI —pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
Botoșani, Iași Suceava, Vaslui.

TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul 
județele Arad Bihor, Timiș.

REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
țele Alba, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți.

BAIA MĂRE — pentru cumpărătorii cu domiciliul 
județele Bistrița Năsăud. Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju
dețele Dolj și Gorj.

BRAILA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju- 
i dețele Brăila Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Galați. 
11 SIBIU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul 
] Sibiu.

Livrarea autoturismelor pentru cumpărătorii cu plata în rate 
se efectuează la magazinul auto la care este arondat județul 
în care se află banca prin care urmează a se reține ratele 

1 lunare.
Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și 

i capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.
[ Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
! banii depuși la C.E.C. în cont pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISMELE OLTCIT CLUB — pînă la 39 SEPTEMBRIE 
1 1988.
| AUTOTURISMELE DACIA 1410 SPORT — pînă la 30 IUNIE 
i 1987. _

județele

stabil In

tn jude-

stabll tn

4

4

J
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Noile promovate în Divizia A 
de baschet sint echipele Gaz Me
tan C.S.Ș. Mediaș (antrenor : C. 
Tătara), Comerțul C.S.Ș. Sf. 
Gțieorghe (antrenor : A. Vancsa) 
la fete; Academia Militară Meca
nică Fină li București 
nori : JR. Diaconescu și I. 
și OȚELINOX Tîrgoviște 
nor; I. Valerian) la băieți, 
acestea, formațiile Gaz Metan ---_ 
diaș și OȚELINOX vor juca pen
tru prima dată în Divizia A. 
Rezultatele înregistrate în ulti
mele turnee ale Diviziei B de 
tineret, la sfîrșitul cărora au fost 
cunoscute noile divizionare * *

FEMININ, GIUJFA 1-8
(la Sibiu)

Gaz Metan Mediaș : 81—58 
C.S.M. Gheorgheni, 91—67 cu 
litehnica Timișoara, 87—62 cu E- 
lectro Botoșani, 92—75 cu Comer
țul Sf. Gheorghe ; Comerțul Sf. 
Gheorghe : 75—79 cu Robotul Ba
cău. 89—77 cu C.S.U. Ploiești. 
68—58 cu Rapid Oradea ; Politeh
nica Timișoara : 79—71 cu Rapid 
Oradea, 76—75 cu C.S.M. Gheor
gheni, 89—5? cu Electro Boto
șani : Robotul Bacău : 69—84 cu 
C.S.M. Gheorgheni, 65—80 cu 
C.S.U. Ploiești, 66—64 cu Rapid 
Oradea : C.S.U. Ploiești : 81—54
cu Electro Botoșani, 74—62 c.u 
C.S.M. .Gheorgheni. ; Rapid Ora
dea : 79—67 cu Electro Botoșani.

CLASAMENT î 1. Gaz Metan
C.S.S. Mediaș 23 «p, 2. Comerțul 

~ Po-
C.S.Ș. Timișoara 22 p. 

Robotul I.P.E.P. Bacău 21 p, 
C.S.U. Prahova Ploiești 20 p.
C.S.M. Viitorul Gheorgheni 
p. 7. Rapid C.S.Ș. 1 Ora-

(antre- 
Breza, 
iîntre
Dintre 

Me.

A •

CU 
Po-

3.C.S.ș. Sf. Gheorghe 22 p, 
litehnica
4.
5.
6.
17
dea 16 p, 8. Electro C.S.Ș. Bo
toșani 15 n.

THe TONESCTT, coresp
GR~PA 9-16 (la Ti-rce<i)

P.T.T. București : 80—59 cu Lu
ceafărul Tîrgoviște, 53—43 cu 
Constructorul Craiova. 32—64 cu 
Confecția Focșani, 45—62 
fecția

63—56
68—47 __ . _____ _
ru! Tîrgoviște : 62—71 cu Voința 
lași, 59—62 cu Mobila II Satu 
Mare, 59—57 cu Constructorul

Tulcea ; Confecția 
cu Constructorul 

cu Confecția 
cu Voința Iași ;

cu Con- 
Tulcea • 
Craiova 
Focșani 

Luceafă-

ADMINISTRAȚIA DE
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 26 APRI
LIE 1989. Cat. 2 : 1 variantă 25% 
a 50.000 lei ; cat. 3 : 12,25 a 4.474 
lei ; cat. 4 : 49,75 a 1.102 lei ; 
cat. 5 : 108,75 a 504 lei ; cat. X: 
98,75 a 555 lei ; cat. Z : 2.272,25 
a 100 lei. Report la categoria 1 :
54.810 lei ; report la categoria 2 :
4.810 lei. Ciștigul de 50.000 lei 
a fost obținut de participantul 
Bucur Constantin din Bacău.
• CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 30 APRI
LIE 1989. Cat. 1 (13 rezultate) : 
3 variante 25% — autoturisme
„Dacia 1.300“ (70.000 lei) ; cat. 2 
(12 rezultate) : 3 100% a 10.145 lei

• PLOA 
rea pe tot 
serios pu’ 
spectatori 
cu Unive 
spune, cei 
stea lor £ 
cel puțin 
mal fi ! e 
ționalul ci 
cînd fund 
vîrf de at 
zul ca e> 

® DOU 
tida Flac 
echipei g; 
lui a scos 
nu tele 50 
lutare, p< 
deschisă 
care i-au 
lui Dinan 
ce mai t 
atacurile 
Pană a f 
chipei pi 
Ni cui eseu 
de apără 
Dinamo : 
rului s-a 
telefonice 
LUL . ” 
nute — 
mas la 9

O RE1V 
Sportul S 
au apăru 
mâții. I. 
(20) plus 
nu fac i 
bază, lat; 
speranțe 
buit la r 
nat. Și î 
cerilor t 
Lăcătuș 
di o nulul 
timpul, 
tru ne s 
adevărat 
jucător, 
ția disp: 
decît o i 
are drep

e MEC 
Farul și 
londonez 
dUDă pa 
nul. vizi 
foarte r< 
di at rim 
gheața", 
excelent 
cui lui .

I
Titară Mecanică Fină II București 
22 p, 2. OȚELINOX TirgOVÎște 22 
p, 3. Automatica București 21 p, 
4. U.R.B.I.S. București 20 p, 5 
Politehnica Sportul Studențesc 
București 20 p, 6. C.S.U. T.A.G.C. 
Ind. Brașov 18 p, 7. Mecanica 
C.S.Ș. Mediaș 16 p, 8. Politehnica 
C.S.ș. Unirea Iași 16 p.

ion TUDOR, coresp
GRUPA 9-16 (la Brașov)

I.C.I.M. Brașov : 79—58 cu So
distul Rm. Vîlcea, 60—49 cu O- 
limpia Arad, 77—70 cu I.C.E.D. IJ 
București, 86—65 cu Pandurii Tg. 
Jiu; Constructorul Craiova: 81—64 
cu Olimpia Arad, 72—54 cu E- 
lectrica Fieni ; I.C.E.D. II Bucu
rești : 69—67 cu Torentul Galați 
€9—54 cu Sodistul Rm. Vîlcea ; , 
Torentul Galați : 91—60 cu Pan
durii Tg. Jiu, 77—49 cu Construc
torul Craiova ; Electrica Fieni : 
69—63 cu Torentul Galați, 2—0 
(adversarii nu au prezentat le
gitimațiile jucătorilor) cu Pandu
rii Tg. Jiu ; Olimpia Arad : 

’82—49 cu Electrica Fieni, 64—G0 
cu I.C.E.D. II ; Pandurii Tg. Jiu : 
72—63 cu Sodistul Rm. Vîlcea.

CLASAMENT : 9. I.C.E.D. II
A.C.M. 6 București 21 p, 10—13. 
Torentul C.S.U. Galați, I.C.T.M 
T.A.G.C. Ind. Brașov, Constructo
rul T.A.G.C.M. Craiova, Electrica 
Fieni 20 
Arad 19 p, 
Rm.
C.S.Ș. Tg. Jiu 16 n.

Carol GRUIA, coresp.

Confccția Focșani • 
Mobila II Satu Mare, 
Metalul Salonta ; Me- 

48—64 cu Con-

Craiova ;
51—47
53—50
talul Salonta : 
slructorul Craiova, 63—66 cu Mo- 
bila II Satu Mare ; Mobila II 
Satu Mare : 53—50 cu .
Iași.

CLASAMENT : 9. P.T.T. 
rești 22 p, 10. Confecția 
Tulcea 22 p, 11. Luceafărul ROM- 
LUX Tîrgoviște 21 p, 12. Con
structorul T.A.G.C.M. Craiova 20

13. Confecția C.S.Ș. Focșani 
Voința C.S.Ș. Unirea
15. Mobila II C.S.Ș.

17 p, 16. MetaluJ

cu 
cu I

Voința

BUCU- 
C.S.Ș.

P.
20 p, 14.
Iași 19 p,
Satu Mare
I.M.P.S. Crișul II Oradea 15 d

coresp
1-8

Ioan DIACONU,
MASCULI?4, GRUPA 

(ia Tîrgoviște)
A cademia Militară

Fină li București : 93—90 cu Po 
litehnica București, 101—84 cu Po* 
litehnica Iași, 77—80 cu U.R.B.I.S 
București, 79—72 cu C.S.U. Bra
șov ; OȚELINOX Tîrgoviște j 
92—61 cu Mecanica Mediaș, 83—67 
cu Politehnica București, 111—81 
cu Politehnica Iași, 116—32 cu 
U.R.B.I.S. ; Politehnica București: 
60—58 cu Mecanica Mediaș ; 
83—84 cu Automatica București ; 
U.R.B.I.S. Î 07—93 cu C.S.U. Bra
șov; Automatica București: 85—74 
eu Mecanica Mediaș, 73—67 cu 
Politehnica Iași ; C.S.U. Brașov » 
101—85 cu Mecanica Mediaș.

CLASAMENT : 1. Academia Ml-

Mecanică

MSCIIEI"
turnee preliminare ale 
R, Baschet", competl-

p.

I
I
I
I
I
I
I
I

14. Olimpia C.S.Ș.
15. Sodistul C.S.Ș.

Vîlcea 18 p, 16. Pandurii I
I

Ultimele
Cupei F.

ție rezervată divizionarelor mas
culine A (fără jucătorii din lo
tul național), se vor desfășura 
săptămînă aceasta, după urmă
torul program — seria A, la Tg. 
Mureș, joi : C.S.U. Balanța Si
biu — Dinamo București, Metalo- 
tehnica Tg. Mureș — Academia 
Militară Mecanică Fină Bucu
rești ; vineri : Dinamo — Aca
demia Militară, C.S.U. — Meta- 
lotehnica ; sîmbătă : Academia 
Militară — C.S.U., Metalgtehnl- 
ca — Dinamo ; seria B, la Con-

stanța, joi : Universitatea Meta
lul Roșu Cluj-Napoca — Steaua. 
Farul C.S.Ș. 1 “
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
ncri : I.C.E.D. — 
Steaua ; sîmbătă 
I.C.E.D., Farul — 
în Capitală, sala 
la ora 16 : Dinamo I.M.P.S. 
radea — RAMIRA Baia Mare.
pid C.S.Ș. 5 București — ELBA 
Timișoara ; vineri de Ia ora 16 : 
ELBA — Dinamo, Rapid — 
RAMTRA ; sîmbătă, de Ia ora 9 î 
RAMTRA — ELBA, Rapid — Di
namo.

Constanța 
București, 
„U“, Farul 
: Steaua
„U“ ; seria 
Rapid, joi

vi-

C, 
de 
O- 

Ra-

SIAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ
și 284 25% a 2.536 lei ; cat. 3 (11 
rezultate) : 162 100% a 805 lei și 
5.571 25% a 201 lei. Report la 
categoria 1 : 402.413 lei. Ciștigurile 
în autoturisme „Dacia 1.300“ 
(70.000 lei) au revenit participan- 
ților Drule Alexandru din Baia 
Mare, Lupulescu A. loan din loc. 
Ohaba Lungă, jud. Timiș și 
Roșea N. Nicolae din Sulina.
• In această săptămînă, parti- 

cipanții au din nou posibilitatea 
să-și valorifice șansele cu mari 
succese, o dată cu organizarea 
TRAGERII EXCEPȚIONALE PRO- 
NOEXPRES de duminică, 7 mai 
1989, prima acțiune cu caracter 
deosebit- a acestei luni. Atracti-

vitatea formulei constă, între al
tele, în faptul că se extrag 42 
de numere, în cadrul ‘ “ 
trageri „independente4*, 
8 și, respectiv, 6 numere
• Redăm mai jos și 

înscrise la concursul 
SPORT de duminică, 7 mai 1989 : 
1. S. C. Bacău — Victoria ; 2. O- 
țelul — F. C. Bihor ; 3. Corvi- 
nul — „U“ Cluj-Napoca ; 4. A- 
talanta — Cesena ; 5. Bologna — 
Napoli.; 6. Fiorentina — Como ; 
7. Verona — Pisa ; 8. Juventus- 
Inter ; 9. Milan — Torino ; 10.
Pescara — Lazio ; 11. Roma — 
A scoli ; 12. Cremonese — Pado
va ; 13. Genoa — Bari.

a S ex- 
cu cite 

flecare, 
partidele 
PBONO-

F.
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Ca-rpați C 
Gura Hum< 
vîntul Fras 
3—0 (2—0).
Neamț — ( 
(1-1). C< 
— Metal 
(1—0). For< 
minorul R- 
talul Rădăi 
Vatra Dorn 
Iași — Au 
(2—0) Met: 
brul Șiret

Pe prime 
după etapa 
GURA HUli
2. Fores ta
3. Metalul 
pe ultimei) 
Frasin 17 
Celuloza P

Viitorul 
Galați 5—2
— Textila 
Victoria C. 
Mun. Gh. 
(4—0), Pro 
rea Negre; 
NAVROM 
nica Huși 
N'aval Gal 
lui 3—0 (1-
— Gloria C 
Petrolul R 
Bacău 2—3

Pe prim 
RUL VAS 
Glo-ria C.F
3. Mecani’
4. Partiza 
26)... pe u' 
Tecuci .17 
Negrești 1 
Sport Gal
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bucureșteni. Gazdele, a.itoare 
ale unei victorii prețioase ia 
Hunedoara, se vor afla în fata 
unei ecbipe care a venit și ea 
cu două puncte din deplasarea 
la Moren i. în perspectivă, deci, 
o întîlnire interesantă Intre 
două echipe în formă. învinsa

Astăzi,

în Divizia A
F.C. Oltului, Corvinul, se de
plasează la Craiova, dornică — 
se înțelege — să recupereze din 
„daunele" precedentei „runde". 
Și aici putem anticipa un meci 
de mare luptă și echilibru, 
gazdele marcînd o vizibilă re
venire, Urmărind — acum — 
concurentele lansate în compe; 
tiția pentru un loc european, 
constatăm că Inter Sibiu re
vine pe teren- propriu, unde 
primește vizita unei echipe. 
Oțelul, care simte amenința
rea retrogradării de pe locul 
unde se află (17). Iar Flacăra

Moreni va evolua în Capitală, 
în compania Victoriei, formație 
care joacă cu multă regulari
tate, dovadă și distanța care 
există între ea și chiar adver
sara ei de astăzi (10 puncte). 
După un punct reconfortant 
(cucerit la Brașov), „U“ Cluj 
Napoca va da replica „lanter
nei roșii" (A.S.A. Tg. Mureș), 
de mult absentă de pe lista 
formațiilor care au acumulat 
puncte. Iar brașovenii, egani 
de duminică ai clujenilor, vor 
fi prezenți la București pentru 
o partidă grea, dată fiind as
censiunea, nu doar în clasa
ment, ci și ca joc, a Sportu
lui Studențesc. în Trivale, F.C. 
Argeș (locul 11), întîlnește pe 
Farul (poziția a 13-a) ; două- 
echipe cu același număr de 
puncte și cu intenții similare, 
de a evada din „zona nisipuri
lor mișcătoare". La Oradea, 
gazdele, ajunse pe locul’ 16, se 
vor afla în fața unei echipe 
care a dat, adeseori, bătaie de 
cap adversarelor ei în med 1- 
rile din deplasare — S. C, 
Bacău.

W Șl GAZON
^LA de duminică și căde 
ur. a echipei, a .,’ernut** 
■eșan. Cel mult 1000 de 
at în tribune la meciul 
va, ei fiind, cum «-ax 

i mai pasionați. In cin-
A.S.A. să dobîndească 
teren propriu. Timp ar

I, Gică Popescu, interna, 
istură de „jolly-joeker44 : 
î prima repriză), cînd 
a doua. Ar fi totuși ca- 
ă înceteze... (I. C.).
BUNE a avut, în par- 

, foarte tînărul portar ai 
i prima parte a meciu- 
ata făcute, iar între mj- 
ilte cîteva intervenții sa- 
primit aplauze la scenă 
nceput cu cîteva ezitări 
Se experiență, libero -ul 
cur, a evoluat din ce în 
it, în repriza secundă și 
tost mai rare, a Costel 
sl mai bun jucător ai e-

Nunweiller și Spiridon 
viu“ fiind greu de oprit. 
?tl. • Cînd. în min. 75 
lea gol. gîndul cronica- 
lul următor al relatării 

: LIDERUL — LA GO 
'/ai rămăseseră 15 mi 

s . putut marca și au ră

’onica partidei Steaua - 
ie stadionul din Ghencea 
ști tineri. în ambele tor- 
ani). Negrăit (21). Dobr<? 
u, Stancu, jucători care 
aritate din echipele de 
ități care cuprinde multe 
nostru. Toți au conlri- 

bune partide de campjo 
siguri. în atenția condu- 
pectivelor formații. £5 
da dintr-o cabină a ’’ta- 
suferit cu adevărat tei 

’ază. Internaționalul oos- 
c : „A fi spectator e c.« 
t a te afla în teren, ca 
chimburi de mingi, emo- 
rgine ea nu se termină

fluier al arbitrului... Și

CONSTANȚA, dintre F.C 
ășurat într-o atmosferă... 
a 'repriză, dar mai ales 
ceață au invadat stadio- 
— la un moment dat — 
onstănțeană a găsit ime- 
și ceața, o să spargem 
u. spre sfîrșitul partidei, 
e a impresionat prin jo- 
Seara, după meci. în au

tocarul Rapidului, jucătorii feroviari își repro
șau faptul că au pus preț doar pe apărare, în 
dorința obținerii unui scor alb. Masată în pro
pria jumătate de teren, pînă la urmă echipa 
din Giulești a trebuit să cedeze. • Portarul 
Barba a făcut o partidă foarte bună, apărînd 
mingi grele. A fost învins o singură dată de 
Tătăran, cînd nu mai avea ce face. Iată un tî- 
năr portar care se impune pe zi ce trece. (Gh. 
Ner.).
• EȘECUL NEAȘTEPTAT al echipei hune- 

dorpne pe terenul propriu. în fața lui F.C. Olt 
a fost suportat cu greutate de public, în final 
cînd și-a manifestat nemulțumirea, unii dintre 
suporteri depășind însă, limitele sportivității, în 
preajma sediului clubului. Cea mai elocventă 
dovadă a nemulțumirii rămîne, totuși, numărul 
mereu în scădere al spectatorilor. • După ce 
a fost unul din factorii hotărîtori "ai înfrîngerii 
echipei sale, Corvinul, libero-ul Suciu părea 
că și caută un cartonaș roșu prin placajele... 
rugbystice din repriza secundă. Noroc că arbi
trul nu i l-a arătat decît pe cel galben ! • 
Apropo de arbitraj : la Hunedoara s-a aflat o 
brigadă F.I.F.A. care, cu excepția tușierului I. 
Crăciunescu — prins pe picior greșit la cîteva 
ofsaiduri... elementare — șf-a onorat firma. 
(S. Pv.).
• LA BRAȘOV a plouat înainte și după joc. 

In timpul partidei a fost soare. A... plouat însă 
cu ratări, una mai mare ca alta, cu greșeli co
pilărești. • Cam 10 băiețandri strigau „Știința, 
nu uita, joacă la valoarea ta", dar se vede 
treaba că studenții nu prea i-au auzit pe înfo- 
cații lor suporteri. • Cîteva „nesincronizări" 
între arbitrul de centru și tușieri. mai ales cu 
Titorov, au creat discuții și nemulțumiri printre 
cei de la F.C.M. Brașov dar noi credem că ar
bitrul A. Porumboiu a avut dreptate. Iar re
zultatul de 1—1 cu „U“ nu i se poate imputa 
absolut deloc. • Ce se întîmplă cu Andrași ? 
în campionatul trecut el se remarcase ca un 
jucător de mare perspectivă, iar acum, la 24 de 
ani, nu e nici rezervă. (Al. C.).
• FĂRĂ ÎNDOIALA, Oțelul Galați traver

sează un moment dificil. Anul trecut, în aceeași 
perioadă visa ...frumos, iar publicul a fost ală
turi de echipă meci de meci, pînă la împlinirea 
unei veritabile performanțe pentru fotbalul gă- 
lățean. Acum spectatorii vin. dar sînt mai pu
țini la număr și parcă ,neutri44. Și duminică 
la meciul cu F.C. Argeș intrarea pe teren a 
..galbenilor" a fost primită cu ceva din răceala 
norului trecător de pe cerul stadionului. Echipa 
gălățeană resimte acut și nevoia de puncte, și 
nevoia de public. Poate de aceea, chiar și cînd 
are avantaj pe tabelă, joacă atît de crispat, cu 
gîndul că orice pas greșit nu-i (mai) este ier
tat. . Mai mult ca orieînd. acum ne trebuie cel 
de-al «12»-lea jucător44 — ne spunea după meci 
unul dintre oamenii de' suflet ai Oțelului. Și 
cîtă dreptate avea I S Tînărul Viorel Tănase 
a arătat. în două-trei faze că locul lui ar fi în 
..114<-le de bază. Oricum, o dată cu trimiterea 
lui în teren a fost un plus de ..lumină44 (a se 
citi : luciditate) în jocul gălățenîlor. m Pe banca 
Oțelului a debutat ca secund fostul antrenor si 
..speranțejor" gălățene Ion Morohai. (G. RotJ
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SERIA A IlI-a
Olimpia Rm. Sărat — Autobu

zul Voința Odobești 3—o (2—0) 
Arrubium Măcin — Hidrotehnica 
Buzău 3—2 (0—1). Chimia Buzău
— Foresta Gugești 3—1 (1—0).
Celuloza Adiud — Petrolul Brăila 
Ianca 3—0 (0—0). Ș.N.-C.S.S. Tul- 
cea — Petrolul Berea 2—0 (1—0). 
Progresul Isaccea — A.S.A. Bu- 
zău 6—1 (2—0) Granitul Baba-
dag — Victoria Tăndărel 1—0 
(1—0). Laminorul Brăila — C.S. 
Progresul Brăila 1—1 (0—0).

Pe primele locuri s 1. OLIMPIA 
RM. SĂRAT 37 p (44—6), 2. C.S. 
Progresul Brăila 27 p (41—25). 3. 
Chimia Buzău 27 p (37—25)... pe 
ultimele locuri : 15. Laminorul
Brăila 16 p (24—39). 16. A.S.A. 
Buzău 16 o (28—43).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Voința I.C.S. 

Medgidia 2—1 (1—1). Unirea Ur- 
ziceni — Petrolul Băicol 3—1 
O—1). Victoria Munteni Buzău
— ISCTP Ulmeni 2—5 (1—4) — t-a 
jucat la Lehliu. viitorul Chirnogl
— Montana Sinaia 0—2 (0—11
Progresul C.S.S. Medgidia — 
CONPREF Constanța 5—o (2—0) 
Victoria Floreștl — Olimpia Slo
bozia 1—1 (o—0). Portul Constan
ta — S.N. Oltenița 2—0 (2—0)
Unirea Cîmnina — Victoria Leh
liu 2—0 (0—o).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 35 p (51—14), 2. Mon
tana Sinaia 33 d (53—17). 3. Pro
gresul Medgidia 33 p (44—20). 4. 
Portul Constanta 32 p (51—22)... 
pe ultimele locuri : 15. Viitorul 
Chirnogl 16 d (27—56). 18. Victo
ria Munteni Buzău 2 n (14—83.)

SERIA A V-a
A.S.T.C. București — C.S.M. 

Unirea Alexandria 1—4 (0—3)
I.M.G. București — MECON

București 3—1 (2—0), Chimia Tr. 
Măgurele — Metalul București 
2—1 (0—1). Autobuzul București
— ROVA Roșiori 1—0 (1—0). A.S. 
Dunăreană Giurgiu — Automatica 
București 2—0 (0—0). Viscolii
București — Danubiana Bucu
rești 1—0 (0—0). C.F.R.-B.T.A.
București — Petrolul Roata de 
Jos l—o (1—0). Petrolul Poieni — 
F.C.M. Victoria Giurgiu 3—3 
(1—2).

Pe primele locuri : 1. UNIREA
ALEXANDRIA 34 p (51—14). 2 
Autobuzul București 33 p (46— 
13). 3. I.M.G. București 30 p (39— 
18)... pe ultimele locuri : 15. Pe
trolul Roata de Jos 17 p (33—36). 
16. Petrolul Poieni 2 p (11—98).

SERIA A VI-a
Mecanica Fină București — A- 

vicola Crevedla 2—1 (0—8). Mus
celul Cîmpulung — Metalul Fi- 
lipești 1—0 (0—0). Minerul Fill- 
pești — Electrica Ti tu 7—0 (4—0), 
Cimentul Fieni — Minerul Sotîn- 
ga 2—o (1—0). Electronistul 
Curtea de Argeș — Tehnometal 
București 2—0 (1—0). A.S.A. Chi
mia Brazi — Progresul Energia 
București 1—2 (1—1). TUPS Chi- 
tila — Forestierul Băbenl 1—1 
(1—1). Unirea Pitești — Electrica 
Fieni 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINĂ BUCUREȘTI 34 p 
(39—14). 2. Progresul București 
26 p (38—22) — penalizată cu 3 p, 
3. Muscelul Cîmpulung 24 o (27— 
25) 4. Unirea Pitești 24 p (32—
33)... pe ultimele locuri : 15. A- 
vicola Crevedia 18 p (39—43). 16. 
Electrica Fieni 17 p (24—33).

SERIA A Vil-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

Dacia Cozia Călimănesti 1—0 
(1—0). I.O.B. Balș — Dierna Or

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

Iată că nici etapa a 25-a a Diviziei B nu 
a dus lipsă de surprize. Se detașează, evi
dent, „remiza" realizată de Dunărea Călărași 
pe terenul uneia dintre pretendentele la pro
movare, Chimia, vîlcenii smulgînd in extremis 
egalul, mai exact cu trei minute înainte de 
final. Cu alte cuvinte. Dunărea a creat, pe 
moment, albie favorabilă Jiului, petroșenenii 
izbutind să mai adauge un nou punct la 
„adevăr" (1—1 la Slatina). O altă surpriză 
poate fi considerat scorul cu care s-a în
cheiat meciul Politehnica Iași — Gloria Bu
zău, un 0—1 mai puțin previzibil dacă ne gîn- 
dim că la începutul actualei ediții ieșenii erau 
pe lista candidaților la revenirea pe prima 
scenă, Orgoliu, se pare, au avut doar bu- zoienii.

Pe ansamblu, stapa a fost fa voi abilă frun
tașelor din prima și a treia serie. Petrolul se 
distanțează, făcînd — în consecință — alți 
pași mari spre atingerea obiectivului propus, 
de vreme ce urmăritoarea sa, F.C.M. Progre
sul '.Brăila, n-a punctat. La rîndul lui, tande
mul „Poli" — U.T.A. a scăpat de amenințarea 
Olimpiei, dar mai ales de obsesia zicalei „cînd 
doi se ceartă, al treilea ctștigă" Timișoreni] 
și arădenii vor continua, după toate proba
bilitățile, lupta „în doi", anunțînd un pasionant 
duel. La fe) de pasionantă va fi, fără Îndoia
lă, și disputa pentru evitarea locurilor care 
indică Divizia C, în „hora" retrogradării 
(prezentă în toate cele trei serii) fiind prinse 
destul de multe echipe, care, fiecare în parte, 
speră și își joacă șansa.

ÎN ȘAPTE MINUTE,
Of EA 0-1 EA 3-1...

Metalul Piopeni — 
Ceahlăul P. Neamț 3-1 (0-1)

Aș.a cum era de așteptat, meciul 
a început în nota de dominare 
a gazdelor, dar acțiunile lor o- 
fensive au fost stopate sau res
pinse de fiecare dată de o a- 
părare ermetică și bine grupa
tă. Ceahlăul începe să cuteze 
mai mult și Gherghe (min. 23) 
reia cu capul peste bară, din 
poziție ideală, un balon centrat 
impecabil de Amarghioalei. După 
ce, la poarta cealaltă, ștefănescu 
(min. 30) ratează și el o bună 
ocazie de a înscrie, iată că-n 
min. 35 echilibrul se fringe în 
favoarea oaspeților : o acțiune 
purtată în viteză pe centrul te
renului îi descumpănește pe a- 
părătorii formației din Piopeni 
și „un-doi“-ul Jitaru — GHER
GHE îi dă posibilitate ultimului 
să înscrie, cu un șut sec, din 
marginea careului de 16 m: 0—1. 
La reluare însă, ritmul impus de 
Metalul este de-a dreptul sufocant 
și. după ce Răchită (min. 50) ra
tează egalareă, șutînd din poziție 
bună pe lîngă bară, oaspeții 
sînt pur și simplu îngenunchiați, 
primind în 7 minute nu mai 
puțin de trei goluri, care au fost 
hotărîtoare în stabilirea unui în
vingător merituos. în min. 51, 
după o serie de șuturi consecu
tive spre poarta lui Coșerariu, 
RADU înscrie din apropiere : 
1—1 ; în min. 54, Argăseală îi 
pasează „printre" lui ȘTEFA- 
NESCU, care țîșnește și trimite 
balonul în colțul scurt : 2—1 ; în 
min. 58 o țesătură de pase la 
mijlocul terenului, mingea ajun
ge pe dreapta la Dumitrache 
„urcat" în atac și balonul cen
trat de acesta este reluat impa- 
rabil de ARGASEALA, la vinclu, 
de Ia 16 m : 3—1.

A arbitrat : A. Czikmantori 
(Tg. Mures).

METALUL : Niculescu — DU
MITRACHE, NIȚA, Bălan, M. 
Voicilă — Pană, Lazăr (min. 37 
Răchită), Ștefănescu (min. 65 O. 
VOICILA) — CRÎNGAȘU, RADU, 
ARGASEALA.

CEAHLĂUL î Coșerariu — Axl- 
nia, BUHUTA, MIRONAS, Oprea 
— MARC, AMARGHIOALEI, 
GHERGHE — Bîrcă. Jitaru 
(min. 72 Radulescu), Dumitrescu.

Pavel PEANA

șova 2—1 (1—1). Recolta Stoică- 
nestl — Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Sev. 2—i (2—0), Meta. 
lurglstul Sadu — Mecanizatorul 
Simian 2—o (2—0) Progresul 
Băilestl — Petrolul Ticlenl 2—0 
(1—0). Minerul Mătăsarl — Con
structorul Solmil Craiova 2—2 
(1—0), Petrolul Stoina — Progre
sul Corabia 1—0 (0—0). Sportul 
Muncitoresc Drăgănești Olt — 
Viitorul C.S.S. Drăgășanl 3—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
30 p (49—12). 2. Progresul Cora
bia 27 p (41—19). 3. Dacia Căli
mănesti 26 p (34—24)... pe ulti
mele locuri : 13. Progresul Băl
tești 19 p (24—34). 14. Minerul
Mătăsari 19 p (28—43). 15. Me
talurgistul Sadu 19 p (22—41), 
16. Termoconstructorul Drobsta 
Tr. Sev. 11 d (19—53).

SERIA A VIII-a
C.S.M. Caransebeș — Vagonul 

Arad 2—i (0—0). Unirea Sînnico- 
lau — Strungul Chișlneu Criș 
5—3 (2—1). Energia Auto Timi
șoara — Petrolul Arad 2—I (2—1). 
Minerul Moldova Nouă — U.M. 
Timișoara 2—0 (1—0). Unirea
Tomnatic — C.S.M. Lugoj 2—0 
(0—0) A.S. Sînmartinul Sîrbesc 
— C.F.R. Victoria Caransebeș 
4—0 (2—0). Minerul Ora vita —
Automecanica Reșița 2—0 (2—0). 
Motorul I.M.A. Arad — Minerul 
Anina 5—o (4—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 34 p (72—33). 2. 
C.S.M. Lugoî 28 p (51—26). 3. 
U.M. Timisoara 24. n (40—31) 4.
A.S. Sînmartinul Sîrbesc 24 p 
(46—48)... pe ultimele locuri : 15. 
C.FJl Caransebeș 15 p (16—59) 
16. Minerul Oravita 14 p (30—16).

SERIA A IX-a
Mureșul Explorări Deva — E- 

nergia Săsciorl 3—0 (1—0) Meta

VICTORIE MERITATĂ, DAR...
Tractorul Brașov - C.S. Tlrgoviște 

1-0 (0-0)

Frumosul stadion al constructo
rilor de tractoare, cochet, cu ga
zon excelent, a găzduit dumini
că dimineața o partidă între 
două echipe cu o zestre de punc
te. nu prea bună, mai ales for
mația din Tlrgoviște. Jocul a 
purtat această amprentă, ambele 
formații părînd inhibate, chiar 
timorate — de aici și exagerata 
prudență și puținele faze de 
poartă. Gazdele puteau deschide 

scorul, totuși, chiar în min. 1, 
dar, la centrarea lui Glăvan tiu 
a venit nimeni. La poarta cea
laltă, o bună centrare a lui Că
lin (cel mai bun de pe teren), 
dar... iar nimeni, pentru ca în 
min. 24 să se înregistreze pri
mul șut la poartă, al tîrgoviș- 
teanului Chirca, după care Go
ran a șutat puternic peste poar
ta lui Mîndrilă (min. 29), iar 
Trescbln- n-a profitat de o si
tuație favorabilă, la 8 m dc 
poartă (min. 40). După pauză 
oaspeții au avut o mare ocazie, 
irosită de Barbu (min. 50), a ra
tat apoi Glăvan, pentru un 
dribling în plus, și tot el, în 
min. 60, la o bună combinație, 
a șutat în stîlpul porții. S-a re
marcat din nou Călin, cu șutul 
în „transversală", la 25 m (min. 
68), pentru ca în min. 73 gazdele 
să înscrie singurul gol, contestat 
însă ; arbitrul T. Badea, foarte 
bun în rest, a acordat o lovi
tură liberă, pentru o contră la 
balon, a ridicat brațul — deci, 
indirectă — a aranjat zidul, a- 
poi nu a mai ridicat mîna, FL. 
DUMITRESCU a executat foarte 
bine, dar direct, și a marcat. 
Tractorul butea să se detașeze 
în final, dar Adr. Vaslle (min. 
77), Treschin și FI. Vaslle (în 
aceeași fază din min. 84) au ra
tat, ultimii doi cu poarta goală.

Arbitrul T. Badea (București) 
a condus echipele :

TRACTORUL : Diugan — An
gliei, Cristea (min. 46 Moșoman), 
Fl. DUMITRESCU, MURESAN — 
GHIOANE (min. 60 FI. Vaslle). 
Manta, GORAN — Adr. Vaslle. 
Treschin. GtAVAN.

C.S. TÎRGOVIȘTE: Mîndrilă — 
NICULESCU (min. 87 Turcu). BA
DEA, Tudor. Andrieș — CĂLIN, 
Barbu, Nicolae — Vlșan, Obreaș- 
cu, Chirca.

Constantin ALEXE

lurgistul Cugir — Textila Cisnă- 
dle 2—0 (2—0) Metalul Aiud — 
C.F.R. Simeria 8—1 (4—0). Mi
nerul Lupeni — Minerul Știința 
Vulcan 2—1 (1—0). Automecanlca 
Mediaș — Aurul Brad 0—0. s-a ju
cat la Agnita Carpațl Mîrșa — 
I.P.A. Sibiu 3—1 (2—1). Carpațl
Agnita — Retezatul Hațeg 2—0 
(1—0) C.S.U. Mecanica Sibiu — 
Șoimii Lipova 2—o (1—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 37 n (47—9). 2. Me
talurgistul Cugir 32 p (39—18). 3 
Aurul Brad 26 p (51—24)... pe ul
timele locuri : 15. Textila Clsnă- 
dle 17 p (38—49). 18. Automeca- 
nlca Mediaș 16 o (21—42).

SERIA A X-a
IMASA Sf. Gheorghe — Mine

rul Bălan 3—i (3—0). Precizia 
Săcele — Electro Sf. Gheorghe 
4—0 (3—0). Viitorul Gheorgheni 
— Nltramonla Făgăraș 1—1 (0—0). 
Unirea Cristur — Metalul Sighi
șoara 1—0 (0—0). Minerul Bara- 
olt — DagOd Miercurea Cluc 4—0 
(3—0). Relonul Săvinești — Me
talul Tg. Secuiesc 3—2 (0—0), 
Progresul Odorhel — carpați 
Brașov 5—0 (3—0) Carpati Co- 
vasna — Cimentul Hoghlz 3—0 — 
nu s-a disputat deoarece jucăto
rii de la Cimentul n-au avut a- 
«upra lor legitimațiile (1).
• Meciul Unirea Cristur — 

Carpati covasna din etapa a 
19-a consemnat de către arbi
tru ca neprezentare (3—0) "-a
reprogramat si partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1.

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 37 P (53—16). 2. 
Electro Sf. Gheorghe 30 d 127— 
19) 3. Rapid M. Cluc 26 p 135—
24)... pe ultimele locuri : 14. Mi
nerul Bălan 17 o (28—31). 15. Me
talul Sighișoara 17 p (29—40). 16. 
Cimentul Hoghiz 8 d (16—73).

GAZDELE, ÎN EORfĂ
Gloria Bistrița - j

Olimpia x Mate a-U (1—0)

Gloria Bistrița are în lot 13 
oameni care au călcat terenu
rile primei divizii. Dintre ei, 9 
(în afara lui Pirciu, Voica, Să- 
sărman și Pîrvu) au- evoluat in 
meciul cu Olimpia Satu Mare, 
deci o cifră care ar ii putut 
să crească dacă Soare și R. 
Gheorghe n-ar fi fost suspen
dați pentru cumul de cartonașe. 
S-a întîlnit, așadar, o selecțio
nată de foști divizionari A cu 
o aspirantă la Divizia A, in
tr-un derby animat, pînă la ur
mă, de cei care ar fi avut, poa
te, dreptul la puțină blazare 
(Gloria). Gazdele, într-adevar, 
au jucat cu un elan și o dă
ruire care au barat permanent 
orice veleitate a sătmărenilor. Cu 
doi fundași laterali optînd net 
pentru faza de atac, cu Marian 
Popescu tot timpul cu „volanul 
în mină44, la mijlocul terenului, 
și, mai ales, cu ex-rapidistul 
Manea, care, la 35 de ani, îna
inte de a fi un fotbalist redu
tabil, rămîne și un caracter deo
sebit (simț al datoriei, muncitor, 
omniprezent, altruist). Bistrița a 
controlat partida, dublîndu-și ze
lul și printr-o eficacitate pe mă
sură (în cjuda unor mari ratări 
care au culminat cu „bara44 lui 
Boeru, din min. 77).

Olimpia a jucat reținut, tato- 
nînd timid, contraatacând „în doi" 
(Bolba și Palcea, care s-au lovit 
mereu de opoziția „libero“-ului 
Ciocan), evitînd marile riscuri. 
După primirea primului gol (SA- 
SARMAN, min. 42, șut din 7 m), 
a renunțat la jocul închis, fără 
să poată contrabalansa presiunea 
gazdelor. Pe culoare mai largi, 
acestea au mai înscris de două 
ori, prin ROMAN (min. 55, cu 
capul, la centrarea lui Manea) 
și MANEA (min. 83, din penalty, 
după faultarea lui Roman în 
careu).

Arbitrul V. Cenușă (Constanța) 
a condus formațiile :

GORIA : Cristian — MESZA- 
ROS, Săsărman, CIOCAN, Simion
— M. POPESCU ROMAN VOlca
— Pîrciu (min. 46 Florea) Boeru 
(min. 80 Pîrvu), MANEA.

OLIMPIA : RITLI — Borhidan, 
Ghencean, Oros, Puț — GERSTEN- 
MEYER (min. 65 Boje). Silaghl, 
Patkos — Bencze, Bolba (min. 
73 Czirbus), Palcea.

Ion CUPEN

SERIA A Xl-a
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 

Mureșul Luduș 2—0 (0—0). indus, 
trla Sîrmei C. Turzil — C.U.G. 
Clui-Napoca 3—0 (1—0) Metalul 
Reghin — Laminorul Victoria 
Zalău 2—1- (1—0). Metalotehnica 
Tg. Mureș — Olimpia Gherla 
2—1 (0—1). Lacul Ursu Sovata — 
Mecanica Bistrița 1—2 (0—0),
Chimia Năsăud — IZOMAT Sim- 
leul Sllvanlel 2—2 a—1). Lami
norul Beclean — Otelul Reghin
2— 1 (2—0). sticla Arlesul Turda 
— Minerul Sărmășag 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 29 p (43—17). î. 
Mecanica Bistrița 27 p (31—26), 
3. Sticla Turda 26 p (38—21). 4. 
Mureșul Luduș 26 p(29—20)... p® 
ultimele locuri : 15. Olimpia
Gherla 17 p (16—27) 16. Lacul
Ursu Sovata 17 o (21—53).

SERIA A Xll-a
CUPROM Baia Mare — Some

șul Satu Mare 1—1 (1—1). Mine
rul Turt — înfrățirea Oradea
3— 0 (1—0). Minerul Borșa — Oa
șul Negrești 2—0 (1—0). C.I.L. 
Sighet — Minerul Băița 3—8 
(2—0) Minerul Baia Sprie — Vic
toria Cărei 1—1 (1—1). Gloria
Beius — Otelul Or. dr. Petru 
Groza 2—0 (2—0) Chimia Tăș. 
nad — Bradul Vlseu 3—0 (i— 0), 
Voința Oradea — Minerul Șun- 
culuș 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 28 p (45—24),
2. Minerul Borșa 25 p (37—25),
3. Oașul Negrești 25 p (48—42). . 
pe ultimele locuri : 15. Victoria 
Cărei 19 o (31—25) — penalizată 
cu 1 n. 16. Minerul Șunculus 
16 p (22—41).

Rezultatele ne-au lost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari d*n localitățile 
respective.



In Bazinul Dinamo din Capitală

ULTIMUL TURNEU AL
Itn această săptămînă își în

cheie întrecerea și prima gru
pă valorică a Diviziei A de 
polo, cu un al treilea turneu, 
programat, începînd de joi și 
pînă duminică. în Bazinul Di
namo. Are loc, în fapt, o dată 
cu ultima dispută „în șase", 
evident cu meciuri directe în
tre toate competitoarele gru
pei, o ... schimbare de decor, 
prin revenirea (și a) sportului 
cu mingea pe apă în aer liber.

Actuala ediție de campionat 
și-a stabilit, practic, ierarhia 
„la vîrf", titlul nepulînâ scă
pa dinamoviștilor bucureșteni, 
care au 6 puncte avans față 
de Steaua, detașată, la rîndul 
ei, la zece „lungimi" de Crl- 
șul Oradea. Totuși, iubitorii 
poloului așteaptă cu un anu
mit Interes șl „ultimul act“ 
al campionatului, în care Di
namo și Steaua se vor întîlni 
pentru a șaptea oară, de tie-

DIVIZIEI A LA POLO
care dată partidele — consi
derate, pe drept cuvînt, der- 
byuri — oferindu-ne dispute 
pe cît de dîrze, pe atît de 
frumoase. Au cîștigat cînd 
campionii en titre (de patru 
ori), cînd steliștii (în două 
rînduri)... în penultimul tur
neu, cel de la Oradea tinerii 
poloiști din Ghencea au fost 
învingători, fiind de presupus 
că, ,,la căderea cortinei" (în 
competiția internă), Dinamo — 
în propriul i bazin — va încer
ca să-și ia revanșa.

Atraotive se anunță a fi și 
celelalte „directe", dintre 
care unele ...de orgoliu, altele 
importante pentru locul 6 al 
clasamentului. Programul re
uniunilor: joi, prima etapă, de 

la ora 16; vineri, două etape, 
una de la ora 9, alta de la ora 
16 ; sîmbătă, de la ora 16 ; du
minică dimineață, de la om 
8,30, etapa de încheiere.

ECHIPA U.R.S.S. A
MONDIAL DE HOCHEI

La Stockholm s-a încheiat 
Campionatul Mondial de hoonel 
pe gheață (grupa A). Titlul de 
campioană a revenit echipei 
U.R.S.S., care n-a pierdut nici 
un meci. In ultimele partide, 
hocheiștli sovietici au dispus de 
reprezentativa Canadei cu 5—3 
(3—1, 1—2, 1—0), iar în ultimul
joc au cîștigat la Suedia cu 5—1 
(2—o, 1—1, 2—0). Alte rezultate
din grupa finală, pentru locu
rile 1—4 : Canada — Cehoslovacia 
4—3 (2—0, 2—3, 0—0) ; cehoslova
cia — Suedia 2—1 (2-0, 0-0. 0—D 
In grupa valorică secundă (locu
rile 5—8) : Finlanda — Polonia 
4—0 ; Finlanda — S.U.A. 6—2 ; 
R.F.G. — Polonia 2—0 (0—0, 1—0, 
t—0) ; S.U.A. — R.F. Germania : 
4—3 (2—2, 1—0, 1—1).

în urma acestor rezultate, cla
samentul final se prezintă astfel :

CÎȘTIGAT CAMPIONATUL
PE GHEATĂ (grupa A)

3 3 0 0 11- 4 6
3201 12-11 4
3 1 0 2 5- 6 2
3 0 0 3 5-12 0

In grupa valorică secundă (au

1. U.R.S.S.
2. Canada
3. Cehoslovacia
4. Suedia

fost incluse șl rezultatele primei
runde) : 
Finlanda 10 5 1 4 35-27 11
S.U.A. 10 4 1 5 37-40 9
R.F. Germania 10 1 2 7 22-41 4
Polonia 10 1 0 9 12-76 2

ÎN VIRFUL IERARHIEI HANDBALULUI
(Urmări din pag. I)

ment nil au fost ușoare efor
turile s-âu ridicat la cota ma
ximă șl, înoet-înoet, „7”-le bă
căuan a redeprins gustul vic
toriilor, al evoluțiilor buna, iar 
iubitorii handbalului din loca
litate au stimulat evident, 
printr-o prezență tot mai nu
meroasă, evoluția sportivelor, 
fiinJcă una este să joci într-o 
sală semipopulată și alia cu 
tribunele arhipline și alti mit 
de iubitori ai handbalului în 
jurul arenei, urmărind meciu
rile pe ecranele TV ou circuit 
închis!

' Acum, cînd Cupa Cupelor 
Este în vitrina clubului Știință, 
să punctăm asupra contribuției 
jucătoarelor la cucerirea trofe
ului. în poartă. Ioana Vasilca 
a făcut adevărate... minuni

(numai în ultimul meci ar fi
nalei a apărat 3 aruncări de 
la 7 m și numeroase alte 
mingi de gol) dînd încredere 
și siguranță colegelor. Ea a 
fost secondată de Angela Brîn- 
dușoiu și Eugenia Jitaru, care 
au înlocuit-o cu bune rezulta, 
te atunci cînd a fost nevoie. 
Interii. Emilia Luca — o ju
cătoare excelentă. cu mari 
perspective de progres și un 
cîștig evident pentru echipa 
națională ; pe partea cealaltă. 
Lidia Butnărașu și-a confirmat 
valoarea devenind indispensa- 
bilă echipei de dub si... repre
zentativei. Pe extreme. Geor- 
geta Cervenciuc și Elena Ciu- 
botaru sînt două jucătoare ci 
aport deosebit în ambele faze 
ale jocului, care realizează nu
meroase intercepții. Pivotul 
Filofteia Danilof și-a făcut cu 
brio datoria. Ea se „bate" pur

și simplu cu o apărare întrea
gă șl reușește să creeze des
tule breșe în sistemul defensiv 
advers. Pentru acest tx-st se 
simte, totuși, nevoia și a 
unei alte jucătoare cane să o 
poată înlocui în anumite mo
mente. Gabriela Antoneanu 
este una dintre handbalistele 
de bază ale formației. Ea im- 
primă un ritm alert, are o bu
nă îndemînare în mînuirea ba
lonului și o putere de luptă 
exemplară, pentru ea neexis- 
tînd minge pierdută. Laurica 
Lunca a rămas aceeași jucă
toare valoroasă, iar devota
mentul său pentru echioă poa
te fi dat ca exemplu Dar. și 
nu în ultimul rînd. nu trebuie 
omis nici aportul celorlalte 
handbaliste — Cristina Turlu- 
ianu, Marilena Petroa, Adriana 
Popa, Elena Darvaș-Covrig sî 
Marinela Matei.

Deci, încă o dată sincere fe
licitări handbalistelor din Ba
cău. pentru această perfor
manță deosebită, care promite 
altele la fel de frumoasa.

SURPRIZE LA TENIS
Turneele de tenis de la 

Monte Carlo (masculin) și de la 
Houston (feminin) s-au Înche
iat cu două mari surprize. In 
finala de la Monte Carlo, ar
gentinianul Alberto Mancini 
(locul 14 în clasamentul A.T.P.) 
a dispus de Boris Becker 
(locul 2 în clasamentul A.T.P.) 
cu 7—5, 2—6, 7—6. învingăto
rul are doar 19 ani I O altă 
surpriză — mal mare — a în
registrat-o tînăra jucătoare iu
goslavă Monica Seles (15 ani!) 
care a întrecut-o pe cunoscuta 
jucătoare americană Chris 
Evert cu 3—6, 6—1, 6—4. Să 
nu uităm însă că jucătoarea 
americană este spre sfîrșitul 
carierei, avînd 34 de ani...

RECORD MONDIAL
LA CICLISM. PE VELODROM

MOSCOVA (Agerpres). Cu 
prilejul concursului desfășurat 
pe velodromul olimpic din 
Moscova, ciclistul sovietic A- 
leksandr Kiricenko a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 1 000 m lansat cu excelenta 
performantă de 57:260. Vechiul 
record era de 57.784.

PE SCURT O PE SCURT
atletism • La Bergen 

(Norvegia) sovietica Nadejda 
Rîașkina a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 10 km 
marș, cu timpul de 43:08.04. In 
cursa de 5 ■ km Nadejda ttiaș- 
kina a stabilit un nou re.ord 
european cu 21:12.81.

BOX • Argentinianul Juan 
Martin Coggi șl-a păstrat ut’ul 
de campion mondial la cat. 
superușoarâ (versiunea WBA), 
învingîndu-I la puncte. în 12 re
prize. pe japonezul Akinobu Hi- 
ranaka. în meciul disputat la 
Vasto (Italia).

HALTERE • întrecerile cate
goriei 52 kg din cadrul concur
sului International de la Burgas 
au fost cîstlgate de sportivul 
chinez Ksi Liang, cu un total da 
245 kg. La categ. 56 kg a termi
nat învingător, de asemenea, un 
halterofil din R.P. Chineză. In 
Jongjang. cu 277.5 kg, în timp 
ce la categ. 60 kg primul loc a 
fost ocupat de bulgarul Pesalov
— 280 kg. Competiția, la care 
sînt prezentl 100 de sportivi, con
tează pentru „Cupa Mondiala".

INOT • întîlnirea bilaterală 
dintre echipele R.O. Germane 
șl U.R.S.S.. desfășurată la Gera, 
a fost ciștigată de formația 
R.D.G.. cu 250—132 o. Gazdele 
au cîștigat de asemenea, atît la 
feminin (129—62 p). rit >1 la 
masculin (121—70 p).

RUGBY • „Cupa Angliei" * 
fost cucerită de Bath, care, în 
finala de pe „Twickenham”, a 
învins cu 10—6 (0—6) pe Leicester. 
Au asistat 58 000 de spectatori.

TENIS • Finala turneului mas
culin de la Singapore a fost cîș- 
tigată de americanul Kelly Joh- 
nes. care l-a întrecut cu 6—1, 7—5 
pe Amos Mansdorf (Israel). Tur
neul feminin de la „Barcelona a 
revenit jucătoarei spaniole Aran
txa Sanchez, care a întrecut în 
finală cu 6—2. 5—7, 6—1 pe Helen 
Kelesl (Canada).

TIR • Proba masculină de 
pușcă — 10 m cu aer comprimat, 
din cadrul C.M. de la Sarajevo, 
a fost cîștigată de francezul Jean- 
Plerre Amat, cu un nou record 
mondial — 696,5 p. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Iuri Fedldn 
(U.R.S.S.) — 692.5 p șl Olaf Hess 
(R.d. Germană) — 690 p. Pe e- 
chipe. titlul a revenit Franței — 
1 769 p — record mondial egalat. 
Competiția feminină de Pis
tol cu aer comprimat a reve
nit sportivei sovietice Nino Sa- 
'ukvadze cu 487.5 puncte, urma
tă de Iugoslava Jesna Sekaricl
— 483.8 puncte si Liselotte Bro
ker (R.F.G.) — 482.2 puncte Pe 
echipe a cîs-tigat selecționata 
R.F. Germania urmată de 
U.R.S.S.

ADEVĂRATELE VALORI
(Urmare din pag. 1)

și Rm. Vilcea. Un argument care probează indubitabil că 
nu avem de-a face cu o performantă singulară, ci cu o 
constantă a înaltului nivel, este ți faptul că handbalistele 
de la Chimistul Rm. Vilcea iți înscriu, la un scurt interval, 

• pentru a doua oară in palmares ciștigarea „Cupei I.H.F.", 
in timp ce Știința Bacău, prezență permanentă in plutonul 
de frunte continental de club, finalistă a Cupei Campionilor 
Europeni, s-a impus acum in Cupa Cupelor.

Este, fără îndoială, „momentul handbalului", pentru ci — 
e timpul să precizăm — în actuala ediție a cupelor europene 
echipele noastre au avut o remarcabilă comportare de an
samblu, dacă avem in vedere că handbalițtii de la Steaua 
se află ți ei in finala competiției nr. 1 a continentului, ci 
fetele de la Mureșul Tg. Mureș și tinerii componenți ai 
echipei Dinamo București au urcat pină intre cele mai 
bune patru ale C.C.E. ți Cupei Cupelor, ci Politehnica Ti
mișoara, de asemenea, una dintre formațiile de perspectivă, 
s-a numărat printre animatoarele Cupei l.H.F. Pornind, deci, 
de la toate aceste frumoase reușite. Intr-un clasament al 
prezențelor de marcă In ediția 1988—1989 a cupelor euro
pene, handbalul românesc ocupă un indiscutabil loc pe 
prima treaptă a podiumului, poziție care reconfirmă poten
țialul de care dispunem, posibilitatea de menținere în prim- 
planul ierarhiilor continentale șl mondiale la acele cote 
care au făcut să se vorbească permanent de „școală româ
nească de handbal".

Evident, performanțele echipelor de club in aceste cupe 
continentale trebuie să se constituie și într-o puternică bază 
de plecare a reprezentativelor naționale — băieții au de
monstrat-o revenind in grupa mondială de elită —, pentru 
că (nu spunem o noutate, dar este bine să o reafirmăm și 
cu acest prilej) fără puternice echipe de club, fără jucători 
bine pregătiți la acest eșalon, nu se pot alcătui „naționale" 
competitive. Or, prestațiile formațiilor Știința Bacău și Chi
mistul Rm. Vilcea, ale „V-lui de la Steaua șl ale celorlalte 
„europene" conduc spre ideea că și la marile examene ale 
„mondialelor" din acest an vom putea consemna rezultate 
dintre cele mal bune. Posibilități există. Trebuie doar valo
rificate la maximum.

CONFIRMAREA
(Urmare din pag D

lumii, am cîștigat pe Arms 
Park, ceea ce a făcut să se 
scrie de revirimentul nostru 
pentru ca acum să avem șan 
sa și datoria de onoare de a 
confirma acest reviriment". Ș- 
ee spui, vorbind deschis, de a 
dreptul, cum le place rugbvș- 
tilor. șansa poate fi cu adevă
rat valorificată? „Ca orice șan
să, atunci cînd ai argumente 
precum forță, fizică si osihică. 
îndrăzneală — cum zic că 
avem noi, peste toate fiind r, 
mare, nespus de mare dorința 
de a convinge, nu în ultimul 
rînd. prin joc. Confirmarea re
virimentului rugbyului româ
nesc e întru totul posibilă cu 
toate că vom întîltil selecționa
te alese din cîteva... sute de

REVIRIMENTULUI
mii de jucători. Iar asta-i nu 
doar convingerea mea, toii 
simt ca mine. Și cînd spun toți 
mă gindesc la ambele loturi 
pentru că tineretul nu poate 
fi nicicum uitat, dimpotrivă. 
Examenul e total, trebuie tre
cut cu fruntea sus. spre a ară
ta că victoriile cu Franța, Sco
ția, Tara Galilor și așa mai 
departe, dintr-un moment sau 
altul, nu au fost cumva rodul 
intimplării. Primul pas în 
acest an internațional atît de 
încărcat si însemnat ă fost, se 
știe, unul cu dreptul, dincolo 
de diferența clară. 28—1 cu 
squadra azzurra —- cum nu am 
mai înregistrat de o bună bu
cată de vreme — fiind «n 
anume plus la impresia artiști 
că. treisferturile demonstrînd 
că merită jucate cu mai mult

• Mateuț în fruntea clasamentului golgeterilor euro
peni £ Preliminariile C.M. : Franța — Iugoslavia 0—0
• Derbyul Internazionale - Milan • Alte campionate
• Astăzi, prima manșă a finalei Cupei U.E.F.A. • Pro
cesul vinovaților actelor de violență de la Bruxelles

IATA primii clasați tn clasa
mentul golgeterilor campionate
lor naționale din Europa, după 
etapele de duminică : 1. MATEUȚ 
(Dinamo București) S3 goluri- 2. 
”*"* ~ Morals (Atletico Ma-

g ; 3. HAGI (Steaua) 
Luhovy (Dukla 
etc.
s-au desfășurat 
preliminariile 

(zona Europei). La Paris. In ,. _ 
pa a 5-a echipele Franței șl Iu
goslaviei au terminat 
alb : 0—0. Tn urma 
zultat, clasamentul 
astfel 7 
1.
2.
3.
4.
5.

Baltasar de 
drid) — 27 
— 25 g : 4. 
ga) — 24 g

SIMbAtA 
partide în

Scoția 
Iugoslavie 
Franța 
Norvegia 
Cipru

Pra-

două 
C.M. 
gru.

cu un scor 
acestui re- 
se prezintă

5
4
5
2
5 0 14

4 1
2 2
1 2
1 0

0 10- 5 9
•
2
2

6-8 6
4- 6 4
4- II
4-13 1

Următorul meci : la 16 mai. 
Norvegia — Cipru.

La Bruxelles, tn grupa a V-e t 
Belgia — Cehoslovacia 2—1 (I—11. 
Clasamentul :
1. Belgia
2. Portugalia
3. Cehoslovacia
4. Elveția
5. Luxemburg

4 2 2 0 4-26
3 2 1 6 5-2 5
3 1113-23
3 1 6 2 S-S 2
3 0 0 3 1-7 6

curaj." Au existat însă în me
ciul cu Italia și destule neîm- 
pliniri... „Le-am tot discutai, 
antrenorii Th. Radulescu și 
Gh. Nica insistând tocmai asu. 
pra lor, căutind soluții, vari
ante. Puteți fi siguri, nici un 
efort nu este prea mare pen
tru noi in pregătirea, pe toate 
planurile, pentru 13 mai". Cum 
îți imaginezi că va fi această 
zi? „Una de sărbătoare pentru 
rugbyul nostru. Aștept tribune 
pline, calde, fiindcă, se știe, 
publicul are. poate avea, un 
rol important Ia reușita unui 
spectacol sportiv. Bacă Ia oar- 
tida din aprilie iubitorii spor 
tului au fost mai... rezervați, 
venind în număr redus, îmi 
place să cred că marele eveni
ment al cuplajului de peste 
puține zile va fi onorat cum 
se cuvine. în primul rînd de 
noi. cei de pe-gazon. dar si de 
spectatori, de adevăratiî su
porteri."

Jocul următor : 10 mai. Ceho
slovacia — Luxemburg.
• în preliminariile C.E. de ti- 

neret (gr. 7), Ia Charleroi : Bel
gia — Cehoslovaci* 1—j (1—0). In 
clasament conduce Belgia cu 4 
p urmată de Cehoslovacia și 
Portugalia Cu cite 3 p (toate din 

3 meciuri). La Le Havre, tn gru
pa • S-a, Franța — Iugoslavia 
0—1 (6—0).

DERBYUL campionatului ita
lian (etapa a 26-a), dintre In
ternazionale șt Milan, s-a în
cheiat cu un scor alb : 6—0. De 
notat că ambele echipe au avut 
două mari ocazii, dar șuturile lui 
Ancelotti (Milan) șl respectiv 
Bertl s-au Izbit de bară 1 Samp- 
doria a fost învinsă pe teren 
propriu, 1—2, de Juventus, prin 
golurile înscrise tn ordine de 
Mancini pentru gazde, respectiv 
Agostini din 11 m și Galia tn 
min. 86. Napoli (cu Maradona în 
formație) a învins pe Verona cu
1— 6, prin golul Înscris de Alemao. 
Alte rezultate : Cesena — Ascoli
2— 1. Como — Roma 6—1, Lazio
— Lecce 0—0, Pescara — Fioren
tina 0—0, Pisa — Atalanta 6—1, 
Torino — Bologna 1—1. In clasa
ment : Internazionale 45 p, Na
poli 39 p, Milan 33 p, Juventus 
32 p etc. Agenția italiană ANSA, 
comentlnd derbyul milanez, apre
ciază că partida a fost de un 
bun nivel tehnic, satisfăcînd pe 
cel 80.000 de spectatori, tn prima 
repriză a dominat Milan. iar 
într-a doua Inter, după ce Dona
tion! șl Rljkaard au părăsit te
renul fiind accidentați. Milan a 
folosit efectivul: Galii — Tassotti, 
Colombo, Costacurta, Maldini — 
Rijkaard (min. 69 Viviani), Ance
lotti, F. Baresi — Donation! (min. 
64 F. Galii), Virdls, Van Basten.

IN ANGLIA, s-au desfășurat 
alte meciuri de campionat. Arse
nal — Norwich 5—0 I, Aston 
Villa — Middlesborough 1—1, Lu
ton — Derby 3—0, Manchester 
United — Coventry 0—1. Mitiwall
— Tottenham 0—5. Queens Park 
Rangers — Chariton 1—0. Wim
bledon — Newcastle 4—0. Tn cla
sament conduce Arsenal cu 69 p 
(34 j), urmată de Livernool 63 p 
(32 j). Norwich 58 p (35 j). No
ttingham 57 p (33 11. Tottenham 
57 p (37 j). F.C. Liverpool ș!-a 
amînat partida cu Everton, sus- 
ținînd pe teren pronrîu un meci 
amical cu Celtic Glasgow, pe 
care a învins-o cu 4—0. prin go

lurile marcate de Dalglish, Al
dridge (2) și Rush. încasările 
realizate la acest joc au fost 
acordate familiilor victimelor de 
la Sheffield.

IN R.F. GERMANIA (et. 27): 
Uerdingen — Leverkusen 3—i, 
V.f.L. Bochum — Hamburger 
S.V. 2—1, Eintracht Frankfurt — 
V.f.B. Stuttgart 1—3, S.V. Wald- 
hot Mannheim — Karlsruhe 2—0, 
Bayern MUnchen — Hanovra M 
4—0, Stuttgarter Kickers — Bo
russia Dortmund 1—2, F.C Șt. 
Pauli Hamburg — Werder Bre
men I—3, F.C. Koln — Borussia 
Mdnchengladbach 3—1, F.C. Nilm- 
berg — F.C. Kaiserslautern I—1. 
In fruntea clasamentului se află 
Bayern MUnchen cu 40 p, urma
tă de F.C. KSIn cu 37 p. Werder 
Bremen 36 p, Hamburger S.V. 
33 p.

DUPĂ 30 de etape, tn fruntea 
clasamentului spaniol se mențin 
Real Madrid cu 48 p, F.C. Barce
lona cu 45 p și Valencia cu 37 
p. Real Madrid a dispus greu de 
Logrones, 1—0, prin punctul mar
cat de Hugo Sanchez. In timp 
ce F.C. Barcelona a surclasat 
pe Oviedo eu 7—1 (1), golurile 
fiind semnate pentru gazde de 
către Salinas (3). Begulristain 
(2), Fernandez șl Eusebio. Alte 
rezultate t Eiche — Espanol t—t, 
Valencia — Malaga 2—1, Osasuna 
— Cadiz 0—1, Gljon — Atletico 
Madrid 2—2, Real Soriedad — 
Sevilla 1—6, Betis — Athletic 
Bilbao 2—0, Zaragoza — Vigo
2— 1. Valladolid — Murcia 2—1.

ASTAZI, la Neapole. prima 
manșă a Cupel U.E.F.A. : Na
poli — V.f.B. Stuttgart. Partidă 
foarte grea pentru vest-germanl, 
deși Învingători sîmbătă. In cam
pionat (Stuttgart a cîștigat cu
3— 1 la Frankfurt), în time ce 
Napoli a Învins cu 1—0 pe Vero
na. Partida va începe la ora n .15 
(ora Bucurestiului). Returul este 
programat la 17 mal Ia Stuttgart.

LA BRUXELLES s-a încheiat pro
cesul principalilor vinovați de ac
tele de violentă netreeute. la 29 
mal 1985. pe stadionul belgian 
Heysel, tn cursul finalei Cupe! 
Europe! la fotbal între echipele 
F.C. Liverpool șî Juventus Tori
no. soldate ctt moartea a 39 de 
persoane. Dintre cel 25 de supor
teri britanici ai echipei F.C. Li
verpool acuzați că au nartirinat 
la actele de violentă tribunalul 
din Bruxelles a condamnat 14 la 
pedepse cu închisoarea. De ase
menea. a fost condamnat fostul 
secretar general al Uniunii bel
giene de fotbal pentru că nu a 
luat măsurile de securitate adec
vate pentru un asemenea meri.

Rubrico --eoiltoto de 
fon OCHSENFFID
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