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Divizia A de fotbal,

etapa a 25-a
STEAUA, DEȘI CU UN JOC MAI PUȚIN, 
A PRELUAT ȘEFIA CLASAMENTULUI

* invingînd pe Dinamo, 
F. C. Olt realizează sur
priza etapei • Flacăra 
Moreni, prețios rezultat 
de egalitate • Campioa
na marchează opt goluri
* Universitatea Craiova 
urcă, Corvinul coboară...
* Cinci victorii la zero O 
Numai 4 puncte între lo

cul 9 și locul 17 I

D. Petrescu înscrie cel 
de al 4-lea gol al echi
pei sale in meciul cu 

Rapid
Foto: Nicolae PROFIR

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Partida „U" CLUJ-NAPOCA - STEAUA, _ restanță 
din etapa a 23-a, se va disputa duminică 7 mai.

Rapid — Steaua 2-8 (1—2)
F.C. Inter Sibiu - Oțelul Galați 2-0 (0-0)
F.C. Argeș — F.C. Farul 3-1 (1-0)
F.C. Bihor — S.C. Bacău 2-0 (1-0)
Victoria București - Flacăra Moreni 2-2 (0-0)
Sportul Studențesc - F.C.M. Brașov 2-0 (1-0)
Univ. Craiova - Corvinul 3-1 (2-0)
„U" Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș 3-0 (1-0)
F.C. Olt - Dinamo 1-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE
simbătă 6 mai
S.C. Bacău - Victoria (3-5)
Dinamo - Univ. Craiova (6-3)
duminică 7 mai
F.C. Farul — F.C. Inter (0-1)
F.C.M. Brașov — Rapid (0-2)
Oțelul - F.C. Bihor (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul Studențesc (0—3)
Flacăra - F.C. Olt (1-1)

Meciurile STEAUA - F. C. ARGEȘ (1-0) și
CORVINUL - „U* CLUJ-NAPOCA (1-2) au fost
aminate.

1. STEAUA 24 23 1 0 88-22 47
2. Dinamo 25 22 1 2 99-23 45
3. Victoria 25 17 4 4 64-36 38
4. Flacăra 25 12 4 9 48-34 28
5. F.C. Inter 25 12 3 10 34-37 27
6. F.C. Olt 25 9 7 9 27-36 25
7. Sp. Studențesc 25 11 2 12 36-41 24
8. Univ. Craiova 25 9 5 11 38-46 23
9. F.C. Argeș 25 10 2 13 32-37 22

10. F.C.M. Brașov 25 9 4 12 39-44 22
11. „U“ Cluj-Napoca 24 8 6 10 32-40 22
12. F.C. Bihor 25 8 5 12 28-31 21
13. S.C. Bacău 25 9 2 14 40-45 20
14. F.C. Farul 25 9 2 14 22-36 20
15. Rapid 25 9 2 14 27-46 20
16. Corvinul 25 9 2 14 31-50 20
17. Oțelul 25 7 4 14 26-49 18
18. A.S.A, Tg. Mureș 25 2 2 21 15-73 6
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In pag. 2—3, relatări de la jocurile etapei 
a 25-a a Diviziei A de fotbal.

Întreprinderea Electropu
tere din Craiova nu mai are 
nevoie de o prezentare specia
lă. In cei 40 de ani de la în
ființare ea a reușit să se tacă 
binecunoscută. în ultimii ani 
locomotivele Diesel și elec
trice purtătoare ale firmei 
respective punîndu-și in va
loare „hergheliile" de cai pu
tere pe căile ferate din peste 
40 de țări ale lumii.

Necesitatea dezvoltării În
treprinderii a ridicat o pro
blemă care trebu
ia rezolvată, a- 
oeea a cadrelor de 
specialitate. So
luția a fost găsi
tă : înființarea u. 
nei școli profesio
nale de profil. La 
început, cu 60 de 
elevi. Moderni
zarea acestei mari 
unități industria
le a necesitat și 
perfecționarea pre
gătirii viitorilor 
oameni ai mun-- 
cii, astfel că s-a 
înființat și un li
ceu industrial. 
Azi. în această 
modernă și cu
prinzătoare uni
tate de speciali
zare (cuprinde 
patru forme de 
învățămînt) se instruiesc și 
muncesc 3540 de cursanți.

Zilele trecute am făcut 
o vizită la Liceul Industrial 
Electroputere din Craiova. Am 
fost plăcut surprinși de as
pectul clădirilor, de cură
țenia aleilor asfaltate și a 
celor patru terenuri multi
funcționale. am vizitat cele 
două săli de sport ale Liceu
lui (dintre care una este a- 
menajată special pentru lup
te). am văzut și sera de flori, 
am admirat frumusețea parcu
lui amenajat c'niar in incinta 
acestei mari unități de mvăță- 
mint. Intilnirea ca directo
rul liceului a fost o plăcută 
revedere cu maestrul sportu
lui Constantin Bușoi, arbitru 
international de lupte. Deși 
deține funcția de director 
numai de aproape doi ani. 
profesoral de matematică 
C. Bușoi își exercită profesia 
în această unitate școlară din

® Foștii elevi ai 
acestei școli re
prezintă mai bine 
de două treimi din 
personalul de azi 
al puternicei „ce
tăți" industriale 
numite Electropu
tere • Numeroși 
sportivi de frunte 
au făcut sau fac 
aici „ucenicia" 

performanței

anul 1980. Printre cele mai 
însemnate realizări ale e- 
levilor de la Electroputere, 
interlocutorul nostru ne-a 
amintit pe aceea că in cadrul 
orelor de practică, de atelier, 
aceștia execută un număr 
de 51 de repere și subansam- 
ble din producția întreprinde
rii. malte dintre ele mergînd 
la export. Fără să-și ascundă 
mîndria. directorul ne-a in
format că din marele număr 
de oameni ai muncii aflați 

acum în întreprin
derea Electropu
tere. redutabilă 
„cetate" industria
lă. două treimi 
sint foști cursanți 
ai acestei unități 
școlare, in care se 
deprind 11 mese
rii.

Treptat, treptat, 
discuția a alunecat 
și pe țăr mul spor
tului. activitate si
tuată la loc de 
frunte în marele 
liceu craiovean- 
Si nuni era si fi
resc, luptele se 
află in prim-plan. 
Cu Sprijinul direc
torului fost com
ponent al echipei 
olimpice de lupte, 
în cadrul liceului a 

un Centru județean
pregătire, cu două clase, de 

instruirea acestor tineri o- 
cupindu se Dan Anghcl și 
Cristian Mărgineanu. De alt
fel. primele rezultate ale 
noului centru de pregătire 
din Craiova au și început să 
apară : cu prilejul Concursu
lui Republican al C.S.Ș. de 
lupte greco-romane. doi spor
tivi au terminat pe primul loc. 
Este vorba despre Constantin 
Borăscu (43 kg) și MaHus Po
pescu (65 kg).

tn rîndul elevilor de la E. 
Iectroputere se află și atle
ta Mihaela Ciu, cîștigătoare 
a Concursului Prietenia la 
cros și a Concursului Republi
can al juniorilor II boxerul 
Paul Popa, campion national

Mihai TRANCA

luat ființă 
de

(Continuare in pag a 4-a)

AZI, DOUĂ RESTANȚE ÎN CAMPIONATUL DE HANDBAL
FRUMOASE ÎNTRECERI DE CA1AC-CANOE

Lacul Herăstrău a găzduit, 
tn cinstea sărbătorilor de 1 și 
2 Mai, frumoase întreceri de 
caiac-canoe, urmărite cu in
teres de mii de bucureșteni a- 
flați in plimbare pe aleile 
îndrăgitului parc. A fost 
etapa de zonă a Concursului 
Republican de ambarcații mici 
pentru juniori, cu ambițioase 
curse pe distanța de 500 m, la 
care au participat mai toate 
.„speranțele" din secțiile nau
tice din Capitală : Olimpia. 
Triumf, C.S.U. Construcții, 
Locomotiva, Aeronautica, C.S.Ș. 
nr. 2. Cei prezenți au 'urmă
rit. de asemenea. întrecerile pe 
distanțe de 3 000 m (fete) și 
6 000 m (băieți). Așadar, două 
reuniuni atrăgătoare, bine 
organizate de Comisia munici
pală de resort.

La „ambarcații mici" 
cistele de la Olimpia și 
Construcții au dominat 
cerile. dovedind o 
pregătire pentru acest început 
de lună mai. - 
— 1. Carmen 
pia). 2:16 ; 2. 
(C.S.U.) 2:21, 
goiță (Olimpia) 2:28 ;

Luminița Radu.

caia- 
C.S.U. 
între- 
bună

Rezultate : K 1 
Aguridă (Olim- 
Anica Iordache 
3. Daniela Ne- 

K 2 -
1. Luminița Radu. Manuela 
Mitu 2:07. 2. Cleopatra Rache, 
Caroline Juri 2:11. 3. Florlca 
Voîcu. Adela Bălăceanu 2:13 —

toate de la C.S.U. Construcții. 
La băieți, i victoriile au fost 

mai ...judicioe împărțite, de 
aici și asprimea, lupta acerbă 
pentru întâietate, 
ța ambiției. a 
juniorii caiaciști 
avînd mereu un plus în 
samentxl adevărului".
tate : CI — 1. Alexandru
Tronaru (Locomotiva) 1:56, 
2. Dănuț Terente (Triumf) 
1:58, 3. Lucian Preda (CSȘ 2) 
2:00; K1 — 1. Gheorghe Găi
nă 1:56, 2. Cristian Dumitraș- 
cu 1:58. 3. Gabriel Hașcu
2:00 (toți de la Aeronautica) ; 
C 3 — 1. Tănase, Dumitru
(Locomotiva) 2:03, 2. Alexan
drescu.
2:07, 3.
(Olimpia) 
cob, Cristea (Olimpia) 
2. Bistriceanu, Druțan 
ronautica) 1:45. 3. Blaga 
ciu (Olimpia) 1:49.

Iată și primii trei clasați in 
probele pe distanțe lungi : 
fete (3 000 m) : K1 — 1. Ani. 
ea Iordache (C.S.U. Construe- 
ții). 2. Carmen Aguridă (O- 
limpia), 3. Marilena Cioma- 
cenco (Triumf) ; K 2 — 1. L. 
Radu, M. Mitu, 2. C. Rache, C. 
Jurj, 3. F. Volcu, L. Petre 
(toate de la C.S.U.) ; băieți 
(6000 m) : K 1 — 1. Gh. Găină,

în privin- 
tenacitățai, 

și oanoiști 
„dia- 

Rezul-

Bal leș
Huber,

2:09 ; K2 —

(Olimpia), 
Dumitrache

1. Ia- 
1:44, 
(Ae- 

Stan-

MECIUL DINAMO-CRIȘUL DOMINĂ PROGRAMUL
ULTIMULUI TURNEU DE POLO

Bazinul Dinamo din Capitală 
găzduiește de astăzi oină du
minică, ultimul turneu din În
trecerea Diviziei A de polo 
(locurile 1—S). Reuniunea inau
gurală programează tn deschi
dere, de la ora ÎS, tntflnlrea Ra
pid București — Voința Cluj-Na- 
poca. tn continuare are loc me-

ciul formațiilor bucureștene 
Steaua șl C.S.U.-T.M.U C.B.. pen
tru ca partida-vedetă a zilei să 
aducă fată ta fată echlnele Di
namo București șl Crișul Oradea, 
prima dintre ele propuntndu-șl. 
desigur să facă un nou șl im
portant paa spre apărarea tltlu- 
ltri

2. G. Hașcu (ambii de la Ae
ronautica), 3. D. Galan 
(Triumf) ; K 2 
tin, Badea (Locomotiva

D.
1. Constan- 

+ 
,S.Ș. 2), 2. Iaoob, Cristea (O- 

Dru- 
— 1.
* 2.

limpia). 3. Bistriceanu, 
țan (Aeronautica) ;• C 1 - 
A. Tronaru (Locomotiva) 
D. Terente (Triumf), 3. A. Tu- 
dose (Olimpia) ; C 2 — 1. Tă- 

Dumitru (Locomotiva). 
Alexandrescu (O- 
Huber. Dumitrache

nașe,
2. Balteș 
limpia), 3. 
(Olimpia).

Vasîle TOFAN

Astăzi sînt programate două 
partide restante din Divi
zia A de handbal. In întrece
rea masculină, contînd pen
tru etapa a XlX-a, la Bacău, 
formația locală Știința va 
primi vizjta echipei Universi
tatea 
(locurile 
ambele 
de puncte în 
departajate 
veraj. 
divizii 
de disputat doar 
ciuri. Astăzi se va disputa me
ciul Mureșul Tg. Mureș — Ști
ința Bacău (pentra desemna-

C.U.G.
9 și. 

avînd același 
clasament : 

fiind de 
Campionatul 
feminine

Cluj-Napoca 
respectiv, 7). 

număr 
: 34. 
go1a- 

1 primei 
mai are 

două me-

rea ocupantei locului secund 
in clasament). Știința, recenta 
cîștigătoare a trofeului conti
nental „Cupa Cupelor", are 54 
p, iar Mureșul, campioana en 
titre, 53 p. Partida Construc
torul Timișoara — Chimistul 
Rm. Vilcea, cu acordul ambe
lor cluburi, va avea loc mîine 
după-amiază, la Rimnjcu Vîl- 
cea, Chimistul fiind virtual 
campioană.1

• Tragerea la sorți a semi
finalelor „Cupei României" 
masculin va avea loc marți 9 
mai ora 12 la sediul F. R. 
Handbal.

CU TOȚII, INDIFERENT DE VÎRSTĂ, PE STADIOANE!
Aspecte din activitatea comisiei de propagandă a CJE.FS Olt. cu
Ne-ar fi greu să credem că 

dintr-un întreg județ — am 
numit Oltul — doar cîteva u- 
ndtăți de învățămînt (școlile 
nr. 8. 9 și 10. liceele industrial 
2 șl „Radu Greeeanu". precum 
șl Casa Pionierilor si Șoimilor 
Patriei, toate din municipiul 
Slatina, școlile 1 și 2 din Dră- 
gănești. școala 3 din Corabia. 
Liceul industrial 1 din Caracal 
și Liceu] industrial I.O.B. 
Balș) se află printre cele cu 
o activitate sportivă-model. 
Dar felul cum colectivele de 
elevi de aici știu să-și ilustre
ze munca, semnalînd prin vi
trine șj panouri speciale reu
șitele (câteodată chiar și neîm- 
plinirile...) denotă o preocupa
re remarcabilă în acest dome
niu. Analizînd cele mai suges
tive imagini ale vieții sportive 
din unitățile școlare sus-amin- 
tîte, ilustrate „la zi" prin 
scurte note, comentarii. fișe 
cu rezultate, fotografii sau fo- 
tocritici. oricine își poete for
ma o opinie despre pasiunea 
elevQor pentru o disciplină

sau alta, despre permanența 
fenomenului sportiv ca atare.

Sigur, meritul pentru con
cretizarea activității sportive 
prin asemenea forme de agita
ție vizuală nu aparține în ex
clusivitate elevilor lingă ei se 
află profesorii de specialitate 
îndrumătorii lor de fiecare zi. 
în săli sau pe stadioane, în 
speță Gh. Șerban. N. Slujito
rii, M. Gheorghiță, Germinia 
Constantinescu. Gh. Trif etc. a 
căror competentă si spirit or
ganizatoric C.J.E.F.S. Olt a 
căutat să le pună în valoare 
și să le extindă și în afara pe
rimetrului școlii. Cum? Prin 
cooptarea lor în comisia de 
propagandă a mișcării sportive 
din acest județ.

O alegere care s-a dovedit 
inspirată. Pentru că prin in- 
termediul unor astfel de cadre 
didactice, popularizarea spor
tului în județul Olt a îmbrăcat 
forme dintre cele mai diverse 
și mai convingătoare: prin ga
zete și vitrine amplasate în 
majoritatea unităților econom>-

multe plusuri demne de relevat
oe, în incinta unor baze spor
tive de la orașe și chiar din 
mediul rural (Coloneștâ. Stoi- 
cănești ș.a.) prin prezentarea 
sportivilor și echipelor frun
tașe pe județ (cu texte și ima
gini ad-hoc) prin prezența ce
lor mai reprezentativi sportivi 
la diverse demonstrații iniți
ate fie în mari întreprinderi, 
fie în sate și comune. în ca
drul unor duminici cultural- 
sportive tot mai îndrăgite șl 
mai gustate de publicul larg, 
pentru că acestea finalizează 
la modul cel mai reușit armo
nia dintre sport și muzică, din
tre Daciadă și Festivalul Na
țional Cintarea României.

In cazul atletismului, o sub
liniere specială: în dorința de 
a asigura un conținut cit mal 
bogat unei binevenite și largi 
acțiuni sportive, cum este „A- 
leargă pentru sănătatea tal".

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)
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NOII CAMPIONI Al DACIADEI

LA LUPTE LIBERE - JUNIORI

PROMOVATE IN

țllINȚA BACAD ASIIAI'IA

CI INCPtmt IHIMIIMIIU

DIVIZIA A DE VOLEI (feminin) | SUPERK

Zilele trecute, Sala Sporturilor 
din Lugoj a găzduit turneul fi
nal al Daciadei la lupte libere 
pentru juniori, competiție caie 
a reunit un număr de 192 de ti
neri concurenți. calificați în urma 
fazei de zonă. Antrenorul fede
ral ion Crîsnic, care a condus 
concursul, ne-a furnizat o serie 
de informații asupra desfășură
rii competiției, ea și clasamen
tele la cele zece categorii de 
greutate.

Referindu-se la nivelul între
cerii, tehnicianul respectiv a a- 
preciat că majoritatea meciuri
lor au fost viu disputate (o sin
gură partidă s-a terminat cu 
dublă descalificare), concurenții 
dovedind o bună pregătire teh
nică și capacitatea de a duce 
bine lupta în condițiile noilor 
prevederi ale regulamentului. O 
altă constatare se referă la fap
tul că luptele, libere cunosc în 
ultima vreme o îmbucurătoare 
răspîndire geografică, învingăto
rii fiind provenițl din zece lo
calități.

Dar iată lista primilor trei 
Clasați (46 kg): 1. Mircea Gutuș 
(C.S. Onești), 2. A. Marin (C.S.Ș. 
2-Hidrotehnica Constanța), 3. G. 
Lupu (Metalul Bocșa); 50 * 
Vasile Oană (C.S.Ș. 1
București), 2. A. Adam 
Unirea Cluj-Napoca), 3. I. 
tu (C.S.Ș. Deva); 54 kg: 
van Demeter

kg: 1. 
Rapid 
(C.S.ș. 
Neam-

______ 1. 1st-
(C.S.ș.-Constructo-

rul Reghin), 2. FI. Catrina
(URBIS București), 3. S. Mum- 
jiev (Semănat. Buc.); 58 kg: 1. 
Fănel Carp (Constructorul Hu
nedoara), 2. G. Ciucă (C.S.Ș. 2- 
Hidrotehnica Constanța), 3. 1.
Rotaru (C.S. Onești); 63 kg: 1. 
Vasilică Goian (Oțelul-C.S.Ș. Că
lărași), 2. D. Paina (C.S.Ș. Ora
dea), 3. Z. Elekcs (C.S.Ș. Odoi- 
hei); 68 kg: 1. Laurenți’u Ciucă 
(C.S.ș. 2-Hidrotehnica Constan
ța), 2. V. Popa (C.S.Ș. 2-Hidrot. 
Constanța), 3. I. Szabo (C.S.Ș. 
Odorhei); 74 kg: 1. Dorel Dolga 
(Vagonul Arad), 2. L. Vegheș 
(Voința Lugoj), 3. C. Berindean 
(C.S.Ș. Unirea Cluj-Nappca); 31 
kg; 1. Mircea Năsălean (Unirea 
Cluj-Napoca), 2. M. Glăvan 
(C.F.R.-C.S.Ș. Olimpia Craiova) 
3. I. îonită (C.S.Ș. Progresul- 
C.S.Ș. Brăila); 88 kg: 1. Cornel 
Trugmel (C.S.Ș. Mangalia), 2. V. 
Anghel (Nicolina Iași), 3. G. 
Malmare (C.F.R.-C.S.Ș. Olimpia 
Craiova); 115 kg: 1. Andras Rigo 
(Lemnarul Odorhei), 2. V. Mari
an (C.S. Tîrgoviște), 3. I. Szabo 
(Armătura zalău).

Clasamentul pe județe se pre
zintă astfel: 1. Constanța 29 p,
2. Municipiul București 26,33 p,
3. Harghita 17 p, 4. Bacău 16 p. 
5. Cluj 14.33 d. 6. Călărași 12 p. 
(M. Tr.)

CI ISlLONtl DE UITA
După căderea în divizia secun

dă. la sfîrșitul sezonului 1986, e- 
chipa feminină de volei Știința 
Bacău și-a propus ca principal 
țel revenirea, cît mai curînd, în 
Divizia A. A reușit după un an, 
dar n-a rezistat, revenind în B.
Era nevoie, pentru a evita acest 
„du-te-vino“. de o angajare mai 
substanțială pentru ridicarea 
valorii echipei. Avînd în vedere 
..subțirimea" lotului el (numai 
7 jucătoare !), precum și unele 
evoluții inconstante, se impuneau 
unele măsuri radicale. Astfel 
după etapa a IV-a a ediției 1988 
—89 a campionatului Diviziei B. 
la conducerea tehnică a fost a- 
dus un nou cuplu : prof. Florin 
Grapă, antrenor, și prof. Vasile 
Ghenadi. consilier tehnic. Reco
mandați de bunele rezultate ob
ținute (au antrenat, anterior, e- 
chipa C.S.Ș. Bacău — campioa
nă națională de junioare în edi
ția 1987—88), cel doi nu s-au 
dezmințit nici acum și — provo- 
cînd o adevărată infuzie de ti
nerețe prin promovarea celor 

' mai talentate junioare — au eîș- 
tigat net seria I a campionatu
lui șl au obținut mult dorita 
promovare în

Contînd pe sprijinul clubului
.A".

CUPA FURNALISTULUI" LA JUDO, C.S.M. LIBERTATEA SIBIU

O COMPETIȚIE REUȘITA REVINE DUPĂ UN AN

(președinte — prof. G. OlLanu) 
pe cel al secției de volei (re
marcați pentru activitate *c conf. 
univ. dr. ing. V. Catană. ing. 
N. Machedon, ing. V. Dumitres- 
eu, prof. I. Ciobanu. ec. I. Mo
canu), precum și pe tinerețea și 
dorința de afirmare ale sporti
velor din lot, se așteaptă o 
prestație valoroasă a echipei pe 
prima scenă. în sezonul viitor.

Vă prezentăm în imaginea a 
lăturată jucătoarele care au rea
lizat performanța noii promo
vări (în rîndul din spate) : 
Daniela Blejușcă (25 ani — 1,76 
m), căpitanul echipei, Carmen

1,75). Marcela Ol- 
1,75). Loredana Po? 

Cristina 
Liliana 

Andreea 
Florin 

(în rindul 
Grumeza

Bîrsan (23 
teanu (24 . ..
locoșeri (20 — 1,81), 
Voiculescu (21 — 1,78) 
Holeciuc (21 — 1.81).
Plăcintă (20 — 1,79) 
Grapă — antrenor ; 
din față) : Cristina 
(19 — 1.76). Corina Savu '23 
1,70) *
1.77), 
1.79).
1.72) 
1.66).

Genovica Mătăsaru (20
Daniela Lucianu 
Adina Moldovan 

șl Eugenia Icblm

(19 
(20 
(25

Eugen TEIRAU — coresp. 
Foto : Constantin BURSUC
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Cu prilejul împlinirii a 21 de 
ani de la punerea în funcțiune a 
primului furnal de pe marea 
platformă siderurgică gălățeană, 
clubul Oțelul, prin comisia de 
judo (președinte ing. ștefan Ba
nu), a organizat sub egida Da
ciadei cea de a n-a ediție a 
„Cupei Furnalistului". Au răs
puns invitației peste 120 de spor
tivi din municipiile Bîrlad, Bră
ila și Galați, care timp de două 
zile — la arena de popice — au 
oferit spectatorilor prezenți în 
număr mare un excelent spec
tacol sportiv (Judoka din 
București, iași și Focșani care 
nu au răspuns invitației au toate 
motivele să regrete neparticipa- 
rea, deoarece întrecerile au con
stituit o reușită deplină). Aceas
tă disciplină sportivă este patro
nată cu succes de Uzina Aglo
merare Furnale, care, prin ingi
nerii Dumitru Nicolae, Ștefan 
Banu, Cornel Doniga șl Gheor
ghe Pădurariu, președintele co
mitetului sindicatului, sprijină 
cu pasiune întreaga activitate 
de judo ce se desfășoară în ca
drul secțiilor de performanță de 
la Oțelul, C.S.Ș. 2 și C.S. Pio
nierul. Antrenorii FI. Bălănescu, 
D. Dumitrașcu, Ion Mircea, C.

Petrică șl elevii lor au asigura
te cele mâi bune condiții pentru 
desfășurarea procesului de in
struire. De altfel, activitatea din 
cadrul secțiilor de judo gălățe- 
ne se bucură de frumoase apre
cieri șl din partea C.J.E.F.S. Ga
lați. Inginerul șef Ș. Banu — un 
recunoscut polisportiv în timpul 
liber — ne spunea că 
vul principal al ” * 
este promovarea 
zie a echipei de 
sarea pe orbita 
unor judoka de

între 
curs, în 
Dunării, 
teresant 
care au 
chipelor ___ _________ ____
corpul de arbitri. Printre cîști- 
gătorii trofeelor puse în joc 
s-au aflat: B. Neagu, C. Arde- 
leanu. St. Neagu, L. Buhăiescu, 
FI. Negruț (Galați), Ad. Ariton, 
A. Olicenco (Brăila) și T. Ne- 
delcu (Bîrlad).

Sincere felicitări organizatori
lor pentru reușita deplină a ®- 
cestei ediții a „Cupei Fumallstu- 
lui".

_ ___ .jObiecti- 
secției de judo 
în prima divi- 
seniori și lan- 
performanței a 
certă valoare", 

cele două zile de con- 
cadrul pitoresc al brizei 
a fost organizat un in- 
schimb de experiență la 
particinat antrenorii e- 
competitoare și întreg

T. SIRIOPOL

La încheierea ediției 1938—1989 
a Campionatului feminin al Di
viziei B de volei formația sibiană 
C.S.M. Libertatea și-a văzut în
cununate eforturile, cîștigînd se
ria a II-a (bilanț: 22 20 2 60:10 42) 
și promovînd în nrimul eșalon.

De fapt, C.S.M. Libertatea Sibiu 
revine printre divizionarele A 
după o absență de numai un se
zon. Despre stagiul în ..B“, Anca 
Beșta-Mocanu, căpitanul echipei, 
ne declara : „Am 
tea spune — un 
dar am dominat 
dacă două dintre 
fost indisponibile, _ __  __ _
dut nici meciurile de la Zalău 
și Timișoara. Mă refer la coor 
donatoarea Ottilia Szentkovfcs- 
Păsărică și la tragătoarea Mirela 
Nistor. în acest an competition al 
petrecut în B, 
mi-au plăcut echipele 
Mureș, 
tron ic a 
primul i 
strînge 
puțului 
trenorul --------- - r___ —---- r
Gheorghiță. Va trebui să muncim 
mult și mai ales bine, pentru că 
în voleiul contemporan perfor-

avut — aș pu- 
an de respir o. 
întrecerea. Și- 
titulare n-ar fi 
n-am fi pier-

mărturisesc că 
__ _______ din Tg. 

Zalău și mai ales Eiec- 
București... Revenim în 
eșalon cu hotărîrea de a 
rîndurile în jurul price- 
tehnician care este an- 

I nostru. prof. Mareș

polo: |.L. TIMISOARA Șl VAGONUL ARAD CALIFICATE IN PRIMA SERIE
S-au încheiat întrecerile din 

cadrul celei de a doua serii va
lorice a Diviziei A. Poloîștii de 
la Industria Linii Timișoara 
(antrenor I. Olac) șl Vagonul 
Arad (antrenor H. Capotescu) au 
obținut. în final, calificarea în 
primul eșalon.

în ultimul turneu, disputat tn 
Capitală. I.L.T. a înregistrat re
zultatele : 12—6 cu Progresul O-

radea. 9—9 cu Constructorul Fe
roviar București. 12—3 cu Vulcan 
București. 9—8 cu Energia Bucu
rești 10—15 cu Vagonul Arad, In 
celelalte întîlnlri : Vagonul î 7—5 
cu Constructorul Feroviar. 13—9 
cu Progresul, 12—5 cu Vulcan. 
7—9 cu Energia ; Energia : 11—8 
cu Vulcan, 13—12 cu Progresul, 
13—10 cu Constructorul Feroviar: 
Constructorul Feroviar : 14—6 cu

Vulcan, 18—13 cu Progresul ; 
Progresul : n—4 cu Vulcan.

Clasamentul

7. I.L. Tim. 20 14 2 4 204-144 30
8. Vagonul 20 12 3 5 292-160 27
9. Energia 20 12 1 7 171-160 25

10. Constr. 20 9 6 5 182-160 24
11. Progresul 20 4 3 13 163-207 11
12. Vulcan 20 1 1 18 117-208 3

și evoluția noilor

EXCURSII CU TRENUL PE LITORAL
Stațiunile de pe litoralul Mării Negre vă sînt gazde primi

toare în acest anotimp. Oficiile județene de turism și I.T.H.R. 
București fac înscrieri pentru excursii cu trenul.
• Se aplică TARIFE REDUSE la cazare și masă.
• Vă stau la dispoziție numeroase posibilități de agrement 

șl divertisment (jocuri și întreceri sportive programe cultural- 
artistice, folclorice, de varietăți, vizite la obiective turistice de 
pe litoral ș.a).

LITORALUL ESTE PREGĂTIT SA VA PRIMEASCĂ.
PLAJA ȘI APA MARII VA AȘTEAPTA SA LE FIȚI OASPEȚI.

De remarcat 
divizionare Energia și Construc
torul Feroviar (garnituri alcătui
te din juniori) care au contri
buit la creșterea gradului de 
spectaculozitate a disputei pen
tru promovare. Dintre tinerii ju
cători remarcați. să-i amintim 
pe Iegariu, Andrașoni (Vagonul), 
Hașaș (Progresul), Crețu (Vul
can) Ceobanu. Fulgeanu, Ghiță 
(Constructorul Feroviar). Cazacu, 
Fierășteanu (En ergia).

IMPORTANT
Luați legătura cu agențiile Oficiilor județene de turism și ale 

I.T.H.R. București care fac înscrieri pentru excursii cu trenul 
spre stațiunile litoralului.

Gh. NISTOR. coresp.

AD'IIMSimîlA Of SI AI LOTO-PmOSPOIH INFORMfîih
« NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 3 MAI. Extragerea I; 32 
41 29 2 10 11 ; extragerea a
II-a: 37 43 l 19 33 18. Fond

441 058 lei, 
l report la 

report la

total 
din 
cat. 
cat

de ciștiguri: 
care 54 810 lei
1 si 4 810 lei 

2.

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN

•
EXCEPȚIONALE
23 APRILIE 1989. FAZA I, cat. 
1: 2 variante 25% a 50 000 lei; 
cat. 2: 2 100% a 42102 lei sau, 
la alegere, o excursie de două 
locuri în R. S. Cehoslovacă și 
diferența în numerar și 5 25% 
a 10 526 lei; cat. 3: 6 100% a 
7 894 lei sau, la alegere, o 
excursie de un loc In R. S. 
Cehoslovacă șl diferența în nu
merar și 36 25% a 1974 lei; 
cat. 4: 98,50 a 1202 lei; cat. 5î 
163 a 726 lei; cat. 6: 349 A 300 
lei; cat. 7: 515,25 a 200 lei; cat. 
8: 342,50 a 100 lei, FAZA A 
n-a, cat A; 6 25% a 10 364 lei;

cat. B: 4 100% a 8 577 lei și 13 
25% a 2144 lei; cat. C: 29,75 
a 2 090 lei; cat. D: 77,25 a 805 
lei; cat. E: 971,25 a 100 lei. La 
faza I, categoria 1, cîștigurile 
a cite 50 000 lei au revenit par- 
tieipanților Crețuiescu Valeriu 
din Pitești și Kolcsar Elisabeta 
din Oradea.
• Nu uitați că mîine, vi

neri, 5 mai are loc tragerea 
obișnuită LOTO a săptămînii, 
astfel că ASTAZI ESTE UL
TIMA ZI pentru a vă expri
ma opțiunile in ceea ce pri
vește numerele favorite. • 
După cum am mai anunțat, 
duminică, 7 mai, va avea loc 
și prima acțiune cu caracter 
deosebit a acestei luni, astfel 
că vă puteți încerca șansele 
cu mari sorți de izbîndă, jucînd 
la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ PRONOEXPRES. care 
atribuie, pe lîngă importan
tele sume de bani, autoturis
me și excursii peste hotare

C:

L

manta este clădită cu multă, 
foarte multă trudă*. La rindul 
Iul. prof. M. Gheorghiță ne spu
nea : „Rămînerea echipei în Di
vizia A — obiectiv firesc pentru 
o (re) promovată — depinde de 
faptul cum vor înțelege jucătoa 
rele să lucreze Ia antrenamente- 
Și cred în capacitatea Io*. de dă
ruire".

Președintele Clubului Sportiv 
Muncitoresc, Mihai Stanislav, ți
nea să adauge : „La repromova- 
rea echipei a contribuit colabo
rarea perfectă dintre conducerea 
clubului șl a secției (președinte, 
Ioan Șerban). dar și conducerea 
întreprinderii Libertatea, care a 
Înțeles să ne sprijine de flecare 
dată cind a fost nevoie".

Urîndu-le succes în viitorul se
zon. să vă prezentăm lotul vo

lelbalistelor siblene. In rindul de 
sus. de la stingă la dreapta : 
Mareș Gheorghiță (antrenor prin
cipal). Teodora Mariș (22 ani — 
1.77 m înălțime) Renate Markus 
(28—1,77). Anca Mocanu (22—1,73). 
Ottilîa Păsărică (22—1,82) Cris
tina Turineli (20—1.80). Anca 
Domnariu (20—1,80). Liliana Bă- 
sarabă (21—1,80), prof. Traian 
Prișcă (antrenor secund), rindul 
de jos : Mihaela Sipoș (20—1.74) 
Maria Popovlci (22—1.71). Liliana 
Șerban (22—1,75). Daniela cră
ciun (20—1,76), Georgeta Rus 
(22—1,75). Carmen Nicolae (26— 
1,80). Lipsește din fotografie Mi- 
rela Nistor (22—1.82).

Ilie IONESCU — coresp. 
Foto : Vasile CÎRDEI

HANDBAL, DIVIZIA B - TINERET, ETAPA A 16-a
MASCULIN, seria I: Calculato

rul IIRUC — A.S.A. Buzău 
19—16, Arctic Găești — I.M.P. 
Sf. Gheorghe 25—19, Teleajep 
Prahova C.S.U. Ploiești — 
Steaua H Mecos 30—32, I.M.U. 
Bacău — Celuloza Brăila 26—22. 
Hidrotehnica Constanța — Mol- 
dosin Vaslui 28—18, Meoon Iași 
— Relonul. Săvinești 30—27. 
primele locuri: 1. 
NICA CONSTANTA 
2. Arctic Găești 36 
I.M.U. Bacău 35 p 
ultimele locuri: 10.
IIRUC 29 p (—18), . ______
Brăila 29 p (—58), 12. Moldosin 
Vaslui 28 p (—10). Seria a II-a: 
Strungul Arad — Metalul Bistrî-

c.s.u.

Pe 
HIDROTEH- 
37 p (+50), 
P (+44), 3. 
(+16)... pe 

Calculatorul 
11. Celuloza

DIN NOU
O TRAGERE 

DE EXCEPȚIE, CU
AVANTAJE

PE MĂSURA
AȘTEPTĂRILOR
• 42 DE NUMERE

EXTRASE,
CU POSIBILITATEA

DE A CÎȘTIGA 
Șl CU 3 NUMERE

DIN 8
Șl, RESPECTIV,
6 EXTRASE • 

ULTIMA ZI
DE PARTICIPARE CU NUMERELE FAVORITE 
SiMBĂTA 6 MAI • ÎNCĂ UN PRILEJ DE VALO

RIFICARE A ȘANSELOR I

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

BANLAUTOTUmSMEIXCURSn
OCBT. HOTA..

ța 27—20, Tehnoutilaj
— Minaur II Cavnic 27—12, 
Satu Mare
24—23, Metalul Lugoj 
Reșița ...
șoara
29— 19, ____ _______
Mîrșa — Mecanica Oradea 33—22. 
Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 42 p (+83), 2. Teh
noutilaj '’Odorhei 3.4 p (+33), 3.
Metalul Lugoj 33 p (—19)... pe 
ultimele locuri: 10. Metalul Bis
trița 30 p (+17), 11. - 
rul Arad 28 p (—18), 
Reșița 28 p (—31)

FEMININ, seria 
Focșani — Relonul 
21—21, Oțelul Galați 
Muncitoresc Caracal 35—23, Pre
cizia Vaslui — I.T. București 
24—20, Textila Buhuși — Metalul 
Olimpia Plopeni 27—17, C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Cetatea Tg. 
Neamț 27—22, Olimpia Slobozia
— Carpatex C.S.U. Brașov 26—25. 
Pe primele locuri: 1. RELONUL 
SĂVINEȘTI 45 p (+97), 2. C.S.M. 
Sf. Gheorghe 37 p (+56), 3. Tex
tila Buhuși 37 p (+49)... pe ul- 
ihnele locuri; 10. Cetatea Tg. 
Neamț 28 p (—39), 11. sportul 
Muncitoresc Caracal 26 p (—55), 
12. Carpatex C.S.U. Brașov 22 p 
(—80). Seria a II-a; industria 
Linii Timișoara — C.S.M. inde
pendența Sibiu 27—24, Industria 
Ușoară Oradea — Electromotor 
Timișoara 24—20, „U" Farmec 
Cluj-Napoca — A.E.M. Timișoara
30— 33, Textila Sebeș — C.F.R
Craiova 25—15, Constructorul 
Baia Mare 
29—24, C.S.M. Bistrița 
Odorhei» -- - —
locuri: 1.
(+51), 2. C.S.M. 
biu 35 p (+39), 
Baia Mare 34 p pc mu
mele locuri: io. Industria Ușoară 
Oradea 29 p (—42), 11. Voința
Odorhei 28 p (+9), 12. Elec
tromotor Timișoara 28 p (—46).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții: M. Florea, 
A. Crișan, I. Ghișa, I. Vieru,~T. 
Siriopol, I. Toma, C. Crețu, C. 
Popa, A. Pialoga, St. Crețu, M. 
Verzescu, C. Olarii, N. Străjan. 
I. Tănăsescu, L. Mandler, Ion 
lonescu, V. Pelenghian.

O dome! 
i, Unio 

Constructorul Arad 
: C.S.M.

31—31, Autoturisme Timi- 
— Metalul Hunedoara 

Independența Carpați

Constructo-
12. C.S.M.

i: Filatura 
Săvinești 

Sportul

25—15, _____________
— Voința Rm. Vîlcea 

Voința 
Pe primele 

CRAIOVA 42 p 
Independența Si- 
3. Constructorul 
(+25)... pe ulti-

25—19.
C.F.R.
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Inițiativa e 
organiza ace 
tradiție pe c< 
a țării s-a dc 
numeros pub 
capacitatea tr 
Iești) avînd 
să-1 urmăreai 
două echipe s 
după puterile 
teptărilor put 
frumos, plăc 
mente de re 
braț in prim: 
șurat — în 
de sportivitat 
danțe major» 
parțial reu£ 
le-au constitu 
ori deplorabi 
elementarul 
zisei galerii 
buna a II-a, 
sub cerințele 
cu miză a b:

Evoluînd la 
obișnuit, cu 
vervă, Steauf 
perioară pan 
privințele și 
lejeră, la un 
de la sine, 
în merituos 
prins contur 
pauză, pe m 
roviară îșl 1 
Iul". Frunta 
avut și ben« 
de partidă 1 
deschidă sc< 
minute de j 
viată din „z 
lovitura libei 
a ajuns la L 
sat-o lui ] 
mulți l-au 
ofsaid) și v 
a inaugurat 
și ale echip 
ieri. După d< 
lor (Balint 
în min. 21) 
un gol de 
demn de ori 
diaiă: Lăcăti 
versală", m 
Balint, car- 
porții rap 
luat-o din 
leștenii nu 
plică curajc 
două ratări 
(min. 27 și 
scor în mii 
singur aproi 
renului, păt

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

SIBIU. 3 
meci foayța 
porterii 1 
am văzut < 
care și-a 
sansele. Sit 
din start, 
prima reț 
șut pe spaț 
înseamnă 
poarta oasr 
expediat ni 
turi. O real 
ză. că. sibi< 
ciul, dar v 
apărarea 
gălățenilor 
de a înscr 
dominare t 
urmărit d 
la mijlocul 
fapt le- ’

După 
tacă în vJC 
în careu a
Mărgărit, e 
min. 52. co 
tea gazdelo 
a fost prorr 
într-o foa 
gol în min 
Dar urmai 
ce a jocul 
bun la mi. 
nii urcă s< 
70, cînd, di 
fază lucrat 
RENTIU, 11 
imparabil. 
cat. dar ge 
ceea ce ofe 
șanse de 
te însă. Cai

FAR/
CLUJ-NA 

început sul 
plicabllă îi 
sil), meciu: 
pă cele do 
Iul Gherm; 
dintre aces 
lui „U“ a 
taru, leșine 
cepția și c 
gine cluje 
CADAR. a 
lă : 1—0 (i 
scorul ar f 
Cr. Sava. < 
șeală a 
a trimis, c 
portar. în 
atît dintr-< 
în care s-a 
pulul în 
oaspete, p. 
și mulțumi 
(și pe) poc 
tanță.

Evident 
pauză stuc 
vantajul ii 
corner. I. 
,,dintr-o fc 
m. mingea 
rător mur 
gol : 2—0. 
tn min. 51 
Pintea. M: 
un „cap" 
Prunea. I: 
pentru gas 
cu capul. 
L„ Moldov 
joacă m? 
nou corne 
cu capul. 
79). Si sti
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|~D
| STEAUA

Stadion „23 August-; teren bun, 
ușor alunecos; timp favorabil; 
spectatori — circa 55 000. Șuturi : 
10—22 (pe poartă: 6—14). Cornere: 
4—4. Au marcat: CIOLPONEA 
(min. 31 din penalty), GOANȚA 
(min. 61 din penalty), respectiv 
PIȚURCĂ (min. 3, 22 și 82), RO- 
TARIU (min. 52, 84 și 86), D. 
PETRESCU (min. 55) și LĂCĂTUȘ 
(min. 64).

RAPID: Toader 5 — Iorgulescu 
II 6, A. Popescu 6,5, Bacoș 6, 
vameșu 5,5 — Aprodu 6, L. Iile 
6, Goanță 7 Ciolponea 6 — Da- 
maschin II 6. Craiu 5.

STEAUA: Lung 7 — D. Petres- 
cu 7,5, Bumbescu 7, Iovan 7, Un- 
gureanu 7 — Stoica 7 (min. 46 
Minea 7), Rotariu 8, Hagi 8 (min. 
65 Bălan 7), Balint 7 — Lăcătuș 
8, Pițurcă 8.

A arbitrat V. Antohi (Iași); la 
linie: D. Buciuman (Timișoara) 
și I. Tărcan (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene; UNGUREA- 
NU.

La speranțe: 1—2 (1—1).

• —■■■!

vers, este „agățat* de Lung și pe- 
naltyul, just acordat, va fi trans
format de CIOLPONEA.

La puțin timp după pauză, 
Steaua se desprinde decisiv, prin 
două goluri înscrise de ROTA
RIU (min. 52) și D. PETRESCU 
(min. 55), la primul dintre ele 
existînd din nou controverse asu
pra unei poziții de ofsaid nesem
nalizate de la tușe. în evidentă 
compensație, arbitrul de centru 
acordă Rapidului (în min. 61) 
gratuit un penalty la o depose
dare corectă făcută de Iovan în 
propriul careu; penalty ce va fi 
transformat de GOANȚĂ. Trei 
minute mai târziu, LĂCĂTUȘ se 
înscrie și el pe lista golgeterilor 
de ieri, cu un șut-bombă din 
marginea careului. Finalul me
ciului aparține net steliștilor, care 
dau proporții victoriei lor prin 
alte trei goluri marcate — la ca
pătul unor acțiuni ofensive spec
taculoase — de PIȚURCĂ (min. 
82) Și ROTARIU (min. 84 și 86).

Constantin FIRÂNESCU

MARE ANGAJAMENT

I
F.C. INTER
OȚELUL
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Stadion: Municipal; teren foar
te bun; timp: foarte frumos; 
spectatori — circa 15 000. Șuturi: 
12—6 (pe poartă: 5—2). Cornere: 
4—2. Au marcat: CAȘUBA (min. 
51) și LAURENȚIU (min. 70).

F. C. INTER: V. Marcel 7 — 
Cotora 6, (min. 46 Mărgărit 6), 
Boar 7, I. Ene 6, Dobrotă 6 — 
Stănescu 6, Văsîi 6, Laurențiu 7 
(min. 79 Năstase) — C. Zamfir 7, 
Radu II 6, Cașuba 7.

OȚELUL: Gh. Popa 6 — Gelu 
Popescu 5, Huiban 5, Balcea 6, 
I. Gigi 5 (min. 69 V. Tănase 5) 
— M.. Stan 6, Antohi 6,5, Burcea 
7, Hanghluc 6,5 — Profir 6 (min. 
53 Podoabă 6), O. Popescu 6.

A arbitrat Dan Petrescu; la li
nie: N. Voinea (ambii din Bucu
rești) și Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene: HANGHIUC. 
La speranțe: 3—0 (0—0).

sîi, bine serviți de Radu n, 
ratează din poziții foarte clare, 
în concluzie, un meci aspru, pe 
contre, dar în limitele sportivită
ții sibienii depășind o echipă 
care n-a încetat să spere o echi
pă care a etalat reale virtuți la 
mijlocul terenului, nu însă ?i în 
faza de atac.

Victor NIȚA
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|„U“ CLUJ-NAPOCA
I A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion Municipal; teren Pun, 
puțin moale; timp foarte bun; 
spectatori — circa 9 000. Șuturi; 
13—8 (pe poartă: 11—3). Cornere: 
10—0. Au marcat: CAD AR (min. 
15), I. MOLDOVAN (min. 51) Șl 
CR. SA VA (min. 67).,

„U“ : Prunea 6 — Cadar 7
Neamțu 6,5, Doboș 7,\ Gherman 7 
— M. Stoica 6, Popicu 6 (min. 
65 Teodorescu 6), Biro I 6 — I. 
Moldovan 6,5, Cr. Sava 7, Bănică 
5 (min. 56 Rațiu 5,5).

A.S.A. : Rotaru 5 — Szabo 6 
(min. 40 Szigeti 5,5), Z. Naghi 5, 
M. Matei 5 (min. 55 L. Moldovan 
5), Fodor 6 — Szdcs 6. Ciula 5,5, 
Eros 6, Curigan 5 — Pintea 6, 
Maier 6.

A arbitrat Ș. Necșulescu (Scor- 
nicești); la linie: I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea) și V. Banu (Plo
iești).

Cartonașe galbene: GHERMAN.
La speranțe: 3—1 (0—0).

• — - ................. i

numai victorioși această partidă 
dar și cu o altă ..impresie artis
tică* în fața publicului propriu, 
acum mai puțin îngrijorat, și 
gîndind probabil la evoluții .,de 
vîrf* în partidele cu Steaua și 
Dinamo.

George ROTARU

SCORNICEȘTI, 3 (prin telefon). 
F.C. Olt confirmă. După surpri
za de duminică, cînd a învins în 
deplasare pe Corvinul, iat-o, 
după numai trei zile, învingînd 
și pe Dinamo, una dintre „mari
le* campionatului nostru, pro- 
ducînd, deci, o surpriză și mai 
mare. Iar dacă mai consemnăm 
și faptul că ea a refuzat în a- 
ceastă partidă, în care nu por
nea favorită, pînă și cel mai 
mic element de antijoc, iată-o pe 
F.C. Olt instalată între echipele 
noastre redutabile.

Dinamo a exercitat o vizibilă 
dominare teritorială, instalîn- 
du-se adesea în „treimea" adver
să, dar ea nu a mai fost o ma
șină de pase, ca de obicei, 
căci gazdelor le-a reușit și jocul 
la intercepție și marcajul, și du
blajul (chiaf „triplajul“ cînd a 
fost nevoie), dovedind și o pros
pețime superioară în toate due
lurile directe. In general, F. C. 
Olt a făcut un inteligent joc de 
așteptare, Izbucnind pe contra
atac, manevrînd cu ușurință pe 
șpații mari. Echipa, omogenă ca 
stare de spirit, a avut de toa
te : jucători de sacrificiu (toată 
apărarea imediată), de finețe, 
pentru „filtrarea* fazelor (Efti- 
mie), egali în ambele faze de 
joc (V. Popa, Pistol), de finali
zare (Pena, la eforturile căruia 
s-a alăturat și Turcu în a doua 
repriză). Desigur că jucătorul 
de excepție al acestui meci a fost 
PENA care s-a demarcat perma
nent, autopropulsîndu-se spre 
poarta lui Stelea ori de cîte ori 
a avut mingea la picior. în u- 
nele momente, el părea că este o 
„văpaie" care topește toate ob-

TRIBUNE PLINE, JOC FOARTE FRUMOS
CRAIOVA. 3 (prin telefon). U- 

niversitatea Craiova și Corvinul 
Hunedoara au vrut să demon
streze unor tribune aproape pli
ne că nu au uitat ce au fost. 
Adică două echipe care pot oferi 
un fotbal bun. Cifrele din caseta 
tehnică demonstrează superiori
tatea echipei gazdă aflată în- 
tr-o dispoziție de joc de excep
ție dar la frumusețea partidei 
nu trebuie să omitem nici con
tribuția formației hunedorene. 
dispusă să joace, să construiască, 
să iasă la atac să demonstreze 
că rezultatul de duminici trecu
tă a fost un accident. Oaspeții 
au fost mai puțin eficienți în 
șuturile la poartă, dar. cum spu
neam. au avut în față o echipă 
care ne-a amintit de... Universi
tatea Craiova de altădată. Pu
blicul craiovean a simțit reviri
mentul dună Tg. Mureș, a venit 
la stadion în număr mare și nu-i 
pare rău. Un meci frumos nu 
se uită. Și In min. 5, frunțile lo
calnicilor aveau să se descre
țească, cind Mănăilă. excelent 
lansat de Ciurea. a centrat șl 
C. GHEORGHE a reluat din a- 
propiere in plasă. Hunedorenil 
au replicat prin combinația Co- 
can — Hanganu (min. 15). dar 
ultimul a întîrziat să șuteze. 
pentru ca în minutul următor, 
la „slalomul" lui Ciurea. Neagoe 
să șuteze din întoarcere peste 
bară. In min. 24. Ionlță a avut 
una din intervențiile lui bune 
la „bomba" lui Mănăilă. dar în 
min. 34, n-a mai putut face ni
mic : OLARU (fost la Electropu- 
tere) s-a lansat într-o suită de 
driblinguri de parcă ar fl m 
Divizia A de cînd e lumea si ae 
la 17 m a șutat fulgerător. ia 
vinclu : 2—0.

La «reluare Universitatea e din 
nou In atac Neagoe ratează In 
min. 48 dună care notăm ce 
s-a întîmplat în min. 53 : Hanga-

0 EXCELENTĂ REPRIZĂ SECUNDĂ
PITEȘTI, 3 (prin telefon). O pri

mă repriză anostă, lipsită de nerv, 
și, implicit, n-espectaculoasă în 
care jocul se derula cu... înceti
nitorul. Din aceste motive și 
fazele de gol au fost extrem de 
rare. A venit însă minutul 6 și 
BĂNUȚĂ a pătruns pe un cu
loar liber și, de Ia circa 30 m, 
a expediat cu stîngul un șut- 
trasor care s-a oprit în vinciul 
din dreapta porții lui Anton. A- 
ceastă rapidă deschidere a sco
rului n-a schimbat cu nimic 
ritmul lent al .oartidei. Merită 
menționate situațiile ceva mai 
clare din min. 14 cînd Amără- 
zeanu, bine angajat de Eduard, 
a pătruns în careu, dar a șutat 
slab și Anton ă blocat balonul, 
în min. 25 Voicu a ratat din 
6 m, iar în min. 41 Ignat, de la 
25 m, nu l-a putut învinge nici 
el pe Anton. în primele 45 de 
minute constănțenii au expediat 
un singur șut la poartă prin 
Ivan (min. 40), balonul fiind 
reținut de Speriatu.

Jocul s-a schimbat simțitor în 
partea a^ doua a întîlnirii. în 
sensul că, de data aceasta, cele 
două formații au schimbat... 
viteza, fazele alternînd la cele 
două porți. Vlădoiu (min. 51) a 
trimis razant cu „transversala*, 
pentru ca. peste un minut, con- 
stănțeanul M. Popa să șuteze 
puternic, dar în afara spațiului 
porții. în min. 60 tabela va 
arăta 2—0 : fundașii constănteni 
au făcut . pasul înainte (dar n-a 
fost ofsaid) și Dican, venit din 
urmă, a centrat perfect și 
IGNAT a plonjat și a catapultat 
balonul, cu capul, în plasă. 
Mijlocașul piteștean avea să se 
remarce un minut mai tîrziu 
cînd a degajat, de pe linia 
porții, balonul trimis de Bănică. 
După ce Speriatu se remarcă, în 
min. 73, la lovitura liberă e- 
xecutată de Manea, scoțînd de 
la vinctu în corner, și după ce, 
în min. 75, va interveni prompt 
și la șutui lui Bănică, în min. 
77 BĂNUȚĂ va înscrie al treilea 
gol al piieștenilor, trimițînd 
balonul în plasă pe sub Anton.

I
F.C. OLT 1 (0) j
DINAMO 0

Stadion Viitorul; teren excelent; 
timp frumos; spectatori — circa 
15 000. Șuturi: 14—10 (pe poartă: 
6—3). Cornere; 9—14. A marcat 
PENA (min. 64).

F. C. OLT: Gherasim 8 — Ruse 
8, Cireașă 8, Mihali 8, D. Mun- 
teanu 8 — M. Ene 7 (min. 46 
Turcu 8), V. Popa 8, Eftimie 8, 
Pistol 8 — Pena 8,5, Ad. Geor
gescu 7 (min. 74 Șuvagău 7).

DINAMO: Stelea 8 — Mihăescu 
6, Rednic 6,5, Matei 5 (min. 26 Lu- 
peșcu 6), Sabou 7 — Sabău 6, 
Klein 6, Mateuț 6, Lupu 6 — 
Vaișcovici 6 (min. 70 Răducioiu 
6). Cămătaru 6.

A arbitrat Ad. Moroianu (Plo
iești) ; la linie: Cr. Teodorescu 
(Buzău) șl M. Ilieș (Odorhei).

Cartonașe galbene; V. POPA, 
KLEIN, LUPU, VAIȘCOVICI, D. 
MUNTEANU.

La speranțe; 1—2 (0—0).
stacolele din cale. Așa a și mar
cat golul victoriei (min. 64), după 
o cursă de 60 m cu doi adver
sari in spate, de neoprit pînă în 
plasa porții dinamoviste. Finalul 
partidei a fost dramatic, un „val* 
bucureștean năpustindu-se către 
careul lui Gherasim. Dar, In 
min. 77, Mateuț și Cămătaru, la 
șut, întîrzie și sînt blocați, iar 
în min. 88, la lovitura lungă, pu
ternică (specifică de altfel) a lui 
Mateuț, fundașul Ruse respinge 
de pe linia porții.

Ion CUPEN

I UNIV~ CRAIOVA
I CORVINUL

Stadion Central; teren excelent; 
timp frumos; spectatori — circa 
35 000. Șuturi: 25—4 (pe poartă: 
11—4). Cornere: 4—2. Au marcat: 
C. GHEORGHE (min. 5), OLARU 
(min. 34), E. SĂNDOI (min. 53), 
respectiv E. MARIAN (min. 66).

UNIVERSITATEA: Boldici 7 — 
Mănăilă 7, E. Săndoi 8, Gh. Po
pescu 8, Ad. Popescu 7 (min. 56 
Barbu 6) — Bica 7 (min. 62
Cîrțu 6), Olaru 7, P. Badea 6, 
Ciurea 7,5 — Neagoe 6, C. Gheor- 
ghe 7.

CORVINUL: Ionlță 7 — Bardac 
7, Tîrnoveanu 6 (min. 46 Gheor
ghiu 6), Suciu 7, Cocan 6 — 1. 
Petcu 6, Chezan 6, Hanganu 3, 
Bozga 6 — Gabor 6, Cojocaru 6 
(min. 63 E. Marian 6).

A arbitrat M. Nlculescu; la li
nie: V. nie (ambii din București) 
șl M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene: OLARU, P. 
BADEA.

Cartonașe roșii : HANGANU 
(min.- 53).

La speranțe: 2—0 (0—0).
• 11

I.

nu H faultează pe P. Badea, a- 
cesta ripostează, hunedoreanul 
lovește fără balon și este elimi
nat. în timp ce craioveanul pri
mește cartonaș galben. Iar la lo
vitura liberă, executată scurt, 
vine, atenție (1), E. SĂNDOI ca
re înscrie fulgerător de la 2» 
m. E 3—0. Dar Corvinul nu de
pune armele, joacă în continuare 
și tși găsește răsplata în min. 
66 cînd la o dublă greșeală Mă
năilă — Boldici. E. MARIAN in- 
scrie : 3—1. .

Constantin ALEXE

I
F.C. ARGEȘ
F.C. FARUL

3 (1) I
1 (0) *

Stadion 1 Mai; teren bun; timp 
noros și rece; spectatori — circa 
12 000. Șuturi: 14—8 (pe poartă: 
9—5). Cornere: 5—3. Au marcat: 
BĂNUȚĂ (min. 6 și 77), IGNAT 
(min. 60), respectiv M. POPA 
(min. 83).

F. C. ARGEȘ : Speriatu 7 — 
Voicu 7, Vilău 7, Pîrvu 7, Tănase 
6 — Dican 7,5, Eduard 7, Ignat 7 
(min. 73 Badea 6) — Vlădoiu 6 
(min. 88 Tirchineci), Amărăzeanu 
6, Bănuță 8.

FARUL : Anton 6 — Tufan 7. 
Popovici 7, Tătăran 6 (min. 19 Du
mitru 5), Cămul 6 — Iovănescu 
6 (min. 63 R. Manea 5), Dinu 5, 
Dorobanții 6, Ivan 5 — Bănică 7, 
M. Popa 6,5.

A arbitrat J. Grama (București); 
la linie: O. ștreng (Oradea) și I. 
Niculițov (Focșani).

Cartonașe galbene: DICAN. A- 
MĂRĂZEANU.

La speranțe: 3—2 (1—1).

| ———
Oaspeții reduc din handicap în 
min. 84 prin M. POPA, la ca
pătul unei frumoase execuții 
tehnice (preluare pe piept și 
șut direct). Meciul se încheie în 
aplauzele spectatorilor satisfăcuți 
de fotbalul spectaculos din 
partea a doua a întîlnirii.

Gheorghe NERTEA

DE LA F.R.F. •
F.R. Fotbal a reprogramat o 

serie de jocuri șl etape ale Di
viziei A, precum șl etapele fi
nale ale Cupei României, astfel :

Miercuri 10 mai: etapa a
XXVII-a ; joi 11 mai : partida 
Sportul Studențesc — Corvinul 
(etapa a XXVII-a) ; duminică 21 
mai : restanțele Corvinul — „U"

REUȘIT „SPRINT FINAL" AL OASPEȚILOR
Debutul de partidă este fa

vorabil oaspeților, care obțin 
3 cornere- în primele 3 minute și 
încearcă poarta lud Pavel prin 
șuturi puternice, de la distanță, 
ale lui Marcu și Movilă. Apoi, 
jocul se echilibrează (Coraș ra
tează în min. 25 iar Lala în 
min. 27), pentru ca, spre finalul 
primei părți, Inițiativa să treacă 
de partea Victoriei. Ca urmare, 
ocaziile de gol apar mai mult, 
la poarta tînărului Tene, care se’ 
remarcă în minutele 32, 40, 41 și 
42, de fiecare dată respingînd 
șuturile lui Coraș, ca și la faza 
din min. 34 cînd curajosul por
tar al Flăcării a parat șutul lui 
Dan Daniel. în acest interval, 
Flacăra — deși joacă destul de 
bine în cîmp — nu se arată prea 
periculoasă în preajma careului, 
singura sa fază de gol notabilă 
fiind cea din min. 35, cînd, pe 
rînd, Marcu și C. Pană puteau 
deschide scorul. în ansamblu, o 
repriză frumoasă, deși fără go
luri, cu un ușor avantaj tehnic 
al gazdelor.

Imediat după pauză, exasperat 
parcă de ratările sale din prima 
parte, CORAȘ pătrunde hotărît 
în careu și deschide scorul prin- 
tr-un șut plasat, chiar în min. 
46. Tot el realizează apoi 
desprinderea echipei sale pe 
tabela de marcaj, înscriind din 
acțiune individuală, în min. 64. 
Din acest moment, echipa din 
Moreni abandonează jocul prea 
prudent în apărare (celor doi 
fundași centrali 11 se alăturase, 
practic, și Beldie) și începe să 
atace mai curajos, impulsionată 
mai ales de Movilă-, Marcu și 
C. Pană. După o mare ocazie 
ratată de el în min. 69. LALA 
reduce handicapul în min. 71, 
înscriind din careul de 6 m. Tot 
el mai ratează (min. 74 și 84),

CU SORIN RĂDUCANU PE FAZĂ
Partidă aprig disputată pe sta

dionul din „Regie* și deosebit de 
interesantă, mai ales în a doua 
ei parte. Rafala de ploaie căzută 
cu puțin timp înaintea fluierului 
de start, care a udat bine ga
zonul, i-a obligat pe jucători să 
facă mari eforturi pentru a con
trola balonul, motiv pentru care 
și perioada de tatonare s-a pre
lungit pînă spre mijlocul repri
zei. Treptat, treptat însă, „alb- 
negrii* au început să pistoneze, 
îndeosebi prin fundașul lor 
dreapta M. Popa (foarte activ) 
și, în min. 30, o acțiune porni
tă de la el și continuată de 
Stancu a dus la deschiderea sco
rului prin S. RĂDUCANU, care 
a reluat, cu latul, jos, lingă stîl- 
pul din stingă porții lui Polgar. 
A fost un atac rapid, ca lovitura 
mult pregătită de un boxer ex
perimentat. Și, în min. 38, se 
putea produce K.O.-ul, dar Trîm- 
bițaș, excelent deschis în careu 
de Țicleanu, s-a. .. împiedicat de 
Polgar. N-a fost 2—0, dar nici 
1—1, deși — cu cîteva secunde 
înainte de finalul reprizei — An- 
drași I a avut golul egalizator în 
vîrful ghetei sale.

Și nici în min. 47 n-a lost 1—1, 
cînd șutul puternic al lui Pîrvu 
a expediat balonul în M. Marian 
de unde a căpătat o traiectorie 
opusă plecării lui Mânu* numai 
că portarul Sportului Studențesc, 
a avut, totuși, timp să revină și 
să primească aplauzele tribunei ! 
O altă mare ocazie a brașoveni
lor s-a derulat în min. 59. cînd 
Andrași I a scăpat singur și, 
dintr-o poziție ideală, a trimis 
pe lingă poartă. A fost a treia 
mare ocazie a oaspeților, după

DIFERENȚA PUTEA
ORADEA, 3 (prin telefon).

Meciul a început în nota de 
dominare a orădenilor, care au 
vrut să arate — și au reușit — 
disponibilitățile lor. Băcăuanii 
au răspuns cu un marcaj om la 
om pe tot terenul. obligîndu-i 
pe „roș-albaștri“ la o mișcare 
permanentă pentru a dejuca tac
tica unui partener care, în plus 
apela și la fragmentarea jocului 
și la... capcana ofsaidului. Sco
rul avea să se deschidă în min. 
8 dintr-o lovitură liberă (Seneș 
fusese faultat de Tismănaru, la 
25 m lateral dreapta) executată 
de Mu.jnai, balon pe care CIO
CAN l-a reluat spectaculos, cu 
capul, în plasă : 1—0. Gazdele 
realizează multe șarje, joacă 
dezinvolt, dar se și... joacă cu 
ocaziile de gol, unele mari cît 
roata carului ! Cum au fost a- 
celea din min. 17 (la „diagonala" 
lui Mujnai, Seneș a trimis peste 
transversală, portarul Cîmpeanu 
aflîndu-se în afara cadrului por
ții I), min. 23 (Terheș), min. 24 
(Seneș), min. 42 (Mujnai) și min. 

43 (tot Seneș, la mingea „pusă" 
de Terheș). Ca să nu mai 
amintim de lovitura de colț e- 
xecutată de Mujnai, de pe 
stînga, cînd balonul a nimerit 
bara, iar Weissenbacher a reluat 
și mingea s-a scurs în corner 
din picioarele unui fundaș. în 
loc să se ducă liniștită la 
cabine cu un avantaj substan
țial pe tabela de scor, F. C. 
Bihor a reluat partida fără 
tihna necesară. Ea putea veni 
în min. 48 dar O. Lazăr, lansat 
de Ciocan, a trimis de la 3 m 
peste transversală ! Surprinză
tor, orădenii scad tempoul, dar 
nici băcăuanii nu se dovedesc 
într-o zi inspirată. Jocul nu mai 
abundă în faze de poartă ca în

Cluj-Napoca (etapa a XXVI-a) șl 
Univ. Craiova — F.C. Olt (etapa 
a XXVII-a) : duminică 28 mai : e- 
tapa a XXVIII-a ; miercuri 31 
mai : steaua — F.C. Argeș (res
tanță, etapa a XXVI-a) ; sîmbătă 
3 iunie : etapa a XXIX-a ; marți 
6 iunie : etapa a XXX-a ; joi 8 
iunie : optimile Cupei ; duminică

| VICTORIA 
I FLACĂRA

2 (0) |
2 (0) |

Stadion Victoria; teren alune
cos; timp ploios; spectatori — 
circa 2 000. Șuturi : 17—12 (pe
poartă: 10—5). Cornere: IC—18. 
Au marcat: CORAȘ (min. 46 și 
64), respectiv LALA (min. 71). 
C. PANA (min. 86).

victoria: pa vel 7 — Bălan 6 
(min. 46 Ursea 6), C. Solomon 7. 
ștefan 7, M. Pană 7 — Culcear 
6 (min. 50 Iftode 6), D. Daniel 6. 
Fulga 6, Coraș 7,5 — Țlrâ 6, 
Damaschin I 6.

FLACĂRA: Tene 7 — G. Radu 
6 (min. 67 Glăvan 6), Movilă 7, 
Butufei 6, Timiș 6 — C. Pană 7, 
Dragnea 6,5, Beldie 7, D. Save 6 
— Lala 6,5, Marcu 7.

A arbitrat N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea); la linie: A. Porumbolu 
(Vaslui) șl M. ștefănoiu (Tg. 
Jiu).

La speranțe: 1—1; 7—8 după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m.

« ——■ ■ i ii

pentru ca. în min. 86, superio
ritatea din final a oaspeților să 
fie răsplătită de golul egaliza
tor: Dragnea se lansează pe aripa 
stingă, centrează și C. PANA, 
din alunecare, impinge mingea 
în plasă : 2—2 ; dar... numai 
cîțiva centimetri au lipsit, în 
minutul următor, ca Victoria să 
nu ia din nou conducerea la 
șutul cu boltă al lui Coras, la 
care mingea a lovit trans
versala !...

Radu URZICEANU

I SP. STUDENȚESC
| F.C.M. BRAȘOV

Stadion Sportul Studențesc; te
ren bun; timp frumos; specta
tori — circa 4 000. Șuturi t 14—10 
(pe poartă: 4—3). Cornere: 6—4. 
A marcat S. RĂDUCANU (min. 
30 și 83).

SPORTUL STUDENȚESC: Mânu 
7 — M. Marian 7, Cristea 7, C. 
Pană 6, M. Popa 7,5 — Țicleanu 
8, Lucaci 6, Dobre 6 (min. 67 
Stănici 7) — Trîmbițaș 6 (min. 58 
Buțerchi 6). S. Răducanu 8. Stan- 
cu 7.

F.C.M. : Polgar 7 — Ghergu 6. 
Lungu 6, Naghi 6, Pîrvu 7 — Ca- 
ciureac 5 (min. 46 Cseke 6), Dră- 
gan 6 (min. 75 Mandoca). Barbu 
6 — Andrași I 7. Cigan 6. Seli- 
mesi 6.

A arbitrat A. Gheorghe (Piatra 
Neamț); la linie: M. Salomir 
(Cluj-Napoca) și V. Curt (Con
stanța).

La speranțe: 1—1; 5—3 dună e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m.

care a intrat în joc Stănici și. 
din acest moment, echipa lui Ion 
V. Ionescu și V. Kraus a 
început „să lege" din nou, ^ă 
atace cu aplomb și să înscrie 
al doilea gol în urma unei faze- 
șnur : M. Marian — Țicleanu — 
Cristea — „cap" S. RĂDUCANU 
din apropiere și 2—0. Era minu
tul 83 și meciul practic jucat.

Laurențiu DUMITRESCU

FI MAI
| F.C. BIHOR
I S.C. BACĂU

NETĂ

• Stadion F. C. Binor; teren foar
te bun; timp plăcut; spectatori
— circa 10 000. Suturi: 19—3 (pe 
poartă: 6—1). Cornere: 8—0. Au 
marcat: CIOCAN (min. 8), TER
HEȘ (min. 75).

F. C. BIHOR: Lăzăreanu 7 —
Ciocan 7.5 (min. 63 Bălaj 6), Bu- 
cico 7, Biszok 7, Weissenbacher 
7 — Seneș 7 (min. 88 S. Pop), 
Tămaș 7, Mureșan 6,5, Mujnai 7
— Lazăr 6, Terheș 7.

S.C. BACĂU: Cîmoeanu 6 — 
Jercălău 6, Borcea 5, Artenie 5. 
Ciudin 6 — Burleanu 6, Fișic 6, 
Tismănaru 5 (min. 80 Obrișcă), 
Penoff 5 (min. 22 Andrieș 6) — 
Scînteie 5. Fulga 5.

A arbitrat V. Angheloiu (Bucu
rești) ; la linie: Al. Mustățea (Pi
tești) și I. Coț (Ploiești).

La speranțe: 1—0 (1—0).

prima parte. Spectatorii răsuflă 
ușur^U în min. 75. la o
fază care nu anunța mare lucru: 
a degajat Lăzăreanu, O. Lazăr 
a prelungit cu capul la TERHEȘ, 
acesta a scăpat perpendicular 
pe poartă, a pătruns în careu și, 
după ce l-a driblat și pe Cîm
peanu, a înscris, răscumpărîn- 
du-și astfel ezitările de pînă 
atunci. Să notăm că în min. 
78 putea fi 3—0 dacă Cîmpeanu 
n-ar fi parat șutul lui Terheș. 
Victorie meritată a gazdelor, dar 
diferența putea fi și mai netă.

Stelian TRANDAFIRESCU

11 iunie ; etapa a XXXI-a ; 
miercuri 14 iunie : etapa a
XXXII-a ; sîmbătă 17 iunie : e- 
tapa a XXXIII-a ; marți 20 iu
nie : etapa a XXXIV-a • joi 22 
iunie : sferturile de finală ale 
Cupei ; duminică 25 iunie : se
mifinalele Cupei ; joi 29 iunie i 
finala Cupei.



în perspectiva apropiatului meci cu Anglia

DUBLĂ VICTORIE A TINERILOR NOȘTRI 
RUGBYȘTI ÎN POLONIA

Adversara, reprezentativa dc seniori a țarii ga/dă
Preparativele ragbyștilor din 

lotul de tineret pentru mult 
așteptatul meci cu selecționa
ta similară a Angliei (13 mai) 
sînt in plină desfășurare. Re. 
centul turneu susținut de ti- 
nerii noștri rugbyști tn Po
lonia se înscrie în acest con
text. La înapoiere. antre
norii C. Fugigi și I. Teodores. 
cu ne-au oferit cîteva detalii.

Din capul locului, precizăm 
că în ambele meciuri susținu
te în turneu, cu prima repre
zentativă a Poloniei. rug- 
byștil români au încheiat in 
avantaj ; ta Sochaczew (200 
km de Varșovia. 4 000 de spec- 
tatori, arbitraj corect — 
L Pietrak. cunoscut publicului 
din țara noastră), victorie, cu 
18—7 ; după aceea, la Ostro- 
lenka (170 km de Varșovia 
3 500 spectatori, arbitraj cu 
scăpări — P. Pietrak. dar care 
n-au influențat rezultatul) 
alt succes românesc : 19—9. 
Prestații „destul de convin- 
gătoare". apreciază cei doi 
antrenori „și o bună propa
gandă pentru rugby, mai ales 
la Ostrolenka, localitate în care 
sportul cu balonul oval este 
pe cale de a avea o echipă in 
primul eșalon al Poloniei".

Sigur, rezultatele ca ata
re trebuie să rețină atenția, 
ca victorii de palmares. In- 
teresează insă și maniera 
In cane au fost obținute : la 
Sochaczew prin 4 eseuri în
scrise de Șerban. Răducanu, 
Iosef si Slușariuc (Fl. Ion a 
transformat unul dintre a- 
cestea). în timp ce rugbyștii 
polonezi au Înscris un singur 
eseu (Jamka) și o l.p. 
(Wilk). Deci, apetit ofensiv 
din partea tricolorilor menți

nut și la Ostrolenka : Șerban 
— 2 eseuri, Iosef și Răducanu, 
cite unul, iar Ranga in drop, 
față de 2 l.p. (Wilk) ale gaz
delor. Așadar în ambele me
ciuri raportul de eseuri a fost 
de 4—1 pentru jucătorii ro
mâni, „convingător pentru 
potențialul ofensiv al lotului", 
concluzionează antrenorii. Tot
ei au tăc'it și unele eviden
țieri. analizînd global corn- 
oortarea lotului. O primă 
remarcă : omogenitatea li
niilor a II-a (Slușariuc — 
Stanca) și a IlI-a (Gurănescu 
— Răducanu — Iosef în pri
mul meci. Tuțuianu — Rădi- 
canu — Iosef în cel de-al doi
lea). Apoi, valoarea constantă 
a talonerilor (Mahmud. Cilin-
ca). După aceea, aportul in 
creștere a! pilieriior, (Boteza, 
tu și V. Ionescu), impetuozita
tea aripei Șerban (dublată de 
eficacitate ?). mobilitatea și 
clarviziunea centrilor (Roșoa-
gă și Ținea), 
de Întrebare

Mai sînt semne 
la— capitolele

fundași și mijlocași, care — 
ne asigură antrenorii — „iși 
vor găsi răspuns în perioada 
imediat următoare, atît prin 
antrenamentele in colectiv
(pe compartimente și pe an
samblu). cit și — mai a’es — 
prin intermediul unor me
ciuri de verificare. Primai, 
simbătă 6 mai. in compania lo
tului reprezentativ 
niori al României".

de se-

Un fapt pozitiv. în spriiinul 
reușitei — starea de sănătate
a jucătorilor : 
plet refăeuti. 
din Polonia'.

toți sînt oom- 
dnpă turneul 
apreciază tt-

năru1 medic Dragoș Nanul.

Tiberiu STAMA

POPICAR! ROMANI-ÎNVINGĂTORI
ÎN „CUPA

Actuala ediție a „Cupei
Poznan" la popice a re unit 40 
de jucătoare și tot atîția jucă
tori din 16 țări, tn program 
au figurat probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 
bile mixte bărbați, precum și 
proba de perechi mixte. Re- 
prezentanții țării noastre au 
dominat întrecerile, cîștigînd 
probele individuale și ur- 
cînd pe podium și în întrece
rile de dublu : individual (f) 
— 1. Mihaela Nuță 392—445
filtimul rezultat constituind 
recordul arenei) = 837. 2.
Beate Goroszok (Polonia) 820

POZNAN“
(394 — 426). 3. Iris Wagner
(R.D.G.). 806 (420 — 386) ; (b) 
— 1. Leontin Pop 898 — 924 = 
1822, (record al sălii), 2. Laszlo 
Maroz (Ungaria) 1775 (880 — 
895) 3. Kazimir Komunski
(Polonia) 1768 (903 — 865) ;
perechi mixte : 1. Iris Wagnet 
+ Wolgang Deîstreicher 
(R.D.G.) 1310 (428 — 882). 2. 
Mihaela Nuță + Leontin Pop 
1290 (392 — 898), 3. Zsuszana 
Csonka + Laszlo Maroz (Unga
ria) 1262 (382 — 880). Cei doi 
sportivi români au fost con
duși de antrenoarea ploieș- 
teancă E'eonora loan.

INTÎLNIREA DE GIMNASTICĂ

DINTRE ECHIPELE

S. U. A. Șl U. R. S S.
NEW YORK, 3 (Agerpres), — 

Intîlnirea internațională de gim
nastică dintre selecționatele 
S.U.A. si U.R.S.S., desfășurată 
la Columbus (Ohio) s-a încheiat 
cu dublul succes al sportivilor 
sovietici: 293,550—287.700 p la mas. 
culin și 195.875—194,725 p ia fe
minin. La individual compus pe 
primul loc s-au situat Valeri 
Belenki 59.25 p. la masculin și 
Brandy Johnson (S.U.A.) 39.575. 
la feminin.

ppmcL c. r. rtriiNM
ROMA, (Agerpres). Primul 

Campionat European de pen
tatlon modern feminin, dis
putat la Modena (Italia), a 
fost câștigat de sportiva polo
neză Dorota Idzi cu 5421 puncte.

LA PENTATLON MODERN

urmată de Sophie Moresse 
(Franța) — 5 252 p și Iwona 
Dabrowska (Polonia) — 5 241 
p. Pe echipe titlul continental 
a revenit selecționatei Polo
niei. cu 15 694 p.

S-A ÎNCHEIAT „CUPA MONDIALĂ44 LA FLORETĂ (m)
MUNCHEN, 3 (Agerpres,'. — 

Concursul masculin de floretă 
de la Bonn, ultimul din cadrul 
actualei ediții a ..Cuoe! Mon
diale", a fost cîștigat de vest-ger- 
manul Alexander Koch oare l-a

întrecut în finală cu 11—9 pe 
Tens Howe (R.D. Germană). Si
tuat pe locul 5 la acest turneu, 
italianul Andrea Borella a termi
nat învingător în ediția din acest 
an a „Cupei Mondiale**.

CU TOȚII, PE
(Urmare din pop 1)

comisia de propagandă a 
C.J.E.F.S. Olt a inițiat in ma
joritatea asociațiilor sportive 
concursuri de masă. Afișe pe 
această temă pot fi întîlnite 
aproape peste tot. cu un ca
racter net mobilizator. S-a fă
cut ceva mai mult: au fost fi
xate și cîteva trasee — 5 1a 
număr — în parcurile din ora
șele Caracal. Corabia și Balș 
precum si în pădurile Saru si 
Streharet. -Aleargă pentru să 
nătatea ta!" a cîștigat teren 
constituind un experiment reu
șit. Acum șe caută căi de 
popularizare a altor âouă ac
țiuni cu caracter de masă — 
gimnastica aerobică (în scol 
îndeosebi dar și în unități e- 
conomice cu profil feminin) și 
înotul pornind de la constitu
irea încă din această lună a 
centrelor de inițiere se înțele
ge pentru copii. Nu sînt însă 
excluși nici adulții. oare n-au 
avut prilejul (dintr-un motiv

STADIOANE I
sau altul) să cunoască această 
disciplină cu recunoscută utili
tate socială. Oricum, etapa de 
vară a Daciadei, ale cărei în
treceri au fost declanșate, cu 
mult interes și in județul Olt. 
vrea să însemne — și prin înot 
— una din reușitele celei de a 
Vl-a ediții a competiției na
ționale.

Se caută de asemenea, im
plantarea mai energică, mai e 
ficientă a gimnasticii .a locul 
de muncă, tn acest sens comi
sia de propagandă a C.J.E.F.S. 
Olt se îngrijește de întocmirea 
unor programe de exerciții 
mult mai la obiect care să 
răspundă interesului (și nevoii) 
colectivelor cărora li se adre
sează. de reînnoirea la interva
le ma: scurte a acestor pro
grame.

Amintind de reușite și Proiec
te. să nu scăpăm din vedere 
și unele rămâneri în urmă. 
Atît președintele C.J.E.F.S 
Olt. Valerian Petrescu, cît și 
ceilalți activiști sportivi cu

UNITATE CU RENUME PROFESIONAL Șl SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

în anul 1988 ; echipa de 
handbal (m) C.S.Ș.-Univer- 
sitatea Craiova este alcătuită 
din zece elevi ai acestui li
ceu. Dintre fotbaliștii cra- 
ioveni care au urmat cursu
rile acestei mari unități de 
Invățămînt. directorul Con
stantin Bușoi î-a amintit pe 
Biță si Prună (Electroputere).

Neagoe. Barbu, Stoica, Bol- 
dici (Universitatea), Liceului 
Electroputere îi poartă o a- 
mintire plăcută și Geolgău, 
Cîrțu (aptrenor și jucător al 
Universității). aici a învă
țat și atleta Cristieana Cojo- 
caru. Și enumerarea unor ast
fel de sportivi ar putea con
tinua.

Discuția cu amabilul șl 
competentul nostru interlo
cutor a continuat în biroul 
său de lucru. Cu acest pri-

ATLETISM • Maratonul de la 
Paris a fost cîștigat la „sprint", 
de britanicul Steve Brace crono
metrat pe 42,195 km în ?hl3:03. 
La numai o secundă de învin
gător a sosit cehoslovacul Paul 
Klimes ! în întrecerea feminină 
a învins japoneza Kozue Kojima 
in 2h29:23 — nou record al com- 
oetiției ! • Mexicanul Salvador
Garcia a terminat învingător în 
maratonul de la East Rutherford 
(S.U.AJ în 2hl0:47.

BASCHET • Competiția femi
nină .Cupa Balticii". de la 
Gdansk, s-a Încheiat cu victoria 
formației Cubei — 10 p. urmată 
de Cehoslovacia — 8 p si Selec
ționata Leningradului — 7 o.

BOX • Thailandezul MUngchai 
Kitikasem a devenit campion 
mondial la categoria semimuscă

PE SCURT • PE SCURT
(versiunea I.B.F.) învingînd la 
puncte, în 12 reprize, pe Tacy 
Macalos (Filipine). în gala des
fășurată la Bangkok.

CICLISM • Cursa desfășurată 
în șapte etape în Franța «-a în
cheiat cu victoria rutierului 
francez Bruno Huger, urmat în 
clasamentul final, la 19 secunde 
de olandezul Rudd Cent.

\

RUGBY • La Hanovra. în 
meci pentru grupa B a Campio
natului European — „Cupa 
F.I.R.A.* R.F. Germania a în
trecut cu 30—15 (9—9) Portugalia.

ȘAH • Turneul de la Varșo
via a fost cîștigat de maestrul 
sovietic Serghei Kalnicev cu 8 p. 
urmat de Magheramov 7.5 o. 
Zlotnik. Blatny. Glek cite 7 p, 
Malaniuk. Țeskovski. Cehoy, 
Rosentalis Sznapik Kucinski — 
6 p fiecare etc.

AUTO AMĂGIRE
£1

CAMPIONATELE EUROPENE 

OE LUPTE GRECO-ROMANE
tncepînd de vineri și plnă du

minică. localitatea finlandeză 
Ou Iu găzduiește întrecerile Cam
pionatelor Europene de lupte 
greco-romane, competiție la 
care- vor fi prezențl și șapte re
prezentanți ai țârii noastre. 
Sportivii Nicolae Onica (52 Kg), 
Radu Strubert (57 kg). Constan
tin Uță (62 kg). Petre Cârare 
(68 kg), Anton Arghira (74 kg). 
Sorin Herfea (82 kg) și Ion Irl- 
miciuc (100 kg), însoțiți de an
trenorul Victor Dolipschl și ar
bitrul F.I.L.A. Constantin Bușoi, 
au plecat ieri sore locul de des
fășurare a competiției.

care colaborează nu sînt mul
țumiți de felul cum se desfă
șoară gimnastica în școli si în 
căminele muncitorești, nici de 
timiditatea cu care se concre
tizează centrele de gimnastică 
de întreținere pentru femei. în 
general — ni se precizează — 
„există neîmpliniri în direcția 
atragerii elementului feminin 
in sport, pornind de la cele 
mai simple și mai accesibile 
forme și mijloace".

Sînt aspecte care vor fi dez
bătute pe larg nu numai în a- 
dunările de dare de seamă șl 
alegeri, aflate în plină desfă
șurare. ci si ta conferința 
C.J.E.F.S. Olt ale cărei lucrări 
se află în stadiul final de pre
gătire. Ideea care oreocuoă 
întregul activ al mișcării spor
tive din acest județ este aceea 
ca practicarea exercițiului fi
zic să nu rămînă cantonată 
in sfera școlii ci să constituie 
un obiectiv pentru întreaga 
populație a județului. Indife
rent de vârstă, oamen’i muncii, 
tineretul din județul Olt să se 
bucure în egală măsură de fo
loasele mișcării în aer liber, 
ale exercițiului fizic organizat

„Visul unui adolescent care ar putea să trezească tenisul 
nostru", titra ,,Sports Illustrated" în octombrie 1987. Pentru 
ca, în aprilie 1988, revista „Tennis" să se întrebe, chiar pe co
pertă, „Viitorul gigant american Răspunsul era. se înțelege 
unul afirmativ, drept pentru care, pe măsură ce urca în cla
samentele computerizate ale A.T.P., Andr6 Agassi urca, poate 
mai vertiginos, în stima compatrioților săi. care descopereau în 
acest tînăr provenit dintr-o familie de emigranți (iranieni) un 
model de reușită „made in U.S.A.". Cînd, la 18 ani. Agassi a 
ocupat locul 3 în ierarhia mondială pe 1988 el părea să fie 
cel mai autorizat urmaș al iluștrilor campioni Jimmy Connors 
șl John McEnroe, socotiți ultimii reprezentanți ai „vîrstei de 
aur" a tenisului American.

Antrenat de Nick Bolletierl, dar și sfătuit de un cumnat ce
lebru pe courtsuri. nimeni altul decît Pancho Gonzales, Andră 
a devenit, peste noapte „idolul" generației sale, și nu numai, 
răsfățatul presei scrise și vorbite. Nu exista ziar fără poza lui 
și nici emisiune de televiziune fără referire la el. Agassi fo
losea racheta „Donnay". încălța pantofi „Nike“ și așa mai de
parte. cele mai reputate firme se dădeau în vînt după semnă
tura lui... Era pretutindeni era ,,en vogue"...

Numai că. val. imaginea a început să pălească și pălește m 
continuare. Deși — după propria-i mărturisire — s-a găsit în 
cea mai bună dispoziție, „copilul teribil" a pierdut, anul a- 
cesta (pînă la 15 aprilie), la Kriek. Mayotte. McEnroe. Noah. 
Steeb și Leconte ratînd toate turneele de anvergură ! A mai 
șl cîștigat, la Pugh, Paloheimo, Courier, Goldie șl Van Rens- 
burg. dar pînă și cei mai înfocați suporteri ai lui au sesizat 
că învinșii au fost, fără excepție, jucători de mîna a doua. 
Treptat, pînă șl admiratorii s-au lămurit : Agassi e talentat, inte
ligent șl “*------- - ■ -------
sosește ! 
știe au 
„Pentru 
woodul, __ __ ___ ,____ ________ ___
cozi, pentru că toată lumea vrea să vadă. Dar mare lucru nu-i 
de văzut./Mesajul lipsește totdeauna".

Azi. cînd Agassi a coborît în topuri. America nu-și ascunde 
dezamăgirea. Ei nu-1 trebuia un „showman", ci un învingător 
oe oare însă nu-1 are. O amăgire sau. mal corect «pus, o au- 
toamăgire.

simpatic, dar nici una dintre aceste calități nu-i pri- 
Pînă la Connors și McEnroe drumul e lung șl cine 
încolțit îndoielile, dacă el va fi străbătut vreodată... 
mine, l-a caracterizat sugestiv Noah, Agassî e Holly- 
filmul american de fast, de spectacol. La care se fac
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lej am aflat multe dintre pro
blemele legate șt de acti
vitatea sportivă înscrise pe 
agenda de lucru a acestui 
deosebit gospodar. cunoscut 
nu numai ca un fost sportiv 
de performanță, ci și ca un 
foarte bun profesor de mate
matică. De altfel, pe biroul 
său am descoperit cîteva lu
crări „culegeri de proble
me de matematică" — despre 
care am aflat că sînt foarte 
apreciate în rînduj elevi
lor de liceu — pe a căror co
pertă era înscris numele direc
torului Constantin Bușoi.

BULGARIA. Rezultate inregis 
trate în etapa a 25-a a campio 
natului : Slavia Sofia — Sliven 
1—0 ; Ruse — Vitoșa Sofia 2—1 ; 
Botev Vrața — Cerno More Var
na 4—0: Spartak Varna — Beroe 
Star a Zagora 9—2 : Lokomotiv 
Goma Oreahovița — Trakir 
Plovdiv 1—0 : Etăr Tlrnovo — 
Lokomotiv Sofia 1—0 ; Minior 
Pernik — Lokomotiv Plovdiv 
1—0; Sredeț Sofia — Pirin Bla- 
goevgrad 2—0. Tn clasament con
tinuă să conducă Sredeț Sofia 
41 p. urmată de Vitoșa Sofia 32 
p șl Etăr Tîrnovo 29 p.

TURCIA. După 33 de etape 
tn campionat conduce Fener
bahce, cu 80 p. urmată de Be- 
siktas 76 p, Sariyer 58 p, Trab
zon 56 p Galatasaray 53 p (3 
jocuri restanță). Rezultate teh
nice î Galatasaray — Adana 4—1: 
Besiktas — Alta Izmir 3—0 :
Bolu — Fenerbahce 0—2 : Fskîse 
hlr — Rize l—0.

U.R.S.S. La 2 mai s-au dispu 
tat trei partide din campionatul 
unional : Spartak Moscova — 
Ararat Erevan 1—0 (a marcat Pa- 
sulko) ; Lokomotiv Moscova — 
Jalghiris Vilnius 3—1 ; Pamir 
Dușanbe — Cernomoreț Odesa 
1—1. In clasament conduce Spar 
tak Moscova cu 15 p urmată d«= 
Dinamo Kiev și Cernomoreț O 
desa cu cîte 11 p.

R. D. GERMANA. Tn etapa a 
21-a a campionatului: Wismut
Aue — F.C. Kar! Marx St.ad» 
1—0; F.C. Hansa Rostock — Rot - 
wels Erfurt 2—0 : Chemie Halin 
— Union Berlin 3—0 ; Car! Zeiss 
Jena — F.C. Magdeburg 3—0 • 
Energie Cottbus — Dynamo

Dresda 0—1 ; Lokomotive Leipzig
— Stahl Brandenburg 0—0; Dy
namo Berlin — Saschenring 
Zwickau 1—0. Clasament : 1.
Dynamo Dresda 33 p (un joc 
mal puțin disputat) ; 2. Hansa 
Rostock 27 p 3. Dynamo Ber
lin 26 p.

SCOȚIA. După 34 de etaoe. în 
campionat conduce Glasgow 
Rangers 52 p (virtuală campioa
nă). urmată de Aberdeen 47 p si 
Dundee United 43 p. Rezultat» 
din etapa a 34-a : Aberdeen — 
Celtic Glasgow 0—0 ; Dundee — 
Hamilton 1—0 : Hibernian * 
Dundee United i—2 : Motherwell
— St. Mirren 4—0 ; Glasgow Ran
gers — Midlothian 4—0.

ITALIA. în clasamentul golge- 
terilor campionatului eonrinuă 
să conducă Aldo Serena (Inter- 
nazionale). cu 16 goluri, urmat 
de Careca (Napoli) — 14 goluri, 
Baggio (Fiorentina) vlalli 
(Sampdoria) si Borgonovo (Fio
rentina) — cîte 13. Carnevale 
(Napoli) — 12. Van Basten (A.C 
Milan) — 11 Vlrdis (A.C. Milan)
— 10 goluri etc.

La închiderea ediției
FINALA CUPE! U.E.F.A.

Aseară tîrziu -a disputat pri
mul meci al finalei Cupei 
U.E.F.A.. Napoli cîștigînd. ne 
teren propriu, cu 2—1 (0—1) în 
fața lui V.f.B. Stuttgart. Golul 
victorie! a fost realizat de Ca
reca în min. 89! Returul se va 
desfășura la Stuttgart. în 17 mai.
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