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Frumoasă evolufie in prima manșă 

a finalei C.C.E. la handbal masculin

STEAUA A ÎNVINS
PE S.K.A. MINSK CU 30-24

de ani de la făurirea Partidului Comunist Român A
VIBRANTUL OMAGIU AL POPORULUI
Poporul nostru cinstește astăzi unul 

dintre evenimentele majore ale istoriei 
sale moderne, actul constituirii Parti
dului Comunist Român la 8 mai 1921. Conse

cință firească, rezultantă logică a dezvoltării 
conștiinței politice a .clasei muncitoare, a 
avîntului revoluționar care a însuflețit ma
sele populare, forțele progresiste în anii de 
după primul război mondial, făurirea P.C.R. a 
marcat începutul unei etape noi, superioare in 
viața și evoluția întregii societăți românești, 
în organizarea marilor bătălii de clasă care 
au urmat.

Ziua de 8 Mai, zi de început, se înscrie în 
inimile și conștiința noastră ca o pagină lu
minoasă de istorie în marele hronic al mile
narei existențe și deveniri ale poporului 
român. Ea avea să fie urmată de alte pagini, 
dense și glorioase, de luptă tenace și curajoasă 
a clasei noastre muncitoare, în frunte cu 
partidul comuniștilor, pentru împlinirea i- 
dealurilor de libertate și dreptate socială, 
pentru democrație, împotriva exploatării și 
a înfeuaării țării de către puterile imperia
liste, împotriva fascismului și războiului, 
pentru declanșarea și triumful revoluției* de 
eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimpcrialistă din august 1944, pentru cu
cerirea puterii, reconstrucția economică a 
țării si edificarea societății socialiste...

Trup din trupul poporului, exponent stră
lucit al idealurilor sale. Partidul Comunist 
Român și-a asumat de la început misiunea 
istorică și patriotică ,,de a conduce muncito
rimea la izbîndă în lupta pentru scuturarea 
jugului capitalist" șl și-a onorat, prin fapte 
memorabile, prin luptă eroică și jertfe, în 
anii grei ai ilegalității din perioada inter
belică, rolul politic, ideologic și organizatoric 
ce i-a revenit. Referindu-se la aceasta, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, arăta : „Niciodată 
în România nu a existat un alt partid politic 
cu o istorie atît de bogată și glorioasă care 
să fi luptat cu abnegație și să fi realizat 
atîtea pentru fericirea poporului român, 
pentru măreția națiunii noastre". Ne umplu 
inimile de admirație, respect și mîndrie ma
rile acțiuni organizate de partid în anii cri
zei economice, în anii dramatici în care fas
cismul flutura amenințător neagra flamură a

războiului asupra Europei și a lumii — și nu 
putem să nu amintim încă o dată, în acest 
sens, întîiul de mai 1939 cu marea demon
strație patriotică, antifascistă și antirăzboi
nică, în organizarea și desfășurarea căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut un rol determi
nant —, in anii grei al războiului, în care a 
inițiat, organizat și condus mișcarea de re
zistență antifascistă șl antiimperialistă din 
România, în care a realizat vasta coaliție a 
forțelor politice progresiste pentru înfăp
tuirea mărețului act de la 23 August 1944 și 
continuarea procesului revoluționar, avînd 
ca țel edificarea noii societăți.

Astăzi, cînd sărbătorim ziua partidului sub 
semnul unor mărețe împliniri de idealuri, 
purtăm în cuget și simțire, deopotrivă, 
strălucitele izbînzi obținute de popor, călă
uzit de partidul comuniștilor pe drumul trans
formărilor revoluționare și edificării socie
tății socialiste, al concretizării aspirațiilor de 
libertate șl dreptate socială, de prosperitate și 
fericire. Cu legitimă mîndrie patriotică privim 
astăzi, la a 68-a aniversare a partidului, stră
lucitele realizări din anii care au trecut de 
la cel de al IX-lea Congres al P.C.R., cînd 
prin voința comuniștilor, a întregii noastre 
națiuni tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
investit cu cea mai înaltă funcție în con
ducerea partidului și a țării. Această pe
rioadă, cea mai fertilă din întreaga istorie 
a țării, a fost pe bună dreptate numită, 
cu respect și profundă recunoștință, 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". O defi
nire izvorîtă din însăși conștiința poporului, 
dînd vie expresie cuvenitului elogiu pe care 
întreaga națiune îl aduce strălucitului condu
cător și strateg, înflăcărătuiui patriot și re
voluționar, eminentului ginditor șl ctitor de 
țară nouă, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, ilustru promotor al celor mai 
nobile idealuri de pace și înțelegere 
între toate popoarele lumii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în acești ani de înflorire fără precedent 
a patriei socialiste, poporul nostru, mai strîns 
unit ca oricînd in jurul partidului, al 
secretarului său general, a dovedit că — li-

(Continuare In pag. 2—3)

Ieri dimineață s-a desfășu
rat prima manșă a finalei ce
lei mai importante competiții 
continentale masculine la 
handbal. „Cupa Campionilor 
Europeni", în disputa pen
tru prestigiosul trofeu al edi
ției 1988/89 aflindu-se cunos
cutele formații Steaua Bucu
rești șl S.K.A. Minsk. Nume
rosul public prezent în tribu
nele Palatului Sporturilor și 
Culturii din Capitală a asistat 
la un meci spectaculos, la ca
pătul căruia campionii Româ
niei au repurtat un frumos 
succes, cu 30—24 (17—9). al 
nouălea consecutiv în edi
ția actuală a C.C.E., iuind 
astfel o serioasă opțiune pen
tru dobîndirea mult rîvni- 
tului titlu de cea mai bună e- 
chipă europeană. pe care 
l-a mai obținut în anii 1968 
și 1977.

depășit apărarea campioni
lor sovietici, iar portarul. Tu
dor Vasiie, de-a dreptul sen
zațional, unul dintre artizanii 
principali ai victoriei echi
pei Steaua, a fost cu greu în
vins (în prima parte a me
ciului, principalul realizator al 
oaspeților. Alexandr Tucikiu, 
nu a înscris nici un goi din 
opt situații clare, pe care, 
de obicei, nu le ratează I). 
Portarul stelist șl-a mal 
trecut „la activ" și două pa
rade de excepție la aruncări
le de la 7 m expediate de Ia- 
kimovici (min. 19) și Para- 
șenko (min. 29). repriza in- 
cheindu-se ou avantaj sub
stanțial în favoarea handbaliș- 
tilor bucureșteni, care au 
făcut o dată în plus dovada 
înaltei lor clase de joc.

La reluare, antrenorul echi
pei bieloruse, Spartak Mirono-

Marian Dumitru, golgeterul primei manșe a finalei C.C.E., intr-o 
aefiune caracteristică. (Fază din meciul Steaua — S.K.A. Minsk) 

Foto: Nicolae PROFIR
Jocul a fost tot timpul 

„controlat" de handbaliștii 
pregătiți * de Radu Voi na și 
Ștefan Birtalan, care au reali
zat diin nou o primă repriză 
excelentă, ca și precedentele, 
ale semifinalelor. Era min. 
14 și tabela de marcaj indica 
scorul de 9—2. după oe Marian 
Dumitru (4), Vasiie Stingă (3), 
Marian Mirică și Paul Cicu au

viei, a cerut elevilor săi 
schimbarea tacticii în apă
rare, adoptarea unui elastic 
„3 + 3“, reușind să-i stînje- 
nească evident pe jucătorii 
noștri. Ceoa ce era strict ne-

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA DE POLO DINAMO BUCUREȘTI 
LA AL 26-lea TITLU DE CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ! 
® Procentaj maxim al laureaților în ultimul turneu 
• Steaua a urcat pe locul secund in această ediție
Punct final, ieri către amia

ză, în ediția ca numărul 44 a 
campionatului de polo, o dată 
cu ultimul fluier de arbitru la 
turneul al treilea din întrece
rea primei serii valorice, turneu 
găzduit de cochetul bazin bucu- 
reștean din Sos. Ștefan cel 
Mare. Echipa Dinamo Bucu
rești (antrenor : Dinu Popes
cu, secundat de căpitanul for
mației, Liviu Răducanu) a în- 
cheiat cu procentaj maxim și
rul acestor patru zile de com
petiție, înscriindu-și în pal
mares un nou titlu de campi
oană, al treilea consecutiv și 
al 28-leia în istoria sportului 
nostru cu mingea pe apă — 
ceea ce se constituie într-o 
performanță remarcabilă pen. 
tru care felicitările primite 
ieri și aplauzele temerarului 
public (prezent în tribune pe 
o vreme bună mai degrabă 
pentru... hochei) sînt binemeri
tate. pe locurile următoare ale 
podiumului s-au situat Steaua 
București (antrenor: Viorel 
Rus), care a urcat o treaptă 
față de ediția precedentă, do- 
veddndu-se de-a lungul între
cerii singura echipă capabilă 
să țină „pasul" campioanei, si

■

CLASAMENTUL FINAL
1. DINAMO
2.
3.
4.
5.
S.

43 38 3 2 516-301 79
43 35 1 7 447-299 71
43 27 1 15 452-368 55
43 17 5 21 357-338 39
43 15 1 27 347-375 31
43 10 S 27 315-415 2S

Steaua 
Crișul 
Rapid 
CSU-TMUCB 
Voința cj. N.

Crișul Oradea ,_ ,.-r___ ____ _
Garofeanu), cu unele evoluții 
bune în secvențele anterioare 
ale întrecerii.

Deși la ora disputării parti
dei de încheiere a competiției, 
ca de altfel a întregii reuniu
ni de duminică dimineață, nu 
mai exista nici o necunoscută, 
ierarhia fiind practic stabilită, 
fruntașele poloului românesc 
au intrat în apă Cu o evidentă 
dorință de victorie. Iar acest 
meci al ambițiilor a fost antre
nant. cu faze care s-au succe-

(antrenor: Liviu

Etapa a 26-a a Diviziei A de fotbal

REPLICI DÎRZE ALE FORMAȚIILOR OASPETE
• Victoria învinge la Bacău • Oțelul (remiză pe teren propriu) îți diminuează 
șansele • Sportul Studențesc (cîțtigătoare la Tg. Mureș) se apropie de... „Cupa 
U.E.F.A." • Dinamo (2—0 cu Universitatea Craiova) continuă cursa • In partida 

restanță, „U“ Cluj-Napoca a obținut un punct prețios în fața liderului

CLASAMENTUL
1. STEAUA 25 23 2 0 90-24 48
2. Dinamo 26 23 1 2 101-23 47
3. Victoria 26 18 4 4 66-37 40
4. Flacăra 26 13 4 9 50-34 30
5. F.C. Inter 26 12 3 11 35-39 27
6. Sp. Studențesc 26 12 2 12 39-42 26
7. F.C. Olt 26 9 7 10 27-38 25
8. F.C.M. Brașov 26 10 4 12 40-44 24
9. „U Cluj-Napoca 25 8 7 10 34-42 23

10. Univ. Craiova 26 9 5 12 38-48 23
11. F.C. Bihor 26 8 6 12 28-31 22
12. F.C. Argeș 25 10 2 13 32-37 22
13. F.C. Farul 26 10 2 14 24-37 22
14. S.C. Bacău 26 9 2 15 41-47 20
15. Corvinul 25 9 2 14 31-50 20
16. Rapid 26 9 2 15 27-47 20
17. Oțelul 26 7 5 14 26-49 19
18. A.S.A. Tg. Mureș 26 2 2 22 16-76 6

REZULTATE TEHNICE
Simbătă

Dinamo - Univ. Craiova 
Duminică

2-0 (1-0)

S.C. Bacău - Victoria 1-2 (0-2)
F.C. Farul — F.C. Inter 2—1 (0-1)
F.GM. Brașov - Rapid 1-0 (0-0)
Oțelul - F.C. Bihor 0-0
A.S.A. Tg. Mureș - Sportul Studențesc 1-3 (0-2)
Flacăra - F.C. Olt 2-0 (2-0)

(2-D2-2

Tradiționala fotografie a 
campioanei : Ș. Popes
cu, Fi. Ardelean, Cr. 
Dan, antrenorul Dinu 
Popescu, M. Simion, 
E. Ionescu, C. Găvruș, S. 
Dlaconu (rindul de sus, 
de la stingă la dreapta); 
V. Șerban, D. Balanov, 
L. Răducanu, V. Hagiu — 
golgeterul competiției, cu 
162 p — C. Moiceanu, 
B, Olaru, A. Georgescu 

Foto: Eduard ENEA

Geo RAETCHI 
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

Partidele Steaua — F.C. Argeș și Corvinul 
„U" Cluj-Napoca au fost aminate.

★
„U" Cluj-Napoca - Steaua

(meci restant din etapa a 23-a)
ETAPA VIITOARE (miercuri 10 mai)

— Steaua
— Oțelul Galați
- F.C. Farul
- Flacăra
— F.C.M. Brașov
- A.S.A. Tg. Mureș
— Dinqmo

Corvinul

F.C. Inter
Victoria
F.C. Bihor
S.C. Bacău
F.C. Argeș
Rapid
„U" Cluj-Napoca

Meciul Sportul Studențesc
va disputa joi 11 mai, iar partida Universitatea 
Craiova — F.C. Olt (1—1) va avea loc la 21 mai.

(2-4)
(2-0)
(1-0) 
(1-3) 
(1-2) 
(1-0) 
(1-4) 

(0—1) se
(Cronicile

etapei
in

pag. 2-3)
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SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

ILA CAMPIONATE EUROPENE
Gimnaștil Nicușor Pascu, Cristian Drczcanu (argint) 
șl Harius Gherman (bronz) printre laureafii 

finalelor pe aparate
Luptătorul Ion Irimicfuc — medalie de argint 

Ia Categoria 100 Kg (în pag. o 4-a)
z/////////////////////////////z//^^^^



VIBRANTUL OMAGIU AL POPORULUI
'Urmore din pag. 1)

ber și stăpîn pe destinele sale, suveran și 
independent — este în stare de fapte mărețe, 
de realizări fără precedent. Stau mărturie, 
în acest sens, ampla și puternica afirmare 
a unei industrii moderne operînd la ni
velul de vîrf al tehnicii șl tehnologiilor 
mondiale, articulată tuturor cerințelor so
cietății noastre și cu o producție de 135 
de ori mai mare decît în 1945 ; impresio
nanta dezvoltare și eficientizare a agri
culturii, cu noi recorduri de producție 
de la an la an și mărindu-și la rîndu-i de 
10 ori volumul față de 1945 ; afirmarea 
impetuoasă a învățămîntului, științei și 
culturii sub competenta îndrumare a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de largă recunoaștere internațională. 
Stă mărturie chipul nou, frumos, al țării, 
cu monumentale opere menite să dăinuie 
de-a pururi, cu orașe și sate în care ci
vilizația are porți larg deschise, eu oameni 
vrednici, entuziaști în muncă, valorificîn- 
du-și plenar virtuțile creatoare și bucurîn- 
du-se de minunate condiții de viață. Oa
meni noi ai unei societăți drepte, în per
manentă înnoire, oameni cu vocație de con
structori, cu vocația demnității și izbînzilor.

Omagiului pe care îl aducem astăzi parti
dului nostru comunist îi asociem sentimentul 
deplinei satisfacții și mîndrii pentru 
cea mai recentă izbîndă — lichidarea to

tală a datoriilor externe ale României. 
„Pentru prima oară în istoria sa îndelun
gată România nu mai are nici o datorie ex
ternă, nu mai plătește tribut nimănui și este 
cu adevărat independentă — și economic și 
politic", sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie. 
In acest cadru stimulator' și în perspectiva 
celor două mari evenimente politice din 
viața poporului nostru — a 45-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă 
și Congresul al XIV-lea al partidului 
— poporul nostru este puternic angajat să 
obțină, sub înțeleaptă conducere a partidu
lui, a secretarului său general, noi izbînzi 
pe drumul edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, al înaintării spre co
munism a patriei noastre.

Un fierbinte omagiu aduc astăzi gloriosu
lui nostru partid și sportivii țării, beneficiari 
ai celor mai bune condiții de viață, de în
vățătură, de muncă și afirmare plenară în 
societate și, deopotrivă, în arenele sportive. 
Ei îșl exprimă, firesc, gratitudinea pentru 
grija părintească de care se bucură din 
partea partidului și statului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, șl 
se angajează să-și sporească eforturile pen
tru continua afirmare a sportului românesc 
în arena internațională, pentru triumful tri
colorului în marile competiții olimpice, mon
diale sau continentale, pentru sporirea și pe 
această cale a prestigiului României socialiste 
în lume.

Surpriza in Divizia A de baschet feminin

METALUL RM. VÎLCEA - UNIVERSITATEA 72-71!
Penultimul turneu al Campio

natului Național de baschet ie* 
minin (locurile 1—6) a început 
sîmbătă în sala Floreasca din 
Capitală.

Debutul l-au făcut echipa cam
pioană, Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca, și Metalul 
I.M.P.S. Salonta-Crișul. Studen
tele au abordat partida cu toată 
seriozitatea, au încercat încă din 
start să se desprindă de adver
sare, dar tinerele baschetbaliste 
de la Metalul nu s-au împăcat 
prea' ușor cu postura de învinse. 
A rezultat o întrecere echilibrată 
și în min. 11 campioanele aveau 
în plus doar un singur coș: 
14—12. Din acest moment, valoa
rea și experiența superioare ale 
jucătoarelor clujene și-au spus 
cuvîntul și, încet-încet, scorul a 
început să ia proporții în favoa
rea lor. La pauză: 34-—19. In par
tea a doua, sportivele pregătite 
de soții Niculescu au mai avut 
o zvicnire, dar pînă la urmă au 
fost depășite clar de învingă
toare. Scor final: 75—45 (34—19) 
pentru clujence. Au înscris Kiss 
19, Ertyedi 10, Vigh 10, Misăilă 8, 
Vereș 8, V. Popa 7, Dragoș 6, 
Mânasses 5 și Morar 2 pentru 
„U“, respectiv Balogh 14, Balazs 
8, Z. Popa 6, Puticiu 6, Marchis 
6, Ziros 2, Sava 2, Mesaroș 1.

Meciul dintre Olimpia București 
și Voința Brașov a fost și cel

mai frumos. Brașovencele, deși 
acuză din plin absența Magdalenei 
Jerebie (accidentată), cea mai 
bună baschetbalistă a țării, au 
trecut pe lîngă victorie în ulti
mele două secunde ale meciului 
cînd, la scorul de 59—57 pentru 
Olimpia, N. Menyhart a pătruns 
(mingea nu a intrat în coș) și a 
fost faultată. A beneficiat de 
două aruncări libere, ratîndu-le 
însă pe amîndouă, pierzînd ast
fel și posibilitatea prelungirilor...

Pînă în acel moment, elevele 
lui D. Moraru s-au aflat în ma
joritatea timpului la conducere 
pe tabela de scor: 14—9 în min. 
5; 26—17, min. 11; 31—22, min. 15 
și 37—33 la pauză. In primele 6 
minute ale reprizei secunde, bra
șovencele realizează „performan
ța*4 de a nu înscrie nici un coș, 
în timp ce bucureștencele au în
scris 9 puncte consecutiv și au 
preluat conducerea. Au urmat 
apoi realizări frumoase de ambele 
părți și partida s-a încheiat cu 
victoria la limită a Olimpiei î 
59—57 (33—37). Au marcat: Cris- 
tea 27, Marinache 12, Stingă 9, 
Bădinici 6, Gavriliuc 3, G. Szoke 
2 pentru Olimpia, respectiv Hînda 
24, Menyhart 22, Turtoi 6, Vrapciu 
3, Grecu 2.

In primul meci al zilei a doua, 
surpriză de proporții: Metalul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Universita
tea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca

72—71 (29—49). Echipa campioană 
a început sigură pe ea, cu multă 
dezinvoltură, și diferența pe ta
bela de scor a început să crească: 
37—13 în min. 12 și 49—29 la 
pauză, Vîlcencele păreau împă
cate cu situația din teren, mai 
puțin antrenorul D. Moise, care 
le-a indicat elevelor sale să fie 
mai agresive în apărare și mult 
mai insistente în atac. Antrenorii 
clujencelor fac cîteva mutații ne
inspirate și vîlcencele se apropie 
pas cu pas. Iar cînd nimeni nu 
se mai aștepta, Magdalena Manea
— care în prima repriză nu în
scrisese nici un punct — reu
șește coșul victoriei în ultima se
cundă și stabilește un rezultat 
puțin așteptat. Au înscris: Manca 
30, Barbu 23, Ionescu 8, L. Nicu
lescu 7, Stocheci 2, Duțu 2 — 
pentru învingătoare; Drâgoș 22, 
Misăilă 13, Enyedi 11, Kiss 10, 
Popa 6, Manasses 6, Moroșan 3.

Alte rezultate: Voința București 
Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 84—71 
(48—33), Metalul Salonta — Olim
pia 37—60 (7—35); Voința Bucu
rești — Voința Brasov 66—45 
(32—25).
Turneul continuă azi, de la ora 

15, în sala Floreasca, cu urmă
torul program: Metalul Salonta
— Metalul Rm. Vîlcea, „U“ — Vo
ința Brașov și Voința București
— Olimpia.

Paul IOVAN
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JOC DINAMIC, DE ATAC
Meciul disputat sîmbătă 

la București a fost dinamic, 
cu multe și palpitante faze de 
poartă, fiind dominat clar 
(net chiar în prima sa parte) 
de jucăltorii dinamoviști. Pen
tru exemplificare vom men
ționa, sintetic, că, la pauză, 
raportul puțurilor pe poartă 
a fost 10—1 in favoarea echi
pei gazdă, două dintre acestea 
întâlnind „transversala" (min. 
18 — Redinic și min. 44 — 
Vaișcovid), și că la poarta 
lui Bbldlci s-a exercitat o pu
ternică presiune. Dar chiar 
dacă au șutat din careul mic 
(min. 7 — Cămătaru, 9 — Mi- 
hăescu, 14 — Rednic, 39 — Că- 
mătaru, de la numai 3 m in 
portar !), chiar dacă și-au în
cercat șansa de la distanță 
(min. 5 — Mateuț, 37 — Red
nic), precipitarea și... ne
șansa i-au privat pe elevii lui 
Mircea Luoescu de un avantaj 
substanțial și meritat in 
prima repriză. Ei nu l-au pu
tut învinge pe Boldici deciț o 
singură dată. în min. 29, cînd 
Sabău, la capătul uncia din 
multele sale șarje spectacu
loase, a centrat de pe dreapta 
Ia colțul opus al careului dc 
fi m, Klein a retrimis balonul 
din voleu în fața porții, de 
unde CĂMĂTARU, deși încol
țit de cerberii Săndoi și A. 
Popescu, a înscris de jos, cu... 
capul : 1—0 ! Golul 100 pentru 
Dinamo in acest campionat.

Pe fundalul ofensivei dina- 
moviste, cu' toate liniile avan
sate, două din contraatacurile 
craiovenilor au avut un mare 
grad de periculozitate, doar 
portarul Stelea evitînd go

lurile (în min. 12, boxînd min
gea din fața lui Bica cu pre
țul unui henț la 18 m de bu
turi, și în min. 19. rcspingînd 
din cădere, cu piciorul, 
mingea șutată de Olaru).

La reluare, după altă mare 
ratare a lui Cămătaru din ca
reul mic (min. 53), urmează o 
bună perioadă de joc a Uni
versității. un episod semnifi
cativ fiind cel din min. 62, 
cînd Zamfir, plecat au abili
tate printre „centralii" ad- 
verși, de la mijlocul terenului, 
ajuns la 25 m de buturi n-a 
putut depăși barajul Stelea — 
Mateuț, ultimul detumînd 
balonul din fața porții goale. 
Dinamo revine în ultima parte 
a partidei, cind și aduce scorul 
mai aproape de adevăr, VAIȘ- 
COVICI transformînd pcnal-

ECHIPA DE POLO DINAMO BUCUREȘTI
L. Balanov (27,16) la aminti- 
tele proporții din final: 10—8.

(Urmare din pag. 1)

dat rapid la cere două porți, 
multe dintre ele bine concepu
te, încheindu-se în cele din ur
mă cu succesul fostei și actua
lei campioane : DINAMO —- 
STEAUA 10—8 (1—1, 4—3, 3—1, 
2—3). învingătorii au punctat 
încă în secunda 28, printr-un 
șut surprinzător al lui Kădu- 
canu, au insistat în continua
re, izbiindu-se însă de o de
fensivă strașnica și de un por
tar, Gh. Popescu, mereu la 
post. Mai tinerii poloiști de la 
Steaua au echilibrat treptat, 
egalînd spre finalul reprizei I, 
în superioritate numerică, 
prin Duculeț. Tot din situații 
de „om în olus" aveau să se 
înscrie și următoarele goluri
— Hagiu (min. 8.38. de Ia dis
tanță) și Angelescu (9.43). pri
ma desprindere la două puncte 
a dinamoviștilor fiind parafată 
de Georgescu (10.55 și 11,43). 
Mai mult, avea să fie 5—2, la 
contraatacul lui Cr. Dan care, 
altruist, i-a pasat lui Olaru 
(12,13). Geambașu și, din lo
vitură de la 4 metri. L. Bala
nov au redus handicapul (12,37, 
respectiv 13,44). iar în primul 
minut al sfertului al treilea 
Steaua a izbutit chiar egalarea
— Nuțu, după o frumoasă 
combinație (15.34). Din acest 
moment, cu Simion sigur tn 
poartă, Dinamo mărește rit
mul, desprinzindu-se tot mai 
limpede, inclusiv ]a patru go
luri. Mai întîi Hagiu marchea
ză din „4 m“ (15,55), Olaru 
reușește un șut violent pe dia
gonală (17,01), din nou Hagiu 
și iarăși din penalty (20). re- 
vine Angelescu (21,11:8—6), 
dar D. Balanov (22,12) și, 
spectaculos, din centru, Ș. Po
pescu (23,05) aduc rezultatul la
10—6. Un soor redus de execu
țiile lui Geambașu (22,38) șl

Au condus R. Timoc și A. 
Gere.

în meciul inaugural de ieri, 
Jucătorii de la C.S.U. — 
T.M.U.C.B. au ținut să demon
streze că sînt cu adevărat su
periori clujenilor, așa cum 
arată și clasamentul: 12—5
(1—1, 3—1, 3—2, 5-1) cu VO- 
INȚA, prin punctele marcate 
de Grancerof 3, Chiru 3, Pao- 
lazzo 2, Niță, Mușat, Ciobăniuc, 
Jianu, respectiv Colccriu 2, 
Cosmațchi 2, Sebiik. Au arbi
trat D. ParaschivesOu — V. 
Median.

Cea dinții victorie din actu- 
ala ediție a poloiștilor ferovi
ari în fața celor orădeni avea 
să fie surprinzător de netă: 
RAPID — CRISUL 17—11 
(5—1, 3—3, 4—3, 5—4)1 Subli
niind reușita gi uleștenilor, să 
nu omitem totuși absența din 
„7“-le bihorean a experimen- 
taților Gordan și Fejer. Auto
rii golurilor: Florincescu 6, 
Bărbulescu 3, R. Dan 2, Me
dian 2, Abrii, Petrescu, Ștefă- 
nescu, Fărtăiș (R), Illcs 4, 
Bonca 3, Toth 2, Stancovici 2.

Arbitri : B. Băjenaru și G. 
Chirculete.

Sîmbătă, STTîAUA — RAPID 
12—11 (1—3, 4—1, 3—2, 4—2), 
dar feroviarii au trecut de pu
țin pe lingă un rezultat favo
rabil: ei au condus în cea mai 
mare parte a timpului de joc, 
văzîndu-se egalați cu 16 se
cunde înainte de final, pentru 
ca pe atacul lor Median să 
piardă balonul și, exact în ul
tima secundă, șutul puternic, 
de la distantă, al lui Angelescu 
să-1 învingă pe Crețu, care a- 
părase excelent! Marcatori: 
Angelescu 4. Geambașn 3, Ste- 
mate 2. L. Balanov, Duculeț 
Fruth (S). Florincescu 4, Băr
bulescu 2, Fscbiltsche 2, R. 
Dan, Fărtăiș. Median. Au con
dus A. Gere — G. Chirculete.

DINAMO — C.S.U. T.M.U.C.B. 
12—1 (2—2, 4—1, 4—0, 2—1).
Cea mai mare diferență înre
gistrată la t rrneul final. Reali
zatori: Hagiu 4. Răducanti 2. 
D. Balanov 2, V. Șcrban 2, Ar
delean, Olaru (D) ; Jianu 2, 
Ciobăniuc și Paolazzo. Arbitri: 
R. Timoc si V. Burden.

CRISUL — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 9—6 (2—3. 3—0, 4—1, 
0—2). Marcatori: Toth 4 Stan
covici 3, Costrăș 2 (C),Sabău2, 
Catrincț 2, Cosmațchi și Ma- 
roși. Au arbitrat D. Paraschi- 
vescu și B. Ghițan.

ADMINISTRAȚIA Of STAT LOTO-PPONOSI’DRl IMOIb'ltAiA
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES DIN 
7 MAI 1989, Faza I : extrage
rea I : 11 27 25 38 8 43 17 22 ; 
extragerea a Il-a : 4 26 36 2 
16 35 18 17 ; extragerea a
III- a : 7 24 25 30 12 20 43 17. 
Faza a 11-a : extragerea a
IV- e : 14 43 27 37 31 33 ; ex
tragerea a V-a : 34 9 8 15 29 
39; extragerea a Vl-a : 19 14 
24 38 35 31. Fond total de 
cîștigurl : 944.529 lei.

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 7 MAI. 
1. S.C. Bacău — Victoria 2; 2.
Oțelul Galați — F. C. Bihor X; 
3. Corvinul — „U“ Cluj-Napoca 
ANULAT; 4. Atalanta — Cesena 
1S 5. Bologna — Napoli X;' 6. 
Fiorentina — Como 1; 7. Verona 
— Pisa 1; 6. Juventus — Inter 
X; ». Milan — Torino 1; 10. Pes
cara — Lazio X; 11. Roma — As- 
coli X; 12. Cremonese — Padova 
15 13. Genoa — Bari X. Fond 
total de ciștlguri: 2 756140 lei,
din care 402 413 lei report la ca
tegoria 1.
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A plouat bine în noaptea 
de sîmbătă spre duminică la 
Bacău, continua să picure și 
la ora cînd a început partida 
de dimineață. iar gazdele... con
tinuă să lupte cu seria de nu
meroase și importante indis
ponibilități. Acum au lipsit 
Șoirnan, Grigoraș, Penof, oa
meni de bază din „distribuția" 
alb-roșilor. Dincolo, la Vic
toria, a absentat Ursea. Am 
observat une1e interesante 
tentative tactice în ambe
le echipe. N. Vătafu și I. 
Munteanu l-au utilizat pe 
Fîșic — care evoluează de 
cîtva timp în rolul clasic 
de „libero" — cu aceeași mi
siune, dar dublîndu-1 pe veri
tabilul om din acesit post, Ar- 
tenie. Iar FI. Halagian și Gh. 
Timar ne-au prezentat o 
inedită linie de mijloc, com
pusă din vîrful Calcear, bine 
distribuit în rol, și juniorul
I. Fulga, și el notabil prin 

| comportarea lui. Jocul a în- 
oeput în nota de dominare a 

I gazdelor, care nu au realizat 
însă acțiuni de mare pc- 

Iricol la poarta lui Pavel. în
schimb, Victoria, la primul 
ei atac spre buturile adverse,
a și înscris. Era min. 6 : C.

Solomon a înaintat viguros 
pînă în jumătatea... jumătății 
de teren băcăuane și a șutat, 
de Ia aproximativ 25 de metri, 
Cîmpeanu, surprins de lo
vitură, a boxat balonul în 
față și ȚÎRA, care urmărise 
cu atenție faza, l-a trimis 
în plasă : 0—1. Un prim k.o. 
pentru băcăuani. Oaspeții 
sesizează situația, inițiază 
ofensive rapide și au. prin 
Coraș (min. 12 și 13), bune si
tuații. în min. 18, M. Pană a- 
vansează pe aripa stingă, 
centrează, Cîmpeanu greșeș
te intervenția și CULCEAR. 
prompt, împinge, cu capul, 
mingea în poartă. Gazdele 
încearcă o stringere a rindu- 
rilor, dar Pavel este la post 
în min. 27 și 29. Dincolo, 
Damaschin I este blocat, prim 
fault, de Artenie în cursa spre 
poartă (min, 40), iar Ivanov 
risipește o clară situație (min. 
42). șutind afară din bună 
poziție.

După pauză, oaspeții joacă 
mult mai relaxat, în timp ce 
băcăuanii fac mari eforturi 
spre a reduce din handicap. 
Tismănaru va aduce o notă 
de agresivitate in plus ; el va 
centra (min. 59) și SCÎNTEIE,

Is.c. * *
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I SERIA I------------

I GLORIA BUZĂU — F.C.M.
DELTA DINAMO TULCEA 4—0 
(3—0): Cbivu (min. 30), I. Viorel 

|(min. 43 din 11 m), Bratu (min.
40) și Ursa (min. 80).

UNIREA FOCȘANI — METALUI. 
IPLOPENI 2—0 (1—0): Dumitrache 

(min. 21, autogol) și Chiriță 
(min. 47).

I PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
STEAUA MIZIL 4—1 (2—1): Vlad 
(min. 6), Cismaru (min. 24), Vo- 
chin (min. 50 și 70), respectiv Cr

IEne (min. 8).
ceahlăul p. NEAMȚ — C.S.M. 

SUCEAVA 1—0 (1—0) : Mironaș 
|(min. 27 din 11 m).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
FEPA *74 B1RLAD 4—0 (2—0): Ti- 

Itirișcă (min. 7 și min. 59 din 11 
m), V. Radu (min. 16) și Stamate 
(min. 52).

I ARIPILE VICTORIA BACAU — 
POIANA CIMPINA 0—1 (0—0) :
Nica( min. 65).

IC. S. BOTOȘANI — POLITEH
NICA IAȘI 3—1 (1-0): State (min.

39 din 11 m), Radu (min. 48 și 67), 
respectiv Dobre (min. 57).

ȘIRETUL PAȘCANI — C.F.R. 
PAȘCANI 1—2 (0—1): Buștean
(min. 69), respectiv D. Rotaru 
(min. 41) și State (min. 56).

Meciul A.S.A. EXPLORĂRI 
ClMPULUNG — PETROLUL PLO
IEȘTI a fost artiînat.

Relatări de la C. Necula, FI. 
Jecheanu. I. Tănăsescu, C. Rusu, 
D. Cristache, S. Neniță, T. Ungu- 
reanu și C. Enea.
1. PETROLUL 25 17 5 3 44-11 39
2. Progr. Br. 26 16 1 9 49-28 33
3. Gloria Bz. 26 15 1 10 47-26 31
4. Steaua Mz. 26 13 2 11 38-32 285. C.S.M. Sv. 26 11 5 10 33-29 27
6. Unirea Focș. 26 12 3 11 26-28 27
7. „Poli“ lași 26 12 2 12 45-31 26
8. C.F.R. Pașc. 26 11 4 11 29-27 26
9. Ceahlăul 26 12 1 13 31-34 25

10. Met. Plopeni 26 12 1 13 30-37 25
11. Poiana 26 11 3 12 27-37 25
12. C.S. Botoșani 26 10 4 12 29-36 24
13. Prahova 26 11 1 14 27-33 23
14. Șiretul 26 10 3 13 26-35 23
15. FEPA *74 26 10 3 13 25-34 23
16. Aripile Bc. 26 9 5 12 28-39 23
17. A.S.A. Expl. 25 8 4 13 21-47 20
18. Delta 26 6 6 14 28-42 18
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LA UN PAS...
CLUJ-NAPOCA. 7 (prill telefon). 

Simbătă după-amiază a plouat 
încontinuu aici. Frig pătrunzător 
și vînt. Condiții vitrege de joc, 
pe un teren desfundat, pe alocuri 
cu băltoace, iată condițiile în 
care s-a desfășurat restanta din 
etapa a 23-a, Spre lauda lor, 
făcînd risipă de energie, cele do
uă formații au oferit o partidă a- 
tractlyă, pe alocuri dramatică, 
încheiată cu un rezultat de ega- litate, punct mare pentru gazde. 
Adevărul este că echipa gazdă 
s-a întrecut pe sine, a luptat 
exemplar în fața finalistei de la 
Barcelona și își vede încununa
te aceste eforturi. Dar să mai recunoaștem un adevăr : fără
Bumbescu și Stoica. echipa 
campioană a fost incomodată vi
zibil de starea terenului. rea
lizarea paselor ej repetate deve
nind atît de dificilă în aceste 
condiții. Iar evoluția scorului a 
ridicat și mai mult cota acestei 
partide, pe care clujenii nu o vor 
uita ușor. Cînd a mai fost Stea
ua condusă cu 2—0, vă amin
tiți î In min. 27. Cadar (care 
i-a făcut multe probleme lui Un
gureanul a demarat pe deapta, a 
centrat, apărarea Stelei a greșit 
și M. STOICA a înscris din a- 
propiere. Apoi. în min. 28. 
Prunea s-a remarcat la șutul lui 
Balint. în min. 34 Popicu a alu
necat. a jucat mingea cu mina 
în careu. Hagi a executat lovi
tura de pedeapsă, dar Prunca, 
Cu un reflex excelent, a respins 
și în loc de 1—1. cum este la

DOMINARE NETA, CONCRETIZARE MINIMĂ

:n bun;
- circa 
soartă : 
narcat: 
ispectiv 
LCEAR

BRAȘOV, 7 (prin telefon). 
Jocul a început în nota de do
minare a gazdelor, care, de 
altfel, n-au cedat inițiativa 
nici. un moment pe parcursul 
primelor 45 de minute. Atacu
rile brașovene s-aiu izbit însă 
de un „zid“ foarte hotărît fă
cut de apărarea feroviară, în 
care cei mai bani au fost 
fundașii centrali. Nu-i 
puțin adevărat că și brașove
nii au greșit printr-o oarecare 
stereotipie a atacurilor lor, 
care l-au căutat, în cea mai 
mare parte a cazurilor, pe 
Cigan, activ, e drept, dar des
tul de neinspirat la finaliza
re. în ciuda dominării lor 
nete, localnicii n-au avut, pe 
parcursul primei reprize, 
decît două ocazii reale de 
gol, cea di:n min. 4, cînd M. 
Barbu a ezitat la centrarea lui 
Cigan, și cea din min. 20, cînd 
șutul puternic jos, la colț, al 
lui Cigan, a fost deviat în cor
ner de Barba. Ilustrativ pen
tru aspectul general al pri

anu 4 
drieș 6, 
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PLUSUL DE
TG. MUREȘ, 7 (prin telefon). 

Vreme nefavorabilă și puțini 
spectatori la acest meci în care 
foarte tînăra echipă locală, care 
șe reconstruiește pentru... vi. 
itor, a întîlnit pe Sportul Stu
dențesc. venită aici să-și mă
rească zestrea punctelor din 
deplasare. Jocul a debutat cu 
o fază în care Dobre i-a lan
sat pe S. Răducanu. Șutul pu
ternic ai acestuia, respins de 
Rotaru, n-a fost reluat de... ni
meni. După 8 minute, în urma 
unei lovituri de colț executate 
de Fl. Stancu, A.S.A. lansează 
un contraatac fulgerător prin 
L. Moldovan, dar acesta nu gă
sește soluția concretizării. Par
tida este echilibrată, gazdele 
nu joacă deloc rău. în min. 24 
gazdele realizează cea mai 
spectaculoasă acțiune de atac: 
balonul a circulat frumos pe 
traseul Szabo — Eros — Maier, 
ultimul a centrat și Pintea a 
șutat cu stînguJ. spre colțul 
lung, însă pe lîngă poartă. Me
ciul curgea spre 0—0, dar în

«A Șl U.T.A., PUNCTE PREȚIOASE ÎN DEPLASARE

— (min. 90), respectiv Craioveanu 
) (1—0): (min. 28).
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DUNĂREA CAlARAȘI — F.C.M. 
CARACAL 1—0 (1—0): Mușat
(min. 17).

GAZ METAN MEDIAȘ — DA
CIA PITEȘTI l-o (0—0): Mărgi- 
neanu (min. 80 din 11 m).

Relatări de la P. Radu, P. Voi" 
hea, Gr. Jugănaru, M. Focșan, G. 
Tuțu, V. Secăreanu, M. Avanu, 
N. Constantinescu și M. Țacăl.

li IM1A
Irăgan 
). res-

IETA- 
(1-1) S 
ijrașcu 
Ștefan

1. JIUL 26 16 5 5 47-15 37
2. Chimia 26 15 5 6 43-17 35
3. Elcctromureș 36 14 4 8 44-36 32
4. F,C.M. Car. 26 13 2 11 37-34 285. I.C.I.M. Bv. 26 12 2 12 28-28 26
6. Pandurii 26 10 6 10 26-30 26
7. Sp. „30 Dec.“ 26 11 3 12 22-21 25
8. Electroputore 26 11 3 12 31-33 25
9. Gaz Metan 26 10 5 11 31-36 25

10. Tractorul 26 10 5 11 29-35 25
11. C.S. T-viște 26 11 2 13 26-33 24
12. Dunărea 26 9 6 11 35-45 24
13. A.S. Drobeta 26 9 5 12 41-39 23
14. Dacia 26 10 3 13 27-32 23
15. Metalurgistul 26 10 3 13 33-41 23
16. Min. Motru 26 9 5 12 21-33 23
17. Met. Mang. 26 8 6 12 30-28 22
18. Met. Mija 26 9 4 13 29-44 22

DE O SURPRIZA
fotbal, scorul a devenit 2—0 : 
în min. 37 liberoul Doboș s-a 
lansat pe stingă, a centrat pe 
partea opusă și CADAR a șutat 
din voleu, Înscriind de Ia 13—14 
m. Steaua a redus din handicap 
in finalul reprizei, in min. 42, 
cînd Hagi a executat un corner, 
Prunea a respins defectuos și 
LĂCĂTUȘ, pe fază, a înscris din 
apropiere. în min. 45, un șut 
puternic al Iui Cadar (Iar cadar) 
a fost respins de Lung în corner.

După pauză, aspectul jocului 
avea să fie cu totul altul. A- 
proape întreaga repriză a fost 
dominată de echipa campioană. 
In min. 50, I. Dumitrescu a tri
mis mingea în poartă, dar fu
sese în ofsaid. In următorul mi
nut a șutat Piturcă. dar Pru
nea, inspirat, însă și cu șansă, 
a retinut pe linia porții. Min. 
59, un alt moment important, de 
necrezut : Lăcătuș a forțat un 
atac, a intrat în careu, l-a dri
blat pe Prunea. iar acesta, ca 
ultimă soluție, l-a faultat pe 
stelist : Hagi și-a asumat din 
nou răspunderea executării pe- 
nalty-ului. trăgînd de data a- 
ceasta pe lîngă poartă !! In min. 
65. de la 2 m, I. Dumitrescu 
trimite, cu capul. în portar. In 
min. 68 înscrie Negrău. gol va
labil. anulat însă de arbitru la 
semnalizarea eronată a tușierului 
Titorov. în sfîrșit, în min. 70, 
combinație — Piturcă — I. DU
MITRESCU. cucsă a acestuia din 
urmă, șut și gol. pe sub Pru
nea, care se accidentase cînd

mei reprize este faptul că în 
această perioadă a ta cânți i 
bucureșteni n-au șutat nici
odată la poartă.

Aspectul jocului nu se 
schimbă nici după reluare : 
gazdele domină, oaspeții se a- 
pără cu multă tenacitate. în 
min. 50, la o lovitură liberă 
laterală a lui Andrași I, Cseke 
reia, cu capul, pe lingă poartă, 
în min. 51 se înregistrează 
primul atac mai periculos al 
Rapidului: Damaschin II cen
trează, Goanță reia cu capul, 
dar Polgar reține. Dominarea 
brașovenilor este concretizată 
în min. 59, cînd M. BARBU 
transformă sigur lovitura 
de la 11 m acordată pentru 
hențul în careu comis de A. 
Popescu. Abia acum, după 
primirea golului, Rapid iese 
mai mult la atac, dar apărarea 
localnicilor respinge totul, cu 
calm și fermitate. Partida se 
încheie ca victoria la limită a 
gazdelor, care, după aspectul

EXPERIENȚĂ
finalul reprizei au apărut 
două faze fixe- min. 40, la o 
lovitură liberă de Ia 25 m, 
executată de Țiclcanu, LUCACI 
a trimis cu capul spre vinclu 
și 0—1; min. 45, corner execu
tat de pe dreapta de FI. Stan
cu și M. POPA înscrie, tot cu 
capul: 0—2.

La reluare, în min. 55, Naghi 
salvează un gol Ia acțiunea lui 
FL Stancu, pentru ca apoi să 
asistăm la o frumoasă relan
sare a tinerilor în rcșu-albas- 
tru, care domină minute în
tregi, realizează faze cursive si 
reduc chiar din scor în min- 
65, printr-un spectaculos gol 
marcat de MAIER, dintr-o po
ziție dificilă. în final, Sportul 
revine în atac, Naghi salvea
ză din nou. în min. 73, iar în 
min. 81 va fi 1—3: a marcat 
CRISTEA, dar I. Toma sem
nalizase ofsaid la S. Răducanu 
înainte ca fundașul oaspeților 
să se lanseze în treimea adver
să. Ultimele minute A.S.A. le-a 
evoluat în 10 oameni, se ac-

SERIA A III-a —
Minerul cavnic — u.ț. a- 

RAD 1—2 (0—1) : Azoiței (min. 76), 
respectiv D. Popescu (min. 30 
și 74).

CHIMICA TÎRNAVENI — A- 
VÎNTUL REGHIN 8—0 (2—0) î
Vigh (min. 24). Mărginean (min. 
28. min. 50 din 11 m, min. 52 șl 
58), Cenan (min. 67), Ogrean (min. 
73) și Vereș (min. 78).

GLORIA REȘIȚA — C.S.M. RE
ȘIȚA 2—1 (1—1): Scînteie (min. 
3), Furdui (min. 67), respectiv 
Mărgineanțu (min. 42).

STRUNGUL ARAD — F. C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 5—1 
(4—1): Mihalache (min. 29), Zol- 
ner (min. 31 și 41). Sălăgean 
(min. 37 și 62) respectiv Doro- 
banțu (min. 25).

UNIREA ALBA IULIA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (3—0); N. Popa 
(min. 27). Mitracu (min. 38) și 
Timar (min. 43).

A. S. PAROȘENI — GLORIA 
BISTRIȚA 1—1 (1—1): Burdulean 
(min. 34), respectiv Săsărman 
(min. 41).

ARMATURA ZALAU — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 3—0 (1—0): 
Păscuță (min. 39). Florice) (min. 
69) și Preda (min. 80).

I „U" CLUJ-NAPOCA 2 (2) I
I STEAUA 2 (1) 1

Stadion Municipal; teren des
fundat, cu băltoace; timp fri
guros, ploaie; spectatori — circa 
23 000. Șuturi: 10—14 (pe poartă: 
5—8). Cornere: 1—8. Au marcat: 
M. STOICA (min. 27), CADAR 
(min. 37), respectiv LĂCĂTUȘ 
(min. 42) și ILIE DUMITRESCU 
(min. 70). .

„U“ CLUJ-NAPOCA: Prunea 7 
(min. 71 Caval 7) — Gherman 7, 
Neamțu 7, Doboș 8, Pojar 7 — 
Popicu 6, M. stoica 7 (min. 62 
Muntean 7), Biro 6, Teodorescu 
6 — Cadar 7, C. Sava 7.

steaua: Lung 7 — Dan Pe
trescu 7, Minea 7, Iovan 8, un- 
gureanu 6 — Balint 6 (min. 65 
Negrău 7), I. Dumitrescu 8, Hagi 
6 (min. 83 Măstăcan), Rotariu 7 
— Lăcătuș B, Pițurcâ 7.

A arbitrat Ad. Porumboiu (Vas
lui); la linie: V. Curt (Constan
ța) și v. Titorov (Plopenl).

Cartonașe galbene: TEODORES
CU, ROTARIU, I. DUMITRESCU.

La speranțe: 0—1 (0—0).
O ir

Hagi a executat penalty-ul pe 
lingă poartă. în min. 76. Negrău 
s-a jucat cu golul și l-a ratat. 
Meciul s-a încheiat astfel la e- 
galitate cu un punct mare pen
tru gazde, care au jucat cu o 
dăruire exemplară.

Constantin ALEXE

I F.C.M. 
I RAPID

Stadion 
alunecos;

BRAȘOV 1 (0) I

Municipal; teren puțin 
timp rece, ploaie și

vînt; spectatori — circa 3 000. 
Șuturi: 14—2 (pe poartă: 6—1). 
Cornere: 9—0. A marcat M. 
BARBU (min. 59 din 11 m).

F.c.M. : polgar 7 — Ghergu 7. 
E. Moldovan 7, Lungu 7, i. Pîrvu 
7 — S. Drăgan 7, Cseke 6 (min. 
52 Mandoca 6), M. Barbu 7 — 
Andrași I 6 (min. 52 Caciureac6), 
Cigan 6,5, Selimeși 6,5.

RAPID: Barba 7 — Iorgulescu 
II 6, Bacoș 7, A. Popescu 6,5, Va- 
meșu 6 — Aprodu 6 (min. 81 Mi- 
noiu), L. Ilie 6, Goanță 6 — Ciol- 
ponea 5, Damaschin II 6, Craiu 5 
(min. 77 Pomohacf).

A arbitrat N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea); la linie: Ad. Moroianu 
(Ploiești) și B. Cațaros (Călărași).

La speranțe: 0—0; 5—6 după
loviturile de la 11 m.

• ............. ■■■■■■
jocului, puteau să cîștige mai 
lejer.

Radu URZICEANU

I
 A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0) I
SPORTUL STUD. 3 (2) |

Stadion ,23 August; teren îm
bibat de apă; timp ploios, fri
guros; spectatori — circa 300. 
Șuturi: 14—13 (pe poartă: 5—6). 
Cornere: 6—6. Au marcat: MA
IER (min. 65), respectiv LUCACI 
(min. 40), M. POPA (min. 45) și 
CRISTEA (min. 81).

A.S.A. : Rotaru 5 (min. 46 Biro 
III 6) — Szabo 7, Matei 6,5,
Naghi 7, Fodor 6 — Szocs 6 (min. 
61 Ciula 6), Curigan 6, Eros 6, L, 
Moldovan 7 — Maier 7, Pintea 6,5.

SPORTUL STUDENȚESC: Mânu 
7 — M. Marian 6, C. Pană 7, 
Cristea 7,5, M. Popa 7 — Țicleanu 
6 (min. 46 Olteanu 6,5), Lucaci 7. 
Dobre 6, Stănici 6 — S. Rădu
canu 6, FI. Stancu 6,5 (min. 85 
Burchel).

A arbitrat I. Coț (Ploiești); la 
linie: D. Buciuman (Timișoara) 
și I. Toma (Piatra Neamț).

La speranțe: 0—1 (0—1).

cidentasc Naghi și cum schim
bările fuseseră efectuate...

Stelîan TRANDAFIRESCU

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — METALUL BOCȘA 5—1 
(2—0): Rosenblum (min. 8, 15 și 
78), Giuchici (min. 58), Dudaș 
(min. 81), respectiv Portic 
(min. 79).

OLIMPIA SATU MARE — „PO
LI" TIMIȘOARA 0—0.

Relatări de la M. Palcău. I. Du- 
can, P. Fuchs, Gh. Mornăilă, I. 
Anghelina, P. Comsa, N. Donciu,
St. Marton și S. Vida
1. „POLI“ TIM. 26 18 5 3 68-24 u
2. U.T.A. 26 19 1 6 63-28 39
3. Olimpia 26 15 5 6 50-23 35
4. Gloria B-ța 26 14 4 8 50-26 32
5. Armătura 26 13 2 11 32-40 28
6. Unirea A.L 26 13 1 12 50-36 27
7. A.S.A. Progr. 26 12 3 11 49-40 27
8. F.C. Maram. 26 12 3 11 44-36 27
9. Strungul 26 10 6 10 31-33 26

10. C.S.M. Reșița 26 12 1 13 34-36 25
11. Chimica 26 11 1 14 45-45 23
12. C.F.R. Tim. 26 10 3 13 34 38 23
13. Met. Bocșa 26 9 4 13 30-49 22
14. Dacia Orăștie 26 10 2 14 27-50 22
15. Gl. Reșița 26 9 3 14 28-57 21
16. Min. Cavnic 26 9 2 15 33-45 20
17. A.S. Paroșeni 26 8 3 15 25-42 19

18. Avîntul 24 3 5 lt 17-63 H

INTR-UN SINGUR MINUT...
CONSTANȚA, 7 (prin telefon). 

Constăntenii n-au reușit, în 
primele minute, să surprindă a- 
părarea descoperită a oaspeților, 
deși au combinat frumos pînă 
în apropierea careului lui Alexa. 
Mai mult, în min. 13. pe un 
contraatac pe cît de simplu, pe 
atît de eficace, mijlocașul M. 
Stănescu a scăpat pe pairtea 
dreaptă, fundașul central Po- 
povici n-a reușit să-l oprească din 
cursă șl, din careu, a centrat pe 
partea opusă, la CAȘUBA. com
plet liber, care a înscris ușor, ca 
la antrenament : 0—1. Goi care 
a turnat plumb în picioarele ju
cătorilor constănțeni. Aceștia nu 
și-au putut reveni din uluială, 
atacînd fără luciditate, precipitat, 
centrările înalte fiind foarte ușor 
respinse de apărătorii lui F.C, 
Inter, îndeosebi de liberoul e- 
chlpei, I. Ene. Cu toate acestea 
gazdele ar fi putut obține ega- 
larea în prima parte a întîlnirii, 
dar T. Ivan l-a... deposedat în 
careu pe coechipierul său Do- 
robantu. aflat în poziție de gol 
(min. 25), șutul puternic al lui 
Oprea a fost scos senzațional în 
corner de Alexa (min. 29), Tu- 
fan a reluat imprecis, cu capul, 
din apropiere (min. 34). iar în min. 42 același mijlocaș. T. Ivan, 
cu o detentă impresionantă, a ex
pediat balonul puternic. din 
mijlocul careului. însă I. Ene a 
scos de pe linia porții.

Presiunea asupra porții slbiene 
a crescut continuu în repriza a 
doua. Golul egalizator nu cădea, 
însă deși Oprea (min. 48). T. 
Ivan (min. 57), Șt. Petcu <min. 
60) și R. Manea (min. 68) s-au 
aflat în poziții ideale. A venit insă min. «9, cînd TUFAN 
(care, din min. 35. a jucat fundaș 
dreapta) a șutat formidabil, din

INCA DIN START...
MORENI, 7 (prin telefon). 

Flacăra a tranșat rapid vie. 
toria de partea sa, începînd 
puternic și reușind deschide
rea scorului încă în min. 2 : 
Balaur l-a angajat cu o min. 
ge în adîncime pe vAlDEAN, 
acesta a pătruns în careu, I-a 
tentat pe Gherasini și a plasat 
balonul în colțul opus : 1—0.
tn min. 7, C. Pană ratează o 
mare ocazie, din careu, pen- 
tru ca peste două minute ta
bela să arate 2—0: D. Sava a 
executat o lovitură liberă din 
lateral stingă și LALA a șters 
balonul cu capul, schimbîn. 
du-i direcția, Gherasim nemai- 
putînd interveni. Descumpă
nită de această neașteptată 
turnură, din startul partidei, 
F.C. Olt nu-și găsește deloc 
cadența, astfel că pînă la pau. 
ză jocul este la discreția echi
pei locale. Ocaziile la poarta 
lui Gherasim se țin lanț. Mai 
întîi, în min. 15, portarul oas
peților iese șl blochează balo. 
nul din fața lui Lala, scăpat 
singur. Acesta mai irosește o 
bună ocazie (min. 19), iar D. 
Sava (min. 26), singur la 6 m, 
este contrat oportun de D. 
Munteanu, în dipa șutului. în 
min. 35 și 36, gazdele expe
diază balonul în bară : prima 
dată prin Marcu, care reia, 
cu capul, în „transversală", a 
doua oară prin Văidean, care, 
la capătul unei spectaculoase 
curse pe partea dreaptă, trimi
te balonul în stîlpul din stînga 
porții lui Gherasim.

Dacă în prima repriză_ s-a 
jucat practic la o poartă, la 
reluare jocul se echilibrează î 
ba mai mult, cei care sînt mal

OFENSIVĂ
GALAȚI. 7 (prin telefon). 

Partidă cu implicații pentru 
zona retrogradării, în care O- 
țelul, firesc — am spune — 
anunța un plus de motivație. 
Și gălățenii s-au menținut pe 
poziții ayansate intr-o ju
mătate de teren mai mereu 
populată, de vreme ce biho- 
renii au mizat aproape totul 
pe defensivă. Superioritatea 
teritorială mai mult decit e- 
videntă a gazdelor a avut a- 
rareori și constanță în ac
țiuni. pentru că, in rest, echi
pa locală s-a precipitat îndeo
sebi la construcție După un 
contraatac orădean (singu-. 
rul. de altfel, -al primei repri
ze) irosit de Terheș în mim. 
10, am notat ocazia lui Antohi 
din min. 20 : reluare pe lîngă 
bară, din colțul careului mic. 
Peste 5 minute, gălățenii au 
avut neșansă cind Hanghiuc a 
expediat, cu capul, mingea în 
„transversală". Presiunea e- 
chipei locale crește, în min. 32 
Lăzăreanu resipinge la șu
tul lui O. Popescu, iar în min. 
37 Weissenbacher se opune 
la „bomba" lui Hanghiuc. Re- 
priza se încheie c J o mare 
ocazie a lui Ântohi. care a 
trimis, cu capul, de la numai 
5 metri, peste bară.

Și la reluare jocul are aoe- 
lași sens, deoarece oaspeții își 
mențin partitura defensivă. 
Lăzăreanu se remarcă din nou 
in min. 49. scoțînd de sub 
„transversală" mingea tri
misă de Bureea. Paradă in

I F.C. FARUL
I F.C. INTER

Stadion „1 MaiM ; teren ușor 
alunecos; timp ploios în prima 
repriză; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi: 18—5 (pe poartă: 9—3). 
Cornere: 9—0. Au marcat: TU
FAN (min. 69), R. MANEA (min. 
70), respectiv CAȘUBA (min. 13).

F. c. farul : Anton 7 — Doro- 
banțu 6 (min. 35 R. Manea. 7), 
Popovici 7, Dinu 7, Cămui 6 — 
șt. Petcu 6, Iovănescu 6, T. Ivan 
7 — Tufan 7, Oprea 7, Marian 
Popa 6 (min. 63 Băjenaru 6).

F.C. inter: Alexa 7 — Lau- 
rențiu 7, Boar 6, I. Ene 7, Do- 
brotă 6 — M. Stănescu 7, Majaru 
6 (min. 64 B. Popescu 6), Mărgă
rit 7 — C. Zamfir 6 (min. 73 
Năstase 6), Văsîl 6, Cașuba 7.

A arbitrat Cr. Teodorescu (Bu
zău); la linie: Al. Mustățea (Pi
tești) șl Gr. Macavei (Deva).

Cartonașe galbene: DOBROTA, 
MAJARU, TUFAN.

La speranțe: 1—o (1—0).

unghi. Alexa a respins în StH- 
pul din stingă al porții sale, 
mingea a ricoșat în pămînt, din
colo de linia porții, de unde a 
fost degajată, insă arbitrul a a- 
rătat prompt centrul terenului. 
N-au trecut nici 30—40 de se
cunde si F.C. Farul, pe contra
atac. a inserts ai doilea gol. cen
trarea virfului de atac Oprea 
fiind reluată in plasă de R. 
MANEA.

Laurențiu DUMITRESCU

I FLACĂRA 2 (2) |
1 F.C. OLT

Stadion „Flacăra"; teren bun; 
timp frumos, dar rece; spectatori 
— circa 4 000. Șuturi: 10—8 (pe 
poartă: 6—3). Cornere: 8—5. Au 
marcat: VĂIDEAN (min. 2) și 
LALA (min. 9).

FLACARA: Tene 7 — Timiș 7, 
Beldie 7, Butufei 7, Balaur 7 
(min. 66 Movilă 5) — Dragnea 7,5, 
C. Pană 7, D. Sava 6 — Marcu 7, 
Lala 7, Văidean 7 (min. 74 Pur- 
dea 6).

F. C. OLTGherasim 6 — Ruse 
6, cireașă 6 (min. 66 Tulba 6), 
Mihali «, D. Munteanu 6 — V. 
Popa 6, M. Ene 6, Eftlmle 5,5, 
Pistol 6 — Pena ș, Dudan 5 (mi*. 
46 Șuvagău 5).

A arbitrat M. Salomlr (Cluj* 
Napoca); la linie: J. Gram* 
(București) și s. Ursu (Suceava).

Cartonașe galbene: efTIMEB, 
TIMIȘ.

igi speranțe: 5—0 (2—•).
• ■ ii

insistenți sînt jucătorii de la 
F.C. Olt. care acum mizeaxA 
pe cartea atacului. După încă 
o ocazie irosită de Văidean 
(min. 53), portarul localnicilor, 
Tene, este din ce în ce mai 
solicitat. Mai întîi, în min. 60, 
blochează șutul lui Eftimie, 
apoi. în min. 72. Butufei sal
vează din fața porții goale, 
Pena (min. 79) șutează slab din 
6 m și Tene reține; în ■ma
lul partidei. Pistol (min. 87) și 
Ruse (min. 89) nu-1 pot învinge 
pe Tene, partida încheindu-se 
cu victoria meritată a gazdelor,

Ghaorghe NERTEA

STERILĂ
| OȚELUL
1 F.C. BIHOR

Stadion Dunărea; teren bun; 
timp înnorat; spectatori — drea 
12 000. șuturi: 20—2 (pe poartă: 
7—t). Cornere: 11—2.

OȚELUL: Popa 6,5 — Q. Po
pescu 5, Anghelinei 6, Balcea 6, 
I. Gigi 5 — M. Stan 5, Tănase 5 
(min. 46 Profir 4; min. 80 Hul- 
ban), Bureea 6 — Hanghiuc 6, 
Antohi 5, O. Popescu 6.5.

F. C. BIHOR: LăzSreanu 7 — 
Ciocan 6, Bueico 6, Biszok 6, 
Weissenbacher 6,5 — Tămaș 6, 
Szeneș 5 (min. 68 S. Pop 5), Mu- 
reșan 6, Mujnai 6,5 — Terheș 5, 
Ov. Lazăr 5.

A arbitrat M. Axente (Arad): 
la linie: C. Corocan (Beșița) și 
M. Niculescu (București).

Cartonașe galbene: SZENEȘ, 
BAICEA, G. POPESCU, MUJNAI.

La speranțe: 3—2 (1—0).

extremis și pentru Popa. în 
min. 57, la o „ghiulea" a Iui 
Mureșan. Treptat. ofensiva 
gazdelor reintră în tipare
le de-a dreptul obsedanta 
pentru spectatori, nemulțu
miți de numeroasele pase 
imprecise, de acțiunile hao
tice, fără orizont și sterile ale 
favoriților lor. Mai apare și 
imensa situație irosită de 
Profir în min. 79 (șut defec
tuos de la 10 m), Iar în min. 
86, Weissenbacher scoate 
mingea de pe linia porții la 
șutul lui O. Popescu și tribu
na își pierde orice speranță

Adrian VASILESCU



in vederea foarte atractivelor întilniri

de sîmbătă cu reprezentativele Angliei

O UTILĂ VERIFICARE
A LOTURILOR NOASTRE DE RUGBY
(£ Se anunță modificări în

Cinci zile pînă la mult aș
teptata premieră: dubla întîl- 
nire de rugby România — An
glia va debuta sîmbătă. pe cel 
mai mare stadion al Capitalei 
și al tării. >u jocul selecționa
telor de tinerel în deschidere 
U>ra 15.15). -irmai de cel dintre 
primele reprezentative Un cu
plaj la înalt nivel, stîrnind in
teres în întreaga lume a spor- 
tulul cu balorul oval, cu a*țt 
mai mult cu cit marea deschi
dere, din ultima perioadă, a 
jocului în 15. primește astfel o 
nouă, realmente sugestivă do
vadă

La această oră, în taberele 
protagonistelor se cunosc, de 
bună seamă, cam toate datele 
pentru partidele de sîmbătă. 
Oaspeții vor sosi joi la Bucu
rești, numeroasa delegație ur- 
mind să fie însoțită de un cu
prinzător grip de gazetari. In 
linii mari, echipa Angliei va 
fi aceea care a izbutit hmpedea 
victorie, cu 11—0 în fata re
prezentativei Franței, în me
ciul din martie eontînd pen
tru „Turneul celor cinci na
țiuni". Există însă și modificări în formație. Aflăm, 
spre pildă, le la Londra, că în 
capitala noastră va fi prezent 
și Carling, dar numai ca spec
tator indisponibilitatea căpita
nului reprezentativei tranda
firului duaînd la foarte pro
babila titularizare a centrului 
Guscott. S-a accidentat, de a- 
semenea în finala Cupei, un 
jucător de dnia a treia. Ro
binson. în locul său urmînd să 
apară Winterbottom.

în ce-i privește pe tricolori, 
„verificarea" de sîmbătă. de 
pe primitorul gazon străjuit 
de buturi al complexului Stea- 
ua, a fost cam nu se poate do 
binevenita în primul rînd pen
tru antrenorii Theodor Rădu- 
lescu și Goeorghe Ni ca, res
pectiv Oontiantin Fugigi si 
ion Teodorescu cei patru in
ternaționali de altădată care 
răspund de pregătirea loturi, 
lor noastre de azi. Aceștia au 

prima formație a oaspeților 
avut ocazia să urmărească 
marea majoritate a selecționa- 
bililor în condiții de reală so
licitare. fiecare echipă avînd 
atuurile sale. Au fost însă si 
jucători care nu se aflau în 
plenitudinea forțelor, precum 
Rădulescu. Dumitra? Neaga. 
Piti. Slușariuc. Mahmud, ta
lentatul atacant Sas» Dărind 
chiar irecuperabil.

Lotul A s-a impus, logic. în 
fața „tineretului", 36—10 (13—3), 
după 80 de ninute regulamen
tare. cu un scor al eseurilor 
de 6-1: Foldor, Murariu (omni
prezent), Oroian, Kăducanu, 
Toadcr, Comaa. respectiv Bo
tezata. Au mai punctat Ignat 
— două lovituri de pedeapsa 
și trei transformări (ta alte 
trei situații, tapt rarisim, ba
lonul șutat de mijlocașul re
marcat pe ..Arms Park" a ta- 
tîlnit barai), iar de partea cea
laltă M. Dumitru l.p.. Ranga 
drop. în momentele fixe, gră
mada „A“-ului a făcut, cum 
e și firesc. .egea, dar în mar- 
gini s-au evidențiat mai axjs 
tinerii Briază și Brănescu. 
Și-au făcut loc unele acțiuni 
construite cu aplomb și fante
zie, în prima parte a existat chiar 
un anume echilibru, după cum 
au apărut si neîmpliniri (cu 
siguranță că la ora jocurilor 
cu Anglia acestea pot fi reme
diate — alta va fi, în fond în
săși mobilizarea). Dar iata 
garniturile folosite: Lotul A. 
Toader — Rieean, Lungu, Fu- 
lina, Boldor — Ignat (Domo- 
coș), Coman — Doja, Riiduca- 
nu, Murariu — Caragea (Oro
ian), Ciorăscu — Dumitrescu 
(Man), Ion (Vasluianu). Leonte 
(Csoma); Sel. de tineret: Du
mitru (Trancă) — Șerban (Chi- 
rilă), Roșoaga (Sava), linca, 
Francluc — Ranga, Fugigi (Di
nu) — Iosef (Batiu), Brînză, 
Tuțulanu (Gurăncscu) — Stan
ca (Marin), Brănescu — Costea 
(Botezata), Cilinca, V. Ionescu 
(Vlad).

Geo RAETCHI

SPORTUL IN LUME
SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI LA CAMPIONATE EUROPENE
GIMNAȘTII NICUȘOR PASCU, CRISTIAN BREZEANU (argint) 

Șl MARIUS GHERMAN (bronz) PRINTRE LAUREAJII 
FINALELOR PE APARATE

Campionatele Europene mas
culine de gimnastică s-au în
cheiat duminică la Stockholm 
o dată cu disputarea concursu
lui special pe aparate, printre 
medaliațil ultimei zile de în
treceri numărîndu-se și spor
tivii români Nicușor Pascu, 
Cristian Brezeanu și Marius 
Gherman.

Astfel, în finala la bară 
fixă, Nicușor Pascu a obținut 
medalia de argint cu o notă 
de 9.850, la egalitate cu so
vieticul Vitali Marinici, meda
lia de aur revenind iui An
dreas Wecker (R.D. Germană) 
— 9,862 p.

La rîndul său. Cristian Bre
zeanu a încheiat concursul la 
sol cu 9,725 p, fapt care i-a 
permis să urce pe treapta a 
doua a podiumului.

La sărituri, Marius Gherman

AZI, START ÎN „CURSA PĂCII
Astăzi, la t arșovla, start în 

cea de-a 42-a ediție a „Cursei 
Păcii". Printre cele 19 reprezen
tative aliniate la start se va 
afla și aceea a României, una 
dintre cele mai tinere, dar și 
mai ambițioase echipe pe care 
le-am prezentat de-a lungul 
timpului în această prestigioasă 
competiție, o echipă în care iu
bitorii sportului eu pedale din 
țâra noastră își pun mari spe
ranțe. Vom consemna, la capă
tul celor 12 etape însumînd a- 
proximativ 1900 de kilometri, o 
revenire a ciclismului nostru in 
prim-planul întrecerilor inter
naționale? Iată, în loc de răs
puns, prezentarea echipei de că
tre chiar antrenorul ei, profeso
rul Ion Ardeleanu: „Dispunem 
de doi alergători, Vasile Mitra- che și Ludovic Kovacs, capabili 
să sc bată de la egal la egal cv 
toți ceilalți concurenți. Mizăm, 
in același timp, pe puterea de 
luptă și dorința de afirmare a 
foarte tinerilor Dănuț Cabană șl 
Attila Balazs, precum șt pe ex
periența lui Valentin Constanti- 
nescu și Cristian Neagoe, de mai 
multe ori prezenți in «Cursa 

s-a situat pe locul 3, cucerind 
medalia de bronz, cu 9,712 p, 
titlul la acest aparat fiind cu
cerit de sovieticul Valentin 
Moghilnîi — 9,793 p.

Iată cîștigătorii la celelalte 
aparate: paralele — Kalofer 
Hristozov (Bulgaria) 9,837 p; 
sol — Igor Korobșcinski 
(U.R.S.S.) 9,750 p; cal cu mi
nere: Valentin Moghilnîi 9,937 
p; inele — Holger Behrendt 
(R.D. Germană) 9,850 p.

Medalia de aur la indi- 
vidual compus a fost ad
judecată de Igor Krobcinski 
(U.R.S.S.) cu 58,10 puncte, ur
mat de coechipierul său V. 
Moghilnîi, 58,05 puncte, și H. 
Behrendt (R.F.G.) 57,85 punc
te. Nicușor Pascu (România) 
s-a clasat pe locul 6. cu 57,25 
puncte.

“ LA CICLISM
Păcii»". Va fi, fără doar șl poa
te, așa cum adeseori am antici
pat, o întrecere aspră, grea, dar 
cu atît mai prețioase vor fi pre
conizatele izbînzi ale rutierilor 
noștri.

TURNEUL DE TENIS

DE LA SOFIA
SOFIA. 7 (Agerpres). Pro

ba de dublu din cadrul tur
neului feminin de tenis de 
la Șefia a fost cîștigată de pe
rechea Monica Chiriiă (Româ
nia), Tatiana Nlkolova (Bul
garia), cane a întrecut în fi
nală cu 7—5, 6—3 cuplul su
rorilor Mary și Lily Nejasnik 
(Australia). La simpli, E- 
lena Pampoulova (Bulgaria) a 
învins-o cu 6—2, 6—0 pe Mary 
Nejasnik.

LUPTĂTORUL ION IRIMICIUC -

MEDALIE DE ARGINT
LA CAT. 100 kg

HELSINKI. 7 (Agerpres). — 
în orașul finlandez Oula au 
luat sfîrșit duminică între
cerile Campionatelor Euro
pene de lupte greco-romane, 
în cadrul cărora sportivul ro
mân Ion Irimiciuc a reușit să 
se califice in finala categoriei 
100 kg, adjudecîndu-și medalia 
de argint.

Cîștigătorii titlurilor la ac
tuala ediție stat următorii s 
cat. 48 kg : Markus Sherer 
(R. F. Germania) ; cat. 52 kg: 
Senad Rizvanovici (Iugosla
via) ; cat. 57 kg : Kejo Peh- 
konen (Finlanda) ; cat. 62 
kg : Ryszard Wolny (Polonia) ț 
cat. 68 kg : Attila Repka (Un
garia) ; cat. 74 kg : Petăr Țe- 
nev (Bulgaria) ; cat. 82 kg i 
Mihail M ami aș vi li (U.R.S.S.) ț 
cat. 90 kg : Vladimir Popov 
(U.R.S.S.) ; cat. 100 kg : An
drzej Wronskî 'Polonia) ; cat. 
130 : Aleksandr Karelin
(U.R.S.S.).

în „Cupa Davis“

ELVEȚIA-ROMÂNIA 4-1
Meciul de tenis din cadrul 

„Cupei Davis" dintre repre
zentativele Elveției și Româ
niei s-a încheiat cu scorul de 
î—1 în favoarea gazdelor. Re
zultatele ultimelor două zile : 
Heinz Gunthardt, Jakob Hlasek 
— Florin Segărceanu, George 
Cosac 6—4, 4—6, 6—7, 6—3,
9—11, Jacob Hlasek — Adrian 
Marcu 7—6, 4—6, 6—4, 6—4,
Claudio Mezzadri — George 
Cosae 7—6, 6—1.

Etapa a XX-a a Diviziei A la handbal masculin PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

POLITEHNICA TIMIȘOARA ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE
Ieri s-au desfășurat cinci 

partide din etapa a XX-a a 
Campionatului Diviziei mas
culine A de handbal, cea de a 
șasea, Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca — Steaua, fiind 
amînată pentru miercuri. 10 
mai,

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— A.S,A. ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 28—23 (12—10).
Au înscris: M. Voinea 9. Popovici 
5, Pavel 5. Andronic 5. Po
rumb 3, Marta 1, respectiv 
R. Moldovan 6, Boroș 5. Gh. 
Mureșan 5. Ciobanu 4, Prică 
2, B&dău 1. Au arbitrat Aî. 
Isop (Pitești) și M. Stăncilă 
(București). <A. CRIȘAN — co
resp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
COMERȚUL SÎNNICOLAU 
MARE 39—26 (22—13). Au
înscris : Dogărescu 9. Moca
nii 8, Ștefan 5, Bedivan 4, 
Roșea 4, Lieu 3, Durău 3, 10-

STEAUA
(Urmare din pag. I)

eesar, adică o sporire a acțiu
nilor individuale ale jucători
lor de semicerc, a intîrziat și 
experimentații handballști de 
la S.K.A. Minsk au reușit să 
se apropie, deși în mln. 33 
Paul Cicu. angajat la semi
cerc de Vasile Stingă, cu o 
pasă extraordinară, aproape 
de la centrul terenului, mă
rise diferența Ia 11 goluri 
(21—10). Așa se face că în 
min. 49 scorul era 24—20 și 
apoi (min. 51). 25—21 pentru 
Steaua, Eforturile depuse în 
apărare de jucătorii noștri își 
spun curtatul. totuși. Intr-un 
final ta care ambele partene
re de întrecere aruncă în lup
tă ultimele energii. Steaua 
mărlndu-și din nou avanta
jul la șapte goluri (30—23 ta

TIMIȘOARA
Au marcat :

nescu 3 — pentru Dinamo: 
Bădosu 5. Ianto 5, Pleșca 4, 
A, Baranga 4, Bobocca 2, 
Georgescu 2, Istode 2, Marda- 
re 2 - pentru Comerțul, Au 
arbitrat V. Codreanu și Fi. 
Cinați (Constanța). .

TRACTORUL BRAȘOV — 
POLITEHNICA 
28-30 (14-15).
Bereșescu 9. Coman 6, Grcm- 
ples 4, Dobre 3, Puiuleț 2, 
Boha 2, Moldovan 1, Bogdan 1, 
respectiv Gal 8, Ignat 5, 
Nagy 4, N. Dobrescu 4, D. Do- 
brescu 3, Găbrean 2, Sajenev 
2, Năstase 1. Matei 1. Au arbi
trat 
(București).
coresp.).

UNIVERSITATEA
VA
27 (16—11). Au înscris :
Marian 9. Răduță 6, 
trescu 5, Agapie 5.
mitru 5, Barcan 

I. Șerbu și V. Dobre
(C. GRUIA —

___________ CRAIO-
ȘTIINȚA BACĂU 32— 

G.
1, Duml- 
Gh. Du

ll Giurgiu 1,

ca, la numai 
înaintea flu-

min. 56). pentru 
eîteva secunde 
ierului final al arbitrilor iugo
slavi Ștefan Jug șl Herbert 
Jeglie (buni), Alexandr Kar- 
șakievicl. să stabilească rezul
tatul final.

Au înscris : Dumitru 10, V. 
Stingă 6. Ghimeș 5, Berbece 
4 (3 din 7 m), Cicu 3 $1 Miti
că 2 pentru 
Tucikin 6. 
Karșakievicl 
Sarovarov 2, 
șenko 2.

Returul va 
că 21 mal. la Minsk.

Steaua, respectiv 
Iakimovîci S (1), 

4. Mosenkin 3, 
Șevțov 2 și Paro-

avea loc duminl-

CUPA CUPELOR

In prima manșă a finalei 
„Cupei Cupelor", la masculin, 
echipa franceză U. S, Cre- 
teil a întrecut pe teren pro
priu, cu scorul de 17—16 (9—8) 
formația vest-germană Tusem 
Essen. 

respectiv Chirilă 6, Vasilca 
6, Bondar 6, Girlescu 4, Rota
ru 3, Gherhard 2. Au arbitrat 
V. Dăncescu și J. Mateescu 
(București). (Șt. GURGUI — 
coresp.).

DACIA PITEȘTI — DINA
MO BRAȘOV 27—21 (12—9).
Au înscris : Mihăilă 10, Bar
bu 5, Oprea 4, Paraschiv 3, 
Bălășescu 3, Ene 2, respectiv 
Micle 4, Moldovan 3, Pantiii- 
mon 3, Donca 3, Nicolescu 3, 
Donosa 2. Ficlk 1, Streina 1, 
Chiriță 1. Au arbitrat Tr. Po
pescu și Șt. Georgescu (Bucu
rești). fl. FEȚEANU — co
resp.).

fatbal meridiane
• LUPTA EXTREM de Intere

santă în campionatul vest-ger- 
man, ambele fruntașe reușind să 
învingă. Mal merituos, însă, F. C. 
K61n, Intr-un adevărat derby dis
putat în deplasare, la Bremen, 
cu Werder docul 3), pe care o 
scoate astfel definitiv din lupta 
pentru titlu. în min. 5, Ordene- 
witz a înscris pentru gazde, nu
mai că Llttbarski (min. 24) șl 
Povlsen (min. 58), ultimul dintre 
el titular al echipei Danemarcei, 
au risipit apoi orice speranță a 
celor 32 700 de spectatori. Acasă, 
Bayern s-a cam... chinuit cu 
Mannheim: 1—0, Olaf Thon sal- 
vînd meciul, urmărit, în mod ne
așteptat. de numai 15 000 de spec
tatori,' care au părut șl mal pu
tini pe uriașul Olympia Stadion... 
Alte rezultate: Kaiserslautern — 
Bochum 3—0, Bayer Leverkusen 
— NUrnberg 3—0, Borussia Dort
mund — St. Pauli Hamburg 0—0, 
Hanover ’96 — Stuttgarter Kickers 
3—4. Stuttgart — Karlsruhe 2—0. 
Hamburger SV — Frankfurt 2—1, 
MCnciiengladbaeh — Bayer Uer- 
dingen 3—0. Clasament: 1. Bayern 
MUnchen 42 p: 2. Kiiln 39 p: 3. 
Werder Bremen 38 p.... 16. Ein
tracht Frankfurt 19 p: 17. Stutt
garter 19 p; 18. Hanover 13 p.
• Șl ÎN CAMPIONATUL AN-

BASCHET • Finala campiona
tului sud-american masculin se 
va disputa la Guayaquil, între 
selecționatele Argentinei, deți
nătoarea titlului, șl Braziliei. In 
ultimele meciuri din preliminarii, 
baschetbaliștii argentinieni au în
vins cu scorul de 95—78 (41—39) 
formația Paraguayului, iar cei 
brazilieni au întrecut cu 129—78 
(61—33) echipa Ecuadorului.

CĂLĂRIE • Concursul de că
lărie (dresaj) de la Mtinchen a 
fost cîștigat de campioana fran
ceză Margit Otto-Crespin („Cor- 
landus"), cu un total de 1425 
puncte.

CICLISM • Etapa a 12-a a 
„Turului Spaniei", Lerida—Cerler 
(186 km), a revenit rutierului 
spaniol Pedro Delgado în 5.28:23. 
Lider al clasamentului general se 
menține columbianul Omar Her
nandez.

RUGBY • La Tunis, în meci

GLIEI tensiune maximă: Arsenal 
conduce plutonul, întărindu-și po
ziția prin victoria în deplasare 
reușită la Middlesborough (1—0, 
gol al lui Martin Hayes, introdus 
ta mln. 67, care a reușit să în
scrie după numai trei minute!). 
Cum Liverpool n-a jucat șl are 
acum două meciuri mal puțin, ss 
vede condusă de Arsenal destul 
de autoritar: 1. Arsenal 72 p, 2. 
Liverpool 64 p. Celelalte rezul
tate: Charlton — Wimbledon 1—0, 
Derby County — Aston Villa 
2—1, Newcastle — Milwall 1—1, 
Norwich — Everton 1—0, Sout
hampton — Manchester ,,U“ 2—1, 
West Ham United — Luton 1—0.
• IN CAMPIONATUL SCOȚIEI: 

Aberdeen — Motherwell 0—0, Cel
tic — Hibernian 1—0, F.C. Dun
dee — Rangers 1—2, Hamilton — 
St. Mirren 2—1, Hearts — Dundee 
U. 0-0.

C.E. DE JUNIORI 

tn ziua a doua a Campionatului European rezervat juniorilor sub 
16 ani, care se desfășoară în Danemarca, s-au Înregistrat următoa
rele rezultate : grupa A : Elveția — România 0—0 ; Portugalia — 
Norvegia 3—0 : grupa te s Franța — Austria 3—2 ; Iugoslavia — 
Danemarca 2—0 ; grupa C : Spania — Bulgaria 2—0 ; Grecia — 
Olanda 3—3 ; grupa D : Scoția — R.D. Germană 2—2 ; U.R.S.S. — 
Italia 1—1,

eontînd pentru Campionatul Eu
ropean „Cupa FIRA" (Grupa B), 
echipa Tunisiei a întrecut cu 
scorul do 26—16 (8—9) selecți
onata Cehoslovaciei.

VOLEI • în turneul masculin 
de la Bottrop (R.F. Germania), 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
întrecut cu scorul de 3—1 
(11—15, 15—9, 15—10, 15—9) echi
pa R.F. Germania. Intr-un alt 
joc, formația Ț.S.K.A. Moscova 
a dispus cu 3—1 (15—6, 15—6.
5—15, 15—3) de selecționata Iu
goslaviei. • Campionatul unio
nal feminin s-a încheiat cu vic
toria echipei Uraloclka Sverd
lovsk, care cucerește pentru a 
9-a oară titlul de campioană. In 
cea de-a treia manșă — decisi
vă —, a finalei, voleibalistele de 
la Uraloclka Sverdlovsk au în
vins cu scorul de 3—1 (15—11,
12—15, 15—2, 15—9) formația
A.D.K. Alma Ata.

în conti- 
cu 48 p. 
40 p șl

• ÎN ETAPA A 27-a A CAMPIONATULUI ITALIAN s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Lecce — Sampdorla )—0 (s-a 
disputat sîmbătă); Atalanta — 
Cesena 5—1; Bologna — Napoli 
1—1; Fiorentina — Como 3—1; 
Verona — Pisa 1—9; Juventus — 
Internazionale l—1; A.c, Milan 
— Torino 2—I; Pescara — Lazio 
0—0; A.S. Roma — Ascoli 1—1, 
în clasament conduce 
auare_ _
urmată de 
A.C. Milan
• „CUPA 

cucerită de . ...
în finala disputată la Copenhaga, 
a învins cu 6—3 (după prelungiri) 
formația I. F. Ikastm. La sfîrșltul 
timpului regulamentar de joc sco
rul a fost egal: 3—3.

Internazionale.
" Napoli — 

— 35 p.
DANEMARCEI» a fost 
echipa BrOndby, care.

• IN CADRUL turneului pen
tru juniori de la Wasqueha! 
(Franța), selecționata Spaniei a 
învins cu scorul de 1—0 formația 
Belgiei, iar reprezentativa Polo
niei a dispus cu 2—0 de echipa 
Franței. Alte rezultate: R. F. Ger
mania — Cehoslovacia 2—1; Un
garia — Elveția 2—2.

(PINA LA 16 ANI)
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