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PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI ÎNAINTEA
MECIURILOR OFICIALE CU ECHIPELE BULGARIEI

După cum se știe, reprezentativa României va 
susține miercuri, la București, partida cu for
mația Bulgariei, examen important în cadrul 
preliminariilor C.M. Dorind să facă încă un pas 
către „Italia ’90“, o nouă victorie — pe deplin 
posibilă — urmînd să le consolideze poziția de 
lideri ai grupei I, fotbaliștii noștri s-au reunit

în urmă cu cîteva zile, antrenîndu-se cu sîrg 
și dăruire, intr-o atmosferă de maximă res
ponsabilitate. Vă oferim, in continuare, cîteva 
vești proaspete din tabăra „tricolorilor", pre
cum și din cea a lotului de tineret care, într-un 
meci contind pentru C.E., va „prefața" marți, 
tot la București, întilnirea selecționatelor A.

„TRICOLORII “ REVIN AZI ÎN CAPITALĂ
• Simbătă, la Bistrița, 5-1 cu Gloria • 0 etapă care și-a atins 

pe deplin scopul • „Avem o singură variantă: victoria" (Lung)
BISTRIȚA (prin telefon). 

Lotul reprezentativ de fotbal 
și-a continuat pregătirile pen
tru partida cu echipa Bulga
riei, care se va juca miercuri, 
la București, in cadrul pre
liminariilor C.M., efectuimd o 
serie de antrenamente și un 
joc de verificare la Bistrița, 
oraș care s-a arătat (ca În
totdeauna, de altfel) o gazdă 
admirabilă pentru „tricolori".

Peste 12 000 de spectator! 
au fost prezenți. simbătă 
după-amiază, la jocul Lotului 
reprezentativ cu echipa fa
nion a orașului, Glorm creind 
o ambianță deosebită pentru 
pregătirea internaționalilor 
noștri. Jucătorii de la Gloria, 
animați de mereu ttnărul Ma
nea, l-au solicitat din plin 
pe „tricolori". Antrenorul Em. 
Jenei ne spunea la încheierea 
partidei : „A fost o verificare 
reușită; in felul acesta, etapa 
de pregătire do la Bistrița, 
care se încheie luni, cind lo
tul va reveni în Capitală, și-a 
atins pe deplin scopul".

întilnirea s-a terminat cu 
scorul de 5—1 (0—1) în favoa
rea Lotului reprezentativ, prin 
golurile marcate de Gh. Po- 
pescu (min. 48), Rotariu (min. 
66 și 80), Lăcătuș (min. 61) șl 
Hagi (min. 71). împotriva 
cursului jocului. Gloria a de3-

Concursul Republicau (ambarcațiuni mici) de canotaj

SPORTIVII Of IA SIfAUA
Prima competiție de viteză 

a sezonului de canotaj, Con
cursul Republican individual, 
desfășurată timp de patru zi
le pe lacul Dorobanț din a- 
propierea lașului, a reunit la 
start 138 de sportivi din 20 
de secții șl s-a încheiat sîm- 
bătă, cu rezultate, în general, 
scontate. întrecerea fiind des
tinată ambarcațiunilor de sim
plu pe distanța de 2 000 m, 
prin specificul său a progra
mat un mare număr de curse 
— 112 — care s-au derulat în 
condiții foarte bune.

Nu la același nivel s-au si
tuat și rezultatele, avînd in 
vedere obiectivul fixat : de
pistarea elementelor cu reale 
perspective pentru performan
ță. Reunind în afara compo- 
nenților loturilor reprezenta
tive, întregul efectiv al cano
tajului nostru, competiția a o- 
ferit prea puține opțiuni se
lecționerilor, pentru împros
pătarea primului eșalon, mul
te secții înscriind in concurs 
sportivi care nu au realizat 
progresele așteptate.

Referitor la finale, cea a 
seniorilor, disputată între re
prezentanții cluburilor Steaua 
și Dinamo (cite 3 concurenți 
fiecare) a fost dominată au
toritar de steliști. Ion Tănase, 
cu certe posibilități de pro
gres valoric, s-a impus, clar 
în fața oolegilor de club Ma
rian Voinoiu și Ionel Cherciu, 
departajați între ei la un vîrf 
de barcă. Cherciu s-a prezen
tat de această dată în ușoară 
scădere după evoluția re
marcabilă din probele de fond, 
consumate cu o lună mai îna
inte la Timișoara.

La fete, constănțeanca Ma
ria Pădurariu și-a adjudecat 
cu ușurință victoria, Ioana 
Olteanu (Voința București) 
sosind a doua, în luptă strîn- 
să ou stelista Doina Ignat.

Crina Scrediuc (Steaua) și 
Mihai Făcăianu (C.S.Ș. Or

chis scorul prin Roman (min. 
23).

O scurtă declarație a por
tarului Silviu Lung: „Ne aș. 
teaptă un meci foarte greu, 
pentru care avem o singură 
variantă : victoria".

„TINERETUL", LA ORA ULTIMULUI ANTRENAMENT
• Partida formațiilor de tineret se va disputa mîine. pe „Giulești" 
• In căutarea omogenizării • Cr. Sava, sub semnul întrebării
BAIA MARE (prin telefon). 

Marți, de la ora 18, pe sta
dionul Giulești din Capitală. 
Selecționata de tineret a tării 
noastre întîlnește reprezenta- 
tiva similară a Bulgariei în 
cadrul preliminariilor C.E. în 
vederea acestei partide, an. 
trenorii lotului nostru, M. Ră- 
dulescu șl D. Apolzan, în pu
ținele zile avute la dispoziție, 
au efectuat un program intens 
de pregătire. care a cuprins

PAULA IVAN - ÎNVINGĂTOARE LA TOKIO
TOKIO, 14 (Agerpres). — 

In cadrul concursului interna
țional de atletism de la Tokio, 
sportiva română Paula Ivan a 
cîștigat proba de 1 500 m, cu 
timpul de 4:13,81, fiind urmată 
de Jiang Shuliing (R. P. Chi
neză) — 4:15,28 și Elly van

AU DOMINAT ÎNTRECTREA 
șova) au obținut, fiecare, pri
mul _ loc, detașat, la juniori, 
urmăritorii lor venind' la dis
tanțe apreciabile. La categoria 
ușoară au fost înscriși numai 
3 concurenți, dintre care u- 
nul a depășit greutatea regu
lamentară, astfel că finala s-a 
„tras" în doi, fiind cîștigată 
de timișoreanul Ion Dima.

Cea mai dîrză dispută a a- 
vut loc în proba de tineret — 
masculin. Și aici lupta pen
tru primele trei locuri s-a dat 
între reprezentanții clubului 
Steaua, confirmindu-se ast
fel seriozitatea și buna pregă
tire efectuată în această sec
ție. A cîștigat Ilie Neicu, mai 
bun cu cîteva zecimi de se
cundă decît colegul său Cornel 
Bănică.

Dacă ținem seama de scopul 
urmărit de acest concurs, este 
de dorit, privind în perspec
tivă, un efort mult mai sus
ținut din partea secțiilor in 
depistarea și pregătirea unor 
elemente tinere valoroase, 
pentru asigurarea viitorului 
schimb al canotajului nostru 
de performanță.

Clasamente finale — junioare: 
l Crina Serediuc (Steaua) 8,33:30, 
2. Maria Breabăn (Olimpia Buc.) 
8.39:45, 3. Liliana Ungureanu (Me
talul) 8,46:34; juniori: 1. Mitiai 
Făcăianu (C.S.Ș. Orșova) 7,52:79, 
2. Nelu Dima (C.S.Ș. Constanța) 
8,00:38, 3. Alexandru Lisman
(C.F.R. Timișoara) 8,05:66, seni
oare ; 1. Marla Pădurariu (C.S. 
Constanța) 8,19:25. 2. Ioana Oltea
nu (Voința Buc.) 8,27:00, 3. Doi
na Ignat (Steaua) 8,27:80; seni
ori: 1. Ion Tănase (Steaua) 
7 24:83, 2. Marian Voinoiu (Stea
ua) 7,30:04, 3. Ionel Cherciu
(Steaua) 7,30:59 ; categoria ușoa
ră: 1. Ion Dima (Politehnica Ti
mișoara) 8,16:09, 2. Daniel Moise 
(Olimpia Călărași) 9,01:54; tineret: 
1. Iile Neicu (Steaua) 7,37:83, 2. 
Cornel Bănică (Steaua) 7,38:16, 3. 
Constantin Vorniceanu (Steaua) 
7,49:89.

Dinu COSTESCU

La pregătiri au participat și 
participă jucătorii : Lung,
Stelea — portari ; Iovan, D. 
Petrescu. Bumbcscu, Săndoi, 
Rodnic, Klein, Ungureanu — 
fundași ; Sabău, Mateuț, Gh. 
Popescu, Hagi, Rotariu, I. Du
mitrescu, Lupescu — . mijlo
cași; Lăcătuș, Cămătaru, Vaiș- 
covici, Cigan, Balint — îna
intași.

Eftimie IONESCU

antrenamente zilnice. indusiv 
un joc-test, disputat stmbătă. 
la Baia Mare, în compania di. 
vizionarei B din localitate. 
F. C. Maramureș. La capătul 
celor 90 de minute de joc. în. 
tinerita și ambițioasa formație 
din Baia Mare a obținut vie.

Ghaorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Hulst (Olanda) — 4:15,95,
Alte rezultate : masculin :

100 m : Carl Lewis (S.U.A.) — 
10,39 ; aruncarea suliței : Ka- 
zuhlro Mizoguchi (Japonia) — 
83,52 m ; 10 000 m : Moses Ta- 
nui (Kenya) — 28:35,29; femi
nin : 100 m : Evelyn Ashford 
(S.U.A.) — 11,34 ; săritura în 
lungime : Nicole Goegman
(Australia) — 6.74 m .

SUCCESE ROMÂNEȘTI 
LA TENIS DE MASĂ
Juniorii și junioarele noas

tre au luat parte la Campio
natele Internaționale de te
nis de masă ale U.R.S.S. în 
compania unor sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria, Finlanda, 
U.R.S.S. etc. Ei au avut o 
comportare foarte bună. ur- 
cînd pe podium în aproape 
toate probele. Astfel, dublul 
C. Creangă—Z. Zoltan a ciș- 
tigat proba respectivă, în 
timp ce echipa masculină (C. 
Creangă, Z. Zoltan, V. Căluș) 
s-a situat pe locul secund. Pe 
poziția a treia au urcat Că
lin Creangă, Adriana Năstase 
(simplu). Adriana Năstase, 
Iulia Rîșcanu (la echipe și 
dublu).

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

CLUBUL UNIREA FOCSANI ÎSI PROPUNE
MAI MULT ÎN PLANUL PERFORMANTEI

Se știe, Vrancea nu este unul 
dintre județele cu vechi tra- 
diții sportive. Și totuși, de cîți- 
va ani, în aria performantei, 
în clasamentele campionatelor 
republicane, ale unor concur, 
suri internaționale, pe locuri 
fruntașe apar și nume ale unor 
sportivi de pe aceste melea
guri Iar dacă sportivul este 
din Vrancea. atunci, se știe, el 
provine în majoritatea cazuri
lor de la Unirea Focșani. Fi
indcă, deși tînăr — înființat a- 
bia în 1972 — clubul focșănean 
se afirmă tot mai pu terme.

Săptămîna trecută. particl- 
pind la lucrările conferinței

Cupa l.Hf.“, din nou In vitrina Chimistului Rlmnicu Vilcea

0 FRUMOASĂ IZBÎNDĂ 
CARE ÎNCUNUNEAZĂ VALOAREA 
și dăruirea Întregii echipe

Chimistul Rm. Vilcea — la puțină vreme după revenirea in 
țară, in postura de ciștigătoare a „Cupei I.H.F." 1989

O emoționantă festivitate a 
marcat, zilele trecute, eiștigarea 
Cupei Federației Internaționale 
de Handbal de către echipa 
feminină Chimistul Rm. Vilcea. 
La toate partidele la care am 
asistat în Sala Sporturilor din 
Rm. Vilcea — ne-a fost probată 
dragostea cu care iubitorii 
handbalului . vileean își încon
joară formația ; însă această 
ultimă întîlnire a impresionat 
în mod deosebit; multe bu
chete de flori au fost a- 
duse în Sala Sporturilor și 
oferite handbalistelor și an
trenorilor lor ; toate bilete
le au fost vîndute la o jumă
tate de oră după ce s-a aflat 
că ultima dispută din campio
natul Diviziei A (pe care Chi
mistul ar fi trebuit s-o susțină 
la Timișoara) se va juca acasă. 
Fetele de la Constructorul Ti
mișoara n-au pregetat să vină 
oale de cîteva sute de kilome
tri pentru a onora și ele pe 
cîștigătoarea „Cupei I.H.F.".

Aprilie 1984 parii a fost ieri. 
Atunci, la puțină vreme după

La C.E. de lupte libere

REPREZENTANȚII NOȘTRI (doar) 

iN APROPIEREA PODIUMULUI
• R. Rașovan șl Oh. Mițu s-au clasat pe locul 4
ANKARA, 14 (prin telefon, 

do la trimisul nostru special). 
La întrecerile ■ Campionatelor 
Europene de lupte libere, du
minică seara urmau să fie eu- 
noscuți cei 10 noi purtători ai 
centurilor continentale, ca și 
ceilalți 20 de medaliați. Din 
păcate pentru delegația noas
tră, în rînăul premiaților nu 
s-a situat nici unul dintre cei 
șapte sportivi români care au 
luat startul în competiție. Bi
lanțul cu care reprezentanții 
țării noastre încheie această a- 
diție a „europenelor" se si
tuează sub nivelul așteptă
rilor și al potențialului real 
al luptelor libere de la noi : 
două locuri 4 (Romicâ Rașovan 
— la 48 kg și Gh. Mițu — la 
82 kg) ; trei locuri 5 (Constan
tin Corduneanu — la 52 kg. 
Radu Ana — 57 kg, Claudiu 
Tămăduianu — 74 kg) si un 
loc 6 (Ciprian Radu — 90 kg).

Fie datorită lipsei de con
centrare, fie din pricina u- 
nor arbitraje părtinitoare, con-

Clubului sportiv Unirea Foc
șani, ascultind darea de seamă 
prezentată de consiliul clubu
lui asupra activității din peri
oada 1985—1989, am avut prilej uî 
să cunoaștem mai îndeaproape 
realizările, succesele acestuia 
dar și neîmplinirile și proiec
tele. Așadar, în perioada amin 
tită au funcționat șase secții 
pe ramură de sport: atletism 
box, judo, lupte, tenis si tir. 
una de nivel internațional (tir), 
celelalte cinci de nivel natio
nal. Ceea ce înseamnă. între 
altele. 656 sportivi (de nivel re
publican) legitimați, 12 maeș
tri ai sportului, 9 candidați *•

Foto : Aurel D. NEAGU 
ce Chimistul abia promovase 
în prima divizie a țării, la 
Rm. Vîloea a fost consemnată 
o premieră sportivă cu totul a- 
parte: „Cupa I.H.F." a fost
adusă în vitrina cu puține 
(pină Ia acea dată) trofee a 
handbalistelor din frumosul 
municipiu de pe Olt. Au trecut 
5 ani. Și a venit ianuarie 1989. 
De la sediul Federației Inter
naționale de Handbal s-a co
municat că, fiindu-i recunoscu
tă valoarea. Chimistul nu va 
evolua în turul preliminar al 
ediției 1988/1989 a amintitei 
competiții europene. Alături 
de Chimistul au mai fost 
cotate ca favorite alte ’ cîteva 
formații de notorietate con
tinentală : Egle Vilnius — pu
ternica echipă sovietică oe 
deținea trofeul. reputata sl 
temuta reprezentantă R 
handbalului iugoslav Buduc- 
nost Titograd. Spartacus Buda-

lon GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2—3)

curenții români au ratat vic
toria în mai multe întîlniri cu 
caracter decisiv pentru me
dalii. De pildă, pentru a se 
clasa pe primul loc in grupă, 
Romică Rașovan trebuia să-1 
întreacă pe sovieticul Knel 
Medzumian. Meciul lor a fost 
foarte echilibrat timp de patru 
minute, nici unul dintre cei 
doi competitori nereușind să 
realizeze puncte tehnice, iar 
juriul a decis dubla descali
ficare. Apelîndu-se la altă 
clauză a regulamentului, deși 
neînvins, Rașovan a ocupat 
locul secund în grupă, ur
mînd să lupte pentru medalia 
de bronz (prevederea viza nu
mărul punctelor tehnice rea
lizate în meciurile preceden
te). în „finala mică", Rașovan 
l-a întîlnit pe vest-germanul 
R. Heugabel, în fața căruia

Mihai TRANCA

(Continuare In ozo « 4-*’

limpici, 29 sportivi in loturi 
reprezentative. S-au dat. fireș
te. nume ale unor sportivi 
vrince.ii. oare, deși tineri, au 
devenit cunoscuți în țară prin 
performantele lor : Lenuta
Prescură, Liliana Palade. Nela 
Vlad, Camelia Păscuci, Mioara 
Papuc — atletism, Olimpiu 
Marin. Daniela Toader, Lu- 
cică Ponea, Mircea Gherghina 
— tir. Marius Stanciu, Liviu 
Robu, Adrian Croitoru — judo- 
Ultimul, de pildă, a adus prima

Modesto FERRARINI

(Continuare tu pag 2-3)



Turneele ..play off" la volei, aproape te start
n

COMPETIȚIILE SINT DOTATE

CU „TROFEUL SPORTUL44
Bistrițenii sînt — și au dove

dit-o în dese rînduri — nu n»- mai buni organizatori de compe- 
tiții sportive, ci și plini de irțb 
țiativă. Din viitorul sezon pre
zent! șl ne orima scenă a vo
leiului cu o echipă de băieți, 
Electrotermica, ei au răspuns cu promptitudine aoelului de orga
nizare a preconizatelor turned 
„play off", sugerate de redacția 
noastră și de secția de void a 
clubului Rapid, tn plus, au tre
cut imediat de la vorbă la fap
tă. și ne-au trimis chiar pro
puneri pentru un regulament al 
competiției. Redăm astăzi infor
mațiile de interes pentru echipe- 
le doritoare să se înscrie în a- 
acesț circuit s ‘
• SCOPUL COMPETIȚIEI. în

trecerea, care v» fi dotată eu „Trofeul Sportul”, se organizea
ză pentru poularizarea acestui 
joc, asigurarea continuității pre
gătirii, a valorificării și rodărM 
întregului lot de sportivi, pune
rea în practică a unor concep
ții originale de joc, creșterea 
valorii voleiului nostru șl abor
darea la un nivel calitativ supe- rior a campionatelor sezonului 
Viitor.

deavea loc în săli, pe podium 
lemn. Se va juca sistem turneu, 
In două variante (în funcție de 
numărul echipelor înscrise): în- 
tr-o singură serie, fiecare cu 
fiecare, dacă vor participa mai 
puțin de 5 echipe; pe două serii 
de 3—4 echipe, dacă participan
tele vor fi mal numeroase (în 
acest caz se vor disputa și fina
le pentru locurile 1—2, 3—4 etc.). 
Se va juca după sistemul 3 din 
5 seturi, respectîndu-se ad lit- 
teram regulile de punctare și clasare care operează în campio
nat. Stabilirea clasamentului fi
nal al circuitului de turnee do
tat cu „Trofeul Sportul" se va 
face pe baza cumulării rezulta
telor obținute pe parcurs. In fie
care turneu se acordă 5 puncte 
pentru participare, precum și 10 
puncte pentru ' * “ 
pentru locul II 
cui DI.

locul I, 8 puncte 
șl 6 p pentru lo-

Campionatul Național de handbal masculin

JOC FARA PROBLEME PENTRU STEAUA

a ORGANIZAREA. Competiția 
este organizată de redacția zia
rului „Sportul", cu concuram Consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport, prin comisi
ile teritoriale de volei. Organiza
torii locali vor asigura, pe baza 
de comenzi ferme, locuri de ca
zare șl masă pentru echipe,
• PARTICIPANT!, ta prima 

ediție sînt invitate să ia parte 
echipele feminine și masculine 
din Divizia A. precum și cea a 
localității organizatoare, indife
rent de categorie.
• PRIMELE TURNEE. Munîjfr- 

piui Bistrița se oferă să găzdu
iască turneele de debut in com
petiție. cel masculin este propus pentru perioada 24—27 mal. 
iar cel feminin va fi în<™rî."^ 
definitivat. în perioada 10—20 te
nie. Ofertele de organizare a 
turneelor următoare (la feminin 
sau masculin) vor fi înaintate to 
scris redacției ziarului „Sportul" 
pînă la 20 mai (cu precizarea da
telor).
• REGULI, SISTEM DE JOC, 

CLASAMENTE. Competițiile vor

să se distan- 
pe tabela de 
lor i-au rulat 
avuți la dis-

Penultima etapă (a 21-a) a Cam
pionatului Național de handbal 
masculin a programat jocuri in
teresante, echilibrate. Iată amă
nunte despre desfășurarea lor;

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 41—24 (20—13). Steliștii
au început relaxați meciul din a- 
ceastă etapă de campionat, gîn- 
dlndu-se, probabil, la cea de a 
doua partidă din finala C.C.E. cu 
S.K.A. Minsk, de duminica vi
itoare. In această situație, stu
denții din „Bănie" nu s-au lăsat 
prea mult invitați și s-au in
stalat la conducere pe tabela de 
scor: 6—5 in min. 9, 10—8 în min. 
16. Cind s-a... sunat deșteptarea, 
campionii noștri au Început să 
alerge ceva mai viol și, încet- 
incet, au început să evolueze la 
adevărata lor valoare, trecind. 
normal, la cîrma jocului. In 
poartă, Vasile Tudor a mai avut 
cîteva intervenții de excepție, iar 
Marian Dumitru șl Vasile Stingă 
au început să „bombardeze" 
poarta craiovenilor, Steaua crein- 
du-și pînă la pauză un avantaj 
clar: 20—13.

în partea a doua a meciului. 
Stingă a fost menajat mai mult 
— pentru întîlnirea de duminica 
viitoare — și locul său a fost 
preluat de Adrian Ghimeș. Bucu-

reștenii au început 
țeze tot mai mult 
scor, iar antrenorii 
pe toți handbaliștii 
poziție.. Contraatacul a fost arma 
predilectă a steliștilor și din a- 
semenca faze au realizat multe 
goluri, dar tot din poziții clare 
au și ratat... Oaspeții, deși au 
pierdut la scor, s-au dovedit re
dutabili și in destule momente 
ale partidei au demonstrat fru
moase calități.

Vorbind despre steliști. trebuie 
să spunem că atacul șl-a făcut 
„norma", înscriind 41 de goluri 
— ceea ce este de bun augur 
pentru confruntarea cu S.K.A. 
Minsk —, dar nu este mai pu
țin adevărat că apărarea a pri
mit 24 de la echipa craioveană, 
care, 
para 
Avem 
norii 
talan 
ce Impun pentru ca elevii lor să 
se prezinte la meciul final din 
C.C.E. în cea mai bună dispoziție 
de joc. Au marcat: Dumitru 11. 
Stingă 10, Mlrică 8, Berbece 4, 
Popescu 3, Ghimeș 2, Cicu 2 și 
Niculae 1 pentru Steaua, respec
tiv Gh. Dumitru 6, Rădută 5, A- 
gapie 4, Marian 4, Barcan 3, Du
mitrescu 1 și Giurgiu 1.

Au arbitrat ploleștenii L. Con- 
druț și O, Marin.

Paul IOVAN

oricum, nu se poate com- 
cu finalista din Minsk, 
însă convingerea că antre- 

Radu Voina și ștefan Bir- 
vor lua toate măsurile ce

DACIA PITEȘTI — H. C. 
NAUR BAIA MARE 26—32 (10—16). 
Pină în min. 16, scorul s-a men
ținut strins, după care, pe fon
dul unor realizări spectaculoase 
ale ambelor formații, băimărenii 
s-au desprins. Asistența a aplau
dat cu căldură reușitele tuturor 
jucătorilor. Marcatori: Anton 11, 
Mlhăilă 7, Oprea 3, Paraschiv 2, 
Barbu 2 și Ene 1 pentru gazde, 
respectiv Andronic 7, Voinea 5, 
Porumb 5. Marta 5, Pavel 4, Po
povici 4, Iles 1 și Capornai 1.

Arbitri: M. Marin șl Șt. Șcrban 
(București).

Ilie FEȚEANU — coresp.
DINAMO BRAȘOV — UNIVER

SITATEA CLUJ-NAPOCA 25—24 
(14—12). Deși au ratat foarte 
mult, dinamovlștii au cîștigat la 
limită, la capătul unui meci 
spectaculos. Ei au condus aproa
pe tot timpul, uneori și la dife
rențe de 4 goluri, dar finalul a 
fost pe muchie de cuțit: 24—24 
în min. 58! Au înscris: Nicolaescu 
6, Moldovan 6, Donosa 5, Donea 
4, Fielk 2, Miele 1, Cian 1 pen
tru Dinamo, respectiv Crainic 9, 
Simbăoan 5, Kiss 5, Pop 4, Ov. 
Marc 1.

Arbitri: H. Marzavan (Bucu
rești) și M. Tănăsescu (Pitești).

Carol GRUIA — coresp.
POLITEHNICA TIMISOARA — 

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG- 
MUREȘ 34—25 (18—11). In ultimul 
lor joc susținut acasă, studenții 
au evoluat bine, conducted din 
primul pînă în ultimul minut de 
joc. Au marcat: Tudor 6, N. Do- 
brescu 5, Horje 5. Matei 4, Gali 
4. Giurgea 4, D. Dobrescu 2, Năs- 
tase 2, Kaba 1 și Nagy 1 pentru 

respectiv 1. Moldovan 8, 
I 6, Mureșan 6, R. Mol- 

Băgău 1, Prică 1, Kele-

I
I
I
I
I
I
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linia F.R.V.
™.t. Partidele vor 
de arbitri

• ARBITRI, 
conduse C- . 
locali și invitat! pe

PARTICIPA- 
participantă• CONDIȚII DE

RE. Fiecare echipă 
la aceste turnee îșl va suporta 
cheltuielile de transport, cazare 
și masă. Celelalte cheltuieli și le 
asumă organizatori! locali.
• CONFIRMĂRI DE PARTICI

PARE. Echipele interesate vor 
confirma in scris, cu două săp- 
tămtal înainte de flecare turneu, 
participarea la competiție, atît 
redacției ..Sportul", cit și Consi
liului județean organizator.
• PREMII. La încheierea fiecă

rui turneu organizatorii locali 
vor oferi trofee echipelor clasa- 
te pe primele 3 locuri. La sfîrșl- 
tifl circuitului, redacția publica
țiilor sportive va decerna echipei 
cîștigătoare a competiției „Tro
feul Sportul", precum și premii individuale celor mai valoroși 
sportivi și descoperitorilor lor.

In momentul In care facem 
cunoscute aceste detalii, sîntem 
în posesia confirmării de parti
cipare la turneele de la Bistrița 
a echipelor feminine Rapid 
București, Flacăra Roșie Bucu
rești și Penicilina Iași, precum 
șl a proaspetei divizionare A 
bistrițene, Electrotehnica, Ia 
masculin. Așteptăm alte confir
mări.

DIVIZIA A DE BASCHET (f)

rtNIBIJ lOCUBILf 7-IZ

TURNEE ALE REPREZENTATIVELOR A

I
I
I

• Echipa națională A masou* 
lină a țării noastre a luat par
te la un turneu în R.D. Germa, 
nă. Rezultate : 2—3 cu Cuba (ti— 
neret), 3—1 cu Cehoslovacia (B), 
0—3 cu Polonia șl 2—8 cu R.D. 
Germană • Reprezentativa fe
minină a susținut în Albania 
antrenamente comune și trei 
partide amicale cu selecționate

: 3-2
alba-

ale țării gazdă. Rezultate 
Ou prima reprezentativă 
neză, 3—0 cu cea de tineret șl 
3—1 cu echipa olimpică. Volei
balistele noastre s-au bucurat de 
excelente condiții de pregătire și 
joc oferite de gazde.

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

SATU MARE, 14 (prin telefon). 
In Sala Sporturilor din localitate 
au început jocurile ultimului tur
neu — locurile 7—12 — din cadrul 
Campionatului Național de bas
chet feminin. Disputele sînt a- 
prige, mai ales că acum va ii 
stabilită șl cea de a doua echipă 
care va retrograda, una fiind deja 
cunoscută: Conpref C.S.ș. 1 Con
stanța.

Mobila C.S.ș. Satu Mare — 
Rapid C.S.Ș. 5 București 73—85 
(41—37). A fost un meci destul 
de echilibrat. In prima parte au 
condus bucureștencele cu 15—14 
in min, 9, apoi gazdele, care sînt 
amenințate cu retrogradarea, au 
preluat conducerea și au obținut 
o victorie meritată. Coșgetere : 
Szocs 26, Szenes 18. respectiv 
Marina 21, Popa 13.

Arbitri: G. Dutka și M. Codlea.
Politehnica Sportul Studențesc 

București — Rapid 63—45 (36—21). 
Cu două înfrîngeri în primele 
două zile ale turneului, ferovia
rele nu stau deloc pe roze. Coș
getere: Zidaru 20, Laszlo 18, res
pectiv Marina 13, Huțan și Cris- 
tescu cîte 7.

Constructorul C.S.Ș. Arad — 
Comerțul Tg. Mureș 67—91 (34—48); 
Conpref C.S.Ș. 1 Constanța — 
Constructorul C.S.Ș. Arad 66—61 
(30—35); Mobila Satu Mare — Co
merțul Tg. Mureș 82—73 (46—33) ; 
Politehnica București — Conpref 
Constanța 70—50 (40—20).

Ștefan VIDA — coresp.

CLUBUL UNIREA FOCȘANI IȘI PROPUNE MAI MULT
(Urmare din pag. I)

medalie (de argint), la „Cupa 
Prietenia", județului Vrancea. 
Remarcabil și ceea ce a rea
lizat secția de tir: doborîrea a 
trei recorduri republicane, do lă 
prin Olimpiu Marin (acum M 
Steaua) la juniori și unul poi» 
Daniela Toader (acum la " 
namo) la senioare.

Se afirma la un moment 
cu mîndrie, că obiectivele 
performanță ale clubului 
fost realizate ritmic pe fiecare 
an în parte, dar. au apărut

du-se 
tatea —,------
(antrenori: C. Panait, Gh. Ate- 
xandrescu, F. Iliescu), judo (G 
Dondaș) și tir (A. Alaei), re. 
comandindu-se unor antrenori 
să-și revizuiască activitatea si 
să treacă la o muncă concretă

•nuanțe critice, 
pozitiv doar 
secțiilor de

Di
dat 

de 
au

apreciln- 
activi- 

alletism

3 •
plină de responsabilitate, pen
tru a obține rezultate pe planul 
înaltei performanțe. Cu refe
rire îndeosebi la C. Popovici 
(atletism), I. Zaharia (box). A. 
Cimpeanu (judo), C. Matei 
(lupte). Au mai fost puse apoi 
în discuție: îmbunătățirea ac
țiunilor de selecție; sprijinul 
profesorilor de educație fizică 
din județ, trecerea la un vo- 
lum de lucru corespunzător ce
rințelor marii performanțe (in 
prezent el este, oarecum, 
măsura cerințelor doar la 
țiilor de atletism și tir).

în altă ordine de idei, 
totul remarcabil ni se _

op 
sec.

cu 
________ _ pare 

faptul că Clubul sportiv Unirea 
răspunde, cu succes, de admi
nistrarea tuturor bazelor spor
tive mai importante din muni
cipiul Focșani și anume: Sala 
Sporturilor, Poligonul d« tir, 
Complexul sportiv Milcovul, te-

renurile de tenis de cîmp, 
Iile de atletism, box, lupte, 
do, bazinul de înot, căminul 
cazare pentru sportivi ș.a.

Interesant ni s-a părut și cu- 
vîni-ul unora dintre participan- 
ții la conferință, oare, firesc, 
au apreciat rezultatele obținu
te, dar au cerut unicului club 
sportiv viîncean să... realizeze 
mai mult, să-și facă planuri 
mai îndrăznețe pe planul per
formanței. în acest sens au 
vorbit; G. Gheorghiță — pre
ședintele C.J.E.F.S., V. Băje- 
naru, S. Bataragă. G. Dondaș, 
ș.a. Atmosferă de lucru plină 
de responsabilitate (din care 
s-a văzut clar seriozitatea -.u 
care este privită activitatea d-3 
formare a unor sportivi frun
tași), profesionalism — iată ce 
a caracterizat conferința de Iu- 
-Tu a clubului Unirea Focșani.

ă- 
ju- 
de

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 8" 

DIN 14 MAI 1989

REZULTATELE
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 14 MAI 198»

I.D.M.S

EXTRAGEREA I: 5 8 17 M;
EXTRAGEREA

58 50;
a Il-a: 30 H

EXTRAGEREA 
44 15.

a IlI-a: 68 tt

Ascoli — Bologna
Cesena — Pescara
Como — Atalanta 
Fioren'tina — Verona 
Intemazionale — Lecce 
Lazio — Pisa

FOND TOTAL DE ClȘIGURI:
684.973 LEI, din care 91.041 lej. 
report la categoria 1.

AUTOTURISME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Samjidoria — Milan
8. Torino — Juventus
9. Catanzaro — Ancona 

Messina — Udinese 
Parana — Reggina 
Piacenza — Oremonese 
Satnbenedettese — Genoa

L
X
X

X 
I
1

X
X

X
X
I 
I
k

FOND TOTAL DE CÎȘTI. 
GURI; 2.794.9H LEI.

j u

ȘTIINȚA BACAU — DINAMO 
BUCUREȘTI 23—24 (14—13). Joc
viu disputat. Gazdele au evoluat 
mai bine șl au condus pînă în 
minutul 34. Cele mai mari dife
rențe de scor s-au înregistrat in 
minutele 18 (9—6) și 22 (u—3) in 
favoarea băcăuanior. Pauza a 
fost însă un sfetnic bun pentru 
dinamoviști. Ei și-au strins rîn- 
durile șl, după ce scorul a fost 
egal în 9 rînduri, intr-un final 
dramatic bucureștenii au reușit, 
să-și aproprie victoria, pe fondul 
unor greșeli comise de gazde. Au 
Înscris: Chirilă 10. Gerhard 4, 
Bondar 3. Vasiica 2, Rotaru 2, 
Gîrlescu 1, Bondroz 1 pentru Ști
ința, respectiv Durău 7, Roșea 8, 
Lieu 6, Jianu 2, ștefan 1. Ionescu 
1, Dogărescu 1. Arbitri: VI. Cojo- 
caru șl I. Mihălleseu (Craiova).

Lîcă MANDLER — coresp.

gazde, i 
Ciobanu 
dovan 2, 
men 1.

Arbitri/ 
Virtopan

Constantin CREȚU — coresp.
COMERȚUL SÎNNICOLAU MA

RE — TRACTORUL BRAȘOV 
32—21 (18—10). Au marcat: A.
Baranga 8, Neidenbach 6, Geor
gescu 8. Pieșca 4, Ianto 4. Bo- 
bocea 2, Istode 2, respectiv Be- 
reșescu 7, Coman 5, Puiuleț 3, 
Moldovan 2. Bogdan 1, Dobre 1. 
Gremples 1. Au arbitrat R. Prus- 
ter șl I. Muscan — Arad.

George BIAȘ — coresp.

Șt. Georgescu și Al. 
(București).

„CUPA I. 41
»
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DIN NOU IN VITRINA CHIMISTULUI
(Urmare din pag. 1)

pesta, A.S.K. Vorwărt» 
Frankfurt pe Oder, T. J. Z.V.L. 
Preșov din Cehoslovacia și, în 
sfirșit, pentru a încheia cu 
exempi ificări te.
cunoscuta 
Restseimaș 
Elita handbalului 
club a format, 
„buchet" ce urma 
turul preliminar 
adevărată bătălie 
adjudeca trofeul, 
le noastre ar fi putut să joace 
în „optimi" cu Skuru I. K. 
Nacka din Suedia, de exemplu, 
ori cu Cassano Magnano din 
Italia, sau cu Gazitip Spor 
Kulubu din Turcia. Dar nu ! 
Chiar din start Chimistului i-a 
fost... rezervată o adversară 
reprezentind o înaltă scoală 
a handbalului : T.J. Z.V.L. 
Preșov. Pe terenul handbalis
telor cehoslovace am fost 
martori ia o partidă demnă de 
un campionat mondial. Preșov 
a cîștigat cu 29—23. Mazgutova, 
Damitsova, 
componente 
Cehoslovaciei 
du-și înalta 
Vilcea. în meciul-retur. 
mistui s-a pregătit de o ase
menea manieră, incit — aproa-" 
pe incredibil — și-a adjudecat 
Victoria cu 34—18 1 Și iată-Je 
pe vilcence în „sferturi". Marți, 
a treia zi după calificare 
(totdeauna tragerile la sorți 
pentru cupele europene au loc 
în zi de marți, la Basel, la

a încheia 
nu mai puțin 

formație sovietică 
Rostov pe Don. 

european de 
așadar, un
— abia după
— să dea o 

pentru a-și
Handbaliste-

Trandzikova — 
ale „naționalei" 

— demonstrin- 
clasă. La Rm. 

Chi-

ANUNȚA
în ziua de 24 mai 1989, orele 10, vinde prin licitație pu

blică autoturisme diferite mărci, disponibilizate prin Decrpt 
277/1979.

Licitația Se ține în sala I.D.M.S. din București, bd. Ma- 
gheru nr. 6-8, etaj V, camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consem
nează la C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere 
a licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi con

sultate la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licita

ției, precum și adresele unde pot fi văzute autoturismele 
sînt afișate la următoarele magazine auto-moto-vclo-sport 
ale I.D.M.S. din :

• Șos. Mihai Bravu 47-49, bl. P 16, sector 2 ;
Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2
Șos. Colentina, bl. 64, sector 2 ;
Bd. Magheru nr. 22, sector 1 ;
Magazinul Sport-Turism, str. Socului nr. 53, sector 2 ; 
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;
Magazinul auto din str. Valea Cascadelor nr. 24.• Magazinul auto din str. Valea Cascadelor nr. 

nector 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50. — int. 193.
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sediu] din Elveția al forului 
internațional al handbalului), 
înfrigurarea creștea pe măsura 
apropierii orei 13 ! Se spera 
la un... respiro, la un meci cu 
O parteneră mai comodă — să 
zicem. Sorții au fost însă 
necruțători : „Chimistul ur
mează șă evolueze in compa
nia echipei sovietice Roslsel- 
maș Rostov pe Don" — s-a 
transmis de la Basel. Apoi a 
venit confirmarea pe telex : 
primul meci, pe terenul Chi
mistului ! Au început pregăti
rile. Președintele clubului, ing. 
Ioan Gavrilescu, ne spunea : 
„E bine că avem o adversară 
atît de puternică. Dacă Chi
mistul este cu adevărat va
loroasă, va juca și se va ca» 
lifica !“. Aproape că ne-a spe-

ans 
în 
o

lifica !“. . _
riat această declarație, dar 
inregistrat-o, am păstrat-o 
notițele noastre, 
facem publică.

La Rm. Vilcea. 
echipa, a venit și 

• tor-radio. El și-a 
fel transmisia : ____
probabil că ne vom 
acasă Cu o victorie, 
încape nici o îndoială 
meciul decisiv, d_ 1_ ___
Rosiselmaș va fi cea care se 
va califica în semifinale". 
Doar pe... jumătate s-a confir
mat opinia consemnată : la 
Rm. Vilcea — după eforturi 
extraordinare — Chimistul a 
cîștigat cu 29—23. apoi a pier
dut cu 22—27, pe terenul 
handbalistelor sovietice, in- 
trînd deci în „semifinale" cu 
scorul general de 51—50 1 ’ Un 
singur gol, este adevărat, dar 
cit de prețios !

Cind s-a aflat că următoarea 
adversară a Chimistului — în 
semifinale — va fi Spartacua 
Budapesta, mai întij am înre
gistrat o oarecare îngrijorare 
în rindurile vilcencelor. Apoi, 
aceasta s-a transformat în do
rință aprigă de a mai depăși 
un nou obstacol. Antrenorii 
Gheorghc Ionescu și loan 
Gherhard și-au supus elevele 
unor antrenamente de mare 
dificultate, au apelat și la an
trenorul echipei naționale. 
Bogdan Macovci, si au... aș
teptat primul meci ! Acasă, 
34—25. Nouă goluri sînt. totuși, 
nouă goi uri 1 Dar adversarele 
Vilcencelor au sperat în refa
cerea diferenței. La Budapesta, 
o primă surpriză: conducătorii 
echipei locale nu le-au lăsat 
pe fetele noastre să vadă sala 
de joc decît cu o jumătate de 
oră înainte de meci. Dar Chi
mistul — o echioă 
impresionat 
handbalului ,,
gariei — a înregistrat

$i acum

cuîmpreună 
un comenta, 
început ast- 

„Este puțin 
întoarce 
Insă nu 

că în 
de la Rostov.
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Lăcrăn 
Ncdelc 
Topea, 
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Cre 
înr 
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Ieri, în etapa a 28-a a Diviziei B la fotbal

„POLI“ TIMIȘOARA CÎȘTIGĂ LA ZALĂU, U.T.A. PIERDE LA REȘIȚA

A ORA 
EMAMtMT
20 O

,. Pentru 
Stan si 
bistrițeni 
ți Doro- 

In oarecare 
tat. ținînd 
îarca an. 
VI. Rădu- 
iboseală al 
lor după 
e campio- 
li formația 
F.C. Ma- 

— Ciocan.
M. Pană 
Stan. I 

'Jegrău. Au 
ne, Bucur, 

„Numai 
:ră șanse 
i cîștigării 
aborda a* 
e și in- 

pentru a 
ir foarte 
.• trei mc- 
acum, a 
iccsc. Ne 
nerul de 
inut foar- 
laie si a- 

formulă 
la această 
te mult", 
orul M.

cheie în 
cu un 
agramat 

.■ Dintre 
îumai Cr. 

dar me- 
ncliu, ne-a 

îngrijiri 
îă la ora 
de joc. 

miei va 
ti.

După „intermediara" de joi. etapa de duminică, a 
28-a, a campionatului eșalonului secund a adus unele 
clarificări în seriile a II-a și a III-a. Liderii aces
tora, Jiul Petroșani și Politehnica Timișoara, vic
torioși in partide cu adversari deloc oarecare (echipa 
din municipiul de pe Bega a cîștigat la Zalău, plusînd 
deci la „adevăr"), s-au detașat de Chimia Rm, Vîlcea 
și, respectiv, U.T.A., care au cedat, în deplasare. Ia 
scoruri fără echivoc. Infrîngerea arădenilor la Reșița 
în fața unei formații — ce-i drept — care luptă

SERIA I -------------------------------

pentru supraviețuire, poate fi considerată ca o sur
priză, după cum destul de surprinzător este și scorul 
cu care vîlcenii au fost învinși la Mija.

In seria I, chiar dacă a pierdut (la limită și la 
o... concitadină mult mai motivată, la această oră. 
decît fosta și, sigur, viitoarea divizionară A), Petrolul 
păstrează o mare distanță de celelalte două clasate, 
F.C.M. Progresul Brăila și Gloria Buzău, ambele 
„lăsînd" puncte pe propriul teren, fapt care a infir

ȘIRETUL PAȘCANI - POIANA CfMPINA 5-0 (1-0)
PAȘCANI, 14 (prin telefon).

Cu uu —3 la „adevăr", echipa 
mai grăbită a fost, evident. Și
retul, numai că prima ocazie 
reală de gol am notat-o abia în 
min. 10, cînd șutul lui Buș
tean a fost blocat de Iorcie. In 
replică, in min. 14, Dumitru în
cearcă vigilența lui Hălsan. In 
continuare, se joacă mai mult 
între cele două careuri, cu pu
ține reușite in fazele de con
strucție. In min. 20, insă, în
registrăm deschiderea scoru
lui : Buștean este faultat în ca
reu și MIȚA transformă precis 
lovitura de la 11 m. Golul a- 
lungă tracul din rîndurile gaz
delor, care, în min. 25 și 30, 
au două excelente posibilități 

de a-și mări avantajul, ambele 
ratate, Insă, de Buștean, cu 
destulă seninătate. Oaspeții 
păstrează ta permanență trei 
jucători în avanposturi, ceea ce 
nu este, totuși, sinonim cu e- 
ficacitatea; pentru că mai toa
te acțiunile lor se sting de
parte de buturile lui Hălsan.

ARIPILE VICTORIA BACĂU-
BACĂU. 14 (prin telefon). Gaz

dele au căutat ($1 au reușit) ca, 
ne lingă un joc de bună călită-

SERIA A II-a -----

La numai 10 minute de la re
luare, o acțiune Buștean — VA
CA RU, urmată de ezitări in 
lanț ale defensivei cimpinene, șl 
ultimul Înscrie pe lingă Iorcic. 
De aici se poate spune că pe 
teren nu a mai fost decît „11“- 
îe gazdelor. Astfel, tn min. 67 
și 70, VACARU ișl completează 
„tripla" pentru ca, în ultimul 
minut de joc, STAFIE, scăpat 
singur din apropierea centrului 
terenului, să pecetluiască o vic
torie la un scor foarte puțin 
sperat.A arbitrat N. Dinescu (Hm. 
Vîlcea).

ȘIRETUL: Hălsan — Niță. STA
FIE. J. Popescu, Gh. MUNTEA
NU — P. DANIEL, Paraschiv 
(min. 46 CANANAU), Kreh — 
VACARU. Buștean. Cîrdei (mm. 
71 Neacșu).

POIANA: Iorcic — Postolaehe, 
Pancu. Tănase (min. 73 Tabacu). 
Dima — Cojocaru. Achlm. DU
MITRU — Nica. Nemțeanu. Stan.

Mihai CIUCA

METALUL PLOPENI 5-0 (3-0)
te. să-și concretizeze superiori
tatea printr-un scor cit mai con
cludent. A fost o victorie pe de

plin meritată la capătul unui meci cu trei perioade distincte. 
Prima. între minutele 1 și 31, 
caracterizată nrin atacuri nonstop ale gazdelor, Îndeosebi pe 
flancul drept (foarte activ Poe- 
naru), urmate de o sumedenie 
de centrări înalte, rezolvate de 
o apărare — în acest timp — 
bine grupată. în frunte cu por
tarul Niculescu. Un singur ele
ment notabil: „capul" lui Căr- 
pucî în bara stingă. Un minut 
— 31 — psihologic: contraatac ai 
Metalului. Ștefăriescu „lobează" 
balonul Dește Mangeac. dar și peste poartă, după care, puțin 
mai tirziu, Florian este „agățat" 
in careu si penaltyul este trans
format cu siguranță de POENA- 
RU. Pînă la pauză, presiune su
focantă a gazdelor. aDărarea 
oaspeților se clatină, poenaru 
șutează în bară (min. 34), R. 
GHIOANE Înscrie pe sub Nicu- 
lescu de Ia 13 m (min. 38). iar 
în min. 41 TROFIN marchează 
direct din corner ! 3—0.

Dună pauză. Metalul Iese din

★ ★
ceahlăul piatra neamț — 

POLITEHNICA IAȘI 1—0 (1—0) S
Dumitrescu (min. 16).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 1—0 (0—0): 
Libiu (min. 61).

GLORIA BUZĂU — C.F.R. PAȘ
CANI 1—1 (1—0): M. Nicolae

GAZ METAN MEDIAȘ — METALUL MANGALIA 1-0 (0-0)
In

mat, fără doar și poate, calculele hirtiei ș ale 
suporterilor lor,

Exceptîndu-le pe F.C.M. Delta Dinamo Tulcea și 
Avîntul Reghin (amindouă cu un picior în ,,C“), un 
număr foarte mare de echipe își dispută, in cele trei 
serii, șansele de a-și păstra un loc și în ediția viitoare 
a întrecerii divizionarelor B.

Ca o curiozitate : Metalul Mangalia este „lanternă 
roșie" în seria a II-a cu... golaveraj pozitiv I

„încorsetare", arătînd si momen
te frumoase de fotbal si. drept 
urmare, vom consemna acțiuni 
alternative la cele două norii 
soldate pe lingă o serie de șu
turi apărate de Niculescu (min. 

58, 66, 70) și o frumoasă acțiu
nea lui Pană (min. 71), și Încă 
două goluri, ambele înscrise de 
GH. MUNTEANU (min. 60 — șut 
senzațional la „vlnclu" de Ia 40 
m și min. 73 — „cap", in urma 
unui corner de pe dreapta).

A arbitrat M. lonescu (Pitești).
ARIPILE: Mangeac — POENA

RU. CARPUCI. GH. MUNTEANU 
Manase — FLORIAN. R. GHIOA
NE. Pavel — Firici (min. 84 Gro
sul TROFIN (min. 81 I. Muntea
nul, PoDOvici.

METALUL: NICULESCU - Du- 
mltrache (min. 46 Pană). Andrei 
Ion Bălan. M. Voieilă - Niță 
RĂCHITĂ. Filostaehe — O. Voi- cllă (min. 50 S. Crîngașu), Ște- 

fănescu, ARGASEALA.
Pau! Z AH ARIA

★
(min. 43), respectiv E. State 
(min. 75).

A.S.A. EXPLORĂRI CIMPU- 
LUNG MOLDOVENESC — FEPA 
’74 BIRLAD 3—0 (1—0): Marian 
Alexandru (min. 34) Raicu (min. 
54) și Lazăr (min. 70).

C. S. BOTOȘANI — STEAUA

CLASAMENTUL

1. PETROLUL 26 17 5 4 44-13 .’9z. vrogr. sr. 16 1 11 50-33 33
3. Gloria Bz. 28 15 2 11 49-29 324. Unirea Focș. 28 14 3 11 28-28 315, St. Mizil 28 14 2 12 41-36 306. C.F.R. Pașc. 28 12 5 11 33-29 297. C.S.M. Sv. 28 12 5 11 36-33 298. „Poli" lași 28 13 2 13 49-32 289. C.S. Botoșani 28 12 4 12 33-37 28

10. Ceahlăul 28 13 1 14 32-35 37
ÎL Met. Popeni 28 13 1 14 34-43 2712. Poiana 28 12 3 13 29-42 27
18. Șiretul 27 11 3 13 31-35 25
14. Prahova 28 12 1 15 29-36 25
15. FEPA ’74 28 11 3 14 28-37 25
16. Aripile 28 10 5 13 33-42 25
17. A.S.A. Expl. 27 9 4 14 27-49 22
18. Delta 28 6 6 16 28-46 ia

• -■■ .... . —
M1ZIL 3—1 (2—1): Amorărițel
(min. 7), M. State (min. 41 — 
din 11 m) și P. Sandu (min. 61), 
respectiv Butoiu (min. 14).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— UNIREA FOCȘANI 0—1 (0—1): 
Mihai Alexandru (min. 25).

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 3—0 
(1—0): Sfrijan (min. 10). Morari» 
(min. 48) șl Gafencu (min. 69).

Relatări de la: C. Rusu, O. 
Bălteanu, C. Necula, A. Rotaru, 
P. Costin, Gh. Ungureanu și V 
Mindrescu.
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MEDIAȘ, 14 (prin telefon) 
primele 45 de minute, jocul a 

avut, aproape *" 
sens unic, spre poarta Iul Să
răciri. dar. spre deziluzia suporterilor săi, Gaz Metan a acționat 
confuz, cu puține momente mai 
sigure în care putea să deschidă 
scorul. Prima dată. în min. 13. 
Dumitrescu, de pe partea dreap
tă, a centrat în careu, tar Pre
datu. de la 8 m de poartă, a 
luftat ! A doua oară. în m!n. 

31, fundașul central Aloman, ur
cat si el în careul advers, a ex
pediat puternic, cu capul, balo
nul spre poartă, dar Sărăcia, cu 
un ultim reflex, l-a respins in 
afara spațiului de loc. Cu patru 
minute înainte de pauză, funda
șul Cosroa a trimis mingea în 
careu șl Dobai a reluat-o pe 
lîngă poartă.

Si în partea a doua a meciu
lui aspectul jocului a rămas a- 
celași: eu o dominare Insistentă 
a gazdelor, eu ratări din poziții 
favorabile, da.r și cu intervenții 
excelente ale lui Sărăcin. Astfel, 
în min. 59. Sărăcin a deviat în 
corner șutul Iul Rotar; în mîn. 
62, Predatu. de la 8 m. a trimis 
pe lîngă poartă; în min. 73. 
„cap" al lui Rotar, din careu, și 
Sărăcin a reținut. Pe fondul do
minării localnicilor Metalul a 
ripostat periculos. în min. 68 
(cînd Carastoian l-a lansat pe

in permanență,

SERIA A III-a

Zbîrcea și acesta a fost depose
dat de Aloman) și in min. 70 
(cînd G. Mihai a scăpat pe par

tea dreaptă, a centrat în careu 
si Cotrocea a greșit ținta). Cu 
șapte minute înainte de final, 
apărarea Metalului a cedat: Ro
tar a centrat înalt. în careu, 
PREDATU a fost pe fază, a să
rit și, cu capul, a expediat mingea în plasă: 1—0.

A arbitrat M. Lăzărescu (Bucu
rești).
GAZ METAN: Szebin — COSMA. 

BIRO. Aloman. Solomon — RO
TAR. Fățan (min. 46 Ciobanii). 
Mărginean — Dobai, PREDATU, 
Dumitrescu (min. 57 MOȘ).METALUL ------------
neanu.
Macovei — 
tase (min. 
Carastoian) 
hal. Butu.

SARACIN — Cășu- 
TURCU. OROGEANU 

Voicu. Sbircea. Năs. 
27 Balazs; min. 65 
— Cotrocea. G. M4-

Pompiliu VINTILA

C. S. TiRGOVIȘTE DACIA PITEȘTI 1-1 (1-1)
TIRGOVIȘTE, 14 (prin telefon).

Meci cu o miză deosebită pen
tru ambele formații, aflate în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. S-a jucat fără menajamen
te. O notă în plus pentru Pi- 
testeni, care au evoluat cu o 
dăruire exemplară. El s-au a- 
părat organizat, cu un mircaj 
pe tot terenul, iar M. Zamfir (în 
zi foarte bună) a pendulat în 
f .ța propriilor fundași, de unde, 
cu mingi utile, a pus deseori 
în valoare calitățile tehnice ale 
lud Togan, deosebit de periculos 
pe contraatac. ~ acțiune (min. 20). M. 
simulează o pasă, scapă

K. Tudor, face o cursă 
si de la 20 m lobează 
peste Mindrilă, Ieșit în 
nare: 6—1. După ce. în 
OBREASCU nu-1 poate

La o astfel de 
20). M. ZAMFIR 

ușor de 
solitară 

balonul întîmpi- 
min. 28, învinge

pe Bratu de la circa 12 m. *- 
ceata va reuși apoi să scape de 

adversarul direct și să șuteze 
sec. de Ia 10 m. la „vlnclu": 1—1.

La reluare, gazdele au 15 mi
nute de iureș, ratînd cel puțin 
trei mari ocazii cît roata caru
lui prin Chircă (min. 52 — Șut 
pe linsă poartă de la 7 m — șl 
min. 55 — balon expediat pe lîn
gă poartă — •- * —
ian (min. 
pe Ungă 
contraatac, ______ _____
min. 62 prin Togan. gol neva
lidat pentru că atacantul piteș- 
tean se " 
ofsaid, 
lescu a 
tîtudine 
oameni, _ _ _ .... _
ce mai pripite în fazele de atac, 
iar oaspeții au două bune ocazii

de Ta 2 m I) și ște- 
58 — «Ingur. trimite 
bară). Periculoși pe 

oaspeții Înscriu ta

afla in clară DOz'ție de 
La această fază. Nicu- 
fost eliminat pentru e- 
necuv”nrioa >1. In zere 
gazdele devin din ce în

prin același Togan (min. 83 *i 
84).

A arbitrat E. Seracin (Timi
șoara).

C.S. TiRGOVIȘTE: Mîndrilă — 
Niculescu. BADEA. R. Tudor. ANDRIEȘ — CALIN, Ștefan (min. 
65 C. Toma). Barbu (min. 27 RA- 
DUCANU) — Visan, OBREAȘCU. 
Chircă.

DACIA: Bratu — Năstase. MA
NO LA CHE. D. IONESCU. Oiță — 

M. ZAMFIR, Șerban, Gheorghe 
(min. 40 Cazan) — TOGAN, TU- 
NARU llinca ( nin. 65 Preda).

Pavel PEANA
★

METALUL MIJA — CHIMIA 
R5I. VÎLCEA 5—2 (2—1): N. Rus 
(min. 29 și 40), Năstase (min. 47
— din 11 m). Trandafir (min. 65) 
și Tudor (min. 68), respectiv Guda 
(min. 37) și Năstase (min. 78 — 
autogol).

SPORTUL .30 DECEMBRIE" — 
PANDURII TG. JIU 2—1 (1—1): 
Prodan (min. 35) și Achim (min. 
68Ș. respectiv I. Marius (min. 41).

I.C.I.M. BRAȘOV — DUNAREA 
CALARAȘI 2—1 (1—0): Mureșan
(min. 16) și Gyorffi (min. 87), 
respectiv Mușat (min. 65 — din 
11 m).

MINERUL MOTRU — P.C.M. 
CARACAL 1—1 (0—0): Cojocaru
(min. 88 — din 11 m). respectiv 
Bărbulescu (min. 73).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— TRACTORUL BRAȘOV 2—1

CLASAMENTUL

1. JIUL 28 17 6 5 52-16 40
2. Chimia 28 16 5 7 49-22 375. Electromureș 28 14 6 8 47-39 34
4. F.C.M. Car. 28 14 3 11 43-36 315. Sp. „30 DCC." 28 13 3 12 25-22 2»
& I.C.l.M. Bv. 28 13 2 13 31-34 28
7. Pandurii 28 11 6 11 28-32 28
8. Electroputere 28 12 3 13 34-37 27
9. Gaz Metan 28 11 5 12 32-39 27

10. A.S. Drobeta 28 10 6 12 43-40 26
11. Tractorul 28 10 6 12 30-37 26
12. Dacia Pitești 28 10 5 13 29-34 25
13. C.S.T-viște 28 11 3 14 27-35 25
14. Dunărea 28 9 7 12 36-47 25
15. Met. Mija 28 10 5 13 35-47 25
16. Metalurgistul 28 10 4 14 36-45 24
17. Min. Motru 28 9 6 13 20-38 24
18. Met. Mangalia 28 8 7 13 31-30 23

(2—0): Păuna (min. 16) șl Mă- 
nescu (min. 35), respectiv FI. va- 
sile (min. 83).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— METALURGISTUL SLATINA 
3—3(2—0) : Crlstea (min. 4) șl L. 
Popa (min. 12 și 65), respectiv 
Mladln (min. 50), Craioveanu 
(min. 59) și V. Popescu (min. 68).

JIUL PETROȘANI — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4—6 
(4—0): Bleu (mîn. 3 și 38) șl Filip 
(min. 29 șl 35).

Relatări de la: P. Volnea, P. 
Radu, V. Secăreanu, Gh. Jugă- 
naru, M. Pocșan. Gh. Botezau <i 
G. TuțU.

ARMATURA ZALAU - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-2 (0-2)
ZALAU 14 «prin telefon). A- 

proximativ 5 000 spectatori au 
venit la acest meci-derby al se
riei a III-a. care aducea în te
ren o formație cu 4-13 la „ade
văr* („Poli", lidera ela amenzi- 
lui) si o alta cu 4-2 (Armătura, 
echipa de pe locui 5). Balanța 
s-a înclinat în favo »rea timișo
renilor. formație mult mai ex
perimentată și superioară valo
ric pe toate nlanur'e fată de 
partenera sa. pare în plus, a și 
greșit mult a mijlocul terenu
lui. „Poli" a iueat ordonat și 
cursiv, cu gîndu] la victorie. A 
ratat mal întîi Chiia <m1n. 5 — 
ocazie mare !). A mătura a răs
puns și ea curajos nrin Pături

că (min. 6). Pascu acordînd in 
extremis corner. Timișorenii do
mină cu destulă autoritato. obli
gă gazdele să se apere si. ca ur
mare. oaspeții vor deschide sco
rul în min. 2.9: Bărbosu i-a pa
sat lui C. VARGA, urcat în a- 
tac. acesta a driblat și a șutat 
în stilul lui caracteristic, balo
nul dueîndu-se ca un bolid, jos, 
la coltul din dreapta porții a- 
părate de Pereș: o—l. Localnicii 
acuză șocul si greșesc la con
strucție. în min. 34. Anton și

GLORIA REȘIȚA - U.

Păturică ratează, pe contraatac, 
egalarea. „Alb-violeții" insistă, 
combină spectaculos și. in min.38. va fi 6—2. la eentirarea ace
luiași Bărbosu. CHINA înscriind 
cu capul.

La reluare, echipa în avantaj 
se preocupă mai mult de con
servarea rezultatului. Armătura 
lese la atac, trece pe lîngă gol, 
în minutele 47, 50 (Mureșan a 
șutat de la 4 m In... Moise I) și 
în min. 59. Derbyul se stinsese 
mal de mult si din cauza căl
durii. Gazdele vor reuși însă, ta 
mîn. 84. golul de onoave. înscris 
de fundașul ANTON.

A arbitrat AI. Mustățea (Pi
tești).

ARMATURA: Pereș — CHIFA, 
Sîntămărean. Petreanu. ANTON 
—• Murar (min. 46 Ortelecan), 
HBghi, PAȘCUȚA — Floricel 
(min. 46 Mureșan). Păturică. Feș- 
nic.

„POLI": Moise — PASCU, An
dreas. Crăciun. C. VARGA — 
Vlaicu BĂRBOSU (min. 85 Otl- 
man). Oloșutean. BOZESAN n — 
Trălstaru. CHINA (min. 80 Ti- 
mofte).

Stelion TRANDAFIRESCU

. ARAD 2-0 (1-0)

fed mal mult, a luptat mal mult, 
a învins și căldura caniculară, 
cîștigînd cu 2—o prin golurile 
lui Vasile Rus. pe cale H reve
dem de la Turda si care con
firmă că este om de gol. In 
min. 27. fundașul central Kapor- nyai, ea o veritabilă extremă, a 
centrat și RUS a înscris. cu 
capul, pe lîngă Lovaș. ieșit în 
întîmplnare. Ca să nu mai fie 
dubit, in min. 60. la una din 
excelentele lovituri libere ale 
cunoștinței noastre de la Oradea, 
Ile. același RUS. lansat, a înscris 
spectaculos, cu capul. Precizînd 
că raportul de șuturi a fost 10—3 
(pe poartă 6—1) si că arbitrajul

+ iMINERUL CAVNIC — AVINTUI. 
REGHIN 6—1 (3—0): Lucaci (min. 
28 și 89), O. Mic (min. 33 șl 48). 
Irimuș (min. 42) și Petran (min. 
44), respectiv Săndulescu (min. 88).

A. S. PAROȘENI VULCAN — 
C.S.M. REȘIȚA 1—0 (0—0): Bur- 
dulean (min. 76).

STRUNGUL ARAD — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 6—0 (1—0): 
Szel (min. 23), Birjaru (min. 70),

brigăzii V. Titorov — G. An
drei și D, Avrigeanu a fost 
corect, credem că am spus to
tul despre acest joc.A arbitrat V. Titorov (Plopeni). 

GLORIA: Balazs — MESZTRICH. 
KAPORNYAI, Mițar Jijic — șiri- 
anu. CROITORU. ne (min. 90 
Butnaru) — Scînteie. V. RUS 
fmln. 82 A. Foaie), DOZSA.

U.T.A.: Lovaș — D. Popescu, 
Gaica. V. Popa. Stupar — MUhl- 
roth (min. 51 D. Petrescu). Hirm- 
ier. Mulțescu (min. 63 Gruia), 
Vancea — Naghl. Cheregi.

Constantin ALEXE
★lancu (min. 73, 82 și 88) și Ghi- 

țaș (min. 75).
UNIREA ALBA IULIA — CHI

MICA TIRNAVENI 4—0 (1—0) I
Mitracu (min. 18 șl 62), L. Mol
dovan (min. 72) și Nichimiș 
(min. 81).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA 
RA — C.F.R. TIMIȘOARA 1—1 
(1—1): Dudaș (mir. 9), respectiv 
Bungău (min. 44).

OLIMPIA I.M.U. SATU MARE

CLASAMENTUL

1. „POU" TIM. 28 20 5 3 72-26 45
?. U.T.A. 28 20 1 7 68-30 41
3. Olimpia 28 15 7 6 51-23 37
4. Gloria B-ța 27 15 4 8 52-26 34
5. Unirea A. I. 28 15 1 12 56-36 31
6. A.S.A. Progr. 28 12 4 12 50-46 28
7. Strungul 28 11 6 11 39-38 28
8. Armătura 28 13 2 13 33-44 28
9. F.C. Maram. 27 12 3 12 45-38 2710. C.F.R. Tim. 28 11 4 13 37-39 261L c.sjn. Reșița 28 12 2 14 34-37 26

18. Chimica 28 12 1 15 50-51 25
13. Met. Bocșa 28 9 6 13 32-51 24
14. Gloria Reșița 28 10 4 14 31-58 24
15. Dacia Orăștie 28 11 2 15 2^-57 24
16. Min. Cavnic 28 10 2 16 39-48 22
17. A.S. Paroșenl 28 9 3 16 27-44 21
18. Avintul 28 3 5 20 18-71 11• ni......................................
— METALUL BOCȘA 1—1 (1-04 I 
Silaghi (min. 11 — din 11 m), 
respectiv Portic (min. 77).

Meciul F. C. MARAMUREȘ — 
GLORIA BISTRIȚA se va disputa 
la 18 mal.

Relatări de la: Gh. Drăgan, P. 
Comșa, N. Străjan, A. Anghelina, 
L. Marton și Șt. Marton.

REȘIȚA, 14 (prin telefon). Joi, 
Gloria Reșița a jucat la Bocșa 
și după ce si-a „oblojit" jucăto
rii. tratați cu duritate doar la 
18 km de Reșița, azi (n.r. ieri) 
avea să joace cu U.T.A. o pri
mă repriză excelentă și să do- 
bîndească o victorie pe care nici 
noul vicepreședinte de la U.T.A., 

Helmut Ducadam, nu poate să 
o conteste.

Partida a început eu două 
mari ocazii ale oaspeților. în

prim-plan cu antrenorul-jucător 
Mulțescu oare. în min. 9. sin
gur cu portarul, a trimis cu la
tul în acesta, iar în min. 14. în 
situație de gol. a driblat în plus 
și a pasat unui coechipier, ui- 
tînd că acesta mai avea un fun
daș în fată (Balazs era ieșit a- 
fa.ră) și. deci, ofsaid ! Și atunci 
ne întrebăm din nou: pentru «- 
ceste mari ratări ne antrenor 
cine n ceartă ? Ieșită cu fața 
curată. Gloria a îndrăznit ast-

SELECȚIA LA CENTRUL 
OLIMPIC PITEȘTI

Centrul Olimpic Viitorul Pi
tești organizează o selecție 
In zilele de 22, 23 și 24 mai a.c., 
de Ia ora 9. pe terenul „A- 
ripi" (școala generală nr. 11 
— Cartier Craiovei). pentru 
jucători de fotbal născuțl In
tre 1 august 1973 — și 31 iulie 
1976.

Jucătorii admiși vor fi șco
larizați la Liceul Industrial 
nr. 1 Pitești și vor beneficia 
gratuit de cazare șl masă. I
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ANUNȚ

Instituțiile, întreprinderile, cluburile și asociațiile sportive ■!
[ care doresc bilete pentru meciul de fotbal ROMANIA — J'
i BULGARIA, programat miercuri 17 mai, de la ora 18, pe ■(
> Stadionul Steaua din Capitală, se pot adresa Federației Ji
i Române de Fotbal și Clubului Sportiv al Armatei Steaua. < [
1 Pentru public, biletele de intrare s-au pus in vînzare la ] i 
i casele de bilete de la Stadioanele „23 August", Steaua, ■ [

Dinamo, Sportul Studențesc și Giulești. ',
De asemenea, s-au pus în vînzare la Stadionul Giulești ,1 

biletele de intrare la meciul de fotbal dintre echipele de ■ [ 
tineret ale României și Bulgariei, care se va disputa marți
16 mai. de la ora 18, pe Stadionul Giulești. ■'



in cuplajul internațional de simbătă, din Capitală TURNEUL DE TENIS DE LA SOFIA:

RUGBYȘTII ENGLEZI S-AU IMPUS CATEGORIC VICTORIE ROMÂNEASCĂ LA DUBLU FETE
Meciul-test; INADMISIBILA LIPSA DE ANGAJARf

Deziluzie generală după cu
plajul internațional de rugby 
găzduit sîmbătă de Stadionul 
„23 August" din Capitală. Dacă 
echipa de tineret „„_
emite prea mari pretenții în 
fața unui „XV" __ . ___
riență superioară, așteptam in- 
comparabil mai ’* ' 
prima noastră . .___ .
neputînd uita că aceasta 
vingea formația Tării Galilor 
chiar la Cardiff. în vreme ce 
partenera de întrecere de 
acum ceda tot acolo, pe Arms 
Park, trei luni mai apoi. Spre 
surpriza miilor de spectatori 
din tribune, inclusiv a oaspe. 
ților, naționala Angliei s-a 
impus, însă, la o diferență rar 
întîlnită, 58—3 (24—3), cea mai 
categorică infringere suferită 
vreodată pe propriul teren de 
rugbyștii români ! Sigur, des- 
pre impresionanta tradiție, 
despre marea popularitate a 
sportului cu balonul oval în 
țara unde a fost inventat a. 
oesta, despre forța de joc a 
echipei britanice se știau mul
te, dar nimeni nu a putut an
ticipa că în teren, va exista, 
practic, o singură formație, 
cea de dincolo de Canalul 
Minecii, căreia l-a reușit totul 
(„niciodată nu am văzut un 
team englez jucind atît de 
bine", sublinia ex-internaționa- 
lul Clem Thomas, venerabilul 
comentator de azi), în vreme 
ce reprezentativa noastră a 
apărut depășită la toate ca
pitolele, nu în ultimul rind pe 
plan psihic și fizic. Deși doar 
Caragea și. din repriza secun
dă, .Răducanu au reprezentat 
noutăți față de garnitura a- 
liniată în decembrie. între e- 
voluția de la Cardiff și aceea 
de sîmbătă a fost o asemenea 
discrepantă, uriașă, îneît spe- 
cialiștii au rămas pur și sim
plu uimiți. Nici urmă de mo
tivație, de angajare in adevă
ratul sens al cuvîntului ; mult 
lăudatele placaje de acum 
cinci luni au dispărut aproa
pe complet, loviturile de picior 
nu au funcționat nici ele — 
astfel că foarte valoroasa, ce-i 
drept, adversară, a făcut ce a 
vrut în teren ! Oaspeții au 
cîștigat majoritatea bialoanelor, 
dominînd categoric, mai cu 
seamă momentul marginii, 
șl au putut construi. în atare 
condiții, atac după atac,

nu putea

cu o expe-
mult de la 

reprezentativă, 
în-

punînd mai mereu pe oicior 
greșit o 
temătoare, 
Lipsa de 
a celor 
rugbyștii 
doar de neînțeles, 
fond» de neacceptat. ____
pot interveni și zile mai puțin 
faste. însă lipsa de ambiție, 
de dăruire nu poate fi in nici 
un caz scuzată ! Exact ceea ce 
le reproșăm, înainte de orice 
jucătorilor noștri 1 Mai toate 
fazele încheiate prin eseuri de 
oaspeți i-au găsit descoperiți, 
apărarea a fost prea lesne 
străpunsă, cei doi atacanți de 
culoare, Guscott (debutant !) și 
Oti suportînd cu adevărat doar 
un placaj-două, transformîn- 
du-șl în rest adversarii în 
simpli... spectatori ! I

Rugbyștii noștri au primit 
sîmbătă o foarte aspră lecție. 
Partida cu Anglia va trebui 
judecată în cele mai miri 
mănunte. 
sportivi, 
ntate, 
curînd

defensivă ezitantă, 
complexată 
dăruire I 

mai multi 
noștri

i chiar, 
în joc 

dintre 
este nu 
Este, în 

în sport

. ..........   a.
Nu uităm că aceeași 

în marea lor majo- 
ne-au prilejuit de 
satisfacții deosebite.

Au fost lăudați la timpul po
trivit pentru aoeasta, dar acum 
se impune o analiză temeinică, 
exigentă, deoarece ceea ce «-a 
intimplat sîmbătă nu repre
zintă realul potential al 
rugbyului românesc !

Să amintim marcatorii celor 
nouă eseuri ale echipei en
gleze — Oii 4 (min. 40. 52. 73, 
78), Guscott 3 (min. 19, 48, 63), 
Richards min. 13. Probyn min. 
56. opt transformate de Hodg
kinson. care a mai punctat din 
l.p. (min. 32). Andrew semnind 
un drop. Ignat a ‘ 
l.p., în min. 28.

Brigada scoțiană
— J. Megson, M. 
condus echipele: 
Toader — Răoean, _ . 
Fulina, Boldor — Ignat, Neaga
— Rădulescu (min. 74 Oroian), 
Dumitraș. Murariu — Caragea 
(min. 54 Răducanu), Ciorăscu
— Dumitrescu, Gh. Ion, Leon. 
te ; Anglia: Hodgkinson — Un
derwood. Guscott, Halliday, Otl 
—Andrew, Bates — Winter
bottom, Richard (mln. 41 Rees), 
Teague — Ackford, ~ 
Chilcoot 
Moore,

SOFIA (Agerpres). Froba 
de dublu fete din cadrul 
turneului internațional femi
nin de tenis de la Sofia a 
fost cîștigată de perechea 
Teodora Tache, — Diane Sa-

mungi (România), care a în
trecut in finală, cu 6—2. 5—7, 
6—3, cuplul Ranghelova — 
Krivanceva (Bulgaria). La 
simplu a clștigat Elena Pam- 
poulova.

PUNCT FINAL LA „EUROPENELE" DE JUDO

înscris din

B. Anderson 
Fleming a

România : 
Lungu,

(min. 3
Rendall.

Geo

Dooley — 
Probyn),

RAEȚCHI

La tineret; 0 REPRIZA Șl... ATIT !
după nici o oră desarului 

intrecere; in minutul 57 sco
rul ajunsese 12—26 și nădej
dile de a-I putea întoarce s-au 
risipit. Pentru simplul 
că jucătorii noștri, 
vlăguiți, dispăruseră 
pe teren !?

Rugbyștii noștri au 
scorul (min. 12) prin

motiv 
vizibil 

parcă de

HELSINKI, 14 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 
în ultimele două zile ale Cam
pionatelor Europene de judo, 
sîmbătă și duminică pe sal
telele de la „I.C.E. Stadium" 
au urcat doar cei mai buni 
judoka, cei ajunși în semifi
nale și finale sau care au avut 
șansa recalificărilor. Pînă la 
ora acestei transmisii, s-au 
încheiat doar disputele la 
patru categorii și trebuie să 
spunem că învingători au lost 
chiar campionii de anul trecut: 
Bachir Varaiev (U.R.S.S.) la 
„semimijlocie", Fabian Canu 
(Franța) la „mijlocie". Koba 
Kurtanidze (U.R.S.S.) la „se
migrea" și Rafael Kubacki 
(Polonia), la „grea". Celelalte 
categorii sînt în plină des
fășurare.

în ceea ce ne privește, 
ne-am pus speranțe în tenta
tiva de a intra în semifinală a 
„mijlociului" Petre Anițoaie, 
cel care furnizase marea 
surpriză de a-1 învinge pe 
olandezul Ben Spykers. Din 
păcate, speranțele s-au dovedit 
deșarte... în primul meci, A- 
nițoaie l-a întîlnit pe turcul 
Semit Ișik, un judoka Cu gardă 
inversă. Deși incomodat, A-

nițoaie a atacat din start si a 
reușit o aruncare (secoe-nage), 
dar Ișik a alunecat de pe spa
tele reprezentantului nostru. 
Am consemnat alte atacuri ale 
sportivului român. dar ele 
n-au fost finalizate. Abia spre 
sfirșitul partidei, Anițoaie a 
izbutit o aruncare peste umăr 
(morote) și Ișik s-a văzut pro
iectat pe tatami. Deci, waza-ari 
pentru Anițoaie, care a mai 
punctat o dată (koka) în ul
timele secunde. în turul urmă
tor, însă, Anițoaie a avut un 
adversar redutabil, medaliatul 
cu argint al C. E. ’88, britanicul 
Densign White, considerat ca 
favorit. Avertizat de forța de 
luptă a sportivului nostru. 
White a căutat să-și asigure 
cit mai repede un avantaj a- 
preciabil. A punctat cu un 
yuko, în min. 1:29. grație că
ruia a șl cîȘtigat. pentru ca, 
ulterior, să fie învins în fi
nala pentru medalia de bronz 
de Giorgio Vismara (Italia). 
Iată tabloul final al categoriei 
mijlocie: 1. Fabian Canu
(Franța), 2. Vitali Badikin 
(U.R.S.S.). 3. Giorgio Vismara
și Axel Lobenstein (R.D.G.).

Costin CHIRIAC

Selecționata de tineret a ce
dat și ea, în meciul din des
chidere, cu 13—54 (13—10). A 
jucat mulțumitor, o repriză, 
prima, ceva mai aproape de 
ceea ce se aștepta de la ea: 

.prestație angajantă, cu mult, 
spirit de dăruire. Numai așa 
s-a putut asigura un ușor a- 
vantaj după . primele 40 de 
minute. Un avantaj care • s-a 
dovedit însă mult prea fragil 
în tata unuii adversar deose
bit de tenace, care, după pa
uză. și-a etalat întreaga gamă 
a posibilităților, o tehnică In
dividuală șl de compartiment 
aproape perfectă, o strategie 
adecvată fiecărui moment al 
jocului. Și acesta, ps’ fondul 
unei pregătiri fizice de ex
cepție. care i-ă menținut 
proaspeți pe jucătorii englezi 
pînă la fluierul final. Or. toc
mai la acest capitol, tinerii 
noștri rugbyști s-au prezentat 
— surprinzător — cu totul de
ficitar. Pare de necrezut ea 
o echipă cu jucători tineri și 
foarte tineri să cedeze adver-
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| CE-L AȘTEAPTĂ PE BEN JOHNSON ? ;
5 Totul pare clarificat in procesul care se desfășoară, la To- I
Ji ronto, împotriva lui Ben Johnson. Dovezile împotriva lui, pro- i 
,i bele recoltate la Seul șl, deopotrivă, depozițiile martorilor slnt 1 

- fără echivoc: campionul și recordmanul mondial al prooet ' 
«\ de 100 m a concurat la J.O. 1988 sub efectul steroldului anabo- i 
Ji lizant numit stanozolol. Recent, Alexander de Merode, preșeam- i 
, i tele Comisiei medicale a C.I.O., a reafirmat poziția forului pe 1 
■1 care-l conduce: „Dopajul lui Johnson a fost demonstrat Ști- !
■ ințlftc șl in această privință, nu există nici cea mal mică i 
•; îndoială. El a utilizat stanozolol, pe această temă nu e nimic < 
,i de discutat. Cum curba lui steroldiană se afla, la ora contro- 1
■ ' lului, către sfirșitul parcursului, s-a stabilit că Johnson s-a | 
i' dopat cu 3 zile înaintea finalei olimpice. Ba mai mult: dacă i 
■, testul s-ar fi efectuat 24 de ore mai tîrziu, Johnson ar fi fost i 
! i găsit negativ". De-acum, lipsa intenției nu mai e de invocat... 1 
, > Puși in fața evidenței, avocațli lui Johnson au apelat, la |
< [ sugestia antrenorului Charlie Francis, la un subterfugiu, pre- ,
11 tinzind că stanozololul i-ar fi fost administrat campionului, i 
J > in ideea de a-l discredita, de o terță persoană. Deși a zăbovit 1 
,' asupra ei, tribunalul a respins, deunăzi, această variantă, ju- ' 
i' decătorul B. Armstrong precizind că, „pentru moment, curtea , 
•, nu consideră oportună reținerea unei teze care ar împle- i 
! i dlca utila continuare a dezbaterii". '
! i întrucit e sigur că verdictul va mai întîrzia, procesul vlzlnd ' 
i [ nu doar culpa lui Johnson, ci șl pe aceea — evident mai cu- , 
«, prinzătoare — a sportului canadian, suspectat de a se fi „în- i 
’ i frățit" adesea cu practicile prohibite, să încercăm să răspun- i 
, i dem, fie șt cu o ctipă mai devreme, la întrebarea: ce-l așteaptă 1 
n' pe Ben Johnson ?
i' Măcar 2 ani de suspendare, asta e clar. Pentru că atît pre- i 
‘ i vede, in situații de dopaj, regulamentul C.I.O., însușit și de i 
(i federația internațională de atletism (I.A.A.F.), Dar numai doi 1 i 
,' Aici se cuvine să detaliem, subliniind că, din 1985, e in vigoare ]
< , în Canada o lege in virtutea căreia, in cazurile de folosire , 
' i a anabollzantelor, sancțiunile pot merge plnă la radierea pe i 
; i viață. Pînă acum, din cite se cunoaște, efectul maxim al legii i
■ ' n-a fost aplicat niciodată (sau s-a revenit asupra lui), dar ' 
«, comentatorii nu exclud posibilitatea ca, Pe lingă sancțiunea , 
’ i sportivă dictată de C.I.O., Ben Johnson să suporte șl una dls- i 
J i clpltnară, ministrul canadian al sporturilor Jean Charest, avlnd ' 
■' dreptul să ceară suspendarea definitivă. Altfel zis, urmează să ' 
>; vedem dacă, deocamdată „oprit" pînă în septembrie 1990. Ben , 
' i Johnson se va putea prezenta la C.M. 1991 (Tokio) Și la J.O. i 
11 7992 (Barcelona) sau — tn eventualitatea că Jean Charest va ' 
i' fi necruțător — el nu va rămîne decît o tristă șl controversata ' 
i, amintire. Aceasta-l întrebarea...

I

deschis 
_ Boteza

ta. eseu, iar Năstase a mărit 
avantajul echipei (min. 16) cu 
o l.p. Englezii au redus din 
handicap (min. 20) prin Moon, 
din eseu, apoi au preluat con
ducerea • (mîn. 27) — eseu 
Glanville, transformare Pears. 
Abia în min. 40 Chirilă, prin 
eseu (transformă Năstase) re
aduce echipa noastră în 
vantaj : 13—10 la pauză.

La reluare, „tricolorii" s-au 
prăbușit, îngăduind adversari
lor lor să înscrie nu mai 
țin de 8 eseuri (lin 
Glanville, apoi Thompson 
Back și Thomeycrofl), 
transformate (Pilgrim). Rezul
tat final : 13—54 !

Arbitrului scoțian J. M. Fle
ming (la margine, I. Vasilică 
și Gh. Huștiu) i s-au aliniat 
formațiile : ROMÂNIA : Piti
— Chirilă. Sava, Ținea (Ro- 
șoagă), Franci uc — Năstase, 
FugigI — Iosef, Brînză, Ratlu — 
Brănescu, Slușariuc (Stanca)
— Botezatu, Cilinca, Costea ;
ANGLIA : Pilgrim—Huli,
Glanville. Thomson, Essleon 
(Thorneycroft) — Pars, Moon
— Back, Rodber, Harris — 
Poole, Shortland — Wareham, 
Killick, Hynes.

C.E DE LUPTE LIBERE
{Urmare din pag. 1)

i!
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a pierdut — discutabil — la 
puncte (4—5), sportivului nos
tru refuzîndu-i-se un punct 
clar în finalul meciului.

Cel de-al doilea concurent 
român calificat în această e- 
tapă a competiției, Gheorghe 
Mîțu (82 kg), a pierdut la 
puncte (4—7) întîlnirea cu E. 
Jabrailov (U.R.S.S.). Pentru 
locurile 5—6, C. Corduneanu 
(52 kg) l-a învins prin tuș 
pe M. Jesse (R.D. Germană), 
Radu Ana (57 kg) l-a întrecut 
la puncte pe iugoslavul . 1. 
Zorov, ca și C. Tămăduianu

(74 kg), cîștigător la puncte în 
fața Iul J. Naghi (Ungaria). 
Ciprian Radu (90 kg) s-a cla
sat pe locul 6, fiind învins de 
I. Deskoulidis (Grecia).

Pînă la ora la care efectuăm 
transmisia s-au disputat fi
nalele la numai cinci cate
gorii de greutate. Iată cîști- 
gătorii : cat. 48 kg — K. Med- 
zurnian (U.R.S.S.), 52 kg — I. 
lordanov (Bulgaria), 57 kg — 
A. Ahmcd (Turcia), 100 kg — 
V. Sabeev (U.R.S.S.) și, la 
130 kg — I. Hadarțev (U.R.S.S.).

CONNORS
„CURSA PĂCII"

BERLIN, 14 (Agerpres). 
Desfășurată pe traseul Cottbus 
—Halle (203 km) etapa a 6-a 
a „Cursei Păcii" a fosit cîști
gată de Olaf Ludwig (R.D G.) 
în 5h 27:12.

Cu primul pluton, în același 
timip cu Învingătorul, au sosit 
șl rutierii români Valentin 
Constantlnescu, Ludovic 
vaci, Dănuț Catană și 
Balas.

REDIVIVUS
Unul dintre „veteranii" te

nisului, campionul american 
Jimmy Connors, a revenit in 
prim-planul performanței, c’ș- 
tigînd turneul de la Nimes 
(Franța), după o finală cu 
suedezul Andres Jarryd : 6—2, 
6—3, în partida penitru locuri, 
le 3—4, Boris Becker (R.F.G.) 
a dispus, cu 6—4, 6—7, 6—3, 
de Jason Stoltenberg (Austra-

Co-
Atila

Tiberiu STAMA

IN PRELIMINARIILE C.M. (zo
na Americli de Nord. Centrale 
si Caraibilor), la Torrance (Ca
lifornia) : S.U.A. — Trinidad To
bago 1—1 (0—0) : Oasoetii au con
dus Dină în min. 88 ! în clasa
ment: Costa Rica 4 p (4 j),
S.U.A. 3 p (3 j). Guatemala 2 P 
(2 j). Trinidad Tobago 1 D (1 j). 
El Salvador 0 n <0 j>. Primele 
două clasate dună încheierea tur
neului se vor califica oentru 
..Italia *90“

ÎN CAMPIONATUL Italiei (et. 
28), Napoli (pe teren propriu) a 
iucat sîmbătă cu A.S. Roma 
(1—1). Au marcat Careca (din 
pasa Iul Maradona) în min. 58. 
respectiv Vdller (min. 741. Rezul
tate de duminică: Sampdoria — 
Milan 1—1 (au înscris Pari, res
pectiv Rijkaard), Ascoli — Bo
logna 1—0, Cesena — Pescara 
1—0, Como — Atalanta 1—0, Flo
rentina — Verona 1—1, Inter — 
Lecce 2—0, Lazio — Pisa 1—0,

Torino — Juventus 0—0. In 
sament: Inter 48 p, Napoli 
Milan 36 p, Juventus 34 p.

SURPRIZE în campionatul 
Germania (et. 29). Mannheim 
V.f.B. Stuttgart 3—4, stuttgarter 
Kickers (locul 17) — Bayern
Milnchen 2—0 !: Karlsruhe 
Hamburger S.V. 2—2. St. Pai— 
Hamburg — Hanovra 1—1. Ein
tracht Frankfurt — Kaiserslau
tern 3—2 F.C. Kain — Borussia 
Dortmund 2—0, Uerdingen — 
Werder Bremen 2—1 I. NUrnberg 
— MOnchengladbach 0—0. tn cla
sament: Bayern Mtinchen 42 p. 
F.C. Kain 41 p. Hamburger S.V. 
si Bremen cu cite 36 p, V.t.B. 
Stuttgart si Moncbengladbach cu 
cite 34 □.

IN ETAPA de sîmbătă a cam
pionatului englez, F.C. Liverpool 
a învins în deplasare cu 2—1 pe Wimbledon, in timp ce Arsenal 
a pierdut pe teren propriu cu

atfn a !

1—2 în fata lui Derby County. 
Alte rezultate: Aston Villa — Co
ventry I—1. Luton — Norwich 
1—0. Manchester United — New
castle 2—0. Nottingham — Charl
ton 4—0, Everton — West Ham 
3—1. în clasament: Arsenal 72 p 
-J Î» F.C. Liverpool 70 o 135 i).
IN FRANȚA (et. 36). Marsilia 

a întrecut oe Toulon tn depla
sare cu 2—1 (golurile învingăto
rilor fiind marcate de Pappin și 
Klaus Allofs) șl se menține tn 
fruntea clasamentului, cu 70 n, 
urmată de Paris St. Germain 
(3—0 cu Laval) 68 p si Sochaux 
(1—0 cu St. Etienne) 65 p. Pînă 
la terminarea campionatului au 
mai rămas două etape. Alte re
zultate: Lille — Strasbourg 1—1. 
Caen — Lens 1—0. Cannes — 
Metz 1—1. Nantes — Nisa 0—1, 
Auxerre — Matra Racing 
Monaco — Bordeaux 4—2. Tou
louse — Montpellier 2—2.

ÎN finala Cunei Grec’el. la 
Atena, Panathînaikos a învins 
cu 3—1 (2—1) pe Panionios șl a 
intrat în posesia trofeului.

1—1.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM > Edwin Moses a 

anunțat că intenționează să parti
cipe la Jocurile Olimpice de vară 
de la Barcelona — 1992, unde va 
încerca să doboare recordul mon
dial tn proba de 400 m garduri, 
în vîrstă de 33 de ani, Edwin 
Moses a fost neînvins în perioa
da 1978—1987 cînd a cîștigat peste 
100 de concursuri.

BASCHET • La Oslo au în
ceput întrecerile unuia dintre

turneele de calificare pentru 
Campionatul European masculin, 
în ziua inaugurală s-au înregis

trat rezultatele Anglia — Dane
marca 74—55 (30—31); Elveția — 
Norvegia 66—65 (31—42).

CICLISM • Etapa a 20-a a Tu
rului Spaniei disputată contra- 
cronometru individual la Medina 
del Campo a revenit rutierului 
spaniol Pedro Delgado, înregis

trat pe distanța de 46,800 km cu 
timpul de lh 01:01. Pe locul al 

doilea s-a clasat columbianul Fa
bio Parra — lh 01:54. In clasa

mentul general conduce Delgado.
ȘAH • La Santiago de Chile 

se desfășoară un meci de șase 
partide între marii maeștri Boris 
Spasski și Ivan Morovicz. După 
primele două partide (ambele re
mize) scorul este egal 1—1.

TENIS • tn finala turneului 
de la Augsburg, jucătorul sovie
tic Vladimir Gabricidze l-a între
cut cu 6—4, 6—2 pe vest-germanul 
Dirk Leppen • Surpriză în se
mifinalele turneului masculin de 
la Hamburg, Horst Skoff învin- 
gîndu-1 pe Boris Becker: 7—6, 
6—21 în cealaltă semifinală, Ivan 
Lendl — Karl Uwe Steeb 4—6, 
6—3, 6—1.

CUPA IRLANDEI a fost cuce
rită de Derry City, care a între
cut în finală cu 1—0 (1—0) pe 
F.C. Cork.

ÎN meci retur pentru sfertu
rile de finală ale Cupei Spaniei 
Celta Vigo a întrecut pe teren 
propriu, cu 1—0. pe Real Madrid, 
învingători cu 4—1 în primul 
ioc. fotballștiii de l-a Real Ma
drid s-au calificat în semifinale.

ÎNTÎLNIREA amicală dintre e- 
chipele Japoniei si R.P. Chineze, 
disputată la Okavama. s-a înche
iat cu scorul de 2—-0 (2—0* în 
favoarea jucătorilor japonezi.
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