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DOUĂ NOI VICTORII PENTRU SPORTIVII ROMÂNI 
• C. CREANGA (simplu) și IULIA RIȘCANU, Z. ZOLTAN 
(mixt) - învingători • Finală românească la „mixt* 

• Alte cinci locuri pe podium
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ȘAPTE MEDALII LA C.l. DE GIMNASTICĂ
BRUXELLES, 21 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Iată că și la această a 
17-a ediție a Campionatelor 
Europene, care a adunat la 
Bruxelles 68 de sportive din 
25 de țări, gimnastele româno 
și-au confirmat înalta cla
să, numărîndu-se printre per
formerele competiției, do- 
bindind un număr important 
de medalii : două de aur prin 
Daniela Silivaș la sol și Ga
briela Potorac la birnă, două 
do argint prin Daniela Silivaș

• Daniela Silivaș și Gabriela Potorac — campioane 
continentale la sol și, respectiv, birnă • O surpriză 
plăcută numită Cristina Bontaș • Toate fetele noastre 

pe podiumul de premiere

cimi, în mai toate probe
le I Cu atît mai demnă 
de elogii ni s-a descoperit 
prestația lor din finalele pe a- 
parate, duminică, cu cit ea a 
survenit după „pățaniile" din 
ziua precedentă (vom reveni), 
care au marcat-o, pentru că

Daniela Silivaș Gabriela Potorac

virtuți care au ridicat și insta
lat școala românească in frun. 
tea ierarhiei internaționale : 
dăruire și har, cutezanță și 
stăpinire de sine, echilibru și 
candoare. Faptul că toate cele 
trei gimnaste române au ur
cat pe podiumul de premiere, 

ba încă la toate a- 
paratele, atestă nu 
atît existența unui 
„virf" care poate 
apărea conjunctu- 
ral, fortuit, cit ri
goarea și rezervele 
unei școli înteme
iate pe muncă, pe 
seriozitate și pe 
disciplină.

Cînd ai atîtea 
medalii, e greu să 
le treci în revistă 
de la prima pînă 
la ultima. Cum 
concursul abia s-a 
terminat aici, sub 
acoperișul Palatu
lui 11 din Parcul 
de Expoziții, nici 
n-am avut răgazul 
necesar să așter- 
nem un text. Se 
cuvine însă să sub
liniem, pe lîngă 
apariția sigură și 
convingătoare a 
micuței Cristina 
Bontaș, exercițiile 
superbe executa

te, cronologic vorbind, de 
Gabriela Potorac la bîmă și 
Daniela Silivaș la sol, ambele 
încununate cu aur. Dacă Po
torac. refăcută după o recen-

Ovidiu IOANIȚOAIA

După trei zile de întreceri, 
cea de-a H-a ediție a Cam. 
pionatelor Internaționale alo 
României la tenis de masă 
au luat sfîrșlt, printre prota
goniști aflîndu-se și tinerii 
noștri reprezentanți, care au 
cucerit 3 locuri intîi : Călin 
Creangă (simplu), Iulia Rișca- 
nu. Zoltan Zoltan (mixt), echi
pe masculin, la acestea adău- 
gindu-se încă cinci poziții pe 
podium — la dublu masculin 
și mixt (2), la echipe și simplu 
feminin și mixt (3) — toate 
conturind un tablou al unei 
bune comportări a juniorilor 
români și la areastă ediție ia 
care au luat parte sportivi 
din 10 țări.

Desfășurată după un sistem 
cu eliminatorii, calificări șl 
recalificări, proba de simplu 
a oferit, astfel, o mai bună 
ierarhizare a valorilor, spre 
deosebire de sistemul clasic al

eliminatoriilor. La masculin, a> 
ceste! exigențe i-a făcut față, 
în ceea ce-1 privește pe re
prezentanții noștri, doar Călin 
Creangă, multiplu medaliat al 
„europenelor", el lmpunîndu-ee 
prlntr-un joc de o ridicată 
cotă tehnică. Printre învinșii 
săi s-au numărat, de această 
dată, I. Moldovan (România), 
M. Wohner (R.D.G.), J. Pal- 
vainta (Finlanda), M. Olejnik 
(Cehoslovacia) și D. Stepaneit 
(Cehoslovacia), în semifinală, 
cu 2—0 (14, 19). Meciul deci
siv pentru locul I, susținut în 
compania lui T. Janasek 
(Cehoslovacia), a urmat doar 
la cîteva minute după solici
tanta semifinală de dublu, dar 
aceasta nu l-a împiedicat pe

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-J)

S-a încheiat Divizia A de baschet feminin

„U“ CIU J-N APOCA, PENTRU A 10-a OARĂ CAMPIOANĂ

la individual compus și para
lele, trei de bronz prin Da
niela Silivaș la birnă, Cris
tina Bontaș la sărituri și sol. 
Un bilanț pe care n-avem 
cum să-1 numim altfel decît 
remarcabil, ba chiar mai mult 
decît atît în condițiile în care 
arbitrele le-au văduvit pe re
prezentantele noastre, nici mă
car discret, de multe ze

era omenește s-o marcheze. în. 
deobște pe Daniela Silivaș. 
Numai că, în finalele pe a- 
parate, fetele noastre au știut 
să depășească — meritul lor 
șl al antrenorilor Adrian Go- 
reac. Tatiana Popa, Octavian 
Belu și Adrian Stan — senti
mentul frustrării, strălucind 
din nou. făcînd dovada unor 
calități de excepție, a acelor

în meci decisiv, 83—62
BRAȘOV, 21 (prin telefon). 

Un numeros public a asistat, în 
Sala Sporturilor din localitate, 
la ultimele meciuri din cadrul 
Campionatului Național de 
baschet feminin. Partida de în
cheiere a întrecerii a avut și 
darul de a stabili pe campioana 
țării. Inimoasa galerie clujeană 
și-a susținut cu ardoare favo
ritele și acestea nu și-au deza
măgit suporterii. Elevele lui 
Nicolae Martin și Horia Pop 
au evoluat foarte bine în me
ciul cu Voința C.S.Ș. 2 Bucu
rești, au cîștigat șl au intrat 
în ’ posesia tricourilor de cam
pioane, pentru care atît sporti
vele, cit și antrenorii lor me
rită felicitări. Acesta este al 
10-Iea titlu cucerit de o echipă 
reprezentativă a Universității 
clujene. Clasament final: 1. U- 
niversitatea C.S.Ș. Viitorul 
CIuj-Napoca 67 p, 2. Voința 
C.S.Ș. 2 București (antrenori : 
M. Strugaru și Rodica Ungu
reanu) 66 p, 3. Olimpia Bucu
rești (antrenor: C. Paraschives 
cu) 64 p, 4. Voința Brașov 69

cu Voința București
chilibrat, în care era greu da 
prevăzut învingătoarea, o dată 
cu scurgerea timpului de joo 
s-a văzut că sportivele da pe 
Someș nu pot fi întrecute. Ele 
au alergat cît pentru 10 me
ciuri, au „jonglat" de multe ori 
cu mingea și s-au apărat foarte 
eficient. In atac, echipa cîști- 
gătoare a avut în Gabriela 
Kiss o baschetbalistă completă: 
ea a recuperat, a driblat, a 
marcat și a „furat" numeroase 
mingi de la adversare, fiind 
secondată cu brio de colegele 
sale Paula Misăilă, Ildiko Ma- 
nasses, Aurora Dragoș și Si
mona Morar, care s-au întrecut 
pe ele însele în această par
tidă, făcînd dovada unor cali
tăți incontestabile. De partea 
cealaltă, sportivele de la Voin
ța s-au străduit să fie la înăl
țimea partenerelor de întrecere, 
dar miza mare a finalei le-a 
diminuat mult din potențial. 
Evoluția scorului a fost intere
santă pînă în min. 6, cînd ta
bela de scor indica 10—9 pen
tru Voința Apoi duiencele.

(Continuare In pag. o <-a)

în vederea finalei de miercuri in C.C.E. la fotbal

STEAUA PLEACĂ ASTĂZI LA BARCELONA
© Antrenamente complexe, conduse de Anghel lordă- 
r>escu @ întreg lotul valid pentru marea partidă • 
Milan: 0—0, cu Cesena, cu Gullit în teren timp de 33 
de minute • Antrenorul Sacchi a ținut pe tușă trei 

titulari : Tassoti, Baresi și Donadoni
Așa cum bine se știe, echipa 

STEAUA va susține miercuri, 
la Barcelona, în compania for
mației italiene A.C. Milan, 
finala Cupei Campionilor 
Europeni, evenimentul nr. 1 al 
anului fotbalistic pe bătrînul 
continent.

In vederea acestei impor
tante partide, ' campioana 
României și-a. continuat pre
gătirile, susținînd duminică un

joc-școală cu propria echipă 
de tineret. Pe parcursul celor 
două reprize, antrenorul An
ghel Iordănescu a rulat în
treg efectivul de Jucători, a- 
dică pe Silviu Lung, Gheor- 
ghe Liliac — portari, Ștefan 
Iovan, Adrian Bumbescu, Dan 
Petrescu, Daniel Minea, Petre 
Bunaciu, Nicolae Ungureanu, 
Lucian Bălan, Tudorel Stoica, 
Gavriiă Balint. Iosif Rotariu,

Simbată și duminică s-au disputat

Ilie Stan, Lucian Măstăcan, 
Gheorghe Hagi, Marius Lăcă
tuș, Victor Pițurcă, Adrian 
Negrău și Ilie Dumitrescu, care 
va efectua și el deplasarea.

Au participat, cum se vede, 
la acest joc și cei trei fotba
liști care, în ultima vreme, au 
suferit unele accidentări : 
Lung, T. Stoica șl Balint, dar 
care acum, datorită unei a- 
tente și competente îngrijiri 
medicale, asigurate de dr. Va
lentin Stănescu, au devenit 
apți de joc. In cursul dimi
neții de azi, fotbaliștii „roș. 
albaștri" vor lua parte la o 
nouă ședință de pregătire, 
după care, la ora amiezii, vor 
efectua deplasarea la Barce
lona, pe calea aerului, înso
țiți de gîndurile de bine și 
urările de succes ale tuturor

Echipa universitatea C.S.S. Viitorul CluJ-Napoca, campioană na
țională — de la stingă, rîndul de sus : Horia Pop — antrenor se
cund, Delia Dragoste, Daniela Moroșanu, Aurora Dragoș, Gabriela 
Kiss. Maria Vigh, Virginia Popa, Nicolae Martin — antrenor prin
cipal ; rindul de Jos : Simona Morar, Bdiko Manasses. Tunde Eny- 
edi, Paula Misăilă, Margareta Vereș, Carmen Costanașiu.

Foto : Aurel D. NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)
TREI RESTANȚE DIN DIVIZIA A _______________

p, 5. Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
55 p, 6. Metalul I.M.P.S. Salon- 
ta Crișul 48 p.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — VOINȚA BUCUREȘTI 
83—62 (39—34). încă din pri
mele minute clujencele au a- 
pllcat o apărare presing pe tot 
terenul, și aceasta le-a inco
modat vizibil pe bucureștence. 
După un început ceva mai e-

„presîndu-și“ adversarele, le-au 
obligat să greșească și în min. 
9, scorul devenise 21—12 pen
tru Universitatea. De aici, stu
dentele s-au distanțat treptat, 
nemaiavînd emoții în nici un 
moment.

Paul IOVAN

(Continuare în vag 2-3)

® Oțelul victorioasă Ia București • Corvinul și Uni
versitatea Craiova au materializat avantajul terenului

• La 28 mai, etapă plină
REZULTATE TEHNICE

SÎMBATA 
Victoria — Oțelul 2-3 (2-3)

DUMINICA
„U“ Cv. — FC Olt 3-1 (2-0)Corvinul — „U“ Cj-N 2-1 (2-0)

ETAPA VIITOARE
(duminică 28 mai)

FCM Bv. — FC Inter (0-3)
ASA — FC Argeș (1-3)
Corvinul — Rapid (X-4)
Oțelul — sc Bacău (0-4)
FC Farul — Victoria (1-2)
Steaua — FC Bihor (3-2)FC Olt — „U“ CJ.-N. (1-0)
Dinamo — Sp. Stud. (4-1)
Flacăra - .u- Cv. (0-1)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 26 24 2 0 93-24 50
2. Dinamo 27 24 1 2 104-23 19
3. Victoria 27 18 4 5 68-40 40
4. Flacăra 27 13 4 10 50-35 30
5. Sp. Stud. 27 13 2 12 44-43 28
6. F.c. Inter 27 12 3 12 35-42 27
7. F.C.M. Bv. 27 10 5 12 40-44 25
8. Univ. Cv. 27 10 5 12 41-49 25
9. F.C. Olt 27 9 7 11 28-41 25

10. F.C. Bihor 27 9 6 12 30-31 24
11. F.C. Argeș 26 10 3 13 32-37 23
12. „U" Cj.-N. 27 8 7 12 35-47 23
13. S.C. Bacău 27 10 2 15 42-47 22
14. F.C. Farul 27 10 2 15 24-39 22
15. Rapid 27 10 2 15 32-47 22
16. Corvinul 27 10 2 15 34-56 22
17. Oțelul 27 8 514 29-5121
18, ASA Tg. M. 27 2 2 23 16-81 6

Finala C. C. E. la handbal masculin

ÎNVINGĂTOAREA S-A DECIS IN... ZECE MINUTE!
• Trofeul a revenit echipei

MINSK, 21 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). In 
manșa decisivă pentru desem
narea ciștigătoarei Cupei Cam
pionilor Europeni la handbal 
masculin, ediția 1988/1989, cam
pioana țării noastre. Steaua 
București, nu și-a putut păs
tra avantajul de șase goluri 
(30—24) cu care a încheiat me
ciul cu S.K.A. Minsk, de acum 
două săptămîni, din Palatul 
Sporturilor și Culturii din 
București. In urma unei evo-

S.K.A. Minsk
Iuții slabe, cu numeroase mi
nusuri, Steaua nu a putut da 
replica așteptată în disputa cu 
campioana Uniunii Sovietice. 
S.K.A. Minsk a cîștigat întâl
nirea decisivă cu 37—23 (16— 
11) și a intrat pentru prima 
oară în posesia celui mai pre
țios trofeu continental, cu 
scorul general de 61—53 dup* 
ce, anul trecut, își adjudecase, 
pentru a doua oară. Cupa Cu
pelor.

Așa cum ia prima manșă.

(37-23 în partida retur cu Steaua)
cea de la București, Steaua a 
avut permanent inițiativa de 
această dată handbaliștii de la 
S.K.A. Minsk s-au aflat mereu 
la cîrma jocului, victoria loc 
și câștigarea trofeului fiind pe 
deplin meritate. Dacă elevii 
antrenorului Spartak Mirono- 
vid au evoluat așa cum un-

Mihail VESA

(Continuare ta pa* *—•



Fn remarcaftil succes românesc Ia tir cu arcul ULTIMA ETAPA IN DIVIZIA A I
VICTOR STĂNESCU, CÎȘTIGĂTOR LA HANDBAL MASCULIN

AUNTERNATIONALELOR'ȚARII NOASTRE
50 m (0 puncte), după care 
a căzut fizic și nu și-a putut 
reveni pînă la sfîrșitul con
cursului. pe care l-a încheiat 
abia pe locul 6. înainte de a 
vă oferi dasamenitele acestor 
două extrem de disputate fi
nale, ■ să mai notăm că, 
lungul celor două zile 
durat întrecerea în 
GRAND FITA, au fost 
nați trăgători cunoscuți . 
mea tirului Cu arcul, printre 
cane campionii ,R.D, Germane. 
Karl. Berg (îji semifinale)., și. 
Petra. Jâhn (în, „sferturi"), 
recordmanul Bulgariei, Pla- 
men . Pencev. precum și cîș- 
tigătoarea ultimei 
unionale, sovietica 
Piskova (ambii -în •semifinale). 
Mîine (n.r. azi), de la ora 
9,30, au loc semifinalele și, în 
continuare, finalele concursu
lui pe echipe. Rezultate, băr
bați : 1. Victor Stănescu 311 
p, 2. Serghei Marținov 305 p, 
3. Igor Kamadanov 300 p, 4. 
Krasimir Kirilov (Bulgaria) 
296 p, 5. loan Călin 292 p, 6. 
Ivan Kaziv (Cernăuți) 289 p, 
7. Andrei Rerki 278 p, 8. 
Gheorghi Pendov (Bulgaria) 
273 p. Femei : 1. Janna Voro
paeva (U.R.S.S.) 314 p, 2. Svetlana 
Franko (Cernăuți) 310 p, 3. 
Olga Surîghena (U.R.S.S.) 302
p 4. Marghita Terzieva (Bul
garia) 301 p, 5. Marina Moloce 

p. 6. Diana Nieolaescu 
p, 7. Aurora Matei 292 p, 
Amalia

. -...........................J- - V — T^-.-

RAdAUȚI, 21 (prin telefon). 
Intr-o atmosferă deosebit de 
favorabilă, generată de o or
ganizare perfectă, de timpul 
propice și de călduroasele în
curajări ale unui 
public prezent pe 
„23- August” din 
cea de-a X-a ediție

numeros 
stadionul 
localitate, 

. a Cam
pionatelor Internaționale de tir 
cu arcul ale României și-a în
cheiat azi (n.r. ieri) întrece
rile Țn probele individuale. 
Spre satisfacția gazdelor și a 
organizatorilor, a noastră ' a 
tuturor, câștigător al „interna- 
ționailelor" din acest an a fost 
declarat — după interesante 
șl spectaculoase dispute cu ar
cași avîrid valoroase cărți de 
vizită — maestrul sportului 
Victor Stănescu. După ce în. 
„optimi", „sferturi" și semifi
nale el și-a demonstrat exce
lentele ..... gonistul concursului, 
lă a reușit să-și 
încă de'la primele serii 
trageri (pe distanța de 30 m) 
principalii adversari, 
vieticii Martinov șl 
nov. instalîndu-se 
clasamentului. în 
în tragerile de pe 
de 50, 70 și 90 m, 
tat nici o săgeată

cali’.ăți, fiind prota- 
’ ’ în fina- 

devanseze, 
de 

pe so- 
Kamada- 

frunteaîn
continuare, 
distanțele 

el niu a ra- 
______ ____ 1=l___ și. adunînd 
punct după punct, a încheiat 
competiția pe treapta întîi a 
podiumului de premiere. în
trecerea fetelor, după ce carn- 
patoana noastră Diana Nicola- 
escu ne dăduse mari speranțe 
tn „optimi", .sferturi" și semi
finale, înstal.îndu-se In frun
tea ierarhiei, în finală ea a 
ratat o săgeată în seria de la

296
293 
8.
291 p.

Diana

Au
Ieri, 

lei de

retrogradat Comerțul Slnnicolau Mare și Tractorul
etapă incompletă (doar cinci meciuri) în ultima rundă . 
a XXXl-a ediții a Campionatului Diviziei masculine A

Brașov |

’de.a 
cit a 

sistem 
elimi- 
In. Iu-,

Întreceri 
Natalia

Illieva (Bulgaria)

loan NOVAC

a ce-
_ -------- ------- .------------- ------------- --------------------- de

handbal, mtUnjrea dintre Steaua și Dinamo București urmtad a fi 
reprogramată. Astfel, dacă după partidele de duminică nu putem 
face încă referiri la partea de sus a clasamentului, zo-na retrogra
dării a rămas... neschimbată. Comerțul și Tractorul părăsind scena 
primei divizii.

I O. POPESCU - ÎN VERV

Relatărl de la desfășurarea 
meciurilor.

HC. MINAUR BAIA MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 26—22 
(12—12). tn min. 14 oaspeții con
duceau cu •—4 (pină atunci ei 
avînd permanent inițiativa), du
pă eare băimărenli s-au lansat 
in atacuri si contraatacuri reuși
te si au trecut la conducere. 
13—12 in min. S3, mențlnindu-se 
permanent la cirma jocului si 
cîstigind pe merit ca urmare si 
a evoluției foarte bune a porta
rului Nicolae -Neșovici. Au în
scris : Pavel 11, Marta 4. Andro- 
nic 4. Votaea 3. Acatos 1. Boti- 
taș 1. lies 1, popovicl 1_ — 
pentru Minaur ; Gal 6. N. 
breșcu 4, Matei 3, Ignat 3, 
Dobreșcu 3. Sajenev 2, Caba 1. 
Au arbitrat Gh. Șandor (Oradea) 
Si N. lancu (Buzău). (A. CRI- 
ȘAN-coresp.).

Do- 
, D.

A.S.A ELEC.TROMUKES TG. 
MUREȘ — COMERȚUL SINNI- 
COLAU MARE 33—25 (18-14).
învingătorii au preluat inițiativa 
din min. 20. distar.t:.ndu-se la 
21—15 ta min. 38, 26—17 (45),
29—18 (50) șl ciștigind la capă
tul unei evoluții foarte bune. 
Au înscris : Gh. Mureșan 11 (4), 
Bădău 9. Ciobanu 4. Fumea 4 
(1). R. Moldovan 3. David 1. 
Prică 1. respectiv Ianto 7, Bobo- 
cea 5 (2). Pleșca 4. Georgescu 
8. A. Baranga 2. Istode 2. Nei
denbach 2 O). (A. SZABO-
cores©.).

UNIVERSITATEA 
DINAMO BRAȘOV 
Joc echilibrat ta 
studenții prelutad 
va Si cîstlgtnd ca 
torva contraatacuri reușite.

CRAIOVA — 
27—25 (11—11). 
prima parte, 
apoi taitiati- 
urmare a ci-

Au

înscris : Răduță 7. Gh. Dumitru 
5. G. Marian 4. Giurgiu 4. Axa- 
ole 3. Barcan 2, Dumitrescu 2. 
respectiv Ov. Moldovan 8. Nico- 
lescu 7. Miele 4. Donosa 2. Hosu 
2, Don ca 1. Cian L Au arbitrat 
C. Cristea si Gh. Dumitrescu 
(Constanta). (V. POPOVICI-co- 
resp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — DACIA PITEȘTI 
29—23 (15—11). Doar in min. 13 
oaspeții au reușit să egaleze 
(6—6). în restul timpului de tos 
studenții fiind superiori la . toa
te capitolele. Au înscris < Crai
nic 9. Marc 5. Pop 4. Sîmboan 4, 
Botorce 4, Kiss 2, Gal 1, respec
tiv Mlhăilă 8, Costache 4, Pa- 
raschiv 4, Anton 2, Barbu 2: Bă- 
lășescu 2. Nica 1. Au arbitrat 
T. Curglea și I. Păunescu (Bucu
rești). (NUSA DEMIAN-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTI
INȚA BACAU 27—30 (10—13).
Studenții au eîstigat fără proble
me, ei fiind superiori atît în a- 
tac. cit si In apărare. Au mar
cat : Bereșescu 10, Cojocaru 6, 
Boha 4, Moldovan 2, Bogdan 2, 
Puiulet 2. Coman 1. respectiv 
Vasilca 7. Bondar 5. Chlrilă 5, 
Gherhard 5. Rotaru 4. Gîriescu 
2, Dumitru 1, Condruț 1. Au ar
bitrat T. Pleșa si P. Sichigea 
(Rm. Vîlcea). (V. SECAREANU- 
coresp.)

M.A.I. MOSCOVA - DOUĂ 
MECIURI CU MINAUR BAIA 

MARE
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DOUĂ NOI VICTORII PENTRU SPORTIVII ROMANI
(Urmare din pag. I)

elevul antrenorului Gh. Bozga 
să evolueze de o manieră en- 
tuziasmantă. Cu toată opoziția 
adversarului, C. Creangă a 
realizat un adevărat recital de 
lovituri de atac, de servicii 
ireproșabile, ceea ce i-a adus 
o victorie cu 2—0 (13, 11). 
altfel, pentru întreaga 
comportare, C. Creangă 
primit și cupa acordată 
C.M.E.F.S, celui mai 
Jucător al competiției.

începută simbătă dimineață, 
proba de dublu mixt s-a în
cheiat în aceeași zi la orele 
serii la capătul unor partide 
animate, presărate cu surpri
ze. Așa cum era de așteptat, 
printre favoriții de la „mixt" 
s-au numărat și reprezentanții 
noștri Adriana Năstase și Că
lin Creangă, considerați a fi 
printre cei mai îndreptățiți să 
aspire la treapta întîi a po
diumului. Evoluția lor avea 
să confirme anticipările, ei 
croindu-și drum spre finala 
Întrecerii de o manieră con
vingătoare. Pe partea cealaltă 
a tabloului, lupta a fost la 
fel de dificilă, cel care a reușit 
să facă față adversarilor și să 
se impună a fost, în cele din 
urmă, tot un cuplu românesc, 
Iuiia Kîșcanu — Zoltan Zoltan. 
Așadar, ’ o finală românească. 
Din nou, calculele hîrtiei indi
cau o victorie a perechii A- 
driana Năstase, Călin Creangă. 
Și primul set indica o victorie 
logică, cei doi acționînd cu 
precizie. Crezind, însă, mult 
prea devreme că și-au asigurat 
succesul final, ei au scăzut rit
mul în partea a doua a jocului, 
ceea ce a permis Iuliei Kîșcanu 
și lui Zoltan Zoltan să revină, 
să-și coordoneze mai bine ac
țiunile și să egaleze situația. 
Setul decisiv a prilejuit o luptă 
strînsă, cu un final palpitant, 
decis în prelungiri în favoarea 
„out-siderilor", care-și văd, ast
fel, răsplătite eforturile de a 
nu se fi considerat dinainte în
vinși. Deci, 2—1 (—13, 17, 22) 
pentru Iuiia Kîșcanu și Zoltan 
Zoltan, care obțin o victorie 
meritată.

Fără îndoială, băieții au fost 
cei care s-au aflat în prim- 
plan. Dovadă și evoluția la 
dublu, C. Creangă și Z. Zoltan 
situîndu-se pe locul secund, 
după ce au depășit cîteva cu
pluri bine cotate, dar n-au 
putut să-i întreacă pe ceho
slovacii T. Janasek. M. Olejnik, 
cu o mult mai bogată 
riență competițională, 
din urmă impunîndu-se 
nală cu 2—0 (15, 15).

Un loc 3 ocupat de Adriana 
Năstase și un Ioc 6 pe care s-a 
clasat cadeta Georgeta Cojo
caru (o performanță notabilă

De 
sa 
a 

de 
tehnic

expe- 
aceștia 
în fi-

( VICTORIA 2 (2) |
| OȚELUL 3 (3> 1

Stadion Dinamo; teren foarte 
bun; timp răcoros, bun pentru 
fotbal. Spectatori — circa 2 500. 
Șuturi: 15—9 (pe poartă: 5—4). 
Cornere: 5—4. Au marcat: CORĂȘ 
(min. 3 — din penalty șl min. 
12), respectiv O. POPESCU (min. 
2, 4 și 34).

VICTORIA: Nițu 5 — Cojocaru
5, C. Solomon 5, Ștefan 6,5 (min. 
46 Mlrea 6,5), M. Pană 5 — Fulga
6, Culcear 6, D. Daniel 5, Coraș 
7 (min. .33 Ursea 5) — Uleșan 5,. 
Damaschta 15.

OȚELUL: papa 6 — G. Popescu . 
5. Ănghelinei 6, Baicea 7, I. Gigi 
6,5 — M. Stan 6, Chebac 6, Tă- 
nase 6 (min. 78 Tofan), Burcea 
7 — Antohi 5 (min. 46 Podoabă 
5), O. Popescu 7,3.

A arbitrat: I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea); Ia linie: I. Coț (Ploiești) 
și I. Moise (Buzău).

La speranțe: 3—0 (2—0).

care. dui 
sprint, a « 
du-se în p 
ie Iui Nițu. 
0—1 ; min.
Iul Culce?; 
deapsă. fu 
agață

Călin Creangă și Zoltan Zoltan s-au numărat Printre învingă
torii actulei ediții a Campionatelor Internaționale

Foto: Eduard ENEA
pentru ea) — iată „recolta" fe
telor noastre la simplu, una 
sub ceea ce se aștepta, dacă 
avem în vedere că au fost de
pășite de jucătoare adesea sub 
valoarea lor. Să reținem, to
tuși, locul 3 al Adrianei Năs
tase, dar să nu uităm că la 
dublu Adriana Năstase și lu- 
lia Rîșcanu n-au convins, ele 
ieșind prematur din cursă. 
Deci...

Alte rezultate: feminin — sim- 
piu, finala : Olga Lapoșina
(U.R.S.S.) — Natalia Bondarenko 
(U.R.S.S.) 2—0 (12, 10) ; dublu,
semifinale: Marina Kravconko,
Olga Lapoșina (U.R.S.S.) — Bri- 
git Sclimude, Hike Schall (R.F.G.) 
2—1 (—15, 18, 20), Natalia Bonda
renko, Tatiana Kostromina 
(U.R.S.S.) — Agnieszka Gieraga. 
Anna Januszyk (Polonia) 1—2 (17, 
—17, —11), finala: Lapoșina,
Kravcenko — Gieraga, Januszyk 
2—0 (15, 14); masculin, simplu :
T. Janasek (Cehoslovacia) *— C. 
Laurent (Franța) 2—0, D. Stepa- 
nek (Cehoslovacia) — C. Lau
rent 2—0, P. Skierski (Polonia) 
— G. Hantzis (Grecia) 2—0; du
blu: T. Janasek. M. Olejnik 
(Cehoslovacia) — J. Paivarinta. 
J. Eriksson (Finlanda) 2—0.

CLASAMENTE FINALE — mas
culin, simplu: 1. C. Creangă 
(România), 2. T. Janasek (Ceho
slovacia), 3. D. Stepanek (Ceho
slovacia), 4. C. Laurent (Franța); 
dublu: 1. T. Janasek, M. Olejnik, 
2. C. Creangă, Z. Zoltan, 3. L. 
Eriksson. J. Paivarinta 4- V. 

Samsonov, A. Bondarev (U.R.S.S.); 
echipe: 1. România, 2. Polonia, 3.
U. R.S.S. 4- Cehoslovacia; feminin, 
simplu: 1. O. Lapoșina, 2. N. 
Bondarenko (U.R.S.S.), 3. A. Năs
tase, 4. T. Kostromina; dublu ; 
1. O. Lapoșina, M. Kravcenko, 2. 
A. Gieraga, A. Januszyk, 3. B. 
Schmude, E. Schall 4- N. Bon
darenko, T. Kostromina; echipe: 
1. U.R.S.S.
România 4- 
Rîșcanu, Z.
C. Creangă, 
P. Skierski
M. Kravcenko, A. Bondarev.

FINAl IN DIVIZIA
(Urmei din pag. 1)

: I-li 24, Dragoș
18, Misăilă 11, masses 11.
Morar 10, Enyedi 9 (a mai ju
cat: Moroșan) pentru „U“, res
pectiv Ștefan 16, Borș 11, Co- 
cîrlan 11, Simion 10, Caloianu
7, Urogdi 4. Ciocan 3. Arbitrii 
C. Dumitrache și A. Cuțov au 
condus bine un meci aprig dis
putat, cu toată diferența de 
scor.

Au marcat:
!, Misăllă

I, 2. U.R.S.S. n, 3. 
R.F.G. ; mixt: 1. I.

Zoltan, 2. A. Năstase, 
3. Daniela Mușetolu, 
(România/Polonia) +

- ME- 
VlLCEA 
fost un 

__ _ ,_ __ ______ de cuțit" 
din primul și pînă în ultimul 
minut de Joc. Gazdele au avut 
un start maii „apăsat", dar de 
fiecare dată replica vîlcence- 
lor (din rîndul cărora a lipsit 
Magdalena Manea, suspenda
tă pentru comiterea a două 
greșeli tehnice), a fost promp
tă ' și partida a avut per
manent un aspect de echili
bru : 20—20 (min. 13) 28—28
(min. 15), 33—33 (min. 18), 37— 
37 (min. 20). Și repriza se- 
cundă s-a menținut echilibra
tă, dar în min. 38 : Voința — 
Metalul 68—65. Au 
două minute infernale 
elevele lui C. Moraru nu 
mai reușit nici un punct, 
au avut destule ocazii.
Laura Nițulescu a ratat 
aruncări libere. și diferența 
s-a menținut, tn ultimul mi
nut, Antoaneta Barbu a luat 
două acțiunii pe cont propriu 
și a înscris două coșuri, care

VOINȚA BRAȘOV
TALUL C.S.Ș. RM. 
68—69 (37—37). A
meci pe „muchie _

urma*, 
în care 

au 
deși 
Apoi 
două

Divizionara sovietică masculină 
A de handbal M.A.I. Moscova, a 
susținut două meciuri amicale, 
la sfîrsitul săptămînii trecute, 
evolulnd la Bala Mare. în com
pania formației noastre H.C. 
Minaur. In prima dispută s-a 
Înregistrat un rezultat de ega
litate. 23—23 (10—13), oaspeții fi
ind superiori 58 de minute din 
timpul de joc. Cel de al doilea 
meci a fost cîștigat — la capă
tul unei evoluții excelente — de 
H.C. Minaur cu 31—20 (17—9).
Au înscris : Voinea 9+11, Pavel 
4+8. Porumb 3+3, Marta 3+2, A- 
catos 2+2. Andronic 1+3. Cuc 1, 
Popovicl 2. Bontas 2. Ionuță 1, 
respectiv Romanov 3+10. Ada
menko 2+1. Glacenko 2+2, 
Tolstîm 2+2, Kuzmîțov 7, Usa- 
tîi 5. Mihuto 3, Poliakov 1. Iaș- 
vili 1. (V. SABOU-coresp.).

TURNEU INTERNAȚIONAL
LA GALAȚI

In Sala Sporturilor din Galați 
s-a desfășurat un turneu Inter
national de handbal feminin, 15 
start fiind prezentă formația so
vietică Kallnet Sverdlovsk, pre
cum si lotul de junioare al 
României, Rapid București și O- 
țelul Galati (Div. B). Turneul a 
fost cîștigat de handbalistele din 
Galati, care au învins cu 30—25 
pe Rapid, cu 23—21 formația so
vietică si cu 36—30 lotul de ju
nioare. (T. SIRIOPOL-coresn,).

victoria echipei sale, 
fost excelent

Maria Ionescu, 
și 6 încercări

marcat :
16,

au adus 
Barbu a 
dată de 
a reușit 
puncte. Au
28, Menihart
Vrapchi' 6, Cășvean 6.
2, Grecu 2,
25. Ionescu
13, Duțu 6, 
țulescu 2.

secon- 
care 

de 3
Hind a 

Turtoi 8, 
Kloos
Barbu

Nițulescu
respectiv

20. L. 1
Stocheci 3. A Ni-

BUCUREȘTI —
CLUJ-NA-

VOIN.
META-

OLIMPIA
UNIVERSITATEA
POCA 70—66 (31—32) 
TA BUCUREȘTI —
LUL SALONTA 79—65 (47—40), 
OLIMPIA — METALUL RM. 
VÎLCEA 82—79 (44—42), VOIN
ȚA BRAȘOV — METALUL SA
LONTA 71-63 (42—25).

(Urmare din pag I)

punea un joc din finala celei 
mai importante competiții con
tinentale de handbal inter-clu- 
buri, cei ai antrenorilor Radu 
Voina și Ștefan Birtalan au 
avut o prestație ștearsă, fără 
vlagă. Ceea ce s-a văzut de-a 
lungul întregii partide, dar în 
mod deosebit în primele 9—10 
minute din repriza secundă, a- 
tuna cînd handbaliștii noștri 
au înscris o singură dată. în 
timp ce partenerii lor de în. 
trecere au punctat de nouă 
ori ! Apărarea steliștilor a fost 
depășită destul de ușor. iar 
în atac, exceptindu-1 pe Ma-
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Iată că peripețiile imprevizi
bile ale Diviziei A din acest se
zon continuă. Simbătă. în parti
da restantă a etapei cu nr. 27. 
Victoria — Oțelul, ne-a fost dat 
să consemnăm un rezultat care 
ar fi „încuiat" pe orice prono- 
șportist. Oaspeții (locul 17) au 
învins cu 3—2 ne ocupanta locu
lui 3, dlminuîndu-si astfel pasi
vul la ..adevăr" (acum au —4). 
Un succes în fala unei echipe 
al cărei tonus de joc, pe an
samblu, a fost sub posibilitățile 
cunoscute. Partida a Început ca 
la box. cu trei lovituri... sub 
bărbie. Min. 2 : Victoria abia se 
instalase în treimea adversă sl 
Surcea (dispecerul harnic al O- 
telului) a recuperat un balon, 
l-a pasat lui Ar.tohi. acesta a 
trimis, din dsviere. către rapida 
extremă-stîngă O POPESCU (cel 
mai incisiv atacan* de pe teren).

O. Popesc

de sprijin 
lumina zii. 
de CORAȘ 
cută : 1—1 
lui M. Pan 
lități. oa s 
chipa de 
același coo 
sit „bres-" 
O. POP 
fica tab 
dele vor t 
efectivul, 
rări supra: 
lui. si dur 
Victoria a 
mult și ta<

TREI GOLURI (c
CRAIOVA, 21 (prin telefon). 

Ciștigind, în etapele precedente, 
patru puncte extrem de prețioase 
(în deplasare, la Hunedoara și 
„acasă", cu Dinamo), F. C. Olt 
a ieșit, efectiv, din grupul echi
pelor cu emoții în acest final de 
campionat. La rîndul lor, cralo- 
venli au început să-și strîngă 
rîndurilc ta jurul internaționali
lor lor (Gh. Popescu, E. Săndoi), 
să forțeze cu toate atuurile pe 
care le au, să joace. Și, cum 
ambele echipe au fost preocupate 
de cursivitatea fazelor, a rezul
tat un joc plăcut, „vioara întîi" 
fiind, desigur, Universitatea Cra
iova, echipa mult mai motivată, 
tn consecință, după primul sfert 
de oră, tabela stadionului arăta 
deja 2—0. 
vitură de 
a lui Gh. 
care, în 
corner al 
dc Badea, celălalt fundaș central 
craiovean, E. SANDOI, s-a înăl
țat spectaculos și a reluat în pla
sa porții lui Stîngaciu. După alte 
patru minute, la o fază foarte 
frumoasă derulată pe dreapta. 
Ciurea și Mănăilă au schimbat 
rapid, fundașul lateral a pătruns

A fost, mai întîi. o lo- • 
cap foarte periculoasă 
Popescu (min. 5), după 
min. 11, la al doilea 

craiovenilor, executat

pină la li: 
ca la cart< 
a reluat, 
mic: 2—i
incursiuni 
goe, închc 
cise (min. 
jocul s-a 
lindu-se n 
careuri.

După p 
continuat 
dașii ei c 
din apărar 
să urce r 
treilea, ini 
nit tot de 
ilă-Ciurea, 
a fost cel 
tul BADE, 
lingă st ' 
lui Gh 
tor, puc^_ 
pentru că 
în portar 
schimb — 
continuat 
84, scăpat 
TURCU a 
scris cu 
Iui Boldi*

lai

SPERANȚE PENTRU
HUNEDOARA, 21 (prin tele

fon). Localnicii deschid relativ 
repede scorul, în min. 10 : Ga
bor lobează o lovitură liberă pe 
deasupra întregii apărări clu
jene șl PETCU, din unghi foarte 
dificil, inscrie pe lingă Prunca: 
Dar trebuie să spunem că pri
ma ocazie au avut-o oaspeții : 
în min. 5 Teqdorescu șutează cu 
boltă, loniță respinge ta fața 
porții și Popicu reia în bară I 
în contul oaspeților am mai no
tat o ocazie, cea din min. 35, 
cînd, la o fază lucrată de Biro I, 
mingea ajunge la Cadar și aces
ta, de la numai 5 m, șutează pe 
lingă poartă ! Tn rest, prima re
priză a fost la discreția hune- 
dorenilor, care, pe lingă faza

rian Dumitru (și duminică 
geter al partidei), ceilalți 
cători au fost, practic, de 
recunoscut. Avantajul cu 
Steaua a venit la Minsk 
dovedit a fi 
unei echipe 

în fapt, 
handicap cu 
sovietici au 
fost anulate 
te, 
marcaj 
S.K.A.
mai tirziu, înscriind de două 
ori consecutiv. Steaua a recu
perat două goluri (8—12 în 
min. 23). A fost momentul 
cind impreciziile din atac (trei

insuficient în fața 
dezlănțuite, 
cele șase goluri 
care handbaliștii 

început partida au 
după 20 de minu- 

cînd scorul pe tabela de 
indica 

Minsk.
12—6 pentru 
Trei minute

golului de 
teva mari 
dar forma 
jocaru, ui 
ratărilor, 
te bune i 
ta*bela de 
modifice 
HANG A NI 
frumoasă 
Gabor și 
zitatea. A 
îndelung 
care și-ai 
de altădai

Numai 
două mai 
a fost co 
tregime d 
ce va fi

aruncări 
nute) ' 
ale hand 
permis j 
se diste 
tat, să-și 
pînă cîn< 
vingători 
claritate, 
normală 
ci ului, de 
a handb: 
ținută pe 
bun, preș 
mann s 
(R. F. G

Au îns< 
aruncare 
viei 7, Ș 
ko 4, Șei 
— pentru 
mitru 14, 
(2), Ghin)



O MARE SURPRIZA!

In Divizia B, etapa a 29-a ÎN CENTRUL ATENȚIEI -
LUPTA PENTRU EVITAREA

SERIA I
STEAUA MIZIL C.S.M. SUCEAVA 1-0 (0-0)

.aculos o acțiune pe cent propriu (min. 
ducîn- 12). driblingul său prelungit B01- 
e io arc- dîndu-se cu golul egalizator : 
inare : 2—Z (mal tîrziu. masivul atacant 
fare a fiind înlocuit, acuzînd o accl- 
£1 pe- dentare). Vom nota. în contlniua- 
.scu ii re, cîteva ocazii la ambele porți, 
iciovul încheiate cu șuturi imprecise sau

MIZIL, 21 (prin telefon). Gaz
dele s-au desprins greu, in ciu
da dominării teoritorlale, C.S.M. 
Suceava fiind o adversară care 
a dovedit că ține la firma el de 
fostă divizionară A. Marcajul in
comod, acoperirea promptă a . 
spațiilor libere, o tehnicitate e- 
vMentă. iată atuurile echipei 
moldovene, venită să-și vtadă 

. scump pielea. Cele două mari 
ocazii ratate de Sfrijan, în ace
lași minut, 12, sînt două argu
mente în plus ta favoarea echi- 

1 pel lui. s. stănescu, care se pare 
că face din această ediție de 
campionat o punte între aminti
rea Unui sezon pe prima scenă 
șl năzuința unei noi urcări. 
Steaua Mizil și-a tras tăria din
tr-o maximă . mobilizare, ordona
tă tot timpul de jocul complet 
(tehnic, matur) al lui Pușcaș. 
Dispecer lucid, șuteur de temut, 
acesta a captat toate mingile la 
mijlocul terenului, distribuindu-le 
apoi pe direcția porții inspiratu
lui Bădan. Ineficacitatea primei 
reprize n-a complexat echipa 
gazdă. Senină. încrezătoare în 
forțele ei, ea a deschis scorul 
imediat după pauză cînd, în min. 
49, GOIA s-a inălțatf și a reluat

cu capul în plasă centrarea Iul 
Pușcaș din Iovituvă liberă. Con
secventă cu ea însăși, a rămas 
în continuare fidelă manierei de 
joc ofensive, deși oaspeții au 
forțat vizibil egalarea, trimltîn- 
du-și fundașii in atac. A rezul
tat un joc Încleștat, angajant, 
care în min. 79 a și copleșit 
(nervos) pe fundașul sucevean 
Mironaș, eliminat pentru cuvin
te „dure" adresate, conducătoru
lui de joc. Superioară numeric. 
Steaua Mizil a înclinat total ba
lanța în favoarea sa, sprintînd 
furibund în finalul meciului, fără 
a-1 putea învinge pe Bădan, 
mereu la post.

Arbitrul Șt. Chivu (București) 
a condus următoarele formații :.

STEAUA MIZIL : Șerban — 
Nuțu, COSTIN, M. Stanciu, DRA
GILA — PUȘCAȘ, Cosma, GOIA 
(min 56 Breniuc) — I. Gușe, Cr. 
Ene (min. 46 NICULIȚĂ), Butoiu.

C.S.M. SUCEAVA : BADAN — 
Murariu (min. 62 Golan), LEȚA, 
Gălușcă, Mironaș —, Gafencu, A- 
vădanei, Buliga — PAIUȘ, Sfri- 
jan (min. .66 Andrei), Susanu.

Ion CUPEN

„ZONEI
a lovit piciorul unui apărător, 
apoi stîlpul din dreapta al por
ții și a poposit in plasă. Finalul 
este incandescent. Gazdele vă- 
zindu-se egalate, forțează golul 
victoriei; dar nici oaspeții nu se 
lasă mai prejos și, în min. 77. 
au fost pe punctul de a obține 

dar rapidul Iacob, 
de la centrul te- 
ce îl scoate 
portarul ’ 

dribling în

FIERBINȚI44

. 1 al Oțelului în partida cu Victoria, 
spre poarta lui Nițu

Foto : Nicolae PROFIR

UNIREA FOCȘANI ARIPILE VICTORIA BACĂU 2-0 (1-0)

chiar victoria, 
scăpat singur 
renului, după 
poartă și pe 
mai face un
intră în unghi mort și, 
se ratează cea mal mare

! din 
Toma, 

plus, 
astfel,

Oca-

zie a meciului 1 Partida se în
cheie cu o „echitabilă" remiză.

Arbitrul Ad. Porumboiu (Vas
lui) a condus formațiile:

DUNĂREA : Toma — Marin, 
Florea (min. 48 Borcan). C. Pe
tre, Zamfir - BOGATU, Rădu- 
țolu, MUȘAT (min 83 Petcu) 
ștefan, Farln, RADUȚA.

MINERUL : Niță - T.".
FOTACHE, Suiceanu (min. 
T. ~ ’ ' - — ~
65

PASAT,
74 

Baciu), Lung — Șișcă (min. 
Fîntînă), NAPU, COJOCARU 

Iacob. Dobrică, Mustață.
Aurei PĂPĂDIE

★ ★ ★
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apărate de Popa, respectiv Nițu, 
pentru ca în min. 34. O. PO
PESCU, după un sprint umăr la 
umăr cu C, Solomon, să reali
zeze al treilea gol al său, cel al 
victoriei.

Ineficienta jocului formației 
bucureștene este aceeași si în 
repriza secundă. D. Daniel ra
tează incredibil, din careu (min. 
53). îl imită Culcear (min. 65). 
iar în min. 77. Nițu respinge 
„bomba" lui Baicea și, astfel, 
marea surpriză devine realitate.

Stelian TRANDAFIRESCU
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I UNIV. CRAiOVA
|F.C. OLT

FOCȘANI, 21 (prin telefon). 
Multe ambiții de ambele părți, 
gazdele încercînd să asalteze 
„podiumul" seriei (sperînd că, 
așa eum era de așteptat, Gloria 
Buzău să capoteze la Ploiești), în 
timp ce băcăuanii iși jucau una 
din ultimele lor șanse, poate 
chiar ultima, în încercarea de a 
rămîne in divizia secundă. Aceas
ta, teoretic, fiindcă practic n-am 
remarcat în jocul oaspeților nici 
urmă din angajamentul fizic cît 
și volitiv pe care l-ar fi presu
pus o asemenea tentativă ; din 
primul pină In ultimul minut, 
partida s-a aflat la discreția foc- 
șenenilor, care au dominat co
pios centrul terenului și au — 
struit atacuri după atacuri 
poarta lui Mangeac. Scorul 
tea fi mult mai mare, dar 
peala din unele faze (vezi 
două ocazii ratate de Cr. Rusu 
ta același minut, 45, singur în 
preajma careului mic ; sau 

lui Chiriță, tot singur 
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lui Brutaru va fi ur- 
o pasă în adincime Ia

ra“ 
portarul, din 
piedicat acest 
i-a înscris in

min.
lucru. Primul 
min. 20, cînd

„ba- 
cu 

im- 
gol 

I in-

tercepția 
mată de
ARGEȘEANU, acesta șutind sec 
de la 15 m, Jos. lîngă bară : 1—0. 
In min. 58 CR. RUSU se va re
vanșa pentru cele două mari ra
tări amintite, reluînd în plasă o 
minge centrată de Haldău * ~ * 
In ceea ce-i privește pe ' ” 
repetăm, ei n-au prea 
teren, avind de altfel 
singur șut pe poartă, 
anemic... Iar, in lipsa 
de unde... victoria ?!

A arbitrat C. Ifrim (București) 
echipele :

UNIREA : Paraschiv — HAIDAU, 
Galan, LUPU, Burgă — M. A- 
lexandru, BRUTARU (min. 78 
Bivolaru), R. Popescu — ARGE- 
SANU. Cr. Rusu. Chintă (min. 
63 DUMITRA CHE).

ARIPILE VICTORIA : Mangeac
— Poenaru, CARPUCI, Gh. Mun
teanu, Manasă — Florian, R. 
Ghioane, Pavel (min 46 Grosu)
— Firlci, Trofin, Popovici (min. 
ei M. Popa).

I.C.I.M. BRAȘOV — A. S. DRO- 
BETA. TR. SEVERIN 1—0 (1—0) : 
Drăgan (min. 1).

PANDURII TG. JIU — ELEC
TRO MUREȘ TG. MUREȘ 3—0 
(1—0): Marius (min. 22) și Gugu 
(min. 72 din 11 m și min. 87).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.S. T1RGOVIȘTE .0—0.

METALURGISTUL SLATINA — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (1—0) : 
Răduț (min. 21), Mihoiu (min. 
83), respectiv Șișcă (min. 80).

CHIMIA RM. VtLCEA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0) : Guda 
(min. 58) și Augustin (min. 79).

F.C.M. CARACAL — METALUL 
MIJA 2—0 (1—0) : Bărbuiescu
(min. 28 și 75).

DACIA PITEȘTI — SPORTUL 
„30 DECEMBRIE" 1—0 (1—0) :
Preda (min. 7).

METALUL MANGALIA — JIUL 
PETROȘANI 0—3. Meciul nu S-a

SERIA A IlI-a
C.F. R. TIMISOARA

Metalul fiinddisputat, echipa 
suspendată.

Relatări de la C. 
!oi, V. Popovici, 
Giornoiu, N.

Gruia, M. Bă- 
. D. Mihail, S. 

Consțantinescu, G.
Donciu și I. Fe țea nu.

1. JIUL 29 18 6 5 55-16 42
2. Chimia 29 17 5 7 51-22 39
3. FCM Carac. 29 16 3 10 48-35 35

.,4. Electroni. 29 14 6 9 47-42 34
5. Pandurii 29 12 6 11 31-32 30
6. I.C.I.M. 29 14 2 13 32-34 30
7. Sportul 29 13 3 13 25-23 29
8. Tllectrop. 29 12 4 13 34-37 28
9. Dacia 29 11 5 13 30-34

10. Gaz Metan 29 11 5 13 32-41 ZI
11. AS D-beta 29 10 6 13 43-41 26

12-13. CS T-viste 29 11 4 14 27-35 26
Met. Slat. 29 11 4 14 38-46 26

14. Tractorul 29 10 6 13 31-39 26
15. Met. Mija 29 11 4 14 37-48 26
16. Min. M. 29 9 7 13 23-39 25
17. Dunărea 29 8 8 13 36-51 24
18. Met. Mang. 29 8 6 15 30-35 22

GLORIA REȘIȚA 1-0 (0-0)
2—0. 

băcăuani, 
contat în 
doar un 
șl acela 

„aripilor"

Sorin SATMARI

Stadion „Central" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
20.000. Șuturi : 18—2 (pe poartă 
8—2). Corn ere : 5—1. Au marcat : 
E. SÂNDOI (min. 11 și 15), BA
DEA (min. 57), respectiv TURCU 
(min. 84).

UNIVERSITATEA : Boldici S 
— Mănăilă 7. E. Săndoi 8.5. Gh. 
Popescu 8. Ad. Popescu 7 (min. 
72 Irimescu 6) — Ciurea 7. Bica 
7. Olaru 7. Badea 7 — Neagoe 6 
(min. 58 St. Stoica 5). C. Gheor- 
She 7.

F.C. OLT : Stîngaciu 6 (min. 35 
Gherasîm 6) — Ruse 6. Miltall 6. 
Cireașă 6. D. Munteanu 6 — V. 
Popa 8. M. Ene 5 (min. 80 Turcu 
7). Dudan 6. Pistol 6 — Pena 6. 
Tulba 6. ,

A arbitrat D. Bițciuman (Tir 
mișoara) ; la linie : C. Corocan 
(Reșița) și V. Banu (Ploiești).

La speranțe : 2—0 (1—0).

CORVINUL 2 (2)
„U“ CLUJ-NAPOCA 1 (0)

Stadion Corvinul : teren foarte 
bun ; timp închis. Spectatori — 
circa 3.000. Șuturi : 12—12 (pe
poartă : 7—5). Cornere : 6—4. Au 
marcat : PETCU (min. 10). HAN- 
GANU (min. 21). respectiv BIRO 
I (min. 76).

CORVINUL : Icnită 7 — Bar- 
dac 6. Tîrnoveanu 6. N’cșa 7, 
Cooan 8 — Petcu 7. Suclu 7 
(min. 67 Tordache 6). Hanganu 7 
(min. 70 Stroia 6) — Gabor 8. 
Cojocaru 5. Marian 7.

..U« CLUJ-NAPOCA : Prunea 7 
— Gherman 7, Doboș 6. Neamtu 
5. Pojar 7 — Popicu 8. Stoica 8. 
Biro I 7.5. Teodorescu 8 (min 
46 Sabo 7) — Cadar 7. Cr. Sava 
8 (min. 58 Munteanu 8.5).

A arbitrat : Al. Viorel (Bucu
rești) ț la linie : Fl Popescu 
(Ploiești) și A. Ghoore'ne rPiatrs 
Neamț).

Cartonașe galbene : NJCȘA.
La speranțe : 5—2 <1—9).

• —.U.,

scor, în min. 76, cînd BIRO X se 
ridică mult peste fundașii cen
trali hunedoreni și reia impara- 
bil în gol. cu capul, mingea cen
trată de Gherman, In min. 80, 
din nou centrare Gherman, din 
nou înălțare a lui Biro I, dar 
lovitura acestuia trece, din feri
cire pentru localnici, pe lîngă 
poarta lui ioniță La cealaltă 
poartă, am consemnat verva 
deosebită a lui Gabor, interca
lările lui Bardac și ale lui Tîr
noveanu. dar sf patru uriașe ra
tări ale lui Cojocaru.

Victor NIȚĂ

★ ★ ★

PETROLUL PLOIEȘTI — GLO
RIA BUZĂU 2—1 (1—1) : BÎSCă
(min. 11), Catinca (min. 53), res
pectiv Urslcă (min. 22).

METALUL PLOPENI — A.S.A. 
ClMPULUNG 3—0 (0—0): Ștefă- 
nescu (min. 46), Pană (min. 59) 
șl N. Lazăr (min. 86).

POIANA CÎMPINA — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 (0—0) :
Nemțeanu (min. 73).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA— 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—1 (2—0) S 
V. Radu (min. 6), Titirișcă (min. 
16 din 11 m), respectiv Chertlc 
(min. 68).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — POLITEHNICA IAȘI 1—1 
(1—0): Tănase (min. 3), respec
tiv M. lordache (min. 88).

FEPA ’74 BÎRLAD — ȘIRETUL 
PAȘCANI 0—1 (0—1): Niță (min. 
25 din 11 m).

C.F.R. PAȘCANI — C. S. BO
TOȘANI 3—0 (1—0): Rîsnic II

SERIA A II-a

(min. »>, D. 
Anton (min.

Relatări de 
Dumitrescu, 
I. Diaconu, 
Enea.

Rotaru (min. 67) și 
78).
la

E.
C.

I. Tănăsescu, A. 
Stroie, M. lorga, 
Burghelea și C.

J. PETROLUL
2. Progr. Br.
3. Unirea Focș.
4. “ ■ ~
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gloria Bz. 
Steaua Mizil 
C.F.R. Pașc. 
„Poli" Iași 
C.S.M. Sv. 
Met. Plopeni 
Poiana
C.S. Botoșani 
Ceahlăul 
Șiretul 
Prahova 
FEPA >74 
Aripile Bc. 
A.S.A. Expi. 
Delta

28 19 5 4 48-13 43
29 17 1 11 52-34 35
29 15 3 11 30-28 33
29 15 2 12 50-31 32
29 15 2 12 42-36 32
29 13 5 11 36-29 31
29 13 3 13 50-33 29
29 12 5 12 36-34 29
29 14 1 14 37-43 29
29 13 3 13 30-42 29
29 12 4 13 33-40 28
29 13 1 15 33-37 27
29 13 3 14 32-37 27
29 12 1 16 29-37 25
29 11 3 15 29-38 25
29 10 5 14 33-44 25
28 9 4 15 27-52 22
29 6 7 16 29-47 19

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). 
Intr-un meci îndîrjlt, sub pre
siunea „adevărului" (ambele e- 
chipe cu minus la acest capi
tol) și sub amenințarea tre
cerii tntr-un alt eșalon fotba
listic, 
tulă dificultate, 
copios (13—2 la 
la șuturi). Mai 
prima repriză, 
intrat sau au șutat aproape or
bește în „zidul" defensivei re 
șițene. Lipsa unul (co) ordona
tor al acțiunilor i-a făcut să se 
complice în treimea adversă, 
astfel că, pînă la pauză, local
nicii n-au tras nici un șut pe 
poartă (!). Prima lor ocazie de 
gol am înregistrat-o abia în 
min. 25, cînd Contescu a cen
trat de pe dreapta și Oancca a 
reluat puternic, din poziție 
foarte bună, „afară". O a doua 
situație de a marca a avut-o 
Cîrciumairu, în min. 43, după o 
lovitură liberă, dar fundașul ti
mișorean, complet liber, în loc 
să tragă direct, a preferat pre
luarea, și aceea defectuoasa. 
Mai înainte, însă, în min 39. 
A. Foaie a șutat de la peste 
25 m, sub „transversală", te 
unde, atent, Gută a boxat în 
corner.

Repriza

C.F.R. cîștigat cu des- 
deși a dominat 
cornere șl 14—7 

seamă în 
au

cu
timișorenii

secundă, mai dinami-
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BISTRIȚA DACIA

DUNĂREA CĂLĂRAȘI - MINERUL MOTRU 1-1
CAlArași, 21 (prin telefon). 

Aviditatea de puncte în acest 
final de campionat este eviden
tă. In acest context partida din
tre Dunărea (la timonă cu Tr. 
Ivănescu) șl Minerul (pregătită 
de C. Toma) a dat loc la o 
dispută „oarbă", fără menaja
mente, dusă din „16“ în „16". A 
fost un joc de uzură fizică și 
nervoasă purtat mai mult între 
cele două careuri, cu puține 
reușite, atît în fazele de con
strucție, dar mai ales la fina
lizare. Dintr-o primă repriză

albă am reținut 
șuturi expediate 
mai întîi oaspeții prin 
(în min. 12), iar apoi 
prin Farin, min. 18. Scorul este 
deschis de gazde în min. 61. 
cînd RADUȚA * executat exce
lent o lovitură liberă perpendi
culară de Ia 22 m, peste „zid", 
direct la „vlnclu". In continuare 
se joacă pe contre, cu atacuri 
pe flancuri și în min. 70 Mine
rul reușește egalarea prin MUS
TAȚA, în urma unui șut — cen
trare in care mai întîi balonul

doar 
în

două 
bară. 
Napu 

gazdele

GLORIA ------- .
MECANICA ORAȘTIE 5—0 (1—0): 
Florea (min. 21), Pîrvu (min. 71 
și 84), Soare (min. 73) și Bîrciu 
(min. 88). ____ _

U. T. ARAD — OLIMPIA SATU 
MARE 2—0 (1—0): Cheregi (min. 
26) șl Mitu (min. 49)

AV1NTUL REGHIN — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 1—0 
(1—0): Sălâgean (min. 30 din 
11 m).

METALUL BOCȘA — A. S. 
PAROȘENI VULCAN 2—1 (1—0) : 
Pănescu (min. 40), Dogan (min. 
59), respectiv Lazăr (min. 70).

C.S.M. REȘIȚA — ARMATURA 
ZALAU 6—0 (3—0): Stroia (min. 
4 șl 23), Lupu (min. 30), Zah 
(min. 54), Plăvițu (min. 59) și 
Hodină (min. 62 din 11 m).

CHIMICA TÎRNAVENI — MI
NERUL CAVNIC 0—1 (0—1): An- 
dreuț (min. 41).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
F. C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
5—3 (2—0): China (min. 12), Ti- 
mofte (min. 27), Pascu (min. 49). 
Bozeșan n (min. 61), Varga (min.

ADMINISTRAȚIA M STAT LOTO-PRONOSPORl INfORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 21 MAI 1980

1. Atalanta — Sampdorla 1 ; a. 
Bologna — Internazionale 1 ; 3. 
Verona — Ascoll 2 ; 4. Juventus
— Roma 1 ; 5. Lazio — Fioren
tina 1 ; 6. Napoli — Torino 1 ; 
7. Pescara — Lecce X; 0. Pisa
— Como 1 ; 9. Avellino — Bari
I ; 10. Barletta — Empoll X ;
II Cosenza — Padova 1 ; 12.
Reggina — Licata 1 ; 13. Taran
to — Messina 1 :

Fond total de cîștiguri : 
2.110.945 lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 21 MAI 1989.

FAZA I : Extragerea I : 66 
40 28 89 14 4 35 86 56 2 31 7 ; 
Extragerea a II-a : 68 58 23 82

76 32 1 43 8 63 79 18 ; Ex
tragerea a III-a : 85 19 54 48 1 
87 21 15 « 62 77 27 ; Extra
gerea a IV-a : 32 25 49 7 84 90 
6 64 69 53 74 66.

FAZA A II-a : Extragerea a 
V-a : 39 89 50 47 67 10 ; Extra
gerea a Vl-a : 71 33 64 63 14

W

IautoturismeI
59 : Extragerea a VII-a : 1 43 
66 81 16 38.

Fond total de cîștiguri : 
1.293.796 lei.

că, șl, parcă, cu un joc mai 
cursiv, începe cu un voleu al 
reșițeanulul Sirian, pe lîngă ba
ră (min. 48). In minutul urmă
tor, la centrarea lui Contescu. 
Bungău trimite, de la vreo 
10 m cu capul, prea încet, Ba
lazs a respins mingea în bară 
și a fost... doar corner. Un șut 
din unghi, al aceluiași Bungău, 
va fi deviat tot în corner, ta 
min. 60. iar o minge, cu efect, 
a lui Contescu, va „șterge" un 
apărător. ieșind tot „afară" 
(min. 62). Și, după ce Bungău 
va rata din nou (șut „peste" de 
la 11 m, în min. 73), peste un 
minut, HELER va relua, cu ca
pul. In plasă, mingea primită 
de la Cîrciumaru.

A arbitrat V. Maxim (Iași) ur
mătoarele formații :

CF.R S Gută — Cîrciumaru. 
Pavlov, NEAMTU. Căpățînă - 
CONTESCU. HELER, BUNGĂU, 
Rădulescu (min 46 Bar u) — 
Simcelescu (min. 70 Batrinu). 
Oancea.

GLORIA : Balazs — Sirian. 
EM. FOALE, Mesztrlch, Zslzșik 
— Marcu, MIȚAR, Butnaru (min. 
72 ---------- * ‘
V.

Șlrian.

Ividlvu, Wliirtiv, .
Șerban), DOSZA — A. Foaie, 
Rus.

George ROTARU

★
64), respectiv Vase (min. 58). Mi- 
riută (min. 71 și 87).

UNIREA
STRUNGUL ARAD 3—2 (2—0) : N. 
Popa (min. 32), Timar (min. 36), 
Georgescu (min. 78), respectiv 
Ujvari (min. 80) și Birjaru 
(min. 89).

Relatări de la I. Toma, O. Ber- 
becaru, I. Ormenișan, T. Țăranu. 
P.
I.

ALBA IULIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fiichs, I. Ducân, 
Anghelina.

C.. Crețu

„POLI" TIM. 29 21 5 3 77-29 47
U.T.A. 29 21 1 7 70-30 43
Gloria B-ța 29 16 5 8 57-26 37
Olimpia 29 15 7 7 51-25 37
Unirea A.I. 29 16 1 12 59-38 33
F.C. Mar am. 29 12 4 13 48-43 28
C.S.M. Reșița 29 13 2 14 40-37 28
A.S.A. Progr. 29 12 4 13 50-47 28
Strungul 29 11 6 12 41-41 28
C.F.R. Tim. 29 12 4 13 38-39 28
Armătura 29 13 2 14 33-50 28
Met. Bocșa 29 10 6 13 34-52 26
Chimica 29 12 1 16 50-52 25
Min. Cavnic 29 11 2 16 40-48 24
Gloria Reșița 29 10 4 15 31-59 24
Dacia 29 11 2 16 29-62 24
A.S. Paroșeni 29 9 3 17 28-46 21
Avintul 29 4 5 20 19-71 U

STEAUA PLEACĂ ASTĂZI LA BARCELONA
(Urmare din pag. 1)

iubitorilor fotbalului din țara 
noastră.

Și pregătirile lui A.C. Milan 
sînt ca și încheiate. Echipa 
pregătită de antrenorul Arrigo 
Sacchi a susținut sîmbătă un 
meci de campionat (urmărit, 
la fața locului, de Dumitru 
Dumitriu), în compania for
mației Cesena cu care a ter
minat la egalitate (0—0), al 
treilea rezultat nedecis din 
seria ultimelor patru meciuri 
disputate de formația „rosso- 
nero“ în campionat. Această 
partidă, ne informează con
fratele Ștefano Germano de la 
„Guerin Sportivo". n-a consti
tuit pentru milanezi chiar o 
repetiție generală înaintea 
finalei de miercuri, de vreme 
ce antrenorul Sacchi a trimis

în teren un „11“ fără trei ti
tulari, Tassoti, Baresi și Donau 
doni, cu toții disponibili. A 
fost utilizat, în schimb, Gullif 
(doar 33 de minute, ultimele) 
revenit marțea trecută de la 
Amsterdam, unde, timp de trei 
zile în dorința de a se vin
deca complet la genunchiul 
operat de menise, a efectuat 
un intens tratament de fizio
terapie. Cît i-a fost de folosi
tor voiajul în Olanda ? — iată 
o întrebare, la care, după ju
mătatea de oră in care a fost 
încercat cu Cesena n-a putut 
răspunde, se pare. nici... Gul
lit. Dar iată formula de echi
pă utilizată sîmbătă. pe ..San 
Siro", de A.C. Milan : G. Galii 
— Muși, Maldini — Colombo 
(Lantignotti). F. Galii. Costa- 
curta — Manari (min. 57 Gul
lit), Rijkaard, Van Basten, An
celotti, Evani.
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in ultima lor partida cu echipa Spaniei CAIACISTE

RUGBYȘTII ROMANI - VICTORIOȘI: 19-16 (10 9) ROMANE - 
ÎNVINGĂTOARE

VALENCIA, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Reprezentativa de rugby a ță
rii noastre a susținut ultimul 
său joc din actuala ediție a 
Campionatului European, Ințil- 
nind pe stadionul El Salar din 
localitate (situat chiar la ma
lul Mediteranei) naționala 
Spaniei. într-o partidă extrem 
de disputată, tensionantă, a- 
plaudată în multe rînduri de 
cei peste 5 000 de spectatori. 
Echipa României și-a impus, 
în cele din urmă, superiori- 
tatea de ansamblu. cîștigînd 
cu 19—-16 (10—9). Dar, victoria 
s-a conturat neașteptat de 
greu, în final, pe fondul pro
priilor scăderi de ritm, a unor 
zvîcniri individuale, a unei 
replici deosebit de dîrze a 
gazdelor, dar și a arbitrajului 
departe de spiritul rugbyului, 
Prestat de italianul Antonino 
Condorelîi...

După cum începuse meciul 
se părea că vom asista la o 
desprindere relativ rapidă a 
tricolorilor, care, dominau net 
momentul marginii (mai cu 
scamă prin Ciorăscu și Rădu- 
canu) și încercau să străpungă 
defensiva adversă, în faze re
petate. Ignat a concretizat a- 
ceastă dominare, în min. 12 
prin l.p. Apoi a mărit dife. 
rența, după alte 5 minute, din 
drop, pentru ca în min. 25 să 
„cadă" și eseul semnat de de
butantul Chirilă. după o fază 
lungă, cu balonul trecut prin 
mai multe mîini (Neaga — 
Murariu — Vasluianu — Doja). 
La acest scor (10—0), a apărut 
amintita scădere de ritm. A 
intervenit și... arbitrajul, ibe
ricii prinzînd curaj, astfel că 
Diaz a transformat, pînă la

pauză, 3 l.p., în min. 29. 31 
și 40.

Joc echilibrat, la reluare, cu 
un început bun al jucătorilor 
noștri, care au construit cîteva 
acțiuni viguroase, dar ratate 
de puțin, în min. 53. 56 și 58. 
Ignat a înscris, însă, doar în 
min. 60, o l.p. în schimb, în 
min. 69 foarte activul mijlo
caș Diaz a găsit o breșă tn 
apărarea noastră și Guterrez a 
izbutit un eseu. S-a ajuns ast
fel la un scor egal. 13—13. 
Mai mult, același Diaz a 
punctat din 1. p„ în min. 76, 
astfel că gazdele au reușit să 
întoarcă rezultatul : 16—13 '

Neașteptata întorsătură a fil
mului jocului i-a determinat 
pe tricolori să-și regăsească 
ambiția. Ei au atacai din 
toate pozițiile, acționînd la 
mînă, chiar și o l.p. de la o 
distanță ideală, inevitabilul 
produeîndu-se cu două minute 
înainte de fluierul final: pre
siune fără drept de replică a 
înaintașilor români, Leonte 
este oprit la o palmă de spa. 
țiul de țintă spaniol, însă nu 
și omniprezentul Neaga, 
a plonjat tn forță. în 
transformat de Ignat.

Așadar, victorie I Dar, 
torie care s-a finalizat 
mai greu decît se anticipase, 
în evoluția jucătorilor noștri 
manifestîndu-se unele slăbi
ciuni (asupra cărora vom re
veni).

Arbitrul Antonino Condorelîi 
(Italia) 
Florian 
Lopez 
condus 
mâții:

SPANIA : Puertas — Olerr, 
Azqargorta, Torrez. Escoda —

Morena, Diaz — Guterrez, Roig 
(min. 65 Antona), Malo — Jus- 
tiniano. Castro — Altana, San
tos, Aguiar.

ROMANIA: Toader — Chi- 
rilă, Lungu, Fulina, Boldor — 
Ignat. Neaga — Doja, Rădu- 
canu, Murariu — Oroian, 
Ciorăscu — Dumitrescu, Va- 
sluianu (min. 67 Gh. Ion), 
Leonte.

LA MOSCOVA

Geo RAEȚCHI

care 
eseu.

o vîc- 
mult

— ajutat la tușe de 
Dudu — România și 

Eady — Spania — a 
slab următoarele for-

ȘAPTE MEDALII LA C.E. DE

tă accidentare, a uluit prin 
precizia mișcărilor, evoluția 
Danielei a tulburat, asigu- 
rînd — prin momentul 
producerii — un final apo
teotic campionatelor 
Nici măcar arbitrele. _ 
tot persecutaseră, nu au 
avut altă alternativă, 
buind să afișeze, in _____
publicului, nota maximă. Sin- 
gura posibilă, la capătul unui 
exercițiu care a purtat saltu
rile și flik-flak-urile pînă pe 
tărîmul artei, dacă nu al poe
ziei Pentru ca acolo, lepădînd 
orice povară, uitind orice ne
dreptate (și i s-au făcut atîtea 
aici !). Daniela să le dea. par
că imponderabil, sfidînd gra
vitația, un semn nepereche de 
desăvirșire, pe care sala l-a 
salutat, ea la paradă, în pi
cioare.

înseși, 
care o 

mai 
ele tre- 

uralele

Iată primele clasate tn finale
le pe aparate : sărituri : 1. Svet
lana Boghinskaia 9.962 p ; 2.
Milena Mavrodeva (Bulgaria) 
9,924 p ; 3. Cristina Bontaș (Ro
mânia) 9,906 p ; 4. Daniela Si
livaș 9,893 p ; paralele : 1. Hen
rietta Onodi 9,962 p ; 2. Daniela 
Silivaș și Olga Strajeva 9,950 p ; 
4. Gabriela Potorac și Svetlana 
Boghinskaia 9,912 p ; bîrnă : 1. 
Gabriela Potorac și Olessia Dud
nik 9,975 p ; 3. Daniela Silivaș 
9,962 p • sol : Daniela Silivaș și 
Svetlana Boghinskaia 10 p ; Cris
tina Bontaș și Henrietta Onodi 
9,962 p.

Sentimentul nostru de satis
facție a fost, din păcate, dimi
nuat de faptul că Daniela Sili
vaș n-a cucerit și titlul la in
dividual compus, care a reve
nit, la o diferență infinitezi
mală. 13 miimi de punct, Svet
lanei Boghinskaia: 39,862 la 
39,849. Nu exprimăm o opinie 
doar personală — am găsit-o 
împărtășită de majoritatea zia
riștilor prezenți aici, la „Pa
lais 11“ — afirmînd că Daniela 
ar fi meritat să triumfe și sîm
bătă seara. Numai că. printr-un 
concurs 
rări, ea 
mească, 
crimile, 
A fost, . _
sorți dezavantajoasă, în urma 
căreia Silivaș a evoluat, în 
grupa a treia, de elită, în urma 
sportivei sovietice la toate apa
ratele, ceea ce i-a permis ad
versarei (mai corect spus, an-

potrivnic de împreju- 
a trebuit să se mulțu- 
abia stăpînindu-și la- 
cu medalia de argint, 
mai întii, o tragere la

trenorilor și conducătorilor ei) 
să „supravegheze" lupta pentru 
titlul absolut. A urmat apoi un 
arbitraj părtinitor, pe care 
ne-am îngădui să-l apreciem, 
cintărind cuvintele, chiar de
plasat spre finalul reuniunii 
cînd el a denaturat ordinea pe 
podium. Daniela a început mai 
bine, 9,975 la sărituri (Boghin
skaia — 9,937) și 9,962 la pa
ralele (9,950), părînd că se va 
detașa, cu toate că și califica
tivul ei de la paralele s-ar fi 
impus să fie și mai ridicat. 
Lingă noi, la masa presei, 
Paolo Pacheco de la „Record" 
Lisabona a simțit nevoia, după 
afișarea notei, să ne întindă o 
hîrtie pe care scria 10! La bîr- 
nă, aparatul imediat următor, 
brigada a menținut-o pe gim
nasta română oarecum în media 
anterioară, acordîndu-i 9,925. 
Dar a plusat-o, fără nici o jus
tificare, pe Boghinskaia, evi
dent încurajată de 9,975, condi
ție în care — remarca aparține 
lui John Taylor, comentatorul 
de televiziune al canalului bri
tanic „Eurosport" — „exercițiul 
ei n-a întrunit, din concepție, 
toate elementele gimnice din 
nota 10"! înaintea ultimei pro
be, solul, Silivaș și Boghinskaia 
se aflau la egalitate, fiecare cu 
29,862 p. Am fost convinși — 
cunoscînd solul excelent al 
campioanei noastre — că dru
mul ei spre aur nu mai are 
cum să fie barat. Ne-am în
șelat însă amarnic. Evoluția 
Danielei, deși fără cusur. înde
lung ovaționată de un public 
care a solicitat, în cor. nota 
maximă, a fost coborîtă la 9,985 
iar cea a sovieticei, cu nimic 
superioară, ba dimpotrivă, a 
primit — stupefiant — 10 din 
partea brigăzii conduse de el- 
vețianca Heidy Nef! Nu facem 
din asta, firește, un capăt de 
tară. în sport, poți pierde u- 
neori, la fel de bine cum și poți 
cîștiga. Doar că, pe linia coin
cidențelor. același „tratament" 
i-a fost aplicat și Gabrielei Po- 
torac, pe care 14 miimi de 
punct au privat-o de medalia 
de bronz, cînd întreaga asisten
tă a văzut-o pe Olga Strai eva, 
principala ei contracandidată, 
clătinîndu-se pe bîrnă ca bătută 
de vînt pentru a fi răsplătită, 
în fața unui public parcă de
pășit în puterea iui de înțele
gere, cu 9.800! Șl 9 500 ar fi 
fost prea mult! Nu facem 
nimănui vreun proces de inten-

(Agerpres). 
caiac 4 din 
internațio- 

de la Mos-

MOSCOVA 21
Proba feminină de 
cădem concursului 
nai de caiac-canoe 
oova a fost cîștigată de echi
pajul României (Luminița Her- 
țea. Marina Bituleanu, Sanda 
Nicuiae și Liliana. Vlăsceanu), 
urmat de R.D. Germană și 
UJl.S.S. La caiac 4 masculin, 
pe locul I s-a situat Polonia.

S-A ÎNCHEIAT „CURSA PACII“
Uwe Ampler și echipa R.D. Gemane pe primele locuri

PRAGA, îl (Agerpres). Cea 
de-a 42-a ediție a competiției 
cicliste internaționale „Cursa 
Păcii", Varșovia — Berlin — 
Praga, s-a Încheiat cu victoria 
Iul Uwe Ampler (K.D.G.), urmat 
in clasamentul final de coechi
pierul său Olaf Jentzsch — la 26 
secunde șl polonezul Zenon Jas- 
kula — la 2:42. Primul dintre 
concurenții români a fost Va-

lentin Constantinescu, pe locul 
42, la 13:37 față de lider.

în clasamentul pe echipe pe 
primul loc s-a clasat R.D. Ger
mană, urmată de Polonia, Ceho
slovacia, Bulgaria, R.F. Germa
nia, U.R.S.S. Franța, Portugalia, 
Cuba, S.U.A., România, Italia, 
Olanda, Belgia, R.P. Chineză, 
Anglia, R.P. Mongolă șl Siria.

Ultima etapă, a 12-a, Trutnov 
— Praga (164 km), a revenit ru
tierului olandez Frans 
Veenendal în 4h27:58.

Van

188 DE PARTICIPANT!
LA C.E. DE BOX

ATENA (Agerpres). 
propiatele 
pene de 
sura la 
3 Iunie, 
pugiliști 
anunțat 
organizare al competiției.

La a-
Campionate Euro- 

box, oe se vor desfă- 
Atena între 29 mai și 
var participa 188 de 
din 27 de țări — s-a 
de la Comitetul de

GIMNASTICA

Cristina Bontaș
ție. Sîntem însă siliți să tiscăm 
o legătură, pentru că ea este 
logică, între (măcar) nedrepta
tea flagrantă comisă de Heidy 
Nef (secondată cu brio de polo
neza Barbara Slizowska) și 
realitatea că Uniunea Europea
nă de Gimnastică reprezintă un 
organism dominat de compa- 
trioții acesteia, trei membri în 
Comitetul Executiv din opt, in
clusiv președintele, în condi
țiile în care, să fim scuzați. 
Elveția n-a fost și nu e o „fir
mă" în gimnastica de perfor
manță! Și ca să întărim pre
zumția că nimic n-a rămas sub 
semnul întîmplării aici, să adă
ugăm că pe tabela de afișaj 
din sala de încălzire nota de 
la bîrnă a Svetlanei Boghins
kaia a apărut — bizară gre
șeală — mai mică decît în rea
litate (9,875 în loc de 9,975), 
ceea ce i-a determinat pe an
trenorii noștri să socotească — 
înaintea evoluțiilor de Ia sol 
— lupta ca și încheiată, adre- 
sîndu-i Danielei felicitările des
pre care am îndrăzni să spu
nem, și acum, că 1 se cuve
neau. Rezumînd, prea multe și 
prea ciudate coincidențe, îm
părțind într-o direcție injustiție 
și intr-alta „bilete de favoare"! 
Clasamentul general individual 
compus: 1 Svetlana Boghin
skaia (U.R.S.S.) 39.862 p, 2. Da
niela Silivaș (România) 39,849 
p. 3. Olga Strajeva (U.R.S.S.) 
39.612 p, 4. Gabriela Potorac 
(România) 39,598 p, 5. Henrietta 
Onodi (Ungaria) 39.549 p, 8. 
Olessia Dudnik (U.R.S.S.) 39,437 
o. ... 9. Cristina Bontaș 39,249 p.

INTERNAȚIONAL
IN

UN CONCURS
DE GIMNASTICĂ
CUBA

(Agerpres). 
viitoare se

HAVANA 
începutul lunii 
desfășura în orașul cubanez 
Las Tunas întrecerile unui 
concurs internațional de gim
nastică. la cane și-au anunțat 
participarea sportivi și spor
tive din 11 țări. Printre a- 
cestea se numără U.R.S.S.. 
România, S.U.A., Cehoslovacia, 
Bulgaria, Spania, Brazilia, Co
lumbia și Cuba.

La 
vor

PE SCURT • PE
ATLETISM • Lâ Havana, cu

baneza Maritzia Marten a cîști- 
gat aruncarea discului, cu 
67,90 m, iar coechipiera sa Sil
via Costa s-a situat pe primul 
loc la înălțime, cu 1,92 m. Mas
culin : 400 m Roberto Hernan
dez (Cuba) 45,46; 1 500 m : La 
chaal Mustapha (Maroc) 3:42,313 
110 m garduri : Emilio Valle
(Cuba) 13:56.

BASCHET • In partida Inau
gurală a turneului internațional 
feminin de la Toledo (Spania), 
selecționata R. P. Chineze a în
trecut cu 115—93 (59—46) forma
ția Italiei.

CĂLĂRIE • „Cupa Națiuni
lor", de la Copenhaga, a fost 
cîștigată de formația S.U.A., cu 
12 p, urmată de Franța, Belgia

Laureați! Campionatelor Euro
pene de judo, desfășurate la „Ice 
Stadium" din Helsinki : mascu
lin, cat. superușoară : 1. Amiran 
Totlkașvili (U.R.S.S.), 2. p. Se- 
divak (Cehoslovacia), 3. Ph. Pra* 
dayrol (Franța) și C. Sotillio 
(Spania) ; semiușoară : 1, Bruno 
Carabeta (Franța), 2. S. Kosmi- 
nin (U.R.S.S.), 3. J. Csak (Un
garia) șl P. Pctrikov (Ceho
slovacia) ; ușoară : 1. Jorma 
Korhonen (Finlanda), 2. B. Haj- 
tos (Ungaria), 3. M. Alexandre 
(Franța) și G. Tenadze (U.R.S.S.); 
semimijlocie : 1. Bașlr Varaev
(U.R.S.S.), 2. Fr. Wieneke (R. F. 
Germania), 3. A. Wurth (Olanda) 
și Z. Zsoldos (Ungaria) : mijlo
cie : 1. Fablen Canu (Franța).
2. V. Budiukin (U.R.S.S.), 3. A. 
Lobenstein (R. D. Germană) șl 
G. Vismara (Italia) ; semigrea :
I. Koba Kurtanidze (U.R.S.S.) 3.
J. Sosna (Cehoslovacia), 3. M.
Melling (R. F. Germania) șl T. 
Meyer (Olanda) : grea : 1. Rafal 
Kubacki (Polonia), 2. Th. Miiller 
(R. D. Germană), 3. H. Bulling 
(Olanda) șl G. Verlșev (U.R.S.S.); 
open : 1. Julia Salonen (Finlan
da), 2. Fr. M31!er (R. D. Ger
mană), 3. S. Kosorotov (U.R.S.S.) 
șl H. van Barneveld (Belala). 
Din cel 8 campioni de anul tre
cut sl-au păstrat titlurile doar 
4: A. Totikașvlli, B. Carabeta. 
B. Varaev si F. cor>n : :
46 kg : 1. Cecile Nowak (Fran
ța), î. K. Briggs (Marea Brita
ni e), 3. M. Roszkowska (Polo
nia) șl M. Vilhola (Finlanda' • 
52 kg : 1. Jaana Ronkaincn
(Finlanda), 2. D. Brun (Franța).
3. J. Majdan (Polonia) și S. 
Rendle (Marea Britanici : 56 ke: 
1. Cathy Arnaud (Franța), 2. 
M. Gontowlcz (Polonia), 3. M. 
Blasco (Spania) și J. Gal (Olan
da) ; 61 kg : 1. Catherine Fleur 
(Franța), 2. L. Sindlerova (Ceho
slovacia), 3, D. Beli (Marea Brl- 
tanie) și Y. Arad (Israel) ; 66 kg:
1. Emanuele Pierantozzi (Italia)
2. A. Schreiber (R. F. Germa
nia), 3. C. Lecat (Franța) șl U. 
Werbroux (Belgia) ; 72 kg: 1. In
grid Berghmans (Belgia) 2. K. 
Karlsson (Suedia), 3. A. Bataiiler 
(Franța) Și M. von Do-rssen O- 
landa) ; +72 kg : 1. Angelique
Serlese (Olanda), 2. A. Akerblom 
(Finlanda), 3. N. Luplno (Fran
ța) șl B. Maksimov (Poloni a> ; 
open : 1. Angelique Serlese <O- 
landa). 2. B. Maksimov (Polonia).
3. I. Berghmans (Belgia) șl E. 
Gutsșlna (U.R.S.S.).

2.

SCURT • PE SCURT
— cu cite 
da — cu

CICLISM 
In cursa 
conduoe ,_____ ________
Jeannie Longo, urmată de coe
chipiera sa Cecile Odin — la 
2:33 șl italianca Imeilda Chiappa
— la 7:46.

GIMNASTICA Concursul de 
gimnastică ritmică de Ia Tokio a 
revenit sportivei sovietice Ma
rina Lobaci, cu 38,95 p, urmată 
de Adriana Dunavska (Bulga
ria) 38,75 p și Mary Fuzes (Ca
nada) 37.40 p.

HOCHEI PE GHEAȚA «t Tn 
manșa a doua a finalei „Canei 
Stanley", echipa Montreal Ca- 
nadiens a învins cu 4—3 forma
ția Calgary Flames.

24 p, Elveția și Olan- 
cîte 28 p etc.
• După trei etape, 

feminină din Franța 
campioana franceză

• 1N ETAPA A 29-a din cam
pionatul italian: Milan — Cesena 
0—6 (disputat sîmbătă), Atalanta
— Sampdoria 1—0, Bologna — 
Inter 0—6 (Serena 2, Diaz 2, Mat
thaus din 11 m, Matteoli), Verona
— Ascoli 0—1, Juventus — Roma 
2—1, Lazlo — Fiorentina 1—0, Na
poli — Torino 4—1 (pentru învin
gători Careca 2, Carnevale și Ro
mano), Pescara — Lecce 1—1, 
Pisa — Como 3—1. In clasament. 
Inter 50 p. Napoli 43 p, Milan 
37 p, Juventus 36 p.

IN GRUPA a 3-a prelimina
riilor C.M., la Leipzig echipele 
R. D. Germane și Austriei au 
terminat la egalitate : 1—1 (0—1). 
Oaspeții au deschis scorul prin 
Polster (min. 3), iar gazdele au 
egalat abia în min. 86, grație 
golului marcat de Kirsten. Au 
asistat 22 000 de spectatori. In 
urma acestui rezultat, trei e- 
chipe rămîn in cursa 
ocuparea primelor 
Iată clasamentul : 
(4 j), Turcia 5 p 
trla 3 p (3 ]), R. 
3 p (5 j), Islanda

PE STADIONUL 
din Londra s-a desfășurat cea 
de a 108-a finală a Cupei An
gliei. Trofeul a revenit echipei 
F. C. Liverpool, care după un 
meci pasionant a dispus eu 3—2 
de rivala el din același oraș. 
Everton. Partida a fost decisă 
după prelungiri. F. C. Liver
pool deschide scorul în min. 3, 
prin Aldridge și Everton egalea
ză abia in min. 90 I (McCall). 
Tn prelungiri, Ian Rush (F.C.) 
aduce din nou în avantaj for-

trei 
pentru 

două locuri.
U.R.S.S. 7 p 

(5 j), Aus- 
D. Germană

2 p (3 j).
, „Wemb'ey"

mația sa (min. 95) și apoi tot 
McCall egalează (min. 102) I 
Două minute mai tirziu (104), 
același Rush pecetluiește victo
ria finală. După timpul regula
mentar, meciul nu a putut re
începe Imediat, deoarece zeci de 
spectatori au invadat terenul (și 
după terminarea meciului), dar 
din fericire nu s-au produs in
cidente.

FINALA de Cupă, pe „Hamp
den Park" la Glasgow, Celtic 
Glasgow — Glasgow Rangers 1—0 
(1—0). A înscris Miller (min. 41). 
Rangers a cîștigat campionatul 
și Cupa ligii. Acum, Celtic are 
satisfacția de a fi cucerit pen
tru a 29-a oară Cupa Scoției.-Au 
asistat 74 000 de spectatori.

REZULTATE in 
a campionatului R. 
nla: Werder

etapa a 30-a
F. Germa- 

___  ______ Bremen — F. C. 
Nărnberg 2—1, Stuttgart Kickers 

' '____ 1—3, Hanovra —
F. C. Koln 2—2, Bayern Mun
ches — St Pauli Hamburg 2—1, 
S.V Hamburg — V.f.B. Stutt
gart 2—1, F. C. Kaiserslautern — 
Karlsruhe 1—2, Bayer Leverku
sen — Eintracht Frankfurt pe 
Main 2—1, Borussia MSncoen- 
gladbach — V.f.L. Bochum 2—0, 
Borussia Dortmund — Bayer 
Uerdingen 4—2. Clasament : 1.
Bayern Munchen — 44 p : 2. 
F. C. Koln — 42 p ; 3 S.V.
Hamburg — 38 p.

IN DEBBYUL campionatului 
spaniol : Atletico Madrid — Real 
Madrid 3—3. Au înscris: Baltazar 
(3), respectiv Schuster, Butra- 
guefio șl Losada.

Mannheim
Koln
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