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SUCCESE REMARCABILE
ALE TINERILOR HALTEROFILI ROMÂNI
• A. Czanka a cucerit 
titlul de campion mondial 
ia totalul celor două sti
luri, iar Tr. Cihârean s-a 
situat pe poziția a doua în 

clasamentul general
După ce la Melbourne, la 

„Cupa Mondială", halterofilii 
seniori Nicu Vlad și Andrei 
Socaci s-au impus în mod ca
tegoric, ieri am primit. alte 
vești deosebit de îmbucurătoa
re privind prestația remarcabi
lă a altor doi sportivi români 
la Campionatele Mondiale do 
juniori (până la 20 de ani), 
care se desfășoară în orașul a- 
merican Fort Lauderdale (Flo
rida).

La categoria 60 kg. Attila 
Czanka a devenit din nou cam
pion mondial, realizind la to
talul celor două stiluri 290 kg 
(130 kg la „smuls" și 160 kg

Proletari din toate țările, unltt-vă l
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Etapa a 28-a a Diviziei A de fotbal
- . .oțoitratid .sin

„TANDEMUL" FRUNTAȘ SE DISTANȚEAZĂ
@ 19 goluri la București și la Constanța • încă două puncte pierdute, „acasă", de 
A.S.A. Tg. Mureș • Flacăra, victorioasă, își apără „locul U.E.F.A." • Șapte echipe 

eșalonate pe distanță de numai două puncte în „zona periculoasă"

CLASAMENTUL REZULTATE TEHNICE

Traian Cihârean

la „aruncat"). El a fost urmat, 
în clasamentul general, de so
vieticul Nikolai Șuvaev eu 
287,5 kg șl Rumen Dimitrov 
(Bulgaria) 272,5 kg.

Celălalt concurent român,

Attila Czanka

Traian Cihârean, a ocupat lo
cul secund la categoria 52 kg, 
cu un total de 247.5 kg (110+ 
137,5) fiind întrecut la mare 
luptă, cu numai 2,5 kg, de că
tre sportivul bulgar Ivan Iva
nov. care a totalizat 250 kg.

Attila Czanka a cucerit 
cu acest prilej pentru a treia 
oară consecutiv titlul de cam
pion ai lumii, iar Traian Cihă- 
rean, care anul trecut cu 118 
kg la smuls (record mondial) 
a ocupat locul 1 Ia acest stil, 
a avut și de data aceasta o fru
moasă oomportare. A. Czanka 
s-a afirmat la C.S.M. Cluj.Na
poca și, în ultimul timp, la 
clubul Steaua, unde este pre
gătit de antrenorul Virgil Do- 
ciu, iar Traian Cihârean, care 
a debutat la Bistrița, s-a im
pus la cluburile Olimpia și, 
mai recent, la Steaua. Ambii 
halterofili, pregătiți în lot de 
antrenorul Mihai Constantines- 
cu, merită sincere felicitări 
pentru suocesele repurtate.

Citiți cronicile in pag. t—S*

1. STEAUA 27 25 2 0 98-24 52
2. Dinamo 28 25 1 2 110-24 51
3. Victoria 28 18 4 6 71-44 40
4. Flacăra 28 14 4 10 51-35 32
5. Sportul Stud. 28 13 2 13 45-49 28
6. F.C.M. Brașov 28 11 5 12 41-44 27
7. F.C. Inter 28 12 3 13 35-43 27
8. F.C. Olt 28 10 7 11 30-42 27
9. F.C. Argeș 27 11 3 13 34-37 25

10. Univ. Craiova 28 10 5 13 41-50 25
11. F.C. Bihor 28 9 6 13 30-36 24
12. F.G Farul 28 11 2 15 28-42 24
13. Corvinul 28 11 2 15 36-56 24
14. „U" Cluj-Napoca 28 8 7 13 36-49 23
15. Oțelul 28 9 5 14 31-51 23
16. S.C. Bacău 28 10 2 16 42-49 22
17. Rapid 28 10 2 16 32-49 22
18. A.S.A. Tg. Mureș 28 2 2 24 16-83 «

Miercuri 31 mai
Steaua - F.C. Argeș (restanță din etapa a 26-a)

Dinamo - Sp. Studențesc 6-1 (1-1)
Steaua - F. C. Bihor 5-0 ți-0)
F.C.M. Brașov - F. C. Inter 1—0 (0—0)
Oțelul - S. C. Bacău 2-0 (1-0)
Corvinul - Rapid 2-0 (1—0)
F.C. Farul - Victoria 4-3 (2-1)
F.C. Olt - „U" Cluj-Napoca 2-1 (0-1)
Flacăra Morenl - Univ. Craiova 1-0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș - F. G Argeș 0-2 (0-1)

Etapa viitoare (simbătă 3 iunie)

Mateuț, liderul golgeterilor eu
ropeni, înscrie, atingînd „cota 
35“, in meciul cm Sportul Stu
dentele. Foto: N. PROFIR

Victoria - Steaua (2-3)
S.C. Bacău - F.C. Farul (0-0)
Oțelul — Flacăra (1-3)
F.C. Bihor - F.C.M. Brașov (0-1)
F.C. Argeș — Corvim/I (0-2)
F.G Inter — A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Rapid — Dinamo (0-6)
Sportul Studențesc - F.C. Olt (2—2)
„U“ Cluj’-Napoca - Univ. Craiova (0—4)

Prima manșă a semifinalelor „Cupei României" la handbal masculin

STEAUA ȘI H.C. MINAUR BAIA MARE - ÎNVINGĂTOARE
• Partidele — retur,
Ieri s-au disputat jocurile 

primei manșe a semifinalelor 
ediției jubiliare, a X-a, a 
„Cupei României", la handbal 
masculin, competiție care se 
desfășoară sub însemnele 
generoase ale Daciadei. A- 
mănunte de la partidele Stea
ua — Politehnica Timișoara și 
A.S.A, Electromureș Tg. Mu
reș — H. C. Minaur Baia 
Mare.

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 30—21 (11—13>.
Partida disputată în Sala 
Floreasca s-a înscris și de a- 
ceastă dată în nota obișnuită 
a echilibrului și a luptei a-

duminică 4 iunie
prige peo'iru victorie. Cam
pionii, cu o mai bogată expe
riență și forță de joc, s-au im
pus în final, dar mai greu 
poate decît se așteptau. Stu
denții! timișoreni au surprins 
plăcut prim evoluția fără com
plexe în fața campionilor, ei 
reușind faze spectaculoase, 
aplaudate de numerosul pu
blic. „POIi“ a condus chiar in 
două rîndurt : 1—0, min. 1
Și 2—1, min. 3 ; apoi au egalat, 
tot de două ari : 6—6, min. 13 
și 14—14, min. 32. în restul 
timpului. elevii antrenorilor 
Radu Voina și Ștefan Birtalan 
au avut inițiativa, victoria

lor fiind însă evident îngreu
iată de uzura marii majomiități 
a jucătorilor de bază (din 
nou Marian Dumitru prac
tic nu a contat în cele cîteva 
mlinute cind a fost introdus în 
teren), iar parcării au pier-

Mihail VESA

(Continuare in pag 2-3)

Finalele Dac iad ei la scrimă SPADA

ȘI-A DESEMNAT PRIMA CAMPIOANĂ
FEMININĂ

• Surprize în proba individuală a floretiștilor

Marian Mirică s-a înălțat făcînd inutil blocajul lui Nichifor Do- 
brescu. Fază din meciul Steaua — „Poli" Timișoara

Foto: Aurel D. NEAGU

SATU MARE, 28 (prin tele
fon). Ediția 1989 a Campiona
telor Naționale de scrimă. în 
cadrul cărora s-au decernat 
și titlurile de învingători ai 
Daciadei, a cunoscut acuim, în 
sala din acest municipiu, un 
moment in edit ; primul titlu 
acordat în proba individuală 
feminină de spadă, reoent In
trodusă în circuitul competi- 
țional intern și internațional. 
Și, spre bucuria iubitorilor de 

acest tradițional 
țara noastră, pe 

a podiumn- 
a urcat spor- 
Emoke Muzs- 
fostă floretis- 
spadasLnă de

în efiapa a II-a a probei in
dividuale de spadă s-au înre
gistrat următoarele rezultate 
din cadrul finalei de 8 : Iu- 
dilha Sebestyen (Mondiala S. 
Mare) — Marcela Zsak (C. S. 
Satu Mare) 8—4. Iudith 
Gyurkan (C.S.M. Cluj-Na
poca) — Erika Pinkoczi (C.S.S. 
— I.L.F. Satu Mare) 8—6, 
Emoke Muzsnay (C.S.S. —
I.L.F. Satu Mare) — Simona 
Toma (C.S.S. — I.L.F. Satu

Mare) 8—0, Alina MO (ea (Stea
ua) — Cristina Bănuț (C.S.S. 1 
Constanța) 8—3 ; Gyurkan — 
Sebestyen 8—5, Moțea — 
Muzsnay 8—1 ; pentru toc 3—4 ț 
Muzsnay — Sebestyen 8—4 ; 
pentru
Moțea

Prin
ținute 
două

loc. 1—2 : Gyurkan — 
8—5.
adițiunea punctelor ob- 
de spadasine în cele 
etape, tabloul finalei

Doina STÂNESCU

(Continuare In pag. a t-a)

FINAL IN TURNEUL I DE VOLEI
La Bistrița s-a încheiat pri

mul turneu masculin din cadrul 
circuitului „play-off", propus 
divizionarelor A de către re
dacția noastră și dotat cu 
„Trofeul Sportul". La aoeastâ 
competiție de debut, găzduită 
de Sala sporturilor din locali
tate, au luat parte diviziona
rele A Electrotehnica Bistrița, 
Eloond Dinamo Zalău și Ex
plorări Motorul Baia Mare, că
rora li s-a alăturat „hors con
tours" campioana județului Bis- 
trlța-Năsăud, Fulgerul P.T.T.R. 
Numeroșii iubitori ai voleiului

din 
dim 
treaptă 

premiere

scrimă 
centru 
prima 
lui de 
tîva sătmăreană 
nay (20 de ani, 
tă și, sperăm, 
perspectivă), crescută și forma
tă la C.S.Ș. — I.L.F. Saitu Mare.

TROFEUL SPORTUL"
prezenți în sală au urmărit 
partide deosebit de atractive 
încheiate cu rezultate în ge
neral „strlnse".

în meciurile din ultimele 
două zile s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Elcond — 
Electrotehnica 3—2, Explorări 
— Fulgerul 3—0, Electrotehni
ca — Fulgerul 3—1 și Explo
rări — Eloond 3—2. Pe par
cursul turneului s-au eviden
țiat Belean și Vaida (Electro
tehnica), Horje, Ciontoș șl 
Vlaicu (Elcond). Iancu și Hali

(Explorări), Bocsardi șl Deji 
(Fulgerul). Jocurile au fost 
arbitrate de clujenii I. Martin 
și N. Dobre și de bistrițenii 
Gh. Silaghi șl R. Mircea.

Clasamentul primului turneu 
(numai divizionarele A. pe ba
za rezultatelor dintre ele): 1. 
Electrotehnica 3 P (5:4), 2. El
cond Dinamo 3 p (5:5), 3. Ex
plorări Motorul 3 p (4:5). Și 
iată punctajul lor în cadrul 
„Trofeului Sportul": 1. Elec
trotehnica 15 p, 2. Elcond 13 p, 
3. Explorări 11 p.

Simbătă, In prima grupă valorică la rugby (etapa a 16-a)

MAJORITATEA PARTIDELOR
SUB SEMNUL

Sigur oă, întîlnindu-se două 
echipe „de podium", partida 
DINAMO — FARUL a repre
zentat capul de afiș al progra
mului etapei cu numărul 16 
din campionatul primei serii 
valorice a Diviziei A la rugby, 
disputată simbătă după-amiază. 
Prin echilibrul existent, reflec
tat în evoluția strfnsă a sco
rului, și mai puțin datorită re
alizărilor pe planul spectacolu
lui, jocul a ținut treaz inte
resul spectatorilor din jurul 
unuA gazon impecabil — oel de 
la Complexul Steaua — până 
în ultimele sale momente. Di- 
namoviștii s-au impus cu 
12—6 (6—0), ei avînd un înc«-

ECHILIBRULUI
put în forță, dnd au amenin
țat continuu butul constănțe- 
nilor. inclusiv prlntr-o seamă 
de grămezi consecutive în a- 
pnopierea țintei. Eseul nu a 
venit însă atund. FI. Ion 
punctând (doar) din lovitura 
de pedeapsă acordată în min. 
12 de un arbitru, I. Vasilică, 
mereu pe fază. Tot „uvertura" 
bucureșteană avea să înscrie și 
către finalul reprizei. în min. 
36. din același procedeu, dar 
nu înainte ca oaspeții să iro
sească două bune situații simi-

_______________Geo RAEȚCHI 

(Continuare In pag, 1-3)



(Urmare din pag. i)

lare. S-a văzut astfel însemnă
tatea absenței transformerilor 
constănțeni (antrenorul M. Na- 
ca a fost nevoit, datorită acci
dentărilor. să recurgă la im
provizații la nivelul liniilor 
dinapoi, oare nu au dat randa
ment). chiar dacă Trifescu a 
reușit. în primul minut de după 
pauză, o l.p. din poziție difici
lă. Grămada Farului a rezis
tat. in schimb, onorabil, sub 
impulsul lui Șt. Constantin 
sau Necula. avînd cîteva mo
mente de presiune remarcabi- 
lă, cînd rezultatul era 6—3 și 
părea sub semnul incertitudi
nii. Bucureștenii au sesizat a- 
ceaștă ajnețiințare și-au regă
sit siguranța Fl. Ion a irosit 
o l.p.. apoi un drop. însă în 
min. 58 s-a produs totuși des
prinderea: atac dinamovist.
Copil șutează înalt, Lungu ur
mărește impetuos, îl plachează 
pe Tranpă. acesta scapă balo- . 
nul cules de Copil — eseu 
transformat de FI. Ion. Oaspe
ții mai au cîteva zvîcniri. ju- 
cînd agresiv o serie de gră
mezi spontane, dar nu concre
tizează decît la 1-P. din min. 
70. în poziție ideală, prin Trf- 
fescu: 12—6 după un meci lh 
care erorile individuale au 
fost cam multe.

Formațiile — DINAMO: To
fan — Toader. Lungu. Fran- 
ciuc. Copil — FI. Ion. Neaga
— Gurănescu, Doja. Tuiă — 
Rădueanu, Cojocaru (Caragea)
— Bucan, Gh. Ion. Pașcu (C. 
Gheorghe); FARUL: Traneă — 
Tinea, Istra te. Fl. Popescu. 
Trifescu — Gh. Florea, Foca — 
Necula. N. Marin. Giuglea — 
Șt. Constantin, Cr. Brănescu 
(Gh. Dumitru) — Cr. Constan
tin, Lupu (Grigore). Dragomir.

UNIVERSITATEA ELTIM 
TIMIȘOARA — STEAUA 
12—16 (4—12). Intîlnîrea a co
respuns așteptărilor, jocul fi
ind deschis. Campionii 
marcat în prima repriză trei 

Vărzaru, Hodorcă, 
de unu] al ti-

au

eseuri
Boldor —. față

mișorenilor — Domocoș, pen
tru ca după pauză gazdele să 
înscrie alte două încercări 
(Mircioagă șj Roxin), egalind 
în min. 69: 12—12. Final de 
mare luptă. în care experiența 
Stelei își spune cuvînțul, David 
reușind eseul victoriei, într-un 
meci în care nu s-a punctat de 
loc din lovituri de picior! A 
condus ieșeanul Gh. Prisacaru. 
(C. CREȚU, coresp.)

T.C. IND. CONSTANȚA — 
CONTACTOARE BUZĂU 4—9 
(0—0). Joc disputat, victorie 
meritată a oaspeților, care au 
înscris prin Gomoescu — eseu, 
Popiș'teanu — l.p.+transfor- 
mare. Pentru gazde: Niea — 
eseu. A arbitrat S. Marin, din 
București. (C. POPA, coresp.)

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 15—13 (9—10). O 
partidă în care gazdele s-au 
impus greu, deși au dominat 
măi mult. în tata Unor adver
sari dirji. Realizatori: Cocircă 
eseu, Amariei l.p.+tr., Roșu 
drop. Ivanciuc l.p., respectiv 
Năstase eseu, Bezărău 3 l.p. 
Arbitru: P. Soare, din Bucu
rești. (I. BOȚOCAN, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — GRIVIȚA ROȘIE 21—10 
(12—3). Băimărenii au reușit 
un joc foarte spectaculos, 
avînd superioritate pe ansam
blu, îndeosebi pe linia de trei- 
sferturi — in deosebită dispo
ziție. Oaspeții s-au apărat și 
au rezistat onorabil pînă spre 
final. Au marcat Duma, Cso- 
ma, Șugar, Cierăscu — eseuri, 
Osiac și V. Ion 
respectiv A.
2 l.p. A condus 
Gh. Huștlu. (A. 
resp.).

cîte 2 tr.,
Ion eseu, Radu 

bucuresteanul 
CRIȘAN, co-

BÎRLAD — 
IAȘI 12—9 

disputat

RULMENTUL 
POLITEHNICA 
(6—6). Meci foarte 
(ambele echipe treci nd pe rînd 
la conducere) șl un final mai 
bun al localnicilor. Realiza
tori: Ștefănică 2 l.p.. Cheptea, 
Floricică — drop (R), Costea 2

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(Urmate din pag. I)

cu adversarii 
cealaltă. Tac- 
de antrenorul 

Constantin Jude de .„a-i lipi" 
pe Horațiu Gal de Vasile Stin
gă și pe loan Horge de Adrian 
Ghimeș a dat roade, construc
ția și finalizarea atacului ste- 
iist avînd de suferit! în plus, 
nesincronizările in apărare 
ale bucureștenilor au permis 
lui Nichifor Dobrescu să 
puncteze 
el fiind 
prima parte 
cu avantaj 
S.eaua. La 
studenților 
de minute 
tru Berbece lasă oomentariile 
și preia rolul de solist de la 
Nichifor Dobrescu și Steaua 
se distanțează pe tabela 
scor : 18—14, min.

dut 
din... 
tica

„duelul" 
poarta 

adoptată

Dobrescu 
uneori nestingherit, 
golgeterul meciului, 

a sa încheindu-se 
minim pentru 

reluare, eforturile 
din primele 30 

„se simt", Dumi-

de
35, 28—22, 

min. 55 și 30—24 la fluierul 
final al arbitrilor L. Con- 
druț și O. Marin din Ploiești, 
mai puțin inspirați în multe 
faze ale jocului' fără- însă a 
influența rezultatul'. Dacă 
mai adăugăm că Steaua a ra
tat și două- aruncări de la .7 m 
și că a expediat mingea in 
bare de patru ori (,.Pdli“ „o 
singură dată), am spus, cre
dem, esențialul u-nui meci 
specific de Cupă; Marca
tori : Berbece 10 (3 din 7 m), 
Stingă 8 (1). Mirică 8, Ghimeș 
4, Popescu 2, Săftescu 1, Cicu 
1 pentru Steaua, respectiv N. 
Dobrescu 11, D. Dobrescu 5
(1). Gal 3 (2). Sajenev 2, Năs- 
tase 2 și Horge 1.

mișunii of sur
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA MULTIPLA LO
TO DIN 28 MAI 1989.

FAZA 
34 38 «3 
a II-a : 
« î

I, extragerea I: 71 1
15 9 16 27 ; extragerea
2 7 19 37 43 49 44 55

FAZA 
a III-a : 
«177;
2 50 22 88 4 35 49 27 12 l 
tragerea a V-a : 62 41 47 3
54 30 26 14 ; extragerea 
Vl-a : 28 23 21 18 64 71 78
17: extragerea a VII-a • 2 
21 37 27 49 7 12 45 ; extrage
rea a VlII-a : 47 65 89 9 6 5 46 
87 39. Fond total de cîstiguri: 
).290.746 Jet

A II-a, extragerea
59 30 52 21 70 64 78 

extragerea a IV-a :.. , e*.
51 
a

53
60

l.p., Cazacu drop. A arbitrat 
G. Petrescu, din București. 
(FI. ȘCHIOPU, coresp.).

CLASAMENTUL

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

10.
11.
12.

15 13 1
16 12 1
16 111
16 101
16
16
16
16
16
16
16
15

Dinamo 
Șt. CEMIN 
Farul
Cont. Buzău 
Rulm. Birlad 
CSM Sibiu 
Grivița Roșie 
Univ. Tim. • 
Șt. Petroșani 
T.C. Ind. 
Polit. iași

• Penalizată cu 1

1 548-207 42
3 373-200 41
4 324-204 39
5 320-189 37
7 27 5 29 5 33
8 245-284 32
9 249-299 29
9 237-289 29
9 201-247 27

81
8 0
6 1 
61
52
4 1 11 184-266 25
4 0 12 194-486 24
3 0 12 186-370 21 
punct

• Următoarea etapă are loc 
miercuri 31 mai.

coismmmn im
;i CBNPflEf toisumi

10 REIROCOUII

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

STEAUA 
F.C. BIHOR

5 (1) 
O

Stadion Steaua: teren foarte 
bun; timp favorabil, ploaie ușoa
ră spre linal; spectatori — circa 
10 000. Șuturi: 41—6 (pe poartă : 
22—1). Cornere: 15—4. Au marcat: 
PIȚURCĂ (min. 30), HAGI (min. 
51), NEGBAU (min. 73), L DU
MITRESCU (min. 78) șl LACA- 
TUȘ (min. 81 — din penalty).

STEAUA: Lung 7 — D. Pe
trescu 7, Bunaciu 7, Minea 7, 
Ungureanu 7 — Stoica 7, Hagi 7 
(min. 60 Balint 7), Rotariu 7,5, 
I. Dumitrescu 7,5 — Lăcătuș 7, 
Pițurcă 7 (min. 46 Negrău 7).

F. C. BIHOR: Lăzăreanu 8 — 
Ciocan 6, Bucico 6, Bruchental 6, 
Weissenbacher 6 — Tămaș 6, 
Blszok 6, Georgescu 5 (min. 57 
Baba 5) — V. Pop 5 (mln. 87 
Sălăjan), Terheș 5, Ov. Lazăr 5.

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie: I. Crăeiunescu (Hm. 
Vîlcea) șl I. Danclu (Petroșani).

Cartonașe galbene : STOICA, 
BRUCHENTAL, LĂCĂTUȘ, LA- 
ZAREANU,

La speranțe: 2—1 (1—1).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
H. C. MIN AUR 

22—23 (12—12).
băimăreni • au

MUREȘ — 
BAIA MARE
Handbaliștii 
fost superiori în ambele faze 
ale jocului, îndeosebi în atac, 
acționind cu calm, construind 
cu tact situațiile de gol, mai 
ales pe extreme, iar in apăra
re au acționat agresiv și mo
bil. închizînd rapid culoa
rele de aruncare. Gazdele, 
pentru prima oară într-o 
fază superioară a competi
ției, s-au apărat bine, dar au 
atacat pripit, în dorința e- 
videntă de a se desprinde. De 
aici, numeroasele pase 
șite in aut și ratările 
dreptul incredibile din

gre- 
de-a 

.. _ ___________ .___ si
tuații dare de gol prin Bădău, 
Boroș (slab în această parti
dă), David, Furnea, R. Mol
dovan, Ciobanu, din nou Mu- 
reșan (7 m !), ca să le reținem 
pe cele mai mari. Deși păzit 
strașnic. Mancei 
fost

Voinea a 
prezent în principalele 

acțiuni de atac ale oaspeților, 
contribuind substanțial la ob
ținerea victoriei de către 
echipa sa. De opt ori tabela 
de scor ' a " indicat egali'at ea. 
ultima în min. 55 (19—19),
după care Minaur nu a mai 
cedat inițiativa pînă ' în fi
nalul partidei, luînd astfel 
o serioasă opțiune pentru ca
lificarea în finala „Cupei 
României". Au marcat : Mu- 
reșan 10 (8 din 7 m) Furnea
3, Ciobanu 3. Frică 3, R. Mol
dovan 1, Bădău 1, David 1 
pentru A.S.A. Electromureș, 
respectiv Voinea 8 (6). Pavel
4. Popovicl 4, Andronîc 2, 
Marta 2. Akaesos 2, Porumb 1.

Mircea COȘTEA

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 28 
MAI 1989. 1. A.S.A. — F. C. 
Argeș 2 ; 2. F. C. Farul — 
Victoria 1 ; 3. F. C. Olt - „U“ 
Oluj-Napoca 1 ; 4. Flacăra
Moreni — Univ. Craiova 1 ; 5. 
Ascoli — Atalanta 1 ; 6. Cese
na — Verona X ; 7. Como — 
Miilan X ; 8. Lecce — Bolog
na X ; 9. Internazionale — Na
poli 1 ; 10. Juventus — Fioren
tina X ; 11. Pisa — Torino 1 ; 
12. Roma — Lazio X ; 13.
Sampdoria — Pescara 1. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI : 
2.348.087 LEI, din care 59.697 
lei, report la categoria 1.

i
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ARAD, 28 (prin tele
fon). Disputa pentru evitarea re
trogradării din Divizia A de 
baschet feminin a fost pierdută 
de echipele Constructorul C.S.ș. 
Arad și Conpref C.S.Ș. 1 
Constanța, ocupantele locurilor 
11 șl 12. Aceste foarte tinere for
mații (Constructorul are in al
cătuire și 4 componente ale lo
tului național de cadete. promo
vate In primăvară In primul 
campionat al țării) nu au rezistat 
solicitărilor întrecerii, dar au 
demonstrat reale perspective. Au 
scăpat ..ca prin urechile acului" 
Comerțul Tirgu Mureș și Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare (învingă
toare în partidele decisive de 
sîmbătă),

Rezultatele Înregistrate In ulti
mele două zile ale turneului gru
pe.! 7—12 a Diviziei A : Mobila 
Satu Mare — COnpref Constan
ța 71—67 (43—35), Comerțul Tg,
Mureș — Radd București 84—73 
(34—41), Constructorul Arad — 
Politehnica București 63—79 
(42—41). Conpref — Comerțul 
46—62 (30— 401. Politehnica — 
Mobila 82—52 (44—28). Construc
torul — Rapid 84—72 (41—38).

Clasament final : 7. Politehnica 
Sportul Studențesc București 57 
p, 8. Rapid C.S.Ș. 5 București 53 
p, 9. Comerțul Tîrgu Mureș 52 
p. 10. Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
52 d. 11. Constructorul C.S.Ș. A- 
rad 50 p. 12. Conpref C.S.Ș. 1 
Constanta 41 0.
Octaviăn BERBECARU-eoresp

A DECIS
28 (prin tele- 

echipei gazdă
' ’ F.C.

I
I
I
I
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I
I

Deși meciul nu 
miză deosebită, iar 
meninta cu ploaia, 
produs spre final, 
mulți dintre fidelii

prezenta 
vremea 

care s-a 
destul 

suporteri

o 
a- 
și 

de 
ai

campioanei noastre au ținut să 
fie ieri prezenți <a reintîlnirea 
cu echipa lor de suflet. Iar 
Steaua, din nou generoasă cu ei, 
le-a oferit satisfacția unei vic
torii la scor, după un joc bun, 
de fapt o ofensivă continuă, cu 
acțiuni spectaculoase la poarta 
oaspeților, goluri frumoase, însă 
și destule ratări, unele datorate
— ce-i drept — excelentelor inter
venții ale Iul Lăzăreanu. încă 
de ia Început, bucureștenli s-au 
instalat în jumătatea de teren 
adversă, unde — cu rare excepții
— aveau să rămînă pină în fi
nal, dominînd adeseori copios, 
dar deschiderea scorului s-a pro
dus ceva mai greu decît era de 
așteptat, abia în min. 30, cind, 
in urma unui șut al lui Rotariu, 
in fața porții oaspeților s-a creat 
o mică învălmășeală, mingea a 
ajuns la PIȚURCĂ și acesta, de 
la numai cițiva metri, a trimis-o 
in plasă. Pînă atunci, în pofida 
aglomeratei șl dîrzei apărări cu 
care bihorenll căutau să stăvi
lească Iureșul ofensiv al gazde
lor, steliștii Își creaseră și alte 
ocazii de gol, dar le rataseră fie 
din cauza propriei lor imprecizii 
In șut (Hagi — min. 8, aflat însă

.în poziție de ofsaid, nesemnali
zată de la tușă; Pițurcă — mln. 
14), fie datorită impresionantelor 
parade ale portarului Lăzăreanu 
(min. 6, 19, 22, 28). care părea 
imbatabil. In toată această 
mă repriză, Încheiată cu

prl- 
alte

două m 
mitresci 
(lipsiți 
Szeneș 
mul d< 
sporadic 
(prin G 
pus pe 
mai gre 
din car< 
bescu - 

După 
fructific 
superior 
șl prin 
ce indic 
șuturi), 
ori din 
— min. 
iar altec 
nou spl 
59, 61 - 
al lui 
Cele pat 
prize au 
(min. 51 
fara ca 
73 — rel 
din bar! 
DUMITR 
puternic 
(mln. 81 
la un fi 
reul oa 
grâu), i 
mal apr 
șurării i

(

UN MECI
I FLACĂRA
I UNIV. CRAIOVA

CARE A ONORAT PRIMU
1 (1> 
o 1

teren exce- 
spectatorl — 

: 15—11 (pe

Stadion Flacăra : 
lent ; timp închis ; 
circa 5 000. Șuturi 
poartă : 10—5). Cornere : 5—4.
A marcat D. SAVA (min. 21).

FLACĂRA : Tene 7 — Purdea 6 
(min. 74 Glăvan 6). Beldie 7. Bu- 
tufel 7. Balaur I 7 — Dragnea 7 
D. Sava 8 C. Pană 7 Marcu 7 — 
Văidean 6. Lala 6.

UNIVERSITATEA : Boldlci 7
— Mănăilă 7. E. Săndoi 7. Gh. 
PoDescu 7. Ad. Popescu 7 — Bi- 
ca 6. N. Zamfir 6. Olaru 7 (min. 
72 șt. Stoica 6) P. Badea 7 —
Neago-e 6.5 C. Gheorghe 6 (min. 
60 Luță 6).

A arbitrat V.
(București) : la linie : 
ghe (P. Neamț) și - 
(Vaslui).

Cartonase galhene : 
NF.AGOE. C. PANĂ.

La speranțe : 3—4

Alexandru 
: A. Gheor- 
A. Renghel

mănaila

(1-1).

MORENI, 28 (prin telefon).
Partida de la Moreni a confir-

mat așteptările privind echili
brul întrecerii și valoarea spec
taculară. Am urmărit două echi
pe cu un joc organizat, cu „tem
perament" diferite. Pe de o parte, 
formația locală acționind elabo
rat, cu siguranță în acțiuni, ca 
urmare a experienței jucătorilor 
ei; de cealaltă parte — această 
echipă a Universității care con
firmă de la meci la meci și care 
a evoluat și aici la Moreni cu 
multă dezinvoltură și rapiditate. 
Astfel că Flacăra s-a văzut ne
voită să apeleze la toate forțele 
ei spre a obține victoria, un suc
ces meritat pe ansamblul jocu
lui. Chiar din start asistăm la 
faze Interesante la cele două 
porțl. în min. 4. Tene trimite in 
corner mingea expediată de Nea- 
goe, iar trei minute mal tirziu 
Boldlci va face același lucru la 
o lovitură liberă șutată de Lala. 
Momentul cel mal favorabil pen
tru gazde ii Înregistrăm, in min. 
8, cind Dragnea trimite cu capul 
balonul, Care lovește gazonul, se 
duce de acolo în bară și apoi în 
aut de poartă. Joc echilibrat și 
frumos în continuare, cu acțiuni 
spectaculoase care oferă celor 
doi portari ocazia să se evlden-

țieze (m 
20 — B< 
Înscrie : 
D. SAV. 
beră de 
dreaptă 
Încearcă 
nul iși i 
tida are 
Notăm 1 
— Neag 
Sava; n 
43 — G 
unor fii 
tribune

In 
mai p... 
nirea a 
librat i 
moment! 
Boldlci 
tura llbt 
min. 65 
gajare • 
porții rt 
Pană 
laltă po: 
iul șt. 
salvator.
care a 
scenă.

PLUSUL DE MATURITATE
TG. MUREȘ, 

fon). Elanului 
— datorat tinereții ei 
Argeș i-a opus un joc matur, 

piteștean dominînd tac
tic această partidă. A fost un 
joc în care A.S.A. a adus 
multe mingi în marginea ca
reului lui Speriatu și forma
ția gazdă a avut în prima ju
mătate de oră 
mari 
scorul prin același masiv ju
cător Albu.
ful de atac al mureșenilor a 
șutat peste poartă din mijlo
cul careului, iar în min. 27 
a reluat, cu capul, din apro
piere, dar Stancu a scos tot 
cu capul de . pe linia 
Așadar, nu s-a înscris 
poarta lui Speriatu, se va în
scrie însă, în min. 30

chiar două
ocazii de a deschide

In min. 21 vîr-

porții.
gol în

dineo-

Io ■ deschis în adîncime, Bă- 
nuță a intrat decis în careu, 
portarul Rotaru a ieșit la blo
caj, a respins însă greșit, pî
nă Ia IGNAT care, de la 30 
m, a trimis în poarta goală. 
A fost — interesant de subli
niat — primul șut al argeșe
nilor, dar șutul unui jucător 
cu mare experiență, care n.a 
greșit ținta. 0—1 după prime
le 45 de minute, deși datele 
casetei tehnice (8—1 la șuturi, 
3—1 la cornere) exprimă do
minarea destul de accentuată 
a gazdelor. Nu e suficient 
însă să domini... Și după 
pauză, mureșenii au continuat 
să joace în jumătatea de te
ren a argeșenilor, chiar cu 
fundașii la linia de centru.

iar F.C. Argeș să se apere, 
închizînd toate culoarele, și 
să contraatace foarte rapid, 
cum s-a întîmplat și în min. 
60 cînd 
acțiunea a pornit pe 
dreaptă, prin Dican, a conti- 
nuat pe „ 
prin D. Zamfir, care l-a văzut 
liber, pe stingă, pe BANUȚÂ ; 
acesta a pătruns în careu si a 

pentru 
Rotaru, 
partida

și-a mărit avanFi.iul ;
partea

diagonala terenului,

șutat fără speranțe 
foarte tînărul portar 
Din acest moment.
și-a pierdut din interes. Gaz
dele au alergat după golul de 
onoare, pe care l-ar fi meri
tat cu prisosință, dar pe care 
l-a ratat de două ori Maier, 
în min. 75 și 79.

lourenfiu DUMITRESCU

A.S.A.
F.C. A

Stadiei 
bun ; tir 
circa 2 
poartă 5 
marcat : 
BANUTJ

A.S.A. 
M. Mate 
— Sziget 
(mln. 
Albu 
5).

F.C. A 
cu 6 Ste 
«he 6- 
nat 7 (t 
Zamfir 
68 C. PE

A ari 
Iova) ; 
Petrescu 
ultimul

Carton
La spi 

dună ex 
11 m.

Etapa a 30-a a Diviziei B: JIUL
SERIA I

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
— F.C.M. DELTA DINAMO 
TULCEA 3—0 (1—0) î V. Miro-
naș (min. 32 și 67 — ultimul din 
11 m) șl Jitaru (mln. 77);

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
FEPA *74  B1RLAD 2—0 (1—0) : 
Zafiris (min. 4) și 
(mln. 65).

C.S.M. SUCEAVA — 
PAȘCANI 1—4 (0—0) :
(min. 74).

A.S.A. EXPLORĂRI ( 
LUNG MOLDOVENESC - 
REA FOCȘANI 4—2 (0—0) 
șeanu (mln. 55) șl Cr. 
(mln. 87).

C. S. BOTOȘANI — PETROLUL 
PLOIEȘTI 2—1 (2—1): SUte (min. 
8 șl 39 — ambele din 11 m), res
pectiv Greaca (mln. 36 — din 
11 m).

GLORIA BUZĂU — POIANA 
C1MPINA 1—0 (1—0) : FI. Tran
dafir (mln. 31).

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
MIZIL 3—2 (3—0) : Keresz.l (mln. 
1 — din 11 m), Constantin (mln. 
10) șl Dobre (mln, 36), respec
tiv Covrig (mln. 58 — autogol) 
și Cr. Ene (mln. 68).

ȘIRETUL PAȘCANI — META
LUL PLOPENI 1—4 O—0) : Vă- 
caru (mln. 32).

ARIPILE VICTORIA BACĂU 
PROGRESUL BRĂILA

Voichin

C. F. B. 
Andrei

CIMPU- 
— UNI- 

: Arge- 
*. Rusu

2—4 (1—0) : Ghloane (mln. 9) șl 
Trofin (mln. 83 — din 11 m).

*
Intr-un meci restant contind 

pentru etapa a 26-a și disputat 
în cursul săptăminll trecute, 
A.S.A. EXPLORĂRI CIMPULUNG 
MOLDOVENESC — PETROLUL 
PLOIEȘTI 1—1 (1—0) : P. Leven
te (min. 4), respectiv Catlnca 
(min. 61).

Relatări de la : C. Rusu, 1. Tă- 
năsescu, 1. Mindrescu, A. Rota
ru, șt. Ungurean», C. Necula, 
Cristina Nour, C. E 
niță.

I. Mindrescu,
1. C. 
Enea și S. Ne-

F.C.M.

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

1». 
11. 
12.
13.
14. 
n. 
16.
17.
18.

PETROLUL 
Progr.
Unirea
Gloria 
Steaua 
Polit.
C.F.R.
C.S.M. 
CiS.

Br.
Focșani 

Bz. 
Mizil 
lași 

pașcani 
Sv.

Botoșani 
Ceahlăul 
Șiretul 
Met. plopenl 
Poiana 
Prahova 
Aripile Be. 
FEPA'74 
A.S.A. Expl. 
Delta

30 19 < 5 50-16 M
30 17 1 12 52-35 35
30 16 3 11 32-26 35
30 16 2 12 51-31 35
30 15 2 13 44-39 32
30 15 3 13 53 35 31
30 13 5 12 36-30 31
30 13 5 12 32-34 31
30 13 4 13 35-41 30
30 14 1 15 36-37 29
30 13 3 14 33-37 29
30 14 1 15 37-44 29
30 13 3 14 30-43 29
30 13 1 16 31-37 27
30 11 5 14 35-44 27
30 11 3 16 28-40 25
30 9 5 16 28-55 23
30 6 7 17 29-5619

SI»
„POLI“ TIMIȘOAI

SERIA A II-a
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 

— DACIA PITEȘTI - - - -
Koncz (min. 80) șj 
81), respectiv Togan 
Gheoacă (min. 31).

2—2 (0—2) : 
Dicui (mln. 
(min. 29) (1

Orol (mii
(mln. 54)

METALUL MIJA — DUNĂREA 
CAlArași 2—1 (1—1): I. Tran
dafir (min. 44) șl Năstase (min. 
75 — din 11 m), respectiv Farin 
(mln. 40).

JIUL PETROȘANI — CHIMIA 
RM. VILCEA 2—0 (1—0) t Henzel 
(min. 20) șl Mor om e te (min. 65).

SPORTUL „30 DECEMBRIE*  — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 1—4 
(0—0) : Pop (mln. 73).

MINERUL MOTRU — l.C.I.M. 
BRAȘOV 2—0 (1—0) : Napu (mln. 
38) și Cojocar» (min. 87 — din 
11 m).

GAZ METAN MEDIAȘ — F.C.M. 
CARACAL 3—1 (2—0) : Predatu
(mln. 9), Pusta! (min. 39) șl Ro
tar (mln. 76 — din 11 m), res
pectiv Morar» (mln 62).

TRACTORUL BRAȘOV — PAN
DURII TG. JIU 5—1 (2—O) : Ad. 
Vaslle (mln. 2 șl 38), Moșoman 
(mln. 61), Șlțcă (min. 05) ți MJ-

A. S. 1
VER1N 
BLATINă 
(min. 83 
(min. 76

C. s. 
LUL M. 
din Ma

Kelaur 
P. Volne 
Jugănari 
și «. Ml

L JIUL
2. Chiml
1. F.CJH
4.
5.
(.
1.
>.
9.

M. 
ÎL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Electr 
SP. .. 
I.C.I.J 
Pand 
Gaz ) 
Electr 
Tract*  
Dacia 
C.S. • 
Met. J 
A.S. I 
Metal 
Min.
Dimii 
Met.
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| DINAMO 6 (1) I
I SPORTUL STUDENȚESC 1 (1) I

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp noros și rece ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi : 24—4 
poartă : 16—2), Cornere :
Au marcat : RĂDUCIOIU 
26), MIHAESCU (min. 52). 
MATARU (min. 54). LUPU 
76) si MATEUT .
respectiv DOBRE (min. 36).

DINAMO : Stelea 6 — Viserea- 
nu 6 (min. 46 Varga 7). Rednic 
8. B. Bucur 7. Klein 7 — Mihă- 
escu 7 Mateut 7,5. Lupescu 7 — 
Vaișcovici 6.5 Cămătaru 7. Ră
ducioiu 7 (min. 46 Lupu 8).

SP. STUDENȚESC : Mânu 5 — 
M. Marian 6 C. Pană 6. Cristea 6. 
M. Popa 5 — Țicleanu 5,5, Iorgu- 
lescu I 5. Lucaci 5 (min. 60 Stă- 
niei 5) Dobre 6 — S. Răducanu 
5. Buțerchi 5,5,

A arbitrat M. Salomfa*  (Cluj-Na- 
poca) ; la linie V. Angheloiu și 
A. Rolea (ambii din București).

I F.C.M. BRAȘOV 
IF.C. INTER

Stadion Municipal ; teren toar
te bun ; timp înnorat, răcoros,
vtnt ; spectatori t- circa 6 000. 
Șuturi : 13—11 (pe poartă’ 8—8). 
Cornere : 8—3. A marcat : BARHU 
(min. S3, din 11 m).

F.C.M. : Polgar 8 — Ghergu 6,
E. Moldovan 7. I. Naghi 7. I. 
Plrvu 5.5 — Drăgan 6. Caeiureac
6. Barbu 7. Selimesl 7 — Andrașl 
I 6 (mln. 46 Cseke 6.5) Cigan
7 (min. 73 Mandoca 6).

F.C. INTER : Alexa 7 — coto
ra 7. I. Ene 7. Boar 6. Dobrotă 
7 — M. Stănescu 6. Laurențiu 6.5 
Jurcă 7 — C. Zamfir 7 (mim. 78 
Oiobanu). Radu H 6 (min. 57 
Mărgărit 6). Cașuba 5.

A arbitrat D. Bucluman (Ti
mișoara) ; la linie : Gh. Con
stantin (Rm. Vilcea) șl S. Ursu 
(Suceava).

Cartonașe galbene : CAȘUBA, 
GHERGU. I. NAGHI.

La speranțe : 4—1 (»—#).

■ b ii ’ i ' ■

(min. 62 Cigan, min. 77 Seli- 
meși).

Stelion TRANDAFIRESCU

lua speranțe : 2—2 (1—0) ; 2—4
după executarea penalty-urilor.

(pe 
8—1 

(min.
CA-

(min. 
(min. 79 și 86)

INTR-UN SINGUR SENS

Dinamo și-a impus din start 
jocul, pe care l-a oomitrolat pe 
întreg parcursul partidei, în- 

. scriind pînă la urmă șase go
luri și ratînd alte numeroase 
situații favorabile. Studenții 
s-au rezumat la un joc in... 
retragere, obligați fiind să

SPECTACULOASA EVOLUȚIE
CONSTANȚA, 28 (prin telefon).

Victoria anunța o replică dîrză 
după infringerea din etapa tre
cută. Formația de pe Litoral, a- 
vizată de ambiția bucureștenilor. 
iși dădea seama că nu are decît 
o variantă, cea a... victoriei. 
Constănțenii au pornit lansat, 
prima ocazie notînd-o în chiar 
secunda 25, cînd B. Oprea a ra
tat deschiderea scorului. Același 
jucător trimite cu capul peste 
transversală, în min. 3. Bucureș- 
tenii nu se precipită, ei cunosc 
— șl aplică — bine lecția tempo
rizării, a jocului pozițional, șl. 
in min. 12, deschid scorul, după 
o prelungită acțiune de atac, ul
tima pasă, a lui Coraș, fiind pre
luată de ȚÎRA care șutează de 
la 16 m, la vinclu. Nu trec decît 
5 minute șl F. C. Farul egalează 
prin M. POPA, care reia lu pla
să, cu capul, mingea respinsă de 
Pavel, la șutul Iul Iovănescu. 
Tot M. POPA aduce echipa con- 

-slănțeană in avantaj, tn min. 20, 
fructificind, tot cu capul, cen
trarea lui Tufan. In continuare 

■se acționează deschis, jocul este 
de un bun nivel tehnic și spec
tacular, însă abundă ratările, 
cele mal mari fiind ale iul B. 
Oprea (min. 27), Țîră (min. 36,

icu ULTIMUL SFERT DE ORĂ A ÎNCLINAT BALANȚA
0 1 I F.C. OLT 2 (0) i
2 (1)1 1 „U" CLUJ-NAPOCA

teren 
tatori — 
-6 (pe 
■1. AU 
30) șl

Stadion Viitorul ; teren foarte 
bun ; timn frumos ; spectatori — 
circa 4 000. Șuturi : 18—7 (pe
poartă : 11—2). Cornere : 14—3. 
Au marcat : DUDAN (min. 75)

iabo 6. 71 ȘUVAGAU (min. 77). respectiv
rlgan 6 BIRO I (min. 42).
ntea 6 F.C. OLT : Gherasim 7 — V. 

r 6,5, Popa 6 (min. 61 Șuvagău 7). Mi- 
'odor hali 6 7- Cireașă 7. D. Munteanu 7

— Ruse 7, Eftimle 7, Pistol 6 — 
— Voi- Turcu 6 Pena 6,5 Tulba 5.5 (mln. 
Gheor- 46 Dudan 7).

1 6. Ig- „U« CLUJ-NAPOCA : Prunea 7 
) — D. ■ ~ Gherman 6. Neamțu 6, Doboș
6 (mln. ® (min. 78 Teodorescu). Pojar 8

— PodIcu 6. M. Stoica 6. Cr. Sa- 
(Cra- va 6.5 — Cadar 6. Biro I. 7, Bă-

șl D. nlcă 6 (min. 67 Muntean 6).
jresti — A arbitrat Gr. Macavei (Deva) : 
reșite). la linie : V. Antohi (Iași) șl Al. 
NAT. Mustâțea (Pitești).

i) ; i— 4 Cartonașe galbene : POJAR,
ir de M La speranțe : 1—1 (1—0) ; 6—5

dună executarea penalty-urilor.

Șl MARI SPRE EȘALONUL DE ELITA
------ SERIA A IlI-a-----------------------------------

Gugu

U SE-
1ISTUL 
hiroced 
oveanu

META- 
(echipa 
udată).
u.ezan, 
du, Gr.

Grăia

57-16 44
51-24 39
49-38 35
49-44 35
24- 23 31
32-36 36
32-37 30
35- 42 29
31- 32 28
36- 40 28
32- 36 28
30-35 28
39-49 28
44-42 27
39-47 ti
25- 39 27
37- 53 24
30-38 22

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— C.F.R. TIMIȘOARA 5-0 (3-0): 
Bencze (mln. 1), Bolba (mln 16. 
36 șl 47) șl Sllaghi (mln. 62).

MINERUL CAVNIC — UNIREA 
ALBA IULIA 3—0 (3—0) 1 Azoiței 
(mln. 5 șl 41 — ultimul din 
11 m) și Petran (mln. 31).

GLORIA REȘIȚA — AV1NTUL 
REGHIN 3-0 (2—0) 1 Balazs
(mln. 5 șl 89 — ambele din 11 m) 
șl Setatele (mln. 24).

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
BISTRIȚA 3—3 (0—1) : Balin*
(mln. 73) șl Mihalache (mln. 77), 
respectiv M. Popescu (mln. 39) 
0 Soare (mln. 62 șl 84).

A. S. PAROȘENI VULCAN - 
U. T. ARAD 2—1 (1—1) : Leleșan 
(mln. 14) șl Matula (mln. 88), 
respectiv Mitu (mln. 42).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — CHIMICA TlRNAVENI 2—2 
(2—0) : Harbădă (mln. 4) șl Glu- 
ehlcl (mln. 22), respectiv Dr4- 
gulcscu (mln. 48) și Mărginean 
(mln. 83).

ARMATURA ZA LAV - META
LUL bocșa 1—0 (0—0) : Anton 
(mln. 67).

F. C. MARAMUREȘ — C.S.M. 
REȘIȚA 3—1 (1—0) : Grozavu
(mln. 8). Mlrluță (mln. 49) și 

răminâ in propria jumătate de 
teren, preocupați mereu de 
stăvilirea a acurilor dbnamo- 
viste. Dacă în prima parte a 
intilnirii tabela a arătat 1—1 
aceasta se datorește precipită
rii gazdelor în fața porții a- 
părate de Mânu, rînd pe rind. 
Vaișcovici (min. 5), Răducioiu 
(min. 10 și 11). Mihăescu (min. 
12) și Lupescu (min. 13) ne
reușind să puncteze din pozi
ții de gol. Acest lanț de ra
tări s-a... rupt în min. 26, cînd 
la capătul unei acțiuni pre
lungite, balonul a ajuns la 
Vaișcovici, pe partea dreaptă, 
a urmat centrarea și RĂDU- 
CIOIU a reluat, cu capul, in 
plasă. A urmat, în min. 32, o 
mare ocazie irosită de Cămă
taru (..cap" din 6 m. exact în 
brațele lui Mânu), pentru ra
in minutul următor, la o gre
șeală a lui Viscreanu. Bu- 
țerchi să pătrundă in ca
reu, șutind însă imprecis. 
A doua acțiune a studenților 
avea să se soldeze eu golul 
egalizator, semnat de DOBRE 
(min. 36), cu un șut destul de 
slab, pe jos, balonul strecu-

scăpat singur spre poarta gaz
delor). Coraș (mln. 38 șl 44), la 
acest capitol — al ocaziilor — 
..avantajul» fiind, evident, de 
partea oaspeților.

La reluare, deși a scos doi ju
cători din prima linie și a in
trodus doi mijlocași, Victoria se 
menține la fel de activă în ju
mătatea adversă, prima ocazie a 
„actului doi" aparținînd lui Co
raș (min. 52). Dacă în min. 58 
Pavel se opune la „bomba" lui 
M. Popa, portarul bucureștean 
nu mai poate interveni in min. 
63, la șutul lui MUSTACA, după 
o acțiune inițiată de Ivan, sco
rul devenind 3—1. De ambele 
părți se aleargă după gol, mizîn- 
du-se pe cartea atacului. în mln. 
73, un frumos voleu al iul M. 
Popa ocolește de puțin vinciul, 
dar, peste un minut, MUSTACA 
nu mai greșește ținta, majorlnd 
scorul la 4—1. Se scurg 60 de 
secunde și tabela se modifică 
din nou, CORAȘ Înscriind eu un 
șut plasat, de la 16 m, jos, la 
colț. Ultimul gol al partidei II 
va Înscrie același CORAȘ, care 
transformă cu precizie, In min. 
83, penalty-ul dictat pentru faul
tul comis de Dinu asupra lui 
Culcear. A fost o întîlnire cu o

SCORNICEȘTI, 28 (prin tele
fon). Deși a dominat în marea 
majoritate a timpului, F.C. Olt 
a trebuit să aștepte ultimul sfert 
de oră pentru a-șl apropria o 
victorie pe care, după întreaga 
desfășurare a partidei, o merita 
oricum, iar după numărul oca
ziilor de gol înregistrate în car
netul nostru de însemnări la 
cele două porțl o putea obține 
chiar la un scor mai net. încă 
din primele minute. localnicii 
au asaltat poarta lui prunea, care 
în min. 9 și 15 se remarcă la 
șuturile lui Tulba șl Ruse. Mai 
rapizi, mai atletici, jucătorii lui 
F.C. Olt păstrează inițiativa și 
în minutele 17, 21, 25 și 32 pu
teau deschide scorul la șuturile 
Iui Turcu, Tulba și chiar ale 
apărătorilor Popa și Cireașă. În 
acest interval, preocupați mal 
mult de apărare, clujenii trimit 
primul lor șut pe spațiul porții 
abia tn mln. 35. și totuși, Îm
potriva cursului, jocului cei 
care înscriu sînt oaspeții, după 
o fază neobișnuită: In min 42, 
intr-un moment cînd gazdele se 
aflau cu tot efectivul In terenul 
advers, BIRO primește un balon

Dorobanțu (min. 05), respectiv 
Hodini (mln. 76 — din 11 m).

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
5—6 a—3) : Goran (mln. 7), Ha- 
rabagiu (mln. 69 și 90 — ulti
mul din 11 m), Onlga (mln. 73) 
și Giurgiu (mln. 78), respectiv 
Trăistaru (min. 12, 55 șl 70),OIo- 
șutean (mln. 17 șl 37) șl China 
(mln. 48).

Relatfirl de la : ȘL Vida, M. 
Palcău, p. Fuchs, N. Străjan P. 
Comșa, C. Crețu, N. Danciu, A. 
Crișan și Th. Vulpe.

L „POLI» TIM.
2. U.T.A.
3. Gloria B-ța—
4. Olimpia
5. Unirea A.I.
6. F.C. Maram.
7. Armătura
8. A.S.A. Progr.
9. C.S.M. Reșița

10. Strungul
11. C.F.R. Tlm.
12. Chimica
13. Min. cavnle
14. Met. Bocșa
15. Gloria Reșița
16. Dacia Orăștie
17. A.S. Faroșenl
18. Avintnl 

30 22 5 3 83-34 49
30 211 8 71-32 43
30 17 5 8 60-28 39
30 16 7 7 56 25 39
30 16 1 13 59-41 33
30 13 4 13 51-44 30
30 14 2 14 34-50 30
30 12 5 13 52-49 2)
30 13 2 15 41-40 28
30 11 6 13 43-44 28
30 12 4 14 38-44 28
30 12 2 16 52-54 26
30 12 2 16 43-48 26
30 10 6 14 34-33 26
30 11 4 15 34-59 28
30 11 2 17 31-68 24
30 10 3 17 30-47 23
30 4 5 21 19-74 13

rindu-se pe sub Stelea, in pla
să : 1—1.

Și mai insistentă avea să fie 
dominarea dinamoviștilor după 
pauză, o dată cu introducerea 
lui Lupu, care a limpezit și a 
dat „culoare" acțiunilor. După 
al doilea șut al oaspeților, ex- 
pediat de Țicleanu (min. 48) 
și respins cu dificultate, de sub 
„transversală", de Stelea, în 
corner, Dinamo a început să 
zburde, jucînd. practic. Ia 
o singură poartă. Și golurile 
au început să curcă. Mai intii 
a marcat MIHAESCU (min. 
52), apei CĂMATARU (min. 
54), cu o splendidă lovitură de 
cap. Tot Cămătaru (min. 53) 
a trimis balonul în bară, pen
tru ca. in continuare, LUPU 
(mim. 76), cu o reușită execu
ție, să-l învingă din nou pe 
Mânu. Ultimele două go
luri îi aparțin lui MATEUȚ 
(min. 79 și 86), ambele in 
urma unor frumoase pase 
scurte la două lovituri .libere 
din afara careului.

Gheorghe NERTEA

A SCORULUI
If.C. FARUL 4 (2)1
| VICTORIA 3 0) I

Stadion 1 Mai ; teren bun. timp 
înnorat ; spectatori — circa 
20 000 ; Șuturi 17—12 (pe poartă 
7—6). Cornere 10—4. Au marcat : 
M. POPA (mln. 17 șl 20) și MUS
TACA (min. 63 șl 74). respectiv 
ȚÎRA (min. 12) si CORAS (mln. 
75 si 83 — ultimul din 11 m).

F.C. farul : Anton 6 — Tu
fan 6. Dinu 6. Tătăran 7. Cămud 
6.5 — Mustacă 7. T. Ivan 7, Io- 
vănescu 6 (mln. 83 Dorobanțu) — 
Funda 6 (mln. 64 Dumitru •),
B. Onrea 6. M. Popa 7,5.

VICTORIA : Pava 6 — Cojo- 
caru 6. D. Ștefan 6,5. C. Solomon 
7. M. Pană 6 — 1. Fulga 7. D. 
Dania 6. Coraș 7 — Țîră 6,5 
(min. 46 Ursea 6). Damaschln I 
6 (mln. 46 Ursu). Culcear 6.
. A arbitrat Ad. Moroianu (Plo
iești) ; la linie V. Titorov (Plo- 
penl) și C. Gheorghe (Suceava).

La speranțe : 1—0 (1—0).

• 11 1 * * * * ■■■■■ —
spectaculoasă și pasionantă evo
luție a scorului.

Adrian VASILESCU

in propria jumătate de teren, 
trece de centru și, de la peste 
40 m, sesizînd că Gherasim este 
mult in afara careului, trimite 
mingea cu precizie în plasă: 
0—1. în ultimul minut al primei 
părți, Prunea apără greu un șut 
al lui Pena.

După reluare, asistăm la mi
nute de intensă dominare a gaz
delor. Cu toate acestea, oaspeții 
trec pe lîngă majorarea scoru
lui, în min. 57, cînd Blro ratea
ză la o fază simplă, reluînd „cu 
latul", de Ia 6 m, pe lingă poar
ta goală. Această ratare * fost 
parcă un semnal care i-a trezit 
pe localnici. Ei trec, acum, la 
atacuri dezlănțuite, muțind prac
tic jocul tn terenul alb-negrilor. 
In min. 63. Prunea. salvează 
spectaculos, de două ori la ace
eași fază, dar cu toate că a avut 
o zi excelentă, tn min, 75, cl tre
buie să se recunoască învins la 
pătrunderea impetuoasă a fui 
DUDAN, pe aripa dreaptă, care 
șutează puternic, pe jos, din 
unghi dificil, Înscriind in colțul 
iung: 1—1. Clujenii, care, pînă 
acum, vedeau conturîndu-se 
două puncte atit de mult visate 
și de necesare, iși pierd parcă 
deodată elanul și încrederea, au 
momente de derută și, după nu
mai două minute, primesc al doi
lea gol, înscris de ȘUVAGAU, 
care reia de aproape, după o 
fază de atac prelungita in ca
reul oaspeților.

«odu URZI^e*NU

GREU Șl CU MARI EMOȚII
BRAȘOV, 28 (prin telefon). 

Start de partidă fără obișnu
itele minute de tatonare, am
bele echipe jucînd pe cartea 
atacului. Ocaziile de gol t-au 
succedat rapid. la ambele 
porți. în min. 3. Moldovan a 
trimis o diagonală pentru Se- 
limeși, în careu, dar... pre
luare greșită și mare ratare. 
Ceea ce avea să se IntîmDle 
și în min. 4. cînd. la centra
rea lui Caeiureac. libero-ului 
Naghi nu l-a reușit .foarfe
că", de la 6 m I Sibienii se 
apără grupat si răspund arin 
două contraatacuri tăioase aie 
lui C. Zamfir (min. 5 și min. 
8). la ultimul portarul Polgar 
fiind nevoit să iasă la circa 
30 m pentru a degaia. Tn 
plină dominare a gazdelor 
care gresesc mult la construc
ție, Inter dă iar mart “moții- 
galben-negrilor mai ales *r»  
min. 15 : atunci, la combina
ția Cotora — Laurectiu ilti- 
mul a centrat de pe oretota 
și Radu II a ..șters" transver
sala cu capul. F.CM. răspun

ETAPA A 28-a A DIVIZIEI A

VICTORIE
GALAȚI, 28 (prin telefon).

Oțelul și-a croit drum cu 
greu spre primul gol care 
trebuia să însemne eliberarea 
echipei de complexul unui 
meci angajant, de mare miză. 
Conform așteptărilor, S.C. Ba
cău se dovedea o parteneră 
incomodă, specialistă a mar. 
cajului strict. cu posibilități 
de pressing și disponibilități 
de a ieși ușor dintr-o apă
rare aglomerată pe uri con
traatac tăios. Treptat, lnsfi, 
mijlocul gazdelor devine «tă- 

. pinul unei zone în care Bur- 
leanu și Tismănaru din tabă
ra cealaltă, lipsiți ■ șl- de a- 
plomb, și de inspirație, ce
dează terenul. In min. 28, O. 
Popescu ratează două lovituri 
succesive cu capul, trimițînd 
alături de poartă, anunțîndu-1 
parcă . pe Arvinte că perioada 

' lui de liniște s-a terminat
Bacăul mai are însă posibili
tăți să replice imediat, cînd 
Grigoraș, strecurat abil prin
tre I. Gigi și Anghelinei, in
tră singur în careu (min. 31), 
dar trage imprecis. Sfîrșitul 
primei reprize aduce liniștea 
jinduită : în min. 45, Burcca 
a centrat precis, Chebac a 
transmis cu capul pînă la 
HANGHIUC și acesta, tot cu 
capul, a pus capăt acestui 
^g-zag de biliard al balonu
lui, reluînd în plasă.

La puțină vreme . după re
luare (min. 54), gălățenii s-au 
distanțat, după ce O. Popescu 
■ executat un corner pînă la 
M. STAN, care a șutat din 
voleu la rădăcina barei t 2—0. 
După numai un minut, Grigo-

HANGANU, GOL SPLENDID !
HUNEDOARA, 28 (prin tele

fon). Desigur, privind clasamen
tul, vă imaginați miza partidei 
de la Hunedoara. A fost însă un 
joc curat, disputat, în care lo
calnicii au obținut o prețioasă 
victorie, întru totul meritată, dar 
muncită, fiindcă replica Rapidu
lui nu a fost deloc rea. Adevă
rul e că din „contrele" a două 
atacuri destul de sterile au În
vins cei care au beneficiat de 
inspirația a doi jucători: Nicșa 
și Hanganu. Ei aveau să deciaa 
soarta partidei. In min. 23, Peț- 
cu a trimis o minge in adinci- 
me, iar „libero“-ul NICȘA și-a 
adus aminte că a fost vlrf, a 
pătruns șl a înscris din unghi, 
după ce arbitrul, Inspirat In 
acea fază, lăsase avantaj și la 
Petcu și la autorul golului, ulti
mul in suprafața de pedeapsă. 
In prima repriză au mai fost 
două centrări frumoase ale lui 
Bardac (min. 4 și 14), dar ni
meni n-a venit la întîlnirca eu 
mingea de gol. Iar la poarta 
cealaltă, în min. 25, lomțâ a 
scos de sub transversală șulul- 
oentrare al lui Aprodu. iar în 
min. 37, la un atac rapidlst, am 
văzut fault în careu, arbitrul a 
văzut însă... avantaj, dar Dra- 
ghici a ratat de la 10 metrii

După pauză am găsit-o j <Mn 
nou tn atac pe echipa gazdă, In 
minutul 49 Barba scoțtnd de 
lîngă bară șutul lui Gabor dar, 
tn mln. 54, n-a mal putut fac*  
nimic: Coran t-a pasat lui HAN
GANU, acesta a preluat balonul 
din lateral stingă, a făcut clțiva 
pași spre interiorul terenului șl, 
de la 30 de metri, din nnghl, a 
șutat fulgerător in colțul lung șl 
a Înscris imparabil, la vincld: 
9—0, gol de .Mondiale"!

de cu două atacuri bine fina
lizate, dar stopate de porta
rul Alexa (min. 17 și 20). Par
tida este echilibrată, insă, in 
min. 39, Polgar se evidenți
ază din nou la șutul, violent 
al lui Stănescu. Opt minute 
după reluare Cașuba (n-a fost 
ofsaid I) a făcut un sprint 
prelungit și, după ce La dri
blat și pe Polgar, a șutat 
mult peste poartă. Ce ocazie I 
Golul victoriei avea să se în
scrie in min, 55; atunci, Ci- 
gan și Boar au sărit la cap în 
mijlocul careului, brașoveanul 
a fost dezechilibrat clar de 
Boar și arbitrul a apreciat 
neregulamentară intervenția 
sibianului. Penalty-ul acordat 
a fost transformat eu si
guranță de BARBU. InteT nu 
s-a resemnat deloc, a forțat e- 
gnlarea, pe care ar fi meri
tat-o. dar fie că Polgar a e- 
vitat-o (miri. 60 și 87). fie că
C. Zamfir a ratat (min. 73) ț 
ratări pe care le-am consem
nat șl In tabăra gazdelor

PREȚIOASĂ
| OTELUL
| S.C. BACĂU

Stadion Dunărea ; teren alune
cos ; timp ploios ; spectatori — 
circa 6 OOfl. Șuturi : 13—4 (pe 
poartă : 5—1). Cornere : 7—5.
Au marcat : HANGHIUC (min. 45) 
și M. STAN (min. 54).

OȚELUL : Călugăru 7— G 
Popescu 6. Anghelinei 6 Balceâ 
6,5. I. Gigi « — M. Stan 7.8. To
fan 6 (min. 62 Podoabă 6). Che- 
bao 7 (mln. 87 Huibăn). ‘ Burcea 
T — Hanghiuc 7. O. Popescu 7.

S.C.: Arvinte 8 — Ciudln ' 6, 
Artenl 6 Ffșle 8; Jcrcălău 6 —
Burleanu 5. Andries 6. . Tismăna
ru 5 (min. 56 .V, Ene 6). G. Fulg® 
8 (min. 3« Selnteie 6) — Soiman 
I. Grigoraș 6.

A arbitrat M. Constantineseo 
(București) ; la linie : Cr. Teo
dorescu (Buzău) șl I. Niculitov 
(Focșani).
.Cartonase galbene : CIUDIN.
La speranțe : 6—1 (3—0).

raș, deschis de Șoiman, tot 
singur cu portarul, ca și la 
prima ocazie irosită, nu mai 
greșește ținta de această da
tă, dar Călugăru respinge cu 
un reflex excepțional, Din a- 
cest moment, rezervele Ba
căului se termină, pare o e- 
chipă conștientă de forma su
perioară a adversarei sale, 11- 
mitîndu-se în continuare să 
„închidă" jocul, pentru a limi
ta scorul la proporții onora
bile. O ajută în acest sens șl 
Podoabă, și Burcea, care, ta» 
mln. 76 »l 24. ratează ocazii 
dare.

Ion CUPEN

| CORVINU’
I RAPID

Stadion Corvinul ; teren moale ț 
timp frumos (dar a plouat îna
inte de meci) : spectatori — cir
ca 5 000. Șuturi : 7—10 (pe poar
tă : 6—3). Cernere : 9—4. Au
marcat : NICȘA (min. 23) sl
HANGANU (min. 54).

CORVINUL : Ionită 7 — Bar
dac 7. Tîrnoveanu 7. Nicșa 8. 
Cooan 7 — I. Petcu 5. Suciu 7, 
Hanganu 8 — Gabor 6 (min. 75 
Iordache 5). I. Cojocaru 5 (mln. 
55 Bogza 5). E. Marian 5.

RAPID : Barba 7 — Cirstea 
Rada 6. Bacoș 7. Vamesu 6 —
Drăghici 6. Aprodu 5 (mln. 46 
Pomohacl 5). Constantinovici 6, 
L. Hie 6 — Goantă 6. DamaschLn 
H 5 (min. 70 Craiu 6).

A arbitrat A. Porumboiu (Vas
lui) ; la linie : V. Curt (Constan
ța) și T. Demian (Zalău).

Cartonase galbene : SUCIU. L 
PETCU; RADA.

La speranțe : S—o (1—0).

e—11
Rapid a acționat destul de bi

ne la mijloc, dar „în fată" a 
manifestat aceeași ineficacitate. 
Totuși, Rapid ar fl putut să În
scrie golul de onoare In min. »3, 
elnd, ta» lovitura liberă executa
ți de Goantă, un fundaș din 
^rid» a tinut mingea între 
mină și corp, însă arbitrul a re
fuzat un penalty — după noi dt 
se poate de dar!

Constantin ALEXE
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Reprezentativele noastre de volei înaintea jrs'i^ariiiijr CE.

TURNEUL MASCULIN DE CALIFICARE

în „Cupa Mondiala" de la Suhl

RĂSUNET PENTRU TIRUL NOSTRUUN SUCCES DE
SUHL, 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru special). Iată 
amănunte despre extrem 
de valoroasa victorie a tinăru- 
lui nostru reprezentant. Sorin 
Babii, în proba de pistol cu 
aer comprimări!, a „Cupei Mon
diale",. de la Suhl. O dată in 
plus, în competiție cu cei mai 
valoroși specialiști ai pro
bei de pistol din lume, cam
pionul nostru olimpic (la pis
tol liber) și european (la pis
tol 16 m), și-a redovedit va
loarea incontestabilă pe care 
o posedă la această oră, dști- 
gind de o manieră impresio
nantă o aprigă luptă psiholo
gică. purtată ou mai vechile 
sale „cunoștințe”, sovieticul 
Igor Basinski. sau vestitul 
Uwe Potteck (R.D.G.). Scrin 
s-a clasat primul ia concursul

CONCURS DE TIR 
CU ARCUL, LA SOFIA

SOFIA, 28 (Agerpres). — în 
concursul internațional de tir 
cu arcul de la Sofia, la femi
nin s-au desfășurat Întreceri
le de la 76 tn ți 60 m, cele 
mai bune rezultate fiind obți
nute de Natalia Bolotova 
(U.R.S-S.) 542 puncte, armată 
de românca Diana Nicolaesca 
519 p, Sonia Gromova (U.R.S.S.) 
519 p. Zo En Sil (R.P.D, Co
reeană) 506 p etc. La mascu
lin pe primul loc al clasamen. 
tulul se află Jaroslav Vusak 
(Cehoslovacia) 514 p.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu 

prilejul concursului 
desfășurat la Hefei, 
Zhao Cunlin a sta
bilit un nou record 
al R.P. Chineze în 
proba de 400 m cu 
timpul de 45.08. Ve
chiul record era de 
46.07.

BADMINTON • 
tn ..Cupa Mondială", 
la Jakarta. au fost 
consemnate următoa
rele rezultate : Ca
nada — Hong Kong 
4—1. Noua Zeelandă
— S.U.A. 6—0. Aus
tralia — R.F. Ger
mania 3—2. Finlanda
— Austria 4—1. Nor
vegia — Sri Lanka 

4—1.
BASCHET • Com

petiția feminină de 
la Praga s-a încheiat 
cu victoria selecțio
natei U.R.S.S., care 
a întrecut. în finală, 
cu scorul de 104—76 
(56—45) formația Bul
gariei. tn meciul pen
tru locurile 3—4. re
prezentativa Cubei a 
dispus cu 73—87 
(45—20) de echipa Ca
nadei. * * Rezultate în

primei ediții a campionatului 
feminin de spadă a arătat ast
fel : Alina Moțe» — Marcela 
Zsak 8—3, Einiike Muzsnay — 
Lila Muzsnay (C.S.S. — I.L.F. 
Satu Mare) 8—3, Erik* Sebeș-
*y«n — Anca Colația (I.E.F.3.)
8—6. Iudith Gyurkaa — Simo
na Toma 8—6 ; E, Muzsnay — 
Moțea 8—6, Gyurkan — Se- 
beslyen 8—4 ; pentru loc. 3—4 1 
Moțea — Sebestyen 8—3 ț 
pentru loc. 1—2: E. Muzsnay 
— Gyurkan 8—4. Invingătoa- 
rea s-a dovedit, intr-adevăr, 
cea mai stăpînă pe sine dintre 
finaliste, știind cind să aș
tepte și, mai ales, cînd să 
puncteze, spre deosebire de 
învinsa sa din asaltul decisiv, 
care n-a mal avut răbdarea și 
nici Inițiativa dovedite în 
asalturile anterioare, rfnd a 
și cîștigat etapa a Il-a-

Proba individuală femini
nă de spadă a fost urmată de 
disputa flore tiștMor, Înche

registrate tn compe
tiția masculină ce se 
desfășoară în diferite 
orașe vest-germane 1 
R.F. Germania — 
Franța 95-04 (46—49), 
Iugoslavia — Selecți
onata secundă a 
U.R.S.S. 92—82 (45—66).

GIMNASTICA • 
Proba masculină din 
cadrul concursului 
de la Varna a re
venit sportivului bul
gar Stoicio Gocev, 
clasat pe primul loc 
la individual compus, 
cu 55,75o p. La fe
minin au terminat 
pe locul întîl, la ega
litate. trei sportive 5 
Oksana Karavaeva 
(U.R.S.S.), Lori Strong 
și Liana Homa (am
bele Canada), cu cî- 
te 37,200.

POLO • La Tbili
si, prima reprezcMtO) 
tivă a U.R.S.S. a în
trecut eu scorul de 
10—4 (2—0. 2—0. 3—1,
3— 3) formația Gre
ciei, iar selecționata 
R.F. Germania a dis
pus cu 14—8 (3—S.
4— 2. 3—1, 4—2) de e- 
chipa Bulgariei.

SĂRITURI • Pro

FINALELE DACIADEI LA SCRIMA
(Urmare din pap 1) 

propriu-zis. la egalitate (587 
p), cu Pîjianov (U.R.S.S.), și la 
3 p, respectiv 4 p de alți doi 
trăgători sovietici, Basinski și 
Kokorev. Astfel că, în finală, 
Babii a trebuit să reziste a- 
cestuî „tertet" valoros din 
Uniunea Sovietică. La primul 
foc a cedat supremația (10,0 
față de 10,2 pentru Pîjianov), 
pentru a reveni apoi pe pri
mul loc, după o serie excelen
tă (10,4 — 10,2 — 10,2 — 10,3) 
prin regularitatea sa. La fo
cul al 6-lea al finalei a capotat 
cu 94 p, trecînd iarăși pe lo
cul secund, dar a urcat din 
nou pe primul loc. pină la 
penultima execuție rând. ou 
un 8J absolut surprinzător. a 
pierdut din nou. aparent defi
nitiv supremația. de astă 
dată, in Savoarea lu! Basinski. 
Ultânnă foc a fost de-a drep
tul senzațional. Babii „adunln- 
du-se“ in mod exemplar și 
reușind un 10,4 p, care l-a *-  
dus din nou și pentru tot
deauna pe primul ioc. (Pijia- 
nov — Mp, Basinski — 
9,4 p !). Aatfei că, tn ulti

COMPETIȚII
* ROMA — Etapa a 6-a a 

Turului ciclist al Italiei, desfă
șurată pe traseul Potenza — 
Campabasao (223 km), a reve
nit rutierului Ștefano Joho In 
6.06:45. Desfășurată pe tra- 
oeui Isarnla — Roma (208 km), 
etapa a T-a n. fost cflștigaită de

ba masculin*  de la 
platformă din cadrul 
concursului de la 
Merida (Mexic) a fost 
ciștigată de sporti
vul mexican Fernan
do Plata, cu 565,14 p. 
Pe locurile următoa
re s-au situat cuba
nezul Luis Delgado 
534,69 p. șt spaniolul 
Rafael Alvarez 502.86 
p. A Proba feminină 
de trambulină de 
la Aachen (R. F. 
Germania) s-a înche
iat cu victoria spor
tivei vest-germane 
Monika Kuhn 394,53 
p.. urmată de compa
trioata sa Doria Pe- 
cher 374.70 p.. șl de 
Doerte Lindner (R.D. 
Germană) 367.53 o.

ȘAH • în „Me
morialul Capablanca" 
de la Holguin, după 
4 runde în fruntea 
clasamentului se află 
maestrul iugoslav 
Stefan Djurici. cu 3 
puncte, urmat la o 
jumătate de punct de 
cubanezii Arencibta 
și Sariego. La femi
nin conduce Zola 
Leiciuk (U.R.S3.), 
cu 3 puncte.

iată la capătul unei finale pre
sărată cu multe surprize. Ti- 
țiul de campion național și 
cîștieător al Daciadei 1989 a 
revenit ftaretlstului George 
Oanoea, de la Clubul Steaua, 
reprezentant al generației 
mal virstnice, care a reușit 
un parcurs de regularitate.

Etapa a II-a a fost încunu
nată de următoarele rezul
tate : M. Predescu (Steaua) — 
A. Borșodi (Poli. Tim.) 10—6, 
P. Ducu (Steaua) — G. Oanoea 
(Steaua) 10—7, L. Buzan 
(Steaua) — A. File (Flacăra 
Satu Mare) 10—6, K. Molea 
(Steaua) — Gh. Pordea (C.S.U. 
Tg. Mureș) 10—5 ; Ducu — 
Predescu 10—8, Buzan — Mo
lea 10—8 : pentru loc. 3—4 : 
Molea — Predescu 10—6 ; pen
tru Ioc. 1—2 : Buzan — Ducu 
10—8.

Iar în finala cane avea să 
desemneze Învingătorul ac
tualei ediții, reunimd primii 8 
floretiști ai țării din acest an, 
s-au înregistrat, rezultatele: 

mele 5 întilniri „la înalt ni
vel" avute cu elita întreagă a 
probei, Sorin Babii a cîștigat 
4 în mod absolut (pe primul 
loc), în a 5-a, la C.M. de la 
Sarajevo, venind pe locul 
3, cu medalie de bronz I

•Clasamentul probei a foet ‘ 
publicat în numărul de sîm- 
bătă al ziarului nostru.

Și Anișoara Matei s-a ca
lificat în finala probei de pis
tol 10 metri, pe poziția a 4-a, 
dar, consecventă cu „rateu
rile" sale de-acum clasice, a 
pierdut un loc pină tn finali, 
intr-o întrecere In care, bu
năoară, soriestica Nino Sa- 
lukvadze a urcat de pe locul 
«. Pe 1!

BKZULTATr TEHNICE, pistol 
10 m, feminin: 1. Svetlana Smir
nova (URSS) 484.0 p: 2. Nino Sa- 
lnkvadze (URSS) 482.2 p: 3. Ll- 
selotte Breker (RFG) 481,6: 4.
Anke Voelker (RDG) 481.6 p: 5. 
Anlsoara Matei (România) 430,2 
p: 6. Julita Macur (Polonia) 
476.8 p; 7. Marglt Karpatine (Un
garia) 475,6 p: 8. Monika Schllle- 
der (RFG) 474,7.

Radu TIMOFTE

CICLISTE
elvețianul Urs Freuier cu 
timpul de 5.31:14. Lider al 
clasamentului general ae men
ține italianul Sllvano Con- 
tini, urmat de portughezul 
Acacio da Silva, la 11 secunde, 
Giupponi (Italia), la 15 se
cunde etc.

* PARIS. — Etapa a treia 
a competiției „Tour d'Ar- 
morique", încheiată la Nan
tes. a revenit rutierului fran
cez Charly Mottet, înregistrat 
pe distanța de 145 km in 
3:54:40. Lider al clasamentu
lui general se menține france
zul Laurent Jalabert, urmat 
de coechipierul său Jean- 
Claude Colotti și polonezul 
Krzystof Wiatr, ambii la 2 s.

PENTRU prima dată, după 18 
ani. echipa Arsenal Londra a in
trat tn posesia titlului de cam
pioană a Angliei, totalizlnd în 
clasamentul final 76 puncte (go
laveraj 73—36). urmată de F. C. 
Liverpool — 76 n (65—28). Not
tingham Forest — 64 d. Nor
wich — 62 p. Derby — 58 p etc. 
Arsenal a cucerit titlul datorită 
faptului că a marcat mai mul
te goluri declt Liverpool, tn der- 
by-ul campionatului. Arsenal a 
învins. în deplasare, cu 2—0 (0—0) 
pe F.C. Liverpool, prin golurile 
înscrise de Smith (mln. 53) și 
Thomas (min. 90)!

FINALA „Gupei Belgiei" se va 
disputa la 4 iunie, pe stadionul 
..Heysel" din Bruxelles. între 
Anderlecht Bruxelles și Stan-

A. File — R. Molea 12—10, P. 
Ducu — B. Sorooeanu (Meca
nica Bistrița) 11—9, G. Oancea 
— S. Mureșaa (Progresul Buc.) 
10—5 ; M. Predescu — L, Bu
zan 10—4 ; Ducu — File 10—6, 
Oancea — Predescu 10—6 ț 
pentru loc. 3—4 : Predescu — 
File 10—8 ; pentru loc. 1—2 : 
Oancea — Ducu 10—6. în ceea 
ce privește surprizele acestei 
finale, să subliniem înfringe- 
rea încă din primul tv a fa
voritului nr. 1, Molea, ce-1 
drept în prelungiri (după pă
rerea noastră intr-un asalt ne
cronometrat, care a depășit 
timpul regulamentar), după 
ce floretistul militar a con
dus pînă aproape de final 
(8—7 și 10—9). și înfrfngerea 
netă suferită de celălalt 
candidat autorizat la tlflu, 
Buzan în fața lui Predescu. 
Se poate spune. în aceste con
diții. că Oancea a avut o par
te favorabilă de tablou, dar 
faptul că el a trecut cu sigu
ranță d° Predescu si de Ducu 
arată că victoria finală n-a 
foet o întîmplare.

Sala sporturilor „Dacia" din 
Baia Mare va găzdui, jn par
tea a doua a acestei săptămâni, 
una dintre competițiile volei, 
balistice continentale de inte
res și importanță: turneul de 
calificare pentru faza finală a 
Campionatului European mas
culin, programată între 21 sep
tembrie și 2 octombrie în 
Suedia (alte trei „preliminarii" 
vor avea loc concomitent în 
R.F. Germania, Polonia și 
Norvegia). In toate cele 4 tur
nee de calificare sînt angre
nate 18 echipe, exceptate fiind 
doar primele 3 clasate la edi
ția precedentă (U.R.S.S.. Fran
ța, Grecia) și țara organizatoa
re (Suedia) a fazei finale.

La turneul de la Baia Mare 
iau parte 4 echipe: România, 
R.D. Germană, Belgia si Tur- 

MECIURI-TEST ALE
In cadrul pregătirilor pentru 

turneul de calificare la C.E. 
feminin, turneu ce va avea 
loc in perioada 16—18 iunie in 
Franța (participante : Fran
ța. România. Grecia și Elve
ția). reprezentativa țării 
noastre și-a prevăzut în calen
dar 4 partide de verificare in 
compania echipei Iugoslaviei 
(care va participa la rindul 
pi, la calificări î.n Spania). 
Voleibalistele române și iugo
slave s-au întîlnit în două 
partide la Vîrșeț (vineri și 
simbătă). iar ieri la Bu- 
ziaș, ultimul joc urmînd să-l 
susțină astăzi tot în orășelul 
timișean. în meciurile de 
la Vîrșeț. echipa noastră a

ACTUALITATEA LA TENIS
ÎN SEMIFINALELE turneu

lui masculin de la Marsilia, 
Ivan Lendl l-a întrecut cu 6—1,
6—2 pe Mats Wilander, iar An
dre Agassi a dispus cu un scor 
identic: 6—1, 6—2 de Kent 
Carleson. REZULTATE înregis
trate în ultimele partide din 
optimile de finală ale turneu
lui feminin de la Geneva: Ma
nuela Maleeva (Bulgaria) — 
Beverly Bowes (S.U.A.) 6—T,
6— 0, Elise Burgin (S.U.A.) — 
Cecile Cohen (Elveția) 6—4,
7— 5. Laura Garrone (Italia) — 
Shawn Stafford (S.U.A.) 6—0, 
6—3, Belinda CordweH (Noua 
Zeelandă) — Camille Benjamin 
(S.U.A.) 6—2, 2—6, 7—6.

dard Lifege. In manșa a doua 
a semifinalelor F.C. Malines — 
Anderlecht 3—1 (In tur 0—2) șl 
F.C. LiCge — Standard LiSge 
1—2 (In tur 1—0).

DISPUTAT la Belfast, meciul 
amical dintre selecționatele Irlan
dei de Nord șl Chile s-a înche
iat cu 1—0 (1—0) în favoarea fot
baliștilor chilieni I După cum se 
știe. în cadruil actualului turneu 
în Europa Chile a mai susținut, 
la Londra o partidă în compa
nia Angliei. încheiată nedecis : 
0—0.

MECIUL dintre „chinele Scoției 
și Angliei, disputat Ia Glasgow 
în cadrul ..Cupei Stanley Rous“ 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 
(1—0) tn favoarea jucătorilor 
englezi. Au marcat Waddle și 
Buli (un tînăr jucător din liga 
a treia, vîrf de atac, selecționat 
special neutru această partidă'.

LA BRUXELLES, în meci ami
cal : Belgia — te;oslavia 1—6 
(0—0). A înscris Van der Linden 
(min. 77 din penalty).

IN preliminariile Campio
natului European pentru echipe 
de tineret (gruna a 7—a). la 
Luxemburg, formațiile Luxem
burgului sl Belgiei au terminat 
nedecis : 6—0.

IN preliminariile campio
natului MONDIAL (zona a- 
siatică) echipa Singapore a între
cut cu 3—6 (2—0 formația Ne
palului. Au marcat Ahmad (2) 
sl Peng.

„CUPA OLANDEI» a fost cu
cerită de P.S.V. Eindhoven. în
vingătoare cu 4—1 (2—0). în fi
nala disputată, la Rotterdam, ou 
formația F.C. Groningen. Goluri
le au fost marcate de Ellerman 
(2), Romario, Kieft, respectiv 
Mei jar.

REZULTATE Înregistrate în e- 
taoa a 10-a a turneului final aa 
campionatului elvețian : Neu- 
chătel Xamax — Wertingen 1—2 : 
Servette Geneva — Young Boys 
Berna 6—2 ; Grasshoppers Zu
rich — Bellinzona 2—0 ; Lucerna 
— r.C. Sion 1—0. tn clasament 
conduce Lucerna 27 puncte, ur
mată de Grasshoppers Zflrtch 26 
puncte sl F.C. Sion 24 puncte.

ÎN ETAPA a 2T-a a campio
natului Cehoslovaciei, lidera 
clasamentului, Sparta Praga, a 
terminat la egalitate: 0—0, pe 

cia, primele două clasa le obți- 
nînd calificarea. Compeliția, 
care stîrnește un interes deo
sebit în rîndul amatorilor de 
sport băimăreni, se desfășoară 
joi. vineri (de La ora 16) și 
simbătă (de la ora 13). Prima 
dintre echipele oaspete sosită 
(de miercurea trecută) la Baia 
Mare este cea ă R.D. Germane 
care sef pregătește pentru start 
alături de reprezentativa noas
tră. Celelalte două participante 
sînt așteptate să sosească pînă 
miercuri. La turneu au fost 
delegați arbitrii KrauS (Israel), 
Stilianidis (Cipru), Depes (Ce
hoslovacia) și Zalazny (Polo
nia). Delegat tehnic al Confe
derației Europene de Volei și 
arbitru judecător va fi Atha- 
nasis Beligratis (Grecia).

ECHIPEI FEMININE
pierdut în prima zi (2—3), dar 
și-a luat revanșa in întâl
nirea următoare (3—0). Ieri, 
în sala „Victoria", dim Buziaș, 
voleibalistele române au cîș- 
t gat din nou (3—1). în echipa 
României au fost folosite 
jucătoarele : Gabriela Dumi
trescu. Daniela Gîlcă ; Ioana 
Cotoranu, Alina Pralea ; Mi- 
rela Bojescu, Felicia Popescu 
(Georgeta Ene) ; Cristina Pîrv, 
Cristina Buzilă. întîlnirea de 
astăzi, ultima, începe la ora 17.

ALTE ÎNTRECERI
beijing. — Turneul feminin 

de la Chengdu (provincia 
Sichuan) s-a Încheiat cu victo
ria echipei Cubei care, în me
ciul decisiv, a Întrecut cu sco
rul de 6—0 (14, 2, 8) formația 
R. P. Chineze. în partida pentru 
locul 3, reprezentativa Japoniei 
a Învins cu 3—0 (10, 8, 8) echi
pa S.U.A.

In finala turneului feminin de 
la Haiyan, selecționata R. P. 
Chineze a întrecut eu scorul de 
3—t (9. 8. —6, 10) echipa Cubei, 
tn partida pentru locul trei, re
prezentativa S.U.A. a tnvlns cu 
3—0 (6, 10, 12) echipa Japoniei.

BELGRAD. — Turneul mascu
lin de la Novl Sad s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Iugo
slaviei, care în ultimul meci a 
Întrecut cu scorul de 3—0 (6, 4, 
9) formația Olandei.

MOSCOVA. — In cadru! tur
neului de la Novosibirsk, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 3—0 (9, 7. 0) 
reprezentativa Ungariei, iar Bul
garia a dispus cu 3—2 (15—8, 
14—16. 8—15. 15—12, 15—11) de
formația R. D. Germane.

• Titlul de campioană 
a Angliei, cucerit de 
Arsenal în minutul... 90 al 
meciului de la Liverpool!
• Reprezentativa Chile 
s-a afirmat la Belfast © 
Meciuri în preliminariile 
C.E. (tineret) și C.M. 
(zona Asiei) • Partide 
de cupă și de campio

nat

teren propriu, cu formația Inter 
Bratislava. Alte rezultate: Bohe
mians Praga — Dukla Praga 
1—1, Spartak Trnava — Sigma 
Olomouc 4—1, Dukla Banska 
Bystrica — Slavia Praga 3—1. 
Banlk Ostrava — Ruda Hvezda 
Cheb 3—-2, Skoda PIsen — T.E. 
Vitkovice 1—0. Dunajska Streda 
— Plastlka Nitra 1—0. Clasa
ment: 1. Sparta Praga 40 p, 2. 
Banik Ostrava 88 p, 3. Plastika 
Nitra 30 p.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a 26-a a campionatului Po
loniei: L.K.S. Lodz — Legia var
șovia 2—1, Lech Poznan — Szom- 
bierkl Bytom 0—0, Jagelonia 
Bialystok — G.K S. Katowice 1—1. 
Stal Mielec — Olimpia Poznan 
0—0, G.K.S. Jasztembie — Gor- 
nlk Walbrzych 2—0, Pogon Szcze
cin — Gornlk zabrze 1—4, Ruch 
Chorzow — WMzew Lodz 4—0, 
Wisla Cracovia — Slask Wroclaw 
0—5. In clasament conduc Gornik 
Zabrze și Ruch Chorzow — cu 
cite 43 puncte, urmate de G.K.S. 
Katowice, 41 puncte.

IERI, in campionatul Itali
ei (et. 30): Ascoli — Atalanta 
3—1, Cesena — Verona 0—0, Co
mo — Milan 1—1 (pentru mila
nezi a marcat F. Barest), Inter- 
nazionale — NapoH 2—1 (au în
scrie Berii șt Matthăus, respeo- 
tiv Careca; in formația învins*  
a evoluat șl Maradona), Juven
tus — Florentina 1—1, Lecce -» 
Bologna 1—1, Pisa — Torino 
1—0, Roma — Lazio 0—0, Samp- 
doria — Pescara 4—1. Conduce 
inter cu 52 p (virtuală campioa
nă), urmată de NapoH 43 p, 
Milan 38 p, Juventus 37 p.
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