
rinul in Turneul de calificare la CI. de volei (m) Proletari <tln toate firile. uniH-vă I

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
PE PRIMUL LOC

BAIA MARE, 4 (prin tele
fon). Sîmbătă după-amiază, în 
Sala Sporturilor „Dacia**, pli
nă „ochi**, ca și tn zilele pre
cedente ale oompetiției, s-au 
desfășurat partidele ultimei 
runde a Turneului de califi
care pentru faza finală a Cam
pionatului European masculin 
de volei. Deși încă de vineri 
reprezentativele României și 
R.D. Germane (neînvinse) tși 
asiguraseră accesul la turneul 
final din Suedia, 
din ultima zi n-au fost deloc 
simple formalități. Ba, 
potrivă, au stîrnit și interesul 
public, și ambiția competitoa
relor, oferind de altfel cel 
mai lung program (9 seturi).

Firește, interesul major s-a 
concentrat în jurul derbyului 
competiției, partida 
chipele neînvinse. 
României și R.D.

CLASAMENT FINAL

1. ROMANIA 3 3 0 8:1 8
i. R.D. Germană 3 8 1 7:4 5
3. Turela 3 1 1 3:8 4
4. Belgia 8 • 3 3:8 3

oel maifurnizat
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meciurile

dim-

dintre e- 
oele ale
Germane,

care au și 
bun med din turneu. Echipa 
noastră,
Oros și 
obținut 
—13, 8.

pregătită de Corneliu 
Virgil Dumitrescu, a 
victoria ou 3—1 (7,
5), după o luptă mai 

aspră decît araltă „parțialele1*, 
încă din start sextetul român 
a luat avantaj (6—2), datorită 
serviciilor bine dirijate și blo
cajelor „pe fază“, al căror ran
dament avea să slăbească însă

(Continuare tn oao o 4-a)

In „cupa (<ir[i(iți“ la polo pentru Juniori

ULTIMA PARTIDA

La Campionatele Europene de box

D. DUMITRESCU Șl R. OBREJA - MEDALII DE ARGINT

bazinul 
s-au in- 

cadrul
Duminică seara, in 

Dinamo din Capitală 
cheiat întrecerile din 
Turneului internațional de polo 
pentru juniori dotat cu „Cupa 
Carpați**. Faptul că in ultima 
partidă a concursului a fost 
programată întilnirea care a- 
vea să stabilească formațiile 
clasate pe primele două locuri, 
echipele ROMÂNIEI și BUL
GARIEI. confirmă previziunile 
specialiștilor. Tinerii noștri re
prezentanți au luptat cu ar
doare pentru victorie, au avut 
momente bune de joc (la sco
rul de 6—7, în min. 20,55 min
gea expediată puternic de 
Cretu a întîlnit bara), dar in 
final au fost nevoiți să se re
cunoască învinși de o forma
ție mai puternică și mai ma
tură (majoritatea componenți- 
lor echipei adverse activează 
în prima divizie !). Scor final: 
6—10 (1—1. 3—3. 2—0. 0—3).

Disputa a început în nota de 
dominare a sportivilor bulgari, 
care în min. 4,16 conduoeau cu 
3—0. Diferența de două-trel

s-apuncte 
cel de 
juniorii 
pas de 
nereușită a diminuat. . .
elanul sportivilor români. în 
urma acestei infringeri (sin
gura in cele cinci meciuri sus
ținute) echipa țării 
s-a clasat pe locul 2.

Au Înscris: Cazacu 
can. Crețu, Andrașoni 
iar pentru învingători A. Pa- 
ceaev 4. N. Paceaev 3. R Si- 
meonov 2. Kostadinov. Au ar
bitrat P. Hasekioglu (Grecia) 
și B. Simonian (U.R.S.S.).

în celelalte două meciuri ale 
ultimei reuniuni: TURCIA — 
R.D.G. 12—8 (4—3. 3—1. 2—1, 
3—0) și CEHOSLOVACIA — 
POLONIA 13—7 (3—0, 3—2,
g 2 g

CLASAMENT: 1. Bulgaria
10 p, 2. România 7, 3. Ceho
slovacia 7. 4. Polonia 4. 5. Tur
cia 2, 6. R.D. Germană 0.

Mihai TRANCA

menținut pînă in 
al treilea „sfert**, cînd 
noștri au fost la un 
egalare. Dar, această 

parcă.

Aurelian BREBEANU

Daniel Dumitrescu Rudei Obreja

noastre

Cie-2, 
și Goian,

(Continuare in pag. a 4-a)

ATENA, 4 (prin telefon). 
Sîmbătă s-au disputat finalele 
ediției a XXVIII-» a Campio
natelor Europene de box. 
In această ultimă gală a 
competiției au evoluat cei mai 
buni 24 de sportivi (din cei 
148 ce au luat startul cu cite- 
va zile în urmă), care și-au 
disputat cele 12 centuri de 
campioni continentali. Printre 
ei s-au aflat și doi pugiliști 
români, Daniel Dumitrescu 
(semiușoară) și Rudei Obreja 
(mijlocie mică). Deși au luptat 
cu multă ambiție, nici unul 
dintre ei nu a reușit perfor
manța pe oare cu toții am fi 
dorit-o, amîndoi cîștigînd, 
insă, medalii de argint, trofee
care _ ------- _ - '
tașii boxului european. în fi
nale. Dumitrescu și Obreja au

avut ca adversari pe doi din
tre cei mai buni sportivi so
vietici, Konstantin Tsiu și. 
respectiv. Israel Akopkohian, 
care au primit deciziile de în
vingători la puncte. De reți
nut că adversarul lui Dumi
trescu, Konstantin Tsiu. a ob-

ținut și trofeul aoordat celui 
mai tehnic boxer al compe
tiției.

Iată rezultatele tehnice ale 
finalelor : semimuscă : Ivailo 
Marinov (Bulgaria) b.p. Ro
bert Isoszegy (Ungaria); mus
că: Iuri Arbaciakov (U.R.S.S.) 
b.ab.3 Ianos Varadi (Ungsrla); 
cocoș: Serafim Todorov (Bul
garia) b.p. Timofei Skriabin 
(U.R.S.S.); pană: Kirkov Kir
korov (Bulgaria) b.p Marco 
Rudolf (R.D. Germ.ttâ); semi- 
ușoară : 
(U.R.S.S ) 
trescu (România); îjșoară: Igor 
Rusnikov (U.R.S.S.) b.p. Darius 
Czernij (Polonia); semimijlo- 
cie: Sigfried Mehnert (R.D.' 
Germană) b.p Borislav Abad- 
jiev (Bulgaria); mijlocie mică: 
Israel Akopkohian (U.R.S.S.) 
b.p. Rude! Obreja (România); 
mijlocie: Henry Maske (R.D. 
Germană) b.p. Michal Franek 
(Cehoslovacia); semigrea: Sven 
Lange (R.D. Germană) b.p. 
Lajos Eros (Ungaria): grea: 
Arnold Vanderlidje (Olanda) 
b.p. Axel Schultz (R.D. Ger
mană): supergrea: Ulii Kaden 
(R.D. Germană) b.p. Giorgios 
Tsanakis (Grecia).

Konstantin Tsiu 
b.p. Daniel Dumi-

Telemac SIRTOPOL

Cupa României la atletism
A

SEMIFONDISTELE-DIN NOU LA ÎNĂLȚIME
ii situează printre frun-

După etapa a 29-a a Diviziei A la fotbal

NIMIC NOU ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
• Steaua ți Dinamo, învingătoare în derbyurile bucurețtene • Un „trio" (Sportul 
Studențesc, F.C. Inter ți F.G Argeț) care cîțtigâ acasă ți scapă de griji • Și 
un „duet" („U" Cluj-Napoca ți S.C. Bacău) care, pierzînd puncte pe propriul teren, 
se afundă ți mai mult in „nisipurile mițcătoare" • Miine, o nouă etapă (a 30-a)

Lăcătuș (in cădere) aduce egalarea 
pa campioană cu 4—1

REZULTATE TEHNICE

în meciul Victoria-Stcaua, ciștigat pînă la urmă de echi- 
Foto ; Nicolae PROflR

Prima dintre cele trei etape 
ale concursului de vîrf dotat 
cu „Cupa României** a progra
mat sîmbătă și duminică, in 
Capitală, pe Stadionul ,Â3 
August**. intrecerLe inaugurale 
pentru care se oferă ..Cupa 
Primăverii*. Sîmbătă. la star
tul diferitelor probe (de care 
ae roa ocupa in numărul nos
tru de atfăr). au fost orezenți 
desen competitori, totuși mai 
poțmi decit era de așteptat 
pentru primul mare concurs a- 

seaonului 1939.
probele primei zile de 
doar una. cursa femi- 
1 500 m. realmente a 
au mai existat unele, 
multe, în cadrul că- 

fost inregistrate doar 
zultate mai bune. în 
iltatele câștigătorilor și 
cele ale următorilor 

depășit un anume plafon 
abiiă mediocritate.
de 1500 m a fost, evi- 
alt plan de calitate, un 

...copie a finalei olimpi
ca Seul Atunci, in 1988. 

eta noastră Paula Ivan a 
tdus ostilitățile imediat după 
«are. a făcut, precum se știe, 

o cursă contratimp și a termi
nat învingătoare cu un avantaj 
■impresionant. Acum, pe „23 
August”, imed'at ce s-a auzit 
pocnetul pistolului starterului, 
in frunte s-a instalat Viorica 
Ghican (Voința Tg. Jiu) care, 
exact ca și la trecuta ediție a

condus întrecerea de la un ca
păt la altul, fără ca vreuna 
dintre adversare să-: pună vreo 
problemă, acestea afindu-se cu 
mult in urma ec Timpul reali
zat — 4^4.78. dacă nu cir ar
cei mai bun rezultat mond-ăl 
din acest sezon, in orice caz 
unul dintre cele mai bune, de
monstrează marile posibilități pe 
care le are această .mină** de 
fată. Pe locul secund, la capătul 
unui frumos duel, s-a clasat 
craioveanca Cătălina Gheor
ghiu (C.S.M. Universitatea), 
timpul ei (4:06,94) constituind 
recordul personal pentru a- 
ceastă atletă aflată în primul 
său an ca senioară. A treia, 
în 4:07,24, de asemenea record 
personal, Violeta Beclea 
(C.S.M. Suceava). Cu recorduri 
personale au încheiat cursa și 
junioarele Liliana Pândele (fi
nirea C.S.Ș. Focșani) 4 08,70 și 
Daniela Antipov (Dunărea Ga
lați) 4:11,53.

Un rezultat remarcabil a în
registrat tînăra Daniela Gămă
lie (Dinamo), în finala probei 
de 400 m, cu 51,68 — reoond 
personal de bună valoare, de 
asemenea săritorul în înălțime 
Sorin Matei (C.S.M. Universi
tatea Craiova) — 2,30 m. el 
avind încercări destul de bune

Romeo VILARA

Victoria
Sport Club Bacău 
Oțelul Galați
F.C. Bihor
F.C. Argeș 
Rapid
Sportul Studențesc 
„U* Cluj-Napoca 
F.C. Inter Sibiu

- Steaua
- F.C. Farul
- Flacăra Moreni
- F.C.M. Brașov
- Corvinul
- Dinamo
- F.C. Olt
- Univ. Craiova
- A.S.A. Tg. Mureș

1- 4 
0-0
2- 1
2-0
3- 1
2-6
1-0 
0-1
4- 1

ETAPA VIITOARE (marți 6 iunie)
Corvinul 
Dinamo 
F.C. Olt 
F.C. Forul 
Steaua 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș 
Flacăra Moreni 
Univ. Craiova

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

(i-i)

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

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

CLASAMENTUL

1. STEAUA 29 27 2 0 108-25 56
2. Dinamo 29 26 1 2 116-26 53
3. Victoria 29 18 4 7 72-48 40
4. Flacăra 29 14 4 11 52-37 32
5. Sportul Stud. 29 14 2 13 46-49 30
6. F.C. Inter 29 13 3 13 39-44 29
7. F.C.M. Brașov 29 11 5 13 41-46 27
8. F.C. Argeș 29 12 3 14 37-44 27
9. Univ. Craiova 29 11 5 13 42-50 27

10. F.C. Olt 29 10 7 12 30-43 27
11. F.C. Bihor 29 10 6 13 32-36 26
12. F.C. Farul 29 11 3 15 28-42 25
13. Oțelul 29 10 5 14 33-52 25
14. Corvinul 29 11 2 16 37-59 24
15. S.C. Bacău 29 10 3 10 42-49 23
16. „U“ Cluj-Napoca 29 8 7 14 36-50 23
17. Rapid 29 10 2 17 34-55 22
18. A.S.A. Tg. Mureș 29 2 2 25 17-87 6

(Cronicile meciurilor, in pag. 2-3}

(Continuare tn txio a «-al

Viorica Ghican conduce cu autoritate în cursa de 1500 m.
Foto : Aurel D. Neagu



In prima grupa valorică la rugby

LIDERUL A MAI TRECUI UN OBSTACOL
\ A

DIFERENȚA DE

Și etapa cu numărul 18 din 
Divizia A de rugby — prima 
serie valorică — a avut der- 
byul său, un meci intre două 
echipe cu „firmă“. campioana 
en titre și o fostă multiplă 
laureată : STEAUA — FARUL 
CONSTANȚA 33—12 (21—0). Un 
meci, de bună seamă, impor
tant, abordat ca atare de bucu- 
reșteni, conștienți că orice pas 
greșit îi poate costa în acest 
final de sezon. Ei au făcut, 
oricum, un cu totul alt joc de- 
cît în urmă cu cîteva zile, în 
compania formației grivițene, 
arătindu-se în prima repriză 
cu adevărat în largul lor pe 
gazonul propriu (foarte bun 
pînă acum, parcă și mai îmbie
tor ieri). Steaua a frînt rela
tiv repede echilibrul începu
tului : a punctat mai întîi IG
NAT, din lovitură de pedeapsă 
(min. 9), a venit curînd cel 
dintîi eseu — HODORCA a 
pătruns abil, derutîndu-și ad
versarii (min, 13) —, apoi al 
doilea, min. 18, la o fază mai 
lungă, cu balonul trecut de la 
activul Comun, pe la Ignat, 
David, Vărzaru, Hodorcă, ajuns 
la BOLDOR, percutant cum îl 
știm. A transformat, în am
bele situații, IGNAT.

Dacă un meci nu seamănă cu 
altul, iată că și de la repriză 
la repriză există, adesea, di
ferențe. ba încă substanțiale. 
Cel puțin așa au stat lucrurile 
în partida de ieri dimineață. 
Farul uitînd, parcă, după pau
ză de slăbiciunile sale, da
torate multor indisponibilități 
la nivelul „treisferturilor". In
trarea în teren a... antrenoru
lui secund, foarte experimen
tatul ex-internațional Gh. Du
mitru, a adus constănțenilor 
un plus de luciditate pe gră
madă. disputa înaintărilor s-a 
echilibrat astfel, oaspeții reu
șind chiar acțiuni pe drept a- 
plaudate. Cum a fost în min. 
52, cînd amintitul Dumitru a 
provocat o aglomerare jucată i- 
reproșabil de dobrogeni, min
gea a ajuns la Istrate, acesta 
a „urcat" impetuos, faza fiind 
încheiată prin plonjonul te
merar al lui TINCA — eseu 
transformat de FL. POPESCU. 
Rapid a circulat balonul și, 
după trei minute, același PO
PESCU l-a culcat în butul aa- 
vers, tot el transformînd : 21— 
12 pentru Steaua, care va re
veni în final, profitînd si de 
Împrejurarea că partenera a 
rămas în 14 oameni (Dumitru, 
accidentat, a părăsit terenul, 
schimbările regulamentare fiind 
epuizate la pauză). Gazdele au 
forțat eseul cu grămada, dar 
nu au înscris decît din l.p. — 
IGNAT, min. 75, pentru ca în 
ultimele minute Farul să dea 
totul pe cartea atacului — o 
notă în plus pentru tînărul pi
lier Cr. Constantin — jucînd 
la mînă și două lovituri de 
pedeapsă consecutive, din po
ziții excelente. Nu a înscris 
Insă nici cînd Istrate a a- 
juns la un pas de but, primind

în schimb nouă puncte în min. 
79, plus în prelungiri : IG
NAT l.p.. respectiv DAVID 
eseu, la o acțiune purtată iute 
cu Boldor în sprijin, transfor- 
merul campioanei și al națio
nalei făcîndu-și încă o dată 
datoria : 33—12. A condus bri
gada Gh, Huștiu — M. Nicu, 
C. Sora.

Geo RAEȚCH1
T.C. IND. CONSTANȚA — 

DINAMO BUCUREȘTI 21—42 
(3—20), Joc frumos de ambele 
părți, oaspeții dovedindu-se su
periori, mai ales în final. Au 
marcat TUDOR, POPESCU. 
GURALIUC, DOMNARU — e- 
seuri, MIHAI l.p., NICA tr. 
pentru gazde, TOADER 4, TU- 
TUNEA, TOFAN, LUNGU, 
BOBOC — eseuri, FL. ION 4, 
TOADER — transformări. A 
condus M. Vătui. (C. POPA, 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
POLITEHNICA IAȘI 32—4 (16- 
0). Victorie concludentă, după 
un joc dominat net de gazde, 
atît în grămezi, cît și la nive
lul liniei de treisferturi. Au 
marcat RAȚIU, LOTYKO, HA- 
HAIAN, N. FLOREA, PALA- 
MARIU - eseuri, BEZARAU 2 
arop-j-tr., GHEORGHE 2 tr., 
respectiv LUCA eseu. Arbitru : 
I. Davidoiu. (T. CORNEA, co
resp.).

C.S.M. SIBIU — UNIVERSI
TATEA ELTIM TIMIȘOARA 
24—21 (20—7). Partidă specta
culoasă, cu contribuția ambe
lor formații. In prima repri
ză, localnicii au dominat clar, 
pentru ca după pauză timișo
renii să revină excelent, ajun- 
gînd chiar la conducere (21— 
20 în min. 62), sibienii stabi
lind scorul final în min. 67. 
Realizatori : COCÎRCA, SU- 
CIU, MITOCARU I, AMARIEI, 
NEGRU — eseuri, BECHEȘ, 
ROȘU — tr. (C.S.M.), FIAT 2, 
MITOCARU II — eseuri. RO- 
XIN 2 l.p.-j-drop. A arbitrat 
N. Chiciu. (I. BOȚOCAN, co
resp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — CONTACTOARE BU
ZĂU 32—3 (16—3). Formația 
băimăreană și-a surprins ad
versara printr-un joc mai e- 
laborat, înscriind șase eseuri de 
toată frumusețea, prin DE- 
MIAN 3, V. ION, CIORASCU, 
BUCȘA, patru fiind transfor
mate de OSIAC. Pentru oaspeți 
a punctat GOMOESCU, din 
drop. Arbitru : P. Soare. (A. 
CRIȘAN, coresp.)

RULMENTUL BÎRLAD — 
GRIVIȚA ROȘIE 20—9 (13—3).

CLASAMENTUL
j STEAUA 17 15 1 1 600-225 43
2. Dinamo 18 14 1 3 430-227 47
3. Șt. CEMIN 18 12 1 5 369-235 43
4. Farul 18 11 1 6 360-235 41
5. Rul. Bîrfad 18 9 0 9 280-318 36
6. Cont. Bz. 18 8 1 9 284-342 35
7. CSM Sibiu 18 7 1 10 282-332 33
8. șt. Petr. 18 6 1 11 241-270 31
9. Univ. Elt.« 18 6 2 10 247-286 31

.’0. Gr. Roșie 18 6 1 11 252-325 31
11. T.C.Ind. 18 4 0 14 215-556 26
12. Polit. Iași 17 4 0 13 202-411 25

•) Penalizată cu un punct.

Timp de patru zile, la București

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CICLISM
„CUPA I.M.G.B.

Luna iunie este o lună „plină4* 
pentru cicliștii noștri, competițiile 
succedîndu-se non-stop. Prima 
dintre ele. premergătoare celei 
mai importante întreceri a calen
darului intern — Turul României, 
este „Cupa I.M.G.B.ediția a 
ni-a. La acest concurs, și-au 
anunțat, pînă acum, participarea 
rutieri de la cluburile Dinamo. 
Steaua I.M.G.B.. Voința, Olimpia, 
C.S.Ș., STIROM (toate din Bucu
rești). Electromureș Tg. Mureș. 
Metalul Plopeni. Torpedo Zar- 
nesti. Voința Cluj-Napoca. Voința 
Satu Mare. Voința Ploiești. C.S.M. 
Brăila, Voința Piatra Neamț, Fe
roviarul Buzău, CTBO Brașov. 
Hidrotehnica Constanța, A. S. 
Muscelul Cîmoulung. Celor peste 
100 de sportivi români li se vor 
alătura si cicliștii de la Neotun

, EDIȚIA A III a
Gdansk (Polonia). Iată progra
mul desfășurării concursului : 
marți 6 iunie, etapa întîi. fond, 
București — Oltenița si retur, 
100 km. start festiv ora 15,30, de 
la poarta principală a T.M.G.B.. 
startul tehnic, de la ora 16,00. 
la kilometrul 13.500 al șos. Olte
niței ; miercuri 7 iunie, etapa a 
doua semifond. ne circuitul din 
prel. bulevardului Metalurgiei, 
capătul troleibuzului 73 (20 ture, 
cu sprint la fiecare două). 50 km 
startul la ora 16,30 : joi 8 iunie, 
etapa a treia, fond. București — 
Giurgiu și retur, 12o km. startul 
festiv la I.M.G.B.. ora 15,30. start 
tehnic postul de control din co
muna Jilava, ora 16 ; vineri 9 
iunie, etapa a patra, semifond. 
pe același circuit (24 ture = 60 
km) start la ora 16,30.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 4 IUNIE 1989. 
1. Atalanta — Juventus x ; 2.
Cesena — Pisa 1; 3. Florenti
na — Lecce x ; 4. Verona — Bo
logna x ; 5. Lazio — Internazio- 
nale 2 ; 6. Milan — Roma 1 •
7. Napoli — Sampdoria x ; 6.
Pescara — Como x ; 9. Torino — 
Ascoli x ; 10. Avellino — Cre- 
monese x ; 11. Cosenza — Udi- 
nese x ; 12. Piacenza — Sambe- 
hedettese x; 13. Taranto — Ca
tanzaro x. Fond de cîștiguri : 
2.006.473 lei.

REZULTATELE TRAGERII 
MliLi'iPLE LOTO DIN 4 IU
NIE 1989. FAZA I. Extragerea 
I: 13 43 80 33 61 39 54 58 1. 
Extragerea a II-a: 9 73 18 57 
35 63 28 50 81. FAZA A Ii-a. 
Extragerea a IlI-a: 62 7 86 79 
46 26 88 60 90. Extragerea a 
IV-a: 85 28 82 16 21 43 56 50 80. 
Extragerea a V-a: 72 2 8 67 29 
15 9 32 60. Extragerea a Vl-a: 
56 76 53 66 61 71 43 45 36. Ex. 
tragerea a VII-a: 89 12 13 77 11 
67 65 19 38. Extragerea a VIII-a: 
14 82 35 33 10 37 78 81 36. Fond 
total de cîștiguri: 1.085.745 Ici.
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GAFELE FUNDAȘILOR CLUJENI
La atacurile clujenilor, lente, 

lipsite de nerv și luciditate, 
craiovenii au răspuns cu o a- 
părare fermă și bine grupată, 
avînd in Gh. Popescu un ade
vărat lider, care a înlăturat de 
fiecare dată pericolul din fața 
porții apărate cu siguranță de 
Boldici. In min. 5, la uin cor
ner. Cr. Sava a prelungit ba. 
Ionul și Boldici a scos, cu di
ficultate, de la vinclu. Peste 
trei minute, un contraatac cra- 
iovean, inițiat pe stingă deAd. 
Popescu, l-a găsit singur pe 
Gh. Popescu in fața porții ad
verse, dar execuția tehnică a 
acestuia a lăsat de dorit. Cea 
mad mare ocazie a primei re
prize s-a produs în min. 19, 
cînd Bănică a centrat pe par
tea opusă șî fundașul Gher- 
man, singur în careu, a șutat 
defectuos. în min. 29, Biro a 
expediat balonul cu capul, dar 
Boldici a scos de sub „trans
versală" în corner. Peste un 
minut, M. Stoica, tot cu capul, 
a trimis balonul la încheietu
ra barelor. în min. 34, Biro, 
cu o frumoasă execuție (șut 
din voleu), nu l-a putut învin
ge pe Boldici.

La reluare, aspectul jocului 
este, în linii mari, același, dar 
acum fundașii clujeni gafează 
pueril în cîteva rînduri. pu- 
nîndiu-i pecraioveni în excelen
te situații de contraatac. Așa 
s-au petrecut lucrurile în min. 
48, cînd noul introdus, Șt. Stoi
ca, trece cu mare ușurință de 
Neamțu, pleacă singur de la 
centrul terenului și numai pla
cajul lui Prunea, în afara ca
reului. evită deschiderea sco-

I „U* CLUJ-NAPOCA 0 j 
I UNIV. CRAIOVA 1 (0) j

Stadion Municipal : teren bun; 
timp noros, cu ploaie în primele 
minute; spectatori — circa 16 000. 
Suturi: 12—6 (pe poartă: 8—3). 
Cornere : 21—2. A marcat : BA
DEA (min. 87).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Prunea 7
— Gherman 5.5. Doboș 5, Neam- 
tu 5. Pojar 5 — M. Stoica 4, 
Biro 6, Popicu 5 (min. 56 Mun
tean 5) — Cadar 5. Cr. Sava 5. 
Bănică 5 (min. 73 Sabo 5).

UNIVERSITATEA : Boldici 7
— Mănăilă 7, Săndoi 7,5, Gh. Po
pescu 8. N. Zamfir 6 (min. 46 st. 
Stoica 7) — Bica 6. Olaru 7. Ad. 
Popescu 7. Clurea 7 — Badea 7,5, 
C. Gheorghe 6 (min. 76 Geolgău).

A arbitrat V. Angheloiu (Bucu
rești) ; la linie : S. Necșulescu 
(Scomicești) și B. Cataros (Că
lărași).

Cartonașe galbene: DOBOȘ. AD. 
POPESCU. BIRO, PRUNEA.

La speranțe : 1—5 (0—1).———
rului. Faza se repetă în min. 
58, cînd același Șt. Stoica este 
întîmpinat de portarul clu
jean la 30 de metri. Pe fondul 
unei insistente dominări teri- 
torale a localnicilor, cînd Gh. 
Popescu (min. 65) salvează de 
pe linia porții și Boldici (min. 
75) respinge cu dificultate, la 
șutul lui Muntean, craiovenii 
reușesc să înscrie (min. 87): 
M. Stoica greșește nepermis 
la centrul terenului, punindu-i 
o minge... pe tavă tizului era- 
iovean... Șt. Stoica, acesta pă
trunde in careu, șutează pu
ternic, Prune* respinge și BA
DEA reia, din apropiere, în 
poarta goală.

Gheorghe NERTEA

FĂRĂ PROBLEME
| F.C. BIHOR 2 (’) I
| F.C.M. BRAȘOV

Stadion F. 
moale ; 
— circa 
noartă : 
marcat : 
SZENES

F. C. __________
Ciocan 7,5. Bucico 6. Brukenta) 
7. Weissenbacher 6 — Tămaș 6.5, 
Biszok 6. Mujnai 8 — Szeneș 7. 
Terheș 6 (min. 57 Georgescu 6) 
Ov. Lazăr 7 (min. 76 V. Pop).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 7 — 
Selimesl 7 E. Moldovan 6 pă- 
tru 7. Ghergu 6 — Drăgan 6. 
Caciureac 5, Pîrvu 6, Barbu 6 
(min. 60 Cseke 6) — Andrași 6 
(min. 6o Mandoca 7). Cigan 7.

A arbitrat Ad, Porumboiu (Vas
lui) : la linie : A. Gheorghe șl 
I. Toma (ambii din P. Neamț).

Cartonașe galbene : SZENES 
WEISSENBACHER. SELIMESI.

La speranțe : 4—2 (2—2).

c. Bihor 
timp ploios : 
6 000. Șuturi : __ _ 
5—3). Cornere : 6—1. Au 
Ov. LAZAR (min. 30) și 
(min. 50).

BIHOR : Lăzăreanu 8 —

;■ teren 
spectatori 
13—4 (pe

- ........ •
în partida de la Oradea, bra

șovenii și-au arătat din pri
ma clipă intențiile defensive, 
„.lipindu-i" pe Gergu la Ov. 
Lazăr și pe Selimeși la Muj- 
nai. Și se poate spune că cei 
doi „paznici" s-au achitat 
bine de misiunea lor, mai pu
țin la faza din min. 30, cînd 
tocmai „supravegheații" au 
fost la originea primului gol: 
Caciurcac se lansează într-un 
dribling inutil in propria Ju
mătate de teren, Mujnai, foar
te bun sîmbătă, exercită un 
presing impecabil, cîștigă balo
nul și îl centrează către 
OV. LAZAR, care se înalță 
splendid și înscrie cu capul im- 
parabil, acolo unde se întîl- 
nesc barele. Pînă atunci mai 
fuseseră faze periculoase la 
poarta lui Polgar, dar acesta a

MECI
Lipsite de griji, dar nu și de 

ambiții, cele două combatante 
au jucat deschis, la atac și con
traatac, confruntare din care a 
rezultat un meci frumos, în vi
teză, cu multe execuții tehnice 
și intervenții spectaculoase. In 
ceea ce privește victoria, la li
mită, a gazdelor, ea s-a dato
rat inteligenței și promptitudinii 
cu care Pană și Țicleanu au re
zolvat o fază aparent lipsită de 
importanță : la un contraatac al 
oaspeților, Pană recuperează un 
balon din picioarele lui Eftimie, 
ii pasează scurt, înapoi, lui Ți
cleanu și, sesizînd pasul înain
te, în bloc, al apărării adverse, 
sprintează spre careul advers ; 
Țicleanu lobează mingea peste 
întreaga apărare, Pană ajunge 
la intîinirea cu balonul la mar
ginea careului, dar Gherasim, 
portarul oaspeților, iese la in
tercepție și, în ultimă instanță, 
comite fault : urmează o execu
ție impecabilă a lui ȚICLEANU 
care găsește o breșă în „zid**, șl 
1—0, în min. 12. O fază foarte

I RAPID
I DINAMO

Stadion „23 August" : teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 30 OoO. Șuturi : 
14—21 (Pa poartă 6—13). Cornere: 
8—3. Au marcat : CRAIU (min. 
47). DRAGHICI (min. 82), respec
tiv MATEUT (min. 19 si 65), CA- 
MATARU (min. 21 si 36). MI- 
HAESCU (min. 56). VAIȘCOVIC1 
(min. 63 — din penalty).

RAPID : Toader 5 (min. 46 
Barba 5) — Drăghlcl 6, Cîrstea
5. Rada 5 Vamesu 5 — Constan- 
tinovici 5. L. Ilie 5. Goanță 6, 
Clolponea 5 (min. 46 Iorgulescu 
n 5) — Damascbin n 5,5, Craiu
6.

DINAMO : Stelea 6,5 — Varga 
6. Bucur 6 (min. 46 Matei 6). 
Rednic 7. Klein 7 — Mlhăescu 7. 
Lupescu 6. Mateut 7. Lupu 7 — 
Răducioiu 6. Cămătaru 7 (min. 
46 Vaișcovici 7).

A arbitrat Fl. Popescu (Plo
iești) ; la linie : V, Alexandru 
(București) si I. Velea (Craiova).

La speranțe : 0—1 (0—0).

Enorme erau speranțele celor 
care Îndrăgesc Rapidul, galeria 
giuleșteană fiind chiar catego
rică în privința deznodămîntului 
acestei dificile Intllniri, pe care 
favoriții ei o aveau în față : 
„Acum sau niciodată •*. Numai 
că iluziile unei mari surprize 
s-au dovedit deșarte datorită u-

| SPORT CLUB BACĂU 0
I F.C. FARUL rJ
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intervenit admirabil, prima da
tă Ia șutul lui Biszok (min. 4), 
deviind în bara stingă și de 
acolo în corner, iar în min. 
24 a trimis. ., in bara dreaptă 
și de acolo... tot în corner, 
la Șutul lui Ciocan. Brașove
nii au ieșit o singură dată din 
carapace, în min. 20. cînd An
drași a fost deschis foarte bine 
pe partea dreaptă, dar Lăză
reanu a închis unghiul per
fect și totul s-a terminat cu un 
șut pe lingă poartă. în min. 
43 tot Andrași, atacat (dar 
nefaultat) de Weissenbacher, 
cade la marginea careului, se 
acordă o lovitură liberă, pe 
care Barbu o execută excelent, 

■însă Lăzăreanu scoate mira
culos, salvindu-1 pe arbitrul 
Porumboiu dintr-o situație de
licată.

Cea mai mare ocazie a me
ciului se va consuma în min. 
47, cînd Ciocan va centra de 
pe dreapta, dar, pe rînd, Ov. 
Lazăr și Mujnai vor fi blocați 
în ultimă instanță la loviturile 
expediate din careu. Al doilea 
gol al gazdelor avea să fie, 
insă, numai aminat : în min. 
50, Polgar prinde acrobatic un 
balon dificil, îl scapă, Terheș 
speculează prompt eroarea și 
trimite la demarcatul SZENES, 
care înscrie de la 10 m. Ar 
mal fi putut majora scorul 
Weissenbacher, care în min. 73 
a scăpat singur în careu, dar 
a întîrziat șutul; ar fi putut 
să reducă din handicap Caciu
reac, care în min. 80 a ră
mas singur cu Lăzăreanu. dar 
portarul bihorean a prins... o 
ti mare.

Sorin SATMARI

Stadion „23 August" : teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 9 000. Suturi : 16—6 
(pe poartă : 9—2). Covnere: 11—3.

SPORT CLUB : Arvinte 7 —
Andries 6. Fîsic 7. Arteni 6. Ciu- 
din 6 — Burleanu 7. Jercălău 6, 
Tismănaru 6 — Șoiman 5, Gri- 
goraș 6. Setatele 5 (min. 60 San
du 5).

F. C. FARUL : Anton 8 — Du
mitru 5 (min. 37 Dorobanțu 6), 
Popovic! 8. Tătăran 8. Cămui 6 
— Mustacă 6. Iovănescu 7. Ivan 
6 — Tufan 5. Oprea 6. Popa 5 
(min. 67 Funda 5).

A arbitrat I. Igna : la linie : D. 
Buciuman (ambii din Timișoara) 
si C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene : CIUDIN 
POPA. TUFAN.

La speranțe : 2—0 (1—0).
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REUȘITA J
Caseta tehnică oglindește, par

că mal fidel ca în orice altă 
împrejurare, fizionomia meciului 
de la Pitești. Gazdele, autoarele 
unul bun meci de atacuri pozi
ționale, au stăpînit cu autorita
te terenul, dominînd de o ma
nieră uneori asfixiantă, realizînd 
o bună frecvență a șuturilor și 
chiar a preciziei acestora. Dacă 
nu s-au desprins mai net pe ta
bela de marcaj, „vinovatul" se 
numește Ioniță, autorul unor pa
rade de excepție, prin care a 
evitat tot atîtea (Saluri In con
tul „alb-violețllor". Corvinul a 
suportat insistenta presiune lo
cală. mizînd totul pe mingiile 
lungi, de puține ori Insă, este 
adevărat, dar foarte periculoase. 
La primul dintre aceste atacurl- 
fulger, Întreprinse de hunedo- 
renl în terenul advers, o cen
trare de pe dreapta l-a pus pe 
I. Cojocaru In poziție bună, el 
a reluat balonul, Sperlatu a res
pins si HANGANU. pe fază. !-a 
introdus în poartă : 6—1. După 
ee. ta min. 2 șl gazdei» fuseseră 
foarte aproape de deschiderea 
scorului. După golul de mare 
surpriză semnat Hanganu, F. C. 
Argeș reia atacurile sale pozițio
nale, eu toate liniile, spre poar
ta adversă șl. tn min. 11. Dican, 
om de mare travaliu In jocul de 
sîmbătă, pătrunde Impetuos In 
careu, dar Petcu H faultează ; 
penalty, transformat de EDUARD. 
1—1. „Scenariu" neschimbat mai

departe 
fundași 
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SER

FRUMOS IN „regie**
rapidă la poarta „alb-negrilor", 
cind Pena reia din voleu. In 
bară, o minge centrată de Ef« 
timle din lovitură liberă (min. 
18). încă două faze fierbinți : 
in min. 30, Dobre îl lansează in 
careu pe S. Răducanu, șut pu 
ternlc, la colț, Gherasim scapă 
șl, mai apoi, prinde balonul pe 
linia porții : In min. 39. Eftimie 
îl găsește cu o „diagonală" lun
gă pe Pena, pătrundere vijelioa
să spre careu, dar intervine sal
vator, în ultimă instanță. Pană.

Repriza a doua Începe cu o 
imensă ratare a lui Șuvagă» 
(min. 50), care li „fură" o min
ge lui Iorgulescu, dar, de la nu
mai 10 metri, trimite pe lingă 
poarta goală. Mai notăm ocaziile 
avute de Stănfri (min. 52 si 57). 
Lucaci (min. 62 șl 80), Cristea 
(min. 85), dar și slalomul ta) 
Pena, care, ta ultima clină, 
este oprit de Iorgulescu prin 
fault. Tn concluzie, un meri e- 
chllihrat.

Victor NIȚA

I SPORTUL STUD. 
| F.C. OLT

Stadion Sportul Studențesc; te
ren excelent; timp frumos; spec
tatori — circa 2 000. Suturi : 8—11 
(pe poartă : 5—3). Cornere : 8—5. 
A marcat : ȚICLEANU (min. 12).

SPORTUL STUD. î Mânu 6 - 
M. Mihail 7. Pană 8» Iorgulescu 
I e. M. Popa 6 — Lucaci 6, Ti- 
cleanu 8 Dobre 7. Cristea 8 — 
S. Răducanu 6 (min. 81 Pologea). 
Buțerchi 6 (min. 46 Stănicl 6).

F. C. OLT: Gherasim 6 — Ruse 
6 Mihali 6. Cireașă 7. Munteanu 
6 — V. Pona 6. Pistol 7 (min. 73 
Tulba 6), Eftimie 7.5. Dudan 6 
(min. 46 Șuvagău 6) — Turcu 7. 
Pena 7.

A arbitrat. I. Tărcan (Tg. Mu
reș) ; la linie : M. Axen-te (Arad) 
și T. Damian (Zalău).

Cartonase galbene : DUDAN 
IORGULESCU I. •

La speranțe : 7—1 (1—0).
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Cămătaru s-a înălțat și a trimis mingea cu capul în plasa porții 
lui Toader, înscriind golul al treilea din partida Rapid — Dinamo 

Foto: Aurel D. NEAGU
nera, incapabilă să replice. Tot 
o bară, a lui Mihăescu (min. 35). 
anunță alt gol, in minutul urmă
tor, inscris de CAMATARU, cu 
capul, la cornerul executat de 
Lupu.

La reluare, in 
golul lui CRAIU 
ma centrării Iul 
tribuna freamătă, 
minune. A fost, ___ , __ ___
piu „foc de paie”, pentru că în 
numai 10 minute, prin încă trei 
goluri, Dinamo îndepărtează și 
ultima fărîmă de speranță : în 
min. 56, un traseu Vaișcovici — 
Klein — MIHĂESCU este fina
lizat de acesta din urmă ; in

min. 47, după 
(„cap" in ur- 

Iorgulescu II), 
gîndind la o 

însă, un sim-

min. 63, VAIȘCOVICI transfor
mă penalty-ul acordat pentru 
faultul comis in careu asupra 
sa de Iorgulescu II, iar in min. 
63 MATEUȚ, cu prețul acciden
tării (nu a mai reintrat), fruc
tifică centrarea lui Vaișcovici. 
Nici cu om in plus Rapidul nu 
iese din anonimat, golul Iul 
DRAGHICI (min. 82) fiind mai 
degrabă efectul lipsei de con
centrare a defensivei dinamovis- 
te intr-un final de partidă ale 
cărei conturi erau de mult în
cheiate.

Dînd 
bițioase 
valorii 
noscută), Victoria a 'î..!2’_. 
fără complexe. Ba chiar a des
chis scorul în min. 21 : din 
fuleu, Țîră a șutat în bară, de 
unde mingea a sărit la CO- 
RAȘ, care a trimis-o, cu sete, 
în plasă ! Cit de matură e, și 
e, campioana tot a acuzat lo
vitura și, în min. 27, Fulga s-a 
aflat la un pas de 2—0 ! Nu
mai că, la un balon „întors" de 
Culcear, Fulga a zăbovit — cu 
poarta în față — o clipă mai 
mult și a fost blocat. Probabil 
că în momentul acela Steaua 
a intuit primejdia, drept pen
tru care, impulsionată 
Hagi (care a vrut și a făcut 
mult) și de T. Stoica, a hotă- 
rît să iuțească jocul. Mai în- 
tîi, LĂCĂTUȘ a restabilit ega
litatea, fructificînd, cu capul, 
din plonjon, excelenta cen
trare a lui Hagi (min. 32), 
pentru ca, ulterior, același 
Hagi să rateze de puțin. în 
min. 33 și 38. în rezumat, o 
primă repriză egală, ilustrată 
și de bilanțul intermediar:
1— 1 la goluri, 6—6 la șuturi.
2— 2 la cornere.

La reluare, surprinzător, Vic
toria a apărut fără Fulga ! A

replică unei Stele am- 
și mobilizate (problema 
e ^cunoscută și recu- 
, _1_ a început

de

pierdut nu numai singurul mij
locaș capabil să țină balonul 
(în afara, golului, Coraș a fost 
inexistent), dar l-a lipsit și pe 
Țîră, foarte periculos pînă la 
pauză, de „rampa de lansare" 
necesară. Drept urmare, după o 
ultimă sclipire (Țîră, min. 55), 
gazdele au cedat definitiv 1- 
nițiativa. în min. 57, Balint a 
șutat în bară (ce ocazie !), pen
tru ca echilibrul să se frîngă 
în min. 61 : Lăcătuș a pornit 
în trombă, C. Solomon s-a 
mulțumit să-1 asiste (el toc
mai primise un avertisment 
pentru un fault asupra lui T. 
Stoica), a urmat centrarea și, 
pe fază, NEGRĂU a înscris : 
1—2. Victoria a lăsat impresia 
că și-a epuizat resursele (in
clusiv fizice 1), In vreme ce 
Steaua, mai experimentată, a 
sesizat căderea partenerului și 
a accelerat. Au ratat, pe rînd, 
I. Dumitrescu (min. 67) 
cătuș (min. 71), pentru 
TARÎU să mărească 
rența în min. 81, după 
vadare" a lui Bălan pe 
ta. Trei minute mai

și Lă- 
ca RO- 

dife- 
o „e- 

dreap- 
tîrziu, 

același ROTARIU a aruncat un 
balon „peste", tușicrul V. Don* 
tu a semnalizat ofsaid la Ne- 
grău și Lăcătuș, dar Rotariu a 
continuat de unul singur și...

Stadion Dinamo ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi : 7—15 (pe 
poartă : 5—8). Cornere : 4—7. Au 
marcat : CORAS (min. 21). res
pectiv LĂCĂTUȘ (min. 32), NE- 
GRAU (min. 61). ROTARIU (min. 
81 șl 84).

VICTORIA : Pavel 6 — Cojoca- 
ru 6. ștefan 6 C. Solomon 6. 
M. Pană 5 — Fulga 7 (min. 46 
Ursu 6) D. Daniel 6,5, Culcear 
6. Coras 6 — Tîră 7. Damaschin I 
6 (min. 66 ursea 6).

STEAUA î Lung 7 — D. Petres
cu 7. Iovan 7, Minea 7. Ungurea- 
nu 7.5 — T. Stoica 8 (min. 65 
Bălan 7). Rotariu 8. Hagi 8. I. 
Dumitrescu 7 — Lăcătuș 8. Ba- 
lint 6 (min. 60 Negrău 7).

A arbitrat O. ștreng (Oradea) : 
la linie : J. Grama (București) 
și V. Dontu (Galati).

Cartonase galbene : C. SOLO
MON.

La speranțe 1 o—l (0—0).

1—4. O izbîndă incontestabilă, 
pe deplin meritată, ca să re
zumăm iarăși, grație prestației 
evident superioare din repriza 
secundă.

Ovidiu IOANIJOAIA

Adrian VASILESCU

ORUL NUL, DAR JOCUL NU
UN MOMENT DE INSPIRAȚIE...

I
I
I
I
I
I
I

entul ga- 
iuan. Do- 
e, pentru 
torii au 
Grigoraș, 
Burleanu 

i aproa- 
♦enii — 

și Po- 
cu dîr- 
lucid și 
un meci 
faze la

>luri sau 
1. Parti- 

o fru-
>f <I-ită de 
nte, de 
mbiția și 
tor, de
a cîști- 

! victo-

rie au fost gazdele, care, în 
primele 45 de minute, puteau 
marca de trei ori, pentru că 
de trei ori s-au aflat în po
ziții clare de gol, prin Gri
goraș (min. 3), Burleanu (min. 
12) și Tismănaru (min. 37).

Fluierul arbitrului Igna s-a 
auzit tot mai mult, după pau
ză, au apărut și cartonașele 
galbene, dar, spre cinstea e- 
chipelor și conducătorilor lor, 
confruntarea nu a degenerat. 
Dimpotrivă, cu fiecare minut 
scurs, la atacurile permanente 
(dar fără aplomb) ale băcăua
nilor, oaspeții au răspuns cu 
acțiuni simple, desfășurate ra
pid, pe spații largi, care au 
aat mari emoții portarului Ar- 
vinte. O fază controversată a 
fost cea din min. 51. cînd Po-

POZIȚIONAL
este cu 

a de cen- 
lui luptă 
tuațll bu- 
; min. 23 
, in min. 
i un arc 
rimis cu 
e se în- 
i dreapta 
45 - in-
aceluiași 

> înainte
*

| F.C. ARGEȘ 3 (2) I
J CORVINUL 1 (1) 1

. povici, printr-o „foarfecă" de 
ultimă instanță, a scos min
gea trimisă spre gol de Jer- 
călău, făcîndu-i pe cei mai 
mulți să se întrebe dacă el a 
degajat-o înainte sau după ce 
depășise în aer linia porții. 
Greu de spus. în continuare 
însă, doi jucători s-au aflat 
în „prim-plan" : Tismănaru,
cel mai neinspirat, el ratînd, 
în min. 69 și 78, goluri aproa
pe gata făcute, și Iovănescu, ale 
cărui lovituri libere (min. 62 
și 75) l-au pus la grea încer
care pe Arvinte, portarul bă
căuan avînd mari emoții și în 
ultimele secvențe ale meciului 
la șuturile foarte periculoase 
ale lui Oprea. Dar, ar fi fost 
nedrept să primească gol, pen
tru că, deși n-au jucat la a- 
devărata lor valoare, băcăuanii 
— o confirmă cifrele din ca- 
șeta tehnică — au fost în per
manență la conducerea jocului.

Laurențiu DUMITRESCU

1 OTELUL 2 (1) |
1 FLACĂRA 1 (0) |

Stadion Dunărea : teren foarte 
bun ; timp frumos, călduros ; 
spectatori — circa 13 060. Șuturi : 
17—6 (pe poartă: 12—1). Cornere: 

Au marcat : HANGHIUC 
43 — din 11 m), PROFIR 
72), respectiv LALA (min.

12—4. 
(min. 
(min.
55).

OȚELUL : Călugăru 6 — G. Po
pescu 6. Anghelinei 7. Baicea 7, 
I. Gigi 6 — M. Stan 6. Burcea 7,5. 
Hanghiuc 7 — Chebac 6,5 (min. 
71 Profir 7), An to hi 6. O. Po
pescu 7.

FLACĂRA : Tene 7,5 — Purdea 
6. Butufei 6. Beldie 6. Glăvan 6
— Marcu 6. C. Pană 7 (min. 46 
Movilă 5), Dragnea 7, D. Sava 7
— Văidean 6. Lala 7.

A arbitrat Gr. Macavei (Deva); 
la linie : I. Veres (Sf. Gheorghe) 
și C. Gheorghe (Suceava).

La speranțe : 1—1 (1—0) î
după penalty-uri.

5-4

Jocul intrase în ultima linie 
dreaptă. Era minutul 70. Publi
cul gălățean asculta cu sufletul

la gură „tranzistoarele". Era 1—1 
și toate speranțele păreau spulbe
rate. Dar iată că de pe banca 
rezervelor se ridică Mircea Dri
dea și îl trimite spre tușă pe 
Profir, care îl înlocuiește pe ta
lentatul adolescent Chebac. Tri
buna arată că nu e de acord. 
(Se pare că Profir nu e prea iu
bit aici). Dar el pune capul 
între umeri și pornește în trom
bă. Tribunele se mai domolesc. 
O nouă acțiune... Și încă una... 
PROFIR e pe post de inter stin
gă... șut și gol ! Minutul de ad
versitate e înlocuit cu un minut 
sau chiar două de aplauze fur
tunoase. Așa s-a scris. în min. 
72. istoria acestui meci...

Ce se întîmplase pînă atunci ? 
După un sprint spectaculos al 
lui Văidean (min. 13, șut „pes
te”), gălățenii au atacat cu mul
tă vigoare, Hanghiuc a fost la 
un pas de gol (min. 17), dar 
Tene a apărat cu un reflex ului
tor, a urmat o nouă „bombă” a 
lui Ilanghiuc (min. 22), dar Tene 
a salvat din nou, a șutat pe
riculos și M. Stan (min. 23, 
„foarfecă”), pentru ca după pa
tru minute C. Pană să rateze o 
mare ocazie, fiind blocat de Că- 
lugăru în ultima clipă. Gălățe-

nil vor relua atacurile, O. Po
pescu va sprinta ca pe velo
drom, dar se va pierde în „me
lcul” din fața porții (min. 32) 
pentru ca deschiderea scorului 
să se producă in min. 43, cind 
Purdea ii va faulta clar pe 
Chebac, iar HANGHIUC va e- 
xecuta cu precizie penalty-ul. 
La reluare, Oțelul reia atacurile. 
Tene are un nou reflex extraor
dinar. în min. 49, la „capul” lui 
Antohl, pentru ca, la unul din 
atacurile bine conduse ale Fia- 
cărei, Dragnea să-1 găsească pe 
LALA pe partea stingă, iar a- 
cesta să înscrie cu singe rece 
(min. 55). Oțelul e descumpănit, 
dar Burcea a redevenit parcă... 
Burcea și își animă echipa. El j 
și ratează din unghi, în min. 62, 
pentru ca în minutul amintit la < 
început să survină momentul de 
inspirație al antrenorului, ur- | 
mat de golul lui Profir, car» 
aduce gazdelor o victorie meri i 
tată asupra unei echipe bine 
legate, dar care nu a avut su- ' 
fieient aplomb ofensiv. în ulti
mele minute, „tranzistoarele" sîn» 1 
însoțite de anlauzele unei tri
bune satisfăcute. '

loan CHIRIlA

teren exce-

I
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I
I
I
I
I
I
I

fază 
șarje
BA- 

spec-
Și

șut
m.

pauză, cu 
> bună o- 
6), cu o 
i cu ma- 
3) : cursă 
UARD șl 
a! mijlo-

Oaspețlt 
degajează 
(min. 69). 
nă o are 
î în bară 
la 17 m).

MESCU

Stadion ..1 Mai* : 
lent ; timp bun î spectatori — 
circa 12 000. Șuturi : 23—8 (pe 
poartă : .12—5). Cornere : 11—1.
Au marcat : EDUARD (min. 11. 
din penalty, și min. 63) și BA- 
NUTA (min. 43). respectiv HAN' 
GANU (min. 7).

F. C. ARGEȘ : Sneriatu 7 —
Vilău 7,5. Pîrvu 7. Stancu 8. Tă- 
nase 7 — Dican 7,5. Ignat 7 (min. 
46 C. Pană 7), .. .........................
Tlrchineci) — 
doiu 8. Bănută

CORVINUL : 
5. Tîrnoveanu
6 — Petcu 6
7 — Gabor 6 
T. Co.iocaru 5 
E. Marian 6,5.

A arbitrat 1. Crăciunescu (Hm, 
Vîlcea) : la linie : I. cot si A. 
Moroianu (ambii din Ploiești).

Cartonașe gailbene : I. COJO- 
CARU, NICSA. BANUTA.

La speranțe : 1—1 (0—1), 5—4
dună penalty-url.

Eduard 8 (min. 81 
D. Zamfir 7, Vlă- 
7.
Ionită 7 — Bardac 
6. Nicsa 6. Cocan 
Strola 5. Hansanu 
(min. 81 lordachei 
(min. 46 Bozga 6)

■ » ■ w

izia B:

CIND INTERVINE AUTOMULȚUMIREA...
Meciul de la Sibiu ne-a o- 

ferit mai întîi surpriza unui 
start furtunos al gazdelor. 
Debutînd cu un remarcabil a- 
petit ofensiv, localiiicii au reu
șit una din cele mai rapide 
deschideri de scor din actua
lul campionat : de la centru, 
mingea a ajuns în careul mu
reșenilor, 
corner : a executat în 
C. Zamfir, Stănescu a prelun
git, cu capul, spre RADU II 
și acesta, tot cu capul a tri
mis cu precizie balonul în pla
să. Era secunda 30 de joc și 
după numai alte trei minute a- 
vantajul gazdelor avea să se 
mărească : bine deschis de 
fundașul Cotora, VASÎI a fă
cut o frumoasă
30 <5e metri, a 
reul oaspeților

fiind respinsă în 
grabă

■ ■■■■■

cursă de peste 
pătruns în ca- 
și a înscris
■ ■■■■■

plasat. Surprinzător, însă, 
ceasta rapidă desprindere 
deconectează în mare măsură 
pe sibieni de la priza în care 
se aflaseră pînă atunci. Ei 
scad din ce în ce mai vizi
bil ritmul, devin superficiali în 
joc (mai ales mijlocașii) 
comit astfel multe greșeli, 
nemulțumirea publicului, 
aceste condiții, mureșenii 
chilibrează disputa, ba 
își creează bune ocazii de gol. 
ratate de Albu (min. 22 — șut 
pe lingă poartă), Maier (min. 
30 — V. Marcel respinge în. 
corner) și Pintea (min. 31).

Pe același fond de ioc. cu 
o remarcabilă țesătură de pa
se, mureșenii reușesc după pau
ză (inin. 52) să reducă din 
scor, PINTEA fructificînd 
printr-un șut din voleu un a-

a- 
li

Și 
spre 

în 
e- 

chiar

■■■■■■■■■■■

DEȘI AU PIERDUT 4 PUNCTE DIN 6,
SERIA A II-a

BRAILA
C1MPU- 

șcă (ndn. 
respectiv

POIITEH-
D. HO-

— C.S.M 
va (min.

ar (min, 
lin. 70).

CLASAMENTUL
1. PETROLUL 31 19 7 5 52-18 45
2. Progr. Br. 31 18 1 12 54-37 37
3. Unirea Focș. 31 17 3 11 34-28 37
4. Gloria Bz. 31 16 2 13 52-33 34
5. Steaua Miz» 31 16 2 13 49-40 34
6. C.F.R. Pasc. 31 14 5 12 37-30 33
7. C.S.M. Sv. 31 13 6 12 39-36 32
3. Poiit. iași 31 14 3 14 53-36 31
9. Poiana 31 14 3 14 32-43 31

J0, Met. Plopen! 31 14 2 15 38-45 30
GLORIA 

rea (min. 
m), res- 

>0).
ȘIRETUL 

î Arge- 
iță (min.

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

C.S. Botoșani 
Ceahlăul 
Șiretul 
Aripii,. Bc.
Prahova 
FEPA ’74 
A.S.A, Expl.
Delta

31 
31 
31 
îl
31
31
31
31

13
14 
13
12

14
16
15
14
16
16
17
18

35-43
37- 40
33-39
38- 45
32-38
30-41
29- 57
30- 55

30 
29 
29
29
28
27
23
19

— PRA- 
;ti î—i 
respectiv

- c. s. 
: Achim 
’min. 40).

F.C.M.
EA 5—1 

i 69), Bu- 
Ene (min.

(min. 4).

aripele 
LĂUL P. 
■VI un tea nu 
49 și 67), 
78).

Relatări

BACAU — CEAH- 
NEAMȚ 3—1 (1—0) : I. 
(min. II), Pavel țmin. 
respectiv Jitaru tmln.

------ de la Gr. Rizu, C. 
Enea, o. Bâlteanu, C. Burght lea, 
FI. Jecheanu, A. Dumitrescu, C. 
Vîrjoghie, R. Ăie'i’ahdrescu și 
FI. Filioreanu.

F.C.M. CARACAL — JIUL PE
TROȘANI 1—0 (0—0) : Răducu
(min. 88).

PANDURII TG. JIU — META
LURGISTUL SLATINA 2—0 
(0—0) : I. Marius (min. 48 și 77).

MINERUL MOTRU — A. S. 
DROBETA TR. SEVERIN 2—0 
(1—0) : Dumitra (mm. 22) și 
Fîntină (min. 73).

I.C.I.M. BRAȘOV — METALUL 
MIJA 2—o (1—0) : Drăgan (min. 
39) șj Brașoveanu (min. 84).

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
— ELECTROMURES TG. MUREȘ 
?—1 (1—1) : Ghiță (min. 1 și
min. 47 din 11 m) r^-spectiv 
Cristea (min. 43).

CHIMIA RM. V1LCEA — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 2—1 (0—0) : Niță
(min. 58 din 11 m), Augustin 
(min. 80), respectiv Barbu (min. 
63).

METALUL MANGALIA — 
SPORTUL „30 DECEMBRIE" 2—1 
(0—0) : Sbîrcea (min. 73 din 11 
m). Carastoian (min. 80), res
pectiv Barbu (min. 82 din îl m). 
Meciul s-a disputat la Medgidia, 
terenul Metalului fi*nd suspen
dat.

DACIA PITEȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 (1—0) : Preda

tac prelungit al echipei sale. 
La 2—1, gazdele intră în a- 
lertă și încep din nou să mă
rească turația, în ajutor ve
nind și cele două inspirate 
schimbări efectuate. După ce 
în min. 54 portarul Biro izbu
tește să respingă in extremis, 
cu piciorul, mingea expediată 
din careu de Radu II, sibienii 
se desprind iarăși la două go
luri în min. 72, cînd șutul prin 
surprindere al lui MĂRGĂRIT, 
de la peste 25 metri, nime
rește ținta. Vor urma două 
mari ratări sibiene în același 
minut (83). ale lui Radu II și. 
respectiv, Jurcă, după care 
(în min. 84), la centrarea lui 
Cotora, același RADU II reu
șește să marcheze, dînd contur 
mai clar unei victorii meritate.

Constantin FIRANESCU

F.C. INTER
A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion Municipal : teren bun: I 
timp favorabil : spectatori — cir- | 
ca 8 000 Șuturi : 18—11 (pe poar
tă : 9—4). Cornere: 9—7. Au mar- 
eat : RADU H (min. 1 si 84) 
VASH (min. 4). MĂRGĂRIT (min. 
72), respectiv PINTEA (min. 52).

INTER : V. Marcel 7 — Cotora 
7.5. Boar 5 Ene 5. Dobrotă 6 — 
Stănescu 5 (min, 56 Mărgărit 7) 
Laurențiu 6 (min 62 Majaru 6). 
Jurcă 5 — Văsîi 7 Radu H 7 
C. Zamfir 6.

A.S.A. : Biro 6 — Szabo 6. Ma
tei 6. Erfls 6. Curlgan 5 (min. 68 
Fodor 5) 
Pintea 6 
Moldovan 
5.5

A arbitrat M. Niculescu (Bucu
rești) : la linie : V. Antohi (Iași) 
5i M. Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene : CURIGAN 
ENE.

La speranțe : 3—0 (1—0).

Ciula" « Szigetl 6. 
Szanto 5 (min. 65 L. 
6) — Maier 6.5 Albu

■ ■ ■■■■■■■■■■
LIDERII CONDUC DETAȘAT

SERIA A III-a

I
I
I
I
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I
I

CLASAMENTUL

1. JIUL 31 19 6 6 57-17 44
2. Chimia 31 18 5 8 53-25 41
3. F.C.M. Car. 31 17 3 11 50-38 37
4. Electromureș 31 14 7 10 50-46 35
5. I.C.I.M. Bv. 31 15 2 14 34-36 32
6. Pandurii 31 13 6 12 34-37 32
7. Sp. „30 Dec." 31 14 3 14 27-25 31
8. Dacia Pitești 31 12 6 13 34-36 30
9. Electroputere 31 13 4 14 36-39 30

10. Gaz Metan 31 12 6 13 37-44 30
11. Min. Motru 31 11 7 13 27-39 29
12. C.S. T-viște 31 12 4 15 31-37 28
13. Tractorul 31 11 6 14 36-42 28
14. Met. Mija 31 12 4 15 39-51 28
15. A.S. Drobeta 31 10 7 14 44-44 27
16. Metalurgistul 31 11 5 15 39-49 27
17. Dunărea 31 8 9 14 39-55 25
18. Met. Mangalia 31 9 6 16 32-39 24

U. T. ARAD — ARMATURA 
ZALAU 8—0 (6—0) ): Petrescu
(min. 6 șl 12). Cheregi (min. 8 
și 34). Naghi (min. 17), Vancea 
(min. 23), Muhlroth (min. 54). 
Gaica (min. 56 din 11 m>.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
GLORIA BISTRIȚA 0—0.

DACIA ME- 
2-1 (1-1) : 

Plăvi-
70), respectiv Goran

(min. 8) șl Șerban (min. 81 din 
11 m).

DUNAREA CALARAȘI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—2 (1—1):
ștefan (min. 6), Petre (min. 59), 
respectiv Puztani (min. 33) și 
Aloman (min. 79)

Relatări de la Gh. Donciu. P. 
Cristea, Gr. Jugănaru, V. Se- 
eăreanu, T. Costin, S. Giornoiu. 
Al. Mavlea, I. Fețeanu și N. 
Constantinescu.

C.S.M. REȘIȚA - 
CANICA ORAȘTIE 
Mărgineanțu (min. 19), 
(iu (min. 
(min. 26).

AVINTUL REGHIN — OLIM
PIA SATU MARE 1—1 (0—0) :
Costan (min. 89). respectiv Si- 
laghi (min. 63).

MINERUL CAVNIC — STRUN
GUL ARAD 2—0 (1—0) t Lucaci
(min. 28 din 11 m) și Azoiței 
(min. 57).

CHIMICA TIRNAVENI — GLO
RIA REȘIȚA 0—1 (0—0) ; Scîn- 
teie (min. 85).

UNIREA ALBA IULIA — 
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA 
3—1 (1—1) : Mitracu (min. 1 și 
47), N. Popa <min. 85 din 11 m), 
respectiv Rotariu II

C.F.R. TIMIȘOARA 
PAROȘENI VULCAN 
Oancea (min. 2 din

(min. 37).
— A. S.

4—0 (3—0) :

CLASAMENTUL

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

10. A.S.A. Progr.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„POLI” TIM. 
U.T.A.
Gloria B-ța 
Olimpia 
Unirea A.I. 
F.C. Maram. 
C.S.M. Reșița 
C.F.R. Tim. 
Armătura

Min Cavnic 
Strungul 
Met. Bocșa 
Gl Reșița 
Chimica 
Dacia OrăstU 
A.S. paroșeni 
Avintul

31 22 6 3 83-34 50
31 22 1 8 79-32 45
31 17 6 8 60-28 40
31 16 8 7 57-26 40
31 17 1 13 62-42 35
31 13 4 14 53-48 30
31 14 2 15 43-41 30
31 13 4 14 42-44 30
31 14 2 15 34-58 30
31 12 5 14 53-52 29
31 13 2 16 45-48 28
31 11 6 14 43-46 28
31 11 6 14 38-55 28
31 12 4 15 35-59 28
31 12 2 17 52-55 26
31 11 2 18 35-70 24
31 10 3 18 30-51 23
31 4 6 21 20-75 14

ciumaru (min. 24)), Iova (min. 
39) și Banu (min. 73).

METALUL BOCȘA — P. C. 
MARAMUREȘ BAIA MARF 4—2 
(2—1) : Cepoi (min. 16). Orme- 
nișan (min. 35 și 53), Vinătoru 
(min. 73), respectiv Vase (min. 
15) șj Mireuță (min. 88).

Relatări de la Gh. Mornăiiș, 
C. Crețu, P. Fuchs, I. Ormerii- 
șan, M. Palcău, I. Ducan, 1. 
Anghelina, S. Marton și 1. Ță
ranii.

I
I



Cupa României la handbal masculin

STEAUA Șl MINAUR ÎN FINALĂ
La Timisoara și Baia Mare s-au disputat ieri partidele de

cisive din semifinalele Cupei României ta handbal masculin, 
competiție înscrisă sub genericul Daciadei.

Iată relatările trimișilor noștri:
BOllIttlMC/1 TIMIȘOARA ~ SltAliA 29-21

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon), 
tn partida-tur din semifinalele 
Cuoei României, de la București, 
campionii au cîștigat cu 30—24, 
dupâ o partidă interesantă, in 
.are s-a văzut insă că studen
ții timișoreni nu sînt dispuși să 
cedeze așa de ușor calificarea. 
A doua întilnire, din sala „Olim
pia", din Orașul florilor, a avut 
o desfășurare strînsă, cu nepre
văzute răsturnări de scor șl cu 
o victorie mai puțin scontată, 
dar absolut meritată a Politeh
nicii : 29—27 (14—13). Pasiunea 
și munca antrenorilor C. Jude
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ROMÂNIEI
LA ATLETISM

(Urmare din pag. I)

La 2,38 m, care ar fi însemnat 
un nou nou record al țării.

Iată acum ci te va dintre re
zultatele înregistrate în probele 
desfășurate sîmbătă :

FEMEI: 100 m: Mirela Dul- 
gheru (Prahova C.S.Ș. PI.) 
11,39, Marieta Ilcu (Metalul 
Huned.) 11,51, Daniela Pleșcan 
(C. Ș. Brăila) 11,53 ; 400 m :
Daniela Gămălie (Dinamo) 
51,68. Mihaela Rachieru (Stea
ua) 53,60, Mitica Constantin 
(Metalul) 54,88 ; 100 mg : Flo
rina Neder (Dinamo) 13,98, 
Gabriela Zaharia (Voința) 

Ddniela Neaga (Steaua) 
14,01 ; Disc : Manuela Tîrneci 
(C.F.R. Craiova) 61.78 m. Floa
rea Vieru (C.S.M. Universi- 
tatea Craiova) 60,48 m. Elena 
Birsan (Spartac) 53, ■'8 m : 
BARBAȚI : 100 m : L. Budur 
(Chimia Brăila) 10,89, Ad. Ilie 
(Voința) 10,95. C. Pietraru 
(Minerul C-lung Muscel) 11.00; 
400 m : D. Murcșan 48.77, I. 
Bărbos (ambii Universitatea
l. M.M.R. Cluj Napoca) 48.82,
D. Săndulescu (Steaua) 49,27 ; 
1 500 m : Val. Coroja 'C.S.M. 
Petrochimistul Pitești) 3:46,53, 
D. Dănescu (Steaua) 3:46,83, 
CI. Mereu tâ (Otelul Galați) 
3:47,33, I. Lavric 'Steagul 
Roșu Brașov) 3:47,99; 10 000 ms 
M. Laiiș (C.S.M, Lasit Cluj 
Napoca) 29:25,21 M. Ardeleanu 
(Explorări Deva) 29:30,64 T. 
Csutak (C.S.M. Sf. Gheorghe) 
29:51,02 ; 110 mg : L. Giurgian
13,66. M. Oaidă (ambii Dinamo) 
13,98. I. Pâcioianu (I.E.F.S.)
14.57 ; lungime : D. Rotariu 
(Steaua) 7,73 m, M. Petre (Ra
pid) 7,62 m. C. Sonel (Dinamo) 
7,33 m : înălțime : S. Matei 
(C.S.M. Universitatea Cv.) 2,30
m, C. Militaru E. Popescu 
(ambii Steaua) și A. Szasz 
(C.S.M. Sibiu) 2.10 m; prăjină: 
R. Enescu (Steaua) 5,00 m. R. 
Stănescu (Victoria) 4.20 m : 
greutate : M. Călin (C.F.R. 
Craiova) 16.28 m ; suliță : J. 
Ungureanu (Dinamo) 71.66 m. 
C. Chiriac (C.F.R. Craiova)
71.58 m. D. Andreescu (Steaua) 
68.94 m.

„CUPA CARPAȚI" LA POLO PENTRU JUNIORI
(Urmare im pag 1)

In programul de sîmbătă au 
figurat trei întilniri, dintre 
care numai una, ROMANIA — 
CEHOSLOVACIA, era aprecia
tă ca importantă pentru con
figurația primei părți a clasa
mentului final. Disputa a și 
fost deosebit de echilibrată și 
s-a încheiat ou un scor egal... 
peste tot: 10—10 (2—2, 2—2. 
3—3. 3—3). Scorul a fost des
chis de Cazacu (min. 1,52). 
dintr-o excelentă pasă a lui 
Ciocan, dar golul egalizator al 
adversarilor a fost primit cu 
destulă ușurință (min. 4.56). 
Rath a șutut precis de la dis
tanță (min 6,12), aducind din 
nou avantaj echipei noastre 
(2—1). dar sportivii cehoslovaci 
au egalat din nou înainte de 
pauză. Apoi, meciul s-a des
fășurat cînd tn favoarea unei 
echipe, cînd în a celeilalte, dar 
în final victoria a surîs din nou 
tinerilor poloiști români. El 
au oondus cu 9—8 (min. 25,26) 

și R. Gunesch incepe să dea 
roade. Tinerii handbalist! timișo
reni, bine puși la punct cu pre
gătirea și cu o apărare agresi
vă (în sensul tehnic al cuvîn- 
tului), au creat destule momen
te de derută oaspeților, care cu 
avantajul celor 6 goluri din pri
mul meci, nu au mal depus, 
parcă, toate strădaniile pentru o 
nouă victorie.

Intilnirea a debutat cu golul 
înscris chiar în primul minut de 
Ad. Ghimeș, după care imediat 
M. Dumitru a mărit avantajul 
Stelei la 2—0. Antrenorul Jude 
a schimbat sistemul de apărare, 
V. Stingă și Ghimeș fiind luațl 
„om la om*, tn această situație, 
steaua a apărut descumpănită.

BALA MARE, 4 (prin telefon). 
Sala „Dacia" a fost din nou arhi
plină, duminică dimineața, la 
partida decisivă din semifinalele 
Cupei României la handbal mas
culin. dintre H. C. Minaur și 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș, 
meci încheiat cu o categorică și 
îndelung aplaudată victorie a 
elevilor lui Lascăr Pană și Pe
tre Avramescu : 34—21 (20—10).
Astfel formația băimăreană s-a 
calificat în finala Cupei Româ
niei. cu scorul general 57—43.

Bălmărenli au luptat fără me
najamente, numai șl numai cu 
armele unei tehnici superioare 
(atît colective, cît șl individua
le), reușind, prin acțiuni ofen
sive de mare precizie și incisi
vitate. să străpungă poarta hand- 
ballștllor din Tg. Mureș cu ade
vărate cascade de cite 5, 6 și 7 
goluri consecutive. Astfel, după 
primele opt minute de joc ta
bela arăta 6—1 pentru Minaur. 
ulterior avînd să consemnăm, în 
mal multe rlndurl, diferențe de 
zece goluri în favoarea învin
gătorilor : 14—4 în min. 19. 16—S 
în min. 24, 23—13 în min. 39
ș.a.m.d. tar dacă Minaur a reu
șit o izbîndă atît de categorică, 
aceasta este și urmarea faptu
lui că poarta i-a fost zăvorită

FINAL IN TURNEUL DE CALIFICARE LA C.E. DE VOLEI (m)
(Urmare din pag. 1)

temporar și să determine ega
larea la 6. Numai că, în con
tinuare. atacul nostru capătă 
un plus de precizie față de cel 
al adversarilor (Pop, introdus 
In locul lui Schobcrl, servind 
mai bine... postul), iar apăra
rea în ambele linii are inter
venții sigure, decisive pentru 
câștigarea setului prim. în cel 
de al doilea, după o vremelni
că relaxare (0—4). balanța jo
cului va sta sub semnul echi
librului pînă în final, cînd 
Rotar (și el Introdus în teren, 
în locul lui Constantin) ratea
ză la 13—13 (atingere de fi
leu) punctul 14. pe care îl... 
oferă apoi adversarilor prin 
preluare imprecisă, iar Pralea 
le acordă punctul 15 printr-o 
„diagonală" în aut. Rotar va 
juca foarte bine în restul 
partidei. Setul 3 aproape că se 
aseamănă cu primul ca evolu
ție a scorului, voleibaliștii noș
tri desprinzîndu-se în două 

și cu 10—9 (min. 26,37), fiind, 
însă, egalați de fiecare dată. 
Marcatori: Ierulescu 2, Raith 2, 
Andrașoni 2. Crețu, Cazacu, 
Goian și Hașaș, respectiv 
Schmuk 3, Slrbah 3, Sajko 3 și 
Kis. Au arbitrat: P. Hasekio- 
glu (Grecia) și B. Simonian 
(U.R.S.S.).

în celelalte două partide de 
sîmbătă s-au înregistrat rezul
tatele: POLONIA — R.D. GER
MANA 13—4 (4—0. 2—1. 3—1. 
4—2) și BULGARIA — TUR- 
CIA 9—2 (2—0, 1—0, 4—1,
2-1).

Reuniunea de duminică di
mineața a început cu meciul 
dintre formațiile ROMÂNIEI 
și R.D. GERMANE. victoria 
sportivilor români — aștepta
tă, de altfel — fiind realizată 
la un scor categoric: 19—2 
(6—0, 4-0. 4—1. 5—1). în a- 
ceastă întilnire s-a putut con
stata o mai bună organizare a 
apărării echipei noastre, ca și 
un plus de inventivitate tn fa
zele de atac. Deși victoria a 

iar gazdele, cu D. Dobrescu și 
O. Gal, în vervă de joc, fac ca 
Politehnica să aibă la pauză un 
gol în plus. La reluare, in min. 
32 Stingă reușește primul său 
gol și aduce egalarea. tn conti
nuare, multă risipă de energie 
de ambele părți și timișorenii, 
cu o dăruire exemplară, reali
zează o frumoasă victorie de 
palmares, iar Steaua are satis
facția calificării în finala Cupei 
României, cu scorul generai 
57—53.

Au înscris : D. Dobrescu 10 (2 
din 7 m), N. Dobrescu 5, Hor- 
ge 5, Gal 3 (1), Năstase 3, Caba
2, Matei 1 (7 m), respectiv Ber
bece 12 (7), Dumitru 5, V. Stin
gă 4, Popescu 3, Ghimeș 2, Ni- 
culae 1.

Arbitrii V. Cojocaru și I. Mi- 
hăilescu (Craiova) au comis u- 
nele inexactități care au nemul
țumit conducerile tehnice ale 
ambelor echipe.

Paul IOVAN

realmente de Nicolae Neșovici. 
și de colegul Mircea Petran, 
De la oaspeți, doar Remus Mol
dovan și-a dovedit clasa supe
rioară, una dintre piesele de 
bază ale acestora, Iosif Boroș, 
fiind „șters" și reușind să în
scrie unicul său gol abia in 
min. 41.

Deși scorul ar putea lăsa im
presia unei partide fără... nervi, 
aceștia și-au mai făcut din clnd 
în cînd apariția șl este meritul 
arbitrilor bucureșteni Al. Virto- 
peanu șl Șt. Georgescu de a fi 
pus prompt lucrurile la punct.

Au înscris : Andronic 9, Voi- 
nea 9 (3 din 7 m), Pavel 5, Po
povic! 5, Marta 4, Porumb 2, 
respectiv R. Moldovan 7, Gh. Mu- 
reșan 4, David 3, Ciobanu 2, I. 
Moldovan 2 (ambele din 7 mi. 
Boroș 1, Furnea 1, Negru 1.

Ion GAVRILESCU
ȘTIINȚA BACAU — DINAMO 

BUCUREȘTI 35—35 (15—20). In
partida tur, 39—30 pentru Di
namo. (L. MANDLER, COresp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — TRACTORUL BRA
ȘOV 31—29 (17—13). In primul
meci, 23—21 pentru Tractorul. 
(Nușa DEM1AN, coresp.).

rînduri grație numeroaselor re
cuperări de atacuri adverse 
(fapt pozitiv) și cîtorva bloca
je ferme. Echipa noastră joa
că decis setul 4 (cu o relaxare, 
după 6—0, impietind asupra 
preluării și serviciului), în 
care își dovedeșite plusul teh- 
nico-tactic. culegînd aplauze 
binemeritate. Arbitrii G. Kraus 
(Israel) și J. Depes (Ceho
slovacia) au condus corect e- 
chipele: ROMÂNIA — Câta- 
Chițiga (A. Ion), Pralea (Da- 
lacu), Constantin (Rotar), Scho- 
berl (Pop). Dascălu, Șoica: 
R. D. GERMANA — Hecht 
(Vetters). Franke (Stapelfeld), 
Triller (Eckert), Oldenburg 
(Hdzig, Kralmefcld), Gobert, 
Dellnitz (Neelsen).

în meciul necaiifioatelor la 
faza finală a C.E., programat 
în deschidere: Turcia — Bel
gia 3—2 (—11. 6, —12. 13. 6). 
Aparent — surpriză. în reali
tate — nu (echipa turcă fiind 
mai omogenă și mai vioaie în 
joc).

fost a întregii echipe, se poa
te spune că aiutorii principali 
ai acestui succes au fost Că
tălin Orban și Nicolae Andra
șoni, marcatori a numeroase 
goluri, unele mai frumoase 
decît altele. Pentru Orban a 
fost cu atît mai mare bucuria, 
cu cît el a fost introdus pen
tru prima oară in formație. Au 
înscris: Orban 6, Andrașoni 5, 
Crețu 4. Cazacu 2. Goi am și 
Pălie. Pentru oaspeți a marcat 
BSnke 2. Arbitri: Y. Elgin 
(Turcia) și P. Hasekioglu (Gre
cia).

în oelelalte două partide, 
POLONIA — TURCIA 11—10 
(1—3, 3—3. 4—0, 3—4): BUL
GARIA — CEHOSLOVACIA 
13—5 (2—0, 3—3, 4—1, 4—1),
victorie neașteptat de netă a 
echipei Bugariei, care s-a 
conturat ca urmare a compor
tării remarcabile a unor spor
tivi cu gabarit apreciabil și cu 
o tehnică remarcabilă, cum 
slnt Kostadinov 6. N. Paceaev 
3. A. Paceaev 2, Simeonov 2.

VICTORII ROMANEȘTI 
ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

ECHIPELE NOASTRE, 
ÎNVINGĂTOARE IN 
„CUPA PRIETENIA" 
LA TENIS DE MASA

SOFIA, 4 (Agerpres). Proba 
feminină pe echipe din cadrul 
„Cupei Prietenia" la tenis de 
masă pentru juniori, de la 
Pleven, a fost câștigată de se
lecționata României, urmată de 
U.R.S.S.. R.P.D. Coreeană, 
Bulgaria. Ungaria, Cehoslova
cia etc. La masculin, pe pri
mul loc s-a clasat, de aseme
nea, echipa României, urma
tă in clasamentul final de

TURNEUL DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS
PARIS, (4 (Agerpres). — în 

optimile de finală ale probei 
feminine din cadrul turneu
lui internațional de tenis de 
la Roland Garros. principala 
favorita, vest-germanca Steffi 
Graf, a eliminat-o cu 6—2. 
6—1 pe Sylvia La Fratta 
(Italia).

Rezultatele din turul 3 al 
probei masculine : Stefan
Edberg — Jimmy Arias 6—4. 
6—4, 6—4 ; Roland Agenor— 
Claudio Pistolesi 1—6, 6—1,
6— 4, 6—3 ; Michael Chang — 
Francisco Roig 6—0. 7—5, 6—3 ; 
Jim Courier — Andre Agassi
7— 6. 4—6. 4—2 (abandon) ;
Andrei Cesnokov — Carl Uwe 
Steeb 3—6. 6—1, 7—5, 6—3 ;
Ivan Lendl — Darren Cahill 
7—6. 6—3, 6—3.

TURUL ITALIEI
ROMA (Agerpres). Etapa a 

13-a a Turului ciclist al Italiei, 
desfășurată în Munții Dolomiți, 
pe o vreme rece și ploioasă, 
ou sosirea la altitudinea de 
2 400 m în stațiunea Le Tre 
Cime di Lavaredo, a fost câș
tigată de rutierul columbian 
Luis Herrera, înregistrat pe 
207 km, în 5h 34:41.

în clasamentul general con
duce olandezul Breukink, ur
mat de francezul Fignon la 
53 s, irlandezul Roche la 1:32 
și Herrera la alte 25 s.

★
• MADRID (Agerpres). — 

După trei etape, în Turul ci
clist al Asturiei conduce rutie
rul spaniol Ruben Gonospe, 
urmat în clasamentul general, 
la 1:33 de coechipierul său 
Juan Carlos Jusdado. Etapa a 
treia a revenit olandezului 
Jelle Nijdam, înregistrat pe 
distanța de 155 km în 3h 53:47.

★
• HELSINKI (Agerpres) — 

Etapa a 5-a a competiției ci
cliste ce se desfășoară în Fin
landa s-a încheiat cu victoria 
rutierului sovietic Asiait Sai- 
tov. cronometrat pe 162 km în 
3h 28:03.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
atletism • cea de-a 43-a 

ediție a cursei de marș Paris — 
Colmar a revenit francezului 
Roger Quemener, înregistrat pe 
distanța de 521 km în 61 h 35 
(medie orară 8,113 km). Pe locu
rile următoare s-au clasat A- 
drian Pheulpin (Franța) 65 h 01, 
Zbigniew Klapa (Polonia) 65 h 47

BASCHET • Partidele dispu
tate în prima zi a turneului fe
minin de la Orleans (Franța) 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Canada — Ungaria 
65—62 (38—25) ; Spania — Franța 
74—09 (49—43). In ziua a doua, 
reprezentativa U.R.S.S. a între
cut cu scorul de 76—62 (33—32) 
formația Ungariei. Intr-un alt 
joc, selecționata R. P. Chineze a 
dispus cu 82—75 (41—37) de e-
chipa Franței • tn cadrut celei 
de-a 29-a ediții a competiției 
masculine „Marele Premiu al 
orașului Sofia". selecționata 
Romei a întrecut cu scor'il de 
104—91 (63—55) echipa orașului
Bonn.

HOCHEI • In prima zi a tur
neului masculin de hochei pe 
iarbă de la Barcelona, selecțio
nata Polonie! a învins ou scorul 
de 1—0 (1—0) formația Spaniei, 

U.R.S.S.. R.P.D. Coreeană. Ce
hoslovacia Polonia. Bulgaria.

ATLETELE, DE TREI ORI 
PE LOCUL I LA SOFIA

SOFIA, 4 (Agerpres). în pri
ma zi a concursului interna
țional de atletism de la Sofia 
pentru „Cupa Narodna Mladej" 
sportivele române au obținut 
trei victorii: Iolanda Oîwiță a 
cîștigat proba de 400 m gar
duri — 55.67. Vali Ionescu s-a 
clasat prima la săritura in 
lungime cu 6.51 m. iair I.ivia 
Meheș și-a adjudecat proba 
de aruncare a greutății — 
18,82 m.

FOTBAU
II meridiane ||

Clasamentul grupei :

IN PRELIMINARIILE C. M. 
(gr. 2), la Londra : Anglia — 
Polonia 3—0. Au înscris: Lineker, 
Barnes. Webb.

1. Anglia 4 3 1 0 10- 0 7
2. Suedia 3 2 1 0 4- 2 5
3. Polonia 3 1 0 2 2- 5 2
4. Albania 4 0 0 4 1-10 0

DUBLIN, 4 (Agerpres). Pe sta-
dionul „Lansdowne Road" din 
Dublin, în meci contînd pentru 
preliminariile Campionatului
Mondial de fotbal (grupa a 6-a 
europeană), selecționata Repu
blicii Irlanda a învins cu 2—0 
<1—0) formația Ungariei, prin 
golurile înscrise de McGrath 
(min. 34) și Cascarino (min. »i>). 
Clasamentul grupei : 1. Spania — 
10 p, 2. Irlanda — 8 p (din cite 
6 jocuri), 3. Ungaria — 5 p 
(din 5 partide). 4. Irlanda de 
Nord — 5 p (din 6 meciuri), 5. 
M.aJța - 2 P (din 7 partide).

madrid (Agerpres). La Ma
drid. în meci pentru prelimina
riile Campionatului Euron-^an 
de tineret Spania — Cipru 
1—0 (0—0).

IERI, în etapa a 31-a a cam
pionatului Italiei : Atalanta — 
Juventus 0—0 Cesena — pisa
1— 0 Fiorentina — Lecce 1—t, 
Verona — Bologna 0—0 Lazio — 
Inter 1—3. Milan — Roma 4—1, 
Nanoll — Samndoria 1—i Pes
cara — Como 1—1. Torino — 
Ascoli 1—1. Pe primele locuri : 
Inter 54 p. Nanon 44 p. Milan 
4o n Juventus 38 p etc.

belgrad (Agerpres). înaintea 
ultimei etape a campionatului 
Iugoslaviei, pe primul loc al 
clasamentului se află formația 
Vojvodina Novi Sad — 41 puncte 
(virtuală campioană), urmată de 
Steaua Roșie Belgrad — 38 p sl 
Hajduk Split — 34 p. Rezultate 
din etapa a 33-a : Vojvodina 
Novi Sad — Sloboda Tuzla 4—2 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Btidue- 
nost 2—1 : RAD Belgrad — Var- 
dar Skoplje 3—0 : Velez Mostar
— Napredak 2—0 : Radnicki Nis
— F. C. Sarajevo 1—0 : Celik
Zenica — Dinamo Zagreb 1—o ; 
Zelezniciar Sarajevo — Osiiek
2— 0 : Spartak Subotița — Hajduk 
Split 0—1.

Clasament : 1. Sparta Fraga — 
42 puncte : 2. Banik Os’rava — 
40 p : 3. Plastika Nitra — 32 p.

PARIS (Agerpres). Finala 
„Cupei Franței" se va disputa la 
10 iunie, pe stadionul .Parc 
des Princes" din Paris intre 
formațiile Olympique Marsilia 
și A. S. Monaco.

tn returul semifinalelor. O- 
lympique Marsilia a întrecut cu 
1—0. în deplasare, pe Sochaux, 
iar A. S. Monaco a eliminat cu 
5—3 (după executarea loviturilor 
de departajare de la 11 m) pe 
Auxerre.

iar reprezentativa Argentinei a 
dispus cu 3—2 (1—1) de echipa 
Indiei.

TENIS DE MASĂ « Proba mas
culină pe echipe din cadrul tur
neului de tenis de masă de la 
Totori a revenit selecționatei 
Cehoslovaciei, care a învins în 
finală cu 3—1 formația Japoniei. 
In finala concursului feminin, 
reprezentativa R. P. Chineze a 
întrecut cu 3—0 echipa Coreei 
de Sud.

TIR • Proba feminină de 
pistol cu aer comprimat din 
cadrul concursului de la Mfln- 
chen a fost cîștigată de sportiva 
iugoslavă, campioana olimpică 
Jasna Sekarict. cu 490.8 puncte, 
urmată de Nina Salukvadze 
(U.R.S.S.) — 484,5 puncte. Lise- 
lotte Breker (R.F.G.) — 400.0
puncte etc.

VOLEI • La Stockholm a avut 
loc meciul amical dintre echipe
le masculine ale Suediei șl 
Franței. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (15—12,
13—15,15—6, 7—15. 15—11) • In ziua 
inaugurală a turneului feminin 
de la Tokio, selecționata Cubei 
a învins cu scorul de 3—0 (4,
1, 3) formația Coreei de Sud.

Redacția șl administrația' eod ren» București. str V. Bonta 16. «t. f TT.R. I tel. central* ll.TO.td șl I1J0.5P- coresp 10J4.BI: Interurban <37: tete» to 350 romsp. Telefax: (90) Nr ti.50.3J 
Pentru strSInltate ab->namente oria Romoreatllatella sectorul export-import presă P.O-B 19-201 telex 10375 orsflr București. Calea Orlvltel ur J4-06 10 369 Ttoaru! Î.P. .Informația"


