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§ 
apreciind §Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, duminică, o vizită 
de lucru în unități agricole 
de stat și cooperatiste din 
Sectorul agricol Ilfov, din ju
dețele Ialomița și Călărași.

In cursul vizitei, desfășurată 
în aceste zile de intensă mun
că pe ogoare, secretarul 
generai al partidului a exami
nat, împreună cu membrii 
birourilor comitetelor județene 
de partid, cu cadre de răspun
dere din Ministerul Agricul
turii și specialiști, cu cei ce 
muncesc în unitățile vizitate, 
măsurile organizatorice și teh
nice luate pentru efectuarea, 
în condiții optime, a tuturor 
lucrărilor agricole din perioa
da actuală.

începută cu pu{in timp în 
urmă, recoltarea orzului r. 
marcat declanșarea campaniei 
agricole de vară în județele 
din sudul țării.

Puternic stimulați de hotă- 
rîriie stabilite în cadrul re
centelor ședințe ale Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de indicațiile și în
demnurile adresate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lucrătorii ogoarelor și-au con
centrat eforturile în vederea 
stringerii in cit mai scurt 

timp și fără pierderi a recol
tei de cereale păioase, trans
portului și depozitării acesteia 
în cele mai bune condiții, eli
berării terenurilor și execută
rii arăturilor, însămînțării cul
turilor duble.

O asemenea mobilizare de 
forțe umane și mecanice a ca
racterizat și activitatea desfă
șurată în această zi pe ogoare
le COOPERATIVEI AGRICO
LE DE PRODUCȚIE GRUIU, 
din Sectorul agricol Ilfov, pri
ma unitate vizitată, unde secre
tarul general ai partidului a 
fost întimpinat cu deosebită în
suflețire.

In apropierea locului unde a 
aterizat elicopterul preziden
țial, au venit sute de coopera
tori și mecanizatori, care au 
aplaudat și ovaționat îndelung, 
au scandat numele partidului și 
al secretarului său general.

Dialogul purtat de conducă
torul partidului si statului nos
tru cu oamenii muncii și spe
cialiștii umtății — la care au 
participat tovarășii Barbu Pe
trescu, priin-secretar a! Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., și Silviu Curticeanu, 
secretar al C.C. al P.C.R. — 
s-a axat de la inceput pe prin
cipalele pivbieme ale actualei 
campanii agricole de vară: uti
lizarea optimă a mijloacelor 
mecanice și a forței de mun
că, crearea tuturor condițiilor 
pentru stringerea ?* punerea la 
adăpost a întregii recolte, așa 
cum prevăd programele stabi
lite.

Secretarul general al parti
dului a examinat lanuri de 
orz și de grîu, starea de ve-

getație a culturilor, i. 
că plantele au o densitate co- 
respunzătoare, sînt .bine ' ‘
voitate, cu spice mari, 
ce va asigura recolte____
S-a constatat că se va obține S; 
o producție medie de 7 500 kg 
orz și 8100 kg grîu la hectar. §

Tovarășul Nicolae Ceaușescu § 
a fost informat în legătură cu § 
măsurile luate în vederea gră- § 
birii secerișului orzului în § 
toate unitățile Sectorului agri- 
col Ilfov, astfel incit acesta § 
să fie terminat în următoarele § 
două zile. §

Secretarul general al parti- Ș 
dului a stat de vorbă cu gru- 
puri de țărani cooperatori și § 
mecanizatori, interesindu-se de Ș 
starea culturilor, mersul iu- Ș 
crărilor de sezon, de venitu- § 
rile pe care le obțin. Ș

Aprecierile și îndemnurile § 
conducătorului partidului și 
statului au fost primite cu mul- § 
tă însuflețire de cei prezenți, îs 
care i-au adresat calde mul- § 
țumiri pentru vizită, salutîn- îj 
du-i la plecare cu îndelungate 
aplauze și aclamații.

In aceeași atmosferă 
ziastă s-a desfășurat și dialo
gul secretarului general al 
partidului cu cei ce 
pe ogoarele 
AGRICOLE 
MILOȘEȘTI, 
lomița.

Tovarășul 
a fost întimpinat cu deosebită 
stimă de tovarășa Alexandrina 
Găinușe, prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița 
P.C.R., de alți reprezentanți 
organelor locale de partid 
de stat.

Mîi de locuitori ai satelor 
lacul secretarului general 
partidului o primire sărbăto
rească, dind expresie profun
dei recunoștințe pentru grija 
permanentă ce o acordă dez
voltării și modernizării agri
culturii, progresului neîntre
rupt al patriei, ridicării perma
nente a gradului de civilizație 
al salului românesc, al între
gului nostru popor.

în cadrul vizitei, au fost pre
zentate principalele realizări 
ale acestei cooperative, care se 
numără printre unitățile agri
cole ialomițene cu bune rezul
tate in producție.

în cadrul unei expoziții 
legume si fructe de sezon, 
fost Înfățișate realizările la 
din domeniul horticulturii, 
re s au situat la un nivel su
perior față de cel înregistrat în 
aceeași perioadă a anului tre-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că deși, in general, 
densitatea plantelor corespunde 
tehnologiilor de cultură, că a- 
cestea sînt amplasate pe tere
nuri irigate, producțiile obținute 
pînă in prezent in legumicultu
ra nu ilustrează încă posibilită- ____________ . ___ _ _______ __
țile reale, îndeosebi în cazul § acum de trei' ori" numele prin- 
tomatelor. ---- «---- 1..« a—

dez- § 
ceea § 

bune....

cntu

general 
lucrează 
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Etapa a 31-a a' Diviziei A de fotbal

CRAIOVENII, ÎN SERIE, VIZEAZĂ... UE. FA,!
0 Rapid învinsă in minu
tul 90 ! £ Steaua și Dina
mo — învingătoare în de
plasare • „U* Cluj-Nâpo- 
ca, remiză salvatoare în 
Regie • Corvinul, depă
șită la Oradea, îți dimi
nuează șansele.

Damaschin II ratează una 
dintre puținele, dar ma
rile ocazii ale Rapidului

Foto : Aurel D. NEAGU

CLASAMENTUL
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REZULTATE TEHNICE
- STEAUA
- DINAMO
- FLACĂRA
- A S A
- UNM CV.
- F.C.M. BV.
- „U" CJ.-NAP.
- CORVINUL
- F.C. OLT

OTELUL
F.C. INTER
F.C. FARUL
VICTORIA
RAPID

1 S.C. BACĂU
I SP. STUD.
5 F.C. BIHOR
| F.C. ARGEȘ
1 ETAPA VIITOARE (miercuri

$

| F.C. OLT
| UNIV. CRAIOVA
5 „U" CJ.-NAP.
| F.C.M. BRAȘOV
| STEAUA
§ A.S.A.
Ș CORVI NUL
| DINAMO
§ FLACĂRA

- F.C. INTER
- F.C. ARGEȘ
- RAPID
- OȚELUL
- F.C. FARUL
- S.C. BACĂU
- VICTORIA
- F.C. BIHOR
- SP. STUD.

(1-3) 
(0-5) 
(4-2) 
(1-2) 
(2-1) 
(0-1) 
(2-5) 
(2-1) 
(1-2)

1. STEAUA 31 29 2 0 113-25 60
2. Dinamo 31 28 1 2 121-28 57
3. Victoria 31 19 5 7 76-51 43
4. Flacăra 31 14 4 13 55-42 32
5. Univ. Craiova 31 13 5 13 46-50 31
6. Sp. Studențesc 31 14 3 14 46-52 31
7. F.C. Bihor 31 12 6 13 37-37 30
8. F.C. Inter 31 13 4 14 42-49 30
9. F.C. Olt 31 11 8 12 32-43 30

10. F.C.M. Brașov 31 11 6 14 43-49 23
11. F.C Argeș 31 12 4 15 37-45 28
12. F.C. Farul 31 12 4 15 31-44 23
13. „U" Cj.-Napoca 31 9 8 14 38-51 26
14. Otelul 31 10 6 15 33-54 26
15. S.C. Bacău 31 11 3 17 44-53 25
16. Corvinul 31 11 3 17 38-63 25
17. Rapid 31 10 2 19 34-58 22
18. A.S.A. Tg. Mureș 31 2 2 27 20-92 6

(Cronicile meciurilor. tn pao 2-3)

Ediția a X-a a „Cupei României44 la handbal masculin

| AZI, PRIMA MANȘA A FINALEI: H. C 
§ 
=* Ediția a X-a a „Cupei Româ-

1“ la handbal masculin, des- 
Ș fășuratâ sub generosul însemn 
§ al Daciadei, programează as- 
§ lăzi, la Baia Mare, prima man- 
5? șă a finalei, în care vor evolua 
Ș echipele H.C. Minaur și Stea- 
§ ua. Totdeauna, indiferent de 
§ locul de disputare. meciurile 
§ dintre aceste două fruntașe ale 
§ handbalului nostru au prilejuit 
Ș spectacole de calitate, dispute 
Ș aprige, echilibrate, așa cum 
5 este de așteptat să se întâmple 
Ș și astăzi, in Sala „Dacia". Lo- 
§ calnicii — locul trei la înche- 
§ icnea campionatului —. antre- 
§ nați de Lascăr Fană și Petre 
§ Avramescu, și-au înscris pînă — -__ J— A____S -_S-- -----___ _ î_  _
§ tre câștigătorii prețiosului tro- 
§ feu — în ediția inaugurală din 

(Continuare in pag. a 4-a) & 1978. în 1983 și 1984, fiind, a-

ș: rx:
niei*

!• MINAUR STEAUA

cu
au 
zi 

ca-

lături de Dinamo București, 
formația cu cele mai multe 
reușite în competiția surprize
lor din handbalul nostru. Stea
ua, recenta cîștigătoare a ce
lui de-al 22-lea său titlu națio
nal, antrenată de Radu Voina și 
Stefan Birtalan. are în palma
res doar două succese în .Cupa 
României", în anii 1981 si 1985.

Returul meciului se va dis
puta, la București, joi, 15 iunie.

Sîmbătă și duminiră s-au 
disputat alte jocuri contînd

pentru locurile 3—8. In Sala 
Floreasca, pentru locurile 5—6, 
Dinamo București — Tractorul 
Brașov 41—22 (30—11) și 36—24 
(18—11). La Cluj-Napoca, 

pentru locurile 7—8, Universita
tea C.U.G. — Știința Bacău 
39—31 (20—17) și 26—17 (14—14). 
In disputa pentru locurile 3—4 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
— Politehnica Timișoara 29—23
(16—10). Returul va avea loc la 
15 iunie.

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

ȘI SPORTUL
STATORNICI

PENTRU TOȚI ÎȘI POATE 
O FRUMOASĂ TRADIȚIE

ADEVĂRATUL CÎSTIGĂTOR
A FOST. RUGBYUL

Mai puțin veleitar în per
formanță (deși. iată, canotajul 
academic, in special prin Va
lentina Virlan și Doina Ciuca- 
nu, duble campioane mondia
le, apoi prin lupte greco-roma- 
ne, atletism, gimnastică ritmică 
și handbal promit o tot mai 
largă deschidere și în această 
sferă de activitate). județul 
Neamț se impune atenției în
deosebi prin bogata sa paletă 
de acțiuni sportive de masă. 
Cele mai multe sînt adresate 
copiilor și tineretului studios. 
Există însă șl altele care anga
jează în întreceri, sub generi
cul mereu mai însufletîtor al 
Daciadei. si oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, 
reprezentanți ai cooperației 
meșteșugărești, pe cei care tră
iesc in mediul rural.

Indiferent de sezon, sportul 
pentru toți este permanent 
prezent in acest județ, cu sub
linieri pentru școlarii din majo-

ritalea unităților de învăță- 
mînt din Piatra Neamț, Ro
man. Tg. Neamț și Bicaz, cu 
mențiuni referitoare la tinere
tul muncitor din platforma in
dustrială a Săvineștiului, cea a 
orașului Roman, a colectivului

Județul NEAMȚ

întreprinderii de in și volva- 
tir din Tg. Neamț etc. Cifrele, 
datele statistice prezentate cu 
prilejul conferinței de dare de 
seamă si alegeri pot avea o 
anumită semnificație, însă lu- 
cru" esențial pentru reușita în 
sportul de masă rămine asigu
rarea permanentei, continuită
ții unor inițiative și acțiuni 
destinate să cuprindă cit mai 
multi iubitori ai exercițiului

fizic în acț’vităti atractive, du
pă aptitudinile și preferințele 
beneficiarilor lor, determinind 
în acest fel și un grad tot mai 
înalt de eficientă. Lucru pe 
care cei care au avut misiunea 
de a organiza si coordona spor
tul pentru toți au căutat să-1 
realizeze cit mai aproape de 
actualele cerințe.

Sportul de masă din județul 
Neamț s-a integrat acestui de
ziderat și într-un alt mod; și 
anume, prin asigurarea unei 
tradiții acelor competiții care 
și-au creat un adevărat statut, 
ca de pildă, concursurilor de 
schi (fond) și sănius de la Pia
tra Neamț, Borca, Pipirig, 
Grintieș, Poiana Teiului. Ceah
lău, Farcașa, Dămuc. Bicaz 
Chei, Bicaz Ardeal, Tașca ș.a„

Tibe iu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

Mai rar se poate vedea in 
campionatul nostru de rugby 
un meci de asemenea angaja
ment cum a fost cel de ieri, 
în derbyul etapei cu numărul 
19 din prima serie valorică ! 
Partida-vedetă a cuplajului 
din Parcul Copilului a arătat 
două echipe, DINAMO BUCU
REȘTI și ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE, dispuse să joace 
(o dispută de reală tensiune, 
dar de un remarcabil fair- 
play), fiecare avind o seamă 
de reușite, fiecare controlînd 
cite o repriză și izbutind faze 
pe bună dreptate aplaudate 
generos. Decizia a venit abia 
în minutele de prelungire, 13— 
10 (10—0) pentru Dinamo, insă 
dincolo de rezultatul aflat sub 
semnul incertitudinii pînă în 
ultima clipă rămine satisfac
ția celor prezenți de a fi ur
mărit un joc pasionant, în 
care adevăratul cîștigător a 
fost... rugbyul. De-am avea 
mai des astfel de spectacole I

La început, minute în șir, a 
existat un evident echiîibru_ 
L-au frînt bucureștenii după 
un sfert de oră cînd înain
tarea lor — cu un Gurănescu 
prezent în toate fazele — a 
oferit baloane „curate" ata- 
canților. Iar dacă în min. 16 
Copil a fost stopat, peste alte 
două minute apărarea mara-

mureșeană s-a văzut 
cedeze, la o acțiune 
frumusețea, plecată 
aglomerare, continuată 
de-a latul terenului, cu Fran- 
ciuc inspirat (tînărul a avut 
o excelentă evoluție de an
samblu) șl TOADER insinuat 
abil în eseu, transformat de 
FL. ION. Și tot fundașul in
ternațional (re) devenit aripă 
a „urcat" spectaculos în min. 
29, fără a încheia la fel de 
frumos, dar TOADER s-a re
vanșat la capătul șarjei rapi- 

34, concretizînd 
doilea eseu su- 

dinamoviștilor

silită să 
de toată 

dintr-o 
iute

de din min. 
printr-un al 
perioritatea 
(10-0).

Pauza avea 
sfetnicul bun 
nu trecuseră decît două minu
te de la reluare cînd ȘUGAR 
pătrundea în butul advers — 
un eseu ce a dat, parcă, aripi 
echipei oaspete. Aceasta si-a 
regăsit surprinzător ambiția, 
presînd continuu sub impulsul 
lui Nistor, Șugar și Ciorăscu, 
descumpănindu-și, pur și sim
plu, partenera. OSIAC a trans
format lovitura de pedeapsă
din min. 48. iar după zece mi
nute a survenit egalarea.

să fie, in fapt, 
al băimărenilor :

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag- a 4-a)



PALIUL DUNĂRII
Pe un traseu măsurind 721 

km. s-au disputat, vineri si 
slmbătă, in împrejurimile ora
șului Baia Mare. întrecerile 
tradiționalei competiții auto- 
mob’iistice „Raliul Dunării". In 
paralel a avut loc și Campio
natul Republican de raliuri al 
Diviziei A. La întreceri au 
participat 108 echipaje. între 
care 20 din R.D.G.. Bulgaria, 
Folonia si Uniunea Sovietică. 
Iată învingătorii: clasament ge
neral — 1. Toomas Seger — 
Faju Tlit (U.R.S.S.). pe Lada 
2105 ; 2. Nikolai Nikolov — 
Krasimir Petrov (Bulgaria), pe

De miine, ia baza hipică din Sibiu

CĂLĂREȚII DIN NOU IN ÎNTRECERE
Baza hipică din municipiul 

Sibiu va fi, îmcepînd de mii- 
ne, gazda etapei a Il-a a Cam
pionatului Național de călărie, 
In program figurînd probe de 
obstacole și dresaj pentru se
niori. Paralel cu întrecerile 
din campionat vor arvea loc 
și cele din cadrul „Cupei Fe
derației". La concurs vor par
ticipa călăreți de la Steaua, 
Dinamo, Olimpia București,
C.S.M.  Lugoj, C.S.M. Sibiu, 

C.S.M. Craiova A.S.A. Cluj- 
Napoca, Petrolul Ploiești etc.

Programul acestui veritabil 
„maraton" este următorul : 
marți, de la ora 8 și 14 —
obstacole, cat. ușoară (manșa

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

*

CURSURI DE INIȚIERE
La Clubul U’Jiamo — Centrul Tinăruluî Dinainovist continuă 

pînă Ia îl septembrie, în incinta bazinului Dinamo, cursuri de 
inițiere în înot. Vor avea loc serii de 12 lecții, programate zii- 
nic. între orele 12—13,30 și 13,30—15.

Informații suplimentare se pot obține la Centrul Tinărul 
Etnamovist (telefon 41.35.35/6280).

1.D.M.S, ANUNȚĂ
In ziua de 22 iunie 1989 orele 10 dimineața, vinde prin 

licitație publică autoturisme diferite mărci, disponibilizate 
prin Decret 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, Bd. 
Magheru nr. 6—8, etaj V, camera 17, sector 1.

La licit; i poate participa orice persoană care consem
nează ia C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere 
a licitației autoturismului.

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

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

tației, precum și adresele unde pot fi văzute autoturis
mele sînt afișate la următoarele magazine auto-moto-velo- 
sport ale I D.M.S. din :

• Șos Mihai Bravu 47—49, Bl. P 16, sector 2 ;
• Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2 ;
O Șos. Colentina, Bl. 64, sector 2 ;
• Bd. Magheru nr. 22, sector 1 ;
• Mag. Sport—turism, str. Socului nr. 53, sector 2 ;
• Bd. Nicoiae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;
• Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50—int. 193.

I
I
I
I
I
I
I 
I
I

LA AUTOMOBILISM .
Lada 2105; 3. Boris Sedotov — • 
Igor Gorbaciuk (U.R.S.S.). pe 
Lada — Samara... 10. Constan- I 
tin Duval — Gheorghe Nemeș | 
(România) pe Oltcit ... 12.
Nicoiae Duval — A. Pop (Romă- . 
ni a), pe Oncit.

in campionatul national: gru- • 
pa A — 1. C. Duval — Gh. Ne
meș (Oltcit): 2. N. Duval — I 
A. Pop (Oltcit); 3. P. Cojoca- | 
tu — E. Pop (Oltcit); grupa C 
— 1. A. Botezan — S. Popa ■ 
(I.P.A. — Sibiu); 2. Cr. Măcă- I 
ncațâ — D Banca (Dada Pi- ■ 
tcști); 3. M. Bucur — A. Mol- 
dovan (I.A.T.S.A.).

I și II) ; miercuri, ora 9,30 și 
15,30 — obstacole, cat. mijlo
cie pe echipe (manșa I și II) ; 
joi, de la ora 9,30 și 17 — ob
stacole, cat. mijlocie indivi
dual (manșa a IlI-a) și cat. 
grea ; vineri, de la ora 9,30 — 
dresaj, cat. Intermediar I și 
Marele premiu; de la ora 10 — 
obstacole — cat. semigrea 
(manșa I și II) și duminică, 
ora 9,30 — obstacole — cat. 
dificultate progresivă.

în perioada 21—23 iunie, tot 
la Sibiu, var avea loc și între
cerile etapei a II-a a Campio
natului Național de concurs 
complet.

nios cu cele cultural-educative 
și artistice ale Festivalului Na
tional Cintarea României.

Relevind reușitele sportului 
de masă, preocuparea pentru 
continuitatea unor tradiții, lu
crările conferinței n-au scutit 
factorii cu răspunderi și atri
buții de unele critici justifica
te. Acestea au vizat mai ales 
nercspcctaica integrală a ca
lendarelor competiționate ale 
asociațiilor sportive (la aproa
pe toate nivelele), insuficienta 
cunoaștere a regulamentelor u- 
uor întreceri, slaba muncă de 
popularizare a unor acțiuni, 
caracterul neritmic al unor 
concursuri pe microoolective de 
întreprinderi (ateliere, secții), 
neajunsurile care persistă în 
acțiunea de consolidare și ex
tindere a gimnasticii Ia locul 
de muncă. Una din explicații: 
nu peste tot este înțeles rolul 
acestei forme de practicare a 
exercițiului fizic în direcția 
întăririi sănătății, destinderii și 
refacerii psiho-fizice, a crește
rii potențialului biologic ți a 
randamentului în producție.

Râmi ne în sarcina celor fi
lași să conducă și să coordone
ze activitatea sportivă din ju
dețul Neamț, să întreprindă 
măsurile care se impun, ast
fel ca sportul pentru toți — 
alături de cel de performantă 
— să beneficieze de toate con
dițiile necesare unei rodnice 
împliniri, asa cum doresc și 
cum sînt capabili cei ce trăiesc 

și muncesc pe aceste melea
guri
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Ieri, etapa a 31-a a Diviziei A

DIFERENȚA DE VALOARE
GALAȚI, II (prin telefon). 

Vreme potrivnică la Galați, cu 
o ploaie torențială In primele 
30 de minute, dar iubitorii fot
balului din orașul dunărean și 
din împrejurimi au venit să 
vadă această partidă, de care 
gazdele, în situația lor de ne
invidiat, își legau atîtea spe
ranțe. Oțelul a luptat, în multe 
momente chiar exemplar, după 
posibilitățile sale, și a rezistat 
60 de minute. Ce poți să faci 
însă doar apărîndu-te, chiar 
dacă acest portar, Călugăru, a 
avut cîteva intervenții exce
lente și chiar dacă Anghelinei 
a rămas, în centrul apărării, 
un fundaș bătăios, dispus să-și 
conducă coechipierii cu o com
bativitate ce merită sublinia
tă? Partida, cum reiese și din 
caseta tehnică, a fost dominată 
de echipa oaspete, superioară 
pe toate planurile, dar mai 
puțin eficace. A fost un joc 
antrenant, care s-a bucurat 
de un arbitraj excelent, iar 
cartonașele galbene, urmare a 
unor abateri individuale, nu 
trebuie să lase impresia unui

JOC OFENSIV, ȚENE ÎN FORMĂ
| F.C. FARUL 3 (1) I
I FLACĂRA MORENI 2 <1> |

Stadion' „1 Mai" ; teren bun ; 
timp închis, răcoros ; spectatori 
— circa 15.000. Șuturi : 22—13 (pe 
poartă : 12—8). Cornere : 13—3.
Au marcat : DOROBANȚU (min. 
35). lOVANESCU (min. 53) si R. 
MANEA (min. 67). respectiv 
VAIDEAN (min. 42) și STERE 
(min. 74).

F. C. FARUL : Anton 6 — Do- 
robantu 7. Pooovicl 6. Tătăran 6, 
Cămui 6.5 — R. Manea 7. Mustă
cii 6 (min. 76 Dinu). Iovănescu 
6.5, T. Ivan 7 — Oprea 6. M. 
Par>a 7 (min. 85 Funda).

FLACARA : Tene 8 — Purdea
6. Butufei 6. Beldie 6 (min. 85 
Chiriță), Timiș 5.5 — D. Sava 6. 
Dragne-a 7 (nVin. 46 Glăyan 6). C. 
Pană 6. Marcu 6 — Stere 7, Văl- 
dean 6.5.

A arbitrat V. Angheloiu (Bucu
rești) ; la linie : V. Antohi (Iași) 
și I. Danciu (Petroșani).

Cartonașe galbene : POPOVICI, 
IOVĂNESCU.

La speranțe : 4—1 (3—0).

CONSTANȚA, 11 (prin tele
fon). Pe frumosul stadion al

ERORI
PITEȘTI, 11 (pr*n telefon). 

Stări ele spirit diametral opu
se în cele două tabere, apăsate 
de obsesia „baremului" divizio
nar A fiind gazdele, în timp 
oe oaspeții vizau o plasare cit 
mai aproape de „podium". De 
aici, start echilibrat de parti
dă, cu joc deschis de ambele 
părți, insă fazele de real pe
ricol își amînau apariția, pe 
fondul unor prea dese inexac
tități și iregularități. Abia in 
min. 21 asistăm la prima posi
bilitate de deschidere a scoru
lui. dar C. Pană — aflat la 
6 m — trimite mingea cu 
capul peste „transversală". La 
fei de imprecis și „lobul" lui 
D. Zamfir, din min. 23, cind 
Gherasim era ieșit dintre bu
turi. Tot peste bară treoe min
gea si la șutul lui Ad. Georges
cu. din min. 25. Și, treptat, ac
țiunile ofensive nu mai au cla
ritate, iar ritmul de joc înre
gistrează și d scăderi, întîlni- 
nea devenind anostă, fără nerv. 
O mare ocazie irosește, în min. 
43. Ignat, șut defectuos de la 
numai 8 m. Sc intră la cabi
ne cu un „record" care spune 
totul despre nivelul evoluției

ADMINISTRAȚIA 01 STAI
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 11
IUNIE 1989

Extragerea I : 74 11 36 54 

Extragerea a II-a : 26 53 71 „8 
Extragerea a IlI-a : 27 70 52 31

Fond total de cîștiguri» 
539.846 lei.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN

11 IUNIE 1989

1. F.C. Farul — Flacăra 1

• ••

joc peste limitele regulamen
tului. La pauză scorul era
alb, deși gazdele puteau în
scrie în min. 4, însă, la șu
tul înșelător al lui Profir, 
Lung a intervenit excelent,
pentru ca în min. 6 Rotariu să 
treacă și el pe lingă deschi
derea scorului.

După pauză, condiții mai 
bune de joc, pentru că a 
stat și ploaia, a stat și vîntul. 
Scorul s-a deschis în min. <1: 
acțiune Hagi, centrare de pe 
stingă, peste tot careul, și d. 
PETRESCU a șutat din vo- 
Icu, din unghi, de ia 14 m, 
Înscriind jos, la colț, un goi 
spectaculos. Inevitabilul s-a 
produs. In min. C5, lansat în 
adîncime, Hagi a șutat din 
preajma careului, extrem de 
puternic, Călugăru a respins 
și PIȚURCA a reluat la vinclu. 
Am mai notat acțiunea tînă- 
rului fundaș Chebac (min. 
89), care a șutat puternic, dar 
Lung a respins în corner, și 
faza din min. 90, cînd Hagi 
s-a lansat pe o diagonală din 
dreapta, dar șutul lui a trecut

Litoralului, un fotbal vioi, ie
șit din carapacea oricărei tac
tici defensive. In căutarea go
lului, cele două echipe s-au 
repezit una asupra celeilalte, 
dar nu orbește, ci lucid, or
donat, pe firul unor faze 
cursive, întreținute de tehni
ca individuală vizibilă a unor 
jucători ca Iovănescu, R. Ma
nea, T. Ivan, Dragnea, Văi- 
dean sau Stere. Mai motivați 
(a se vedea locul din clasa
ment), constănțenii au dominat 
în general, finalizarea a fost 
și ea pe măsură, dar Tene, 
confirmînd forma demonstra
tă de-a lungul întregului se
zon, a avut intervenții salu
tare, de mare efect, culminînd 
cu pararea loviturii de la 11 
m (min. 57, T. Ivan faultat în 
careu), pe care Popovici, cu un 
șut puternic, plasat, ar fi mar
cat-o, cu siguranță, unui por
tar „de duzină".

Scorul l-au deschis gazdele, 
în min. 35, cind lui R. Manea, 
inTiltrat mereu pe flancul 
sting al apărării Flacărci, pă
zit cu mare caznă de un fost 
atacant neacomodat cu postul

TEHNICE ÎN
celor două combatante: un sin
gur șut pe spațiul porții, cel al 
lui Eduard din min. 32!

La reluare, se fac eforturi 
pentru a schimba impresia, dar 
încercările juoătorilor de a se 
reabilita rămîn doar la stadiul 
de intenție. Aproape toată re
priza, a-geșenii s-au aflat în 
„jumătatea" adversă, dar ine
xactitățile tehnice s-au ținut 
lanț. Două mari ratări (min. 
54 și 56) îi aduc lui Ignat în
locuirea (nu singurul in aceas
tă situa'Ze, dar regulamentul 
permite doar două schimbări). 
Gazdele au și neșansă in min. 
70. mingea șutată de Amără- 
zeanu întîlnind „transversala". 
Dar și mare șansă în min. 80. 
cînd Speriatu se remarcă, res- 
pigînd, cu piciorul, la pătrun
derea lui Dudan, scăpat sin
gur. Un punct muncit, obținut 
de F.C. Olt. dar meritul este 
pe jumătate, dacă ținem seama 
de faptul că F.C. Argeș a 
prins o zi slabă. Pe ansamblu, 
o întîlnire de slab nivel teh
nic si spectacular, care a ne
mulțumit în mare măsură

Adrian VASILESCU
1-gJM ______

ITO-PRONOSPORT INF0RMFA7A
2. F.C. Argeș — F.C. Olt X
3. Rapid — Univ. Craiova 2
4. Ascoli — Napoli 1
5. Bologna — Pescara 1
6. Como — Torino 2
7. Inter. — Atalanta 1
8. Juventus — Lazio 1
9. Lecce — Cesena X

10. Pisa — Milan 2
11. Roma — Fiorentina 1
12. Sampdoria — Verona 1
13. Cremonese — Reggina X

Fond total de ctjliguri ;
. 1.853.252 lei.

I
 OJELUL 0
STEAUA 2 (0) I

Stadion Dunărea ; teren moale, 
alunecos ; timp ploaie torențială, 
frig șl vint ; spectatori — circa 
25 000. Șuturi : 7—ÎS (pe poartă: 
3—9). Cornere : 5—13. Au marcat:
D. PETRESCU (min. «1) și PI- 
ȚURCA (min. 65).

OȚELUL ; Călugăru 7 — Cnebac 
6, Anghelinei 7, Baicea, 6, I. Gigl 
6 — M. Stan 5, Profir 5 (min. 70 
Podoabă 5), Burcea 6, Hanghluc 
5 (min. 85 Tofan) — Antohi 5, 
O. Popescu 5.

STEAUA: Lung 7 — D. Petres
cu 8, Minea 8, fovan 8,5, Ungu- 
reanu 8 — i. Stan 6 (min. «0 
Balint 8), Hagi 7,5, I. Dumitres
cu 8 (min. 75 Mâstăcan 6), Ro
tariu 7 — Lăcătuș 7, Pițurcă 7.

A arbitrat Ad. Moroianu (Plo
iești) ; la linie : C. Corocan (Re
șița) șl Al. Muslățca (Pitești).

Cartonașe galbene . O. POPES
CU, I. STAN, I. GIGI, LĂCĂTUȘ, 
UNGUREANU.

La speranțe : 2—0 (0—0).
• - ................................

pe lingă bară, încheind meciul 
cu această acțiune care, de 
fapt, definea fizionomia parti
dei.

Constantin ALEXE
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(Timiș), îi reușește o centrare 
perfectă și DOROBANȚU re
ia, cu capul, sus la colț. 
F.C. Farul ar fi putut intra îcu 
avantaj la cabine, dar, în 
min. 42, Iovănescu, neatent, 
pierde o minge ușoară, ajun
să la abilul VAIDEAN, care 
intră în careu și înscrie iără 
dificultate : 1—1. In min. 53, 
IOVĂNESCU, își răscumpără 
eroarea, înscriind din apro
piere : 2—1. După ratarea pe- 
nalty-ului amintit, „tribuna", 
neîncrezătoare în forțele fa- 
voriților, își manifestă regre
tul, prin dezaprobarea sonoră
a oricăror intervenții la ba
lon ale și așa necăjitului Po
povici. Dar iată că în min. 67 
R. MANEA, cu un voleu splen
did, la centrarea lui Cămui. 
readuce destinderea pe sta
dion : 3—1. în min. 74, STE
RE, care își inhibase tot me
ciul adversarul direct prin 
driblinguri izbutite, își reglea
ză perfect, tirul, fixînd scorul 
la proporțiile conforme cu ba
lanța valorică a combatante
lor : 3—2.
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Stadion „1 Mal" ; teren bun; 
timp înnorat ; spectatori — circa 
8 900. Șuturi 26—5 (pe poarta 5—1). 
Cornere 15—1.

|f.c ARGEȘ 0 1lFC OLT 8 1

F.C. ARGEȘ : Speriatu 6,5 — 
Voicu 5 (min. 85 Tirclilneci), D. 
Pîrvu 4, Stancu 4, P. Tănase 6 
— Dican 6, Ignat 5 (min. 67 A- 
mărăzeanu 4), Eduard 6, Bănuță 
6 — d. zamfir 5, C. Pană 5.

F.C. OLT : Gherasim 6 — Ruse 
0, Mihali 4, Cireașă 4,5, D. Mun- 
teanu 6 — Moraru 5 (min 68 
Dudan 5), v. Popa 5, Eftimie 6, 
Ad. Georgescu 5 (min. 46 Pistol 
6) — Șuvagău 5, Pena 6.

A arbitrat V. Alexandru ; la 
linie : M. Niculescu (ambii din 
București) șl Fl. Popescu (Plo
iești).

Cartonașe galbene : BANUȚA, 
MIIIALI.

La speranțe : 0—0 ; 4—3 după 
executarea penalty-urilor.

• ■ * 1 ■ |

(Urmare din pag 1)

drumețiilor montane organizate 
tub egida cercului „Prietenii 
Ceahlăului", campionatelor pe 
asociație la cel puțin 4 ramuri 
de spoit, mai recent minicam
pionatelor ia fotbal, handbal, 
volei șl tenis, oare angajează 
zeci de echipe din unități eco
nomice (inițiativă în care 
C.J.E.F.S. se bucură de conlu
crarea directă și rodnică cu 
Consiliul județean al sindica
telor). Dar poate cel mai edifi
cator exemplu. în materie de 
statornicire a unei tradiții, 51 
prezintă sportul feminin. în 
principal prin întrecerile dota
te cu „Cupa Vitoria Lipan", la 
6 ramuri de sport, gazdă fiind
orașul Bicaz. Si tot prin tradi
ție, participante sînt fetele din 
întreaga zonă învecinată, din 
sate și comune. Și chiar dacă 
reprezentantele comunei Hangu 
au cucerit de trei ori consecu
tiv locul I și trofeul, important 
este că această competiție pur 
feminină și-a sporit rîndurile. 
an de an. Tot în perimetrul 
sportului feminin din acest ju
deț se află Vointiada fetelor, 
un cros al fetelor nem- 
țene și un mereu mai a- 
tractiv raliu, printre cele mai 
bine organizate din țară. Să 
mai adăugăm, in fine, reușitele 
duminici sportive teu plusuri 
pentru cele de la Borloști. Băl- 
tătești, Dulcești, Gherăiești, 
Dămuc. Podoleni, Războieni. 
Săbăoani, Viișoara etc.) în care 
activitățile cuprinse în Dacia- 
dă s-au împletit tot mai armo
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SELECȚIE 
LA VIITORUL BACĂU

CENTRUL OLIMPIC 
DE FOTBAL VIITORUL 
BACAU organizează o 
acțiune de selecție du
pă următorul program :

• în ziua de 16 iunie 
pentru copii născuti du
pă 1 august 1973 si 1 
august 1974. numai legi- 
timat*.
• în ziua de 17 iunie 

pentru copii născuti du
pă 1 august 1975.

Acțiunea va avea loc 
pe baza sportivă dl.' 
oomp,’exuil „23 August" 
începînd de la ora 9.00
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următor : 
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v itură liberă de pe dreapta, 
defensiva oaspeților a respins 
și MAJARU a trimis un șut 
năpraznic, înscriind un gol de 
mare spectacol. Se joacă pe 
„contre". Se consumă faze 
fierbinți la ambele porți. Di- 
namoviștii ratează desprinde
rea în trei rinduri ; minutele 
36, 37 și 38, iar gazdele — în 
min. 39 (Radu II).

Repriza a doua avea să fie 
tot atît de interesantă, jocul 
dinamoviștilor va avea, însă, 
mai mult conținut tactic ți, 
în min. 59, tabela de scor Ie va 
fi favorabilă : CAMĂTARU a 
trimis, cu capul, înscrind pe 
lingă portarul M. Vasile; in 
min. 59 Stelea a refuzat «gala- 
rea, respingînd in ultimă in
stanță în corner șutul lui Boar. 
Dinamo își va dovedi superio
ritatea și își va mări avanta
jul în min. 78 (Matcuț „bom
bă". RADUCIOIU reia în gol 
mingea respinsă de portarul 
sibian), și 80 (MATEUȚ, la 
centrarea ideală a lui Lupu).
Această partidă spectaculoasă, 
la care au contribuit ambele 
formații, se încheie cu ultimul 
gol semnat de CAȘUBA, în
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Corvinul a ieșit cu mai multă 
decizie la atac, partida a fost 
controlată în rest de formația 
bihoreana, care a dominat au
toritar celelalte 75 de minute. 
Ofensiva continuă a echipei 
locale nu s-a finalizat, însă, 
hunedorenii apărîndu-se uneori 
cu întreg efectivul și reușind 
să înlăture mereu pericolul 
din fața porții lui Ioniță. Bu
ne ocazii au mai avut Brucken- 
tal (min. 26 — „cap" din 
plonjon, reținut de Ioniță) și
Ciocan (min. 35 — „bombă" de 
la 18 m, cînd balonul a șters 
„transversala"). în min. 38, 
însă, tabela va arăta 1—0: 
Szeneș a centrat de pe partea 
dreaptă, Tăiuaș a reluat balo
nul, Ioniță l-a scăpat și O. 
LAZAR l-a împins din apro
piere, în plasă.

La reluare, început de re
priză cu joc echilibrat, ,Lăză- 
reanu (min. 57) este cbligat 
să blocheze la picioarele lui
E. Marian, pentru ca tot por
tarul orădean să fie obligat să 
comită henț, oprind incursiu
nea lui Iordache în afara ca
reului de 16 m, iar lovitura 
liberă executată de Gabor a 
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în plus (min. 56). Nu-i mai pu
țin adevărat că „linia" practi
cată de clujeni, o „baricadă" în
tărită o repriză cu Teodorescu 
și una cu Popicu. i-a deranjat 
vădit pe jucătorii Sportului. 
N-am avut inspirația să numă
răm, dar pe ofensiva gazdelor 
s-au semnalizat (corect) mă
car 20 de situații de ofsaid !

La rîndu-Ie. „șepcile roșii" au 
venit cu lecția învățată, cea a 
unui punct, și au aplicat-o cu 
strășnicie. S-au apărat grupat 
și. în cîteva rinduri. au declan
șat „șarje" primejdioase. Nu
mai că. în min. 14, Teodorescu 
n-a nimerit, de la 7—8 m, ca* 
drul porții lui Mânu, pentru 
ca Voicilă să intervină salvator 
la șutul năpraznic al lui Po
picu (min. 63). în ciuda ploii 
care a contenit după vreun 
sfert de oră. îngreunînd însă 
gazonul, și a* neputinței celor 
două compartimente ofensive, 
meciul a plăcut, totuși, atît cît

I F.C. INTER
I DINAMO

Stadion Municipal ; teren puțin 
alunecos ; timp înnorat, răcoros ; 
spectatori — circa 25.000. Șuturi :
11—16 (ne poartă : 4—7). Cornere: 
1—6. Au marcat : MAJARU (min. 
20) si CAȘUBA (min. 83). res
pectiv MATEUT (rnln. 15 șl 80), 
CAMĂTARU (min. 59) si RADU
CIOIU (min. 78).

F. c. INTER : M. Vasile 8,5 — 
Cotora 6, Boar 7. I. Ene 6.5 Do- 
brotâ 5 — Jurcă 7. M. stănes- 
cu 7. Laurentiu 6 (min. 78 Văsli). 
Majaru 7 —Radu II 6. Cașuba 6,5.

DINAMO : Stelea 7 — Varga 7, 
Rednic 7, Al. Nlcolae 7, Klein 8 
— Mihăescu 6,5, Lupescu 7, Ma- 
teut 8.5. Lupu 7.5 (mân. S3 Vis- 
creanu) — Vaiscovici 7. Cămăta- 
ru 7 (min. 65 Răducioiu 7).

A arbitrat A. Gheorghe ; la li
nie : I. Toma (ambii Piatra- 
Neamț) ți Ad. Porumbolu (Vas
lui).

Cartonașe galbene : VAISCO
VICI, AL. NICOLAE, RADU H.

La speranțe : 1—t (0—0).

min. 83. Clasa de joc a dina
moviștilor și-a spus cuvîntul.

Stelian TRANDAFIRESCU

făcut ca balonul să zdruncine 
„transversala" (min. 61). Două 
minute mai tîrziu, la șutul 
plasat al lui Bardac, Lăzăreanu 
se întinde șl trimite mingea 
în corner. Ofensiva hunedo- 
reană s-a frînt în min. 69, cînd, 
o acțiune personală a lui Muj- 
nai, pe partea stîngâ, s-a în
cheiat cu o centrare ideală și 
TERHEȘ a reluat balonul, cu 
capul, jos, în dreapta lui Io
niță, mărind avantajul echipei 
locale. Conduși cu 2-4), hune
dorenii au posibilitatea să 
reducă din handicap în min. 
76, cînd Lăzăreanu scapă ba
lonul din mină și hiicșa, din 
6 m, trimite imprecis. Finalul 
aparține orădenilor, care ra
tează, în min. 81, o situație 
rarisimă, prin O. Lazâr, pen
tru ca în min. 87 să înscrie și 
al treilea gol : Mujnai, flan
cat de Hanganu, pătrunde pe 
partea dreaptă în suprafața 
de pedeapsă, este faultat și 
lovitura de la 11 m este trans
formată cu siguranță de ace
lași MUJNAI, de departe cel 
mai bun jucător de pe teren.

Gheorghe NERTEA

I
 SPORTUL STUD. 0 I
„U« CLUJ-NAPOCA 0|

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren alunecos ; timp noros. 
ploaie ; spectator! — circa 4 000. 
Șuturi : 13—10 (pe poartă ; 7—4). 
Cornere : 10—4.

SP. STUDENȚESC : Mânu 6 
(min. 46 Voicilă 6) — M. Popa 
6, Iorgulescu I 6, Lucaci 6, Ciucă 
6 — Tieieanu 6, Dobre 6. Bur- 
chel 6 (min. 68 Motroc II 6), sta
nici o — s. Răducanu 5. Stancu
5.

„U« CLUJ-NAPOCA : Prunca 7 
— Gherman 6, Neamțu 6, Doboș
6, Pojar 6 — Teodorescu 6 (min. 
46 Popicu 6), M. Stoica 6. Biro 
6, Cr. Sava 6 — Cadar 5 (min. 
71 sabo 5), Muntean 5.

A arbitrat I. Velea (Craiova) ; 
la linie : S. Necșulescu (Scorni- 
ceștl) și I. Niculițov (Focșani).

Cartonașe galbene : S. RĂDU
CANU.

La speranțe : 6—2 (1—1).

poate plăcea, firește, o parti
dă fără goluri.

Ovidiu IOANIȚOAIA

BACAU, 11 (prin telefon).
Pe un teren îmbibat de apă 
după ploaia căzută aproape 
continuu in ultimele două zile, 
care a făcut dificil controlul 
balonului, cele două echipe 
s-au angajat cu toate forțele 
intr-un joc viu disputat. Cu 
gîndul doar la victorie, care le 
era necesară ca aerul, băcăua
nii au abordat partida intr-un 
pronunțat spirit ofensiv, ata- 
cînd susținut și reușind să des
chidă scorul relativ repede, în 
min. 12, prin SClNTEIE, ea- 
re a fructificat cu promptitu
dine o bună centrare a lui 
Șoiman. Avantajul gazdelor 
putea crește în min. 17 și 19, 
însă Scînteie și respectiv Tis- 
mănaru au ratat două excelen
te ocazii de gol. Ieșind uneori 
frumos din apărare în atac, 
brașovenii au dat la jindul lor 
emoții portarului Arvinte prin 
câteva șuturi de la distanță, 
cane și-au greșit cu puțin ținta 
(min. 18 — Cseke. min. 37 — 
Caciureac, din lovitură liberă, 
min. 42 — Drăgan).

După pauză, pe fondul unui 
joc mai echilibrat și sub as

SURPRIZA NU S-A PRODUS...
I VICTORIA
I A.S.A. TG. MUREȘ

3 <2> |
2 (0) I

Stadion „Victoria" ; teren bun; 
timp ploios ; spectatori — circa 
1000. Șuturi : 26—7 (pe poartă 
17—5) ; cornere : 11—0. Au mar
cat : curigan (min. 5 — auto
gol) și CORAS (min. 25 sl 87). 
rrsDcctfiv MAIER (min. jbj si 
SZANTO (min. 59).

VICTORIA I Nițu e — Cojoearu 
6, D. Ștefan 6 (min. 46 MireaȘ), 
C. Solomon 7. Tonolinschl 7 —D. 
Daniel « (min. 75 Uleșan). I. FuJ- 
fta 6. Coraș 8 — Tîră 1. Culcear 
8. Ursea 7.

A.S.A. : Biro m 7 — Szabo 6, 
M. Matei 6, Erds 6. Curigan 5 — 
Szigheti 6, Ciula 5. Szanto 7, 
Szocs 5 — Maier 7. Pintea 7.

A arbitrat M. Axente (Arad) ; 
la linie : Cr. Teodorescu (Buzău) 
șl Șt. Ursu (Suceava).

Cartonase galbene : ERUS. 
La speranțe : 2—0 (1—0).

Victoria nu apucase încă să 
expedieze vreun șut spre poarta 
lui Biro și scorul devenea 1—0 
în favoarea sa ! Era min, 5,

SPERANȚE PINA IN F/NAU.
Un alt Rapid (decît oel vă

zut marți, cu F.C. Olt) am 
urmărit, ieri, în Giulești. cînd, 
jutindu-și ultima carte, ,jdb- 
vișiniii" au mizat mai mult pe 
atac. O misiune dificilă, în 
fata tribunelor pline, nerăbdă
toare, și în condițiile în care 
craiovenii, închiși ermetic în 
nropriul careu, au apelat pen
tru rezolvări in extremis Ia un 
„virf" (C. Gheorghe) și un mij
locaș ofensiv (Ciurea). Și. to
tuși. exercitînd o presiune con
tinuă, Rapid a fost foarte a- 
ptoape de gol. în min. 28, cînd, 
la un șut liftat, din careu, al 
lui L. Ilie, P. Badea, un alt 
mijlocaș de atac, a degajat din 
fața porții. Stringînd din dinți 
in defensivă, epeâind des la 
„șicane" și obstrucții (Ad. Po
pescu ar ii meritat cartonașul 
galben), formația vizitatoare a 
ieșit din ce in oe mai pericu
los pe contraatac și, in min. 32, 
Rada nu l-a putut opri pe Ad. 
Popescu decît prin fault in su
prafața de pedeapsă, iregulari
tate rămasă nesancționată. A- 

pect teritorial, oaspeții vor iz
buti egalarea în min. 59 : șu- 
lează Caciureac, portarul Ar
vinte respinge în corner, se 
execută lovitura dc colț, Pa
tru reia plasat și puternic cu 
capul, Arvinte nu poate reține 
mingea și tot PATRU din a- 
propiere o introduce în plasă. 
După numai un minut, Tismă- 
naru este faultat în careul bra
șovenilor, dar Burleanu ratează 
transformarea loviturii de la 
11 m. Șanta reușind să respin
gă balonul In corner. Urmează 
o perioadă de joc de mare dra
matism, in oare băcăuanii își 
preseaze puternic partenerii, 
asaltîndu-le minute la rind ca
reul, dar aceștia se apără cu 
aproape întreg efectivul ți cu 
o rară dirzenie. respingînd atac 
după atac. In min. 81, apăra
re* brașovean* va ceda, totuși, 
cînd, 1» un corner bine execu
tat de Șeiman, același SCÎN
TEIE reia fulgerător — eu 
capul — trimițînd mingea in 
plasa porții Iui Polgar, care îl 
înlocuise între timp pe Santa, 
accidentat. Victorie meritată a 

cînd, la un pressing în trei, 
Coraș — Culcear — Tîră, 
fundașul CURIGAN a trimis 
spre propriul portar, dar a 
lovit greșit balonul, care s-a 
dus sub „transversală" și, ast
fel echipa pregătită de FI. 
Halagian și Gh. Timar a luat 
conducerea pe tabela de scor, 
și a continuat să atace, să 
atace dens, îndeosebi prin 
Tîră și Ursea, ale căror cen
trări îl căutau pe golgeterul 
formației CORAȘ. Iar una 
dintre aceste centrări, cea din 
min. 25, l-a găsit bine plasat, 
„decarul" gazdelor reușind, cu 
un șut scc, să ridice scorul la 
2—0. Din acest moment, Vic
toria a crezut probabil că to
tul e foarte simplu, că nimic 
nu se va mai putea întîmpla 
ți, în consecință, a început să 
se joace cu ocaziile, în finalul 
reprizei Ursea (min. 40) și Cul
cear (min. 43 și 45) irosindu-le 
pe cele mai mari din prima 
parte a meciului.

Nici în primele minute de 
după pauză Victoria nu a apă

poi, cînd Rapid și-a reluat o- 
fensiva a creat noi faze încin
se la poarta unui Boldid pe cît 
de solicitat, pe atît de inspirat. 
Spre final de repriză, P. Ba
dea l-a obligat pe Barba să 
„scoată" în oorner.

Partea a doua a medului a 
prilejuit o dispută cum rar se 
poate vedea. Din „duelul" atac 
elaborat (Rapid) — jocul pe 
„contre" (Universitatea) au re
zultat, pe parcursul aceluiași 
minut, faze extrem de întinse 
la ambele porți, mult mai da
re, însă, în careul lui Barba, 
unde Șt. Stoica (min. 66 șl 65), 
Ad. Popescu (min. 81) gi E. 
Sandei (min. 86 și 89) au ra
tat ocazii rarisime. Dincolo, la 
poarta lui Boldiei. în min. 57, 
Damaschin II, singur la 6 m,a 
refuzat, parcă, echipei sale 
golul care, credem, ar fi scos-o 
din strinsoarea emoțiilor. Și 
tind, pină în ultima clipă, „co
rul tribunelor" a cerut echipei 
de inimă golul victoriei. Ia un 
ultim contraatac eraiovean 
NEAGOE a Șutat decisiv, in-

S.C. BACĂU
F.C.M.  BRAȘOV

Stadion „23 August" ; teren îm
bibat cu apă ; timp ploios ; spec
tatori — circa 5.900. Șuturi I
12— 8 (pe poartă : 7—5). Cornere i
13— 4. Au marcat s SC1NTEIH 
(min. 12 și 81). resnectiv PĂTRU 
(min. 59).

SPORT CLUB : Arvinte 7 — 
Penoff 6, Fîșic 6 (min. 87 Aga- 
chi). Artenl 6, Andries 7 — Bur- 
leanu 7. Jercălău 7. Tismănaru 
6,5 — Șoiman 6.5. Grigoraș 5 (min. 
58 G. Fulga 6). Scînteie 8.

F.C.M. BRAȘOV i Șanta 7 (min. 
70 Polgar 6) — Ghergu 6. E. Mol
dovan 6,5. I. NagM 7. I. Pîrvu« 
— Drăgan 6. Pătru 7. Cseke 6,5 — 
Andrașl I 5. Caciureac 6 (min. 
88 Pal). Barbu 7.

A arbitrat : C. Gheorghe (Su
ceava) : la linie : V. Curt (Con
stanța) șl J. Grama (București).

Cartonașe galbene : PENOFF. 
ȘOIMAN. I. PIRVU.

La speranțe : 3—1 42—03.
• ... ii

echipei băcăuane, obținută în
să Cu dificultate.

Constantin FIRANESCU

sat pe accelerator și, pe con
traatac, „buturuga mică" a 
reușit să înscrie două fru
moase goluri prin MAIER 
(min. 56 — după un schimb 
rapid cu Szanto) și SZANTO 
(min. 59 — după ce l-a dri
blat ușor pe Cojoearu). Se va 
înregistra oare marea surpri
ză ? Nu, pentru eă Victoria își 
va strînge rîndurile și va for
ța mereu careul unui adversar 
relaxat, chiar dezinvolt în une
le faze. Situațiile clare de gol 
se vor succeda aproape minut 
de minut la poarta lui Biro, 
dar Mirea (min. 64), Coraș 
(min. 71), Țîră (min. 79) și 
Topolinschi (min. 85 — toară) 
nu vor putea șă-1 învingă. 
Abia în min. 87 CORAȘ va 
reuși, cu un mare efort, să 
împingă balonul în plasă, cu 
toată opoziția lui Fodor ți să 
înscrie golul unei victorii lo
gice, pe deplin meritate, dar 
toarte greu conturată.

Laurențiu DUMITRESCU .

| RAPID 0 |
| UNIV. CRAIOVA 1 (0} |

Stadion Giulești : teren bun ; 
timn închis, ploios ; spectatori — 
circa 18 0«). Șuturi : 16—9 (pc
poartă : 7—4). cornere : 12—5. A 
marcat i NEAGOE (nrin. 90).

BAPID : Barba 8 — Aprodu 6, 
Cîrstea 5. Rada 1. Ciolponea 6 — 
Drăghiei 6,5. Constantinovtel 6, 
Goantă 7. L. Ule « (min. 66 Estin- 
ea 5) — Damaschin n 5, Cralu 5 
(min. 65 Minoiu 6).

UNIV CRAIOVA : Boldici 7 — 
N. Zamfir 8, E. Săndoi 7. Gh. 
Popescu 7.5. Ad. Popescu « — 
Ciurea 6. Biea 6. Olaru 6. P. Ba
dea 1 — St. Stoica 7. C. Gheor
ghe 8 (min. 39 Neagoe 7).

A arbitrat Gh. Constantin (Rm, 
Vfleea) ; la linie : I. Tărcan (Tg. 
Mureș) si 1. Cot (Ploiești). „ _

Cartonașe galbene : CIUREA, 
APRODU.

La speranțe : 6—2 (0—0).

• •
VHBgândn-l pe Barba si punind, 
astfel, sare pe * rană... imensă.

Gheorghe NICOLAESCU

pa a 32-a ia Divizia b NECUNOSCUTE AU MAI RAMAS (doar) ÎN ZONA RETROGRADĂRII

SERIA A n-a ----------------------------------------------
PLOIEȘTI — dujan (min. 73) ti Kereszi (min.
2—1 (0—1) ; 79 — din 11 m Și 84), respectiv

i Vlad (min. Catinca (min. 65 Și 77 - ultimul
1 (min. 45). din 11 m).
[IA NEAMȚ C.S.M. SUCEAVA POIANA

4—0 (2—0) CtălPINA 3—2 i(1-2) • Avădanei
16 și 21) și (min. 35), M. Leța (min. 56) și
). Breniuc (min. 69), respectiv Nica
1RI cîmpu- (min. 2 — din 11 m) Și Nemțea-

— ARI- nu (min. 39).
>aCAU 0—2 Relatări de la : L Tănăsescu,
35) și Firiei C. Rusu, A. Rotaru, t. Diaconu,

D. Soare, V. Apostol, Th. lingu
NAMO TUL- reanu, Cristina Nour și I. Mîn-
AȘ CÂNI 1—6 drescu.
. 7), resnecliv
I 65). D. Ro- 1. PETROLUL 32 19 7 6 54-21 45
, Negri (min. 2. Progr. Br. 32 18 1 13 54-39 37
i. 85). 3. Unirea Focș. 32 17 3 12 35-30 ?7
— METALUL 4. Gloria Bz. 32 17 2 13 53-33 36

> : Ursa (min. 5. CFR Pașcani 32 15 5 12 43-31 35
6. Steaua Mizil 32 16 2 14 49-44 34

VI — F.C.M. 7. C.S.M. Sv. 32 14 6 12 42-38 34
2—0 (l—0) î 8. Polit. Iași 32 15 3 14 56-38 33

iin 11 si 9. C.S. Botoșani 32 14 4 14 42-43 32
10. Ceahlăul 32 15 1 16 41-40 31

— FEPA ’74 11. Șiretul 32 14 3 15 35-39 31
: Luca (min. 12. Aripile Bc. 32 13 5 14 40-Lî 31
(min. 30< A- 13. Poiana 32 14 3 15 34-16 31
), M. State 1 ’. Prahova 32 14 2 16 34-39 30

(min. 86- «si 15. Met, Ploneni 32 14 2 16 38-46 3(1
16. FEPA ’*4 _ 32 12 3 17 30-48 27

SI — PETR.O- 17. A.S.A. Expl. 32 9 5 18 29-59 i3
: (0—0) : Bur- 18. Delta 32 6 7 13 31-61 19

C.S. TfRGOVIȘTE — F.C.M. 
CARACAL 1—6 (0—0): Călin (min. 
88 — din 11 m).

METALURGISTUL SLATINA — 
DACIA PITEȘTI 3—1 (3—1) : Asa- 
ftei (min. 19), Răduț (min. 37 
din 11 m) și Mladln (min. 44), 
respectiv M. Zamfir (min. 23).

METALUL MIJA — MINERUL 
MOTRU 2—1 (1—1) : Despa (min. 
29) și Năstase (min. 61 — din 11 
m), respectiv Mustață (min. 23).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— METALUL MANGALIA S—1 
(2—0) : Sălăgean (min. 24) și 
Varga (min. 27 șl 85 — ultimul 
din 11 m), respectiv Carastoian 
(min. 89).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
CHIMIA RM. VlLCEA 3—2 (0—2): 
P. Dumitru (min.. 60), Vișinoiu 
(min. 70) și Barbu (min. 32 — 
din 11 m), respectiv Mangalagiu 
(min. 10) și Tudorache (min. 42).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
I.C.Î.M. BRAȘOV 1—0 (0—0) :
Mărginean (min. 55 — din 11 ni).

JIUL PETROȘANI — DUNĂREA 
CALAftJÎ'Și “4—0 (T—0) : ‘ Filio 
(min. 15). Bîcu (min. 19) Șt.

Marin (min. 28 — autogol) și Ti- 
rnorte (min. 37).

A.S. DROBETA TURNU SEVE
RIN — PANDURII TG. JIU 1—0 
(0—0) : Palea (min. 54).

Relatări de la : M. Avanu, C.

TRACTORUL BRAȘOV — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 3—1 
(2—0) : Manta (min. 29), FI. Va
sile (min. 45) și Ad. Vasile (min. 

87), respectiv Cărbunaru (min. 89).

Zbuchea, V. Petre, Gh. Botezan,
P. Radu, M. Țacăl, G. 
Focșan și C. Gruia.

Tuțu, 1VI.

1. JIUL 32 20 6 6 61-17 46
2. Chimia 32 18 5 9 55-28 41
3. Caracal 32 17 3 12 50-39 37
4. El.-mureș 32 15 7 10 53-47 37
5. Sp. 30 Dec 32 15 3 14 30-27 33
6. I.C.I.M. Bv. 32 15 2 15 34-37 32
7. Pandurii 32 13 6 13 34-38 32
8. Gaz Metan 32 13 6 13 38-44 32

9-10. Dacia Piș 32 12 6 14 35-39 30
Tractorul 32 12 6 14 39-43 <0

11. C.S. Tîrg. 32 13 4 15 32-37 30
12. El.-putere 32 13 4 15 37-42 30

13. Met. Mija 32 13 4 15 41-52 30
14. AS Drob. 32 11 7 14 45-44 29
15. Metai. 32 12 5 15 42-50 29
13. Min. Motru 32 11 7 14 28-41 29
17. Dunărea 32 8 9 15 39- X9 25
18. Met. Mang. 32 9 6 17 33-42 24

SERIA A III-a —
GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 

REȘIȚA 1—0 (0—0) : Ad. Florca 
(min. 63).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— CHIMIA TlRNAVENI 2—1 
(1—1) : Gerstenmeier (min. 33 și 
77), respectiv Mărginean (min. 
24).

A.S. PAROȘENI VULCAN — 
AVÎNTUL REGHIN 4—1 (0—1) :
Lazăr (min. 54 și 81) și Băltaru 
(min. 76 și 79), respectiv Smoleac 
(min. 23).

GLORIA REȘIȚA — UNIREA 
ALBA 1ULIA 2—0 (2—0) : Dozsa 
(min. 12) șl Balazs (min. 43 — 
din 11 m).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — MINERUL CAVNIC 2—0 
(1—0) : Rotariu II (min. 2 — din 
11 m și min. 50).

STRUNGUL ARAD — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 1—1 (0—1) : 
Bolborea (min. 75 — din 11 m), 
respectiv China (min. 40).

F.C. MARAMUREȘ — U.T. 
ARAD 4—1 (2—1) : Dorobanțu
(min. 13 — din 11 m) și D. Mol
dovan (min. 30, 52 și 70), respec
tiv Vancea (min. 17).

ARMATURA ZALAU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—1 (0—0) : Banu
(min. 66).

DACIA MECANICA ORAȘTIE— 
METALUL BOCȘA 2—3 (0—2) :
Ursan (min. 75 și 85), respectiv 
Ormcnișan (min. 7 șl 30) și Vină- 
toru (min. 76).

Relatări de la : I. Toma, Șt. 
Vida, P. Comșa, P. Fuchs, C. 
Crețu, N. Străjan, A. Crișan. A. 
Danciu șl Th. Vulpe.

1. „POLI** TIM. 32 22 7 3 84-35 51
2. U.T.A. 32 22 1 9 80-36 45
3. Gloria B-ța 32 18 6 8 61-28 42
4. Olimpia 32 17 8 ) 59-27 42
5. Unirea A.l. 32 17 1 14 62-44 35
6. F.C. Maram. 33 14 4 14 57-49 32
7. C.F.R. Tim. 32 14 4 14 43-14 32
8. A.S.A. Progr. 32 13 5 14 55-52 31
9. C.S.M. Reșița 32 14 2 16 43-42 30

10. Met. Bocșa 32 12 6 14 41-57 30
11. Gloria R-ța 32 13 4 15 37-59 30
12. Armatura 32 14 2 16 34-59 50
13. Strungul 32 11 7 14 44-17 29
14. Min. Cavnic 32 13 2 17 45->0 28
15. Chimica 32 12 2 18 53-57 26
16. AS Paroșcni 32 11 3 18 34-52 25
17. Dacia 32 11 2 19 37-73 24
18. Avîntul 32 4 6 22 21-79 14



VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

! SPORTUL
SURPRIZE LA ROLAND GARROS Șl IN FINALE

La plecare, adrcsînd felicitări 
cooperatorilor și specialiștilor 
pentru recoltele bune de orz și 
grîu, secretarul general al 
partidului a arătat că se impu
ne strîngerca grabnică, fără 
pierderi, și depozitarea acesto
ra. Să nu se irosească nici un 
bob de orz sau de grîu.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceausescu s-a intilnit 
cu oamenii muncii de la ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT SLOBOZIA. Și aici, 
strîngcrea orzului se află în 
plină desfășurare, concentrind 
un mare număr de mașini și 
utilaje. în scurt timp, după 
cum raportează specialiștii, a- 
ceastă lucrare se va încheia pe 
toate cele 700 de hectare cu orz.

Secretarul general al parti
dului a examinat un Ian, unde 
combinele erau pregătite să 
înceapă recoltarea, precum 
și starea de vegetație a plan
telor. S-a apreciat că și aici 
se anunță o recoltă bogată, ce 
va depăși 8 300 kilograme orz 
la hectar.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a discutat apoi cu un grup de 
mecanizatori, caro au raportat 
că producțiile sînt mari, com
binele funcționează bine și se 
lucrează într-un ritm înalt pe 
toate terenurile unde orzul are 
un grad corespunzător de coa
cere și de umiditate.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
a avut cuvinte de apreciere la 
adresa rezultatelor obținute și 
a adresat mecanizatorilor, ce
lorlalți lucratori ai întreprin
derii urarea de a realiza pro
ducții agricole cît mai mari.

In aplauzele și uratele celor 
prezenți, care și-au exprimat 
deplina satisfacție față de în- 
tilnirea cu conducătorul parti
dului și statului, elicopterul 
prezidențial a decolat, survolind 
întinderile fertile ale Bărăga
nului.

Cu sentimente de nețărmuri
tă dragoste și prețuire a fost 
întîmpinat tovarășul Nicolae 
Ceausescu la sosirea pe o- 
goarcle COOPERATIVEI AGRI
COLE DE PRODUCȚIE DRA- 
GOȘ-VODA, din județul Că
lărași.

Conducătorul partidului și 
statului a fost salutat de to
varășii Cornel Pacoste, vice- 
prim-ministru al guvernului și 
Ioan Foriș, prim-sccretar al 
Comitetului județean Călărași 
al P.C.R.

Și pe terenurile acestei uni
tăți agricole se pot vedea sem
nele unor bogate recolte de 
cereale. Șiruri de combine 
înaintează fără oprire, fă- 
cînd ca marca de spice să-și

restrîngă din ce în ce mai 
mult suprafața.

Lanul în care tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a examinat 
starea de vegetație a culturii 
a fost apreciat, cu o producție 
de peste 8 500 kilograme de 
orz la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că producțiile de 
orz sînt, într-adevăr, foarte 
bune și a cerut ca, la nivelul 
întregului județ, să se depă
șească prevederile planului.

Apreciind rezultatele de pînă 
acum, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se ia 
măsurile organizatorice nece
sare în vederea executării în
tr-un ritm intens a lucrărilor 
complexe din această perioadă, 
să se respecte cu strictețe pre
vederile programelor aprobate.

Aceleași probleme de primă 
însemnătate au fost analizate 
si în cursul vizitei la COOPE
RATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE GURBANEȘTI. Pe 
terenurile acestei unități frun
tașe se desfășoară concomitent, 
ca într-o imagine panora
mică a campaniei de vară, 
toate lucrările specifice perioa
dei pe care o parcurgem. în 
urma combinelor ce string or
zul, presele de balotat paie eli
berează terenurile, in timp ce, 
nu departe, se execută arături 
și însămînțări.

S-a relevat că la CAP Gur- 
bănești, datorită ritmului înalt 
atins Ia strîngerea recoltei de 
orz, această lucrare se efec
tuează în prezent pe ultimele 
hectare, raportîndu-se o pro
ducție medie de peste 8 500 ki
lograme la hectar.

In încheierea vizitei, men- 
ționînd impresiile bune despre 
rezultatele obținute la orz, grîu 
și celelalte culturi, conducăto
rul partidului și statului i-a 
felicitat pe țăranii cooperatori 
din Gurbăncști, a arătat că 
există condiții pentru realiza
rea unor producții și mai mari, 
urîndu-Ie succese tot mai în
semnate în viitor.

Importantele orientări și in
dicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei, constituie un însuflcțitor 
program de muncă și acțiune 
pentru țărănimea cooperatistă, 
pentru lucrătorii ogoarelor din 
întreaga țară, mobilizindu-le 
forțele în vederea stringerii, 
transportării și depozitării în- 
tr-un timp cît mai scurt și 
fără pierderi a cerealelor pă- 
ioase, a producției de legume 
și de fructe, efectuării de cali
tate a arăturilor și însămîntării 
culturilor duble, a celorlalte 
lucrări de sezon, obținerii unor 
recolte tot mai mari. Ia nive
lul planului, al obiectivelor noii 
revoluții agrare.
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Superbă partida, finală a 
turneului feminin de la Ro
lland Garros, extrem de ten
sionată, spectaculoasă, de înalt 
nivel ! Chiar și rezultatul ră- 
mîne edificator»: Arantxa
Sanchez (Spania) — 
Graf (R.F.G.) 7—6 (8/6), 
7—5 ! Dar nu „spune" 
așa că iată alte cîteva 
nunte : durata totală a 
dei — 2,57 ore (primul ; 
vând „rezervate"... 81 de 
nute !) ; un final
Graf a condus eu 5—3, pentru 
a pierde apoi 4 gheme la rind 
și, totodată, meciul, dar și 
posibilitatea de a repeta sen
zaționala performanță de a- 
nul trecut, cînd și-a adjude
cat Marele Șlem. Cine este 
Arantxa Sanchez ? Reprezen
tantă a „noului val" al teni
sului mondial și spaniol (are 
doar 17 ani), devine cea mai

Steffi
3-6, 
totul, 
amă- 
parti- 

set a- 
i mi- 

dramatic :

tînără cîștigătoare 
a campionatului 
mondial pe zgură, 
cum sînt conside
rate „Internațio
nalele" Franței. 
Iată și opinia în
vinsei- la conferin
ța de presă, viza
vi de noua vedetă 
(cap de serie nr. 
7, nr. 10 în clasa
mentul WTA) : „A 
jucat excelent, a 
făcut cel mai bun 
meci al vieții sale, 
a găsit soluții la 
orice minge i-am 
trimis...".

In finala masculină 
tilnit o altă revelație 
neului, americanul
Chang (n. la 22 februarie 1972, 
înălțime — doar 1,73 m, greu
tate 61 kg, nr. 19 în clasaznen-

Arantxa Sanchez

s-au în- 
a . tur-
Michael

TURUL CICLIST AL ITALIEI
g ROMA (Agerpres). Etapa a 
Ș 20-a a Turului ciclist al Italiei, 
g desfășurată pe traseul Voghera 
g — La Spezia (220 km) a reve- 
«2 nit rutierului francez Laurent 
IFignon în 6hl0:58. urmat cu a- 

celasi timp de italianul Mau
rizio Fondriest și australianul 
Jill Anderson.

VIENA (Agerpres). 
ciclist al Austriei a
nuat cu etapa a 6-a, desfășu
rată pe traseul Linz — Drobol- 

ț. lach (132 km.), ciștigată la sprint 
0 de Maik Landsmann (R.D. Ger- 
0 mană) în 3h08:46. Lider al cla-

Turul 
conti-

samentului general se menține 
rutierul iugoslav Valter Bonca, 
urmat de Peter Lammer (Aus
tria) — la 4 s.

LONDRA (Agerpres). După 
10 etape. în cursa ce se desfă
șoară în Anglia conduce rutie
rul englez Keith Reynolds, 
urmat de oanadianul Brian 
Walton — la 11 s și norvegia
nul Olaf Lurvik — la 23 s. E- 
iapa a 10-a a revenit cehoslo
vacului Miroslav Klaus, înre
gistrat pe distanta de 180 km 
cu timpul de 4h38:12.

tul ATP) și mult mai cunos
cutul suedez, Stefan Edberg 
(n. la 19 ianuarie 1966, înăl
țime —1,88 m, greutate 75 kg, 
nr. 3 în clasamentul ATP, cap 
de afiș nr. 3 al turneului). Tî- 
nărul jucător american (în 
vîrstă de 17 ani) a obținut o 
surprinzătoare victorie, cu 
6—1, 3—6, 4—6, 6—4, 6—2 în 
fața cunoscutului campion 
suedez.

Alte rezultate. dublu băr
bați : finală : J. Grabb, P. 
McEnroe (SUA) — M. Bahra- 
mi, E. Winogradsky (Iran, 
Franța) 6—4, 2—6. 6—4, 7—6 ; 
dublu mixt (finală) : Manon 
Bolegraf, T. Nijssen (Olanda) 
— Arantxa Sanchez, H. de Ia 
Penna (Spania, Argentina) 
6—3. 6—7, 6—2 ; dublu femei 
(finală) : Larisa Savcenko,
Natalia Zvereva (U.R.S.S.) —
Steffi Graf, Gabriela Saba
tini (R.F.G., Argentina) 6—4, 
6—4 !!

$
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FEB V L vneri dicute
• PRELIMINARIILE C.M. Zona 

Asiei — gr. 6 : 
donezia 5—0. Pe primul loc se 
află Japonia cu 6 p (4 j), ur
mată de R.P.D. Coreeană 3 p 
(3 j). Indonezia 3 p (4 j), Hong 
Kong 2 p (3 j). Zona_ Africii : 
la Nairobi, Kenia
• IN MECI 

Ottawa : Canada 
(0—0).
• IN SPANIA 

simbătă câteva meciuri în avans 
din etapa a 36-a. F. C. Barcelo
na a dispus cu 3—0 de Atletico 
Madrid, prin golurile Ițji Rober
to, Begulristaiin șl Salinas. De 
la „Harța" a lipsit Lineker — 
accidentat la genunchi. Baltazar 
de Morais de la Atletico, cu 32 
de goluri la activ, a fost înlocuit 
Ia pauză. Un alt rezultat : Valla
dolid — Cadiz 1—0. Rezultatele 
celorlalte partide, desfășurate 
ieri, nu ne-au parvenit pînă la 
închiderea ediției. In clasament

Japonia in-

— Egipt 0—0. 
AMICAL, la 
— Belgia 0—2

s-au desfășurat

conduce Real Madrid cu 56 p (35 
j), urmată de F. C. Barcelona — 
54 p (36 j).
• In etapa a 33-a. penulti

ma, a campionatului vest-ger- 
man : Hamburger S.V. — Le
verkusen 1—1, F.C. K61n — St. 
Pauli Hamburg 4—2, Bayer Uer- 
dingen — Stuttgarter Kickers 
1—3. F. C. Niimberg — Bayern 
Milnchen 2—1 1. Bochum — Ha- 
novra 1—3, Eintracht Frankfurt — 
Dortmund 2—1, Karlsruhe — 
Werder Bremen 1—0, V.f.B. Stutt
gart — Monchengladbach 2—1, 
Kaiserslautern — Mannheim o—3. 
Bayern Munchen, 48 p, este vir
tual campioană. O urmează F. C. 
Koln — 45 p, Werder Bremen — 
42 p. Hamburger S.V. — 41 P, 
V.t.B. Stuttgai.-t — 39 P. Monchen- 
gladbach — 38 p.
• S-A ÎNCHEIAT campionatul 

Austriei. Titlul a revenit forma
ției F. C. Tirol din Innsbruck cu 
39 n. urmată de Admira Wacker 
Viena — 33 p. Austria Viena — 
31 p. Rapid Viena — 29 p. Ulti
mele rezultate din turneul final : 
Austria Viena — Grazer A.K.

• In preliminariile C.M.
• Echipa Belgiei învingă
toare in deplasare • Bal
tazar de Morais n-a marcat 
nici un gol • Bayern Miin- 
chen a pierdut dar... ciștigă 
titlul • F.C. Tirol, repre
zentanta Austriei in C.C.E., 
ediția 1989/90 • Ieri, in

campionatul Italiei

Wacker — St. Pol- 
C. Tirol — Rapid 
Vienna — Wiener

5—0, Admira 
ten 7—3, F. 
Viena 1—3 1, 
S.C. 5—0.
• IERI, în 

(et. 32) : Ascoll 
Bologna — Pescara 1—0,
— Torino 2—3, Inter — A taianta 
4—2, Juventus — Lazio 4—2, Lecce
— Cesena 0—0, Pisa — Milan 
0—2 (Van Basten — ambele go
luri), Roma — Fiorentina 2—1 
(Renato, min. 89, golul victoriei), 
Sampdoria 
della, golul victoriei, 
In 
44

campionatul Italiei 
Napoli 2—0, 

Como

RUGBY
(Urmare din pag I)

SA VA izbutind, cu măiestrie, 
un drop de dincolo de cen
trul terenului. S-a intrat ast
fel într-un final de luptă e- 
puizantă, șansa a părut să su- 
rîdă cînd bucureștenilor (ac
țiuni insistente, consecutive, 
stopate in extremis), cînd ma
ramureșenilor (două tentative 
de drop ale lui V. Ion, în pri
mul caz impunîndu-se însă 
pasa către o linie de trei- 
sferturi în superioritate nu
merică). în momentele epuiză
rii timpului regulamentar, FL. 
ION a irosit o lovitură de 
pedeapsă, pentru a o reuși pe 
aceea din minutul 3 al pre
lungirilor acordate pentru de
sele întreruperi.

Ieșeanul Gh. Prisecaru, cu 
o bună prezență pe fază, a 
arbitrat echipele : DINAMO : 
Tofan — Toadcr, Lungu, Fran- 
ciuc, Copil — FI. Ion, Neaga 
(Tutunca) — Gurăncscu, Doja, 
Tufă — Cojocariu, Răducanu 
— C. Gheorghe (Caragca), Bu- 
can, Pascu. ȘTIINȚA CEMIN: 
Vasilache — Bucșe, Sava, Ră- 
doi, Osiac — Cantea (V. Ion), 
Florcscu — Sugar, Dcmian, 
Nistor — Pujină (Ștcfiuc), 
Ciorăscu — Csoma, Ebu, Io- 
niță.

CONTACTOARE BUZĂU — 
STEAUA 12—28 (6—13). După
două înfrîngeri consecutive, 
buzoienii sperau măcar într-un 
scor mai strîns cu lidera. Nu 
a fost însă așa, poate și dato
rită înscrierii rapide a primu
lui eseu al bucureștenilor — 
DAVID (min. 5). urmat de cel 
al lui MURARIU (min. 12),

transformat de IGNAT. Totuși, 
gazdele au reușit să echilibre
ze în parte raportul de forțe, 
PODĂRESCU executînd pre
cis lovitura de pedeapsă din 
min. 17. Pînă la pauză, IG
NAT (min. 34) și PODĂRES- 
CU (min. 37) vor transforma 
cîte o 1. p., tot ei... repetîn- 
du-se și la reluare, în min. 
49, respectiv 58. Steaua se va 
desprinde cu două eseuri suc
cesive — primul de penaliza
re (min. 62), celălalt înscris de 
IOSEF (min. 73). ambele trans
formate de IGNAT. Gazdelor 
le-a rămas doar perspectiva 
de a reduce handicapul, lucru 
reușit de același POdARES- 
CU — 1. p. în min. 73, după 
ce A. Dinu ratase o fază si
milară. Se aștepta, oricum, o 
replică mai viguroasă a bu- 
zoienilor, care au avut nu
mai două situații bune de 
eseu, șl acelea ratate datori
tă lipsei de coordonare a 
înaintașilor. Campionii s-au 
impus, așadar, autoritar, ară- 
tîndu-se net superiori în mo
mentele cînd au forțat, fă- 
cînd în rest un ioc economi
cos.

Arbitrul bucureștean G. Pe
trescu a condus formațiile : 
CONTACTOARE : A. Dinu — 
Tudor (Zăbavă), Capmare, 
Ciobică, Pascu — Podărescu, 
Gomoescu — Dumitraș, Iancu, 
Zafiescu — Lavric, Gheor- 
ghiosu — Andronic (I. Ale
xandru), Filipoiu, Stan ; 
STEAUA : Hodorcă — Șerban, 
Vărzaru, David (D. Alexandru), 
Boldor — Ignat, Coman — Io- 
sef, Murariu, C. Florea — Mo
toc, Oroian — Dumitrescu, 
Moț, Leonte.

Tiberiu STAMA

GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M. SI
BIU 16—9 (8—3). Meci de slabă 
factură tehnică, in care mal ales 
jocul oaspeților s-a caracterizat 
prin lipsă de organizare, chiar 
naivitate. Doar în cîteva minu
te din repriza a doua s-a mai 
încercat ceva, cînd s-au șl în
scris eseurile — sibianul ZEICU, 
respectiv bucureșteanul CALA- 
FETEANU. Au mal punctat T. 
RADU — 3 1. p., drop, pentru 
gazde, IVANCIUC — 1. p. -t- 
transformare. A arbitrat con- 
stănțeanul V. Chlrondojan.

FARUL CONSTANȚA — RUL
MENTUL BIRLAD 29—9 (9—9).
După o primă repriză echili
brată, gazdele și-au impus trep
tat jocul ofensiv, reușind patru 
eseuri, prin TINCA, ISTRA TE, 
TRANCA, FOCA. Au mai marcat 
BEZUȘCU 2 1. p. + tr„ PO
PESCU 1. p. + tr. (F), FLORI
CICA 3 drop. Arbitru : M. Vă- 
tui, din București (C. POPA, 
coresp.)

UNIVERSITATEA ELTIM TI
MIȘOARA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 40—7 (20—4). Joc de bună 
factură al timișorenilor, autori 
a șapte eseuri : MITOCARU 2. 
RACEAN. DOMOCOȘ, GRIGO- 
RAȘ, MIRCIOAGA. ROXIN. Ce
lelalte puncte : DOMOCOȘ 2
drop+tr., ROXIN 2 tr, respectiv 
MEDRAGONIU eseu, BEZARAU 
1. p. A condus bucureșteanul I. 
Vasilică (C. CREȚU, coresp.)

POLITEHNICA AGRONOMIA 
IAȘI — T.C. IND. CONSTANȚA 
33—6 (13—0). Rugbyștli moldo
veni au controlat autoritar jo
cul, mareînd prin LUCA 2, STG- 
NEANU, COLIBA, GHENEA, 
CHIRILA — eseuri, IFTODE 1. 
p. +3 tr, GH. MIRCEA a reușit 
eseu+tr. pentru oaspeți. Arbitru: 
P. Barbu, din București. (Al. 
PINTEA, coresp.)

Conduce STEAUA 51 p (18 j), 
urmată de Dinamo 50 p, Farul 
44 p, Știința CEMIN 44 p.

Verona 2—1 (pra- 
, _ ‘ min. 8S).

clasament : Inter 56 p, Napoli 
p, Milan 42 p, Juve 40 p.

ULUITOAREA SALVARE..
Cînd un suporter o- 

landez a intrat în 
sala inundată de cîn- 
tecele, rîseteHe și dis
cuțiile dintre fotba
liști, acesta a trebuit 
să strige din toate 
puterile, pentru a a- 
nunta că Ruud Gullit 
Si Frank Rijkaard 
sînt chemați la tele
fon. Faptul a trecut 
neobservat. Jucătorii 
unei selecționate o- 
landeze, care urma să 
întreprindă un tur
neu în Surinam, erau 
cu gîndul la acest 
voiaj, abia așteptau 
autocarul care să-d 
transporte la aero
port. Erau bucuroși 
nu numai de călăto
ria pe care urmau s-o 
facă, cît șl de fap
tul că cel doi fotba
liști cu mare firmă 
con simțiseră să-1 în
soțească.

înapoindu-se de la 
telefon, GuTlit și Rij

kaard erau, evident 
marcați, ca la primi
rea unei veștfi proas
te. Așa se și pre
zentau lucrurile în 
acel moment î Medi
cul echipei A. C. Mi
lan. Giovanni Battis
ta Monti le interzise
se cu desăvîrșire de
plasarea înaintea ul
timelor etape din 
campionatul italian. O 
clipă cele două ve
dete încercaseră să-1 
convingă pe interlo
cutorul lor pentru 
a-i lăsa să plece, cu 
condiția că se vor în
toarce în timp util. 
Dar doctorul a fo-st 
categoric, nu a cedat 
și în felul acesta 
nava aeriană și-a 
luat zborul din Olan
da fără Gullit și 
Rijkaard !

Cîteva ore mai 
tîrziu agențiile de 
presă anunțau că 
aeronava se prăbuși

se înainte de a ate
riza pe aeroportul 
capitalei Surinamu- 
lui, Paramaribo, șl 
toți cei 169 de pasa
geri, între care 17 
fotbaliști și-au pier
dut viața !

într-un interviu a- 
cordat ziarului ,,A1- 
gemeen Dagblad* di<n 
Rotterdam, tatăl lui 
Gullit a mulțumit 
din suflet medicului 
milanez pentru inter
venția sa, care a sal
vat viata fiului său.

De fapt, ceea ce a 
salvat viața celor doi 
mairi jucători a fost 
spiritul lor de disci
plină și mai cu sea
mă respectul față da 
o hotărîre a medicu
lui echipei. Cîte alte 
vedete ale fotbalului 
internațional ar 
procedat Ia fel ?

Ion OCHSENFELD

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • In cadrul unei gale 

desfășurate la Aarhus (Dane
marca), pugilistul francez Fran- 
cais Daniel a cucerit titlul de 
campion european la categoria 
superpană, învingîndu-1 prin k.o. 
tehnic, In repriza a 10-a, pe de
ținătorul centurii, danezul Rached 
Lawal. Noul campion este în 
vîrstă de 35 de ani.

HANDBAL • In cadrul tur
neului feminin de la Krusevac 
(Iugoslavia) s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Polonia —

U.R.S.S. 22—19 (12—9) ; Iugosla
via (tineret) — Norvegia 13—18 
(9-8).

TENIS • In turul II al tur
neului de la Beckenham (Anglia), 
Jucătorul american John McEnroe 
l-a eliminat cu 6—2, 6—3 pc vest- 
germanul Patrick Bauer.

VOLEI • Intr-un meci amical 
feminin disputat la Paris, repre
zentativa Olandei a învins cu 
scorul de 3—1 (15—io, 15—7, 12— 
15, 15—5) formația Franței.
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