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In sala „Scandinavium" din Goteborg

FIT A LOVIN-CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA 1500 m
Doina Mc linte—medalie de argint șl Cristlcana Cojocaru — medalie de bronz Ia 600 in

Remarcabil succes românesc Ia C.L de tir redus de la Budapesta:

ECHIPA FEMININĂ DE PISTOL 
MEDALIE DE AUR Șl NOU 
RECORD MONDIAL; 1148 p I

SILVIA KAPOSZTAT ANIȘOARA MATEI ANA CIOBANU

FIȚA LOVIN

Cea de-a 15-a ediție a cam
pionatelor europene de a- 
tletism pe teren acoperit, des
fășurată sîmbătă și du
minică în sala „Scandinavium* 
din GOteborg, a prilejuit atle
tismului românesc un fru
mos succes : trei din cei șase 
sportivi români care au concu
rat la C.E. an urcat pe podiu
mul de premiere — Fit» Lo
vin, campioană continentală în 
proba de 1500 m. Doina Me- 
linte, medalie de argint la 800 
m și Cristieana Cojocaru, me
dalie de bronz la 800 m. Lotul 
nostru reprezentativ de semi- 
fond-feminin (antrenor Nicolae 
Mărășescu) îșî confirmă, așadar, 
poziția fruntașă pe care și-a 
cîștigat-o în ultimul deceniu 
prin aportul mai multor aler
gătoare de mare valoare.

De data aceasta, vedeta de
legației noastre a fost Fița 
Lovin (C.S.U. Galați), care, la 
33 de ani, obține cel mai mare 
succes al carierei, după o acti
vitate îndelungată, în care 
satisfacțiile n-au lipsit (cam
pioană mondială cu echipa 

„Concursul Prietenia'4 la sanie

CU 0 EXCEPȚIE, FAVORIȚII PE LOCURILE FRUNTAȘE 
• rc’tcic noastre s au comportat satislăcător, bâic|ii slab

la cros, în 1978, vicecampioană 
mondială individuală la cros 
în 1982, de mai multe ori 
campioană balcanică pe pistă 
și la cros). Revenită în acest 
sezon după o lungă pauză cau
zată de un accident, Fița Lo
vin a dominat clar finala de

DOINA MELINTE
1 500 m, pe care a condus-o de 
la început, cîștigînd cu un a- 
vans de peste o secundă. Vic
toria ei aduce atletismului ro
mânesc al 4-lea titlu continen- 

(Continuire in pag. a 4-a)

• Silvia Kaposzlay - Tlcccampioanâ a Europei in proba 
individuală • „Argint** pentru echipa României 

$1 Ia pistol Juniori
In Sala sporturilor din Buda

pesta s-a desfășurat, sîmbătă si 
duminică, ediția 1984 a Cam
pionatelor europene de tir pen
tru arme cu aer comprimai. La 
întreceri au participat aproxi
mativ 400 de tintasi din peste 
30 de țări europene, flecare do
rind să-si verifice, cu 5 luni 
Înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles, potențialul de 
concurs.

Intre performerii actualei e- 
ditii a Campionatelor europene 
de tir pentru arme cu aer com
primat s-au aflat si trăgătoare
le de pistol din echipa de se
nioare a României. Reprezen
tantele noastre au evoluat ex
celent, încheind concursul pe 
echipe pe prima treaptă a po
diumului si devenind astfel 
campioane europene, cu totalul 
de 1148 p. Valoarea excepționa
lă a rezultatului realizat de 
Silvia Kaposztay, Ana Ciobanu 
Si Anișoara Matei e demonstrată 
nu numai de faptul că puterni
ca reprezentativă a U.R.S.S., 

marea favorită a intreccrii, cla
sată pe poziția a doua, a fost 
depășită cu 8 puncte, ci mai cu 
seamă că performanta consti
tuie un nou record mondial 
(v.r. aparținea echipei U.R.S.S., 
cu 1147 p.). Cel mai bun rezul
tat al fetelor noastre a aparți
nui Silviei Kaposztay (legiti
mată la clubul Steaua, proveni
tă de la U. T. Arad) care» cu 
385 p, a intrat în posesia meda
liei de argint in proba individua
lă, titlul revenind sovieticei Do- 
branceva. care a avut un punct 
în plus. Cu 383 p, dinamovista 
Anișoara Matei a ocupat locul 
4 (la un punct de medalia de 
bronz), iar cu 380 p, colega sa 
de club Ana Ciobanu (meda
liată cu argint la C.M. din 1972, 
in aceeași probă) s-a clasat pe 
poziția a V-a.

Dintre celelalte performante 
de seamă ale Campionatelor 
europene de la Budapesta tre
buie remarcată cea din proba

(Continuare in pag. a 4-a)

în prima etapa a returului Diviziei „A“ de rugby

►

SINAIA, 4 (prin telefon). 
Deși condițiile atmosferice nu 
au fost tocmai favorabile (tem
peratura ridicată a creat di
ficultăți in menținerea pistei în 
stare bună), eforturile organi
zatorilor (F.R.S.B., Comisia ju
dețeană șt C.S.O. Sinaia) au 
asigurat desfășurarea normală 
a întrecerilor de sanie .Con
cursul Prietenia**. disputate 
sîmbătă $1 duminici pe pista 
betonată din localitate.

Conform așteptărilor, probele 
au fost dominate de reprezen
tanții țărilor care dețin supre

în vederea primei manșe cu Dinamo Minsk in C. C. E. la fotbal

DINAMO PLEACĂ (și se antrenează) ASTĂZI LA TBILISI
• Nioișor: „Dinaoio Minsk, o echipă care seamănă cu Liverpool**• Dinu: „Slntem două echipe

de forțe egale. Totul depinde de ceea ce vom aduce nou“
Ieri, dimineață, pe stadionul 

'„23 August**, Dinamo și-a în
cheiat pregătirile pentru 
Tbilisi, printr-un joc-școală la 
care a participat întregul lot, 
completat cu clțiva jucători de 
la speranțe. Au jucat și Ion 
Marin, și Nicolae, accidentați 
în meciul cu Rapid. De ase
menea, au evoluat Rednic și 
Orac, pînă de curînd indispo
nibili. A fost un meci arbitrat 
de antrenorul D. Nicolae-Ni- 
cușor, un ultim rodaj în vede
rea partidei de miercuri, pri
ma manșă a dublei întîlniri cu 
Dinamo Minsk, care se va dis
puta în nocturnă, în orașul ce
lui de-al treilea... Dinamo (Tbi
lisi).

A fost, deci, ultimul act al 
unei pregătiri îndelungate, care 
a început cu clasica perioadă 
montană, urmată de turneul în 
Portugalia și reluată în cam
pionat și Cupă, Dinamo des- 
chizînd, după cum se știe, se
zonul de primăvară cu meciul 
de la Moinești, în compania 
Petrolului din localitate.

înainte de plecarea spre 
Tbilisi, care urmează să aibă 
loc — pe calea aerului — în 
cursul acestei dimineți, am stat 
de vorbă cu cîfiva dintre an
trenorii și jucătorii dina- 
moviști. D. Nicoiae-Nicușor, 
care s-a documentat foarte 

mația pe plan mondial in a- 
cest sport, sănierii din R. D. 
Germană și U.RJS.S., singura 
surpriză fiind produsă în cursa 
de simplu băieți, în care ceho
slovacul Vaclav Jakoupek a 
obținut o frumoasă victorie.

Sănierii noștri au avut o 
comportare modestă In proba 
de bimplu, ca și la dublu, de
altfel datorată în principal vo
lumului și pregătirilor necores-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Un moment din antrenamentul de ieri. Eftimescu intervine la
Movilă. In dreapta — Mărginean. Foto : I. BĂNICĂ

bine în ceea ce privește po
tențialul adversarilor de 
miercuri, ne spunea : „Cred 
că am reușit o pregătire com
pletă pentru dificilul duel cu 
Dinamo Minsk. Am avut prile
jul să văd pe Dinamo Minsk 
juclnd. Păstrez convingerea ci 
avem o misiune dificilă, in 
fața unei echipe care joacă in 
stilul lui Liverpool. Am stu
diat împreună cu jucătorii u- 
nele secvențe filmate, care au 
scos la iveală energia deose
bită a fotbaliștilor sovietici. 
Dinamo Minsk practici un

VICTORII SCONTATE ÎN PRIMA GRUPĂ
S-a reluat campionatul Di

viziei „A“ de rugby, în care 
rezultatele, în seria I, au fost 
cele scontate. Echipele favo
rite au terminat în avantaj. în 
seria a Il-a, în schimb, sur
prizele n-au lipsit...

SERIA I
POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — FARUL 6—17 (0—13).
Timișoara, 4 (prin telefon) . 
Meciul a plăcut, vioara... intîi 
fiind — conform așteptărilor —

4—4—2 de mare mobilitate, ba
zat pe o linie de mijloc piston, 
cu două virfuri angajate me
reu in presing, adică un joc 
modern, confirmat de altfel, 
pînă acum, prin rezultatele 
spectaculoase cu Grasshopers 
și Raba Gyor. Echipa noastră 
privește cu încredere această 
dublă întîlnire. De altfel, 
jucăm un meci de 180 de mi
nute, în care și primele 10 mi-

loon CH1RILA

(Continuare in pag 2-3) 

echipa Litoralului. Victorie 
meritată a oaspeților, care au 
făcut un joc larg, bine organi
zat pe ambele compartimente, 
alterntnd grupajele rapide 
ale inaintării cu deschideri 
și șarje pe treisferturi, con
cretizate în 3 eseuri. Politehnica 
n-a dat o replică convingătoa
re, fiind întrecută în special 
pe grămadă, iar la tușă a ce
dat aproape toate baloa
nele. Scorul a fost deschis în 
min. 5 : atac pe partea închisă, 
mingea a ajuns la Plloțchl, a- 
poi la DINU, aflat pe fază (la 
limita ofsaidului ?!) și eseu 
pe care BEZUȘCU l-a trans
format. In min. 24 BEZUȘCU 
mărește avantajul, printr-o 
l.p. Farul s-a menținut în a- 
tac. In min. 35, un nou eseu, 
al lui DUMITRU, XV-le oaspe 
aflîndu-se, cu toată gră
mada, în terenul de țintă ad
vers. In min. 51, la o obstruc

„Memorialul Mihai Savu*‘

SLABĂ COMPUflTARf A SPADASIMlOfl NOȘTRI
® lnv;figălori, S. Alenin (U.R.S.S.) și echipa Poloniei

Capetele de afiș ale listei ce
lor 140 de spadasini din 8 țări 
(Bulgaria. Cehoslovacia, Grecia, 
Polonia, R. D. Germană, Unga
ria, U.R.S.S. și România), ln- 
trati vineri în concursul indivi
dual internațional dotat cu tro
feul „Memorialul Mihai Savu“, 
s-au numit (în ordine... crono
logică), Swornowskî (Polonia) 
— fost vicecampion mondial, 
Kubista (Cehoslovacia) — fost 
campion mondial de tineret și 
Alenin (U.R.S.S.) — finalist al 
probei individuale de spadă la 
ultima ediție a campionatelor 
mondiale. Viena 1983. Și din 
punctul de vedere al selecțio
nerilor primei echipe a tării 
noastre era important de văzut 
cum se vor comporta compo- 
nenții lotului reprezentativ du
pă evoluția necorespunzătoare 
avută la ultima lor confruntare 
internațională, cea de la Tallin.

Si dacă evoluția sportivilor 
noștri fruntași ar fi fost — în 
cele 3 zile de concurs In sala 

ție în tușă, sancționată, BĂ
LAN a reușit, printr-o l.p., 
£ rimele puncte ale lui „Poli.**

i min. 54 DINU a înscris al 
treilea eseu al Farului, ușor, 
cu o minge primită de la... ad
versari. Pe fondul unui joc 
ceva mai clar al gazdelor, 
ROXIN (min. 70) înscrie o l.p., 
stabilind rezultatul partidei.

Arbitrul Gh. Huștiu (Bucu
rești) a condus bine formațiile 
— POLITEHNICA : Matei — 
Fiat, Voinov, Damian, Marin 
— Bălan, Roxin — Celaru, Fin- 
tinaru, Căprăroiu — Lazăr, 
Berariu — Bandula (41, Brîn- 
daș), Liță (41, Rarincu), Ba- 
sanciuc. FARUL : Florea — 
Motrescu, Lungu, Holban, 
Plloțchl — Bezușcu, N. Dinu—• 
Nache, Giuglea, Varga — 
Dumitru, Galan (62, FI. Con-

(Continuare in pag 2-3)

Floreasca din Capitală — la 
înălțimea organizării, n-am fi 
avut emoții in privința rezul
tatelor finale ! Dar iată că în 
proba Individuală. încheiată 
sîmbătă. singurul nostru finalist 
a fost Anton Pongracz. decanul 
de vlrstă (36 de ani) și valoare, 
ajuns in această fază deși nu 
se pregătește cu lotul reprezen
tativ. Comportarea componenți- 
lor lotului reprezentativ do spa
dă a (ost — atit in proba in
dividuală. cit și io ‘ cea pe e- 
chipe — foarte de parte de o 
reală peiforniantă internațio
nală.

O dată cu eliminările directe 
(18 concurenti). nm avut și pi.- 
mele semne neliniștitoare : Ion 
Popa, component al primei e- 
chipe, n-a putut alunge nici 
pînă in această fază, ceilalți se- 
lecționabili (Saitoc. Bodoczi șl

Paul SLAVESCU '

(Continuare In pag 1-3)



Campionatele naționale de baschet

LA LIMITĂ IN DERBY-UL CU LC.E.D
Sîmbătă și duminică, campio

natele naționale de baschet au 
continuat cu partidele etapei 
28-a, dominată de meciurile- 
«lerby Rapid — I-C.E.D.. la 
băieți și Sportul studențesc Poli
tehnica — Voința, la fete. Iată 
rezultatele si unele amănunte :

a

GRUFA 7-12

MASCULIN, GRUPA 1-6

RAPID - I.C.E.D. 2—0 : 80—78 
(33—49) și 59—58 (26—36). Victorii 
la limită ale feroviarilor, după 
două partide trase parcă la in
digo. De fiecare dată avantajul, 
în prima repriză, a aparținut e- 
levilor lui M. Cîmpeanu, mult 
mai dezinvolt!, după care iniția
tiva a trecut de partea rapi- 
diștilor. reintrați în câdență. 
Cota interesului a fost majoră în 
finalurile de meci cu momente 
de-a dreDtul dramatice. Dincolo 
de pasionanta evoluție a scoru
lui am reținut ..mina* lui Ca- 
raion. ..sincopele*4 lui Grădișteanu 
și Carpen, sărăcia de puncte din 
partida de duminică (mai degra
bă un scor din meciurile femini
ne) și, din păcate,, reprizele" de 
nervozitate ale ambelor echipe. 
Misiuni dificile pentru arbitri, 
mai bine prezentindu-se cuplul 
A. Atanasescu — N. Constanti- 
nescu, și mai slab I. Olaru — 
Z. Raduly. Au marcat Dăescu 
44-1, Caraion 
24-0, Dumitru 
134-8, Suciu 164-10, Vintilă 04-4. 
Becea 24-0. respectiv Ardelean 
154-18. Mihalcea 64-8, Marinescu 
Î4-0, Carpen 314-16, Voicu 64-2, 
Grădișteanu 13 4? 10. Pogon aru
84-4. (A. VASILESCU).

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA IAȘI 2—0 : 85—83 
(47—47) și 85—67 (36—32). Bucu-
reștenii au avut emoții doar în 
finalul meciului de sîmbătă, cînd 
ieșenii s-au lansat într-o spec
taculoasă cursă de urmărire 
(min. 36 : 67—79), reușind să ega
leze în penultimul minut de joc : 
81—81. Coșgeteri : Zdrenghca
284-16, Ghiță 204-15, Neagu 124-21, 
respectiv Mihăilescu 294-6. Boiș- 
teanu 184*25, Măgurean 144-16.

^U“ CLUJ-NAPOCA — CAR- 
PATI BUCUREȘTI 2-0: 105—80 
(51—36) și 103—87 (50—41). Me
ciuri frumoase, cu studenții ..la 
pupitru-, Coșgeteri : Barua 254- 
28. Herbert 22 4-24, Nicoară 264-17, 
respectiv Tzacbis 214-16. s
tescu 194*14, Constantin 
(M. Radu, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — 
CONSTANTA 0—2 : 97—98 
și 76—100 (37—42). Pierzînd . 
degete partida de sîmbătă. bra
șovenii au acuzat șocul a doua 
zi. Coșgeteri : Cucerzan 19—13, 
Moraru 234-17, Tace 194 22, res
pectiv Băiceanu 374-36. Spînu 
204-8, Tecău 124-13. (V. Secâ-
reanu, coresp.).

Panai- 
14+24.

FARUL 
(41-41) 
printre

FEMININ, GRUPA 1-6
334-25. Bulancea

124-11, Sipoș

C.S.U. SIBIU — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—2 : 67—82 (28—49) 
și 67—98 (30—53). Doar repriza
secundă de sîmbătă a avut un 
oarecare echilibru. Coșgetari : 
Palhegby 18+12, Bretz 19+13, 
respectiv Vinereanu 21+13, Nicu- 
lescu 12+26. (I. lonescu. coresp.).

ORADEA — STEAUA 
(29—47) și 69—87 (41— 
replica orădetnilor in 
duminică, mai ales in

Ilie
respectiv

DINAMO
0—2: 68—82
43). Bună
partida de
prima repriză. Coșgeteri :
18+20. Antohi 9 + 12, 
Ermurache 10+31, Căpușan 14+19.
(D. Lorincz, coresp,).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
1—1 : 67—65 (36—34) și 69—78 (37— 
41). „Surpriza* din prima zl, 
clnd fostele campioane au fost 
învinse, are două explicații: pri
ma — studentele au fost de ne
recunoscut, excepția- numindu-se. 
ca de obicei, Magdalena Pali ; a 
doua — arbitrajul slab prestat de 
A. Atanasescu șl C. Călin, mai 
ales in final, cînd au greșit grav. 
In ultimul minut, la 67—63 pen
tru Progresul, Enycdl Înscrie 
pentru „U“ șl 67—65. Progresul 
Intră în posesia mingii, dar, la 
presingul studentelor, o pierde șl 
cînd mai erau cîteva secunde, 
Pali interceptează, pătrunde, a- 
runcă la coș, dar este faultată 
de două adversare, iar arbitrii... 
nu văd nimic ! Șl duminică me
ciul a fost echilibrat, dar ele
vele lui Pz Martin au avut un 
final mal bun șl au cîștigat pe 
merit. Au arbitrat bine V. 
Pruncu șl C. Comânlță. Au mar-

cat : Pușcaș 26 + 13, Divoiu 4+0, 
Simioană 10 + 23, Stoicliiță 1 + 4, 
Maringuț 10 + 6, Capelovicz 2+2, 
Alixandru 22+8, respectiv Enyedi 
6+4, Bagiu 6 + 10, Popa 4 + 6, 
Sanclor 4 + 2, Dragoș 2 + 0, Bolo

van 7+15. Pali 32+27, Czegicdi 
4+14. (P. IV.).

SPORTUL STUDENȚESC POLI
TEHNICA BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 1—1 : 50—53 (31— 
26) și 50—61 (25—37). „Una caldă, 
una rece" — iată caracteristicile 
evoluțiilor celor două echipe. 
Dar și un numitor comun : desele 
inexactități de ordin tehnic (pa
se greșite 
coș). Mult 
dominarea 
Voința în 
studentele 
cîtevea rinduri o replică ne mă
sură. Mențiuni speciale centru 
Pîrșu, Bărăgan (ambele cu efi
ciente contraatacuri sîmbătă), 
Tocală (joc bun în defensivă), 
respectiv Filip și Vasile, princi
palele autoare ale victoriei de 
duminică. Au marcat: Bărăgan 
16+15. Zidaru 11 + 3, Pîrșu 12 + 4 
Prăzaru-Mate 11 + 14. Tocală 5+2, 
Chvatal 4 + 10. Kerestesy 0+2, 
respectiv Anghelina 4+0, Vasile 
2+11. Gera 2 + 0. Tomescu 8+2, 
Filip 11 + 22, Borș 16 + 6, Grecu 
8+8, Bodnar 2+0, Mușat 0+2. 
Hegheduș 0 + 10. Au arbitrat bine 
N. Constantinescu — C. româ
nită si Z. Raduly — I. Breza. 
(Ad. V.)

CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 0—2 : 67—68 (43—41) 
și 50—76 (32—45). Doar In meciul 
de sîmbătă orădencele au tinut 
pasul cu mal 
lor partenere, 
stantinescu 
15+8, respectiv Marinache 14+18, 
Clubăncan 14 + 10. (G. Lorincz,
coresp.).

șl chiar ratări de șub 
mal accentuată a fost 

Jucătoarelor de la 
meciul de duminică, 

avind doar în

experimentatelor 
Coșgetere : Con- 

124-18, Pertachs

GRUPA 7-12

Herculane 
va dispu-

: E. 
E.
E. 

M.

cea de a 16-a etapă a cam- 
de volei 

s-au 
rezul-

în plus, condus cu o 
cizie. Celelalte
P. Stefanov

Sos- 
Chiș
Na- 
Du-

1—0, L. 
1—0, Cr.

in Divizia

DISPUTE ECHILIBRATE IN CAMPIONATUL

„A“ de volei

® Runde de mare lupta în turneele internaționale • 
noastre în dificultate după doua tururi • Junioarele, 
scor „sec" : 4-0! (Meciul feminin România -

în saloanele elegantelor ho
teluri „Afrodita" și „Roman" 
de la Băile Herculane. au' loc 
două turnee internaționale de 
șah (masculin și feminin), pre
cum și dublul meci (de senioa
re și junioare) dintre forma
țiile României și Bulgariei, iar 
hotelul „Diana“ se pregătește 
pentru a găzdui întrecerile 
Festivalului șahist .,Hercules 
’84", care va cuprinde nu mai 
puțin de 6 „openuri" pe cate
gorii de clasificare.

Cele două turnee internațio
nale s-au distins prin runde 
inaugurale de mare luptă, 
doar în două întilniri consem- 
nîndu-se remiza. O partidă 
excelentă a făcut juniorul 
nostru Dan Bârbulescu, care 
l-a învins cu negrele pe maes
trul internațional 1’. Lukacs 
(Ungaria), după un specta
culos sacrificiu de calitate, 
în jocul de mijloc, și, apoi, în
tr-un final de dame cu pion

DIVIZIA DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

SP.

stantin) — Ionită, Grigore, 
Prisecaru (22, Opriș). (Dimi- 
trie CALLIMACH1).

STUDENȚESC CON
STRUCȚII — R. C. GRIVIȚA
ROȘIE 0—6 (0—0). Studenții 
au debutat cu... stîngul în re
tur, pierzînd aproape de 
sîrșitul partidei, în min. 78, 
printr-o gravă greșeală de apă
rare datorată, pe rînd, 
Paraschivescu, Gurămare 
Cojocaru și de care ILCA 
profitat, înscriind 
eseu al acestei 
transformat de T.
Pînă atunci „Sportul-1 și-ar fi 
putut concretiza unele pe
rioade de dominare, prin cel 
puțin două l.p. ratate cu mare 
ușurință. Meciul n-a plăcut, 
deoarece s-a rezumat mai 
mult la o confruntare a pa
chetelor de înaintași, de unde 
a rezultat un joc de u- 
zură, cu repetate fragmentări 
de ritm și baloane expediate 
în afara terenului.

Arbitrul 
stanța), a 
greșeală.

C.S.M.
«—9 (0—6). Joc frumos, în care 
Dinamo a dominat la început, 
cînd și-a asigurat si un avan
taj, apoi echilibrat. Realizatori : 
I. CONSTANTIN — 2 l.p. și 
PODĂRESCU — drop pentru în
vingători. respectiv AMARIEI 
l.p. A condus I. Vasilică — 
București. (I. Boțocan, coresp.).

POLITEHNICA 
STEAUA 6-9 
da terenului 
formații au 

spectaculoase.
D.

lui

a 
singurul 

întreceri, 
RADU.

FI. Zamfirescu (Con- 
avut o prestație fără 
(Tiberiu STAMA).
SIBIU - DINAMO

IAȘI — 
(0—6). în ciu- 

greu, ambele 
realizat multe 

Au în- 
ALEXANDRU —

faze
scris :
3 l.p. pentru oaspeți si MITI- 
TELU — o l.p. șl un drop pen
tru gazde. A condus FL Dudu — 
București. (Al. Nour, coresp.).

sa

Senioarele 
in schimb,
Bulgaria)

mare pre- 
rezultate :

T. Ghițescu 
0—1, I. Mărășescu — O. Foișor 
1—0, S. Griinbcrg — G. Ma- 
kropouios (Grecia) 0—1, I. 
Armaș — L. Espig (R.D.G.) 
0—1, R. Vera (Cuba) — C. Io- 
nescu remiză. Partida dintre 
A. Petrosian și R. Holmov s-a 
aminat. cei doi jucători sovie
tici sosind la Băile 
cu întîrziere. Ea se 
ta în ziua liberă.

★
în turneul feminin 

nowska (Polonia) — 
1—0, J. Chiricuță - 
groska (Polonia) 0—I, 
minică — V. lonescu 
Jicman — V. Toigyi 
Bădulcscu — G. Oiteanu re
miză, J. Lebel Arias (Franța) 
— R. Kas (Ungaria) întreruptă 
a doua oară.

în întîlnirea feminină Româ
nia — Bulgaria. senioarele

noastre 
mele do 
deosebit 
tea oas 
minat la
negrele, î 
au pierd 
bele, 
(2'A-----
e'A-sv,. 
au cîști 
și s-au d 

Iată re
— E. P 
Anghelov 
M. Voisk 
'/z-’/z, E. 
1—0, V. 
0—1, R. 
revici 0— 
șan — 
Baumsiar 
0—1, D.
'/z-'/z, M 
nova *A 
V. Șikova
— R. Boi 
La junioa 
Boicu 0— 
Olărașu 0 
Raeva 1— 
neva 1—0.

CEMIN BAIA 
ȘTIINȚA PETRO- 
(3—0). Partidă fru- 
terenul a fost moa- 

și 
___ __ eseu, 

— drop și transf., res- 
l.p. A ar- 
București.

ȘTIINȚA 
MARE — 
ȘANI 13—3 
moașă, deși 
le. Au marcat : NISTOR 
VLĂDESCU — cîte un 
TOADER 
pectiv TULPAN — 
bitrat M. Ga vriei — 
(A. Crișan, coresp.).

SERIA A ll-a
VULCAN — RAPID BUCU

REȘTI 9—18 (3—9). Surpriză1, 
sîmbătă pe ..Tineretului", lide
rul seriei fiind întrecut, prin 
punctele înscrise de STAICU 
(eseu). TRIFESCU (transf. și 
l.p.), CRISTOGEL (drop) și 
STANESCU (2 l.p.). învinșii au 
redus din handicap prin STOI
CA (eseu) și DINU (transf. și 
l.p.). A condus cu autoritate T. 
Witting (t. st.).

GLORIA PTT ARAD — ME
TALURGISTUL CUGIR 18—0 
(4—0). Victorie clară a gazde
lor. Autorii punctelor MOȘ (2 
eseuri). LECÂ (eseu și transf.) 
și JUHASZ (eseu). (O. Berbe- 
caru — coresp.).

RULMENTUL BlRLAD — 
M.G. OLIMPIA BUC. 12—3 
(4—0). Gazdele și-au asigurat 
victoria prin CROITORU (2 e- 
seuri) și STEFANICA (eseu). 
Oaspeții au înscris prin 
CARU (l.p.) A condus 
Stanca — Constanta (M. 
coresp.).

C.S.M.

ICEMENERG BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0: 
66—61 (34—30) și 61—48 (28—29). 
Meritate victoriile bucureștence- 
lor, mult mal combative. Coșge
tere : Iatan 254-8, Hoszu 114-12, 
respectiv Bodea 204-18. Chepețan 
104-17. (N. Tokacek, coresp.).

C.S.U. PLOIEȘTI — MOBILA 
SATU MARE 2—0 î 62—55 (26—28) 
și 61—46 (30—26). Succese scon
tate ale pl o ieș ten celor. replica 
sătmă ren celor avînd fluctuații. 
Coșgetere : Brezoceanu 144-17, 
Lambrino 134-16, respectiv Aș- 
teleanu 264-14, Bărluțiu 114-12. 
(O. Bălteanu, coresp.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
CHIMISTUL RM. VlLCEA 2—0: 
62—54 (32—33) și 62—55 (38—22).
Echipele și-au împărțit perioadele 
de dominare, dar victoriile au 
revenit, pe merit, gazdelor. Cos- 
getere : Benko 164-12, Popoviciu 
144-12, respectiv Misăilă 184-15, 
lonescu 124-14, (C. AIbu, cores.).

în 
pionatelor republicane 
(f4-m) — Divizia „A*
înregistrat, în general, 
tale scontate, cu victorii pe linie 
ale gazdelor (la masculin, în 
special). La fete, două victorii în 
deplasare, obținute de Dinamo 
București la Baia Mare — ceea ce 
dovedește forma bună a cam
pioanelor și Chimpex Constanța 
— care arată și „pasa rea“ în 
care se găsește Calculatorul. 
Dar iată rezultatele :

Feminin
FLACARA roșie bucurești 

— PENICILINA LAȘI 3—0 (13, 12, 
6). In locul unui meci disputat, 
ambițios, intre două echipe din 
partea inferioară a clasamentu
lui, o întîlnlre oarecare, de slab 
nivel tehnic, terminată într-o 
oră 1 Flacăra, prin jocul ei, de
monstrează că este pe 
cel bun, jucătoarele 
tinere, fiind singurele 
mal aritat cite ceva, 
debusolate parcă, n-au 
Ele au evoluat timorate 1, 
ambiție și de aici Înfrângerea 
rapidă și nivelul scăzut al parti
dei. De la bucureștence ne-au 
plăcut Daniela Drăghici, Simona 
Enache, Daniela Iaeob, respec
tiv Gabriela Coman și Mariana 
Onofras. Foarte bun arbitrajul

drumul 
acesteia, 
care au 

Ieșencele, 
luptat, 

fără

SUCEAVA

MEMORIALUL
(Urmare din pag. 1)

Szabo) au pierdut In primul tur 
al eliminărilor. în timp ce sin
gura surpriză plăcută a furni
zat-o ...floretistul Buzan, care 
l-a învins pe Swornowski 1 Așa 
încît și-au dobîndit dreptul de 
a evolua direct în finala de 8 
Proske (R.D.G.), Doboș (Ceho
slovacia), Alenin (U.R.S.S.) și 
Szeles (Ungaria), iar pe baza 
recalificărilor. Pongracz (Romă- 

(Cehoslovacia), 
și Sokolov

J J MIHAI SAVU“

VA- 
C. 

Pain,

T.C. 
IND. MIDIA 9—0 (3—0). Reali
zatorii : LIVADARU (2 l.p.) și 
HAU (l.p.). Meci frumos dar 
teren greu. (L Mîndrescu, 
coresp.).

UNIV. 16 FEBR. CLUJ-NA- 
POCA — RAPID BUZĂU 4—12 
(0—0). Surpriză! Gazdele au 
realizat un eseu prin COPIL, în 
timp ce oaspeții au înscris două 
eseuri — autori PASCU si 
CAPMARE — și două transf., 
prin GOMOESCU (O. Lazăr, 
coresp.).

AD'IIMSTRA[IA Bl $UI L®TO PRONOSPOOT (NFOBMEAZA
REZULTATELE 
PRONOSPORT DIN

Campobasso — Cavese 
Empoli — Cagliari 
Monza — Arezzo 
Padova — Cremonese 
Palermo — Como 
Perugia — Cesena 
Pescara — Catanzaro 
Fistoiese — Triestina 
Prahova — C.S.M. Suceava 
Autobuzul — Unirea Alex.

CONCURSULUI
4 MARTIE 

1 
1 
x 
a 
X
1 
1 
i 
i

. _________ 1
Gaz metan — Progresul Buc. 1 

13. Armătura — C-S.M. Reșița 1 
Fond total de ciștlgurf : 853.590 

lei. din care 57.847 lei, report le 
categoria L

1.*.*. 
«.
8.
«.
L8. ».

M.
ia

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 

4 MARTIE 1981

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

63 48 40
EXTRAGEREA

68 45 29

I :

a

a

10 46 35 32

Ii-a : 44

III-a : 54

Fond de ciștiguri : 625.235
lei, din care 31.388 lei report 
la categoria 1.

nia). Kubista i 
UleJ (Ungaria) 
(U.R.S.S.).

Iată rezultatele 
8 : Gabor Szeleș 
Anton Pongracz 
10—8, Ladislau Doboș 
slovacia) — OIdrîch 
(Cehoslovacia) 10—8. Serghei A- 
Ienln (U.R.S.S.) — Vladimir 
Sokolov (U.R.S.S.) 10—4. Uwe 
Proske (R.D.G.) — Robert Ulej 
(Ungaria) 10—8 ; în semifinale : 
Doboș — Szeles 10—8 și Alenin
— Proske 10—3 ț pentru locu
rile 3—4 : Proske — Szeleș 
10—3 ; pentru locurile 1—2: 
Alenin — Doboș 10—2, în cel 
mai scurt asalt al competiției
— 1,14 min., sovieticul Alenin 
cîștigind, astfel, ediția 1984 a 
„Memorialului Mihai Savu".

Duminică dimineața speran
țele erau din nou intacte, toți 
cei aflați în sala Floreasca do
rind reabilitarea spadasinilor 
fruntași printr-un succes în 
proba pe echipe. Dar. după ce 
s-au consumat meciurile preli
minarii (Bulgaria — România 
III 9—7, Polonia — România 
juniori 9—2, U.R.S.S. — Grecia 
9—1), în prima sa partidă, e- 
chipa România I (N. Bodoczi,
R. Szabo, N. Felix, I. Popa și
S. Saitoc — antrenori Al. Istra- 
tc și L. Vigula a capotat în fa
ța reprezentativei U.R.S.S. (6— 
9). deși adversara primei noas
tre reprezentative nu alinia de- 
cît doi dintre titulari (Alenin și 
Sokolov), ceilalți doi, Danilov 
și Siankevici, fiind tineri in 
ascensiune. Carența esențială a 
echipei noastre in această întîl- 
nire a fost scrima statică și 
lipsită de imaginație practicată 
de spadasinii români, în fața u- 
nui cvartet adeDt al t nui stil

din finala de 
(Ungaria) — 

(România) 
(Ceho- 

Kubista

de luptă activ, de continuă miș
care, eficient.

Pe baza rezultatelor din tu
rul II (Ungaria — Bulgaria 
9—2. Polonia — Cehoslovacia 
9—3 și R.D.G. — România II 
9—5), în semifinalele probei pe 
echipe s-au desfășurat meciu
rile R.D.G. — Ungaria și Polo
nia — U.R.S.S. Și în ambele 
partide victoria a revenit out- 
siderelor, cvartetele R. D. Ger
mane și Poloniei infirmînd cal
culul hîrtiei (rezultatele anteri
oare din proba individuală), 
primul întrecînd Ungaria cu
8— 3. iar celălalt U.R.S.S. cu
9— 3. în disputa pentru locuri
le 3—4, echipa Ungariei a pro
dus, la rîndu-i, o surpriză, în- 
trccînd — la capătul unui meci 
deosebii de echilibrat — la tu- 
șaveraj (8—8, 63—59 t.d.) for
mația Uniunii Sovietice. Pentru 
locurile 1—2, echipa Poloniei 
(Swornowski, Jablkowskl. Zu- 
chowski, Mroz) a întrecut pe 
cea a R.D.G. (Kuhnemund, 
Proski, Biller, Gerlach) cu 8—2 
(și o dublă îafringere), intrînd 
în posesia trofeului.

prestat de V. Chloreanu (Cluj- 
Napoca) și A. Dragomir din 
București (Modesto FERRARJNi).

CALCULATORUL BUCUREȘTI
— CHIMPEX CONSTANTA 2—3
(—4, 10, —6, 10, —9). într-un
meci pe „muchie de cuțit* pen
tru bucureștence, con stănțen cele
— avînd în Lîliana Văduva o 
coordonatoare atentă, pe Viorica 
Geapana și Ileana Geambașu în 
formă bună — s-au impus pe 
merit, într-un joc de luptă care 
a durat o oră și 45 de minute. 
Era de așteptat ea gazdele să 
depășească momentul greu prin 
care trec (ultimul loc în clasa
ment) dar aceasta nu s-a pro
dus, din lipsa de pregătire a 
echipei și a „subțirimii- lotului. 
Calculatorul a arătat cîte ceva 
doar în seturile 2 și 4. în rest, 
echipa oaspete, antrenată de L. 
Topciov, a fost la cîrma jocului. 
Arbitraj mu<umitor al lui V. 
Griin din Tg. Mureș, seeondat 
foarte bine de D. Rădulescu din 
București (Mihail VESA).

MARATEX BAIA MARE — 
DINAMO BUCUREȘTI 2—3 (
6, 6 —7, —6). Dinamovistele 
revanșat. învinse în tur 
București cu 3—2 (o mare 
priză a acelei etape), ele 
cîștigat ieri la Baia Mare 
același scor, după un joc 
disputat, în fața a peste 2000 ce 
spectatori. Campioanele și-au de
monstrat valoarea și pregătirea 
mai bună mai ales în ultimele 
două seturi ale partidei. Remar
cate : Valerica Maier, 
Dinu, de la gazde, ____
Irina Velicu și Mariana lonescu. 
(O. NEMEȘ, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — C.S.U. 
I.M.N. GALAȚI 3—2 (14, —13, 7, 
—11, 8). Victorie obținută după 
106 minute de luptă, într-o par
tidă care nu s-a ridicat însă 
la un nivel spectacular și tehnic 
deosebit. S-au remarcat : Marga
reta Pescaru, Marilena Bogdan, 
Doina Mangeac de la gazde, res
pectiv Crina Răuță, Ileana Ber- 
dilă (I. IANCU, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 3—1 
(13, —13, 2, 11). Joc frumos al 
gazdelor, cu faze prelungite de 
volei, spre satisfacția spectatori
lor. Cele mai bune : Carmen 
Cuejdeanu și Iuliana Enescu, de 
la Universitatea. Iuliana Răcean, 
Marilena Turlea de la C.S.M. (St. 
GURGUI, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — FARUL 
CONSTANȚA 3—1 (13, 12, —12,
13). Partidă neașteptat de dis
putată, urmare a replicii puter
nice date de oaspete. Remarcate 7 
Ioana Liteanu, Liliana Herme- 
neanu, Marilena Dubinciuc de la 
gazde, respectiv Elena Piron, 
Maria Enache. (P. GIORNOIU, 
coresp.).

(-13, 
s-au 

la 
sur- 

au 
cu 

! viu

Violeta 
respectiv

examene 
afara spor 
mentului a 
mele dou' 
lonescu, 
Spînu, Bă 
cindu-se p 
lor la fileu 
atacuri din 
tr-o apăvar 
că oaspeții, 
de valoros 
ții Mîndru, 
Enuca^s.

. nu ai^^at 
toare, pe i 
lor reale. E 
cînd antrei 
și alți jucî 
vel, Șoica. 
s-au angajj 
echilibrînd 
prestat de 
și C. Gog( 
(A.B.) 

DINAMO 
ELECTROM 
3—0 (3, 3, 
rențâ valor 
formații, g: 
acest fond 
puțin de o 
primele dc 
în cîte 13 
pionii au r 
dintr-o sin; 
ciu ; aceast 
peților — d 
blocajar Bl 
Căta-Cnfțig;

Masculin
STEAUA

CEA VA 3—0 (5. 4, 12). Deși fără 
doi titulari — Pralea, reținut la

C.S.M.U. SU-

leanu, de 1 
tiv Stanisla 
TRANDAFD

C.S.U. AI 
UNIVERSIT 
IOVA 3—0 
moașă mol 
orăden^ca.

luări 
buni : Tnan< 
dean, de 
Hrinco fi 
GHIȘA, cor 

ELCOND 
TRACTORU1 
9, 5). Joc
arhiplină, ti 
jumătate. V 
gazdelor, | 
orientat ma 
remarcat di 
Mașcășan. 
Stere si Bt 
coresp.).

ȘTIINȚA 
MARE — C 
CUREȘTI 3 
frumos. In 
Armat * “Hz 
retur, w 
lui : blocaju 
oaspeților, 
(cel mal b: 
Marc, Ghle. 
Șchlopescu.

EXPLORA 
RELONUL 
cat anterior
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„CONCURSUL PRIETENIA" LA SANIE
(Urmare din pag. 1)

o
a-

punzătoare pe parcursul în
tregului sezon, ca și calității 
săniilor.

Fetele noastre au avut 
comportare satisfăcătoare,
flîndu-se în apropierea frun
tașelor și situîndu-se în final 
în prima treime a clasamentu
lui, după sportivele din R.D.G. 
și U.R.S.S., dar înaintea celor 
din Cehoslovacia și Polonia. 
Astfel, Livia Gheorghiță a ocu
pat locul 4, iar junioarele II 
Mircla Huțulcac și Carmen 
Șandor s-au clasat pe locurile 
6 și, respectiv, 7. In mod cert, 
la fete se lucrează mai serios. 
Ceea ce nu este cazul băieți
lor, la care supărătoare sînt 
atit pozițiile ocupate în clasa
ment. cit mai ales marile 
diferențe între timpii obținuți

de ei față de fruntașii probe
lor, elocventă fiind în acest 
sens proba de simplu, desfășu
rată în 3 manșe.

REZULTATE • simplu fete î L 
Catrine Meister (R.D.G J 145,762,
2. Susi Erdman (R.D.G.) 146,880,
3. Tulia Antipova (U.R.S.S.)
147,277, 4. Livia Gheorghiță (Ro
mânia) 149,728, 5. Miroslava Ji- 
ravkova (Cehoslovacia) 150,297. 6. 
Mirela Huțuleac (Romania) 
151,622, 7. Carmen Șandor (Ro
mânia) 155,323... 9. Dana Frunză 
(România) 156,630 ; simplu băieți: 
1. V. Jakoubek (Cehoslovacia) 
155,042, 2. T. Wulîf (R.D.G.)
155,235, J. V. Gulin (U.R.S.S.) 
155,368, 4. M. Vrbata (Cehoslova
cia) 
164,322... 10. C. Ungureanu 164,985, 
14. I. Bălănică 165,864, 15. G. Ghi- 
ță 167,068, 17. S. Mihăilescu
167,962, 18. C. Chiliuță 167,971— 
20. A. Kozak 170,378 ; dublu : 1. 
R.D. Germană I 96,625, 2. R.D.G. 
II 87.814. 3. U.R.S.S. I 97,803, 4. 
U.R.S.S. n 98,833, 5. Cehoslova
cia I 100,258, 6 România II
100,287, ...8. Românda I 103,018.

156,100... 11. Silivu Barte?

(-„000003’
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Se pot felicita peste
10 000 de spectatori care au 
avut inspirația ca sîmbătă 
după-amiază să asiste pe sta
dionul „1 Mai" din Pitești, la 
meciul din „optimile" de finală 
ale Cupei României, dintre 
Rapid și Universitatea Craiova. 
A fost o partidă de excepție. 
Spațiul nu ne permite un 
„film" amănunțit al intîlnirii 
și ne vedem obligați să apelăm 
la o casetă tehnică, edifica
toare, însă, in a vă face o 
imagine asupra jocului, care, 
a pus la încercare inimile ju
cătorilor. antrenorilor și supor
terilor celor două formații. 
Așadar, șuturi : 11—21 ; pe
poartă : 6—12 ; cornere 0—10 ; 
ocazii de gol : 11—12 ; bare : 
0—3, toate în favoarea Univer
sității, dar la GOLURI (ce e 
mai important) 2—1 PENTRU 
RAPID. Cronicarul și-a notat 
în carnetul său 26 de faze im
portante, cele mai multe pur- 
tînd în ele 
Dacă ar fi 
handbal, nu 
prindă, dar 
așa, pentru 
tervenit de multe ori cu succes 
(mai ales Mânu, din nou ex
celent), au fost la post și apă
rătorii (apărarea Rapidului — 
un adevărat zid) și au mai fost 
și.-, ratările.

Craioveni! au pus balonul în 
joc, au plecat din start în atac 
și în min. 3, A. Popescu a tri-

germenele golului, 
fost un scor de 
trebuia să sur- 

nu s-a intimplat 
că portarii au in-

DINAMO PLEACĂ
ASTAZI LA TBILISI

(Urmare din pag. 1)

nule au in vedere desfășura
rea celor trei ore de joc. Vrem 
să obfinem la Tbilisi un re
zultat care să ne permită si 
conducem jocul in meciul re
tur de la București*... Cornel 
Dinu, care a urmărit și el alte 
jocuri ale dinamoviștilor din 
Minsk, ne spunea : „Dinamo 
București și Dinamo Minsk 
sînt — după părerea mea — 
două echipe de forțe egale. 
Cred că echipa din Minsk are 
un potențial superior numelui 
pe care il are pe plan inter
național. Dacă ar fi si fac o 
comparație cu Hamburg, aș 
spune că echipa sovietică are 
o mai mare capacitate fizici. 
Rezultatul acestei duble in- 
tilniri va depinde in mare mă
suri de elementele noi pe care 
cele două tabere le vor aduce 
in arenă, față de ceea ce fiecare 
a reușit să descopere pină a- 
cum. In orice caz, am remarcat 
predilecția celor din Minsk 
pentru jocul de contraatac, pe 
spații largi". Aici a interve
nit antrenorul Nicușor : „Ceea 
ce confirmă că primul meci e 
de mare importanță. In cazul 
unui rezultat bun la Tbilisi, 
jocul de la București ar avea 
un mai mare coeficient de e- 
chilibru și siguranță"... în 
drum spre vestiar, Gigi Mul- 
țescu a punctat scurt, ca în 
ultimele minute la Hamburg: 
„Meci foarte greu, care de
pinde mult de forța noastră mo
rală “. Și a adăugat : „Am au
zit că spectatorilor din Tbilisi, 
temperamentali și... sudici, 
le plac soluțiile tehnice origi
nale. Sper ca publicul să nu 
rămină indiferent la ceea ce 
vom încerca noi".

Dinamo ia, deci, startul în 
cursul acestei dimineți. Lo
tul e complet, mai puțin Cus- 
tov. Astă seară, la Tbilisi, pri
mul antrenament, de acomoda
re. Mult succes 1
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mis primul șut spre poarta. 
Dar peste 30 de secunde, cu un 
șut de la 30 m., Petruț l-a pus 
*n dificultate pe Lung, anun- 
țind că nici giuleștenii nu vor 
sta cu miinile în sin. Nimeni 
insă nu bănuia replica vișinii
lor, capacitatea lor de a repeta 
la 3 zile meciul bun cu 
Dinamo, o prestație chiar su
perioară celei de miercuri 1 In 
min. 8, Mânu a scos „bomba" 
lui Irimescu. Și a venit minu
tul 12 : Petruț i-a pasat fun
dașului I. Popescu, venit in 
terenul advers ; a urmat o 
centrare in diagonală, MINCTJ 
a plonjat 
<le la 12 
proape Ia 
perb gol, 
versitatea 
dominat mai bine de 
dar Bîcu a ratat 
mingea trimisă de 
cu capul, a căzut
(min. 29), în timp ce un con
traatac rapidist (care după 
pauză avea să facă ravagii), 
s-a irosit deși Cojocaru nu-1 
mai avea în față decit pe Ște- 
fănescu, care l-a

Repriza a doua 
dramatică. Chiar 
Mânu a blocat la 
Irimescu, în careul mic, dar în 
min. 58 Rapid a avut golul doi, 
însă Cojocaru a trimis, de la 
12 m (era singur !) pe lingă 
bara porții din care Lung ple
case. A urmat „replica" stu
denților : Cîrțu a plasat balo
nul... peste bară (min. 60), iar 
Țicleanu a trimis, cu capul. în

și a trimis, cu capul, 
m., și a înscris a- 
vinclu. Ce gol 1 Su- 
„de mondiale".
s-a lansat

Uni- 
in atac, a 
15 minute, 
(min. 22), 
Cămătaru, 

pe bară

deposedat, 
avea să fie 
în min. 47, 
picioarele lui

transversala" (mm. Uni
versitatea domina la disperare, 
ataca precum un boxer, cu 
garda jos, fiind surprinsă de 
contraatacurile vijelioase ale Iui 
Manea și Cojocaru (acesta ra
tează două mari ocazii in min. 
66 și 75). ratează și Șt. Popa 
(min. 70). In min. 79, Mânu 
apără șutul lui Irimescu, Cîrțu 
trimite peste portar. în stilpul 
din stingă (min. 84) dar golul 
cade Ia poarta lui Lung ; în
scris de ȘT. POPA, la centra
rea lui Avram, după ce Lung 
respinsese de două ori 
piciorul. La 2—0. meciul 
jucat, dar studenții nu

cu 
era 

se 
împăcau cu înfringerea și mai 
erau 14 secunde cind a marcat 
DONOSE, cu un șut fulgerător, 
tie la 16 m. In min. 91 (de ce ?) 
șutul lui Irimescu e blocat de 
un picior salvator și semifina- 
lista Cupei U.E.F.A., pierdea... 
sferturile Cupei României. Fot
balul nu-i iartă nici De cei 
mari. Și în timp ce jucătorii, 
epuizați și plini de noroi, in
trau în cabine, peste stadion 
se auzea cintecul galeriei din 
Giulești : „Rapidul nostru"...

Arbitrul S. Necșulescu 
goviște) a condus 
mațiile :

RAPID ; MÂNU 
PESCU, SAMEȘ, 
A. DUMITRU —

bine
(Tîr- 
for-

I. PO-
GRIGORE, 

PETRUȚ, 
Rada, Șt. Popa, MINCU (min. 
89 Caleșu) — Cojocaru (min. 
82 Avram), MANEA.

UNIV. : LUNG — NECRILÂ, 
Ștefănescu, Irimescu, UNGU- 
REANU — ȚICLEANU. Săndoi 
(min. 69 DONOSE), 
PESCU — Bîcu (min. 
șan), Cămătaru, Cîrțu.

Constantin

A.
46

PO- 
Cri-

ALEXE

• Miercuri, la Craiova, România
LOTUL REPREZENTATIV 

S-A REUNIT LA BUCUREȘTI, 
IAR DE SîlUIîAlĂ SE AFLĂ 
LA CRAIOVA. Miercuri. 7 
martie, la Craiova are loc par
tida internațională amicală din
tre primele reprezentative ale 
ROMÂNIEI și GRECIEI. In ve
derea acestui meci. tricolorii 
s-iu reunit în Capitală, unde, la 
Centrul 
au fost 
control 
vedere _____ ___ _________
potențialul fizic ale jucătorilor, 
după solicitările impuse de 
programul competitional intern, 
foarte dens în acest început de 
sezon. Din păcate s-au consta
tat și unele cazuri de trauma
tisme : Gabor, Iovan. Klein — 
ultimul avînd nevoie de un re- 
paos de 7 zile. De asemenea, 
Geolgău are o întindere mus
culară. motiv pentru care nu a 
jucat sîmbătă in Cupă. Trico
lorii au asistat la meciul de Cu
pă de la Pitești, unde s-a făcut 
joncțiunea cu cei de la Univer
sitatea. cu care au plecat, apoi, 
la Craiova.

Duminică a avut loc un prim 
antrenament <fără craioveni. 
care au urmat un program de 
recuperare). după care. în 
cursul zilei de azi vor avea loc 
două ședințe de antrenament, 
în cadrul programului de pre
gătire se vor analiza si jocul 
cu Algeria, care a încheiat tur
neul de pregătire din America 
de Sud. si evoluția tricolorilor

de medicină sportivă, 
supusi unui riguros 
medical. S-au avut în 
starea de sănătate și

Grecia
în primele meciuri de campio
nat, pe baza observărilor acti
vului tehnic al federației. Aces
ta este și motivul nentru care 
jucătorii indisponibili (inclusiv 
Bălăci) sînt prezenti la lot. Să 
mai amintim că meciul cu Gre
cia — tratat ca o întilnire 
ter-țări la nivelul orimelor 
prezentative — este orivit 
urmărit de către antrenorii

M. Radulescu și Gh. 
ca un test nentru ,.o- 
nentru că 11 jucători 
fac parte si din lotul

in- 
re-

Si
M.

Lucescu, 
Siaicu si 
limpici". 
convoca ti 
olimpic.

PREGĂTIRILE LOTULUI DE 
TINERET au continuat la Tîr- 
eoviste. unde, marți de Ia ora 
15,30, va avea loc intilnirea in
ternațională cu selecționata si
milară a Greciei. Pentru sîm- 
bătă a fost prevăzut un joc de 
pregătire la Fieni, însă, din 
cauza terenului devenit impro
priu, acțiunea s-a transformat 
pînă la urmă intr-un... antrena
ment volitiv care a testat vo
ința și atitudinea față de efort.

De astăzi vor intra in pro
gramul de pregătire a Iotului și 
cei cinci divizionari ..B“ (Stîn- 
gaciu, Bălan — de la F.C.M. 
Brașov. Comănescu — de la 
Gloria Buzău. Buliga — de la 
C.S.M. Suceava și Țiriea — de 
la U.T.A.) care s-au prezentat, 
la Tîrgoviște. după meciurile de 
ieri din eșalonul secund. Utili
zarea lor în meciul de mîine se 
află sub semnul întrebării din 
cauza unor accidentări.

Ieri, in Divizia „B"

Seria I -------------
PRAHOVA PLOIEȘTI - C.S.M. 

SUCEAVA 1-2 (1-0)
PLOIEȘTI. 4 (prin telefon). In 

ciuda terenului greu cele două 
combatante au oferit un meci 
spectaculos, cu faze electrizante 
la ambele porți. Oaspeții, veniți 
cu intenția de a-șl vinde scump 
pielea, chiar dacă din formație 
lipsea una din piesele de bază 
— Cașuba (plecat fără urmă) — 
s-au apărat bine șl au contraata
cat periculos. încă (fin start gaz
dele se aruncă " 
min. 7, NISTOR 
tură liberă de la 
sus Ia colțul din 
ții Iul Ursache. 
forțează desprinderea, ișl 
cîteva bune situații ___ .
dar Marcu (min. 121), Constantin 
(min. 31) și Vlad (min. 47) iro
sesc bune situații. Oaspeții, stă- 
pînind bine arma contraatacului, 
pun de cîteva ori In dificultate 
apărarea gazdelor, dar Ostafe 
(min. 23), Crlstescu (min. 40) și 

Golan (min. 43) greșesc de puțin 
ținta.

După pauză jocul este la fel 
de animat, cu faze palpitante la 
Seria a Il-a — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI - 
UNIREA ALEXANDRIA 2-0 (1-0)

Joc frumos, deși terenul a rost 
alunecos. Ambele echipe au ju
cat deschis, la cîștig, pînă ta ul
timul minut al partidei. Bucu- 
reștenli au cîștigat pe merit, el 
avînd perioade mai Îndelungate 
de dominare, au acționat pe spa
ții largi, iar apărarea s-a „des
curcat" bine In momentele grele, 
mal ales spre sfârșitul Intîlnirii, 
cînd echipa Unirea a trecut la 
cîrma jocului. Autobuzul a avut 
inițiativa din primele minute, 
insă oaspeții au răspuns prompt 
prin acțiuni rapide gi Văcariu 
(min. 10) a fost la un pas de a 

deschide scorul. Prima schimbare 
a tabelei de marcaj s-a înregis
trat In min. 24, cînd fundașul 
Chivu a urcat In atac, a centrat 
In careu și IANCU, atent, a tri
mis balonul In plasă : 1—0. Mnă 
la pauză, Naghi (min. 27) a gre
șit de puțin ținta, ca apoi, Iancu 
(min. 35), față ta față cu por
tarul Boroî, să nu poată fructi
fica o situație excelentă. In re
priza secundă, Autobuzul șl-a
Scria a III»a —
ARMATURA ZALĂU - C.S.M. 

REȘIȚA 2-0 (1-0)
ZALĂU, 4 (prin telefon). In 

ciuda unui „teren mlăștină" și a 
unei ploi reci ce nu a contenit 
tot timpul partidei, Jocul a fost 
extrem de disputat șl spectacu
los. Cei doi antrenori, D. Barbu 
și D. Flrițeanu, foști atacanțl. 
au imprimat echipelor Iar un 
spirit ofensiv. Șl aceasta s-a vă
zut chior din start cînd, In pri
mul minut, resl tenii ratează, in
credibil, de două ori, deschide
rea scorului prin „buldozerul" 
O an cea, care fl driblează pe Lă- 
zăreanu. însă, cînd să trimită 
balonul In poarta goală, alunecă! 
In replică, gazdele se năpustesc 
In atac st, in min. 7. Predeanu 
sutează In bară 1 Se joacă tute, 
frumos, la ambele porți, șl me
dul place. Armătura deschide 
scorul In min. 35, cînd cx-clujea- 
nul BOCA execută Impecabil o 
lovitură liberă de la 25 m. trunl- 
pnd balonul direct In plasă.

La reluare, reșlțenffl mizează 
totul pe ofensivă Ji minute ta 
șir joacă cu fundașii la linia de

In atac 
execută 
20 m și 
dreapta 
Echipa

șl. in 
o lovl- 
Inscrie, 
al por- 

locală 
creează 

favoraoile,

OASPEȚII - DOAR PATRU PUNCTE!
ambele porți. Oaspeții, mal inci
sivi, pun stăpînire pe joc — pe 
fondul scăderii fizice a gazdelor
— și, In min. 55, reușesc să ega
leze prin GOIAN (voleu din mar
ginea careului mare) șl să mar
cheze golul victoriei prin STAN- 
CIU (min. 72), la o bUbîială a 
apărării prahovene. In dorința 
de a egala, năpuste—
haotic în atac dar nu obțin de
cit dteva... cornere.

A arbitrat bine M. Man (Cluj- 
Napoca) următoarele formații :

PRAHOVA PLOIEȘTI : lonescu
— ROȘU (min. 76 Vasile). Soar. 
Mihăilă, Marca — Șeîaru. Con
stantin, Nicolae — Tudor, NIS- 
TOR. VLAD.

C.S.M. SUCEAVA : URSACHE
— Ungureanu, RADU, BOZI, Pa
puc — Ostafe (min. 46 Andrei ; 
min. 76 State), Buliga, GOIAN, 
Cristescu — STANCIU, PAIUS.

Florin SANDU
GLORIA BISTRIȚA — OLIM

PIA RM. SĂRAT 2—0 (2—0) :
Moga (min. 31) șl Nicolae (min. 
33).

OȚELUL GALAȚI — DELTA 
TULCEA 2—0 (1—0) : Stan (min. 
42) șl Popescu II (min. 66).

C.S.M. BORZEȘT1 — PARTIZA
NUL BACĂU 3—1 (2—0) : Duml- 
trașcu (min. 25). Pandichi (min. 
28), Steț (min. 77). respectiv 
Cioancă (min. 75).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — ME
TALUL PLOPENI 2—0 (2—0) :
Berceanu (min. 7) șl Amarghioa- 
lei (min. 28).

ZC. CONSTANTA — 
REA CALARAȘI 3—1 “ 
hiu (min. 15 din 11 
87), Rusu (min. 32), 
Ștefan (min. 67).

F.C.M. PROGRESUL 
C-S. BOTOȘANI 3—0 (1—0) : 
fina (mln. 7). RAdoi (min. 
R Firi og (mia. 65'.

GLORIA BUZĂU — CH1 
FĂLTICENI 3—0 p—0) : 
(min. 6). Zahla (m*n. r B 
laur 'min. 761.

UNIREA DINAMO FOCȘANI 
UNIREA SLOBOZIA 1—4 
Rusu (min. 56 din n «Q-

Reiatărl de la L T—a. T.
D. Soare

DUNA- 
(2—0) ! Zar 
m șl min 

respecți
B RAILA

riopol, Gh. Grunru. 
Popa, D. Cristache, 
FI. Jecheanu.

ETAPA VIITOARE 
martie) : Dunărea 
Ceahlăul P. Neamț

(duminiel 
Călărași 
(0—3), Ol

pia Rm. Sărat — Unirea Dinamo 
Focșani (0—2), Unirea Slobozia — 
Prahova Ploiești (1—2), Chimia 
Fălticeni — F.C. Constanta (0—3), 
Metalul Plopeni — Gloria Bis
trița (1—2), C.S.M. Suceava — 
F.C.M. Progresul Brăila (0—1). 
C.S. Botoșani — Oțelul Galati 
(1—2), Delta Tulcea — C.S.M. 
Bor

mărit avantajul prin același 
IANCU (min. 51) la capătul unei 
frumoase acțiuni a fundașului 
central Roșu. In continuare, U- 
nirea s-a văzut mai mult, a do
minat insistent uneori, Insă n-a 
obținut decât clteva lovituri de 
colț.

A arbitrat foarte bine St. Ro- 
tărescu (Iași).

AUTOBUZUL : Alexe — Tone, 
ROȘU, BĂDILAȘ, Chivu — Șlșcă 
(min. 86 Chiriac), T. ZAMFIR, 
NAGHI — Cursaru (min. 77 G. 
Rada), IANCU. Niță.

UNIREA : Barai — IFRIM, 
Gheorghlceanu Stancu, Măzărar 
— OPREA, Pleșolanu (min. 55 
Tiu®), M. Popescu (min. 71 
Popescu) — Rădiucu, VOICILA, 
Văcariu.

F.

Pompiliu VIN TI LA
F.C.M. BRAȘOV — I.M.A.S.A. 

SF. GHEORGHE 3—0 (1—0) : Șu- 
Iea (min. 43), Șoarece (mln. 73) 
șl Cramer (mta. 87).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU 
STRUCTORUL T.C.I.
2—0 (0—0) 
810.

— CON-
CRAIOVA

Beleaua (min. 50 și

METALUL BUCUREȘTI — C 
MICA TlRNĂVENI 1—0 (
Sultănoiu (min. 55).

ROVA ROȘIORI — AUTOS 
TICA BUCUREȘTI 0—0.

CARPAȚI MIRȘA — CH1 
TR. MĂGURELE 2—1 (0—1) : 
raschiv (mln. 68), Livciuc ( 
69 din 11 m), respectiv Tit 
(min. 26).

DINAMO VICTORIA Bl 
REȘTI — NITRAMONIA FA 
RAȘ 1—0 (0—0) : Răducanu ( 
61).

GAZ METAN MEDIAȘ — PR 
GREȘUL VULCAN BUCUREȘ 
2—0 (1—0) : Harbădă 
81 72).

I. P. ALUMINIU 
AVINTUL REGHIN 
Oancea (min. 32).

Relatări de la C. 
nescu, D. Brănolu, 
M. Verzescu, G. < 
Țacăl și D. Mihail.

ETAPA VIITOARE (duminică 
martie) : Constructorul T.<
Craiova — I.P. Aluminu Slatln 
(0—4), Chimia Tr. Măgurele 
Autobuzul București (0—1), Ch

(mln.

SLATINA 
1—0 (1—0)

. Gruia, I. I 
T, Negulesc 

Octavian,

centru. Dar, contrar cuirsrului jo
cului, ta plină dominare a oas
peților, la un contraatac Inteli
gent lucrat de Predeanu, PĂS
CUTĂ Înscrie, ta mln. 62, golul 
care a spulberat speranțele ros
tului lider.

Arbitrul bucureștean M. Stoe- 
nescu a condus foarte bine far- 
mațiilie :

ARMATURA 1 LĂZĂREANU — 
Bumbuț, TERHEȘ, Petreanu, 
POP fmln. 77 Ardelearau) — Vasl- 
llu, PAȘCUȚĂ, Darie (mta. 83 
Tașnadh — Bode, BOCA. PRE
DEANU.

C.S.M. : Boșoa — Atodlresel, 
Buetko, UȚIU, Tel eseu — cojo
carii, POPESCU, Crottoru — 
FLOREA, Oancea, portik.

Aurel PĂPĂDIE 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

MINERUL CAVNIC .................
Giuchicl (min. 10 șl 
11 m). Manea (min.
(min. 36).

MINERUL MOTRU 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—8 (1—6): 
Nicolof (min. 23).

U. T. ARAD

«-0 (3—0) : 
min. .85 din 
22) gi Bolba

STEAUA

MINERUL

LUPENI 1—0 (1—0) : Cigan (mi 
15).

IND. SÎRMEI C. TURZII 
C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 (1—1)
Vesa (min. 30, 49 șl 63), respe 
tiv Plăvițiu (min. 40).

OLIMPIA SATU MARE 
TALURGISTUL CUG1R 
(3—0) : Mureșan (min. 30), Ba 
hori (min. 40), Palencsar 
44), Goia (min. 70) și Erdei 
72 din 11 m).

GLORIA REȘIȚA — C. 
VICTORIA CARANSEBEȘ 
(1—0) : Batki (mln. 1 din 11 
și Ncagu (min. 55). ’

AURUL BRAD — RĂPI 
ARAD 0—0.

„U“ CLUJ-NAPOCA — SOM 
ȘUL SATU MARE 1—0 (1—0) 
Boeru (min. 36).

Relatări de la C. Crcțu, G 
Jugănaru, O. Berbecaru, P. Ț 
nea, Z. Covaci, P. Fues, 
Jurcă șl I. Lespuc.

ETAPA VIITOARE (duminică 
martie) : Someșul Satu Mare 
U.T. Arad (0—2), Steaua C.F. 
Cluj-Napoca — Politehnica ') 
mișoara (1—3), Rapid Arad



In „Cupa Dunării4* la haltere-juniori
£■< SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

ECHIPA ROMÂNIEI 
PE LOCUL AL DOILEA ji; W:

• Selecționata Bulgariei a ocupat primul loc • Per
formerii noștri : C. Urdaș, A. Socaci și M. Cristea, 

'învingători pe categorii

„Cupa Dunării" la haltere- 
juniori a continuat sâmbătă și 
s-a încheiat duminică după-a- 
miază Ia „Titan-club“ din Capi
tală. Tinerii halterofili români 
s-au comportat merituos, <xxi- 
plnd pe echipe locul secund, 
după Bulgaria — favorită, dar 
înaintea unor formații redu
tabile. ca Ungaria, Cehoslovacia 
șa. Dar iată clasamentul pe 
puncte realizale de reprezen
tativele participante : 1- Bul
garia 74 p, 2. ROMÂNIA 56 p, 
X Ungaria 52 p, 4. Cehoslovacia 
33 p. 5. Austria 32 p, S. R-F. 
Germania 24 p.

■ O comportare remarcabilă pe 
categorii au avut-o unii spor
tivi români, care au reușit să 
cîștige primele locuri. învin- 
gîndu-1 pe principalii candidați 
la titlu, halterofilii bulgari. 
Fără îndoială, cel mai bun re
prezentant al țării noastre a 
fost Constantin Urdaș (cate
goria mijlocie) care l-a învins 
pe campionul mondial „en ti
tre". bulgarul Nikola Boev. 
Tot Urdaș se poate mîndri că 

. a corectat trei recorduri ale 
„Cupei Dunării", fiind aplau
dată la scenă deschisă de spec
tatorii care au umplut pînă la 
refuz sala. Al doilea performer 
a fost Andrei Socaci. învingă
tor detașat în confrunta
rea cu Mihail Petrov (Bulga
ria). Acest tinăr de numai 18 
'ani a corectat recordul tării 
cu n,u mai puftn de 17,5 kg, 
obținînd cu 310 kg a doua per
formanță din toate timpurile 
din țara noastră la categoria 
ușoară. (Virgil Dociu 315 kg). 
Un alt rezultat frumos apar
ține lui Marian Cristea, ega- 
iînd recordul tării la categoria 
pană (265 kg), el l-a învins 
clar pe Radi Popmincev (Bul
garia). Vom mai nota faptul 
că din cele 10 categorii. 7 au 
revenit Bulgariei și 3 Româ-

Constantin Urdaș, 
învingătorul lui Ni
kola Boev — cam
pion mondial de ju

niori in 1983
Foto :

Dragoș NEAGU

ii

• Handbaliștii de la H. C. 
Minaur Baia Mare au evoluat 
într-un turneu în R. D. Germa
nă. obtinînd trofeul pus în joc. 
„Cupa KBthen". Ei au cîștlgat 
două partide, cu Klaip Eeda 
(U.R.S.S.) 26—25 Si Raba Eto 
Gyor (Ungaria) 25—23 și au 
pierdut la Motor Eisenach 
(R. D. Germană) cu 28—29. Cu 
29 de puncte înscrise, Mironiuc 
a fost golgeterul competiției. 
(Ion T. ANTONIU).
• „Marele premiu a! Parisu

lui* Ia gimnastică. desfășurat 
la Bercy, a avut următoarele 
clasamente la individual com
pus : fete : 1. Elena Brajnikova

(U.R.S.S.) 38,10 p, 2. Daniela 
Silivaș (România) 38,29 p, X 
Laura Munoz (Spania) 37,75 p. 
4. Martina Tolcrova (Cehoslova
cia) 37,40 p, 5. Kelly Brown 
(Canada) 37,30 p, 6. Tatiana Fi
gueiredo (Brazilia) 36,90 ; bă
ieți : 1. Li Xiaoping (R. P. Chi
neză) 58,05 p, 2. J. Cairon 
(Franța) 57,40 p, 3. Xu Zhiklang 
(R. P. Chineză) 57,15 p... 7. O. 
Ionașiu 55,75 p.

• In competiția feminină de 
tenis de masă de la Ruse (par
ticipă echipe din 12 țări) for
mația României a întrecut cu 
3—1 Bulgaria II.

DUEL FRANȚA - SCOTIA IN „TURNEUL CELOR CINCI NAȚIUNI'*

IN :

contestabile In pregătirea unor 
sportivi, ei vor trebui să se 
ocupe cu mai multă atenție 
și de formarea concurenților 
de la categoriile superioare.

Iată rezultatele din ultimele 
doua zile.
CAT. PANA (60 kg). 1. Marian 

Cristea (România) 265 kg ; 2. Radi 
Popmincev (Bulgaria) 256 kg ; 
3. Etnii Horvath (Ungaria) 230 
kg. Pe stiluri. Smuls : I. Cristea 
120 kg ; 2. Popmincev 117,5 kg ; 
3. Horvath 100 kg. Aruncat : 1. 
Cristea 145 kg ; 2. popminoev
137.5 kg ; 3. Horvath 130 kg.

CAT. UȘOARA (67,5 kg). 1. 
Andrei Socaci (România) 310 kg 
— rec. juniori (v.r. 292,5 kg) ; 2. 
Mihadi Petrov (Bulgaria) 297,5 kg: 
3. Istvan Furar (Ungaria) 260 kg. 
Smuls ; 1. Socaci 140 kg (la a 
patra încercare 141 kg — record 
de seniori) ; 2. Petrov 137,5 kg ; 
3. Hdbner (R.F.G.) 110 kg. Arun
cat : 1. Socaci 170 kg — rec. ju
niori (v.r. 167,5 kg) ; 2. Petrov 
160 kg ; 3. Furar 150 kg.

CAT. SEMIMIJLOCIE (75 kg). 
1. Gheorghi Slavkov (Bulgaria)
317.5 kg : 2. Sorin Angliei (Ro
mânia) 302,5 kg ; 3. Vilmos Sar
kozi (Ungaria) ’ “ '
1. Slavkov 137,5 
135 kg ; 3. Sarkozi 
runcat : 1. Slavkov 
Anghel 167,5 kg ; 3.
kg.

CAT. MIJLOCIE___ . ..
Constantin Urdaș (România) 360 
kg ; 2. Nikola Boev (Bulgaria) 
350 kg ; 3. Zoltan Meșter (Unga
ria) 320 kg. Smuls : 1. Urdaș
157.5 kg ; 2. Boev ’«*• kg-; 
Mester 145 kg. Aruncat : 1. Urdaș
202.5 kg : 2. Boev 200 kg : 3.
Mester 175 kg. Toate rezultatele

2.

295 kg. Smuls : 
kg ; 2. Angliei 
’ 132,5 kg. A- 

180 kg ; 2.
Sarkozi 162,5
(82,5 kg) ; 1.

lui Urdaș constituie noi recor
duri ale „Cupei Dunării".

CAT. SEMIGREA — ' "
Ivan Petrov
2. Franz
342.5 kg ;
garla) 335 
(România) 
Landhaler 
155 kg ; 3. 
man 150 kg. Aruncat : 1. 
200 kg ; 2. Landhaler 185 
Torda 180 kg ; 4. Roman__ ___

CAT. GREA-UȘOARA (100 kg). 
1. Dian Grigorov (Bulgaria) 360 
kg ; 2. Lasalo Orban (Ungaria) 
340 kg ; 3. Ludek Becvar (Ceho
slovacia) 320 kg... 5. Adrian Bran 
(România) 307,5 kg. smuls : 1. 
Grigorov 155 kg ; 2. Orban 155 
kg ; X Becvar 160 kg ; 4. Bran
137.5 kg. Aruncat 
205 kg : 2. Orban 
Markardt (Austria) 
Bran 175 kg.

CAT. GREA (110 - ____
Kolev (Bulgaria) 360 kg ; 2. Petr 
Hudecek (Cehoslovacia) 335 kg ;
3. Petre — .
Smuls : 
cek 155 
145 kg ; 
cat : 1.
182.5 kg

CAT. SUPERGREA (+M0 
1. Ștefan Trifonov (Bulgaria)
357.5 kg ; 2. Jozsef Grozli (Unga
ria) 327,5 kg ; 3. Vladimir Ma- 
chalek (Cehoslovacia) 325 kg... 5. 
Gheorghe Bafa (România) 295 kg. 
Smuls : 1. Trifonov 157.5 kg ; * 
Machalek 150 kg ; 3. Grozli 140 
kg ; 4. Rafa 130 kg. Aruncat : 1. 
Trifonov 200 kg ; 2. Grozli 187,5 
kg : 3. Preissl n^.F.G.) 177,5 kg... 
a. "Riirtt kg. ’

_____ (SO kg). L 
(Bulgaria) 355 kg ;

Landhaler (Austria) 
3. Jozsef Torda (Un
kg ; 4. Tiberiu Roman ... . --------- j

Petrov 
4. Ro- 
Petrov 
kg ; 3. 
180 kg.

330 kg. Smuls : 
157,5 kg ; 2. 
Torda 135 kg ;

3.
5.

kg). 1. Kolio

Tufă (România) 325 kg. 
Ko-lev 165 kg ; 2. Hude- 
kg ; 3. Igo (Ungaria) 
4. Tufă 142,5 kg. Arun- 
Kolev 195 kg ; 2. Tufă 
; 3. Hudeeek 180 kg.

~ ............ . kg).

Ion OCHSENFELD

2.

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

tal de sală pe această distanță 
și al 8-lea din istoria partici
pării atleților noștri la C.E.

Deși a făcut o cursă foarte 
bună în finala probei de 890 m, 
Doina Melinte a fost Întrecută 

e Milena Matejcikova (Ceho-
lovacia) la mică diferență. în 
ara medaliei de argint, Doi- 

a are satisfacția de a fi îm- 
unătățit recordul national, 
Ind prima alergătoare ro- 
âncă care coboară sub 2 mi- 
ute în sală. Bine s-a compor- 
t și Cristieana Cojocaru, 

lasată a treia (pe o distantă 
care n-a mai alergat-o de 

uită vreme) cu un nou re- 
rd personal.
Mihacla Loghin s-a clasat a 
a Ia egalitate (cu rezultatul 

e la „Cupa de cristal" ar fi 
Maria Radu a 7-a 

iar Sorin Matei al 
înălțime, cu numai

știgat...), 
a 1 500 m, 
1-lea la 
,20 m. 
Rezultatele

60
7,96,

de slmb&tă : FE- 
mg : Lucyna Kalek 

Polonia) 7,96, Vera Aklmava 
.R.S.S.) 7,99, Iordanka Danxova 

Bulgaria) 8,09 ; 3 000 m : uri-
itte Kraus CR-F. Germania) 
:12,07, Tatiana Pozdntakova 

(U.R.S.S.) 9:15,04, Ivana Kleinova 
(Cehoslovacia) 9:15,71 ; greutate: 
Helena Flbingerova (Cehoslova
cia) 20,34 m, Claudia Losch (R.F. 
Germania) 20,23 m, Heidi Krieger 
(R.D. Germană) 20,18 m. Nunu 
Abașidze (U.R.S.S.) 20,03 m, Mi- 
haela Loghin (România) 19,76 m, 

eike Dittrich (R.D. Germană) 
19,50 m ; lungime : Susan Hearns- 

aw (Anglia) 6,70 m Eva Muir- 
ova (Cehoslovacia) 6,55 m, ște- 

Lazzaronii (Italia) 6,08 m ;
ASCULIN : 60 m : Christian

Haas (R.F. Germania) 6,68, An
tonio Ullo (Italia) 6,68, Ronald 
Dermuelles (Belgia) 6,69 : triptu- salt : Grigori ~‘ ---------- -
17,33 
tâmil 
17,16 
17,16 
16,93 
16,89 
16,70 
genburg 
Trahardt 
(Elveția) _ _ 
(U.R.S.S.) 2.27 m. 
(U.R.S.S.) 2,20 m...___________
tei (România) 2,20 m.

Rezultatele do duminică : FE
MININ ; 200 m : Jarmila Krato- 
chvllova (Cehoslovacia) 23,02, Ma
rie-Christine Cazier (Franța) 
23,68, Olga Antonova (U.R.S.S.) 
23,80 ; 1500 m : Fița Lovin (Ro
mânia) 4:10,03, Elly van Hulst 
(Olanda) 4:11,09. Sanda Gasser 
(Elveția) 4:11,70... 7. Maria Radu 
4:20,84 ; 800 m : Milena Matej
cikova (Ceh.) 1:59,52, Doina Me
linte (România) 1:59,81 — record, 
Cristieana Cojocaru (România) 

Gill McCabe (Suedia) 
Petra Kleinbrahm (R.F.G.) 

Suzana Moravakova 
2:03,72 ; înălțime : Ulrike

» -»— • vxxj/ai*-
Emeț (U.R.S.S.) 

m — record european, Vlas- 
Marinec (Cehoslovacia) 

m, Bela Bakosi (Ungaria) 
m, Jan Cado (Cehoslovacia) 
m, Hrlsto Markov (Bulgaria) 
— John Herbert (Anglia) 

înălțime : Dietmar Mo- 
(R.F.G.) 2,33 m, Carto
și Roland Dalhauser 

2,30 m, Valeri Sereda 
8. Igor Pakim 
11. Sorin Ma-

m, 
m ;

2:00,24, 
2:02,88, 
2 :03,46,
(Ceh.) ____  . . _______
Meyfarth (R.F.G.) 1,95 m, Maryse 
Ewanje-Epee (Franța) 1.95 m, 
Danuta Dulgowska (Pol.) 1,95 m; 
400 m : Tatiana Kocenbova (Ce
hoslovacia) 49,97. MASCULIN 1 
400 m: Serghel Lovacev (U.R.S.S.) 
46,72, Roberto Tozzi (Italia) 47,01, 
Didder Dulbols (Franța) 47,29 ; 
1500 m : Peter Wirz CElvețla) 
3:41,35, Riccardo Materazzi (Ita
lia) 3:41,57, Thomas Wessinghage 
(R.F.G.) 3:41,75 ; prăjină : Thierry 
Vigneron (Franța) 5,85 m — re
cord mondial (vr. 5,83 
ghei Bubka, U.R.S.S.), 
Qulnon (Franța) 5,75 m, 
sandr Krupskl (U.R.S.S.) 
greutate 
20,84 m,

m Ser- 
Pierre 
Alek- 

___ _________  5,60 m;
: Ianis Bolars (U.R.S.S.) 
Werner Guenthoer (£2-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX O TELEX

CICLISM • Cea de-a 75-a edi
ție a cursei Milano — Torino 
(225 km) a fost ciștlgată la 
sprint de italianul Paolo Rosola 
(27 de ani), în 5h30 : 03, urmaț 
de Guido Bontempl (Italia) șl 
Roger de Vlaeminck (Belgia).

HANDBAL • F.C. Barcelona 
s-a calificat în finala Cupei cu
pelor (masculin), Invingînd cu 
28—14 în returul semifinalei pe

A patra zi a Turneului celor 
cinci națiuni la rugby a prile
juit victoriile așteptate, de alt
fel. ale echipelor Franței, pe 
teren propriu, si Scoției, în de
plasare. la scoruri însă surprin
zător de mari.

La Paris. Franța a dispus de 
Anglia cu 32—18 (9—6). începu
tul a aparținut „insularilor" 
care au și deschis scorul, din- 
tr-o lovitură de pedeapsă exe
cutată de fundașul Dusty Hare. 
Apoi, inițiativa a trecut de par
tea gazdelor care. încet-încet. 
au măcinat rezistenta adversa
rilor. impunîndu-se clar. Arbi
tru : Hosie (Scoția), 45 000 spec
tatori pe Parc des Princes. Au 
punctat pentru Franța : 5 în
cercări Cadorniou (min. 21), 
Sella (min. 47), Esteve (min. 60),

Begu (min. 70'. Gallion (mint 
74). 3 transformări : Lescar- 
boura (min. 21, 47 și 60), 1 lo
vitură de pedeapsă : Lescrura 
(min. 31) și 1 drop : Lescarbou- 
ra (min. 53) ; pentru Anglia > 
2 încercări : Underwood (min.' 
45) si Hare (min. 78). 2 lovituri 
de pedeapsă : Hare (min. 9 și 
27). 2 transformări — Hare.

La Dublin, în fața a 60 000 de 
spectatori. Irlanda a fost între
cută de Scoția, cu un scor ca
tegoric 9—32 (0—22 !). Scoțienii 
au făcut o adevărată demon
strație, impunîndu-se net.

Clasamentul la zi : 1. Scoția 
și Franța 6 p, 3. Tara Galilor 
si Anglia 2 p, 5. Irlanda 0 p.‘ 
Ultima etapă, la 17 martie, va 
programa la Edinburgh partida 
decisivă dintre Scotia și Franța.

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA
Karin Enke în

(R.D. Germană) 
campioană man
ia patinaj vite- 

Tromd-

vervă deosebită!
Karin Enke 

este, din nou, 
dială de sprint 
ză, în concursul de la 
heim (Norvegia), cu 165,361 p. Po 
locurile următoare s-au clasat : 
2. Valentina Lalenkova (U.R.S.S.) 
166,245 p, 3. Natalia Șive (U.R.S.S.) 
șl Irina Kuleșova (U.R.S.S.) 
167,200 p, 5. Monika Holtzner 
(R.F.G.) 168,165 p, 6. Erwtna Rys- 
Ferens (Polonia) 169,280 p. Enke 
a cîștigat toate cele patru probe 
ale concursului! Staibătă: 500 m 
— 41,36 (2. lalenkova 41,52) șl 
1 000 m — 1:22,37 (2. Lalenkova 
1:23,76); duminică : 500 m —

PE TEREN ACOPERIT

CRISTIEANA COJOCARU

41,20 ca și Lalenkova, 1.800 m — 
1:23,26 (2. Lalenkova 1:23,29).

Concursuri de sărituri : Sappo
ro — trambulină de 90 m : Hu
bert Neuper (Austria) 237,5 p ' 
(114,5 m + 113 m), 2. Yataro Wa- 
tase (Japonia) 109,5 p ; Laliti — 
trambulină de 70 m : slmbătă : : 
Pavel Ploc (Cehoslovacia) 200,8 p i 
(88 m 4- 83 m), 2. Matty Nykae-, j 
ncn (Finlanda) 210,4 p (83,5 m -f.1 
86,5 m); duminică (competiție ! 
pentru „Cupa mondială") : Ny- t 
lcaenen 211,9 p (85 m + 84 m), 2. 4 
Jarl Puikkonen (Finlanda) ÎS",2 ( 
P, 3. Andreas Bauer (RJ.G.)'j 
195,9 p ; Oberhof — trambulină 1 
de 70 m : Klaus Ostwald fR.D.G.) (
232.3 p (96 m + 89,5 ml, 2. Hol--1
ger Freitag (R.D.G.) 222,6 p. tram
bulina de 90 m : Ostwald 240,8 p 
(116,5 m 4- 123 m), 2. Mathias
Buse (RJJ.G.) 188,6 p, 3. Freitag
131.4 p.

Vasaloppet. A 61-a ediție 
a celebrei curse de mare fond 
la schi (89 km. între Saelen si 
Mora) a fost ciștigată de sue
dezul Hans Persson.

Meciuri din „Cupa Davis

veția) 29,33 m. Alessandro Andrei 
CItalia) 20,32 m ; 20» m : Alek
sandr Evghenicv (U.R.S.S.) 20,96; 
800 m : Donato Sabia (Italia) 
1:48,5.

In cadrul turului al doilea 
al „Cupei Davis- au fost înregis
trate rezultatele :

Zona asiatică : La Hong Kong : 
Hong Kong — Thailanda 0—5, 
la Kukuoka : Japonia — Filipino 

5—0, la Kunming : R.P. Chineză
— Coreea de Sud 4—1, la 
Rawalpindi : Pakistan — Indo
nezia 2—1.

Zona americană : La Ciudad 
de Mexico : Mexic — Canada 
3—0, la Rio de Janeiro : Brazilia
— Peru 3—0, la Santiago 2 
Chile — Columbia 2—0.

Echipele ciștlgătoare se cali
fică pentru partidele semifinale 
în zonele respective.

ECHIPA ITALIEI ÎNVINGĂTOARE LA ISTANBUL

Slmbătă, la Istanbul, în med 
amical, reprezentativa Italiei a 
dispus de cea a Turciei cu 2—1 
(B—0). AU înscris Altobelli (min. 
2), șl Caprini (min. 18), respec
tiv Byas (min. 56). Au evoluat 
formațiile : ITALIA : Bordon 
(Galii) — Bergoml, Righetti, Vler-

chwood. Cabrini — Baresl, Bagni 
(Battistlni). Dossena (Sabato), 
Conți, Rossl (Fana), Altobelli. 
TURCIA : Yasar (Zafer) — xs- 
mail, Erdogan, Yusuf (Aii Co
ban). Fatih — Rayn, Hasan, Il
yas — Erdal, Sedat, Sagr.

CUPE, CAMPIONATE

Maccabl Rlshob Zion (Israel), in 
tur. Barcelona ciștlgase cu 26—18.

TENIS • In „sferturi" la Ma-TENIS • In „sferturi- la 
drid : McEnroe — Scanlon 
7—6, Curren — Jarryd 6—4,
6— 3, Gerulaltls — Gomez
7— 6, 7—6, Smid — Tom _ , 
Ukson 6—3, 7—6, în semifinalele 
Masters-ulul feminin, la Madison 
Square Garden din New York : 
Navratilova — Shriver 7—6, 6—4, 
Evert-Lloyd — Potter 6—4, 6—1. 
In finala de dublu : Navratilova, 
Shriver — Durle, Klyomura 6—3, 
6—1.

0—6. 
Gul-

U.R.S.S. In sferturile de finală 
ale Cupel, Dinamo Minsk a În
trecut cu 1—0 pe T-S.K.A. Mos
cova. Alte rezultate : Dinamo 
Moscova — Cernomorcț 
după prelungiri (1—1, după
de minute). Torpedo Mosoova — 
Zenit Leningrad 6—7 după pre
lungiri $1 lovituri de la 11 m, 
(dtuipă 120 de minute scorul a 
fost 0-0).

H.D. GERMANA (et. 16). Erfurt 2—1, 
— Dynamo Berlin 0—1, Aue — 
Frankfurt pe Oder 1—1, Union 
Berlin — Magdeburg 0—1, Dynamo 
Dresda - Jen® ț-p. Halle - £•,£, 
Karl-Marx-Stadt 1—2, LokbftlBtlva 
Leipzig — Chemle Leipzig ' Î. 
Rostock — Riesa 2—0. Pe primele 
locuri : Dynamo Berlin 24 p, 
Dynamo Dresda 22 p, F.C. Mag
deburg, Lok. Leipzig si F.C. Karl- 
Marx-Stadt rite 21 p. Pe uiU-

1—0.

mele 12—14 : Chemle Leipzig.
Halle si Union Berlin, toate cu 
cite 8 p.

R.F. GERMANIA. In sferturile 
de finală ale Cupel : Bocholt — 
Bayern MUnehen 1—2, Hanovra96 
— Borussia MBnchengladbach 0—1»

81 
tost

Meciurile Bremen —Stuttgart 
Hertha — Schalke 04 au 
aminate.

FRANȚA (et. 29). Lille - 
‘ " Bordeaux — Laval 
Nancy — Monaco 1—1, Bastia — 
Paris St. Germain 1—1 Auxerre
— Toulon 1—1, Rouen — Toulouse 
3—1. Nîmes — Lens 2—1, Rennes
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