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STEAUA - CAMPIOANĂ A „DACIADEI" 
$1 CiSTIGĂTOAREA „CUPEI ROMÂNIEI1* 

LA HANDBAL MASCULIN

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚ1V* I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
l IAȘI, 17 (prin telefon). Inte
res enorm, la Iași, pentru gala 
finală a celei de a VH-a edi
ții a „Cupei României", com
petiție organizată in cadrul 
„Daciadei". 10 000 de cereri de 
bilete pentru cele aproape 3 000 
de locuri de care dispune Sala

1. STEAUA — campioană 
a „Daciadei* șl câștigătoa
rea „Cupei României*, î. 
H.C. Minaur Bala Mare, 1. 
Dinamo București, 4. Știin
ța Bacău, 5. Independența 
Carpațl Mlrșa, 6. Politeh
nica Timișoara, 7. A.S.A. 
Buzău. 8. Universitatea 
Craiova.

sporturilor din localitate. Un 
public entuziast și imparțial a 
asigurat un Cadru deosebit re
uniunii de duminică dimineață, 
adăugindu-se ca un corolar 
unei organizări ireproșabile.

Steaua a reușit să-și înscrie 
din nou numele pe tabloul câș
tigătoarelor „Cupei României", 
invingind în finală pe ii. C. 
Minaur Baia Mare cu 25—20 
(13—9), la capătul unui meci pe

in derbyul Diviziei „A" de baschef (m)

DECIZIA FINALĂ
A FOST AMÎNATĂ!

Vn nou coț înscris de C. Cer- 
nat ; M. Marinache a încercat 
să-l oprească, dar brațul ste- 
listului îl ține (în mod nere- 

gulamentar) la distanță
1 Foto : Iorgu BĂNICĂ

15000 DE PARTICIPĂRI I LÂ FESTIVALUL
SPORTURILOR
Ieri, duminică de iarnă, albă, 

ca în poveștile frumoase, în 
Parcul Tineretului din Capitală, 
întîi, la ora cind zăpada abia 
a prins lumina zilei, au venit, 
aici, organizatorii primei ediții 
a* Festivalului sporturilor de 
iarnă. București ’85, manifestare 
cultural-educativă pentru tine
ret, excelent pusă la punct de 
Comitetul Municipal al U.T.C., 
Consiliul municipal al Organi
zației pionierilor și șoimilor 
patriei. Consiliul municipal 
pentru educație fizică și 
sport și Inspectoratul școlar 
al Municipiului București. 
„Peste 15 000 de tineri. ne-a 
spus Marian Negroiu, secretar 
al comitetului municipal U.T.C., 
vor avea o zi de sărbătoare a 
sporturilor de iarnă, urmate de 
un frumos și totodată instructiv 
carnaval al tineretului".

Au început patinatorii. S-au 
întrecut — rivalitate veselă, 
dar ambițioasă — reprezentati
vele sectoarelor, formate din 
cite 2 fete și 2 băieți. „Cei pe 
care îi vedeți — ne-a spus re
prezentantul consiliului de e- 
ducație fizică și snort al secto
rului 4, Dumitru Gbeorghe, ca
re, împreună cu Ion Tudorache,

care l-a dominat categoric, con
ducând In prima repriză chiar 
și cu 5 goluri (9—4 in min. 19, 
10—5 In min, 2Z, 11—6 in min. 
23, 13—8 in min. 30), iar In cea 
de a doua cu 6 goluri diferen
ță (15—9 in min. 35, 20-14 ta 
min. 50). Campioana țării — și 
acum și a „Daciadei" — »-a
impus In fața „7"-lui băimărean 
prin evoluția de excepție a por
tarului Nicolae Munteanu, prin 
eficiența lui Vasile Stingă, prin 
unele momente de joc bun rea
lizate de Dumitru Berbece și 
Cezar Drăgăniță tocmai tind 
echipa avea nevoie. Jucătorii 
lui Radu Voina și Olio Telman 
au condus de la Început pină 
la sfirștt, nelăsind partenerului 
Lor nici o șansă. Și chiar dacă 
meciul nu s-a impus printr-un 
nivel tehnic deosebit, el a plă
cut mult prin puterea de luptă 
a celor două formații, prin ar
doarea cu care handbaliștii ce
lor două echipe și-au disputat 
trofeul. După perioada grea din 
acest sezon echipa Steaua se 
impune din ncu, și sportivii,

Hrisiache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

In cadrul Campionatului na
țional de baschet masculin s-au 
desfășurat, sîmbătă și dumini
că, meciurile etapei a 27-a, in 
frunte cu tradiționalul derby 
Dinamo—Steaua, al cărui re
zultat (73—71 pentru steliști) a 
decis... aiminarea desemnării 
campioanei pentru ziua de 27 
februarie, cind va avea loc a 
cincea (și ultima) manșă a 
partidei respective. Deocamda
tă, cele două echipe se află la 
egalitate de puncte in clasa
mentul general (cite 52) și la 
victoriile intre ele (2—2), fiind 
departajate doar de coșavera- 
jul direct, favorabil formației 
Steaua (336—330). Rezultate :

GRUPA 1—4
STEAUA — DINAMO 73—71 

(36—38). Duminică, sala Flo- 
reasca, gazda primitoare a ati- 
tor derbyuri Steaua — Dinamo, 
a fost din nou neincăpătoare 
pentru marele număr de iu
bitori ai baschetului care do
reau să urmărească această 
atît de pasionantă partidă. Me
ciul a început în nota de do
minare a dinamov .știlor care 
dacă terminau învingători își 
asigurau primul loc in clasa-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pag. 2—3)

DE IARNĂ - BUCUREȘTI 85

întrecerile de patinaj au reunit In start atît sportivi cu expe
riență, cit și începători, toți animați de dorința unui rezultat cit 

mai bun

din partea Comitetului U.T.C. 
al sectorului II, și Alexandru 
Cote, de la C.M.B.E F.S., au 
făcut tot ce trebuia pentru 
reușita acestui concurs, nive- 
lînd gheața, chiar și cu privi
rea, de atîtea ori a verificat-o —
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In cadrul campionatelor atletice de sală

EVOlUJil SPECTACULOASE §1 PERFORMANTE Of VALOARE
Trei concursuri de 

atletism, intr-unui sin
gur I Simbătă și du
minică. sub acoperă- 
mlntul sălii din parcul 
bucureștean ,.23 Au
gust*, s-au desfășu
rat camp-oza’.eie na
ționale de seniori, 
cele de tineret și con
cursul internațional, 
tradițional. -Cupa de 
cristal*. Au fort două 
reuniuni interesante, 
un spectacol sportiv 
alert și captivant. In 
cadrul căruia au fost 
înregistrate ci te va re
zultate de bună cai- 
tate, rapoAate la ora 
actuală a pregătirilor 
și, mai ales, in pers
pectiva activității de 
bază din acest an — 
sezonul de concursur 
in aer liber. Ma: 
mult decât îmbucură
toare ta s-a părut a 
fi evoluția unora din
tre atleții tineri, au
tentice speranțe.

Sîmbătă: GREUTATEA FETE Șl 
TRIPLUSALTUL IN PRIM-FLAN

Din cele șapte probe cere au 
figurat pe programul Întreceri
lor de sîmbătă, aruncarea greu
tății fete Și triptusaltul au fost 
cele mai valoroase, nu doar din 
aoeastă reuniune ci de cind se 
practică La noi atletism in sală. 
La greutate, spre exemplu. Mi- 
haela Loghin a înregistrat un 
nou record național, cu 20,54 m 
(cu 5 cm peste recordul „Cupei 
de cristal" al fostei recordmane 
mondiale, cehoslovaca Helena 
Fibingerova). una dintre cele 
mal bune performanțe din 
lume. In acest sezon. Valoroa
se și rezultatele următoarelor 
clasate. La trip’.usalt, de ase
menea, prestații bune, am zice 
chiar remarcabile și cinci sări
tori peste 16 metri, dintre care 
Daniel Ciobanii (senior abia de 
o lună și jumătate !) la un ni
vel. realmente, surprinzător.

Rezultate : FEMEI : 69 m : L 
Lucia Militar» (Steaua) 7.44 — 
campioană naționa’ă. 2. Otilia 
Grecescu (Steaua) 7.59. 3. Maria 
Lazăr (Rapid) 7.62, 4. Doina 
Voinea (Steaua) 7,63 ; lungime : 
1. Gina Gh’orcaie (Steaua) 6,46 
m — campioană națională. 2.

Roman ViLARA 
fotografiile Aurel D. NEAGU

sini elevii din categoria 13—11 
ani (cel mai bun dintre cri 
mici, Călin Diaconcscu, are

Alexandru SOLOMONESCU

(Continuare in pag 2-3)

DANIEL CIOBANU I.IIHAELA LOGHIN

ATLETELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE ÎN S.U.A.
Fița Lovin (performera mondială nr, 1), Doina 
Melinte și Voii lonescu — locul I la San Diego
SAN DIEGO, 17. în cadrul 

circuitului de concursuri nord- 
american, de atletism în sală, 
ia San Diego, in California, 
sportivele române s-au numărat 
din nou printre participantele 
de frunte ale competiției, toate 
cele șase atlete ale noastre 
urcind pe podium, trei dintre 
ele realizînd victorii aplaudate 
de un numeros public.

Un rezultat remarcabil, în 
urma unei evoluții foarte fru
moase, a Înregistrat Fița Lovin,

Pe pîrtiile din Vatra Dornei

CONCURSURILE SPORTIVE
Șl APLICATIVE- 

0 REUȘITĂ DEPLINĂ
VATRA DORNEI, 17 (prin te

lefon). Pe pârtiile de pe dealul 
Runc, ce încheie șirul munților 
Suhard și pe cele de pe dealul 
Muncei, aflat la poalele Căli- 
manilor, unde Bistrița se înfră
țește cu Dorna, intr-un cadru 
natural inconfundabil, care exis
tă aici, la Vatra Dornei, au 
avut loc, timp de 6 zile, con
cursurile sportive și aplicativ 
militare de iarnă, faza finală 
pe M.Ap.N., cea mai importantă 
întrecere sportivă a militarilor 
în termen și a cadrelor active, 
desfășurată sub însemnele „Da
ciadei". întrecerile au demons
trat buna pregătire a loturilor 
participante. Zăpada abundentă 
care a căzut, formînd o perdea 
deasă și temperatura foarte

în întrecerile hoherilor

VICTORIOS, ECHIPAJUL TRACTORUL I
SINAIA. 17 (prin telefon), 

întrecerile finale ale- ..Dacia
dei" la bob 2 Persoane s-au în
cheiat cu victoria echipajului 
Tractorul I.

Primele două manse s-au 
disputat sîmbătă. Dreficurînd 
un duel strîns între reprezen
tanții a două generații: brașo
venii Radu Vasile — Cristian 
Coteanu și cîmpinenii Constan
tin Iancu — Nicolae Androne. 
Spre surpriza generală, pilotul 
Dorin Degan, din lotul național 
de seniori (frîrtar: Adrian Cio- 

cîștigătoare în cursa de 880 
yarzi (804,67 m). Timpul ei 
a fost de 2:00,3 (pe locul se

cund, elvețianca Doriane Lam- 
belet în 2:05,3). Cum am arătat, 
performanța Fiței Lovin este 
foarte bună și iată de ce : în 
baza diferitelor calcule statis
tice s-a stabilit, în mod oficial, 
că pentru a avea rezultatul pe 
800 m se scad 0,8 s (80 de

(Continuare in pag. 2—3) 

scăzută, chiar de -30 grade Cel
sius, au supus pe concurenți la 
eforturi deosebite, solicitîndu-le 
din plin dîrzenia și măiestria, 
dorința de a învinge și de a s<a 
autodepăși.

întrecerile în sine au prile
juit nu numai evidențierea ce
lor mal bine pregătiți, ci și con
semnarea unor gesturi da 
fair-play, a dragostei pentru 
sport, chiar și a unor „vetera
ni", cum e cazul 11. col. Paul 
Crăciun, prezent pentru a 20-a 
oară la asemenea finale. Din
colo de rezultate, care vin să 
ierarhizeze valorile, prin grija 
factorilor responsabili. a

Octavian VINTILĂ 
(Continuare in pag. 2—3)

botar) a terminat crima zi de 
concurs pe locui 4. treaota a 
treia a podiumului fiind ocu
pată de bucureslenii Ludovic 
Papp ■—- Cornel Popescu (pri
mul revenind dună o acciden
tare care l-a seos. în ultima 
vreme, din circuitul eomoeti- 
țional).

Duminică manșele au fost 
parcurse cu mai multă oreci-

lon CUFEN

(Continuare in pag. 2—3)



După întreceri viu disputate la patinaj viteză

SPRINTERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
MIERCUREA 

lefon). „Inelul _____ ___
menslunl olimpice) din localitate 
a găzduit, sîmbătâ șl duminică. O 
■oul finali a „Daciadei” șl a 
«amplonatelor naționale la patl- 
Mj Viteză. După pollatlonlștl, • 
taet rindul sprinterilor sl-și de
semneze laureapi marii competl- 
țfi naționale, ta (tartul oelor două 
probe (SOO șt 1000 m, tnr-retur) 
•tlntlndu-se peste 40 concurențl 
Sttn 12 cluburi și asociații «por- 
ttvo. Alături de specialiști al ge
nului, s-au mal calificat tn fi
nala pe țară mulțl pollatlonlștl.

In absența favoritului numărul 
L Dezlderlu Jenei, deținătorul 
titlului (aflat In convalescență) po- 
ttaaortlștu au dominat, spre sur
prinderea generală, disputele Be
molilor. Beneficiind de o vreme 
eevorabilă tn ambele reuniuni 
(temperatura a variat între —0 și 
—4 ^rade) șl de o gheață eu tm 
•oefldent ridicat de alunecare, 
■tn bâlețll dt șl fetele «u ftzrnl- 

curse viu disputate, mulțl 
dintre flnallștl sosind, la SOO m. 
ta același timp. Printre sentorfl 
■neeiati tn tapta pentru «n tae 
pe podium s-eu număret șt cfțtva 
nteristl afiați încă la vtrsta n»- 
moestahiL bnctireșțeanul Ortande 
rrț-rtea dobortnd recordul rept»- 
SficBn d Junlornor mari la IB» 
m. ea <14 fiu. «4», Iar bra
șoveanul Daniei Casta (aal mal

CIUC, n (prin te
ds gheață* (de dl-

bine situai in clasamentul gene
ral dintre reprezentanții genera
ției tinere), a stabilit un nou re
cord al juniorilor la pollatlonul 
de sprint, ou IM,870 p. Totodată, 
mureșenii Edmond Cseh șl Ceata 
Madarasz și-au confirmat din 
plin calitățile. Supuși unei pre
gătiri atente, acești reprezentanți 
ti „schimbului de mîlne” se a- 
nunță ca sprinteri de nădejde. 
Un salt spectaculos a mal făcut 
șl ttnărul student bucureștean 
Zsolt Madly, ciștlgător tn proba 
de 500 m din reuniunea Inaugu
rală. cu 40,7 s. Dar, ea șl tn com
petiția de poMatlon, in cursa pen
tru primul loo In clasamentul 
general s-au angrenat, din start, 
apredațli vltezlștl: localnicul E- 
merie Miklos șl ploieșteanul Ion 
Opineariu. tntr-un pasionant du
el, după prima manșă, Oplnca- 
rtu conducea in clasamentul ge
nera! cu numai o zecime de se- 
eundă. pentru ea in final câștig 
de cauză să albi Emeric Miklos 
(20 ani, 1.S3 m, M kg. tacătu» 
mecanic, originar din Băile Tuș- 
aad. unde a fost selecționat in 
tm de antrenorul Nicolae Toth), 
rfewl cunoscutului tehnician Dan 
Uzărescu re» 11 rind o mult tovl- 
dtată „dublă”: merituos campion 
de pcfiatlon șl, acum, de sprint 
pe ano! ISO.tn întrecerea feminină Gabriela 
■enkwtes a arest eele mal pu-

ttnărul

în cuplajul hocheislic de ieri

OASPEȚII DIN NOU ÎNVINGĂTORI LA SCOR

CONCURSURILE SPORTIVE Șl APLICATIVE

C.OJE.FA Vatra Dorae4 șt ■ 
clubului Steaua, caracterul edt>- 
eativ al evenimentohM a fota 
întregit și de gala de filme 
•portive organizați pentru par- 
ficipantl Jar și pentru tinerii 
din localitate, (tecum și de 
eoocuruul „CJne știa, riștigi P 
ea tema „Sueeese ale sportivi
lor romiaj hi «Jtiroele dooi 
decenii"

Festivitatea de tachidere •-• 
transformat Intr-o adevărat! 
■ărbătoare a aportului, alături 
de partlcipanțll Analiști la ku 
teeeeri afiindu-se fl cei mari 
mici schiori (fin Vatra Dornei, 
tineri din detașamentele de

ternice adversare in alergătoare 
aflate ta vlrsta junioratului. Deși 
o-a prezentat in evident progres, 
ea a fost nevoită să se recu
noască din nou Învinsă de tine
rele Uliana Coman, Cerasela IIor- 
dobețiu. Mlhaela Timiș șl Judith 
B8g&zi, Fiind de forțe sensibil e- 
gale, aceste junioare au furni
zat Întreceri spectaculoase, riva
litatea dintre ele soldlndu-se de 
fiecare dată cu schimbări de ie
rarhii. Bine condusă de
antrenor Adrian Clobanu, ploleș- 
teanca de 18 ani Liliana Coman 
(1,59 m, M kg, elevă In clasa a 
XTI-a, face patinaj din 1979). și-a 
dozat excelent efortul de data a- 
ceasta șl a reușit să o deposedeze 
de tricoul de campioană pe si- 
blanca Cerasela Hordobețlu.

Tată clștigătorii probelor: 509 m 
(f) — Liliana Coman (Petrolul 
Ploiești) 45,2 — stmbătă șl 46,4 
— duminică: băieți: Zsolt Madly 
(Triumf București) 40,7 — slmbă- 
tă și Emeric Miklos (S.C. Mier
curea Cluc) 40.8 — duminică: fWO 
m (f): 1.111 ana Coman 1 :S5.0 —
stmbătă șl Cerasela Hordobeția 
(C.S.Ș. — Voința Sibiu) 1:34.3 — 
duminică: băieți: Ion Opineariu 
(Petrol-I Ploiești) lrîlj — rim- 
bătă și Emeric Mlklos lri#J — 
duminică. Casamente generale : 
FETE: 1- Uliana Coman l<7,400 p: 
L C. Hordobețlu ÎM.ȘOS p: X M. 
Timiș (Viitorul Cluj-Napoea) 
1M.1SS p: 4. J. B6g6zl (S.C. Mier
curea CuO 1SS.ȘS0 p: 9- G. Sert- 
kovtas (CS.M. CTUi-N-pocai !?«.254 
p; a C. Zldâreseu (Petrolul Plo
iești) lta.îSS p: BĂIEȚI: 1. E- M1’ 
klos lC.Ota p; 2. I Opineariu 
îri.sas p: 3. Z Madly 163.500 p; 
4—4. D. Csata (Tractorul Brașov) 
șl A. Bzekely (Mureșul Tlrgu Mu
res) MS.toe p: 4C. Madarasz 
(Mureșul Tlrgu Mureș) 137.250 p.

Troian IOANÎȚESCU

Ieri, pe patinoarul „23 August”, 
echipa de juniori <18 ani) a 
Cehoslovaciei șl formația Torpe
do Uetl Kamenogorsk au dispu
tat ultimele lor .................
ude Întreprinse 
Ambele meciuri 
rite eu interes, 
prezentau pentru 
verificări deosebit de utile Înain
tea competițiilor internaționale la 
care vor participa în curind.

Cuplajul a început cu jocul 
dintre cele două echipe de ju
niori, ale României <18 ani) și 
Cehoslovaciei (17 ani). Spre deo
sebire de partida disputată cu o 
zi înainte. In care juniorii ro
mâni au avut o comportare as
cendentă. de data asia ei au reușit 
doar o primă repriză bună, În
cheiată cu un scor alb (In care 
au evoluat in multe momente de 
la egal eu valoroșii lor adver
sari) pentru ca pe măsură ee 
timpul se scurgea să cedeze pa
sul și să primească tot mai mul
te goluri ; ecor final t—12 (9—0. 
»—4, 9—3).

Așteptată cu interes, cea de-a 
treia confruntare dintre Selecțio
nata noastră divizionară și Tor
pedo Usti Kamer.ogorsk a înce
put cu o repriză în care hocheiș- 
tli români au dat o replică 
buni. De altfel, ei au și deschis 
•corul îa secunda 34 a medului, 
prin Cazacu. încetul cu Încetul.

partide din tur
ta tara noastră, 
au fost urmă- 
lntrucit de re- 
echipele noastre

Însă, superioritatea de ansamblu 
a formației oaspete face ca ea 
să-și impună jocul. Trebuie re
marcate nu numai calitățile fizi
ce ale oaspeților, dar și cele teh
nice, care le-au dat posibilitatea 
să obțină din nou o victorie cla
ră : ie—3 <2—1. ----- 
marcat : Cazacu 
dlv.), Seledkov 
Dorohln, Engel, 
nov, Denisenko 
bine St. Enciu — Fl. Gubernu și 
M. Dinu. (M. -

4—0, 4—2). Au
2, Justinian (Sel.
3, Kuznețov l, 
Strelciuk, Lukia- 
(T). Au arbitrat

T.).
Slmb&tă. ta 

lecțlonatele 
României (18 
(17 ani), echipa oaspete a ară
tat din plin calitățile specifice 
jocului modern, impuntadu-se — 
după o întnnire dinamică — cu 
» 2 <5—0 : 3—0 : 1—2). tn primele 
două reprize. hocheiștil români 
au acționat lent, precipitat, eu o 
nejust’ficată teamă (dat fiind ca
racterul de verificare a partidei). 
Afiați două minute în superiori
tate 3 contra 3, reprezentanții 
noștri nu au ajuns nici măcar 
•ă amenințe poarta adversă— In 
ultima parte a jocului, evolulnd 
mai curajoe în ofensivă și cu mai 
multă decizie în apărare, echipa 
română a reușit să termine lr 
avantaj această repriză.

Andi VILARA

meciul dintre ee
rie juniori ale 
ani) și Cehoslovaciei

Întrecerile BOBE RlLOR
(Urmare di* pag I) Rezultateie finalei „Daciadei": 

L Tractorul I (R. Vasile — Cr. 
Coteanu) 4:26.21; 2. A.S. Poiana 
CimDina (C. Iancu — N. An- 
drone) 420,17: 3, I.E.F.S. (L. 
Paoo — C. Popescu) 421,93; 4. 
Tractorul TI (D. Decan — A. 
Ciobotar) 422.01 ; 5. C.S.O. Si
naia (C.------
4:32.25; 6. Carpatl Sinaia 
Ene — V. Cirlig) 520 66.

Nagy M. Nistor) 
(M.

a

„CUPA BOMÂIilII" IA

n

IN

tă de nubile, martor s! la 
altă corn oe ti tie. paralelă, 
nervată eetor 10 echloaie i 
alcătuiesc școala națională 
pOoU, înființați recent de 
deratle.

(Urmare din pag. I)

PESTE 600 DE PARTICIPANT! LA „CUPA
CONGRESULUI AL XII-LEA AL U. T. C.“

la Vatra Dome!

Snale pe țară

(In probe alpine șt de fond), 
biatlonlștll șl sănieril, care se 
vor întrece Intre 18—20 
bruarie.

Apoi, In zilele de 23 și 24 
bruarie, la Suceava va avea 
concursul de patinaj viteză. Pa
ralel. la Clmpuhmg Moldove
nesc este programat Festivalul 
sporturilor de iarnă, acțiune 
sportivă tradițională, eu mH de 
partlrfpanțl din județul gazdă 
(Suceava), precum fi din cele 
limitrofe.

fe-

fe- 
k>c

tehnicienii și elubul din Calei 
Plevnei merită felicitări.

Ce s-a Intîmplat cu echipa- 
surpriză a acestui sezon, cu 
H.C. Minaur B. Mare? Sosită la 
Iași fără Covaciu, accidentat In 
semifinalele de la Tg. Mureș, 
eu Măricel Voinea, 
Flangea și Mihai 
Încă nerestabiliți după recen
tele accidentări, echipa pregăti
tă de Lascăr Pană și Petre 
Avramescu nu s-a mai aflat in 
plenitudinea forțelor. A făcut 
totul pentru a se impune în 
fața prestigiosului său partener, 
dar a reușit foarte puțin. Arun
cările lui Flangea, Mironiuc, M, 
Voinea, Boroș și ceilalți l-au 
tnvins rar pe Nicolae Muntean 
nu, azi — ca și In atîtea alte 
meciuri — Intr-o evoluție de ex-

Olimpiu 
Mironiuc

FESTIVALUL SPORTURILOR Df IARNĂ
(Urmare din pag. O

tnsă-. 12 ani) ; următorii tot 
fi elevii de 14—15 ani". D« 
fapt, atlt cei mid, rit si ce1 
mari — diferențele au fost mai 
mult in scripte, pentru că toți 
au vrut și au reușit să ofere 
un frumos spectacol sportiv — 
a-au dovedit buni patinatori, 
probă evidentă a extinderii ca
racterului de masă al acestui 
sport

Am ajuns, in preajma Sălii 
Polivalente, aproape de finalul 
Întrecerilor de schi, cind se 
tranșau, cu participarea extrem 
de angajantă a suporterilor, pro
bele fondiștilor. „Astfel de în
treceri — preciza profesorul 
Nleuiaie Alexe, de la Uceul 
Industrial nr. 4 — aduc In cen
trul atenției noastre sportivi 
eu eerte calități, ele fiind, deci, 
una din posibilitățile de selecție 
pentru sportul de performanță". 
Afirmația are deplină acooertne 
In realitate, lntrucit numeroși 
copii si tineri — de pildă, 
schiorii Adina Acatrinei șt Ro- 
meluș Ploscaru — »-au dovedit

foarte bine pregătiți. Apoi, 
s-au desfășurat probele com
plexului aplicativ pentru apăra
rea patriei șl concursurile de 
săniuțe — unul din protago
niști fiind elevul Viorel Bădes- 
cu, de la Liceul Industrial 23, 
care va participa șl la finala 
pe tară de la Vatra Domet

Sala LM.M.R, a găzduit, In 
aceeași zi, simultane de șah, 
cu participarea a peste 300 de 
elevi șl tineri din întreprin
derile sectorului I al Capitalei. 
Tot aici, ea șl la Casa pionieri
lor si șoimilor patriei — sector 
VI. s-au desfășurat Întrecerile 
de tenis de masă.

Această dimineață de festival 
cultural-sportiv — ce a inclus și 
handbal, volei, baschet, badmin
ton șl tir — a exprimat o dată 
mal multe valențe multiple ele 
manifestărilor sportive desfășu
rate sub egida „Daciadei", re- 
levind eă preocupările de zi 
cu zi pentru Întărirea sănătății 
M vigorii tineretului dau 
roade, probe fiind atlt numărul 
mare de partlcipanțl, cit și ca- 
fitatea Întrecerilor.

Hacheiftii români intr-unui din rarele Ier atacuri tn meciul de 
ieri. Chirîță. urmărit dtn lateral de Gerczuly. încearcă ti itre- 
c^are pucul In pcart< mcrirtxZui ți excelentului Nabukok. Fază 
din lecui SeL divizionari — Tarpeda Usti Ka-nenogorșk (3—10) 

Foto : Aurel D. NEAGU

eepție. Ratind 4 din cele 5 a- 
runcări de la 7 m (s-ar putea 
spune și altfel, că Munteanu a 
apărat 4 din cele 5 aruncări !)• 
neputind să folosească superio
ritatea numerică din cele 8 mi
nute in care a avut un om in 
plus, băimărenii și-au subminat 
singuri șansele. Chiar dacă ar
bitrii i-au defavorizat în unele 
momente, greșelile lor n-au in
fluențat rezultatul final, victo
ria Stelei neputind -fi pusă Pici 
an moment la Îndoială.

Au înscris : Stingă 9. Drăgl- 
niță 6, Berbece 5, Petre 3, Bir- 
talan 1, Dumitru 1 — pentru 
Steaua : Porumb 4, Bădulescu 
4, Boroș 3, M. Voinea 3, Flan
ges 3, Stamate 2, N. Voinea 1. 
Au arbitrat cu scăpări Vladi
mir Cojocaru și Iordache Mi- 
hăileseu (Craiova).

In deschiderea reuniunii (pen-

ATLETELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

sutimi) din timpul de la 880 
yarzi. Aceasta inșeamnă că, 
vineri seara, la San Dlego, 
Fița Lovin a reușit 1:59,50 ceea 
ee înseamnă cea mal bună 
performanță mondială de sală, 
in actualul sezon de concursuri!

In cursa de o milă (1609,35 
m) prima a trecut linia de 
sosire Doina Melinte. Ea a 
fost cronometrată In 4:29,2. Pe 
locul secund s-a clasat Maricîca 
Puică In 4:30,0. iar a treia a 
fost atleta 
Wysocki.

Săritura In 
nat, In fapt, 
două atlete române, 
nescu și Anlșoara Stanciu. Văii 
a obținut o nouă victorie eu 
6,59 m, în timp ce Anișoara 
a sărit 6,46 m, clasîndu-se pe 
locul secund.

în cursa feminină de 800 
yarzi, In care Valerie Brisco- 
Hooks (S.IT. A.) cu 1:02,3 a în
registrat un nou record mon
dial, alergătoarea noastră Cris- 
tleana Cojocaru s-a clasat a 
treia cu 1:03,2 (pe locul secund 
a fost americanca Diane Dixon 
cu 1:02,5).

Alte rezultate din acest eon-

americană Ruth

lungime a Insem- 
un duel Intre cele

Vall Io-

curs FEMEI : 60 yarzi : Alice 
Brown, 6,65 ; înălțime : Debbie 
Brill (Canada) 1,95 m ; BĂR
BAȚI : 599 yarzi : Mark Rowe 
56,2 ; 880 yarzi : Johnny Gray 
1:46,9 — record mondial ; o 
milă : Eamon Coghlan (Irlanda) 
327,5 ; 2 mile : Doug Padilla 
8115,3 ; 60 yg : Greg Foster 
7,01 ; Înălțime : Patrik Sjoberg 
(Suedia) 2,31 m. Jimmy Ho
ward 2,31 m ; triplu : Robert 
Cannon 16,56 m.

■Âr
Sfîrșitul săptămînii trecute a 

prilejuit realizarea cîtorva noi 
recorduri mondiale pe teren 
acoperit :

tru locurile 3—4) Dinamo 
București, care a condus lejer 
o bună parte dia meci (6—3 în 
min. 12, 9—4, în min. 15, 20—14 
la min. 32) era gala-gata fă 
latre în prelungiri cu Știința 
Bacău. Dinamo a eiștigaț eu 
32—31 (19—14). Băcăuanii și-au 
revenii spectaculos in partea a 
doua a iatilnlrii, ajungiod la 
două goluri pe dinamovlști 
(20—22 in min. 42). apoi la un 
singur gol (23—24 In min. 47) 
șl chiar la egalitate (31—31 in 
min. 59). Un gol înscris de 
Bedlvan în ultimele secunde a 
readus pe Dinamo la cirmă, 
eonferindu-i c victorie pe care 
elevii lui Ghiță Licu și Valen
tin Samttngi o meritau, real
mente.

Au înscris : G-abovschl 8, 
Jianu 7, Dogărescu 4, Bedivan 
4, Oprea 4. Durău 3, Ștefan 2 
— pentru Dinamo București ț 
Bondar 9, Berbecaru 7, Gîrles- 
en 4, Zamfir 4, Vasilca 3, Vlad 
3, Dumitru 1 — pentru Știința 
Bacău. Au arbitrat bine Dumi
tru Gherghișan și Casian Dră- 
gan (Iași).

„ ★
In Sala sporturilor din Tg. 

Jiu s-au disputat meciurile 
pentru locurile 5—8. Iată rezul
tatele — pentru locurile 5—6: 
Independența Carpațl Mlrșa — 
Politehnica Timișoara 29—28 
(15—11). Finala locurilor 7—8 ; 
A.S.A. Buzău — Universitatea 
Craiova 32—35 (14—16), (Pante- 
Hmon CBlSTEA — coresp.)

• CHIȘINĂU : In cadrul 
campionatelor unionale, Galina 
Cistîakova a sărit 7,25 m Ia 
lungime (v.r. 6,99 m Heike 
Daute-Drechsler în 1984 și 1985).
• SENFTENBERG. Campio

natele R. D. Germane: Marita 
Koch 60 m — 7,04 s (vr. li 
aparținea cu 7,08 s din 1981), 
Ulf Timmermans — greutate — 
22,15 m (v.r. 22,02 George 
Woods 1974).
• GENOVA. In cadrul unui 

meci triunghiular, Giuliana Sal- 
ee (Italia) a parcurs o milă 
marș în 6:28,46 (v.r. 6:43,59 îi 
aparținea din acest an).
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CAMPIONATELE ATLETICE
(Urmare din pag. 1)

Maria Vlăsceanu (C.S. Urgo- 
viște) 6,18 m, 3. Marieta Ilcu 
(Met. Hunedoara) 6,16 m, 4. Ga
briela Coteț (C.S.U. Galați) 6,10 
m ; greutate : 1. Mihaela Lo- 
ghin (Steaua) 20 54 m — cam
pioană națională. 2. Livia Oroe 
(C.S.M. Craiova) 18,46 m, 3. Ma- 
rlana Ionescu — Lengyel (C.S.M. 
Craiova) 18.22 m, 4. Simona An- 
drușcă (I.E.F.S.) 17,99 m ; BĂR
BAȚI : 60 mg : Liviu Giurgian 
(Dinamo) 7.87 — campion na- 
țional,2.1. Oltean (Știința C-ța) 
7,99, 3. Z. Gyongyssy (I.E.F.S.) 
8,10, 4. L Păcioianu (I.E.F.S.) 
8,12 ; triplu : 1. Daniel Ciobanu 
(Dinamo) 16,70 m — campion 
național, 2. M. Ene (Construc
torul Arad) 16,58 m, 1 V. Dima

(Steaua) 
(Rapid) 
gen Pod 
campioni 
taru, D. 
R. MacH 
prăjină I 
5,00 m 
R. Enes 
record 1 
StănescJ

Dum
G

In ce; 
lor cam 
fost tm 
republic 
re a e 
(Metalu 
ță de 
porioarl



Ă“ de baschet feminin

FOST AMÎNATĂ!

GRUPA 5—8
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greșul, care s-au „văzut- doar 
o repriză (prima de simbătă). 
Atunci, elevele antrenorului G. 
Năstase s-au dovedit mai dis
ciplinate tactic și mai eficiente 
ta lupta sub panouri. Voința 
șira intrat mai greu in mină 
dar la reluare a revenit la 
»cota" obișnuită, a refăcut han
dicapul și finalmente a obți
nut o victorie logică. Duminică, 
meciul n-a mai avut istoric, 
jucătoarele pregătite de antre
norul M. Strugaru și-au asi
gurat încă din start avantajul 
liniștitor și apoi și-au ținut 
partenerele la distanță, une
ori de 30 de puncte. Au mar
cat : Ștefan 19+20. Vasile 5+ 
11, Anghelus 2+0. Ugrodi 8+2, 
Filip 14+9, Borș 7+11, Grecu 
9+6, Nina 3+5. Jugănaru 0+ 
18, Bodnar 0+9, respectiv Puș- 
cașu 17+3, Simioanâ 7+4 Mă- 
ringuț 27 + 20, Ciocan 7+8. Ali- 
xandru 4+7. Stoichiță 0+14 
Anghel 0+8. Competente arbi
trajele cuplurilor A. Atanases- 
eu — N. Ionescu (simbătă) și 
A. Atanaseseu — Z. Radul? 
(duminică). (V. ADRIAN).

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
0—2 : 75—81 (41—42) și 65—88
(35—30). Partide caracterizate 
prin echilibru, cu alternări de 
scor și cu o învingătoare me
rituoasă ta ambele zile 1 for
mația oaspete. Timișorencele 
și-au dozat mai bine eforturi
le, dovedindu-se mult mal 
proaspete in finalurile de med. 
Simbătă. bucureștencele au a- 
vut posibilitatea să obțină vic
toria. ele lntrînd ta ultimele 
minute cu un avans de două 
puncte (73—71), dar n-au mai 
rezistat finișului irezistibil al

nă s-a desprins de dteva ori 
(30—19 min. 13, 62—48 min. 29). 
dar de fiecare dată orădenii au 
avut puterea de a reveni. Di
namo Oradea, avind la condu
cerea tehnică pe fostul el ju
cător L. Nagy, a Izbutit chiar 
să conducă (75—72 în min. 39!). 
fiind ta un pas de a realiza 
o surpriză, dar o suită de gre
șeli de tehnică. speculate 
prompt de baschetballștil de la 
I.C.E.D. (care au greșit gl ei. 
dar ceva mai puțin) au adus 
acestora un succes pe care l-ar 
fi meritat mai clar dacă nu 
ar fi avut oscilații mari in e- 
voluțle. In general a fost o 
întrecere interesantă, la capă
tul căreia elevii lui D. Bereea- 
nn și S. Rotaru și-au conso
lidat locul 3 in clasament Au 
marcat : Grădișteanu 21, C. 
loan 13, Ivascencu 12, Ciocan 
12, Păsărică 1, Mibaîcea 4 Ma
rinescu 6, Voicu 8 pentru în
vingători, respectiv Răduiescu 
21, Kosa 13, AniochI 13, Cris- 
tea 10, Costin 8, Fodor 5, Gel
lert 5. Au arbitrat bine FL 
Baloșescu si I, Olaru (D. 
STANCULESCU),

RAPID BUCUREȘTI — ACA
DEMIA MILITARĂ MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 94—75 
(49—31). Disputat ta sala ra- 
pldiștilor, meciul a fost domi
nat de gazde, care au avut 
finalurl de repriză mal bune. 
Din păcate, dnd mal erau de 
Jucat doar 2 minute, meciul a 
fost întrerupt timp de 5 mi
nute din cauza unor acte re
probabile (Injurii si chiar lo
viri) comise intre unii spec
tatori turbulent! (susținători al

felul acesta, 
ambele recorduri, in 
aer liber.

O dispută foarte 
au oferit săritoarele 
me. victoria si ded 
campioană fiind atribuit Nicu- 
ltaei Vasile, ta urma unui 
ral cu ieseanca Gabriela 
halcea. După ce ambele 
trecut 1.87 m. au încercat 
1.90 m. dar au doborît de 
ori. dună care. în a patra 
cercare, de barai, au 
peste ștachetă. In ________
s-a afuns iarăși la 1.87 m. Ni- 
crillna a trecut, dar Gabriela a 
renunțat să mal încerce acu- 
ztad o durere la spate. In a- 
ceastă probă, iunioara de cate
goria a Ii-a. Galina Astafel 
si-a ecalat recordul national. 
bî respectivei categorii de vîr- 
stă. sărind 1.81 m. Este im
portant că această foarte ttaă-

ba-
Mi-
au 
la 

trei 
în

trecut 
continuare

jucătoarelor de pe Bega. Au 
marcat : Bărăgan 22+21, Zi- 
daru 12+2, Prăzaru 16+15, 
Netolițchi 8+17, Moldovaenu 
5+4, Kerestesi 14+0, Duțieă 
0+6 pentru bucureștence. res
pectiv Armion 3+14 Grădi
nara 30+6, V. Cbepețan 7+12, 
Bodea 25+22, Blindul 2+2, 
Stamin 14+8. Neusatz 0+4 Au 
arbitrat bine Z. Radul; — N. 
Georgescu (simbătă). E. Nies- 
leseu — D. Crăciun (duminică). 
(A. V.).

GRUPA 7—12

I.C.E.M.E.N.E.R.G. — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 : 67—65 (35— 
26) și 53—78 (24—45). Rapidis- 
tele puteau ciștiga și in pri
ma zi dacă nu ratau mult 
Coșgetere : Cîrstoiu 20+21, Ni
cola 18+9 de la ICEMENERG. 
respectiv SUvei 16+17, Iran 
12+15. (O. GUȚU-coresp).

CRIȘUL ORADEA 
BUSTUL CAȘ. RM. 
2—0 : 77—64 (38—23) 
(39—28). Antrenorul 
Tr. Constantinescu a 
losi toate ’urătoarele datorită 
faptului că ta flecare med gl-a 
asigurat din timp un avantaj 
apreciabil. Coșgetere : Bagosi 
10+12. Niculeseu 11+10, Ca- 
sctt! 12+14 Chvatal 16+4 de 
la CrișuL respectiv Manea 17+ 
15, BflsălU 12+16. Nleoiesea 
11+11 (TI ie GHIȘA-corespJ.

VOINȚA CAR. BRAȘOV — 
COMERȚUL car. tg. mureș 
8—2 : 84—63 (38-32) yl «J—66 
(36—24) Coșgetere : Grtawald 
13+22. Hitsda 21+12 de la gaz
de, respectiv SzAts 24+12. Mai- 
be 12+20. (Carol GRULA- 
eoresp).

— CHI- 
VILCEA 

fl TI—58 
arădean 

putut f o-

feroviarilor) F Jucători ai •- 
ehlpei oaspete. Sa Impună ca 
federația să ia măsuri drastic*. 
Coșgeteri 1 Dieșea 11. Kpo» 
17, Sorta 14 de la Rapid, rea
ped! v Sării 18, Zdrengbea 14 
Arbitri : Km. Nleoleseo — O. 
Vestiniao. (Nieolze TOKACEK- 
eoresp.).

C-S.U. BALANȚA SIBIU — 
FARUL CONSTANTA 90—08 
(47—38. 78—78). După ee a con
dus cu 26—11 |i 59—0, turuie 
țta gazdă a fost egalată (00— 
68) si a dșttgat. cu multe e- 
moții, ta prelungiri. Cusături I 
Chirii! 32. Palhegy 28, Apart* 
14 de la Învingători, respectiv 
Meldoveaau 24 Cuees 14 BU- 
eeanu 17. Arbitri : M. Aides și 
L Georgia (Tile IONESCU- 
coresp).

GRUPA ă-B
UNIVERSITATEA CLS-J. VI

ITORUL CLUJ-NAPOCA - 
POLITEHNICA CAR. UNIREA 
IAȘI 91—66 (53—28). Joc Oră 
istoric, dștigat net de echipa 
clujeană, aflată sub noua con
ducere tehnică a fostului in
ternațional Horia Demian. Coe- 
geteri : Pulbere 18, Hnst- 14 
Szabo 10 de la Învingători, 
respectiv Tonca 17, Takacs 18. 
Mihăiieseu 15. Arbitri t L 
Breza si A. Niculeseu (Mircea 
RADU-coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
I.M.U.A.S. BAIA MARE 82—78 
(39—18). După evoluții contra
dictorii (cu mult sub posibili
tăți țn prima repriză, foarte 
bună ta cea de a doua), stu
denții au obținut, în sflrșit 
o victorie 
ce o dau 
gradării, 
nescn 26. 
vingători, 
25, dorian 17.
Constantinescu și N. Georgescu.

I 
I 
I 
I I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I

_,de aur* ta lupta 
pentru evitarea retro- 
Coșgeteri : Constan ti- 
Ionescu 17 de la in- 
respectiv D. Dumitra 

Arbitri s N.

EPILOG NEPREVĂZUT AL PARTIDEI DE LA TÎRGOVISTE
Universitatea Craiova a clștigat, fără Joc. cb 3-0 șl s-a calificat In optimile de finală 

ale „Cupei României", iirmlnd a Intllni miercuri pe F. C. M. Brașcy
Așteptat eu viu interes, me

ciul de la Tirgoviste dintre di* 
vizionara „B‘ locală C.S. și U- 
niversifatea Craiova, restanță a 
J6“-lmiîor ..Cupei României”, 
eu eare se deschidea noul se
zon eompetitiona! fotbalistie. a 
avut un deznodămint cu totul 
surprinzător. Dintr-o gravă ne
glijentă a reprezentanților clu
bului fîreovistean. meciul sî-a 
pierdut caracterul oficial, dîspu- 
ttadu-se in cele din urmă ea 
un „amical” oarecare. lipsit de 
miză, sure marea dezamăgire 
si. firește. îndreptățită supăra
re a celor aproximativ 12 600 
de spectatori eare. în ciuda 
vremii nenrietniee (ninsoare Si 
frig oătranzător). an tinut să 
rină Ia stadion.

Cum s-a atans insă la aceas
tă situație foarte neplăcută, 

:v -- ---- ; -?*—*nsc-
bCil echipe* tirgovistene ? Cu 
circa o oră fnaîntea fr.eeoerii 
tBTtidei. efnd tocătorii ambelor 
formați: veniseră deia la ves
tiare si toeerxjocră a ee echipa, 
tar delecatal „unsorezecehii* 
local urma să completeze foa
ia de arbitrat s-a evnstatai eă

linsese legitimațiile lucitorilor 
tîrgovisteni. uitate — dună cum 
ni s-a snus — intr-un seif la 
sediul clubului. Ia eare nu s-a 
mal putut umbla deoarece de
ținătoarea cheii, o funcționară 
plecase si nu s-a mai reușit » 
I se da de urmă.

Conform regulamentului, ar
bitrul meciului. I. Crăciuneseu 
(din Bm. Vîlcea). a așteptat 
cele 15 minute peste ora ofici
ală de Începere, dună care a 
consemnat victoria cu 3—8. 
fără ioc. a Universității Cra
iova.

Pentru a se oferi, totuși, o 
consolare publicului venit In 
număr atit de mare, s-a con
venit ca cele două echipe să 
susțină un ioc amical. De care 
I*a condus la centru arbitrul 
tirșovistean S. Necsulescu.

In prima repriză, atit Uni
versitatea. cit si C.S. Tirgovis
te au folosit formațiile de ba
ză. Echipa craloveană a evolu
at ta următoarea alcătuire: 
Lung — Ncgrilă. Tllihol. Ste- 
fineseu. Unrnreann — Tielez- 
■u. Irimescu. Mănăilă — Ge*l- 
gău. Cămătara. Cirtn C.S. TJr-

eoviste a prezentat ..unspreze- 
cele““: Mindrilă — Lică. Ene, 
Dumitrescu Niculeseu —- Biea. 
Burleanu. Ghergu — Coiocaru. 
Petrut. Ghioacă. Dună nauză. 
la Universitatea au mai tocat 
Boldici. Matei. Ad. Popescu. 
Bleu. Beldeanu. Ciorolanu si O. 
Popescu, iar la C.S. Tirgoviste 
AJbn, Isala si R. Tudor.

Disputat pe un teren bine 
curătat de stratul gros de 
zănadă (la acest caDitol griia 
organizatorilor locali se cuvi
ne apreciată) locul a plăcut 
spectatorilor, a fost animat si 
echilibrat (replica echipei tlr- 
Sovlstene 6-a dovedit remarca
bilă) si s-a Încheiat tot cu vic
toria Universității, la același 
scor de 3—0 (1—0). crin golu
rile marcate de Cămătaru 
(min 40). Bleu (min. 58) si 
Cîrtu (min. 85).

Calificată în optimile de fi
nală ale „Cupei României”, U- 
ni verși ta tea Craiova se va ta- 
tfini miercuri cu F.C.M. Rra-

Constantin PRÂNESCU

MIERCURI. ETAPĂ COMPLETĂ IN „CUPA ROMÂNIEI

CJ.L. Meeaatoă Sigtiee 
FX. Baia Mare
Kapid București
FX. Arreș

C-S.C.

Miercuri va avea Joc o esapâ 
7**-a te -Cupa RotrAnlet*. etapa 
„oprtn'.nor*. eare ae va desfășura.

DEVA:
StBttt:
PLU511: 
CRAIOVA:
ALBA rUI+A: 
RM. S-ARAT:
GALATI:

Locul 5e (Sopotare a paradai 
r.c.K brașov — iMvnwrr»* 
tea CBA1OVA ae va rtabOl ta 
eui vul zUel de astâzL

Prir. urmare elr.rt tntUriri to- 
tre «vizionare ,A”. două tntre o

așa cura am mal anunțat, pe te
renuri neutre. Programul celor 
oțe tocuri este urmi torul:

— Dtoamo Victoria Buc.
— Sportul studențesc
— FoliteBnlea Iași 
— DiaazBo Bnrareștl
— S.C. Bucăn
— Steaua București

djvtxtoaari si ana de „B*
și. ta Bne. us meci intre umgura 
reprezentant» a eșalonului ar. 1 
(CXL. Mecanici StgbeQ H o tar- 
mațle ,.B“.

Vi reamintim criteriile de eaB-

12 ilvlzlonare „A", 3 formații
Ai eșalonul secund șl • 

reprezentantă a „C"-ului In luptă 
pentru Intrarea Io „sferturi" 
flore: ta situația In eare după 
M de minute scorul este egal se 
dispută două reprize de dte 1S 
mlr.jte de prelungiri și dacă e- 
gaBtatea se menține se execută 
lovituri de to 11 m pini to vic
toria uneia dintre formații.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ȘTIRI • MECIURI

«IJBp’ai cu >—1 de P»e*r» 
marea*. Cora» F M. Sanda)
es bcct,
taaeris Cora* F
• COBVTSTT. HUNEDOARA — 

*J. TBTXTC iCefcoalevarta) *—1 
0—4). Au axbtat perre 4 MS 
spectatori. Aa marcat Ca>er 
(mia. •>. reapecriv Kralkevfca 
(mia. IZ). Carvtaui a premiat 
formația: Alexa — Fagdaa. De- 
btodne, Oneu. Naa — Kletn. Ma- 
teaț. G. Moidovaa — Vletu». Ca- 
tocara, Gabor. Au mal Jucat: 
•Geșa, Cbtroeed. Ttraereauu. (L
VLAD — eoresp).
• F.C. OLT — CHIMIA EM. 

VTI CEA 1—4 (•—•)■ Singurul gol 
a! partidei a fost înscris de M. 
Ponescu (min. 91). FORMA ill; 
F.C. OLT: Nița —M. Zamfir. Cer* 
venscht, Cățol. Mines — Bălăci. 
Dooose. Sorohan — Crtșan. Tur
co. A. Georgescu. Au mal Jucat: 
Barba. Kallo. Tinase. M Popes
cu, sântele. Hanehluc. CHIMIA: 
Bacoltea — Telespan, Preda, Bas
ne, Cinci — Mculeea, Verga. 
Albu — Verlgeanu. Bttdoro. U- 
drea. Au mal fost folosiți lovan
și Epunre. (C. SBUCHRA — eo
resp,) . _ _• C.F.R. TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 4—4. 
„Poli- a început Jocul in urmă
toarea formație: Leu — Paseu, Ctr- 
ctamaru, NeamVJ. Lehman — Ma
nea, Murar, Deac — Vlătănes- 
eu, Glueblci. Rotaru. Au mal Ju-

ră săritoare demonstrează con
stantă la înălțimea de 1.80 m. 
ceea ce nu este deloc puțin 
lucru, mai ales că ea încă n-a 
împlinit vîrsta de 18 ard!

Interesantă a fost si Întrece
rea săritorilor ta lungime, pe 
primele locuri claslndu-se trei 
steHstl. cu rezultate destul de 
apropiate, care lasă aă se în
trevadă un asalt al graniței ce
lor 8 metri. Gălăteanca Liliana 
Năstase si bucuresteanul Paul 
St an ci a au obținut victorii me
ritate.

Rezultatele galei de dumini
că: FEMEI: 60 mg: L LHIana 
Năstase (CSU Galați) 8,41 — 
campioană națională. 2. Coctt- 
leana Oltean (Stitata C-ta) 8,47. 
3. Maria Vlăsceanu 8,48,4. Feli
da Zărescu (Poli Timiș.) 8,61; 
înălțime: 1. NicuBna Vasile 
(Dinamo) 1,87 m — campioană 
națională. 2. Gabriela Mîhalcea

(Univ. Iași) 1,87 m. 3. Elena 
Echromm (Rapid) 1.84 m, 4 
Galina Astafei (Steaua) 1,81 ml 
BĂRBAȚI: 60 m: L Paul Stan- 
ciu (Steaua) 6,82 — campion
național. 2. J. Schromm (Ra
pid) 6,88. 3. C. Ivan 6,90. 4. V. 
Selever (ambii ,.U“ Clui-Napo- 
ca) 6,96; lungime: L Vasile 
Dima (Steaua) 7,70 m — cam
pion național. 2. L. Budur 
(Steaua) 7.66 m. 3. Gh. Lina 
(Steaua) 7.63 m. 4. V. Coeta- 
che (Metalul) 7.34 m. 5. L. Foc- 
oeneanu (Petrolul Ploiești) 7,34 
mî greutate: 1. Sorin Tirichită 
(Metalul) 18,45 m — campion 
național, 2. M. Andruscă (CSM 
Suceava) 17,89 m. 3. Gh. Cră- 
ctunescu (Steaua) 17.40 m. 4. V. 
Savu (Metalul) 17,36 m.

Campionatele continuă, astăzi 
si mîtae. în aceeași sală. eu 
desfășurarea nrobelor combina
te, pentatlon la femei si hexa- 
tlon la bărbați.

AMICALE • ȘTIRI • MECIURI AMICALE
eat: Clipa. Vușeaa, Bolba, Oss- 
rea. AWries. mrt. Dumrirereu. 
(C. CHETC — eorespJ. _____
• GLORIA BUZĂU — PETRO

LUL PLOIEȘTI »—I (1—•». Au 
^meat Marco (min. IU F GMz- 
4miu (min. ST pentru b'.troieni, 
resperdv Crtagașu (min. t> ®n 
penaîtjo. Gloria a prezentat for- 
rnoGa: Lazăr — Cemânescu, Th.4 
Mtrrea. Tulpan — Balaur, Șumu- 
towdiL Cbtsdeanu. Cramer — D. 
Gcarreseu. Mareo. Au mal Jucat: 
CrtoOsa n. Petrarte. Ivana. Năs
tase. Megoa. Stoica. State. NleaJ- 
ctotu. (D. SOARE — eoresp).
• F.CJL C.T.A. — ELORE 

SPAET.AKUS BEUKESCSABA 1—1 
to—U- Au îrveris: Camenlț* (min. 
M». respeetfv Metto (min. W). 
Partida a «vut 'oc simbătă.
• F.C.M. C.T.A. — TRACTORUL

BRAȘOV* 1—« 14—M. A înscris
Erdele imîr.. 60) - Jocul s-a dis
putat duminică. (N. STREJAN —
eoresp.i.
• AURUL BRAD 

RLT BRAȘOV Ș—1
TRACTO- 

___ _____ r_. _ _ (0—0). a in- 
aerts Ctmpean (min. 71). Tnttlnl- 
re% s-a desfășurat sîmbătă. (AL 
JURCA — eoresp.).
• șorvrn i.p.a. sibiu — uni

rea ALBA IULIA 1—4 (!—«)■ U-
nieu! gol al partidei a fost mar
cat de I. Gheorghe (mln. J6). (L 
IONESCU — eoresp.).
• MUREȘUL EXPLORĂRI DE

VA — CARPAȚI MTRȘA »—1 
(1—u. Au înscris s. Popa (min. 
iu și Dănăiață (min. 70) pentru 
gazde, resnectlv F. Marcu (min. 
ti). (I. SIMION — eoresp.).

O MINERUL CERTEJ — DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 4—i 
(0—1). Golurile oaspeților au fost 
realizate de Glonț (min. 30 și 80) 
?! Custov (min. 85 șl 89).

• UNIREA ALEXANDRIA —
STEAUA (speranțe; 4—1 (2—1)-
peara gazde au marca*, văcariu 
(wit-v M din penalty), Floricel 
r—Fw 45). Staadu (min. 55 din 
penalty si min. 78). pentru oas
peți L Marin (min. 37 din Pe
nalty). (AL BIZON — eoresp.).
• „CUPA C MARTIE”. Pe te

renul Automatica din Capitală au 
continuat meciurile din cadrul 
celei de a IX-a ediții a -Cupei 
t Martie*. Iată rezultatele înre
gistrate: Automatica — Rapid 
(speranțe) 3—0 (1—0). Lotul Ju
niori UEFA *36 — Electromagnett
ea 5— 1 (1—0). I.C.S.I.M. — Teh- 
nometal 4—C (3—0) Mecanică ti
nă Steaua — C.F.R.B.T.A. 2—1 
(1—0 Competi'Jj continuă astăzi 
F mane cu meciurile: Rapid 
(speranțe) — Mecanică tină Stea
ua. Lotul juniori UEFA ’88 — 
CF.R.B.T.A. si Tehnometal — E- 
lectromagnetlca. <N. tokacek — 
eoresp.).
• TURNEUL DE LA SUCEAVA 

dotat cu „Cupa Bucovina” (edi
ția D s-a Încheiat cu victoria 
formației Progresul Vulcan Bucu
rești. Iată rezultatele înregistrate 
ta cele două zile ale competi
ției. Simbătă: A.S.A. Tg. Mureș 
— Progresul Vulcan 0—4 (0—2), 
C.S.M. Suceava — Automatica 
București 4—0 (3—0). Duminică: 
A.S.A Tg. Mures — Automatica 
I—o (1—0) — unicul gol marcat 
de Fanicl .(min. 41). Progresul 
Vulcan — C.S.M. Suceava 3—2 
(0—2). Au înscris: Stoica (min. 67 
din penalty), C< idorea (min. 72) 
și Pena (min. S3) pentru bucu- 
reștenL respectiv Stanciu (min. 
26 și 39). (I- MÎNDRESCU — CO- 
resp.).

Vizarea și eliberarea le- 
gitimațiilor-abonament de 
intrare la competițiile spor
tive pe anul 1985 se efec
tuează in perioada 15 fe
bruarie - 31 martie 1985, In

tre orele 14—17, la sediul 
C.N.E.F.S. Legitimațiile-abo- 
nament nevizate pinâ la 
data de 31 martie 1985 nu 
vor mai fi valabile.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0 PRONOSPORT INTOR'lEAlA

REZULTATELE CONCURSULUI

1. Atalanta
L Avellino

— Fiorentina
— Cremonese

X
1

3. Como —• Napoli X
4. Lazlo — As coll X
S. Milan -• Juventus I
I. Sampdoria — Roma 1
t. Torino — Udinese I
8. Verona — Intemazionale X
9. Bari — Campobasso 1

10. Padova — Monza X
ÎL Pisa — Bologna 1

12. Sambenedettese — Catania X
13. Taranto — Genoa 2

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.376.440 LEI, din care 126.990 lei, 
report la categoria 1.
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 
17 FEBRUARIE 1985. Extrage
rea I: 25 4 66 34; extragerea a
II- a: 14 15 20 18; extragerea a
III- a; 64 9 8 36. Fond total de 
rfștiguri: 807.041 lei. din care 
17.851 lei. report la categoria 1.



Turneul final ol Cupei Cupelor - volei masculin

STEAUA - PE PODIUMUL COMPETIȚIEI
SAINT-NAZAIRE. 17 (nrln 

telefon). Speranțele tinerilor 
voleibalist! de la Steaua de a 
cîștiga lupta pentru trofeul 
continental în această ediție a 
„Cupei Cupelor“ s-au risipit 
vineri noaptea, chiar din pri
ma zi a turneului final, eăz- 
duit de frumoasa sală „Soucou- 
pe“.

In fata unei echipe — Levski 
Spartak Sofia — care impresio
na prin eabarit. Drin forța de 
atac (formidabilă), blocai (înalt 
si ferm), mobilitate în linia a 
doua si bună orientare tactică. 
Steaua București n-a putut 
concretiza singura alternativă, 
aceea a locului combinativ. in 
viteză. Si a pierdut net: 0—3 
(—11. —3, —4). Ironia soartei a 
făcut ca tocmai preluarea, exe
cuție indispensabilă jocului 
combinativ în atac, să funcțio
neze foarte bine, gratie singu
rului jucător care n-a stat sub 
semnul mizei — tinărul Con
stantin. Dar dacă nreluarea a 
mers bine. în schimb coordona
rea acțiunilor ofensive, servi
ciul si întreaga fază de anărare 
au lăsat de dorit. Lui Constan
tin i s-a adăugat — doar in 
primul set — Dascălu (prin 
servicii eficiente din săritură, 
atacuri puternice si blocai bun), 
insuficient însă pentru câștiga
rea setului, echilibrat, aiuns la 
11—11. Steaua evoluind pină în 
final timorată si căzînd psihic, 
în frunte cu mai experimen
tați! Ionescu si Macavei. în 
timp ce Fraiea si Fentelescu 
erau ..afară din ioc*. Si aveau 
să rămînă asa. Căzînd apoi si 
Dascălu. meciul n-^ mai avut 
istoric. Au mai fost încercați: 
Mina. Săniuță. Soica. Spinu si 
Pădurctu. Fără probleme, arbi
trajul cuplului francez J. F. 
Marti —■ R. Quintin.

în celălalt meci al zilei, Dî- 
namo Moscova — socotită fa
vorită. dar vădit in formă scă
zută — a primit replica remar
cabilă a formației Hamburger 
S.V. A fost 3—1 (9, 11, —10, 7). 
în favoarea voleibalisilor so
vietici.

Sîmbătă noaptea se puneau 
unele speranțe în victoria cu 
Dinamo Moscova. Și realmente 
ar fi fost posibil. Dar și in 
acest meci Steaua a arătat că 
este o echipă lipsită de moral, 
de forță de mobilizare. Sovieti
cii au ciștigat cu 3—1 (5, —13,4, 
13) fără să strălucească.

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI
OSTRAVA, 17 (prin telefon). 

După patru zile de dispute deo
sebi» de spectaculoase, desfășu
rate la un Înalt nivel tehnic șl 
tactic, cea de-a 34-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei 
s-a Încheiat, în cea mal mare 
parte, cu victoria favoriților. A- 
eeasta nu înseamnă că nu au 
existat șl citeva surprize, mjp 
ales In partidele de simplu, unde 
favorlțl ca Appelgren, Secretin, 
Popova — de exemplu — au pă
răsit competiția mult mal repede 
dedt era de așteptat.

Evident, In condițiile acestei 
lupte extrem de puternice pentru 
Întâietate, sportivii ■ noștri nu au 
putut să avanseze dedt cel mult 
un tur sau două pe tablouri, 
sorții opunlndu-le de fiecare 
dată jucători foarte bine cotați 
In „top“-ul Internațional. Șl — 
să nu uităm — din reprezenta
tivele noastre (mai ales cea fe
minină) au absentat primii jucă
tori. Cea mal bună impresie In 
probele individuale a lăsat-o An
dras F-'jer care, deși a pierdut In 
primul tur. l-a avut ca adversar 
pe multiplul campion Jaques Se
cretin, în fața căruia a realizat 
poate cea mai bună partidă a sa

TEtsx @ rctfx e mix t mix •
AUTO o In cea de a 35-a edi

ție a „Raliului Suediei- victoria 
a revenit echipajului rri Vatanen 
(Fimlanda-pilot) și Terry Harry- 
man (Anglia — copilot). pe o 
mașină Peugeot 205 Turbo-lS, cu 
timpul total de 4 h 33:49.

BOX • La Reno (Nevada) ame
ricanul Livingstone Bramble a 
câștigat la puncte, după 15 re
prize, partida sa cu Ray Man
cini pentru titlul mondial la cat 
ușoară (versiunea WBA).

CICLISM • Campionatul mon
dial de ciclo-cros (amatori) a 
fost câștigat de Mike Kluge 
(R.F.G J cu timpul de 1 h 04:25. 
Concursul a avut loc în parcul 
olimpic din Munchen. pe un 
circuit de 3,4 km a Cea de a 
m-a etapă a Turului Meditera
nean, disputată Intre Hyeres șt 
Marsilia (162 km), a fos-t dștiga- 
tă de Aad Wljnands (Olanda) în 
4 h 04:15. In clasamentul genera] 
continuă să conducă francezul

Deși reușitele steliștilor în 
acest meci au fost mai multe, 
deși Dascălu a impresionat 
spectatorii, ducînd în spate 
oină la extenuare un întreg 
qvintet temător și predispus 
greșelilor, cu toate, în fine 
că bucureștenii au condus în 
setul IV cu 9—4. Steaua n-a 
ouitirt să-si pună candidatura 
nici măcar la locul II în turneu, 
tocmai datorită labilității psihi
ce la care au dat tonul sdot- 
tivii experimentați si care n-ar 
trebui preluată de tânăra ge
nerație. în acest ioc — care 
efectiv putea fi ciștigat — antre
norii G. Bartha si V. Dumitres
cu au rulat întreg lotul avut la 
dispoziție. Arbitrai corect al 
cuplului J.P. Begu (Franța) —
H. Plender (Olanda). în celă
lalt meci de sîmbătă seara Lev
ski Spartak Sofia — Hambur
ger S.V. 3—0 (8, 7, 6).

La capătul celui mai specta
culos meci al turneului — a- 
plaudat de 3000 de spectatori 
— echipa noastră. Steaua, a 
jucat cu Hamburger S. V. 
(care a demonstrat remarcabilul 
progres al voleiului vestgerman) 
in general mai bine, mai de
gajată de emoții, dar cu des
tule oscilații. In setul I a 
condus cu 13—4, 14—11, dar a 
pierdut. Firesc, jucătorii au 
căzut psihic in setul II, dar 
și-au revenit de la 0—2 la 
seturi. Tinerii Constantin și 
Șoica au jucat foarte bine,
i-au  secundat cu succes Pra- 
lea, Ionescu, Dascălu și Mina, 
în setul III a fost 11—II. setul 
IV a fost ciștigat net. iar tu 
setul V s-a remontat de la 
9—12, existind și egalitate la 
IX Scor : 3—2 (—16, —«, 11.
I, 12) pentru echipa noastră. 
Arbitraj : H. Plender — cu 
greșeli, J. P. Begu, bine.

Finala Dinamo Moscova — 
Levski Spartak Sofia a fost o 
reală surpriză. F âră ex-interna- 
ționalul sovietic Cemișov — cel 
mai bun din echipă — for
mația bulgară n-a mai fost a- 
tit de puternică și a pierdut 
cu 0—3 (—15. —5, —6). CLA
SAMENT : 1. Dinamo Moscova 
6 p — cîștigâtoarea „Copci 
Cupelor*, 2. Levski 5 p. 3.
Steaua 4 p, 4. Hamburger S.V. 
3 p.

Aurelian BRE3EANU

și numai lipsa de experiență -a 
Împiedicat să obțină catar uo 
rezultat favorabil.

Fetele nu au reușit nld ele 
prea multe lucruri, tind eviden
te lipsa de stăpinfre a unor ele
mente tehnice de eficacitate (ser 
viciul și preluarea după servie? 
șl o excesivă timiditate.

REZULTATE, masculin, simplu: 
A. Fejec — J. Secretin (Franța) 
1—3 (-18, ÎL -17. -13) ! Călin
Tom* — Stellan Bengtsson (Sue
dia.) 0—3 (-13, -18. -9) ; semifi
nale : J. O. Waldner (Suedia) — 
Persson (Suedia) 3—1 (1», 12. -12. 
15); Kuharskl (Polonia) — St. 
Bengtsson 3—0 (19, 15, 22) ; fi
nala: Waldner — Kuharskl 1—3 
(—13. —19, 19. —21): dublu: Fejer, 
Toma — T. Kun. W. Km (Co
reea de Sud) 0—2 (-15. -15); Sl- 
mlon Crișan, Farout (Franța) — 
Jakourek. V. Broda (Ceho
slovacia) 2—0 (13. 20). — St.
Bengtsson, S. Berner (Suedia) 
0—2 (-14. -12) ; semifinale : Se
cretin, Blrocheau (Franța) — Ulf 
Bengtsson (Suedia). Kuhacski 
(Polonia) 2—1 (-11, 17. 18) ; T.
Kin, W. Kim — St, Bengtsson. 
Berner 2—0 (13. 14); finala: Se
cretin, Blrocheau — T. Kun. W.

Bric Carîtoux cu 10 h 58 3)1, ur
mat la 14 s de compatriotul său 
Gides Mass.

JUDO B Rezultate din cadrul 
..Memorialului Augusto Ceracch:- 
ni« : Italia — U.R S.S. 4—3, Ja
ponia — Franța 6—1. Japonia — 
Italia 5—1, Franța — U.R.S.S. 5—2, 
Italia — Franța 3—1. Japonia — 
U.R.S.S. 6—0. In clasament : 1. 
Japonia 6 p : 2. Italia 4 p ; 3. 
Franța 3 p ; 4. U.R.S.S. o p.

HANDBAL s Meciuri amicale 
Internaționale (masculine) : Olan
da — Norvegia 27—20 (15—10) :
Franța — Elveția 19—18 (14—9) șl 
In med revanșă. Franța — El
veția 19—19 (7—8).

NATAȚIE • Rezultate din Ma
rele Premiu de Înot de la Ba-ce
tona (bazin de 50 m) : bărbați : 
«0 m liber — Halsall (Elveția) 
52,20 ; 200 m bras — Yukochl 
(Portugalia) 2:24.07 ; too m soa
țe — Rolko (R.F.G.) 58,89 ; 40«‘ m

Turneul zonal de șah

ULTIMELE CINCI RUNDE - DECISIVE 
O M. Șubă se menține lider *» Fl. Gheorghiu trebuie să forțeze la 
finiș • M. Ghindă pierde In criză de timp • 15 concurezi 

păstrează șanse (teoretice) la calificare
Cu fiecare rundă care apro

pie de final acest turneu zonal 
de șah de la Praga, lupta se 
ascute, devine mai aprigă și 
mai dură. Fiecare îșl joacă 
șansa, astfel că în runda a 12-a 
am asistat la citeva rezultate 
oarecum surprinzătoare. AstfeL 
Prandstetter l-a învins pe com
patriotul său Ftacnik, iar șa
hiștii bulgari Doncev și Er- 
menkov au jucat o partidă „la 
baionetă*, încheiată cu victo
ria celui din urmă. Revine și 
polonezul Schmidt aflat la a 
doua victorie cu negrele, de 
data aceasta în fața lui Gheor- 
ghiev. Și tot cu negrele Stem- 
ptn a înscris primul său punct 
întreg la Csom. (Marele maes
tru ungur cîștigase dimineața 
întrerupta din runda a 11-a 
eu Ghindă, care a greșit grav 
in criză de timp).

în runda a 12-a s-au mai în
registrat rezultatele : GhindăPE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

clasamentul se Drezintă astfel: 
X R.D. Germană lh34:57,5(0), 
X R.F. Germania lh35:44,9(2), 4. 
Norvegia lh37â)4,8(l), 5. Suedia 
lh.37:38,8(0), 6. Cehoslovacia

RUPHOLDING (R-F.Gj S-au 
Încheiat întrecerile campiona
telor mondiale de biatlon. Pro
ba de 10 km a prilejuit o lup
tă sportivă de toată frumuse
țea încheiată cu victoria iui 
Frank-Peter Rdtsch (R.D. Ger
mană) cronometrat in 30.25.2 (1 
tur penalizare). L-au urmat: X 
Erik Kvalfoss (Norvegia) 
31:16,1(1). X Johann Passler 
(Italia) 31:33.7(0). 4. Alfred 
Eder (Austria) 31X9.1(0). 5.
Vladimir Veliejkov (Bulgaria) 
31:45.0(0). 6. Fritz Fischer
(RFC) 31:493(0). Iuri Kașkarw 
fURSS). câștigătorul la 20 km. 
a sosit De locul 12 in 32X5X0). 
In duda faptului că formația 
UJLS.S. a executat două tu
ruri in Pius, ea a câștigat de
tașat proba de ștafetă de 4X74 
km in lh33:12,7. în continuare

K m t—2 (18, -*6. -12) : feminin, 
simplu ; Neta Siomea — Anke 
Bdhnlng (RJ.G.) 3—1 CU. -38, 
13. 17). — Gordan* Perkudn 
(iugoslavia) B—3 (-19. -,13. -S) ;
Rodlca Urbanovtei. — Karin Witt 
(Anglia) 9—3 (-17, -9. -11) ; semi
finale : Betttee Vriesekooo (Bel
gia) — Y. Yang (Coreea de Sud) 
>—9 (17. 19. 19). Marie Hrachova 
‘Ceh osi ovada) — K. Yoon (Co
reea de Sud) J—2 (-9. 14. -19, IA 
-.9) ; final* : Vr.esekoop — Hrae- 
hova 3—1 (12. 18, —18, m: dublu: 
StzXnea, Urbanovici — Satarova 
IZ&derova (Cehodovacia) I—2 
(-13, -18) : semifinale : Popova. 
Țarina (U-R^-S.) - Y. Yang, K. 
Yoon 1—3 (14. -18. -16) : HracSio- 
va, Vriesekoop — Baticuri. Per- 
kuctn (Iugoslavia) î—o (13. 10) ; 
final* : Hrachova. Vriesekoop — 
Y. Yang. K. Yoon 1—2 (18, -18. 
-'.8) ; dublu mixt : semifinale : 
Lădh, Eindblad (Suedia) — Secre
tin. Popova 2—1 (-17. 19, 16) ;
Panskt. Hrachova (Cehoslovacia)— 
Lupuiescu, Perkucin. (Iugoslavia) 
3—L (-19, 10, 17) ; finala : Lindh. 
Llndblad — Panski, Hrachova
2—1 (—9, 20. 17).

Emanuel FĂNTÂNEANU

TELEX • TELEX
liber — Blanconi (Italia) 4:03,15; 
femei : 100 m liber — Verstappen 
(Olanda) 57,60 ; 200 m bras —
Bownam (Olanda) 2:40,23 ; 100 m 
spate — De Rover (Olanda) 
1:04,05 ; 200 m fluture — Zinler 
(RJ.G.) 2:18,29.

TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneului de la Rosen
heim., Florin Segărceanu a dis
pus de Wolfgang Popp cu 6—2,
3—4, 6—3 ; alte rezultate: Beutel- 
Sverev 6—3, 6—7, 7—5, Btmer — 
Ztpf 6—2, 6—3 șl Cartsson — Fis
cher 6—3 7—6 • Finale la Del
ray Beach, simplu feme! : Na
vratilova — Evert Lloyd 6—2. 
6—4; dublu mixt : Navratilova,
Gunthardt — Basset. Fibak 6—2, 
6—2, dublu bărbați : Ven Res- 
burg, Anacone — Stewart War
wick 7—5, 7—5, 6—I ; semifinale, 
simplu masculin : Mayotte — Gu- 
nnarson 7—6. 6—2, 4—6, 6—1 șl 
Davis — Smidt 7—6, 6—4, 4—6, 
6—3.

— Șubă, Gheorghiu — Sznapik, 
Mokry — Jansa, Farago — Pin
ter și Adorjan — Grigorov re
mize.

în clasament, situația con
tinuă să se mențină strinsă, 
la oele 5 locuri care asigură 
calificarea pentru interzonale 
randidînd (teoretic) 15 concu
rent! I Iată ordinea celor 18 
particîpanțl : Șubă 8, Jansa 
7*4, Prandstetter, Pinter 7, 
Gheorghiu, Adorjan, Ermen- 
kov 6’4, Farago, Ftacnik, 
Schmidt, Sznapik 6, Ghindă, 
Gheorgbiev, Doncev, Csom 5*4, 
Mokry 5, Stempin 4*/3, Grigo
rov 3*/>.

în runda a 13-a : Șubă — 
Csom, Ermenkov — Gheorghiu, 
Pinter — Adorjan, Jansa — 
Farago, Ftacnik — Mokry, 
Sznapik — Prandstetter, Stem
pin — Doncev, Grigorov — 
Gheorghiu, Schmidt — Ghindă.

lh.37:47,l(0).
ZERMATT (Elveția). CamDio- 

uateâe mondiale de schi nor
dic pentru juniori: combinată 
nordică, pe echipe: 1. U.ILS.S. 
1229,40 p. 2, Norvegia 1214.18 p.
1 Cehoslovacia 1199.26 o. 4.
R-F. Germania 1190.12 p. 5.
B-D. Germană 1170. 76 0. 6.
Austria 1168,18 p; sărituri de 
la trambulină (80 m): 1. Wer
ner Haim (Austria) 201 d. X 
Juha Karjalainen (Finlanda) 
200.6 p. 3. Gunter Stranner 
(Austria) 199,9 n. 4. Martin 
Svergerko (Cehoslovacia) 199,5 
p, 5. Pekka Suorsa (Finlanda) 
196,9 d. 6. Wolfgang Margreit- 
ner (Austria) 195 □.

PRAGA. Meci amical de ho
chei: Cehoslovacia — Finlanda 
6-8 (4—X 1—5. 1—1)1

KRANJSKA GORA (Iuzosla-, 
via). Concurs de slalom con- 
tind pentru „Cupa mondială* ; 
L M*re Giradelli (Luxemburg) 
Î.-4XU (52,02+ 51.09), 2. Inge-
mar Stenmark (Suedia) 1:43.16 
(51.41+51,75). 3. Jonas Nilsson 
(Suedia) 1:43.88 (51.63+52.20) si 
Paul Frommelt (Liechtenstein) 
1:4X88 (51,68+52,20).

HAMAR (Norvegia), s-a în
cheiat- camcionatul euroDean 
de natina i viteză (DOliatlon). 
medalia de aur revenind soor-

FOYBALmeridiane
• La Montevideo, în fața a 

50 000 de spectatori, selecționa
ta Uruguayului s-a impus greu 
in jocul cu reprezentativa Fin
landei cîștigînd cu scorul de 
2—1, prin punctele marcate de 
Aguilera și Nadal pentru gaz
de, respectiv Valvee. De no
tat că finlandezii au condus cu 
1—0 I

ITALIA (et. 19) : Lazio — 
Aâcoli 0—0. Avellino — Cre- 
monese 2—0, Atalanta — Fio
rentina 2—2, Verona — Inter- 
nazionale 1—1, Milan — Juven
tus 3—2, Como — Napoli 1—1, 
Sampdoria —Roma 3—0, To
rino — Udinese 1—0. Clasamen
tul : 1. Verona 28 p, 2. Inter 27 
p, 3. Torino 25 p, 4. Milan, 
Sampdoria și Roma 23 p.

PORTUGALIA (et. a 19-a) : 
F.C. Porto — Vitoria Setub.al
4—0, Sporting Lisabona — Si- 
gueiros Porto 4—1, Rio Ave — 
Benfica 2—2, Portimonense
— Boa vista 2—1, Braga — Vi
toria Guimaraes 1—1. Vizela — 
Academica Coimbra 1—2, Be- 
lenenses — Farense 2—1. Pe- 
nafiel — Varzim 2—1. în cla
sament : 1. F.C. Pofto 35 p :
2. Sporting Lisabona 31; 3. Ben
fica Lisabona 27 p.

FRANȚA (et. a 25-a): Nantes
— Tours 4—0, Brest — Bastia

FRANJA - SCOJIA 
11-3, LA RUGBY
PARIS, IX în cadrul com

petiției rugbystice „Turneul 
celor cinci națiuni* In această 
etapă, a doua, n-a avut lo« 
dedt un singur joc, cel dintre 
Franța și Scoția, meciul Țara 
Galilor — Anglia fiind aminat, 
din cauza timpului nefavorabil, 
pentru data de 13 aprilie.

La Paris, pe „Parc des Prin
ces*, in fața a 45 000 specta
tori, XV-le Franței a obținut 
o victorie facilă, cu Scoția < 
11—3 CU—3). Au marcat : Bian
co — două încercări (min. 18 
și 35) și Lescaiboura — lovi
tură de pedeapsă (min, 31), 
respectiv Dods — lovitură de 
pedeapsă (min. 17). Fran<ezil 
au dominat net întreaga par
tidă, dar au ratat mult. Au 
jucat s FRANȚA : Blanco — 
Pardo. Sella, Codorniou, Este
ve — Lescarboura, Gallion — 
Rodriguez, Joinel, Gratton — 
Condom, Haget — Garuet, Din- 
trans, Dospital ; SCOȚIA : Do
ds — Steven, Murray, Robert
son, Pollock — Rutherford, 
Laidlaw (min. 41 Hunter) — 
Leslie, Paxton, Calder —- 
Smith, Campbell — Milne, De
ans, Me Guinness. Arbitru > 
Prideaux (Anglia).
0 Meciuri amicale: Portugalia 

— Spania 34—3, Selecț. secundă a 
Franței — Spania 34—6.

tivului olandez Hein Vergeer. 
cu 166,931 p.

INNSBRUCK. Reprezentanți, 
tării noastre la CamDionatela 
euroDene de bob Dentru echi- 
Daie de tineret desfășurate la 
Innsbruck, au ocuDat următoa
rele locuri: bob 2 (a ciștigat 
echipajul Austria I: I. Appelt
— J. Muigg): 13. R. Vasile — 
M. Colceriu: 16. C. Nagy — Cr. 
Coteanu: bob 4 (a cîstigat e- 
chipajul Austria I: I. Appelt
— J. Muigg, G. Redl. M. Mayr- 
hofer); 9. R. Vasile — M. Col
ceriu. C. Nagy, Cr. Coteanu. 
Toți cei Datru boberi români 
au fost „formați* abia in toam
na anului In 1934. cu Drileiul 
scobi de Diloti organizată de 
FJ.B.T.. la Oberhof. La Cam- 
oionatele euroDene de la Inns
bruck au Darticipat echipate 
din Austria, Canada. Elveția. 
R.F. Germania. Japonia. Ma
rea Britanie Si Suedia. Aus
tria. R.F.G. și Elveția au ore- 
zentat cite trei echiDaie.

La Campionatele mondiale 
de sanie de la Oberhof. SDorli- 
vii români s-au clasat astfel: 
simpju fete (a ciștigat Steffi 
Martin (R.D.G.): 11. Livia
Gheorghiță. 15. Gabriela Haia: 
dubiu băieți (a ciștigat dubliul 
J. Hoffmann — J. PietzscheL 
R.D.G.): 14. I. Apostol — L. 
Bălănoiu. La această competi
ție au oarticiDat snortivi din 17 
țări: Austria, R.D.G.. Italia. 
U.R.S.S. au prezentat, conform 
dreptului acordat de regula
mentul C.M.. cite oatru concu* 
renti.

4—2, Monaco — Rouen 2—0, 
Toulouse — Sochaux 0—0, 
Toulon — Auxerra 2—0, Lille
— Metz 1—0. Meciul Paris S.- 
G. — Bordeaux se va disputa 
marți, iar partidele Strasbourg
— Marseille și Laval — R.C. 
Paris au fost aminate. în cla
sament : 1. Bordeaux 39 p (24 
jocuri); 2. Nantes 36 p (24); 3. 
Toulon 31 p (25).

R.D. GERMANĂ (et. a 14-a): 
F.C. Rot-Weiss Erfurt — Hansa 
Rostock 1—0, F.C. Magdeburg
— Stahl Brandenburg 0—0, 
Stahl Riesa — F.C. Lokomo
tive Leipzig 0—0, Wismut Aue
— F.C. Karl-Marx Stadt 0—0, 
Chemie Leipzig — Dynamo 
Dresda 0—0, F.C. Carl Zeis 
Jena — B.F.C. Dynamo Berlin 
0—1, F.C. Vorwaerts Frankfurt/ 
Oder — Motor Stuhl 7—0. In 
clasament : 1. B.F.C. Dynamo 
Berlin 24 p ; 2. Dynamo Dres
da 21 p ; 3. F.C. Lokomotive 
Leipzig 20 p.

R.F. GERMANIA : meciuri 
restanță, Arminia Bilefeld — 
Borussia Dortmund 3—0 și VfL 
Bochum — Schalke 01 0—1 ; 
s-a jucat și un meci in a- 
vans : Eintracht Frankfurt — 
S.C. Karlsruhe 4—2. în clasa
ment : 1. Bayern Munchen 26 
p (19) ; 2. Werder Bremen 25 
p (19) ; F.C. Koln 24 p (19).
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