
TINAlf ALT „0ACIADT1
IA ACTIVITĂȚI SPORTIVE 0! IARNA
MCIXD» Sportivii din Suceava au dominat 

întrecerile pentru „Cupa Congresului
al XII-lea al U.T.C." ia patinaj viteza
24 (prin telefon). 

dimineața.
a găzduit In

SUCEAVA,
Duminică dimineața, pati
noarul a găzduit In cadrul 
suitei finalelor de masă ale 
marii competiții sportive na
ționale „Daciada" un in
teresant concurs dotat cu 
„Cupa Congresului al XII-lea 
al U.T.C.“. Un concurs de pa-

chivescu, șef-adjunct al Sec
ției P.T.A.P. și -Sport a C.C, al 
U.T.C., ne-a precizat că 
cerea patinatorilor 
cipiui de reședință 
lut Suceava a fost 
toate celelalte, 
din sezonul de 
amplul program de

„intre- 
din muni- 
al județn- 
inclusă (ca 
de altfel, 
iarnă) în 
manifestări

Așa a arătat patinoarul din Suceava la antrenamentul 
patinatorilor prezenți la întrecerile pentru „Cupa Congresului al 
XII-lea al U.T.C.“ Foto : Ion MÎNDRESCU

tinaj viteză care a încheiat și
rul întrecerilor din sportu
rile de iarnă; reamintim că 
probele de sanie, schi fond, 
schi alpin și biatlon avuseseră 
Ioc la Vatra Dornei, la începu
tul săptămînii, toate marcind 
un frumos succes al activității 
sportive de masă.

Tovarășul Alexandru Paras-

sportive care au loc eu prile
jul Anulai Internațional al 
Tineretului și al apropiatului 
mare forum al tineretului din 
patria noastră. O întrecere 
destinat! să continue aețin- 
nea de depistare a unor ele
mente talentate pentru aceas

(Continuare tu pag 2—3)
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ATLETELE CRISTIEANA COJOCARU Șl DOINA MELINTE, 
ÎNVINGĂTOARE IN CAMPIONATELE DE SALĂ ALE S. U. A.

în lumea atletismului cam
pionatele de sală ale S.U.A. 
reprezintă o competiție de ma
re amploare, fiind și una 
dintre cele mai vechi ; un con
curs „deschis* care reuneș
te, an de an, in luna februarie, 
vedete ale atletismului de din
colo de Ocean, dar și din multe 
alte țări de pe glob. La aces
te întreceri au fost invitate, 
pentru prima oară, și cîteva 
atlete din România, sportive 
cu frumoase palmarese, fie
care dintre ele avînd înscrise, 
între altele, medaliile obținu
te anul trecut la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles.

Ediția din- acest an a cam
pionatelor indoor ale S.U.A. a 
fost găzduită de marea sală 
new-yorkezâ Madison Square 
Garden, întrecerile fiind ur
mărite de peste 15 000 de spec
tatori. într-o ambianță deose
bită și într-o companie puterni
că, fetete noastre au avut ia
răși o comportare remarcabi
lă. două dintre ele (Cristieana 
Cojocaru și Doina Melinte) cu
cerind titlurile de campioane 
ale Statelor Unite, iar alte 
trei au obținut locurile secun
de in probele respective.

în cursa de 880 yarzl (304.67 
m) craiovear.ca Cristieana Co
jocaru (cu cîteva săptămini în

urmă, la Paris-Bercy, campioa
nă a Jocurilor mondiale la 
800 m) a izbutit vineri seara 
o victorie spectaculoasă. In 
urma unei dispute foarte strîn- 
se cu semifondista sovietică

(U.R.S.S.) 2:04.73, X Monday 
(S.U.A.) 2:05,12.

Cu totul remarcabil a evo
luat campioana noastră olim
pică, băcăuanca Doina Melinte, 
aflată la a cincca victorie în

9

ta reluarea campionatului masculin de handbal CRISTIEANA COJOCARU DOINA MELINTE

H.C. MINAUR SI STEAUA CÎȘTIGĂTOARE ÎN DEPLASARE
Returul campionatului 

Diviziei „A* la handbal 
masculin a Început cu 
rezultate, am zice, somi
tate, in sensul că frun
tașele clasamentului
(H. C. Mlnaur Bala 
Mare și Steaua) au rfș- 
tigat in deplasare, 
mențlnîndu-gi pozițiile, 
în ce o privește pe 
Politehnica Timișoara, 
și ea iși menține locul 
III, chiar dacă a cedat, 
intr-un final palpi
tant. un punct la Ora
dea. Lată cîteva actale 
consemnări de la a- 
oeste jocuri :

DINAMO BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 28-23 (15—S). 
Victorie lipsită de e- 
moții a dlnamovijtilor 
bucureșteni. care au 
întîmpinat unele di
ficultăți doar la în
ceputul celor două re
prize și in finalul me

dului. După perioa
dele de tatonare, de la 
cele două.. începuturi 
ei s-au detașat clar, 14- 
sînd impresia că vic
toria nu le poate scăpa. 
Si nici nu le-a scăpat 
chiar dacă — cum spu
neam — in ultimele 10 
minute, cind păreau 
prea siguri de - victo
rie. au foat serios .con
trați' de formația eralo- 
veană, care abia *- 
țunrf a acționat ceva 
mai rapid și mal efi
cient Să notăm de la 
acest joc, frumos tn ge
neral, că bucure» tenii 
n-au avut nid unul 
din cel doi portari tn 
formă, că Mircea Gra- 
bovschi a manifestat o 
deosebită eficacitate : 
12 șuturi gi t goluri (!) 
$1 că portarul craiovean 
S. Sila’hi a evoluat

(Continuare in pag. 2—3)
Mocanu (Dinamo) a scăpat 
singur pe semicerc și aruncă 
la poarta lui Silaghi („U" 

Craiova) 
Foto : AUREL D. NEAGU

Irina Podialovskaia și ameri
canca Rose Monday. Pe podiu
mul de premiere s-au aflat 
deci : 1. Cajoeam (Xomsnla) 
2*4.15, X PodialoTskaU

circuitul de concursuri ame
rican ! De data aceasta ea a 
ciștigat probi de o milă

(Continuare in pag. a 4-a)

MIHAI ȘUBÂ S A CALIFICAT 
PENTRU „INTERZONALELE' DE ȘAH 
• Marele szestro raaâa. Intre învingătorîT Tar seul ui de la Praga

„TROFEUL CARPAȚI' LA BOB A REVENIT

înaintea ultimei runde a tur
neului zonal de șah de la Pra
ga, o zi — vineri — a fost re
zervată reluării partidelor ne
terminate. Rămăseseră două. 
Prsndstetter — Doneev și 
Schmidt — Grigorov, ambele 
Întrerupte tn avantaj pentru 
conducătorii albelor. Analizele, 
după cum era de așteptat, au 
fost foarte exact făcute, astfel 
că Prandstetter și Schmidt au 
obținut victorii cu care acumu
lau 9 puncte, apropiindu-se la 
o jumătate de punct de lideri 
șl devanstndu-I pe Florin 
Gheorghiu, trecut pe poziția a 
7-a, dar avînd albele cu Pran
dstetter în reuniunea finală, in 
timp ce Schmidt — celălalt 
candidat la locul 5 — întil-

ECHIPAJULUI R. D. GERMANE I
SINAIA, 24 (prin telefon), 

întrecerile ediției a Vil-a a 
concursului internațional de 
bob dotat cu „Trofeul Car- 
pați“ au fost un succes. Afir- 
mlnd aceasta, ne referim Ia 
participarea valoroasă (repre
zentanți ai R. D. Germane, 
U.R.S.S., R. F. Germania, Ita
liei — țări ai «ăror boberi do
mină ierarhia internațională a 
acestui sport), la excelentele 
condiții de disputare a celor 
patru manșe (federația, comi
sia județeană și C.S.O. Sinaia 
s-au străduit cu deplin suc
ces pentru organizarea optimă 
a. competiției), la numărul 
mare aL spectatorilor prezenți 
de-a lungul celor 1 500 m ai 
pîrtiei, precum și Ia întrecerile 
propriu-zise. Vremea favora
bilă practicării bobului (tem
peratură între —10 și —6 gra
de. cer senin) a contribuit și 
ea Ia buna desfășurare a con
cursului, Ia care au luat parte 
21 de echipaje din Cehoslova
cia. R.D.G., R.F.G., Italia, Ma

rea Britanie, U.R.S.S. și Româ
nia și care a fost dominat de 
echipajele R.D.G. I și R.D.G. 
II, ocupante în această ordine 
ale primelor două locuri. In 
plus, echipajul cîștigător, alcă
tuit din D. Halkenberg și E. 
Braner, a stabilit — cu 1:04,94 
— un nou record al pîrtiei 
(vechiul record — 1:05,94 —
era deținut de echipajul român 
I. Batista Gh. Peptea). Cu 
boburi noi, de construcție spe
cială, sportivii din R.D.G. au 
obținut cei mai buni timpi în 
cele patru manșe, iar piloții au 
manifestat deosebită îndemî- 
nare în atacarea celor 15 vi
raje. ca și în parcurgerea li
niilor drepte.

Dintre echipajele românești, 
comportarea cea mai bună a 
avut-o cel format din pilotul 
Kadu Vasiie și împingătorul 
Cornel Popescu. Tinărul nostru

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

RAPID —UN CLUB CARE TREBUIE SĂ REDEVINĂ
0 FORȚĂ REALĂ A SPORTULUI ROMÂNESC

(Continuare in pag. a 4-a)

Vechi club muncitoresc, cu 
sute de mii de suporteri șl slm- 
patlzanțl în întreaga țară. Rapid 
și-a ciștigat de-a lungul anilor 
un binemeritat prestigiu, prin 
succesele realizate atlt In com
petițiile interne, cit și pe plan 
Internațional. Deși de la o vre
me potențialul său a scăzut sen
sibil, prin desființarea unor sec
ții pe ramură de sport șl mal 
ales prin regresul altora, clubul 
din Gluleștl continuă să se bucure 
de frumoase aprecieri șl să fie 
considera* un pion important al 
mișcării sportive bucureștene și 
naționale.

Confruntlndu-se cu felurite di
ficultăți Rapid a reușit totuși

să-șt îndeplinească cele mal multe 
dintre obiectivele pe care le-a 
avut, așa cum a rezultat șl la 
recenta sa conferință pentru dare 
de seamă șl alegeri, tn -fruntea 
bilanțului realizat tn 1984 s-au 
situat, desigur, titlul șl recor
durile olimpice obținute de hal
terofilul Nicu Vlad (aflat acum 
la Steaua, dar lansat in arena 
marii performanțe sub culorile 
clubului .feroviar), medalia olim
pică de argint cucerită de cu
noscuta atletă Vall lonescu. me
daliile cîștigate In întrecerile 
balcanice de atletele Vali lones
cu, Maria Samungi, Natalia Ca- 
raloslfoglu șl Doina Jlnga, atle
tul Alexandru Cheran șl Juniorul

halterofil Petrică Tufă. Cu satis
facție, firește, s-a vorbit la a- 
mlntlta conferință de cele 21 de 
titluri de campioni naționali șt 
de cele 9 recorduri republicane 
obținute de reprezentanții clubu
lui, de cei 53 de sportivi rapl- 
diști selecționați tn diferite lo
turi naționale, de efectele pozi
tive^ apărute In ultima vreme, 
ale preocupării mai susținute 
pentru creșterea juniorilor (efec
te exprimate prin calificarea mal 
multor echipe ale clubului tn

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. 2—3)



în cea do a doua etapa a Diviziei ,,A“ de lupte libere Divizia „A" de baschet feminin

C.S. ONEȘTI ÎNVINGE PE HIDROTEHNICA CONSTANTA!■» J
Deci din 4 meciuri susținute pe 
teren propriu. Mureșul a obți
nut o singură victorie ! înfră
țirea — C.S.M. : 7—3. (C. AL- 
BU — coresp.).

BRĂILA. Un frumos succes 
al echipei gazdă. Progresul 
care a dispus de Forestierul 
Tg. Secuiesc cu 7—3, de Urbis 
București cu 6—4 și de Viito
rul Vaslui tot cu 6—4. A doua 
performeră a fost formația 
vasluiană : 9—1 cu Urbis și 
7—3 cu Forestierul. Arbitrul 
Nicolae Plăeșanu (Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej) nu s-a 
prezentat ! (N. COSTIN — co
resp.).

IAȘI. Dorind să se 
teze după comportarea 
tisfâcătoare avută la 
etapă. Nicolina Iș^i, 
ciind și de avantajul terenului, 
a ieșit învingătoare în 
ghiularul cu Dunărea 
(7—3) și cu C.S. Sătesc____
Brănești (8—2). în cel de a! 
treilea meci. Dunărea — C.S. 
Sătesc 6—4. (Al. NOUR — 
coresp.).

TIRGOVIȘTE. Cu prima șan
să Încă din start, CJS. Tirgo- 
viște a confirmat așteptările 
dispunind de Jiul Petrila cu 
7—3 și de Danubiana Bucu
rești tot cu 7—3. Jiul — Danu
biana : 7—3. (M. AVANU — 
coresp.).

VOINȚA- OLIMPIA 2-0
Il-a

Ia

întrecerile celei de a 
etape ă Diviziei „A“ de lupte 
libere, care au avut ioc ieri, 
s-au încheiat, in general. cu 
rezultate scontate. N-au lipsit, 
insă, nici surprizele, printre 
care cea mai mare a fost in- 
frîngerca valoroasei echipe Hi
drotehnica Constanța.

BUCUREȘTI. In sala de
stadionul Giulești am asistat la 
o mare surpriză : modesta echi
pă C.S. Onești, pregătită 
antrenorul Cornel Cristuț, 
dispus de Hidrotehnica 1 
stanța, formație 
numărate ori pe 
la sfîrșitul lunii 
prilejul primei 
Ohesti terminase 
(5—5) cu Viitorul Vaslui, 
Vaslui, 
formație Nicolina ^Iași (6—4) 
am considerat că echipa ■ din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
ți-a prins adversarele pe... pi
cior greșit. Dar. iată că și la 
această etapă ea a confirmat 
ascensiunea. Faptul că 
Onești a ciștigat și in 
echipei gazdă, care debutase în 
această ediție cu două victorii 
în deplasare, este un alt argu
ment al bunei sale pregătiri. 
Cîteva amănunte.

în primul meci al triunghiu
larului s-au intîlnit Rapid 
București și C.S. Onești. Giu- 
leștenii au reușit să păstreze 
un oarecare echilibru pînă la 
categoria 62 kg, cind rezulta
tul a fost egal : 2—2. In conti
nuare însă, elevii Iui Cornel 
Cristuț au obținut victorii pe 
linie (mai puțin in partida de 
la cat. 82 kg care a fost ami- 
nată de giuleșteni). Rezultat fi
nal : 7—2 pentru C.S. Onești.

A urmat întîlnirea derby, 
C.S. Onești — Hidrotehnica. 
Favorită era formația constăn- 
țeană, pregătită de apreciatul 
antrenor îsmail Kenan, forma
ție care se detașase net în 
prima etapă cu trei victorii la 
scor, deși atunci înscrisese pe 
foile de concurs nu mai puțin 
de 4 juniori. De astă dată însă, 
prezentă la București și cu 
prima garnitură, a fost nevoită 
să piardă ! Pînă la categoria 74 
kg, rezultatele au fost cele 
scontate, eu un ușor avantaj 
(3—2) pentru C.S. Onești. La 
„74 kg" însă, unul dintre „pio
nii" de bază ai echipei con- 
stănțene, Florian Maican, îl con
ducea cu 2—0 pe Viorel Andraș 
pînă în ultimele 15 secunde 
cînd a fost surprins de acesta 
cu o centurare laterală și o 
„fixare" plerzînd partida. Con- 
stănțenii mai aveau, totuși, 
șansa unui „egal" dacă n-ar fi 
pierdut și meciul de la +100 
kg, unde Constantin Ghemuș 
a fost Învins prin tuș de ti-

de 
a 

Con- 
aflată de ne- 
podium ! Cînd 

trecute, cu 
etape, C.S. 

la egalitate 
_ . ______ 2 ~~ * la
și învinsese redutabila 

_ Iași (6—4)

nărui Fănică Parascbiv. Re
zultat final : 6—1 pentru C.S. 
Onești.

Puțip a lipsit ca Hidrotehni
ca să piardă și confruntarea cu 
Rapid : 5—4.

Să subliniem în final că reu
niunea din Giul&ști, 
desfășurat sub semnul 
dispute foarte aprige a 
excelent condusă 
Vascul Popovici 
Constantin Constantin 
iești) și Stelian Șerban (Cra
iova).

ÎN DERBYUL ETAPEI

C.S.
fața

deși s-a 
"* unor 

fost 
de arbitrii 
(București), 

(Plo-

Costin CHIRIAC

TIMIȘOARA. Cele 
mâții oaspete, Unio 
și Metalul I.U.R.T. 
prezentau la întîlnirea cu U.M. 
Timișoara avînd succese pe 
linie in etapa inaugurală, obți
nute în fața unor echipe bine 
cotate. Dar formația gazdă a 
reușit, mai întîi, un „egal", 
5—5, cu Unio, după care a 
repurtat victoria cu 6—4 în 
partida cu Metalul. în cea de 
a treia întîlnire, Unio s-a im
pus mult mai clar decît se 
aștepta în confruntarea cu Me
talul : 7—3. (C. CREȚU-coresp ).

ARAD. Deși a fost lipsită de 
4 luptători aflați peste hotare, 
Dinamo Brașov a cîșțjgat par
tidele cu A.S.A. Oradea (4—2) 
și Rapid Arad (5—1). Rapid

două for- 
Satu Mare 
Lugoj se

reabili- 
nesa- 
prima 

benefi-

tri un- 
Galați 
Ilfov-

Mircea Rotaru (C.S. Onești) după ce l-a condus pe loan Asaftei 
(Hidrotehnica Constanța) cu 10—4, a finalizat tușul in min. 5,30 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

— A.S.A. 3—7. Așadar, nu 
este suficient numai» avantajul 
terenului... (O. BERBECARU— 
coresp.).

TG. MUREȘ. Mureșul 
localitate, cu toate că a 
ficiat, la fel ca și tn 
etapă, de a lupta acasă, 
izbutit mare lucru, 
consolare a fost victoria 
7—2 în partida cu C.S.M. Sf. 
Gbeorghe, după care a pierdut 
(3—6) in fața înfrățirii Oradea.

din 
bene- 
prima 
nu a 

Singura 
cu

ODORHEI. 
țin obișnuit 
vizionară s-a _ _____
tîlnirea dintre Lemnarul Odor- 
hei și Precizia Blaj : 10—0. Ce
lelalte rezultate : Lemnarul — 
Steagul roșu Brașov 8—2, Stea
gul roșu — Precizia 7—3. (I. 
BARTHA — coresp.).

Un scor mai pu- 
în competiția di- 
înregistrat la in

VBLEIBAtlSTELE DE 1A

Campionatul feminin de baschet a continuat cu 
partidele etapei a 28-a, dominată de derbyul Voința 
— Olimpia (in care prima echipă a ciștigat ambele 
meciuri și a trecut pe locul doi) și punctată 
patru „remize", surprinzătoare fiind aceea din 
nirea Politehnica București - „U" Cluj-Napoca. 
amănunte :

GRUPA 1-6
VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM

PIA BUCUREȘTI 2—0 : 72—6fi
(42—31) și 63—58 (31—28). Scena
riul în acest meci-derby a fo6t 
identic in ambele zile : elevele 
antrenorului M. Strug a ru s-au 
dovedit mult mai combative, au 
realizat din primele minute un 
avantaj care le-a permis să con
tinue mai liniștite jocul, in tâmp 
ce baschetbalistele pregătite de 
C. Paraschivescu s-au văzut de 
fiecare dată in situația de a se 
lansa in cursa re fa cer id han
dicapului. Voința a fost supe
rioară tactic — a fodosit mai des 
presingul, a avut jucătoare mai 
inspirate în aruncări, iar in ti
nă ra Ștefan o exemplară luptă
toare și finalizatoare. Deși meci 
cu miză, in joc fiind treapta a 
doua a podiumului, bascheți?" 
listele ambelor echipe au caut t 
să găsească poziții favorabile d<> 
a arunca de La 6,25 și în bună 
parte au reușit să Înscrie co
șuri de trei puncte. Un plus 
pentru Întîlnirea de simbătă, 
cind am notat 13 asemenea a- 
runcări finalizate (Voința 8, o- 
lLmpia 5). Au marcat : Ștefan 
19+17, Vaslle 10+9, Ugrodi 4+0. 
Jugănaru 2+2, Filip 21+7, Borș 
14+18. Grecu 1+10, Nlna 1+0. 
respectiv Cristea 7+10, Stingă 
16+16, Pirvan 1+0. Biră 3+0. 
Marinache 27+13. Lefter 4+2, 
Ciubăncan 8+8, Bădinici (rein
trată în activtftatea competițio- 
nală) 0+9. Au arbitrat bine A. 
Guță — R. Stănciulescu șl foar
te bine E. Nicolescu — I. Olaru.

V. ADRIAN
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

„U“ CLUJ-NAPOCA 1—1: 67—84
(29—35) și 79—73 (36—29, 66—66).
Dacă în primul meci clujenceQe au 
obținut o victorie lejeră, duminică 
replica bucu-reștencelor a fost 
mult mai dîrză, ele reușind să 
albă avantaj mai tot timpul, iar 
In prelungiri... nervii mai tari. 
Spectaculos a fost duminică due
lul Bărăgan — Pali, la capito
lul eficiență, ciștigat de bucu- 
reșteanea cu 38—32. Au marcat : 
Bărăgan 13+38, Zidaru 17+19. Io- 
nescu 6+1, Stănuleț 2+0, Pră- 
zaru 7+8, Netolițchi 15+6, Mol- 
doveanu 5+7, Keresiesi 2+0. res
pectiv Mărgineanti 7+7, Sandor 
2+0, Kiss 15+14, Pall 21+32, 
Enyedy 4+0, Dragoș 8+0. Cze- 
gledi 12+8, Lungu 3+0, Popa 
10+10, Manaszes 2+0, Costanasiu 
0+2.

C.S.D. CAlAfl AU

Aruncă la coș 
năra Ștefan, 
mai bună jucătoa
re a meciului Vo
ința — Olimpia, 
realizatoare a 
mai puțin de 

de puncte
Foto : 

Aurel D. NEAGU

CLUBUL RAPID BUCUREȘTI
dată o mîndrie a sportului ro
mânesc — e ridiculizată în cam
pionatul eșalonului secund de 
alte formații oarecare.

Am fi, desigur, nedrepți dacă 
nu am ține seama în judecarea 
acestei neplăcute situații de fap
tul că Rapid nu reușește să le
gitimeze sportivi de reală valoare 
sau de perspectivi și îndeosebi 
să mențină elementele talentate 
pe care — cu mari eforturi — și 
Ie crește singur. Chiar In cursul 
anului trecut clubul feroviar a 
pierdut cîțiva boxeri, luptători, 
halterofili și pol oiști de certă va
loare.

Dar aceasta nu este singura 
cauză a scăderii potențialului 
clubului feroviar. Sint șl alte 
cauze, nu mal puțin importante, 
de ordin intern : lipsa de interes 
șl chiar slaba competență a unor 
antrenori (mai ales dintre cel 
care se ocupă de juniori), selec
ția adeseori necorespunzătoare, 
pregătirea în unele cazuri sub 
cerințe, ineficiența pe alocuri 
a activității educative, inactivita
tea multora dintre membrii bi
rourilor de secții, stilul uneori 
defectuos de muncă, țări gineai a 
fn rezolvarea onor probleme pro
fesionale și sociale rezonabile ale 
sportivilor.

In cadrul conferinței au fost 
relevate și criticate aceste as
pecte negative, adoptîn<Ju-se tot
odată măsuri șl stabilindu-se o- 
biectlve de natură să 
îmbunătățirea generală 
tățil, redresarea unor 
rezultate mal slabe,

(Urmare din pag. 1)

dlvlzlile de juniori Ia jocurile 
sportive), de îmbunătățirea bazei 
materiale (mai ales prin lucră
rile efectuate la stadionul Giu- 
leștl, cu sprijinul substanțial pri
mit din partea Comitetului de par
tid al Sectorului 1, Ministerului 
Transporturilor șl Telecomunica
țiilor, Regionalei C.F.R. Bucu
rești, a altor unități și grupuri 
•colare aparțlnînd ministerului).

Prin bilanțul general realizat 
in 1984, Rapidului l-a revenit lo
cul 7 fn ierarhia celor mai bune 
cluburi din țară. Această clasare 
ar putea apărea unora, mai pu
țin avizați sau exigenți. ca mul
țumitoare. Dacă însă ținem sea
ma de ceea ce cu adevărat a 
reprezentat clubul Rapid pentru 
mișcarea noastră sportivă cu ani 
în urmă, rfnd se afla permanent 
pe locul trei, după cele „două 
mari*, Dinamo și Steaua, poziția 
de azi nu poate satisface. Și nu 
numai această poziție in sine, ci 
înseși rezultatele cu care se pre- 
rintă clubul din Giuleștl.

într-adevăr, pentru un club cu 
două secții de nivel olimpic, 
elnd de nivel internațional șl 
patru de nivel național, bilanțul 
putea și trebuia să fie mat bun, 
așa cum — de altfel — s-a con
cluzionat și Ia conferință. în 
fond, la o analiză mal atentă, 
•e desprinde clar că succesele cu 
Care pe drept se mîndrește clu
bul aparțin cîtorva elemente de 
excepție, tn umbra acestor veri
tabili performeri se ascund însă 
destule mediocrități. Cu excepția 
echipei de polo, aflată de ani 
buni în plutonul fruntaș al cam- 
Sonatulul — dar care, lată, nici 

nu mal poate urca pe pri
mele două trepte ale podiumului 
—, a echipei masculine de bas
chet — în ușor regres, totuși, 
față de anii trecuți —, parțial 
a celei de fotbal — căreia îl pu
tem aduce scuza procesului de 
reconstrucție prin care trece —, 
txrecum și a cîtorva atlețl, lup
tători, boxeri șl halterofili clu
bul face față cu greu exigențelor 
actuale ale performanței verita
bile. Echipa sa de rugby a retro
gradat în divizia secundă, echi
pele feminine de handbal, bas
chet șl volei se zbat prin coada 
Clasamentelor primei divizii, iar 
cea masculină de volei — altă-

ducă la 
a actlvl- 
secții cu 
creșterea 

valorică a performanțelor. Ne 
permitem, totuși, părerea că nu 
toate obiectivele din programul 
de dezvoltare adoptat de confe
rință sînt suficient de stimula
tive.

Credem, deci, că este necesară 
o acțiune 
factorilor 
cerea clubului, birourile de sec
ții nou alese, antrenori, sportivi) 
pentru ca, începînd chiar din 
acest an, progresele secțiilor clu
bului să devină reale și sensi
bile, iar clubul — în întregul lui 
— să se ridice cu adevărat la 
înălțimea prestigiului său, ca și 
a exigențelor actuale ale sportu
lui românesc.

Ca președinte al- clubului Ra
pid a fost reales tovarășul Daniel 
Lăzărescu.

mai energică a tuturor 
(foruri tutelare, condu-

CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 
Duminică s-a încheiat lin locali
tate turneul final cu nr. 4 al 
campionatului feminin de volei. 
Iubitorii sportului, care au um
plut pini la refuz Sala sportu
rilor, au asistat in ultimele două 
zile la jocuri spectaculoase. In 
care n-au lipsit nici surprizele. 
In primul rfnd, chiar simbătă. 
in partida Chimia Bm. VOcea — 
Dinamo București, terminată in 
numai 58 de minute, eu victoria 
puțin scontată a vEoemllor : 3—o 
(16, 12, 16). Elevele antrenorului 
Lucian Crlstescu, cu Ioana Co- 
toranu in formă deosebită, bine 
secondată de Marilena Dublnclne, 
Camelia niescu ți Natalia Du
ll că, s-au impus categoric m 
fața unei echipe In care doar...

numele jucătoarelor n-au 
de ajuns. Tot slmbătă, 
CSȘ Constanta a 
meci important, cu 
Galați : 3—1 (8, 5,

cap

lor

VESAMihail

SpecjEU 
Galați, 
Lucddi- 
finalu- 

îin care

pre-
Au 

26+ 
Cîr-

treia inrtrfn.gere 
— a fost din 

ceea ce trebuie 
forma tie-fanion. 
consemnăm cele

și C. Mușat. CSi-
4 turnee :

bucurești , — 
V1LCEA 0—2 : 

(37—35,

• ■ ■
••

' ■ ■ i '
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POLITEHNICA TIMIȘOARA 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1—1 : 
ÎS?*!. J44_43> «i 81—33 (39—36).

fost decis in 
el avînd un 
Tlmiso.rencele 
duminica, re- 
net dom'na- 

Poilitehnica. Coșgetere : 
Grădinarii 13+13, 

Puș- 
core&p.).

Simbătă, meciul a 
final, pînă atunci 
echilibru evident, 
s-au revanșat însă 
priza secundă fiind 
tă de
Badea 40+ 23, 
respectiv Măringuț 29 ; 32, 
cașu 16+8. (C. Crețu

GRUPA 7-12
ICEMENERG

CHIMISTUL RM.
58—71 (32—41) și 70—76
66—66), o nouă tenta tavă eșuată 
a bucur eștencel or de a prinde 
plutonul. Ele lăsau impresia că 
vor cîștâga meciul de duminică, 
au avut și 12 p avantaj (51—39. 
mln. 25), dar s-au pripit în fi
nal, au greșit mult. Iar în 
lungdri nu au mai contat, 
marcat : Nicola 10+20, Trieă 
16, Iatan 6+8, Waldt 7+0, 
stolu 7+26, Agapi 2+0. respectiv 
Nicolescu 5+12, Misăilă 10+21, 
Petre 16+24, Manea 3+0. Iones- 
cu 9+13, Barbu 19+2, Hie 0+4.

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
ORADEA 1—1 : 65—73 (28—28,
58—58) și 62—54 (39—26). Mecc echi
librat sâmbătă, ajuiigîndu-se în 
prelungiri, în timp ce dumdnică 
brașoveneele s-au aflat în prim- 
p^lan. Coșgetere : I-IInda 12+23, 
Cicio 21 + 8, respectiv Cutuș 24+ 
6, Perțache 12+20. (C. Gruia —
coresp.)

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 : 58—60 
(31—23) și 58—56 (36—26). Meciuri

BEEANSAT CAMPIOMIUl 1
fost 

Farul 
câștigat un 
CSU IMN 

... r, 10) in 
perspectiva uâtimelo-r două tur- 
nee. campionatul relanstndu-se 
mai ales după victoria catego
rică a studentelor din Galați, în 
primul m-ecd al reundunâi de du
minică, în compania campioanei 
țării Dinamo. Scor : 3—0 (1, 12, 
7) ! Jocul a început In nota de 
evidentă superioritate a forma
ției antrenate de Traian Vîlsan 
(Daniela Dinică, Ileana Berdilă, 
Cri na Răuță, Speranța Găman, 
Măriei ca A?uscă și Cristina Bu
rii ă) careen cele din urmă s-a 
Impus net prin tr-un joc variat 
In mișcare, cu acoperirea aten- _

-7,

FL. ROȘIE BUCUREȘTI — CINCI VICTORII CONSECUTIVE
S-a încheiat și al patrulea 

turneu al grupei valorice 7—12, 
găzduit de 
Iar M.I.U. 
mele două 
programat 
ciuri : Calculatorul
— Chimpex Constanta 3—0 (11. 
14, 0). După două seturi viu 
disputate, în care finalurile de 
set au aparținut primei echipe, 
în cel de-al 3-lea, echipa Chim
pex a căzut psihic și, cu toate 
schimbările efectuate de an
trenor, a pierdut Ia zero în 
numai 10 minute. Remarcate : 
Carmen Anghel, Helen Sander, 
Paula Păvăloae (C), respectiv 
Li’iana Văduva.

Rapid București — CSȘ Ex
plormin Caransebeș 3—1 (4,
—11, 11, 9), o partidă frumoa
să, în care deși învinsă, tî- 
năra echipă din Caransebeș a 
lăsat o rrumoasă impresie. Re
marcate : Constanța lorga,
Maria Ivanov (R), respectiv 
Florica Tănăsie, Claudia' Tă- 
tucu, Cristina Florea.

Flacăra Roșie București — 
CSM Libertatea Sibiu 3—1 
(—10, 8, 8, 13). Meci așteptat 
cu mult interes, care a oferit 
numeroșilor spectatori prezenți 
o partidă cu multe virtuți teh
nice și în care ambele comba-

sala grupului șco- 
din Capitală. Ulti- 
zile de întrecere au 
următoarele me- 

București

tante au etalat din plin fru
musețea și dinamismul deose
bit ale voleiului. Remarcate : 
Mirela Fopoviciu, Anca Ștefan 
(CSM), Lucia Ettz, Daniela Ia- 
cob, Niculina Bujor (FI.).

Flacăra Roșie București — 
Calculatorul București 3—0 (14, 
10, 12). Remarcate : Daniela
Iacob, Niculina Bujor, Corina 
Olteanu (FI.), respectiv Severina 
Tudorache, carmen Anghel.

CSM Libertatea Sibiu — CSȘ 
Explormin Caransebeș 
(—12, 2, 3, 8). Partidă echili
brată numai în primul set, în 
rest, formalitate pentru si
bience. Remarcate : Tănase 
Florica (CSS), respectiv Anca 
Beșta, Doina Eischin.

Ranid București — Cbimpex 
Constanța 3—0 (12, 14, 14). A 
fost unul dintre cele mai fru
moase meciuri ale acestui tur
neu. Remarcate : Ana Grecii și 
Ileana Tîrnoveanu (R), 
na Văduva, Viorica 
(C).

3—1

Lilia- 
Giapana

tâ a sipațiuJul de joc In apărane, 
cu atacuri puternice realizate de 
Di ni ci, Berdilă si Găman, care 
au fructilicat pasele excelente 
ale coordonatoarei Răuță. O fru
moasă impresie a lăsat si In a- 
cest med tlnăra Cristina Bu- 
zllă, o autentică speranță. Di
namo — Ia a....................
In acest turneu 
nou departe de 
să Însemne o 
Este suficient să
6 puncte realizate de gălățesice 
direct din serviciu In primul set, 
pentru a ilustra imobi+smul • In 
teren al bucureștencelar. Doar 
Doina Moroșan din echipa Di
namo a luptat cât de dt in a- 
cest meci. Puțin, mult prea pu
țin ! In cd de-al doifea med de 
duminică. Farul CSȘ a întrecut 
cu 3—0 (14, 13, 8) pe Universi
tatea Craiova. A fost un med 
edMUbrat, ciștigat de gazde, mai 
greu decît se anticipa, oboseala 
partidelor dim turneu, In 
cele cu Dinamo si CSU 
manifestindu-se evident, 
tatea constant ancelor In 
rile primelor două seturi, ______
aportul Doinlței Dimofle șl al 
Măriei EnSEhe a fost hotăirflor. 
a făcut ca spectatorii să răsr.ufie 
ușurați. In setul trd, voleibalis
tele de la Farul n-au lăsat nici 
o speranță studentelor dim Bă
nie, „ajutate" uneori prin lipsa 
de Inspirație a antrenorului I. 
Oonstantimescu. De la învingă
toare s-au mai evidențiat Mari- 
nela Neacșu și Elena Cucoș, o 
frumoasă impresie lăsând șl tl- 
năra Mădălina Ciorbaru ; de la 
studente — Iuliana Enescu și Eu
genia Cotescu. In ultimul med 
al tumeuluț, Chimia Rm. Vil- 
cea — Știința CSȘ Bacău 3—0 

, (13, 13, 12), intr-un joc .echili
brat, In care studentele au con
dus la începuturile de set, apoi 
vHcencele — mai .atente In Bma- 
luri — au dștigat pe merit. Sîm- 
bătă. Universitatea Craiova — 
Știința CSȘ Bacău 3—2 (8, —3, 
—9, 8, 3). Jocurile au fost con
duse bine de arbitrii : V. Arhlre, 
I. Covaci, C. Gogoașe, E. Mendel, 
Ci. Murgulescu * “
samentul după

Horațiu SIMA

7. CSM Sibiu 20 16 4 53:20 36 1. Dinamo 20 16 5 48:25 35
8. FI. Roșie 20 16 4 50:21 36 2. CSU Galați 20 14 6 46:26 34
9. Calculatorul 20 13 7 45:32 33 3. Farul. 20 12 8 42:34 32

10. Rapid 20 6 14 32:45 26 4. Chimia 20 8 12 30:43 20
11. Chimpex 20 5 15 26:51 25 5. UndVersirtatea 20 6 14 36:50 26
12. CSȘ Caran. 20 4 16 17:54 24 6. Știința Bacău 20 5 15 26:51 25

în ambel 
ultimele 
Mathe 22 
tiv T. P
5. (A. S

Clasam 
poca 59 
3. Oliffnp 
53 p, 5. 
62 p, 6. 
(grupa 1 
8 Chim 
10.
44, 12. Vo 
7—12).
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leton). In 
un (ei d 
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și anum 
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title de 1 
lui Negru 
tut ei ci 
Analiști, 
«-a b
ea fiind 
lentei pre 
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drul Mini 
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municipiul 
un băiat ș

La 
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FETE : 
dovan (Suc 
eu (Sibiu), 
kovici (Ti 
(Harghita), 
(Brașov), 
(Galați).

BĂIEȚI : 
fan (Sucea 
(Harghita),
(Brașov), 4. 
raș-Severin 
(Timiș), 6. 
(Sibiu).

Așadar,
reprezentan 
dă, care 
Jn clasa 
urmează 
Harghita,
5. Timiș, 6.
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CRIȘUL (9-8 CU DINAMO) IN FRUNTEA
CLASAMENTULUI LA POLO
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I
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(Urmare din pag. I)

ex-

al

Se efectuează 
trageri cu un 
120 de numere.

Someș) ;
TUnamn

Buco-

DE 
fixe.

loc
Ii
2.

SUME

Gh. 
I),

ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE — JOI 28 
FEBRUARIE 1985.

12 
total de

Câmpean u (Dinamo 
cadre categoria a 
Siminescu (Dinamo 
2. N. - Enache (IX- 

3. Gh. Haste

• AUTOTURISME „DA
CIA 1 300“
• EXCURSII ÎN U.IUS.S. 
O MARI
BANI, variabile

Consultați prospectul 
și jucați din vreme nu
merele preferate. <

DACIADEF

watriouiecițtiQui

BANIĂUTOTUI
ÎN U.R.S.S

ORADEA, 24 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică au avut 
Ioc ultimele două etape din 

■ turneul inaugural al întrecerii 
grupei valorice 1—6 în Divizia 
„A“ la polo. învingînd dumi
nică dimineața pe Dinamo 
(9—8), echipa locală Crișul a 
terminat cu procentaj maxim 
turneul și s-a instalat în 
tea clasamentului, cu 
puncte avans.

CRIȘUL — DINAMO 
(2—3, 1—2, 4—1, 2—2). Un 
aprig disputat, spectaculos, ur
mărit cu mare interes de an 
numeros public, care și-a în
curajat frenetic echipa favorită/ 

văzut 
2—0,

55 p,
49 P,

CrișuJ. Orădenii s-au 
conduși la început, cu
Kaț ratînd" două atacuri. Ei au 
egalat (2—2),. după care echipa 
campioană s-a aflat mereu in 
avantaj, pînă in min. 17, cînd 
Crișul a preluat prima oară 
conducerea, cu 6—5. Scorul fi
nal a fost stabilit in min. 26, 
ambele echipe irosind cite două 
atacuri în ultimele două mi
nute (au mai fost și alte ra
tări din poziții favorabile, ca 
aceea a lui Hagiu, scăpat sin
gur in min. 10 la 4—3 pentru 
Dinamo, cu podarul Rada, a- 
cesta respingînd balonul in 
corner). Victorie meritată a o- 
rădenilor, care au făcut .cel 
mai bun meci al lor din tur
neu. Au marcat Fejer 2, Gor
dan 2, Fr. Kiss 2, Raț, Garo- 
feanu, Costrăș (C), Moiceanu 3, 
Hagiu 2, Ciobăniuc, Răducanu, 
Ungureanu. Au arbitrat V. Go
lan și R. Timor.

RAPID BUCUREȘTI — STEA
UA 10—7 (2—1, 3—2, 3—1, 2—3).

Joc echilibrat,' frumos. Realiza
tori: Gaiță 3, Jianu 3, Ilie, Chi- 
riță, Florinccscu, R. Tuf an (R), 
Șerban 2. Ragea 2, Oprișan, 
Panica, Geantă. Au condus 
V. Median — St. Karacsony.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 4—6 
(0—2, ’ 1—1; 2—1, 1—2). întil- 
nire de asemenea echilibrată- 
în care clujenii și-au apropria' 
prin mai multă siguranță, 
victoria, punctele lor fiind în
scrise- de Colceriu și Sebok 
— cite 3, respectiv Ivănescu, 
Crețu, Bărbulescu, Dingu. Ar
bitri : S. Stănescu — B. Băje- 
naru.

RAPID — VOINȚA 
(2—1, 3—1, 2—1, 2—2).
marcat Gaiță 3, Jianu, B. 
fan, Florincescu, Chiriță,
sene, Ilie (R), Colceriu 3, Marc, 
Hea. Au condus St. Karacsony 
și C. Frățilă.

DINAMO — PROGRESUL 
10—4 (0—1, 4—1, 2—1, 4—1).
Realizatori : Ciobăniuc 5, Moi
ceanu 2, Hagiu, Ungureanu, Ș. 
Popescu (D), Dingu 2, I. Io
nescu 2. Au arbitrat V. Me
dian — S. Stănescu.

CRIȘUL — STEAUA 14—12 
(3—2, 5—2, 4—3, 2—5). Au mar
cat : Gordan 4, Fejer 3, Raț 3, 
Costrăș 2, Kiss, Garofeanu (C), 
Oprișan 4. Pantea 2, Șerban, 
Cbețan, Geantă, Dneuleț, 
Graneerof, Malecu. Arbitri 
B. Băjenaru — V. Golan.

CLASAMENTUL

GENERALE LOTUL DE TINERET
STEAUA 1-3 [0-0]

j REPETIȚII
I LA TOATE

1. CRIȘUL 23 21 0 2 281-171 42
2. Dlnamo 23 20 0 3 284-162 40
3. Rapid 23 H 2 4 227-144 36
4. Steaua 23 13 1 9 216-182 27
9. Progresul 23 t 2 13 179-179 18
6. Voința 23 3 2 13 153-197 18

Ilie GHIȘA, coresp.

ÎNTRECERILE DINAMO VIADEI LA SCHI
naru (Dinamo Cimpina) ; SLA
LOM SPECIAL — cadre, catego
ria I : 1. N. Barbu (Dlnamo Bra
șov), 2. M. Moraru (Dioamo Re
șița), ' ■' “
Cîmptaa) 
n-a : L 
Pompieri 
namo Pompieri I), __ ______
(Dinamo Someș) ; categoria elevi, 
militari In termen : 1. P. Elekes 
(Dlnamo Someș), 2. C. Dăraescu 
(Dinamo Pompieri I), 3. C. Tu- 
doran (Dinamo Tunari). ; ' SLA
LOM URIAȘ — cadre, catego
ria I : 1. N. Barbu (Dinamo Bra
șov), 2. I. Corcheș (Dlnamo Re
șița), 3. M. Moraru (Dlnamo Re
șița) ; cadre categoria a n-a : 
1. Gh. Siminescu (Dinamo Pom
pieri I), 2. Gh. Raste (Dlnamo 
Someș), 3. N. Enache (Dlnamo 
Pompieri I) ; FOND, 5 KM — 
cadre, categoria I : 1. L Netencu
(Dlnamo Brașov), 2. A. Morar 
(Dlnamo Galați), 3. D. Iepure 
(Dinamo Timiș); categoria elevi, 
militari In termen : L P. Elekes 
(Dlnamo Someș), 2. L. Ettekes 
(Dinamo Someș), 3. C. Tudoran 
(Dinamo Tunari) ; FOND — ca
dre, categoria a n-a : 1. I. Ke- 
lemet (Dlnamo Pompieri II), 2. 
A. Bord ea (Dl namo Pompieri I), 
3. V. Dobrin (Dlnamo Bega) ; 
FOND, 5 KM — categoria elevi, 
miniitari ta termen : 1. M. Horo- 
gea (Dinamo Pompieri I), 2. Gh.

Cupa Congresului al Xll-lea 
al U.T.C.“ la patinaj viteză a 
revenit, deci, tinerilor din ju
dețul Suceava, cărora li s-au 
decernat medalii și diplome 
ale „Daciadeî", precum și ma
teriale sportive. In același
timp au primit cite o diplomă 
cel mai tînăr concurent (Ml- 
haela Roșea — Alba) și cel mal 
tehnic patinator (Claudiu Do- 

Brașov).

tRRUIl tllMROIHU

a MĂRȚIȘORULUI
Mol- 
Tiir-

rchi- 
aszlo 
obre

eanu

EȘALOANELE

Ungureanu (Dlnamo Tunari). 
F. lacob (Dinamo ,-------
ȘTAFETA, 3x5 KM : 1.
Pompieri I, 2. Dinamo 
vina, 3. Gloria dmptaa.

CLASAMENTE GENERALE : 
cadre, categoria I — 1. Dlnamo 
Reșița, 2. Dinamo Brașov, 3. Dl
namo Cîm pima ; cadre, catego
ria a n-a — L Dlnamo Pom
pieri I, 2. Dlnamo Pompieri XL 
3. Dinamo Băneasa n ; elevi, 
militari ta termen : L Dlnamo 
Someș, 2. Dlnamo Pompieri L 
3. Dlnamo Tunari.

Primidor clasați le-au fost de
cernate diplome *1 premtt. Două 
diplome «pedale — schiori teh
nici — au fost acordate kzl N. 
Barba (Dlnamo Brașov) » P. 
Elekes (Dlnamo Someș).

Atit divizionarele ,,A“, pe care 
le mal despart o singură săptă- 
mlnă pînă la etapa de reluare 
a Întrecerii, cit șl reprezentantele 
celorlalte eșaloane au susținut 
simbătă șl duminică noi partide 
cu caracter de verificare și omo
genizare.

CHIMIA RM. VtLCEA — F.C. 
OLT 1—1 (0— 1). Crișan a deschis 
scorul, în min. 44, pentru formația 
oaspete, iar Gingu a egalat, ta 
mta. 73 pentru gazde. Chimia : 
Racolțea — Teieșpan. Iovan. Pre
da. Cinci — Vergu, Albu. Udrea. 
Gingu — Verigeanu. Buduru. Au 
mal jucat Stancu și Diaconescu. 
F.C. Olt : Nițu — M. Zamfir. 
Cățoi, Cervenschi. Mlnea — Bă
lăci, Donose. M. Popescu — Cri
șan, Turcu. Georgescu. Au mai 
jucat Kallo Tabaeu, Tănase. (P. 
Giornoia — coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C.M. 
BRAȘOV 3—* (3—6). Golurile în
vingătorilor au fost inserlșe de 
Ciorceri (min. 8). Fanid (min. 
28) șl Botezan (min. 33). A.S.A. • 
Naște — Szabo. Jenei. Ispir. Fe
cior — Popa. C. IUe. Botezan. 
Ciorceri — Fanid, Soare. Au mal 
jucat : Varo. Both II, L. Marton, 
Muntean. V. Marton. Gali. 
F.C.M. : Polgar — FI. Vaslle, Ște
fan, Naghl, Mandu — Moșoman. 
Gherghe, Anghel. Mărgărit — 
Cramer. Hentko. Au mal jucat : 
Santa, Dragomlr. Dumitru. (C. 
Albu — coresp.). ____

F.C. BIHOR — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 2—2 (•—1). Grom șl 
lie, pentru Bihor. Rotaru șl Bol- 
ba pentru ,,Poll” au fost auto
rii golurilor. F.C. Bihor : Balazs
— Nlțu, Dumitrescu. I. Marin. 
Budco — Tamaș, Blszok, Flo
rean, Georgescu — Grosu. De. 
Au mal jucat Dianu șl Mureșar.. 
Politehnica : Leu — Pasca. Ionut. 
Ctrciumaru. Lehman — Deae. Ro
tarii:, Dumitru — Oancea. Vlătă- 
nescu, Mureșan. Au mal jucat : 
Clipa, Andrieș. Vuscan. Bolba. 
(Al. Jllău — coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC 
F.C. CONSTANȚA 2—1 (î—•). 
marcat : Mircea Sandu (min. 
și Hagi (min. 27). respectiv Za- 
hln (min. 46). Sportul studen
țesc : Zariosu — M. Marian. Ior- 
gulescu. Cazan. Munteanu n — 
Bozeșan Pană. Șertoănică. Haxi
— Coraș. M. Sandu. Au mal ju
cat : Speriata. Burchel, Fi. Gri
gore, Bucurescu. Chihala. F. C. 
Constanța : Răuță — Volnllă, 
Dinu, CIric. Caramalău — R. Ma
nea, Panalt. Udrică. Popovld — 
Zahta. CămuL Au mal jucat : 
Gtrjoabă. Marlnov Purcărea. (N. 
Tokaeek — coresp.'.

COBVINT.T. HUNEDOARA — 
_U- CLUJ-NAPOCA 2—3 (!—•»• 
Au înscris : Matnrț (mta. 5) *1

RM.

*. ■
16)

E-

Klein (min. 57), respectiv Fișic 
(min. 66). FI. Pop (min. 80) șl 
Boeru (min. 85). Corvinul : A- 
iexa — Nlcșa, Dublnciuc, Gălan, 
Bogdan — Mateuț, Oncu, Klein, 
Vâetuș — Cojocaru, Gabor. Au 
mai jucat : G. Moldovan, Tîrno- 
veanu și Chirocet. (Ion Vlad — 
coresp.).

UNIREA ALEXANDRIA — RA
PID BUCUREȘTI 1—1 (0—1).
chipa feroviară a deschis scorul, 
in min. 12, prin CIrstea, dar a 
fost egalată, ta min. 85. prin go
lul lui Stancu. Rapid : Toader
— Marinescu, Sameș, Grigore, 
cirstea — Rada, TirS. Agiu, Șt. 
Popa — Cioacă, Damaschln II. 
A mal jucat Goanță. (M. Bizon
— coresp.).

C.F.B. PAȘCANI — S.C. BA
CĂU 2—1 (0—1). Au înscris : RK- 
nic I (min. 57) și Dracea (min. 
86), respectiv Mangalagiu (min. 
30). S.C. Bacău : Popa — Vls- 
creanu, Arteni. C. Solomon, Eli- 
sel — Adolf, Tlsmănaru. Guda
— Mangalagiu, Iamandi, Ursică. 
Au mat jucat : Mangeac, Avă- 
danei, Borcea, Andrieș. (C. Enea
— coresp.).

U.T. ABAD — C.F.R. TIMI
ȘOARA 1—0 (0—0). Golul învingă
torilor a fost Înscris de Țîrlea 
(min. 85). (N. Străjan — coresp.).

A.S. MIZIL — FLACARA MO- 
RENI 0—1 (0—1). Unicul punct 
al partidei a fost înscris de Ba
dea (mta. 37). (R. Alexandrescu
— coresp.).

AUTOBUZUL 
AUTOMATICA 
(•—1). Au marcat : Rada n (mta. 
70) si Mlrea (min. 79). respectiv 
Radu (mta. 26). (O. Guțu — co
resp.).

GLORIA 'BISTRIȚA 
SUCEAVA 1—0 (0—0). A marcat 
Florea (min. 60 din 11 m). (Ion 
Toma — coresp.) ■

TEXTILA 
HLAUL p. 
Au marcat Croitoru (min. 35 din 
11 m) șl Stoica (min. 67). (I. 
Vleru — coresp.).

ARM.4TURA ZALAU — MINE
RUL CAVNIC 2—1 (1—1).

ARMATURA ZALAU — SOME
ȘUL SA TU MARE 4—6 (2—•). (L 
Domuta — coresp.).

AURUL BRAD — CJ.R. TIMI
ȘOARA 4—4.

C.S M. REȘIȚA 
BRAD 1—4 O—0),

BUCUREȘTI —
BUCUREȘTI 2—1

BUHUȘI
NEAMȚ 2-

CS.M.

CE A - 
(1-0).

AUBUL

Lotul de tineret a luat startul 
pregătirilor în vederea sezonului 
oficial de .primăvară, cînd va 
debuta in preliminariile campio
natului european. Elevii antre
norilor Cornel Drăgușin, Viorel 
Kraus șl Angliei lordănescu s-au 
reunit, pentru elteva zile, in 
Capitală în vederea unui scurt 
stagiu centralizat, Încheiat, sim- 
bătă, cu un meci de verificare 
ta compania liderului campiona
tului, Steauz . Alegerea acestui 
partener s-a dovedit extrem de 
inspirată, antrenorii reprezenta
tivei de tineret avînd posibilita
tea să testeze randamentul ce
lor convocați ta condițiile ta 
care jucătorii de la Steaua au 
ținut la orgoliul lor de lidert, 
întâlnirea dovedindu-se 
de utilă 
A rezultat 
gajament, 
și faze de 
făcut attt 
tehnice, cit . .
Prima repriză a fost mai echi
librată, după cum arată șl ra
portul ocaziilor de gol, cele mai 
dare aparținând lui Botezan 
(tata. 5 — bară), Ballnt 
7 — „bombă” reținută de 
dam), Pi turcă (min. 8 — 
Stângadu șl min. 36 ctad 
gaciu a fost din nou la .

După pauză. Steaua și-a im
pus punctul de vedere, înscri
ind de trei ori consecutiv, prin 
BdlSnl (min. 54 — reluare a
mingii respinse de Barba la șu
tul lui Majaru). Lăcătuș (min. 
69 — după ce a driblat șl por
tarul) șl Stoica (min. 74 — cu 
concursul lud Barba). Setecțio- 
n-abilti au alergat șl ei după gol, 
au irosit nu mai puțin de trei 
ocazii (Muntean — min. 77, Văi- 
dean — min. 78 și O. Popescu — 
min. 82) șl abia ta ultimul mi
nut au izbutit să puncteze prin 
Văidean, care a executat impe
cabil o lovitură liberă de la 
20 m. Scor final, 3—1 (0—0) pen
tru Steaua.

Au jucat echipele :
LOTUL DE TINERET : Stînga- 

du (min. 
(min. 65 
Cristea 
Pascu — 
zan (min. 
tan 
Soare 
Muntean.

STEAUA : 
lescu, Iovan, 
Stoica, Pușcaș. 
Ruse). Majaru 
țurcă (min 46 Radu H).

extrem 
pentru ambele părți. 
un joc plăcut, de an- 
cu diverse combinații 
poartă care au satis- 
cele două conduceri 

șl pe spectatorii

(min. 
Duca- 
blocaj 

Stln- 
post).

46 Barba) — Lăzăr 
Baicea), Bdodedlci, 
(min. 46 Gheorghiu), 

Văidean. BaUnt. Bote- 
46

(min. 
(mta.

Burdujan), Ă. Cris- 
46 O. Grigore) — 

46 O. Popescu),
Ducadam — Băirboi- 
Tătăra.n., Eduard — 

B did ni Cmin. «7 
— Lăcătuș, PI

Adrian VASILESCU

LOTUL 8.LT.A. ’85

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

foarte bine, parind uneori 
mingi ce păreau că ae duc in 
plasă. Au marcat : Grabovscbi 
8, Ștefan 8 (merită a fi evi
dențiat nu pentru numărul 
de goluri, d pentru angaja
mentul cu care a jucat), Jianu 
3, Durau 2, Moeann 2, Anto- 
nescu 2, Bădosu X Bedivaa 
— Dinamo, Dumitru 8, Agapie 
5, Barcan 5, Frică X Giurgiu 
2 — „U“. Au condus, ram.. 
larg și neatent T. Apostol și 
R. Mahler, ambii din Brașov 
(e. a.).

UNIVERSITATEA CLUJ
NAPOCA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE 25—28 (12—44).
A fost un joc foarte frumce. 
rapid și cu multe faze atrac
tive, care a plăcut spectatori
lor. Merite revin- ambdor 
echipe, dar in mod deosebit 
bălmărenilar, pentru că an 
practicat un handbal com-

O ȘANSA DE MARI 
SUCCESE PENTRU DV„ 
UN CADOU TRADIȚIO
NAL, PLĂCUT ȘI UTIL 
Flecare variantă jucată. 
• posibilitate de a riș
ti ga :

binativ. cu multe aruHcii teh
nice. De altfel. H. C. Minaur 
Baia Mare conducea ca 22—14 
dnd ae intrase in ultimele 10 
minute. Au Înscrie : Pop T, 
Botorcea 8. Căldare 4. Sajgo 3. 
Moldovan î, Stadler, Pali, 
Coama — Universitatea Cluj 
Napoca. respectiv M. Vol- 
nea 10. Flanges 5. Boroș 4. 
Rădulescu 3, Porumb 2. SU- 
mate 2, Orosz și Marta. Au 
condus R. Iamandi șl Tr. Ene, 
ambii din Buzău (N. Demian
— coresp).

DINAMO BRAȘOV — STEA
UA îl—25 (12—12). Timp de 
50 de minute brașovenii au ți
nut piept cu curaj puternicei 
formații bucureștene. spre 
satisfacția celor peste 2000 
de spectatori. în acest In
terval, eu toate că handbaliștii 
de la Steaua s-au aflat la 
„drma“ jocului, ei nu s-au 
putut desprinde, scorul fiind 
de 13 ori egal. în min. 49, de 
ka 19—19 insă. Steaua s-a de
tașat și a obfinut o victorie 
meritată, dacă avem 
dere finalul 
Au marcat : 
Donca 3, Micle 3, Nicolescu 3, 
Clan, Panielimon — Dinamo, 
Drăgăniță 7, Berbece 6. Stingă 
4, Ghimeș 4, Mare 2, Birialan, 
Mirică — Steaua. Au condus 
St. Oeneanu și L Manoliu, am
bii din Sibiu. (V. Secăreanu
— coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA
— POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 16—16 (8—9). Un meci în 
rare oaspeții au condus ma
joritatea timpului, uneori la 
o diferență de 3—4 goluri, și în 
care gazdele, cu un final mai

redus treptat din han- 
Au marcat : Kapor- 
Halmagy 2, Croitoru 2, 

2, Cristache și Popa 
Constructorul, Folker 

Petru 4, Voicu 3, Po- 
2, “ - - - -

MINERUL CAV NIC — CON
STRICTORUL ARAD 24—23 
(11—9). Au marcat : Jaeob 6, 
Feleean 4, Cojocaru 4, Miclăuș 
3, Chireu 3, Odaie 2, Feher, 
Bochi — Minerul, T. Ionescu 6, 
Cernica 5, Vojtila 5, Crivăț 5, 
Jenea, Măcinie — Constructo
rul Au condus Gh. Sandor și 
Fr. Lakomesik, ambii din 
Oradea. (A. Crișan — coresp.).

CARTAȚI MÎRȘA — ȘTIIN
ȚA BACÂU 30—23 (14—12).
Victorie netă și pe deplin me
ritată a gazdelor, care au ju
cat foarte bine In repriza se
cundă. Au marcat : Matei 13, 
Tătaru 8, Cornea 5, Bărbules- 
eu 3, Iacobl — Carpați, Bon
dar 7, Dumitru 7, Berbecaru 4, 
Girlescu 2, Vasil ca 2, Ichim — 
Știința. Au condus Ion Nîcolae 
(Ploiești)_ și M. Stăncilă (Bucu
rești), 
resp.).

(M. Verzescu

CLASAMENTUL

Mlnaur

co-

11 (11)
l-a consti-

în 
ei mai 
Andreescu

ve- 
bun.

10,

bun, au 
dl cap.
nay 8, 
Porumb 
pentru 
4, Dan 
peseu 
și Țimpu 
condus V. 
hăilescu 
(V. Sere — coresp.).

Dancovici, Dobrescu 
— Politehnica. Au 
Dănescu și L Mi- 

ambii din București.

UtS și reușit test
tuit meciul dintre loturile de 
juniori UEFA '85 (antrenor
N. Belizna) șl UEFA ’86 (antre
nor V. Gugill) disputat (sîmbătă 
pe stadionul MBCON din Capi- 
tală. în cele două reprize (prima 
cu o durată de 60 minute, cea 
de a doua — de 45 minute) an
trenorii au folosit pe toți jueă- ‘ 
tom care ee pregătesc ta vede
rea apropiatelor IntUniri inter
naționale. Deși ’ ' " ‘
eoperit cu un 
zăpadă, acesta 
prea mult pe 
două loturi să 
un nivel bun 
zică, care le-a permis nă men
țină un tempo alert, ta special 
în prima repriză ctad au fost 
utilizați candldațil cu cele 
mari șanse de titularizare.

Cele două goluri au fost 
lisate de Teodorescu (min. 
care a profitat de greșeWle ta 
lanț ale apărătorilor adverși — 
pentru UEFA ’85, și de Beje- 
nariu (tain. 42) — după execu
tarea uned lovituri de colț — 
pentru UEFA ’86.

UEFA *85 t Dlncă — Gyorfl-, 
Zamfir. Bercan, Pojar — Duțjtb 
Proșteanu, Pistol, Chircâ — NuțA, 
Teodorescu. Au jucat în repriza 
secundă t Lența — Avas*nii, Proș- 
teanu. Zamfir (tain. 32 Oloștr- 
teanu), Pojar (mto. 20 Radu) — 
Pologea, Badea, Mărginean — 
Ciopolnea, Tiră. Cadar.

UEFA ’86! Șerban — Be.’ tacta. 
Atoea, Strofa, Drăgilă -= Dineu, 
Spătaru, Daniel Sava — Năstase, 
Hansant, Cristian Sava. Au ju
cat după pauză : Blid — Beje- 
naritu, Someșan, Răducam, 
0HS — Rădtulescu, Răduță, An
ton, Btrnea — HenzeL, A. Vasule.

terenul a fost a- 
strat subțire de 

nu l-a împiedicat 
©omponenții celor 
arate câ au atins 
de pregătire fi<-

mat

pa»-’
15).

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2 
0
1
2
1
1
3
1
1 
0 
1 
1

__________  ____ a
are Ioc joi 28 februarie.

34 
34
31
28
23
23
23 
21
19
18 
17
17

354-276 
353-290 
299-255 
307-287 
266-288 
255-275 
282-297 
320-325 
247-294 
290-317 
257-265 
282-324
returului

0 
1
2
3
6
6
5
7
8
9
8
8

16 
ia 
»
7
5
5
4
4
3
3
3
3

Următoarea etapa

1. H.C.
2. steaua
3. Poll. Tlm.
4. Dlnamo Buc.
3. Constr. Or.
6. Dlnamo Bv. 

Carpați M. 
Știința Bc. 
„U“ Cj.Nap. 
Mta. Cavnlc 
U. Craiova 
Constr. A.

7.
8.
9.

16. 
91. 
12. Dră-

ADMlNISTRAțlA BL SLAT IOTO-PRONOSPORT INrORNEAZâ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 24 FEBRUARIE

FAZA I : extragerea I : 72 37 
84 32 40 8 43 73 61 76 50 1 ; 
extragerea a n-a : 28 81 23 60 
63 42 36 58 62 64 16 35 ; extra
gerea a m-a : 40 32 79 34 50

FAZA a H-a I extragerea a 
V-a : 73 79 67 71 46 68 ; extra
gerea a Vl-a : 47 32 3 26 66 41; 
extragerea a vn-a : 38 18 5 86 
74 48.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
2.011.874 LEI.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 24 FEBRUARIE
>. 
3. 
A 
s.

________ _  6. Napo-
Lazio 1 ; 7. Roma — Milan 

;: A Udlnese — Como 1 ; 9. 
Arezzo — Triesttaa 2 ; 10. Lecce 
— Bart 1 ț IL Monza — Pisa 
x ; 12. Parma — Taranto 1 ț 13. 
Pescara — Perugia x.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
L163.737 LEL

1»
Cremonese —
Florentina —
Internazipnale
Juventus — Verona x 
n — "
2 ;

Ascoli Avellino x ;
Atalanta x 1
Sampdoria 2;
— Torino x Î

\



Pe agenda de lucru a federațiilor internaționale

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADA
CABLE (S.U.A.). Concurs de 

mare fond pe distanța de 48 km, 
în cadrul competiției „Wordlop- 
pe-l“ : 1. Odvaar Braa (Norvegia) 
2.07:35, 2. Walter Mayer (Austria) 
2.07:39, 3. Pal sjulstad (Suedia) 
2.97:40. După desfășurarea a pa
tru probe. în clasamentul general 
ai competiției pe primele locuri 
se află : i.. Orjan Blomquist
(Suedia) 71 p. 2. Lars Frykberg 
(Suedia) 69 p, 3. Ola Hassts 
(Suedia) 61 p. Proba feminină 
fe la Cable, care a măsurat tot 
48 km. r revenit americancei 
Muffy Ritz în 3.40:30. A fost ur
mată de. Beth Paxon (S.U.A.) 
2.40:48 și Sharon Firth (Canada) 
2.44:46. Au luat parte peste 5500 
de schiori

EGG AM ETZEL (Elveția). 
Campionatul mondial pentru Ju
niori la biatlon : 5 Km fete : L 
Sanna Gronlid (Norvegia) 21:58,90 
(1 tur penalizare), 2. Kala Parve 
(U.R.S.S.) 22:03,70 (3), 3. vera

Cenișova (U.R.S.S.) 22:52,30 (3) ; 
10 km băieți > 1. Valeri Kirjenko 
(U.R.S.S.) 30:33,40 (1), 2. Alek
sandr Popov (U.R.S.S.) 30:52,40
(0), 3. Jens Steiningen (R.D.G.) 
31 :03,40 (1).

HAERAKOV (Cehoslovacia). 
Concurs de zbor cu schiurile de 
pe trambulina de 120 m, contînd 
pentru „Cupa Mondială” de să
rituri : 1. Oic-Gunnar Fldjestdl
(Norvegia) 366,5 p (166 m + 171 
m), 2. Milan Tepes (Iugoslavia) 
362 p (164 mz-ț- 16S m). 3. Jlrl 
Parma (Cehoslovacia) 345 p (154 
m + 162 m), Thorn Pedersen (Nor
vegia) 345 p (130 m + 173-m) șl 
Tadeusz Fljas (Polonia) 345 
(139 m 4-, 169 m).

„UNIVERSIADA ALBA

ACTUALITATEA IN HANDBAL
® Returul meciurilor semifinale 

din competițiile europene femi
nine de handbal : „C.C.E." : sild- 
stadt Viena — Radnicki Belgrad 
21—21 (în tur 16—19), s.C. Leip
zig — Spartak Kiev 17—24 (18— 
25) ; „Cupa cupelor" : Topolniky
— Ț.S.K.A. Sofia 22—<18 119—33,
s-a calificat echipa cehoslovacă, 
pentru că a marcat mai mult in 
deplasare !) ; „Cupa IHF": Vasas 
Budapesta — Iskra Partlzanske 
25—16 (23—21).
• Campionatul mondial grupa 

,.B" : serja „A" : Norvegia — 
Italia 26—23, Cehoslovacia — Spa
nia 22—20 ; seria „B“ : Finlanda
— R.P. Congo 33—21. U.R.S.S. — 
Franța 24—18 ; seria ,,C“ : Olanda
— Kuwait 22—15. R.D.G. Bul
garia 24—13 ; seria „D" : S.U.A.
— Israel 27—25. Polonia — Unga
ria 29—25.

IMPORTANTE MASURI PENTRU CA JUDO
SA DEVINĂ TOT MAI SPECTACULOS

HIOMIUL" DE ȘAH
(Urmare din pag. 1)

nea (cu negrele) pe Pinter. 
r Dar ultima rundă a dezlegat 

doar unele din „șaradele44 aces
tui atit de puternic, atit da 
disputat și atit de greu turneu 
zonal. Pentru că acum, cind 
ceasurile s-au oprit, se cunosc 
doar 3 calificați in etapa ur
mătoare a întrecerii. turneele 
interzonale, două locuri urmind 
să se decidă după un baraj 
suplimentar in trei. .

Firește,, partidele centrale ale 
rundei a 17-a erau acelea care 
opuneau pe fruntașii clasamen
tului, sortiți să... încrucișeze 
spadele chiar pe linia de sosi- 

* re. Trei din cei patru lideri, 
văzînd că remiza le este sufi
cientă pentru a se menține în 
frunte, n-au mai pus soarta la 
încercare. Rezultatul de egali
tate a fost repede consemnat în 
întîlnirile Jansa — Șubâ și 
Pinter — Schmidt. în schimb, 
Ermcnkov a întilnit un Ador- 
jan dornic de luptă (deși era 
scos practic din cursă). Marele 
maestru ungur (avînd negrele) 
a ținut să încheie turneul cu 
o victorie. Hotăritoare era acum 
partida Gheorghiu — Prands- 
teiter. în caz de victorie, ma
rele maestru român îi ajun
gea pe Ermcnkov și Schmidt, 
intrînd in baraj. Gheorghiu și-a 
jucat integral șansa în această 
partidă cu mare miză. Intr-o 
.catalană", cl a atacat tot tim- 

s-a izbit de apărarea 
adversarului său. în 
timp, jucătorul nostru

BELLUNO, 24. In cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
lamă au fost stabiliți noi cîști- 
gători : hochei : finala : U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 2—1 (0—1. 1 
1—0). locul 3 : Finlanda — I 
Chineză 4—2 (0—0, 2—1, 2—1). 
semifinale : cehoslovacia — 1 
landa 4—0, U.R.S.S. — R. P. Chi
neză 12—2 : sărituri Q9 m) : I. 
Ghenadi 
197,6 p. 
slavia) 
bugaro 
special 
(Italia) 
(Polonia) 
Tlalka _____ _
km femei : Natalia Furletova 
(U-R.S.S) 27:12, 2. Guidlna Del
Sasso (Italia) 27:44. 3 Iulia Ste
panova (U.R.S.S.) 28:03 ; 30 km: 

1. Vladimir ....... ..
1.12:42, 2.
(U.R.S.S.) ______ ______
Barco (Italia) 1.14:22 ; coborîre : 
Igor Cigolla (Italia) 1:51,13. Jens 
Dinser (R.F.G.) 1:52,90, 3. Ivan
Marzola (Italia) 1:52,99 ; combi
nata femei : 1. Olga Charvatova 
(Cehoslovacia) 35,95 p, 2. ,M.
Tlalka 57,79 p, 3. Monika Hojs- 
tricova (Cehoslovacia) 67,07 p.

sărituri (70 m) :
Prokopenko (U.R.S.S.)

2. Prirhoz Ulaga (Iugo-
196.4 P, '
(Italia) 

femei : 
1:14,M,

L.
2.

1114.53, 
(Polonia) 

femei :

»»’ 
pul, dar 
tenace a 
criză de
n-a ales continuarea cea mai 
exactă, permițind lui I’rands- 
tcttcr să egaleze. Remiză la 
mutarea 38. Celelalte rezultate 
nu mai prezentau importanță 
pentru configurația primelor 
locuri : Ftaenik — Ghindă 
1—0, Sznapik — Gheorghiev, 
Doncev — Mokry, Siempin — 
Farago și Grigorov — Csom 
remize.

CLASAMENTUL FINAL : 1-3 : 
M. Șubâ (România), J. Pinter 
(Ungaria), v. Jansa (Cehoslova
cia) 16 p (din 17 posibile), 4—6. 
E. Prandstetter (Cehoslovacia), 
W. Schmidt (Polonia), E. Er- 
menkov (Bulgaria) 9% 7—8. FI. 
Gheorghiu (România), L. Flae- 
nik (Cehoslovacia) S, 9—12. A. 
Adorjan. I. Farago (ambii Un
garia), K. Gheorghiev (Bulga
ria), K. Sznapik (Polonia) 8SL, 
13. L. Csom (Ungaria) 8, 14. K. 

, Mokry (Cehoslovacia) 7V„ 15—17 
M. Ghindă (România), p". stem- 
pin (Polonia), D. Doncev (Bul
garia) ”, 18. 1. Grigorov (Bulga
ria) 7.

Jucătorii clasați pe locurile 
4—6 vor susține un turneu de 
bara; (dublu tur) pentru desem
narea a doi calificați la . ..Inter
zonale”. Barajul începe In aceste 
zile, la Praga.

Recent, la Frankfurt pe 
Main a avut loc Congresul 
tehnic al Uniunii Europene de 
Judo. Pe ordinea de zi au 
figurat 18 puncte, toate avînd 
insă un numitor comun : gă
sirea celor mai bune soluții 
pentru ca judo-ul să fie cit 
mai spectaculos și de 
loare tehnică mult mai 
cată. In 'acest sens, au 
modificate numeroase _ 
cole din regulamentele de ar
bitraj și de organizare a com
petițiilor internaționale, 
vor intra în vigoare la 
mele întreceri din acest 
Iată cele mai importante 
tărîri.

Durata meciurilor nu 
mai fi diferențiată (5 minute 
pentru tururile eliminatorii și 
7 pentru finale), toate partide
le urmind să se încheie după 
5 minute fără nici un fel de 
pauze : „tactica" multor ju
doka de a solicita întreruperea 
întîlnirilor pentru aranjarea 
kimonourilor sau pentru 
nele accidentări 
practici folosite, de 
scopul odihnei va 
sancționată. Arbitrii 
gurii care vor putea 
meciurile și numai 
20 de secunde (pînă acum pu
teau fi pină la 5 minute), iar 
in cazul repetării, sportivul 
accidentat (simulat sail chiar 
real) va C abandonat Tot 
pentru a nu mai fi întrerupte 
partidele, ieșirile de pe ta
tami, indiferent de motiva
ție (împins de adversar sau în 
urma unui atac finalizat la 
marginea spațiului de lup-

o va- 
ridi- 
fost 

ar li

tă) vor fi penalizate cu chul 
(5 puncte).

De asemenea, pentru dina
mizarea disputelor, trecerea 
de la lupta din picioare Ia 
cea din parter (prilej de res- 
piro) nu mai este admisă de- 
dt în urma unor procedee 
tehnice, iar continuarea dis
putei la parter va fi accepta
tă numai în cazul unor prize 
evidente de osaekomi (fixa
re), kansetzu (luxarc) șt 
shime (strangulare)..

Nu de puține ori erau folo
site unele prize care împiedi
cau adversarii să-și valori
fice atacul și de aceea vor 
fi permise numai prizele cla
sice, celelalte fiind sano- 
ționate direct cu chui.

La aproape toate turneele 
internaționale premergătoare 
Jocurilor Olimpice, cam
pionatelor mondiale și con
tinentale se acorda o toleran
tă de greutate (2—3 kg peste 
limitele categoriei respecti
ve). Incepînd din acest an 
asemenea toleranțe nu mai 
sînt permise, pentru a de
termina concurenții să se sta
bilească la acele categorii la 
care se pot prezenta in con
diții normale de greutate.

în fiecare an se vor organi
za stagii de pregătire 
arbitri, urmind ca
rile competiții să fie delegați 
numai cei care vor participa la 
aceste cursuri.

în fine, pentru apărarea să
nătății sportivilor. controlul 
antidoping va fi extins și 
la finalele pe plan național

3. Sandro Sam- 
196.0 slalom

Nadia Bonfini 
Dorota Tlalka
3. Malgorzata 

1:14,65 ; 10

Nikitin (U.R.S.S.)
Aleksei Prokurorov 

1.13:52, 3. Silvano

Michael Spinks (dreapta) invin- 
gîndu-l prin K.O. pe David Se
ars, își păstrează titlul mondial 

la „semigrea"
Laser-foto : AP—AGERPRES

căre 
pri- 
an. 

! ho-

va

U- 
aparente, 
fapt, in 
fi aspru 
sînt sin- 
întrerupe 

pentru

pentru 
la ma-

COJOCARII Șl MELINTE, ÎNVINGĂTOARE iN S.U.A
(Urmare din pag. 1)

(1 609,35 m) cu timpul 
4:37,00. A fost urmată 
lăteanca Fița Lovin cu 
și de sovietica " "
nova 4:39,56.

In cursa de 
m) pe primul 
Cathy Branta 
nometrată în 9:40,54. Pe 
rile următoare, au sosit 
cică Puică (România) 
și Lynn Jennings 
9:48,53. La săritura in lun
gime, Carol Lewis (S.U.A.) a 
obținut o nouă victorie (6,59 m) 
in disputa cu fetele noastre — 
Văii lonesca (clasată a doua 
cu 6,50 m) și Anlșoara Stanciu 
(clasată a patra cu 6,15 m; a- 
cuzind d ireri la piciorul drept, 
ca n-a executat decit trei să
rituri).

în cadrul competiției au fost 
înregistrate cîteva rezultate 
care constituie noi recorduri

Ravila

de 
de gă- 
4:38,12 

Agletdi-

2 mile 
loc s-a 
(S.U.A.)

(3 218,69 
clasat 

cro- 
! 10CU-

Mari- 
9:41,60 

(S.U.A.)

mondiale pe teren acoperit. 
Astfel, Valeric Brisco-Hooks a 
realizat 22,95 s pe 220 yarzi 
(v.r. ii aparținea cu 23,08 din... 

semifinale), Diane Dixon a a- 
lergat 440 yarzi (402,34 m) în 
52,20 s, rezultat superior cu 
57 de sutimi recordului reali
zat de ea în serii, iar în cursa 
de 2 mile marș, James Heiring 
a fost Înregistrat în 12:07,5 
(v.r. de 12:11,21 îi aparținea din 
februarie 1984). Două perfor
manțe excelente au fost ob
ținute la înălțime : Jim Howard 
2,34 m — record american, și 
la triplu, Mike Conley 17,40 m.

YOKOHAMA. „Maratonul- 
ștafetă", aflat la a treia edi
ții, a fost cîștigat de echipa 
feminină a U.R.S.S. (Bondar- 
ciuk, Smeknova, Ciuhlo, Iva
nova, Sokolova și Bondarenko) 
care a obținut timpul de 
2.18:27. Au urmat-o : Canada 
2.20:18, 3. Marea Britanic 2.21: 
25, 4. R. P. Chineză 2.22:23. 5. 
S.U.A. 2.24:24, 6. România

(Keszeg, Andreescu, Junghiatu, 
Stănescu, Fidatov, Ilie) 2.25:10, 
7. Norvegia 2.25:16, 8. Japonia 
2.25:59. 9. Olanda 2.26:18.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
In cadrul unui concurs 
a avut Ioc vineri seară, 
dezul Patrick Sjoberg 
daliat cu argint la J.O. ’84) — 
în fotografie — a sărit 2,38 m 
la înălțime, rezultat superior 
cu un centimetru recordului 
mondial de sală al vest-ger- 
manului Carlo Traenhardt Pe 
locul secund, Dictmar M6gen- 
burg (R.F.G.) 2,32 m, iar pe 
trei, Thraenhardt, 2,30 m.

care 
sue- 
(me-

7*

■a

SCRIMERI ROMANI PE PLANȘELE INTERNAȚIONALE
Echipa campioană a României 

la floretă masculină, Steaua, a 
concurat la Paris In cadrul „Cu
pei Europei", fiind eliminată In 
cadrul optimilor de finală de 
C.F. Racing Parii, cu 3—9. In se
mifinalele acestei competiții s-au 
Înregistrat rezultatele : A.Z.S. 
Varșovia — Carabinieri Roma 
9—4 șl Tautrerblschofshelm — 
Minsk 8—7. Competiția ■ fost

„TROFEUL CARPAȚI" LA BOB
(Urmare C',n pag. 1)

echipaj a concurat eu curaj și 
abilitate și după două manșe 
se afla pe locul 3, dar cîteva 
inexactități comise >n manșa 
a IlI-a l-a clasat pe locul 4. 
în ultima manșă a obținut un 
timp superior (1:06,30) echipa
jului R.F.G. (1:06,39), insufi
cient Insă pentru a-i depăși 
pe boberii vest-germanl, care 
au rămas pe locul 3. Oricum, 
ținînd seama de unele condi
ții (de pildă numărul de cobo- 
riri de antrenament mai redus 
decît al adversarilor directf și 
de experiența cpmpetițională 
mai mică), rezultatul sportivi
lor români, este notabil, mai 
ales dacă ținem seama că el 
au întrecut alte 17 echipaje, 
printre care unul din R.D.G. șl 
pe toate celelalte din Italia, 
U.R.S.S., Cehoslovacia și Ma-

rea Britanic. Clasament : 1. 
R. D. Germană I (D. Halken- 
berg — E. Braoer) 4:21,48, 2. 
R. D. Germană II (J. Rănger 
— R. Mohring) 4:22,13, 3. R. F. 
Germania (G. Friedrik — J. 
Brihki) 4:24,62, 4. România I 
(R. Vasile — C. Popescu) 
4:24,94, 5. U.R.S.S. I (L Za- 
harcicu — S. Anikin) 4:25,82, 
6. U.R.S.S. — TSKA I (S. Zai- 
kev — Al. Paskov) 4:26,57, 7. 
U.R.S.S. — TSKA II (V. Efri- 
mov — E. Cionlakov) 4:26,63,
8. R. D. Germană III (J. Pie- 
truscha — H. Czudaj) 4:26,83,
9. România III (L. Pap — C. '
Tudor) 4:28,22, 10. U.R.S.S. II 
(VI. Silkln — A. Iasin) 4:28,31... 
12. România IV (D. Degan — 
Ad. Ciobotar) 4:29,58, 13. Ro
mânia V (C. Nagy — Gh. 
Peptea) 4:30,92, 14. România
II (C. Iancu — N. Androne) 
4:31,05... 29. România VI (M. 
Ene — V. Cirllg) 4:42,50.

ciștigată de floreștll vest-ger
manl, învingători cu 8—5 in fața 
celor polonezi.

In tradiționalul patrulater de 
sabie „Cupa Santelli", desfășu
rat in acest an la Budapesta, 
echipa noastră a înregistrat ur
mătoarele rezultate : 2—13 cu 
Ungaria. 7—13 cu Italia si 8—13 
cu Franța. Clasament final : ' 
Ungaria 3 v, 2. Italia 2 v. 
Franța 1 v. 4. România.

In turneul internațional 
spadă de la Tallin, care a reve
nit lui Uwe Proske (R.D.G.). În
vingător in finală în fața sovie
ticului Aguiev (10—6). reprezen
tantul nostru Sorin Saitoc s-a 
calificat în finala de opt, unde 
a fost Întrecut ■ de Krlst (Unga
ria) cu 11—9.

1.
3.

de

TELEX 9 TELEX 9
BOX • La Belfast : Barry

McGuigan (Irlanda de Nord) a 
dispus La puncte, după 10 reprize, 
de Juan Laporte (Porto Rico).

CICLISM • Cea de a rv-a 
etapă a „Turului Valenciel* a 
fost ctștlgată de Jesus Blanco 
Villar (Spania) care a acoperit 
distanta (179 km) în 5h 17:31. 
El a preluat conducerea In cla
samentul general individual, 
unde este urmat de Frits Plrard 
(Olanda) șl Sean Kelly (Irlan
da) a „Marele Premiu” al ora
șului Cannes a revenit olande
zului Van der Poel, care a par
curs 145 km in 3h 45:22.

F O V B A L meri d iane
• Ieri, la Lisabona, în prelimi

nariile C.M. (grupa a H-a): Por
tugalia — R.F. Germania 1—2 
(0—2). Au marcat : Diamantlno 
(mln. 56). respectiv Littbarskl 
(mln. 28) șl Voiler (mln. 37),
• Campionatul european de ti

neret, grupa a 2-a : la Lisabona:
B. F. Germania 
marcat Jorge Silva 

80), respectiv : 
78 din 11 m). da- 
Suedia 3 p (3 ]), 

Ceho-
R.F.G.

Portugalia — 
2—1 (1—0). Au 
(mki 17 șl
Foddeer (mln 
samentul : 1.
2. Portugalia 3 p (4 j), 3. 
slovacia 2 p CL j), 4.
2 p (2 j).
• ITALIA (et. 20) : Ascoli — 

Avellino 2—2, Udinese — Como 
<—1, Napoli — Lazio 4—0, Roma 

Fiorentina — 
Inter —

— Verona 
A taianta

L
3.

— Milan 0—1, 
Sampdoria 0—3, 
1—1, Juventus 
Cremonese — 
Clasamentul : 1. Verona 29 p,
2. Inter 28 p, 3. Torino 26 p, 
4. Milan și Sampdoria 25 p.^
15. Laaio 10 p, 16. Cremonese 8 p.

o FRANȚA (et. 26) : Rouen — 
Toulouse 0—2, RC Paris — Mo
naco 0—1, Tours — Brest 1—1, 
Auxerre — Nantes 1—0, Lens — 
Lille 2—0, Marseille — Bordeaux 
0—1, Bastia — Paris SG 1—2. 
Clasamentul : L Bordeaux 43 p.

Torino
1—1, 
0-4).

Î. Nantes 36 p (25 j), 3. Auxerre a — .
(» j) .
20. RC Paras 14 p (M j).
• r.d. germana (et. 15) t

Rostock — Vorw&rts Frankfurt 
pe Oder 1—3. SuM — Jena 1—2, 
Dynamo Berlin — Chemie Ldr- 
pzs« 5—1, Dynamo Dreeda — Aue 
3—1, FC Karl-Marx-Stadt — R.esa 
2—0, Lokomotive Leipzig — Mag
deburg 2—1, Brandenburg — Er
furt 0—2. Clasamentul : i. Dyna- 
mo Berlin 26 p, 2. Dynamo 
Dresda 23 p. 3. Lok. Leipzig 
22 p... 13. Chemie Leipzig 9 p,
14. Subl 2 p.
• ANGLIA (et. 28) : Leicester

— Everton 1—2, West Bromwich
— Tottenham 0—1, Arsenal —
Manchester Utd 0—1. Coventry — 
Chelsea 1—0, Liverpool — Stokp 
2—0, Newcastle — Luton 1^—0, 
Nottingham Forest — Southamp
ton 2—0, Queen’s Park — Sun
derland 1—0. West Ham — Aston 
Villa 1—2, Norwich — 'Sheffield 
șl Watford — Ipswich au fost 
aminate. Clasamentul : 1. Everton 
65 p (36 j). 2. Tottenham 51 p 
(36 j), 3. Manchester Utd. 48 p 
(27 j)... 21. LutOC 22 p (25 j),
Stoke 12 p (26 j).

p (25 j), 4. Toulon 31 p
1». Towi 17 p (25 j).

T£LEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
ÎNOT • Rezultate din 

pionatele internaționale 
URSS : bărbați — 100 
— L Polianski 58.11 ; 
mixt — AL Sidorenko 
femei : 100 m spate — 
Virag (Ungaria) 1:04.69 ; 
mixt — Elena Denderova 
800 m liber 
8:51,51

SCRIMA • Concursul Interna
tional masculin de floretă de la 
Paris a revenit scrimerulul sovie
tic Aleksandr Romankov, care 
l-a trrtrecut in finală cu 11—9 pe 
Italianul Mauro Noma.

TENIS * • în sferturi de fi
nală la Bucholz (R.F.G.) : Dirzu

carn
ale 

m spate 
290 ra 

2:05,73 ; 
Katalin 
290 m 
2:19.49; 

Olga Grigorieva

— Zipf 7—5,
— Zverev
— Carlsson 
Segărceanu 
semifinale :
4— 6, 6—3, Svenss’on — Dirzu 6—flC
5— 7, 6—3 • în „sferturi" la
Quinta : Pimek — Lloyd 6—1, 
1—6, 6—4, Stefanki — Beniiabi- 
les 7—5, 7—6, Pate — -Krickstein
6— 2, 2—6, 6—3, Holmes — Con
nors 6—0, 6—3 (!) • în semi
finale la Toronto : Curren — 
Teltscher 6—3. 6—3, Jarryd —
Flbak 4—6, 6—4. 6—3 a Semifi
nale și în turneul feminin de 
la Oakland : Evert Lloyd — Gar
rison 6—3, 6—2, Mandlikova —
Sukova 6—4, 6—0.

4—6.
6—2,

6—3.
5—7, 
Popp

7—6, Birner
6—3, Svensson 
6—1, Popp — 
6—3, 6—4 ; în
— Birner 6—2,
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