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Viata societății noastre socia
liste cunoaște in aceste zile un 
nou și semnificativ moment de 
vîrf, de puternică efervescentă 
politică : alegerile de deputat! 
in Marea Adunare Națională și 
in consiliile populare, de la 
17 martie — act constitutional 
și eveniment de mare Însemnă
tate — cînd, în virtutea largu
lui democratism care definește 
societatea noastră socialistă, 
toți cetățenii patriei cu drept de 
vot se vor prezenta la urne 
pentru a alege în sfaturile ob
știi și în marele sfat al tării pe 
cel mai destoinici și mai buni 
gospodari, pe reprezentanții tu
turor organizațiilor ce intră in 
componenta Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

In intimpinarea alegerilor de deputat!, s-a publicat Mani
festul F.D.U.S., document care a stirnit vie satisfacție și senti
mente de puternică mindrie patriotică in inimile tuturor. Un 
document oglindind, într-o formă cit se poate de sugestivă și 
convingătoare, deopotrivă marile transformări ale tării, in cei 
peste 40 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cu deosebire 
in ultimele două decenii, pe drumul socialismului, al propășirii, 
bunăstării și fericirii poporului, precum și strălucitele perspective 
ce se deschid României socialiste. Un document in al cărui 
conținut se îngemănează logic și firesc realitățile concrete ale 
prezentului, istoricele realizări obținute de poporul nostru, strins 
unit în jurul Partidului Comunist Român, al tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu proiectele viitorului, științific fun
damentate ; un document in care stau alături chipul de astăzi, 
viu și frumos conturat, al Țării cu chipul României de miine, 
așa cum ni se înfățișează din istoricele documente ale Congre
sului al XIH-lea al partidului — o tară și mai puternică, și mai 
prosperă, o fără liberă și infloritoare, urcind noi trepte pe dru
mul socialismului, progresului și civilizației.

Pătruns de un profund sentiment al responsabilității fată de 
destinul națiunii, de un înalt spirit patriotic și revoluționar, 
Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste se consti
tuie într-o remarcabilă platformă politică, intr-un viguros imbold 
spre noi împliniri și izbinzi, spre cutezătoare aspirații. Această 
platformă electorală, pe care o constituie documentele și hotă- 
rîrile adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, reflectă
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FI. Ermurache înscrie un nou 
coș, sub privirile lui AL Vine- 

reanu și G. David 
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Sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

MARII FAVORIȚI ÎN SEMIFINALE
Dlnamo-Chimia Rm. Tilcca

Steaua-LC. Baia nare

3-1 (3 0)

1-0 (10)

Univ. Craiova-A.s. Mizil 3-1 (o-o 1-1)

Poli. Iași-CIL FICC. Slgncl 2 0 (0 0)

100 DE MINUTE CU CRAIOVA
La startul „sferturilor*  „Cu

pei României*  la fotbal, desfă
șurată in cadrul „Daciadei* , se 
spunea că echipele mici, adică 
„buturugile*  de miercurea tre
cută, își vor primi pedeapsa 
pentru cutezanța de a fi eli
minat o echipă de „A*  (S.C. 
Bacău) și una ca și de .A" 
(Dinamo Victoria). Calculele e- 
rau intărite și de faptul ci 
A.S. Mizil avea in față o mare 
specialistă a cupelor europene 
(Universitatea Craiova), iar 
micul C.I.L., un fel de Cilly- 
Willy al Cupei, primea replica 
unei echipe decise să-și înari
peze — prin CUPA — jucătorii 
cam pieriți in campionat (Poli
tehnica Iași).

Iată însă că toate aceste 
calcule s-au răsucit, cum se 
spune, pe drumul de la ves
tiar spre gazon. Presupusul e-

chilibru de la Ploiești s-a 
frint repede. Dinamo a deschis 
scorul printr-un jucător de 
ieri (Dragnea), l-a majorat 
printr-unul de azi (Suciu) și 
l-a incheiat printr-un jucător 
de miine (Sorin Răducanu). Pe 
de altă parte, la Cluj-Napoca, 
Boloni a mai confirmat o dată 
justețea aducerii lui la Steaua, 
chiar și la 32 de ani, printr-un 
gol care, fără să fie copia ce
lui din poarta lui Zoff, a în
semnat victoria.

Dar „sferturile*  Cupei au 
început abia după pauză, prin

Toată stima pentru aceste 
două echipe mai mici, care au 
fost sarea și piperul Cupei in 
februarie. Toată stima pentru 
mândra rezistență a ex-ploieș- 
tenilor de la Mizil și a celor
lalți tineri din echipă, a aces
tor jucători care, de la Cojo- 
caru la Simaciu, au trăit in
tr-o săptămână ceea ce nu au 
reușit să implinească in ani 
de trudă anonimă. Toată stima 
și pentru talentatul antrenor 
Costică Moldoveana, cel care, 
uitindu-se la ceas in minutul 
100 și dindu-și seama că de 
partea cealaltă nu sînt alții 
decit Ștefănescu, Câmătaru,

Divizia „A“ de baschet (m)

STEAUA [77-75 CU DINAMO], 
VIRTUALĂ CAMPIOANĂ

Meciul, spectaculos ți deosebit de echilibrat, a fost decis cu
20 de secunde înaintea fluierului final

La capătul unei întreceri 
mare spectacol, cu dese 
pasionante 
scor, echipa 
trenori Mihai 
Cimpeanu) a 
ția DINAMO 
(antrenori 
și Vasile 
(42—41) și 
campioană 
ua totalizează 58 p și este ur
mată in clasament de : 2. Di- 

X 
47 p, 4.

cu 
răsturnări 
STEAUA

de 
și 

de 
(an-

Nedef și Mircea 
întrecut forma- 

BUCUREȘTI 
Gheorghe Novac
Popa) cu 77—75 
a devenit virtuală 
a României.. Stea-

Brănișteanu, la capătul unui 
contraatac al cărui artizan 
a fost tot el. Pină atunci am 
asistat la o dispută aprigă, in 
care evoluția scorului a ți
nut publicul cu sufletul la 
gură ; acesta, la rindul lui, a 
aplaudat deseori la „scenă 
deschisă**  numeroase faze, 
care de care mai spectaculoa-

Dumitru STANCULESCU

p.namo București 57 
ICED—CSȘ 4 București 
Dinamo Oradea 45 p.

Intîlnirea de ieri, 
șurată în sala Floreasca (fi
rește. arhiplină la acest tradi
țional derby), a solicitat la 
maximum nervii jucătorilor 
și ai_  spectatorilor, iar rezul
tatul a fost decis cu 20 de se
cunde înaintea fluierului fi
nal, printr-un coș înscris de

(Continuare in vag 2—3)

desfă

„Dinamoviada internațională de iarnă"

ÎNTRECERI SPECTACUEOASE, APIAIJOAEE 
CU CĂLDURĂ DE ASISTENJĂ

POIANA BRAȘOV. 27 (prin 
telefon). Cea de-a IX-a ediție a 
„Dinamoviadei internaționale de 
iarnă**  a început în cele mai 
bune condiții. Zăpadă este din 
belșug, vremea geroasă tace ca 
pîrtiile de concurs să se pre
zinte foarte bine, iar secreta
riatul competiției — asigurat de 
Margareta Dumitru și Dorin 
Tulai (de la Centrul de calcul 
al Min. Ind. Metalurgice), îm
preună cu Anca Drăghiciu 
(Brașov) — este computerizat 
și oferă o operativitate exce
lentă în aflarea rezultatelor, 
fapt esențial pentru comenta
torii de presă. La întreceri sînt 
prezenți sportivi și sportive de 
la Dinamo (U.R.S.S.), Dynamo 
(R.D.G.), Gwardia (Polonia), 
Ruda Ilvezda (Cehoslovacia) și 
Dinamo (România).

In prima zi au avut loc pro
bele de slalom uriaș (m + f) și

cursele de fond 30 km (b) și 10 
km (f). Pirtia de sub teleferic, 
exemplar amenajată, a oferit 
condiții egale tuturor competi
torilor. Prima manșă, marcată 
de antrenorul Nicolae Barbu 
(45 de porți), a permis sporti
vilor să-și etaleze calitățile. 
Cehoslovacul Marian Biriș, par
ticipant și la cursele din „Cupa 
Europei**,  a parcurs traseul cu 
multă dezinvoltură și a obținut 
cel mai bun timp. Polonezii 
Jan Walkocz și Janus Wrobel 
s-au aflat în apropiere. Dintre 
sportivii români cel mai bine 
s-a situat Mihai Bară (pe po
ziția a Vl-a), iar Vili Podaru, 
Dan Iliescu și Csaba Portik au 
avut ezitări, care i-au costat 
zecimi de secundă prețioase.

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)

Deși a intuit traiectoria, portarul Racolțea nu a putut reține 
balonul șutat de la 11 m de Dragnea și... 1—0. (Faza din me
ciul Dinamo — Chimia 3—1). Foto : I. BĂNICĂ
efortul echipelor mici. Așa se 
face că C.I.L. avea să cedeze 
— după mari ocazii — abia in 
minutul 83, iar băieții din Mi
rii aveau să joace de la egal 
timp de 100 de minute cu Cra
iova, echipa care se obișnuise 
si joace prelungiri numai pen
tru a elimina pe Bordeaux, cu 
Ciresse fi Țigana.

Lung, Țicleanu. Cirțu etc., și-a 
amintit că acum 20 de ani mar
ca două goluri in poarta celebru
lui Penarol, chiar la Montevideo.

Toată stima, in sfârșit, pen
tru C.I.L. Sighet, care ne a-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-31

JUCĂTORI DIN 14 ȚĂRI LA STARTUL CAMPIONATELOR 
INTERNATIONALE DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

• Incepind de vineri, trei zile de mare spectacol in Sala sporturilor 
120 de jucători fruntași din Europa ți Asia • Sportivii români, deciși

După Ljubljana (noiembrie
1984) și Ostrava (februarie
1985) , șirul marilor competiții 
ale tenisului de masă continuă, 
incepind de vineri, in Sala 
sporturilor din Brașov, cu Cam
pionatele internaționale ale 
României, Ia startul cărora vor 
fi prezenți jucători și jucătoare 
din 14 țări din Europa și Asia. 
Această competiție, organizată 
cu puțin timp înaintea Cam
pionatelor mondiale de la Gd- 
teborg, ocupă un loc impor
tant în activitatea generală a 
tenisului de masă, dovadă că 
ea este inclusă in circuitul 
pentru „Marele Premiu**,  acor-

dind maximum de punctaj. 
Drept urmare, pe cele opt mese 
instalate in Sala sporturilor 
din Brașov vor evolua o 
serie de sportivi care au o 
carte de vizită impresionantă 
pe plan internațional, câștigă
tori a numeroase concursuri 
de anvergură și care doresc 
să-și îmbogățească palmaresul 
cu noi victorii.

In prim-plan se situează, de
sigur, formațiile R. P. Chineze
— multiple campioane mondiale
— și R.P.D. Coreene (locul 3 
la ultima ediție a C.M. — fe
minin), dar și reprezentativele 
Iugoslaviei, Ungariei, U.R.S.S.,

din Brașov • In competiție, 
să aibă o comportare bună

Franței ș.a. au in palmares re
zultate de prestigiu la „euro
pene**  și „mondiale**.  De alt
fel, o succintă trecere în re
vistă a celor peste 100 de com
petitori aduce în prim-plan pe 
Zhu Juan, Huang Weiguan 
(R.P. Chineză). Cho Yong Hui, 
Cho Jong Choi, Pang Chun 
Dok (R.P.D. Coreeană) — in
tre primii 50 de jucători al 
lumii, Zsuzsa Olah (Ungaria) 
— locul 6 în Europa, 15 în 
lume, 3 in „Grand Prix“. 2 In

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in nao 2—31

Vasile Florea și Maria Alboiu își fac reintrarea la „internaționale'



MANIFESTUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI In cadrul finalelor

jNDEMN SPRE NOI ÎNFĂPTUIRI
(Urmare din pag. 1)

voința și aspirațiile de progres ale întregului popor. Alegerile 
vor prilejui, prin urmare, o nouă manifestare a democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, reafirmarea unității de voință 
și acțiune ale întregii națiuni în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
garanție a consolidării și dezvoltării mărețelor cuceriri revolu
ționare dobindite de poporul nostru, a viitorului luminos al pa
triei. Actul constituțional de la 17 martie va da, totodată, ex
presie hotărîrii nestrămutate a tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră de a transpune in fapt platforma F.D.U.S., de a îndeplini 
exemplar sarcinile și obiectivele celui de al VIII-lea cincinal 
ale celei de a treia etape a realizării Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. „Frontul Democrației și Unității Socialiste 
cel mai cuprinzător organism democratic al țării, ce reunește, in 
cadrul său, toate categoriile de cetățeni din patria noastră — se 
■pune în Manifest — se prezintă In alegeri cu hotărirea fermă 
de a face totul pentru Înfăptuirea in cele mai bune condiții a 
acestei platforme" care asigură dezvoltarea armonioasă a Româ
niei socialiste, ridicarea ei necontenită pe noi trepte de civili
zație și progres

In atmosfera de puternic entuziasm și elan creator care-i ani
mă pe toți fiii patriei socialiste, in preajma importantului eve
niment din viața obștii, sportivii țării, activiștii și tehnicienii 
mișcării noastre sportive se simt puternic stimulați de vibrantele 
chemări ale Manifestului, sint hot&riți să nu precupețească nici 
un efort menit să contribuie Ia Înfăptuirea platformei electorale 
a F.D.U.S. Prin votul pe eare-1 vor acorda celor mai buni dintre 
cei buni, ei își vor exprima astfel recunoștința profundă 
pentru condițiile minunate de afirmare create acestui domeniu 
al activității sociale, pentru grija deosebită pe care secretam 
general al partidului, președintele Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a cărui candi
datură in alegerile pentru Marea Adunare Națională, in circum
scripția electorală nr. 1 „23 August*  din Capitală, a fost primită 
eu unanimă satisfacție și bucurie — • manifestă fată de conti
nua propășire a educației fizice și sportului, care in ultimele 
două decenii, in EPOCA CEAUȘESCU*,  au căpătat dimension: 
Impresionante, au atins cote fără precedent atit in domeniu! ac
tivității de masă, cit și în planul marii performanțe. Votul lor 
va exprima totodată convingerea fermă in perspectivele de afir
mare și mai viguroasă, alături de toate celelalte domenii, a 
■portului românesc.

I
I

ir

pe țară

VATRA DORNEI, 27 (prin 
telefon). Din nou — ca și săp- 
tămîna trecută — orașul găz
duiește importante competiții 
sportive de masă. De data a- 
ceasta, la startul întrecerilor 
sint prezenți purtătorii crava
telor roșii cu tricolor. Luni, in 
gara Vatra Dornei-Băi au 
coborit neîncetat, din toate 
trenurile, copii — mici de sta
tură, ca niște mogildețe, dar 
cu alură de... cosmonauți. da
torită costumelor speciale, divers 
și viu colorate — purtînd schi- 
uri, sănii, căști de protecție. 
Au trecut podul peste Dorna 
înghețată și. prin parcul sta- 
țiunii. s-au îndreptat spre ho- 
telurile -Bradul". „CaUmanii", 
Dorna".
Timpul,

basm. Peisaj alb.
§ peste care ninge.

g

3

aici, este ca de 
strălucitor. 

__ domol, cu 
Ș fulgi mari. Așa se intimplă in 

fiecare dimineață, fără să se 
depună, insă, prea multă ză- 
padă. Pretutindeni stegulețe 
colorate, afișe, pancarte care 
anunță „Festivalul pionieresc 
al sporturilor de iarnă". De 

$ fapt, acțiuni incluse in cadrat 
ă finalelor

de iarnă 
ediții a

'Secare dimineață.

g padă.- - V__

pe țară la sporturile 
ale celei de a 4-a 

_ competiției sportive 
$ naționale -Daciada*  : finale la 

<chi

g afara
Ș .-.uiere.

sanie.
in Erai, 

de 
.carnaval al

biatlon. 
in 

in- 
ză-

alpin, 
anunță.

festivităților 
---------- - un------------- ----- __ 

$ oezii". Un program bogat, com- 
pictat și cu o gală de filme 
sportive *> un spectacol. O 
sărbătoare cultural-snortivă a 

$ p onierflor — circa 31» — ve- 
niți de pretutindeni din tară, 
ei fimd campioni Județeni 
si mun:eip:a!-.»i B*j~jre«t:

$ . Cupa pionierii **r*.
5 Miercuri — la ora 9.39

fi 
la

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS DE MASA
(Urmare din oao l)

„Top 12“ și 2 in .Trofeul 
Joola", Edith Urban (Ungaria) 
— 11 în Europa și 26 in lume. 
Narine Antonian (U.R.Ș_S) — 
9 in Europa, Branka — - - 
(Iugoslavia) — 4 in 
Prix“, 7 in Europa, 
Renverse (Franța) — 
.Cupa Mondială” 1984, 
Mazunov (U.R.S.S.) -
.Trofeul Joola“ 1984. Și enu
merarea ar putea continua, in- 
durindu-i pe Anita Zaharian, 
Daniela Gucrguelceva, Jean 
Michel Salve etc.

Așadar, din toate punctele 
de vedere. Campionatele Inter
nationale de tenis de masă ale 
României se anunță ea • eom-

Batinici 
_ Grand 
Patrick 

11 tn 
Andrei 

■ 9 in

petiție de prim rang, iubitorii 
acestui sport avind posibilita
tea să asiste la partide de un 
înalt nivel tehnic *â  specta
cular.

Desigur, pentru o reprezen
tare cit mai bună, sportivii 
noștri se pregătesc cu asidui
tate. După cum ne spunea an
trenorul coordonator al lotului 
masculin. Virgil Bălan, toți 
sint apți pentru joc, ei efec- 
tuînd in aceste zile ultimele 
antrenamente. Deci, alături de 
Andras Fejer, care 
cat și la recentele 
internaționale ale 
ciei de la Ostrava.
reintrarea și campionul Vasile 
Florca, tar în echipa feminină 
Maria Alboio si Otilia B4- 
descu, fiecare cotat printre

s-a remar- 
Campionate 
Cehoslova- 

iși va face

banii jucător: europeni. Maria 
Alboiu este pe locul 13 in „to
pul european*  și pe 45 In 
lume, iar Vasile Florea și Oti
lia Bădeseu s-au numărat 
tre medaliații celei dinții 
(de la San Marino) a 
cursului -Europa Top 12“ 
tru juniori- Alături de ei, Ro- 
dtca Urbanovici, Ne’a Stoinea, 
Maria Losonrzi. Kioga Lohr. 
Simion Crișan, Călin Toma. 
Eugen Florescu. ca să-i amin
tim doar pe cițiva dintre re
prezentanții noștri. In urma 
ultimelor verificări de ari, an
trenorii vor stibili componența 
celor două echipe ale Româ
nie:, restul sportivilor noștri 
ttrmind să evolueze în probele 
individuale- Pentru toți, insă,

prin- 
ediții 
con- 
pen-

T, DIMMOVHDA KIBWIIOHU Dl IARM“
(Urmare din pag. 1) Vili Podaru. situat pe poziția

s-a dat primul start la schi 
alpin. O stație de cronometraj 
electronic a Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din Cluj- 
Napoca (realizatori, prof. 
Ursuțiu și P. Laszlo) asigură 
buna desfășurare a concursu
lui. Primele pleacă (de la 150 
m distanță) fetele de 11—12 
ani... Clar : cele din Brașov, 
Suceava. Harghita. Sibiu alu
necă bine, realizînd timpi 
foarte buni ; cele din Giurgiu, 
Teleorman. Brăila â'in mai în
cet și mai cad... Cel mai bun

v.

roșii. La ora 12 se încheie 
prima manșă și, cu acest pri
lej, solicităm numele celor care 
au realizat cei mai buni timpi 
la cele patru categorii. Sur
priză : toți sint din același ju
deț — Harghita : Sebastian Cșiț, 
Cristina Dobreanu (11—12 ani), 
Tunde Abraham și Batond Co- 
lumban (13—14 ani).

După-amiază, după desfășu
rarea manșei a 2-a. 
mele locuri în ..Cupa 
lor" la schi.alpin, slalom uriaș 
— fele (11—12 ani) : 1.

pe pri- 
pionieri-

Nerăbdători tnre pirtie — secvență de la . F. sti. aiul pionieresc 
al sporturilor de iani" de la Vatra Dornei. Foto : Vasile BAGEAC

timp : Cristina Dobreanu din 
comuna Subcetate. reprezen
tanta județului Harghita... La 
13—14 ani. luptă strânsă intre 
reprezentantele județelor Bra
șov. Alba. Harghita. Pionierii, 
mari iubitori ai schiului, luptă 
cu zăpada, cu capcanele ei de 
gheață, cu secundele, zboară 
printre stegtilcțele albastre șii€

concursu! 
pe care 
o notă cit

Ziua de 
vată compet: 
să notăm

, 1,
reprezintă un test, 
am dori absolvit cu 
mai mare.
vineri va fi rezer- 

ei pe echipe —
că întreaga întrecere 

se desfășoară sistem elimina
toriu —. primele adversare ale 
reprezentativelor noastre ur- 
mind a fi echipele Franței și 
Ungariei (masculin). Poloniei 
și Ungariei (feminin), capii de 
serie fiind stabiliți, conform 
palmareselor. teamurile R. P. 
Chineze, Ungariei (masculii^, 
R. P. Chineze și P..P.D. Co
reene (feminin).

Primele reprezentative au și 
sosit Ia locul de concurs, an
trenamentele de acomodare 
desfășurindu-se din plin. Oas
peții se arată încântați de con
dițiile oferite de organizatori 
și promit dispute <_  _____
clasă.

rganizaton 
de Înaltă

Cristina Dobreanu (Harghita), 
2. Mihaela Piticii (Brașov), 3. 
Andreea Ignat (Cluj) ; (13—14 
ani) : 1 Dalma GyErfi (Brașov),
2. Tunde Abraham (Harghita),
3. Elena - Tobîrnnc (Neamț) ; 
băieți (11—’2 ani) : 1. Sebas
tian Schmid! (Brașov), 2. Ra
du Cosmin (Covasna), 3. Se
bastian Criț «Harghita) ; (13— 
14 am) : 1 Alexandru Roman 
(Covasna). 2 
(Harghita). 3.
(Brașov). Pe

— Brașov.
Joi, inceoînd de la ora 9,30, 

in cadrul f-rlcior „Cupei pio
nierului" vor avea loc probele 
de sanie și de biatlon.

B.-itond Columban 
Loredan Schmidt 

județe, locul I

r-■

Modesto FERRARINI

Pe aceeași pîrtie au concurat și 
fetele, dintre care cea mai bună 
S-a dovedit Ingrid Zakova 
(Cehoslovacia). Manșa a Il-a. 
în aranjamentul antrenorului 
sovietic Vladimir Andreev 
(mult mai rapidă), a triat sever 
pe concurenți. Fiecare a riscat 
totul pentru o clasare cît mai 
bună (cine nu riscă, nu cîști- 
gă !). Dacă Biriș și-a făcut 
cursa corect, de menținere a 
poziției, ceilalți aspiranți la po
diumul de premiere riscînd au 
comis greșeli și... au abando
nat. Printre aceștia s-au aflat 
Îi cei doi schiori polonezi. Au 
ost Insă unii care au șl cîști- 

gat, așa cum este cazul Iul Mi
nai Bâră care, mergind foarte 
bine în manșa a Il-a, a obți
nut un merituos loc III, ca și

Viu Podaru, situat pe poziția a 
V-a. La fete, Zakova a invirj 
dar, iar Mihaela Fera (Româ
nia) a mers foarte bine In 
manșa a Il-a și a promovat pe 
poziția a V-a.

Feericele trasee din Poiana 
mică, unde au avut loc cursele 
de fond, nu au fost răsplătite 
cit de cit printr-o comportare 
onorabilă de sportivii și sporti
vele noastre.

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
uriaș, băieți : 1. Marian Blri*  
(Ceh.) 2:11,25 ; z. Serghei Ste
fanov (URSS) 2:12,SS ; S. ---- ’
Bârâ (România) l:14.n ; 
hur Romanowski (Pol.) !
5. Vili Podaru (România)
6. Mihail Danilov (URSS) 
Fete : 1. Ingrid Zakova

1.
MlhaJ 

4. Art- 
2:15,24 ; 
2:14,13;

(Ceh.)

; 2. E.3 Grabe*  ska (PoL) 
2:19^2 ; 3. Natal'a Belosludeva 
(URSS) 3:21.57; *-  Hclupska
(Cer.) ; 5. Mihaela Fera
(Boolnia) 2^3,31 ; <. Galina
Șigortova (VHSS) 2:23,71; 7. De
lia Parate (Ror.iănia) 2:23,85;.M 
li. Claudia Pe^o’zche (Româ
nia) Ford, 39 km (b): 1.
Milan Blasko (Ceh) lh2i:3a.5;2. 
Karstln Brar.dt (RDG) lh27:04,3; 
3. Aleksandr Vskalenko (URSS) 
1U27:IM^- 12. loan Lungoctu
(Român-a) Ih34i24.6: 13. Attfla 
Caalle (România) lh35:54,2 : 14.
Ioan Negrea (România) lh39:08,9; 
15. Florentin Burcă (România) 
1040:54).2. 10 km (D : 1. Anfisa
Romanova (URSS) 2. An
tonina Ordina (URSS) 31:3«,C: 3. 
Am Pasiarova (Ceh) 32:11^;— 
lt. Deana Hangan (România) 
34:41,0... 13. Edith Bako (Româ
nia)

Joi se dispută slalomul special 
pentru fete și cursa individuală 
de biatlon pe 20 km.

DE LA F. R RUGBY
nefavorabile

1.

Datorită vremii 
persistente, programul campiona
tului de rugby (returul) a fost 
modificat după cum urmează :

Divizia „A" (seria I șl a n-a)
— începe vineri 15 martie, ur

mătoarea etapă avind loc dumi
nică 24 martie.

Divizia „B" — Tineret
— Începe duminică 24 martie 

(seriile a n-a șl a IV-®)
— Începe duminică 7 aprilie (se

riile I, a ITT-a șl a V-a)
Divizia „Juniorilor și școlari

lor"
— Începe duminică 14 aprilie 

(toate seriile).

Programul In continuare, cu 
datele celorlalte etape, va fi tri
mis cluburilor de F. R. Rugby.

DIVIZIA ,,A'4
FINALELE LA SĂRITURI

CU SCHiURILE
La Borșa s-au desfășurat în

trecerile de sărituri cu schiu- 
rile din cadrul etapei finale a 
„Daciadei" de performanță pen
tru seniori și juniori mari. RE
ZULTATE TEHNICE : seniori 
— 1. Wilhelm Gross (A.S.A. 
Brașov) 188,1 p (97 m + 102 
m), 2. Ion Runeeanu (Dinamo 
Brașov) 174.9 p (94,5 m + 99 
m), 3. Attila Mezei (Dinamo 
Brașov) 152,7 p (91 m + 87 m) ; 
juniori mari — 1. Attila Mezei 
152,7 m (91 m + 87 m), 2. Radu 
Ramon (C.S.S. Brașovia) 134,1 
p (88 m + 81 m). 3. Dan Bâ- 
lașu (C.S.Ș. Brașovia) 91,5 p 
(75 m + 63 m). (Gh. PETER — 
©oresn.)

(Urmare din pag. 1)
DE BASCHET (m)

se. Dar să redăm cîteva sec
vențe din evoluția scorului : 
Steaua — Dinamo : 12—4
(min. 4), 26—16 (min. 11), 26— 
27 (min. 15), 30—27 (min. 16), 
52—49 (min. 25), 52—55 (min.
26), 58—63 (min. 29), 63—63
(min. 31). Din acest momenta 
început 
fiecărei 
rindul la conducere, dar la di
ferențe de numai un punct, în 
plus 
petate 
litate. 
tat în 
le-am 
comis 
și ratări, tensiunea nervoasă și 
oboseala spunîndu-si din plin

cu adevărat finala, 
echipe revenindu-i

in re
de ega- 
au lup- 
rareori 

dar in atac au 
destul de multe greșeli

înregistrindu-se 
rânduri scoruri 

Ambele formații 
apărare cum 

văzut.

In aceste momen- 
Sleaua a greșit, 

mai puțin, iar Brăniș- 
(care a făcut. în gene- 
partidă foarte bună) a 

coșul victoriei, după 
el majorase - scorul de 

S-au mai 
de la Steaua Er- 

Opșitaru și V. loan, 
Dinamo, Niculescu 

in echipă, dar cu un 
nefericit). Vinereanu și

cuvintul. 
te decisive 
totuși, 
teanu 
ral, o 
marcat 
ce tot 
la Ti—72 la 75—72. 
evidențiat 
raurache, 
iar de la 
(factotum 
final
Uglai. Au marcat : Ermurache 
26, Brănișteanu 12, Cernat 
Opșitaru 12, Ardelean 4, 
loan 9, Căpu«an 2 (a mai 
cat Netoiițchi), respectiv 
culescu 29. Vinereanti 14, Bra- 
boveanu 1T i David 6,
V. Constantin 4, Marinache 2. 
(a mai jucat lacob). Eliminați 
pentru 5 greșeli personale :

12, 
V.

Căpușan (min. 38), respectiv 
Vinereanu (min. 37) și Uglai 
(min. 33). Foarte bun arbitra
jul prestat de A. Atanaseseu 
și Al. Guță.

In meciul de deschidere, e- 
chipa ICED—CSȘ 4 BUCU
REȘTI a dispus de DINAMO 
ORADEA cu scorul de 105—80 
(56—40), la capătul unei între
ceri dominată permanent de 
elevii antrenorilor Dan Ber- 
eeanu și Silviu Rotaru care, 
prin acest rezultat, și-au asi
gurat locul 3 in clasamentul 
final. Și pentru orădeni (an
trenori Ladislau Nagy 
Vasile Hupoiii) ocuparea
cului 4 reprezintă o perfor
manță bună, pe care nu au mai 
obținut-o d'1 circa 25 de ani. 
Marcat'"**  : Varinescu 22, Mi- 
haleea 17, C. loan 17, Grădiș- 
tcanu 14, Votca 12, Ivasccncu 
15, Chirci 2. Mărgărit 4, Pă-

lo*

UNGĂ

GIMNA

ARAD :
TIMIȘ O AR 
BAIA MA 
BACAU :

Ieri au pl 
gimnastele 
care vor p 
cestei săptă 
Întrecere in

BUCUREȘ

Meciul

LOTO-PRONOS
• Tragerea 

a Mărțișorului 
mîine în sala 
nei nr. 2, cu î
16,30. După efe 
va urma un 
trarea liberă.

Mai gră 
partea a 
masculin 
la sfîrșitu 
continuă 
mată etap 
a 13-a a 
luarea a 
oficiale 
masculin 
gramată 
duminică)
unor cons 
ținînd se 
ciere de 
al echipei 

Totuși, 
rea campi 
că într-o
multă ang 
preocupare 
gumente ? 
tului, H.C. 
Steaua (ac 
o misiune 
drept), au 
dar nu în 
plă forma 
unor parti 
tă, interes 
rului. La
mișoara ( 
chipă care, 
tă în șah 
Constructo 
mos. de 
federal
la acest j

Intilnirea 
pele de J 
României, 
pesta, s-a 
gazdelor 
vlrstă. 17- 
anl (3—2' 
15—16 ani 
tanțlt noșt 
țațele : ca 
Lanyi 6—4.
1—6, 7—5 7 
6—2, 6—' 
7—6. 6—2

TURNEELE FINALE
Ieri au inoeput la Zalău (lo

curile 1—6) și București (7—12) 
turneele finale cu nr. 4 ale cam
pionatului masculin de volei.

IN DISPUTA FRUNTAȘELOR - 
REZULTATE SCONTATE

73 (prin telefon). De 
Sala sporturilor din 

cunoaște o animație 
aici dindu-și IntUnire 
v-, leiulul masculin. O

ZALAU. 
miercuri, 
localitate 
deosebită, 
fruntașele
asistență numeroasă (biletele de 
intrare s-au epuizat de cîteva 
zile' a ținut să fie prezentă încă 
de la primul fluier al arbitrilor 
La jocurile p ogramate. Interesul 
a fost cu atît mai mare, cu cît 
în' deschidere evolua formația 
favorită — Eicond-Dinamo. Cu 
mult înainte de începerea jocu
lui un grup de suporteri cu 
șepcuțe alb-roșii își încuraja e- 
chipa. Și ei aveau să aplaude In 
final victoria favoriților : 
ELCOND-DINAMO ZALAU — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
—11, 8, 8). O partidă de
angajament, dar fără virtuți teh
nice deosebi*e.  în care sălăjenii 
au dorit mai mult victoria, 
care au obținut-o, dar nu 
emoții, voleibaliștii din
șov punîndu-le serioase proble
me. După primul set. cîștigat des
tul de ușor de gazde, în urmă
torul voleibaliștii din Zalău au 
condus cu 9—4. dar au fost 
egalați, pierzând în final. In cele
lalte două seturi, localnicii au 
fost mai insistent! și au cîștdgat 
pe merit. Remarcați : Tutovan șl

fS, 
mare

Pe 
fără 
Bra-

sarica 2, resp^tlv Radulescu 
32, Szabo 14 Costin 14, Rosa 
6, Fodor 2, Gellert 8. Tavaszi 
4. Au condus bine, un meci 
fără probleme, M. Aldea și Z. 
Raduly.

Astăzi. în 
loc ultimele 
neului final, 
la ora 13 : 
— Dinamo Oraden, Steaua — 
ICED. După ultima întîlniro 
va avea festivitatea
premiere.

sala Floreasca, au 
partide ale tur- 
griipa 1—4 : de 

Dinamo București

8».N\ .*:T*DNAREA
INDISCIPLINEI

de

Analizind acte*;*  de indisci
plină petrecuie la meciul di
vizionar „A” Pnpid — Acade
mia Militară Mc -.nică Fină, 
disputat in sala Rapid, Biroul 
F.R. Baschet a hotărit urmă
toarele sancțiuni :

Codre (El), 
arbitrat cor 
C. Radu, 
dintre STE 
TEA CFR
cheiat cu s 
în favoare a 
mul set, 
nute, a 
sântă, milita 
serios pent 
den ții greș 
ApoL, steliș 
joc și s-au 
pe fondul 
venilor, ca 
mai multe r 
păstrați 
cu Tractorul 
folosit form 
călu, Consta 
(Macavei), 
la învinși s- 
și Stoian. F 
trajul cuplul 
Pitarii.

In ultimul 
EXPLORĂRI 
(12, 11, 12) ca 
du-se serios p 
ria în fața băi 
dat o replică 
acestora Cor 
bun de pe t 
Tutelea și 
avut în Pop 
mai buni ju

Programul 
următorul : 
Tractorul. Di 
EIcond-Dînam 
rări — Steau

— ridicarea 
ganizare a 
chet în s 
15 martie ;

— suspenda 
Gh. Mădîrjac 
rea sezonul
1985—1986), V. 
etape), E. Ne 
ridicarea dre 
duce echipe 
antrenorului
toți de la A 
Mecanică Fină



lONATUlUFHWAlw
ni, zuitauul de egalitate (16—16) este
lui echitabil și câ tinerii handba-
»ut Iiști timișoreni au jucat bine,
: și cu excepția finalului partidei, 
ra- clnd au cedat pasul. Un alt re-
lui, zultat semnificativ este cel din-
Re- tre Minerul Cavnic (pe care
ale mulți o văd de pe acum ...re-
tru trogradată) și Constructorul A-
ro- rad (o formație cu veleități mai
■lui mari). Minerul a cîștlgat (24—23),
jul anunțînd parcă prin acest rezul
te, tat că și lupta pentru evitarea
•e- ultimelor două locuri nu poate
cut fi considerată încheiată.

Cum se vede, prima competi- 
țle a calendarului intern în 

ir- handbalul masculin ne promite
iai în continuare partide interesan-
ată te și demne de urmărit. Chiar
kr_ și azi, cînd se dispută cea de a
~n- doua etapă a returului sînt de

Și semnalat cîteva întîlniri echill-
'Ait brațe, al căror rezultat va
îste „cîntări" greu în aceste atrac-
ire, tive dispute din fruntea și din
Im- coada clasamentului. Dintre a-
itul cestea vom nota, în primul 
up- rînd, meciul de la Arad dintre
co- formația locală Constructorul și
Ti- „colega" sa, Constructorul Ora-
e- dea. rreci care, dată fiind si-

nu- tuația în clasament a celor
ală două echipe, nu se anunță de-
ru- loc... colegial. In rest, sînt pro-
TUl gramate jocuri în care gazdele
ent au prima șansă. Iată programul
re- etapei :

— Carpați Mîrșa 
loreasca, ora 16)

— Constructorul Oradea
— Universitatea Craiova
— Minerul Cavnic
— Universitatea Cluj-Napoca

namo București s-a jucat marți (22—22).

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

2-1 LA TENIS [juniori]
:hi- Nandori 2—6, 5—7; cat. 17—18 ani: ■

și Piiski — Cosac 6—1, 4—6, 6—1, .
da- Ferdinand — Oniceag 6—2. 8—1. I
>ria Pflskl — Oniceag 6—2. 6—4, Lassti I
de — Cosac 4—6 7—5 2—6, PQski,

—14 Ferdinand — Oniceag, Cosac 6—4. ■
>ria 4-6. 6—4 • cat. 13—14 ani : Ke- I
en- restes — Onilă 3—6. 0—6. Noszaly |
tul- — Porumb 7—5. 2—6, 6—3. Keres-
e— tes — Porumb 6—3, 6—3, Noszaly ■

— Onilă 6—4. 4—6. 6—4, Kerestes. I 
_5 Noszaly — Porumb. Onilă 2—6, 1
m 5-7.

CURSURI INTERNAȚIONALE |

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

„BUTURUGA MICĂ“ N-A REZISTAT „CARULUI MARE"

nite 
lânl 

a- 
iala 
cu

„Cupa Americii“. Este vorba de 
Daniela Silivaș Camelia Voinea 
șl Marian Rizan. Concursul se va 
desfășura la Indianapolis.

LEI MASCULIN
Au 

șl 
cel 
rA- 
în-

mi- 
?re- 
u-se

I

LO- 
en 
nd

MULTA INCONSTANȚĂ 
IN PLUTONUL SECUND

Participantele la grupa valorică 
secundă (locurile 7—12) a Divi
ziei „A" masculine au furnizat 
spectatorilor prezenți în sala 
Olimpia din Capitală un program 
lung, cu două meciuri-maraton. 
Din păcate, în afara unor spec
taculoase răsturnări de situații, 
ceva demn de subliniat în plănui 
calității nu prea am putut nota.

Partida de deschidere a acestui 
e- 
și 

care

I
I
I

a

De

•bi-
c.

2—0 
țln-

i-au 
dul 
mai

de

cel

este

plo-

u

or

ia

ilor 
;ie-

ouă 
și

) a 
seu, 
tară

antepenultim turneu a opus 
chipele C.S.M.U. Suceava 
C.S.U. Oradea. Un meci 
părea la început la discreția 
sucevenilor, mai bine dotați din 
punct de vedere al valorilor și 
al experienței, dacă ne gîndim la 
Mlndru, Steflea, Popescu, Lepă- 
dătescu, Costeniuc sau Enuca, 
Dar sucevenii, care au condus 
cu 2—0 la seturi și 14—11 și in cel 
de al treilea, au scăpat incredibil 
frllele jocului din mînă, prin gre
șeli puerile, invitîndu-i pe oră- 
deni (de Ia care s-au detașat 
Răduță și Teleagă) la replică. 
Pînă la urmă, însă, C.S.M.U. a 
cîștlgat cu 3—2 (9, 14, —15, —4, 
12) cu emoții, după mai bine de 
două ore. un joc cu puține vir
tuți. în continuare, Calculatorul 
București a fost mai tranșant în 
fața „lanternei" C.S.M. Caransebeș: 
3—0 (6, 8. 13), dar nu mult a 
Mpslt ca și acest meci să ta o 
altă turnură (C.S.M. a condus In 
setul 3 cu 12—8). De semnalat 
debutul la învingători a ex-dlna- 
movlstului Gizdavu care, alături 
de Ion, a ieșit în evidență. In 
încheiere din nou o partidă 
lungă : Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara — știința Motorul Bala 
Mare 3—2 (—11, —4. 6, 16, 13), 
băimărenli (în special Kovacs și 
Roncsik) evldențiindu-se la în
ceput prin servicii bine dirijate, 
atacuri eficiente și mai ales apă
rare mobilă, pentru ca apoi să 
treneze șl să permită studenți
lor (buni Bugarschî, Orelt șl 
Urzică — reintrat cu succes) să 
răstoarne spectaculos scorul. Co
recte arbitrajele: A. Dinicu — C. 
Gogoașe, D. Rotaru — D. Rădu- 
lescu și I. Armeanu — 
Găleșeanu. Azi, de la ora

— Sti’nța M.. Calculato- 
și C.S.M.U. —

ZÂ
x>to 
iura

ora 
erii,
In-

I
I
I
I
I
I

■ I
I
I
I

I
IC.S.U. 

rul — 
C.S.M.

Aurellon BREBEANU

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 27 FEBRUARIE 1985. Ex
tragerea I : 18 36 44 34 45 21 ; 
extragerea a Tl-a : 28 3 4 31 41 
43. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.181399 lei din care 
124.890 Ici report la categoria 1.

Universitatea Craiova —A.
PITEȘTI, 27 (prin telefon). 

Cunoscînd bine ce au pățit In 
fazele precedente ale Cupei di
vizionarele „A“ F. C. Olt și 
S. C .Bacău în fața echipei din 
Mizil, Universitatea Craiova 
și-a luat toate măsurile de 
precauție, căutînd să joace cit 
mai exact. Solidă și sigură In 
apărare — deși fără Negrilă și 
Tilihoi — echipa craioveană a 
ocupat din start poziții avansa
te, a atacat insistent și a pus 
deseori in pericol poarta lui 
Mîrzea. Scopul propus, însă, a- 
cela de a înscrie foarte repede 
pentru a tăia astfel elanul ad
versarilor, echipa craioveană 
nu și l-a Îndeplinit, cauza fiind 
una singură : ratările. Astfel, 
în primele 45 de minute, Uni
versitatea ar ti putut de mai 
multe ori deschide și majora 
scorul, dar Irimescu (min. 15), 
Cămătaru (min. 18, 24 — șut 
formidabil în „transversală" și 
25) și Cîrțu (min. 35) au irosit 
foarte mari ocazii de gol. în 
această primă parte a jocului 
echipa din Mizil s-a mulțumit 
doar să se apere, ea nereușind 
nici un șut spre poarta lui 
Lung !

Imediat după pauză (min. 47), 
mare ocazie la poarta lui Lung, 
ratată de Lazăr, după care era- 
iovenii au pus din nou rtăpt- 
nire pe joc, iar după o imen
să ratare a Iul Ungureanu (min. 
51), CAMĂTARU a deschis 
scorul, in urma unei faze „lu
crată" de Cîrțu. Din acest mo-

I
I

SPRINT BUCUREȘTEAN
steaua -r.c. Dala

CLUJ-NAPOCA, 27 (prin tele
fon). Peste 20 000 de iubctorl ai 
fotbalului din localitate, suporte
ri ai lui ,,U“, dornici să facă a- 
comodarea cu Divizia „A-, au 
urmărit un yoc viu. antrenant 
cu destule acțiuni cursive, spec
taculoase, in pofida terenului 
acoperit cu un strat subțire de 
zăpadă. Primul sfert al partidei 
a fost ceva mai echilibrat. întru
cât Steaua, lidere! prlmuiui eșa
lon (pusă In gardă de surpriza 
furnizată de F.C. Baia Mare în 
„optim:")*  a jucat cu o oarecare 
prudență. a‘entă la desfășurarea 
ca pe treisfetturi. a mijlocului 
băimărean. la care participa și 
fundașul-aripă Arezanov.

• F.C. OLT — I. P. ALUMI
NIU SLATINA î—0 (1—«). Au În
scris : Ad. Georgescu (min. 12) 
șl Sorohan (min. 58). F.C. OLT 
a folosit formația : Barba (An- 
ghel) — M. Zamfir, Cervenschl, 
Câțol, Mlnea-Donose, Sorohan, 
Eftlmle-Crlșan, Turcu, Ad. Geor
gescu. (C. BUCHEA-coresp.).

a „U“ CLUJ-NAPOCA — COR- 
VINUL HUNEDOARA 1—1 (0—1).
Au marcat Mateuț (min. 31 din 
11 m) pentru nunedorenl, res
pectiv Fișic (min. 46). Corvinul 
a aliniat formația : Alexa-Nlcșa,

Treptat tasă. după Încheierea... 
încălzirii, tâmp in care a fost 
luat și pulsul partenerei de în
trecere. Steaua și-a dat mai mult 
drumul la joc, construind șl cu 
ajutorul Liboro-ului BeLoded_ci- 
ieșit constant din dispozitivul de
fensiv aâ echipei sale. In min. 1£ 
și 24, Stoica și BdlSni apar la fi
nalizare dar, șutind în plin elan, 
în condiții de dezechilibru. nu 
nimeresc ținta. Steaua se va 
menține în ofensivă și va înscrie, 
în min. 33, prin BOLONI, care a 
șutat din mijlocul careului mare 
în poarta neinspirat părăsită de 
Mia. Insuficient de lucidă, repli
ca băimăirenitLor se va sparge, de 
regulă, la marginea suprafeței de 
pedeapsă, unde outsiders va ob
ține doar dteva lovituri Mbere. 
executate în „zid".

La reluare. Steaua găsește cu
loare mai largi în defensiva e- 
chlpei din Baia Mare. îndeosebi

100 DE MINUTE
(Urmare din pag. 1) 

mintește de un alt CJ.L., cel 
din Blaj, o altă performeri — 
in compania Petrolului lui 
Oană. Cei din Sighet, eu des- 
tui suporteri in tribuni — i-am 
auzit la radio — ți-au scris 
numele in cartea cu nume pu
ține a performanțelor fotba
lului.

Urmează, deci, semifinalele. 
Cu un cvartet interesant, tn
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S. Mizil 3-1 (00, 1-1)
ment „buturuga mică" n-a mai 
avut ce pierde, a ieșit mai cu
rajoasă la atac. Lung a apărat 
în min. 68 un șut al lui Grea
ca, după care, in min. 74, Mîr
zea s-a opus unui șut-bombă 
expediat de Cămătaru din mij
locul careului. N-a fost 2—0, in 
schimb va fi 1—1. în min. 76, 
SIMACIU reluind in plasă, im- 
parabil, cu capul, o centrare a 
lui Galeș. Și prelungiri...

...Prelungiri care au aparținut 
în totalitate echipei craiovene. 
care a pus stăpinire pe joc. a 
atacat continuu, ea reușind do
uă goluri foarte frumoase, în
scrise de AD. POPESCU in 
min. 100 (șut im par abil din 
marginea careului) și ȚICLEA- 
NU. în min. 108 (după o cursă 
prin invăluire). Scor final, deci. 
3—1. „carul craiovean" fiind 
mult prea mare pentru „mica 
buturugă" din Mizil.

Arbitrul Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) a condus foarte bine 
următoarele formații :

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Lung — MANAILA. ȘTEFA- 
NESCU, Cioroianu. UNGUREA
NU — TICLEANU. Irimescu, 
Bicu (min. 46 AD. POPESCU) 
— GEOLGAU. CAMATARU, 
Cîrțu (min. 84 O. Popescu).

A. S. MIZIL : MÎRZEA —
VRACIU. COJOCARU. Costin 
Trache — Cozarec (min. 65
Gri gore). Stanciu (min. 75
GALEȘ). Greaca — Goia. Si-
maciu Lazăr.

Lourențiu DUMITRESCU

DUPĂ PAUZĂ, DAR...
Marc 1-0 (10)

pe partea lui Rus, depășit șl 
de viteza lui Lăcătuș. Intr-un 
singur minut (65). Lăcătuș și mal 
ales Petcu (cap dji 6 m. in 
brațele lui Mia) trec pe Ungă 
majorarea scorului și nereușitele 
lor dau un plus de speranță bă- 
măren:lor. care. neremmțind la 
șansele lor, forțează golul egali
zator. Ofensiva echipei iul C. 
Frățiiă este însă precipitată și 
situația favorabilă de a înscrie 
apare tot la poarta lui Mia, 
acolo unde, în min. 69, Lăcătuș 
se joacă cu o ocazie, plasând 
balonul pe lingă portarul ieșit. 
Faza se va repeta, cu aceleași 
personaje (in mm. 89). accer.- 
tuind in tribune părerea că. deși 
obținută La kmită. victoria Stelei 
este pe deplin meritată. Un sin
gur gest nesportiv (în min. «6. T. 
Stoica n lovește cu cotul pe 
Condruc și primește cartonașul 
galben) și astfel. In final cei 
peste 20 000 de spectatori aplau
dă efortul cheltuit cu generozi
tate de ambele combatante.

Arbitrul O. Ștreng (Oradea) a 
condus bine formațiile :

STEAUA : Du cad am — Iovan, 
BUMBESCU. BELODEDICL B*r-  
bulescu — Petcu. STOICA. BO
LONI. Majaru (min. 87 Pușcaș) — 
LĂCĂTUȘ. Pițurcă (min. 78 Ba
lin t).

F. C. BAIA MARE : Mia — 
AREZANOV (nvn. 60 Dorobanțu), 
PINTER. BOLOȘ. Rus — CON
DRUC. , Bălan, Mureșan, Lucacd 
— Nemteanu. D. Moldovan 
(mm. 68 Caciureac).

Gheorqhe N COLAESCU

CE CPilOVA
care punctele de atracție ar 
putea fi : 1) eternul derby Di
namo — Steaua ; 2) setea de 
revanșă a craiorenilor »i J) 
dorința ieșenilor de a juca fi
nala Cupei în compania echi
pei... campioane. Politehnica 
Iasi a visat nu de mult Cupa 
U.E.F.A. Ironia soartei face ea 
acum, cind poartă povara unui 
retur cum nu a mai avut de 
mult, să fie la un sinyur pas 
de Cupa cupelor.

In prima zi a lunii mar
tie.

O ȘANSA DE MART 
SUCCESE PENTRU DV„ 
UN CADOU TRADITIO
NAL, PLĂCUT ȘI UTIL 
Fiecare variantă jucată, 
o posibilitate de a eiș- 
tiga :
• AUTOTURISME „DA
CIA 1 300“
• EXCURSII IN U.R.S.S.
• MARI SUME DE 
BANI, variabile și fixe.

Se efectuează 12 ex
trageri cu un total de 
120 de numere.

Consultați prospectul 
și jurați din vreme nu
merele preferate.

ASTAZT — ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

TOTUL IN 20 DE MINUTE
Dinamo București - Chimia Rm Vilcca 3-1 (3-0)
PLOIEȘTI, 27 (prin telefon). 

Publicul din localitate a ono
rat cu prezența sa (circa 18 000 
spectatori) acest joc spectacu
los din sferturile „Cupei Româ
niei", care le-a adus în teren 
pe Dinamo București, dețină
toarea trofeului, și pe ambiți
oasa formație vilceană Chimia. 
Mulți ax fi tinjit după o sur
priză, dar „alb-roșii" și-au de
monstrat valoarea chiar și pe 
acest teren cu zăpadă. Din 
startul partidei, Dinamo a iu
țit jocul, declanșind cu pre
dilecție atacuri perpendiculare 
și tăioase spre poarta apărată 
de Racolțea. In min. 2, Augus
tin, din careu, va trimite in
credibil afară, după o irezis
tibilă cursă de peste 40 m ; 
Racolțea se va evidenția in 
min. 7 la șutul puternic al lui 
Rednic ; va urma o altă ra
tare rarisimă in min. 19 — 
Suciu, de la numai 4 m, a 
reluat peste transversală ex
celenta centrare a lui Rednic. 
Zeița Fortuna suride puțin vil- 
cenilor in min. 10, contrar 
cursului partidei : presat de 
Verigeanu, Movilă vrea să tri
mită afară. însă mingea se 
duce cu efect in stilpul porții 
lui Moraru și Zare salvează 
golul iminent ! Dinamovișt’i 
iși vor relua cursele spre 
poarta adversă. La o minge 
lucrată in careu, pe dreapta, 
Suciu (min. 14) este vizibil 
faultat de Teleșpan și Aibu și 
penalty-ul este transformat de 
DRAGNEA : 1—0. Bucureștenii, 
In dispoziție de joc, sînt me
reu la cirma partidei, ei stă- 
pinesc bine mijlocul terenului, 
capitol la care Chimia nu prea

MARI OCAZII MARAMUREȘENE Șl...
Politehnica Iași-CIL. Mecanica Sirthet 2 0 (0-0)
BRAȘOV 27 (prin telefon). Par

tida de la Brașov ne-a arătat că 
„mica buturugă mare“, cum a 
fost denumită C.I.L. Mecanica Si- 
ghet, n-a ajuns pînă în sferturile 
Cupei numai datorită deosebitei 
sale ambiții, ci pentru că este o 
echipă omogenă, care acoperă bine 
toate zonele terenului șl poate 
face față șl unui adversar supe
rior cu două categorii competi
tionale. Așa a fost șl în partida 
cu ..Poli- Iași în care maramu- 
reșenii au dat o replică puternică 
partenerilor de întrecere, acțio- 
nînd sigur în apârare și simplu 
în atac. Ei și-au creat de altfel 
mai multe ocazii de a înscrie, 
dar au ratat cu seninătate și, în 
final, aceste ratări au fost sanc
ționate de luciditatea Politehnicii 
și în special de abilitatea lui 
Biro. autorul primului gol și co
autor la al doilea.

„Primul act-, destul de sărac 
în faze de poartă, ne-a oferit to
tuși cîteva momente mai fier
binți. cum au fost acelea din 
min. 17, cînd Tiplea a pasat ex- 
ceient, tar Bonte a reluat pe 
nngă poartă de la numai 8 m. A 
fost cea mai clară situație de a 
înscrie în această parte în care 
am mal notat (min. 35) o acțiune 
individuală a lui Păuna, care a 
pătruns pînă în marginea careu- 
hxl de 16 m, Grindeanu reușind 
în ultimul moment degajarea în 
corner. In penultimul minut al 
primed reprize. Ciohan TI șutează 
puternic. Ursu degajează, dar 
Negrea — aflat în poziție foarte 
bună — trimite pe lîngă poartă.

Partea a doua a partidei va fl 
mult mal Interesantă, uneori 
chiar incandescentă. în min. 47, 
A each! reușește să trimită în cor
ner, în fața lui Drâgulescu. în 
min. 53 Szekely execută o lovi
tură liberă, dar mingea trece pe 

ARBITRII PRIMEI ETAPE A
• F. C. *rgeș  — Steaua : M. 

Salomir (Cluj-Napoca) ; A. Po- 
rumbolu (Vaslui) și I. Tărcan 
(Reghin) :
• A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo: 

L Igna ; D. Buciuman șl I. Fe- 
renczl (totl din Timișoara) ;
• Chimia Rm. Vîlcea — „Poli" 

Iași : M Axente ; D. VJtran 
(ambii din Arad) și N. Voinea 
(București) :
• F. C Olt — Jiul Petroșani : 

ș. Necșulescu; M. Ionescu (ambii 
din Tlrgovlște) șl M. Constantl- 
nescu (București) :
• F. C. Bala Mare — F.C.M. 

Brașov : Fl. Popeacu ; Iile Coț

se vede și. firesc, scorul ia 
proporții : min. 31 — Movilă 
centrează de pe dreapta, SU
CIU reia sec sub transversală : 
2—0 ; min. 33 — Rednic il lan
sează pe S. RADUCANU cursă 
de 35 m și... 3—0. In finalul 
primei reprize, reviriment vîl- 
cean, cu Gîngu în „prim-plan , 
în min. 40 și 45. fără ca el 
să nimerească însă buturile

La reluare, Dinamo manifestă 
o oarecare automulțumire. in- 
yitind-o in acest fel po Chi
mia să lepede haina timidității 
și, astfel, echipa lui Oblemenco 
trece pe lingă gol în patru 
momente : min. 48 — Zare îl 
salvează pe neinspiratul Mo
raru, min. 52, 54 și 88 — șut 
Preda la rădăcina barei ! Punc
tul de onoare este realizat, 
pînă la urmă, in min. 74 : Stă- 
nescu trimite din aut spre Mo
raru, dar GÎNGU, aflat pe tra
iectorie, lobcază balonul in 
poartă. Așa s-a scris istoria 
acestei calificări dinamoviste. 
in care echipa campioană pu
tea să realizeze un scor și mai 
categoric.

Arbitrul ploieștean Fl. Po
pescu a condus foarte bine 
formațiile :

DINAMO : Moraru imin.
76 Toma) — Movilă, ZARE, 
Nicolae. Stănescu — SU
CIU, REDNIC. Dragnea. Orac 
(min. 60 Tălnar) — AUGUS
TIN, S. Răducanu.

CHIMIA : Racolțea — TE- 
LEȘPA”, Udre-, PREDA, 
Cincă — Vergu (min. 46 La
zăr), Iovan, Aibu, Gingu 
— Verigeanu (min. 75 Diaco- 
nescu). Buduru.

Stelmr TRANDAFIRESCU

lîngă poartă, iar în min. 54 Bon
te este blocat de Cîmpeanu, care 
degajează cu piciorul din fața lui 
Matei. Cinci minute mai tîrziu 
Agachi reia cu capul pe lîngă 
poartă balonul trimis din lovi
tură liberă de Anton. C.I.L. Si- 
ghet va trece în două rînduri pe 
lîngă deschiderea scorului : în 
min. 71 Cîmpeanu respinge un 
balon, dar I. Pop trimite peste 
poarta părăsită, iar în min. 78, la 
o lovitură liberă executată de 
Bonte, balonul ricoșează la Strîm- 
bei care, deși aflat intr-o poziție i- 
deală, șutează în afara spațiului 
porții. Ocaziile ratate se răzbună 
șl așa s-a întîmplat și la Brașov, 
unde „Poli" Iași s-a desprins în 
învingătoare în ultima parte 1 
min. 83 — corner în favoarea ie
șenilor, BIRO se desprinde, pro
fită de ezitarea portarului ad
vers Verdeș și : 1—0 ; min. 88 — 
Biro efectuează o sf'ctaculoasă 
cursă pe partea dreaptă, centrea
ză și KEREȘI reia pe sub por
tarul Verdeș : 2—0. Divizionara
„C- merită — și după evoluția 
de astăzi — să fie considerată pe 
drep*  cuvint revelația Cupei, ea 
părăsind competiția cu fruntea 
sus.

Arbitrul R. Petrescu (Bra
șov) a cofndus satisfăcător urmă
toarele formații :

POLITEHNICA IAȘI : Cimpea- 
nu — Si "mirean, Agachi, URSU, 
Munteanu (min. 46 Topolinschi) 
— Cănănău. Anton. Keresi, 
BIRO — Păuna (min. 80 
Gheorghiu), FILIP.

C.I.L. MECANICA SIGHET : 
Verdeș — Negrea, Ciohan I, 
GRINDEANU. TIPLEA — I. Pop. 
CIOHAN n. Szekely (min. 56 
Strîmbei), Bonte — Drăgulescu, 
MATEI.

Eftimie IONESCU

RETURULUI UIZIEI ;,A“
(ambii din Ploiești) șl C. Gheor- 
ghe (Suceava) ;
• Corvli.ul Hunedoara — F. C. 

Bihor : D. Petrescu ; R. Matei șl 
G. Ionescu (totl din București) ;
• S. C. Ba-ău — „Poli" Timi

șoara : R. Petrescu (Brașov) ; 
Al. Mustățea (Pitești) șl I. Velea 
(Craiova) ;
• Sportul studențesc — Gloria 

Buzău : I. Crăcluneacu ; Gh. 
Constantin (ambii din Rm. VH- 
cea) șl V Tltorov (Drobe-ta Tr. 
Severin' :
• Rapid — Univ. Craiova : O. 

Ștreng (Oradea) ; V. Curt (Med
gidia) și A. Gheorghe (P. Neamț).

Gălan, Dublnciuc, Bogdan-Oncu, 
Mateut, Kleln, Petcu-Cojocaru, 
Văetuș. Au mal jucat : Mărgi
nean șl Tîrnoveanu. (1. LESPUC- 
coresp.).
• DIVIZIONARA „B“ AURUL. 

BRAD a susținut două partide. 
Cu Unirea Alba Iulla, Aurul a 
cîștlgat la scor, cu 6—0 (2—0),
Au marcat : IIcu, Popa, Petri- 
șor, Merlă șl Badea (2). Ieri, 
Aurul Brad a dispus de C.F.R. 
Timișoara cu 2—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Merii (min. 21) șl 
Faur (mln. S7). (A. JURCA-co-
renp.).



TRĂGĂTORI ROMANI LA C E. DE LA VARNA
La Varna, cunoscuta stațiune 

de pe litoralul bulgar al Mării 
Negre, au loc, de miine și pină 
duminică, 
natului < 
sală, 
mat. 
care 
cenii, 
seară 
(proba de 10 metri, cum i se 
mai spune) — deschide, an de 
an, sezonul internațional la tir. 
Sportivii români, prezenți la 
toate edițiile de pină acum ale 
competiției continentale, 
participa la probele de pușcă 
și pistol, individual și pe e- 
chipe. la seniori și juniori. Re
prezentanții noștri au un fru
mos palmares in întrecerile ce
lor mai buni țintași europeni.

întrecerile Campio- 
european de tir in 

la arme cu aer compri- 
competiție de anvergură 
— în ultimele două de- 
de cind se practică pe 
mondială tirul redus

vor

ei definind multe titluri și me
dalii. Astfel, in ediția de anul 
trecut a C.E., de la Budapesta, 
echipa României a cucerit me
dalia de aur la pistol senioare, 
cu un nou record mondial 
(1 148 
Silvia 
banu, 
chipa 
medalia de argint.

Lotul de trăgători 
flat la Varna, are 
nență pe următorii sportivi : 
Anișoara Matei, Elena Taciuc, 
Silvia Kaposztai, Olimpia Rus, 
Eugen Antonescu, Ion Joldea, 
Constantin Stan, Sorin Babii, 
Adrian Dina, Petru Iliț, Nicu 
Pinzaru, Liviu Stan și Octa
vian Vișan.

un nou
p), prin Anișoara Matei, 
Kaposztai și 
iar la pistol 
țării noastre

Ana Cio- 
juniori e- 
a cucerit

români, a- 
in compo-

SCRIMERII JUNiORI ÎNVINGĂTORI LA BALCANIADĂ
SOFIA,* 27 (Agerpres). La 

Plovdiv au început întrecerile 
celei de a 8-a ediții a Balca
niadei de scrimă pentru juniori, 
probele programate in prima 
zi fiind dominate de sportivii 
români. La floretă masculin, 
pe primul loc s-a clasat Romeo 
Molea, care a dispus in finală

de Petre Ducuț locul trei re
venind bulgarului Mladenov. 
In proba de sabie, finala s-a 
disputat, de asemenea, intre 
doi reprezentanți ai țării noas
tre ; a cîștigat Atila Papp, pe 
locul secund s-a clasat Daniel 
Pentelei, iar medalia de bronz 
a revenit lui Takev (Bulgaria).

V1TEZIȘTII DIN R.D. GERMANA AU DOMINAT

„CUPA PRIETENIA" LA PATINAJ

SPORTUL
ATLETISMUL - LA AL 16lea

CAMPIONAT EUROPEAN DE SALĂ
Atletismul revine pe melea

gurile primei sale înfloriri, sub 
cerul albastru al Aticei, acum 
acoperit de nori de plumb din 
care se cerne zăpada. Acropo
le, în mod obișnuit ra
diind sub razele de foc ale 
soarelui, se află în aceste zile 
sub un strat de nea! în acest 
decor de iarnă (care totuși n-o 
„prinde"!), Atena (Pireul) va 
fi, simbătă și duminică, gazdă 

de
a 

conti- 
1969 
pri- 
in-

Ml

rămas indiferen- 
această activitate

„Cupa Prietenia- îa patinaj vi
teză. competiție - are lansează, 
an de an. performeri in arena 
internațională. s-a desfășurat, 
timp de trei zile, pe pisia arti
ficială din cadrul Complexului 
sportiv de iarnă *un Karl-Marx- 
Stadt. Spre deosebire de ediția 
poloneză, di putatâ anul trecut la 
Varșovia unde *nici unul dintre 
Învingător nu aj putut depăși 
cele mai bune oerformanțe ale 
acestei traditionale compeuțiL de 
data aceasta patru recorduri, ne
clintite de mai mulți ani. n-au 
mai rezista' ir fața asaltului dat 
de tinerii patinatori din Uniunea 
Sovietici și R. D. Germană, ul
tima tară, in calitate de organi
zatoare, prezentîn'l la start două 
echipe de fete și tot atitea de 
băieți. Duetul dintre reprezentan
ții acestor două prestigioase șcdli 
de patinaj din lume a fost cîști
gat, in final, de viteziștii țării 
gazdă, laureați in opt din cele 
nouă prebe care au figurat In 
program în patru curse ei sta
bilind noi recorduri ale ..Cupei 
Prietenia1' : Cornelia Dick la 
îooo m 1:28,04 (v.r. 1:28,00) : Pe
ter Adeberg la 1 000 m 1:18,84 
(v.r. 1:19.95). 500 m — 39,37 (v.r. 
39,70) si 1 500 m — 2:02,65 (v.r.
2:04,52). Rezultatele obținute, u- 
nele în condiții meteorologice mai 
puțin favorabile, sînt competitive 
chiar și în arena seniorilor, spe
cialiștii prezenți la Karl-Marx- 
Stadt fiind de părere în unanimi
tate că Peter Adeberg este lider 
autoritar al unei generații de vi- 
teziști care se v^ impune mal 
reoede decît cele anterioare

în acest context, cîțiva dintre 
tinerii noștri alergători (a căror 
pregătire este încă pendinte de 
capriciile vremii) au făcut vizi- 
bile eforturi pentru a urca pe 
scara valorilor. Nicolae Sandu și 
Orlando Cristea reușind să se in
tercaleze printre protagoniștii 
curselor de •’ 009 și 500 m. în 
aceste probe ei au sosit pe locu
rile ft T 
sportivii 
U-R.S.S-, 
slovacia

4S.S3. t». Bogozi «.59. 
46.83. ...24. Hordobe- 
1004 m — 1. Dick 
Timiș 105.97. 20. Das- 

zl. Coman 1:36.S1.
Bo-

Sanna 
...14.

...19. Timiș 
21. Dascâ ’u 
Uu 47,25 ; 
l:2S^t, 
Că 1U 1:3S.O3 
...24. Hordobetiu 1:3«.33. 25.
dzi 1:37.46 ; i 040 m - 1. 

Baldina (U.B.S.S.) 5*M«,
Dascălu 5:22.94. 15. Hordobețiu
5:23.22. ...17. Bogozi 5:26.22, ...19. 
Timiș 5:33.41. *0. Coman 5:36,10. 
MASCULIN. 1 000 m - 1. P. Ade- 
berg (R.D.G.) 1:1844. ...14. O.
Cristea 1:24.28 ...16. N. Sandu
1:25,0^ ...19. T. Becze 1:25,45,
..^3. E. Cseh 1:25.91, ..25. D. “
ta 1:23.00 ; 3 000 m — 1. M. Tur
ner (R.D.G.) 4:25,62, ...8.
du 4:33,03 ...15. Becze 4:42,73,
...19. Csata 4:57,51 ; 500 m 
Ade beri? 39,37, ...9. Cristea
...19. Cse.i 42.17, ...23. Csata 
...25. Becze 43.53 ; 1 500 m 
Adeberg 2:02,65, ...16. !
2:11,74. ...22. Becze
Cseh 2:14,37, 26.
5 000 m - 1. P.
7:45,35, ...11. Sandu 8:11,11, 
Becze 8:14,38, ...18. Csata 8:29,65. 
în concurs au luat startul 34 de 
patinatoare și 40 de patinatori.

...1». T.
„.16.

Csa-

San-

...22.

- 1. 
41.07, 

i 42,66,
- 1. 

Sandu 
2:13,49. ...25.

Csata 2:17,25 ; 
Tietz (R.D.G.) 

--------  ...14.

Troian IOANIȚESCU

rs-rpectiv. 9. întreclnd 
din R D. Germană. 

R p.D. Coreeană. Ceho- 
PoionUk R. P. Mongolă 

«arta tn schimb, fetele con- 
să se mențină in antica- 

performantelo- acestei com- 
L dintre ele ne-
. forța osa o— -n-l iumătăți

FFWIMX : 1 5
Sa Dtr* *-D

r*.
itn a
W «■

rvM

— 1. corne-
• :17.»4____ 2».

5 21. Mihaela 
•I C eraaela 
" m. VUa'na 
t -aela Timiș 
Svtke Loding

46.M

• TELEX • rclEX •
BAS€H£T • 

senilii*)'
^*5

93—« O cur 71-1- C.F. Barce
lona — C.A.I Zarațaza »—*2» 
(79—84). E’etitru r.aaii *-»■ 
ficat Kaunas și Barcelona • T> 
semifinalele „Cupei L.. ana Roo- 
chetti“ : Viterbo — Soarta Praga 
69—70 (ia tur 65—57). Viterbo și-a 
asigurat calificarea in fir.a.â .

CICLISM 9 .Turui Strike;- e- 
tapa a III-a ,'Selinunte — Mon- 
reale 12? km' : 1. Giuseppe Sa- 
ro.nni (Italia) 3.10:06 2. Madiot
(Franța) și Fignon (Franța) ace
lași timp, tn clasamentul gene
ral Saroni conduce cu lîh.52:44 fi
ind urma* la 2 s de Madiot Fig
non și Wojtinek (Franța).

HANDBAL @ C M. masculin, 
grupa ..B seria ' : Cehoslovacia 
— Finlanda 28—25 Norvegia — 
Franța 20—20 U.R.S.S. — Spania 
33—21 : seria 2 • S.U A. — Olanda 
23—18, Ungaria — R.D.G. 25—24, 
Polonia — Bu caria 27—16.

a campionatelor europene 
atletism în sală! După ce 
organizat campionatele i 
nentale, în aer liber, în 
și 1932, capitala Greciei 
mește acum „europenele" 
door.

Apropo 
letice pe 
buie spus 
de acest 
cum s-ar 
ar fi fost 
cu climă 
Grecie! Cu multe secole in ur
mă, in vestitele palestre, la 
umbra unor largi porticuri, at
leții se antrenau la adăpost de 
soarele arzător, dar concurau 
afară, sub cerul liber.

Debutul activității competi- 
ționale in sală, consemnat do
cumentar, a avut Ioc la 7 no
iembrie 1863, la Ashbumham 
Hali din Londra, din inițiati
va lui „West London Rowing 
Club". Succesul acestui con
curs a stimulat și organizarea 
altora la Londra și in alte ora
șe din Anglia, dar și dincolo 
de Atlantic. La 11 noiembrie 
1868, sub egida lui „Athletic 
Club" s-a desfășurat o compe
tiție la New York, care a fost 
imediat urmată de altele. De 
altfel, atletismul de sală a gă
sit un teren extrem de fertil 
în America, competițiile bucu- 
rîndu-se de un succes constant, 
la nivel ridicat, ceea ce și ex
plică popularitatea de care se 
bucură încă și astăzi, după mai 
bine de un secol.

de competițiile 
teren acoperit, 
că primele activități 

fel n-au avut loc, 
putea crede, și cum 
și firesc, intr-o țară 
rece, ci in... vechea

at- 
tre-

Europa n-a 
tă față de 
atletică de o factură nouă și 
concursurile de sală au apărut, 
cum se spune, ca ciupercile 
după ploaie : în 1884 la Mila
no, în 1896 la Budapesta, în 
1901 la Praga, în 1908 la Ber
lin, în anii ’20 la Poznan, To- 
rum, Katowice și Varșovia — 
în Polonia etc. Pe continentul 
nostru însă această activitate 
n-a depășit un anumit nivel și, 
exact ca moda, a fost destul 
de repede dată uitării. Abia în 
ultimele decenii se poate vorbi 
realmente de o activitate vie, 
intensă, capabilă să o concu
reze pe cea de dincolo de O- 
cean.

în 1966, la Dortmund a avut 
loc primul criteriu european, 
în cadrul căruia au obținut vic
torii și doi atleți români, Io- 
landa Balaș-Soter (1,76 m la 
înălțime) și Șerban Ciochină 
(16,43 m la triplusalt). Alte 
competiții de același fel au 
fost organizate la Praga — 
1967, Madrid — 1968 și Belgrad
— 1969. Din 1970 forul atletic
european a decis organizarea 
anuală de campionate 
nentale. Debutul lor a 
loc la Viena în 1970, 
continuînd astfel : Sofia 
1971, Grenoble — 1972, Rotter
dam — 1973, Goteborg — 1974, 
Katowice — 1975, Munchen — 
1976, San Sebastian — 1977,
Milano — 1978, Viena — 1979, 
Sindelfingen — 1980, Grenoble
— 1981, Milano — 1982, Buda
pesta — 1983, Goteborg — 
1984 și acum, în 1985, Atena 
(Pireu). întrecerile au fost, cu 
fiecare an, tot mai interesante, 
sezonul competițiilor de sală 
prilejuind, în ansamblul său, o 
mulțime de performanțe de 
mare valoare internațională și 
recorduri prestigioase, mai ales 
in probele de sărituri și arun
carea greutății, dar și in unele 
curse de alergări. în această

conti- 
avut 
seria

dorești

POLIATLONISTELE ROMÂNE LA ÎNĂLȚIME
SOFIA. Un remarcabil suc

ces au repurtat atletele noastre 
la concursul de probe combi
nate (ediția a IX-a), desfășu
rat, zilele trecute, la Sofia :

Stop-cadru TENACITATEA CAMPIONULUI
Cu puține zile in urmă, 

în sala „Scandinavium" din 
Goteborg au răsunat aplau
ze călduroase la adresa 
unui tînăr patinator ceho
slovac, Jozef Sabovcik, cîș- 
tigătorul titlului de cam
pion european pe anul 1985. 
Medalia de aur ce i-a fost 
acordată și ropotele de a- 
plauze care au însoțit pre
mierea reprezintă răsplata 
reușitei acestui sportiv 
competiția continentală 
la Goteborg, dar și 
noașterea sîrguinței cu care 
acesta evoluează de mai 
mulți ani în diferitele com
petiții de anvergură ale pa
tinajului artistic.

în urmă cu șase ani, la 
„europenele" de la Zagreb, 
și-a făcut debutul un tine
rel, de numai 16 ani, subți
re ca o trestie, dar cu 
multă eleganță in mișcări, 
cu sărituri ample, cu rota
ții corect executate. Era ju
niorul cehoslovac Jozef Sa- 
bovrik. originar din Bra
tislava, căruia i-a fost re

ar din ..start” 
obișnuit. Dar 

n-au mai 
aplaudați și. 
nu s-au soi-

pentatlon : 1.
4 417 p (60 mg 
tate
1,65 m, lungime 
800 m — 2:19,26), 
(U.R.S.S.) 4 355 p,
Bucătaru 4 341 p, _______
Coteț 4 269 p... 6. Elisabeta An- 
ghel 4 203 p (8,71 — 10,83 m 
— 1,71 m — 6,01 m — 2:22,19), 
record național de junioare. Au 
luat parte 21 de poliatloniste 
din șase țări.

12,47 m.

Liliana Nâstase
- 8,32, greu- 

înălțime —
— 6,47 m !,
2. Fidatieva

3. Coculeana 
4. Gabriela

Mihaela Loghin 
e medalie la

idee, specialiștii ______
așteaptă ca întrecerile de 
sfirșitul săptămînii, din , 
Pace și Prietenie", să auuca 
alte și alte asemenea rezulta
te.

Atleții români se _______
printre concurenții tradiționali 
ai campionatelor europene, ei 
aflindu-se nu o dată in lupta 
pentru cucerirea titlurilor con
tinentale, a pozițiilor fruntașe 
la diferite probe. Au obținut 
victorii, intre alții : Carol Cor- 
bu (triplu), Natalia Andrei-Be- 
tini (1500 m), ~ -----
nu (lungime), 
(800 m), — 
Ultimele 
bâtă și 
(Pireu), 
ține noi 
fel, ceea 
lalte reprezentante ale 
mului românesc :
Cojocaru și Ella Kovacs, Vali 
Ionescu și Mihaela Loghin, 
precum și Petru Drâgoescu. Le 
dorim succes !

Romeo VILARA

atletismului
I la 
„Sala 

aducă

numărâ

Dorina Cătinea- 
Doina Melinte 

Fița Lovin (1500 m). 
două iau startul sîm- 
duminică, la 
cu dorința de 
succese. Este, 
ce doresc și

Atena 
a ob- 

de alt- 
cele- 

atletis- 
Cristieana

la 
de 

recu-

Cârti 
Cfa 

puțin 
pașii următori 
foc h f d de 
nsai important,

lor ce se întrevedeau la 
debut. Sabovcik nu s-a des
curajat insă. a continuat să 
se pregătească la fel de 
perseverent, ba parcă și 
mai mclt Trei ani el s-a 
aflat în— anticamera suc
cesului. La Lyoa. in 1982. 
n-a putut rezista nervos so
licitărilor disputei, in 1983. 
la Dortmund. se afla in 
fruntea clasamentului după 
programul scurt, dar la Ji- 
berew a ratat o săritură 
triplă și a pierdut titlul, fi
ind întrecut de vest-germa
nul Schramm. La fel s-a 
intîmplat și anul trecut, la 
Budapesta, unde Sabovcik 
s-a văzut in afara podiu-

autentic 
de schi

O PERFORMANȚĂ PROMIȚĂTOARE LA SCHI

1. Is-

Scotia O—0.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ASEARĂ, ÎN PRELIMINARIILE C.M

Sa- 
pro- 
pre-

de 
sa 

dina-

selecționatelor din Mala- 
și Coreea de Sud.

ezultatele : grupa 
• Alba*

1. 
3. 

_ _ la
: Olanda — Cipru 
Clasamentul : 1. O- 

2 Ungaria 4 p

Stațiunea italiană Monte 
Bondone-Trento a fost gazdă 
a celei de a 25-a ediții a „Tro
feului Topolino", un 
campionat mondial __
pentru copii (pînă la 15 ani). 
La întreceri au luat parte 50 
de sportivi din 21 de țări, ma-

joritatea cu o bogată tradiție 
în schiul alpin. Luînd parte in 
proba de slalom special, schi- 
oara română Mihaela Fera s-a 
clasat pe un onorant Ioc trei, 
după suedeza Perniela Wiberg 
și austriaca Elfriede Edcr.

mului. Jocurile Olimpice de 
la Sarajevo i-au îndulcit 
insă aleanul, tinărul sportiv 
primind o medalie 
bronz pentru evoluția 
curată, spectaculoasă, 
mică etc

Acum, la Goteborg. 
bovcik a excelat la 
gramul scurt, cind a 
luat șefia clasamentului și, 
cu toată evoluția remarca
bilă, la libere, a sovieticu
lui Kotin, locul intii și tit
lul de campion nu i-au mai 
scăpat.

Zilele următoare, la To
kio, noul campion al Euro
pei se va afla in dispută 
pentru titlul mondial. încer
carea nu-i va fi deloc ușoa
ră, dar Sabovcik a dovedit 
că are nu numai talent, ci 
și o mare putere de luptă.

9 Meci amical la Wrexham : 
Țara Gallio” — Norvegia 1—1 
(1—1). Au marcat Rush (min. 6), 
respectiv Ahlsen (min. 24).
• în cadrul campionatului eu

ropean de 1-neret au fost con
semnate marți 
1 î le Chalkida : Grecia 
nia 2—0 (0—0). Clasamentul : 
Polonia 4 p, 2. Grecia 2 p. 
Albania 3 p • grupa a 5-a : 
Leeuwarden :
5—0 (1—0). (______ _____  . „
landa 7 p (4 j) ? :
(3 j). 3. Austria 2 p (3°)). 4. Ci
pru J p (4 j) : grupa a 7-a : la 
Cadix : Spania " Z Z.
Clasamentul : 1 Spania 3 p (2 j). 
2. Scoția 3 p (3 j). 3. Islanda 0 p 
(1 J).
• Campionatul european de ju

niori • grupa I : la Dublin : Ir
landa — Anglia 1—0. Clasamentul: 
1. Scoția ♦ p (1 1), 2 frlanda 2 r>

(1 j). 3. Anglia 2 o 
landa 0 n (1 j).

O Echipa Ecuadorului a susți
nut un nou joc de verificare cu 
formația daneză Vejle. Gazdele 
au obtînuc victoria cu 7—1 (2—0) 
Au înscris : Benitez (3). Baldeon, 
Perlaza, Quinonez șl Henderson 
(autogol).
• In turneu în Ungaria. Loko

motiv Kosice a jucat la Salgo- 
tarjan cu echipa locală Banyasz 
șl a învins cu 3—1 (3—0).
• Fostul internațional irlandez

Joe Kinear, care a evoluat la 
Tottenham, a fost numit antre
norul echipei Nepalului, in ve
derea meciurilor pe care această 
formație le va disputa in pre- 
imlnarlile campionatu'ul mon

dial. Primele meciuri fotbaliștii 
nepalezl le vor susține în com
pania ---------- * ' * —
yezia

’86“ au programat Ieri cîtevaPreliminariile „El Mundial 
zona europeană :

Grupa I,
Grupa a III-a, Belfast :
Grupa a V-a,
Grupa a Vil-a, Sevilla :
Relatări de la aceste partide în numărul de mîine 

nostru.

partide în

Atena :

Amsterdam :

Grecia — A.tania
Irlanda de Nord — Ang.la
Olanda — Cipru
Spania — Scotia ■

2—0
3—1
7—1
1—0 

al ziarului

(2—0) 
(0-0) 
(3-1) 
(0-0)
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