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Astăzi, în Sala sporturilor din Brașov

ÎNCEP „INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA 
$ in programul zilei, punctul de atracție — competiția 
pe echipe ® La start, formații medaliate la marile 
concursuri & Favorite : R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană,

Ungaria și România
tehnic și spectacular, pe mă
sura cărților de vizită ale ce
lor peste 100 de concurenți din 
Europa și Asia. In momentul 
cînd citiți aceste rînduri, com
petitorii așteaptă doar 
Iul arbitrilor pentru 
tua primele servicii !

U.R.S.S., Iugoslavia,
Sala sporturilor din Brașov 

este, începînd de astăzi (de 
la ora 8,30), gazda Campiona
telor internaționale de tenis de 
masă ale României, unul din
tre cele mai importante con
cursuri din cadrul circuitului 
pentru „Marele Premiu11, fapt 
care a determinat, printre al-

semna - 
a efec-

AZI
»i « 

ora 17

PROGRAMUL DE
MASCULIN : ora 8,30 

tururile I $s II echipe ; 
semifinale echipe ; ora 19 - 20,30 
— turul I simplu.

FEMININ : ora 10 si 15,30 - 
tururile I și II echipe ; ora 18 — 
semifinale echipe.

Cum aminteam și in ziarul 
nostru de ieri, printre parti
cipante se numără puternicele 
garnituri ale R.P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, U.R.S.S., Iu
goslaviei. Ungariei. Franței și. 
bineînțeles. României, laureate 
ale multor campionate mondiale 
și europene. In această primă 
zi a Campionatelor atenția se 
va îndrepta în principal spre 
întrecerea pe echipe, deznodâ- 
mîntul urmînd să-l aflăm, însă, 
abia . simbătă după-amiază. cînd

Pirita de sanie a pus la încercare toată măiestria concurenților 
V- F'; Xti Dornei Foto: Vasile BAGEACla „Cupa pionierilor4 de la Vatra

Iugoslava Branka Batinici, una 
dintre foarte bunele jucătoare 

europene

sint programate finalele. Pinâ 
atunci va fi interesant de ur
mărit, din nou. confruntarea

Emanuel FĂNTĂNEANU

(Continuare in pag a 1-a)

VATRA DORNEI, 28 (prin 
telefon). In continuare, aici, 
vreme minunată pentru spor
turile de iarnă. Soare perma- 

strălucitor (dar cu... 
intrucît e ger, tempe- 
oscilînd în jurul a 
bună dispoziție, atmos

feră propice de concurs. în
trecerile „Cupei pionierilor11 — 
finale pe țară la sporturile de 
iarnă in cadrul „Daciadei11 — 
se desfășoară în condiții op
time pe bazele excelente ale 

- județului Suceava, dau naș
tere la dispute dirze. Splen
didă, de pildă, miercuri, tre
sărirea de orgoliu a brașove
nilor li proba de schi alpin 
— slalom uriaș. Deși după 
prima manșă toate locurile I 
erau ocupate de harghiteni, 
după cea de a 2-a, brașovenii 
au trecut pe primul loc. „Ni. 
s-a spus la plecare — se des
tăinui Mihacla Piticu, una 
dintre concurente — să nu 
facem de... basm județul Bra-

nent, 
„dinți1*, 
ratura 
—15’C),

Otilia Bădeseu (România) se 
anunță ca una din protagonis

tele „internaționalelor"

tele, prezența la start a nu
meroși jucători și jucătoare cu 
un bogat și impresionant pal
mares. ~ 
sului de
— să nu 
la poalele 
și in anii 
mitoare a 
de tenis de masă — așteaptă 
confruntări de un înalt nivel

Desigur, iubitorii teni- 
masă din localitate 
uităm că orașul de 
Tîmpei a mai fost 
trecuți o gazdă pri- 
unor mari întreceri

„Dinamoviada internațională de iarnă“

CURSA DE BIATLON URMĂRITĂ CU DEOSEBIT INTERES

șov. Cred că am răspuns bine11. 
Harghitenii s-au respectat o- 
cupind locul al 2-lea, iar Co- 
vasna, peste așteptări, locul al 
3-lea.

Seara, participanții au fost 
invitați la casa de cultură a 
orașului, unde pionierii dor- 
neni le-au oferit un frumos 
spectacol. Joi 
început disputa 
— de sanie și 
de sanie — 600 
ginea orașului a găzduit două 
manșe, urmînd ca vineri să 
se desfășoare celelalte. Am a- 
flat, aici, concurenți preocupați, 
cu obrajii arzînd de ger, emo
ționați la fel ca și profesorii 
lor, „prinși11 în fel de fel de 
calcule privind timpii realizați. 
Intre ei și prof. I. Pucol, din 
comuna Poieni, județul Cluj, 
ai cărui elevi sînt de circa 
5 ani mereu primii pe județ. 
După două manșe la sanie, fa- 
voriți par a fi reprezentanții 
județelor Suceava, Hunedoara, 

Caraș-Severin și. surpriză. 
Brăila.

La biatlon (puțin 
sebit de clasicul termen) pio
nierii fac schi fond 
pușcă), apoi intră în poligonul

Modesto FERRARINI

pionicrii 
un 

dimineață a 
în alte finale 
biatlon. Pîrtia 

m — din mar-

dco-

(fără

/Continuare in pag 2—3)
POIANA BRAȘOV, 28 (prin 

telefon). Joi a fost o zi splen
didă in Poiana Soarelui, 
dimineață, raze puternice 
văluiau frumoasa stațiune 
la poalele Postăvarului 
bucuria competitorilor, a 
trenorilor, a oficialilor și spec-

De 
în
de 

spre 
an-

urmăresc cu 
interes întrecerile celei 
IX-a ediții a „Dinamovi- 
internaționale de iarnă1*, 
(n.r. ieri) au intrat 

biatloniștii, 
intiietatea

IVAN PATZAICHIN
Șl RADU HUȚAN, «

ACUM IN ACEEAȘI BARCA
Apa circulă in ritmul brațe

lor lui Giura, Țicu, Titu, ale 
celorlalți. Pe chipuri, pe tru
puri curge sudoarea, pe măsură 
ce loviturile de padelă sau pa
pas se string cu zecile, apoi

cu sutele ți miile. Opt mii, 
aproximativ, pentru caiaciști, 
ceva mai puțin pentru canoiști 
(asta, la un antrenament, asta, 
la bac, după alergări, gimnas
tici, haltere, lupte fi cite mai 
tint cuprinse in noțiunea de 
pregătire generală). Intr-un 
sezon, aflăm, miile s-ar aduna 
intr-un milion, chiar mai bine 
(la caiac), respectiv in șapte- 
opt sute de mii (la canoe).

La bacul de la Dinamo, ni
mic nou, aparent. Intr-un spa
țiu mic, muncă, ambiții mari, 
in așteptarea primelor ieșiri pe 
spa Snagovului sau pe alte 
piste. Și, totuși, ineditul există, 
încearcă să-l surprindă și foto
reporterul nostru, 
iu-se, 
du-se 
ideal. Pentru că marele cam
pion al canoei e, aici, „la el 
acasă" (la Dinamo incepin- 
lu-și, se știe bine, drumurile 
de apă ale marilor victorii, a- 
firmindu-se fulgerător și men- 
ținindu-se impresionant, ani și 
ani), numai că acum nu-i mai 
numără lui loviturile Radu 
Huțan. ei el, Ivan Patzaichin, 
Ie numără altora, desigur mai 
tineri, dimpreună cu maestrul 

exact din 1 
absolventul

tot agitin- 
cățărindu-se, strecurin- 
in căutarea unghiului

O fotografie in premieră : Ivan 
Patzaichin, acum in postură de 
antrenor, alături de Radu 
Huțan Foto : Iorgu BĂNICA

tău. Acum, mai 
noiembrie '84, 
l.E.F.S. cu specializarea caiac- 
eanoe e antrenor la clubul său 
dintotdeauna. Are un caiet al

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

tatorilor care 
mult

-de-a 
adei 
Azi 
concurs și 
și-au disputat 
clasica probă de 20 km indi
vidual.

încă după prima intrgre în 
poligon s-a văzut că lupta 
pentru primele locuri se va da 
intre sportivii din Cehoslova
cia, R.D. Germană, URSS și, 
spre bucuria noastră. România. 
Cehoslovacul Jan Matous nu a 
greșit nici o țintă și a pornit 
mai departe (la ultima ediție 
a J.O. el s-a aflat pe primul 
loc al cursei pînă la ultima 
tragere, dar, speriat poate de 
perspectiva de a deveni cam
pion olimpic, a greșit trei car
tușe și cu 3 min. penalizare 
s-a trezit pe locul... 9), secon
dat de Constantin Vaicin

în 
care 

in

(URSS), Vladimir Pospikal 
(Ceh.), Thomas Pavlicek (RDG) 
și Vladimir Todașcă ' 
nia), care a greșit o 
țintă. La următoarele 
treceri prin poligon — 
in picioare și din nou 
— Matous nu a greșit nimic 
și se îndrepta spre... locul 1. 
L-a imitat, spre satisfacția ge
nerală, Vladimir Todașcă (a 
surprins absența acestui SIN
GUR biatlonist român de la 
startul recentelor campionate 
mondiale de la Ruhpolding- 
Austria), care s-a menținut 
intr-o poziție foarte bună. S-a 
ajuns la ultima tragere și Jan 
Matous (acesta parcă 
să repete ce a făcut la 
care a ratat două ținte, dar cu

(Româ- 
singură 

două 
poziția 
culcat

vrîpd
J.O.)

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 1-a)

ECHIPA DE JUDO
A ROMÂNIEI

LA BUDAPESTA
Simbătă și duminică va avea 

loc la Budapesta un mare tur
neu internațional de judo. la 
care și-au anunțat participarea 
numeroși sportivi fruntași din 
peste 15 țări, printre care și 
România. Țara noastră va ali
nia prima echipă : Gheorghe 
Dani (cat. superușoară). Ilie 
Șerban și Dorin Drîmbe (semi- 
ușoară), George Ciuvăț (ușoară). 
Atila Poîint (mijlocie). Costel 
Năftică (semigrea) și Mihai Cioc 
(grea). Ei sînt însoțiți de an
trenorul Nicolae Marinescu,

STEAUA, PENTRU A 16-a OARA CAMPIOANA A ROMÂNIEI LA BASCHET
Cu meciurile desfășurate ieri, 

in sala Floreasca, 
turneul final al 
a Diviziei „A“ de 
culin. Titlul de 
României 
Steaua (pentru a 16^a 
în istoria competiției), ai că
rei jucători și an
trenori merită fe
licitări pentru fru
moasa performan
tă obținută la ca
pătul unei dispute 
aprige, dusă in 
compania singurei 
ei cu adevărat ri
vale, formația Di
namo 
învinsă 
seară) 
după o 
un rar

Jocul 
al reuniunii de ieri 
a opus echipele 
DINAMO BUCU
REȘTI și DINAMO 
ORADEA, prima 
invingînd cu sco
rul de 95—74 (43— 
39), Antrenorul Gh. 
Novac a ținut

s-a încheiat 
grupei 1—4
baschet mas- 
campioană a

a revenit

București.
(miercuri 

la limită, z 
partidă de 
dramatism 

inaugura!

(și bine a făcut) ca in 
această întilnire să folosească 
numai jucătorii tineri, mai pu
țini introduși în teren, în me
ciul decisiv cu Steaua (Nicu- 
lescu, Uglai, Vinereanu, Bra- 
boveanu și David nu au fost 
utilizați deloc), în scopul ro- 
dării lor in perspectiva

tineririi formației de bază. Și 
trebuie spus că Tzachis. 
Constantin, Vasilică, Iacob 
ceva mai experimentatul 
rinache s-au impus net în re-

V. 
și 

Ma-

Dumitru STANCULESCUechipei 
oară

(Continuare in

Echipa Steaua, campioana de baschet a României : de la stingă la dreapta, rin- 
dul de sus : M, Cimpeanu — antrenor secund. FI. Ermuraclie, C. Scarlat, V. loan. 
Al. Panaitescu, Gh. Oczelak — căpitanul echipei, R. Opșitaru, M. Ncdet — antrenor 
principal: rîndul de jos : V. Căpușan, C. Cernat, A. Nelolițchi, V'. Pogonaru. I. 
Carpen, p. Brănlșteanu. Din fotografie lipsește S. Ardelean. Foto : Aurel D. NEAGU



în etapa de ieri a Campionatului masculin de handbal Turneele campionatului masculin de volei

H.C. MINAUR BAIA MARE SI STEAUA 83 DE GOLURI! FAVORITELE S-All IMPUS NET
Etapă de mijloc de săptămînă, cea de a doua rundă a returu

lui campionatului masculin de handbal s-a dovedit foarte dispu
tată în majoritatea cazurilor, oferind, în cele 5 orașe unde s-au 
disputat meciurile, spectacole de calitate. De notat rezultatele 
strinse dintre echipele aflate în a doua jumătate a clasamentu
lui și... ..pofta" de gol a fruntașelor clasamentului, care, ambele, 
au marcat peste 40 de goluri în partidele respective : H. C. Mi- 
naur — 42, Steaua 41. Atractiv duel la distanță, cu atit mai 
atractiv cu cit cele două echipe își păstrează locurile fruntașe 
în clasament chiar în această ordine, avînd, fiecare, cite 37 de 
puncte și fiind despărțite de golaveraj.

gol diferență. Au înscris : 
Vojtilă 7, Jenca 6, Andronic 5, 
Cernica 3, Robu 2, Ionescu 2, 
Urs 2, Iloțoiu. Crivăț — Arad 
— Cristache 9, Kapornay 5, 
Popa 5, Mirza 4, Porumb 2, 
Halmagy 2, Croitoru — Ora
dea. (N. Berbecaru — coresp.).

4 minute au fost deo- 
aprig disputate, dar în 
urmă băcăuanii

STEAUA — CARPAȚI MÎR- 
ȘA 41—24 (20—12). Steaua,
deși fără doi jucători de bază 
(Marian Dumitru și portarul 
N. Munteanu) a „zburdat* 
și simplu pe parchetul
Floreasca. obținind o victorie 
categorică. Sigur, diferența de 
scor consemnată la sfîrșitul ce
lor 60 de minute de joc ne scu
tește de prea multe comentarii. 
Totuși citeva lucruri interesan
te se pot spune despre acest 
meci. în primul rînd am notat 
că învingătorii au manifestat o 
mare plăcere de joc și nu s-au 
lăsat prea mult purtați de a- 
mețeala unei victorii facile. Este 
un lucru important că această 
echipă fruntașă a handbalului 
nostru a căpătat acest „gust" 
al jocului și. mai ales, al go
lului. Combinațiile reușite, cu 
o trecere rapidă a mingii din 
apărare în atac au fost des 
aplaudate. Oaspeții s-au apărat 
viguros, au atacat destul de 
combinativ. mai ales in prima 
repriză cind au jucat și doi din 
cei mai buni handbaliști ai lor 
(Omer și Becicheri). După 
pauză, antrenorul Alin Savu a 
folosit mai mult tinerii jucători 
de care dispune și, firește, sco
rul a cam luat proporții. Este 
de subliniat prestația bună în 
atac a lui Matei de la Carpați 
Mîrșa, ca și a celor două ex
treme ale echipei Steaua (Ber
bece și Petre). Nu-1 vom uita 
nici pe „veteranul" Birialan, 
care șutează la poartă și azi 
cu aceeași plăcere ca altădată. 
Punctele au fost înscrise de 
Stingă 10 Petre 8. Berbece 7, 
Drăgănită 6, Birtalan 
că 3, Ghimeș 2, N. 
Steaua. Matei 15 (!), 
3. Jacobi 2, Cojocaru 
și Sauer — Carpați. 
obișnuită arbitrajul 
R. Antochi și H. Boschner, am
bii din Brașov, (c.a.).

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CLUJ NAPO
CA 22—21 (12—8). Nu mult a 
lipsit ca în Sala sporturilor 
din Bacău să se înregistreze o 
mare surpriză. Echipa locală, 
care a început bine meciul și 
a condus din min. 5 lejer, la 
diferențe apreciabile, s-a vă
zut egalată în min. 56 : 20—20 !

4. Miri- 
Virgil — 
Becicheri
2, Tîlvic 

Sub nota 
cuplului

au 
me- 
au...

de 
nu-

Ultimele 
sebit de 
cele din 
obținut succesul pe care-1
ritau pentru care insă 
..tremurat" intr-un final 
joc pe care nici unul din 

prezenți 
început.
Bondar 

3. Ber- 
Stiința ;

meroșii spectatori 
nu l-ar fi bănuit la 
Au marcat : Zamfir 8, 
5, Girlescu 3. Vasilca 
becaru 2, Dumitru — 
Popa 8. Botorce 5, Moldovan 3, 
Cristea 2, Căldare 2, Cozma — 
Universitatea (Ilie lancu — 
coresp.).

H. C. MINAUR BAIA MARE 
— MINERUL CAVNIC 42—25 
(26—16). Partidă de mare 
spectacol. controlată de băi- 
măreni. care au marele merit 
în realizarea acestui frumos 
joc de handbal. Cu excepția 
primelor minute cind scorul 
s-a menținut mai strîns, în 
rest echipa din Baia Mare 
a jucat foarte bine. Punc
tele au fost înscrise de M. 
Voinea 14. Flangea 8, Boroș 6, 
Porumb 5, Rădulescu 5, Marta 
4 — IL C. Minaur. Iacob 10, 
Miclăuț 7, Gherghel 3, Felecan 
2, Sabău, Bochiș, Odae — Mi
nerul. (A. Crișan — coresp.).

Vasile Stingă (Steaua) 
combinații de atac ale 
Mirșa

finalizează una din rapidele și frumoasele 
echipei sale in meciul de ieri cu Carpați 

Foto: Aurel D. NEAGU

CONSTRUCTORUL
— CONSTRUCTORUL ORA
DEA 29—28 (19—12). Echipa
gazdă a dominat de la început 
și, treptat, și-a creat un avan
taj care — se părea — că o 
pune la adăpost de surprize. 
Vom menționa în acest sens, 
că în min. 32 arădenii condu
ceau cu 20—12. Numai că încet- 
încet, pe fondul unei evidente 
scăderi a ritmului de 
gazde, oaspeții au prins curaj 
și au început să joace foarte 
bine apropiindu-se — pe 
tabela de marcaj — pînă la un

ARAD

către

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— „U“ CRAIOVA 31—24 
(15—11). Au marcat : Dan Pe
tru 13, Folker 5, Janto 5, Jan- 
covici 2, Dobrescu 2. Timpu, 
Popescu, Giurgea și Georgescu
— Politehnica, Barcan 4, Ca- 
raș 4. Prîcă 4, Agapie 3, Leș- 
laru 3, Dumitru 3, Dobeanu 2, 
Giurgiu — „U“. (C. Crețu — 
coresp.).

ETAPA PRELIMINARĂ LA HOCHEI
Patinoarul „23 August" găz

duiește, incepînd de azi, o a- 
tractivă competiție de hochei 
la care iau parte 6 echipe, 
componente ale grupelor a 
Il-a și a III-a ale Diviziei 
„A". Ele se vor întrece in
tr-o fază preliminară a „Da- 
ciadei" la hochei (sportul de 
performanță), urmînd ca, la 
încheierea acestei dispute, pri
mele două clasate să se cali
fice în etapa finală. Iată e- 
chipele participante : I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe, Metalul Rădăuți,

Tirnava Odorhei, Petrolul Plo
iești, Construcții Sportul stu
dențesc București, Electromureș 
Tg. Mureș.

Partidele au loc incepînd de 
la ora 9 dimineața și se vor 
disputa azi, sîmbătă, duminică, 
marți și 
tie este

Iată și
Petrolul 
reș Tg. 
Gbeorghe — Tirnava Odorhei, 
Construcții Sportul studențesc 
— Metalul Rădăuți.

miercuri. Luni 4 mar- 
zi de pauză.
programul primei zile: 
Ploiești — Electromu- 
Mureș, I.M.A.S.A. Sf.

FINALE LA SANIE Șl BIATLON
(Urmare din pag. 1)

de tir. Fetele fac (în 3 „bu
cle") circa 1800 m, iar băieții 
2 400 m. Cine nu realizează 
baremul Ia tir, face o „buclă" 
în plus și timpul, firește, 
crește.

în final, incă ceva demn de 
menționat din „viața" stațiunii. t 
Se fac pregătiri intense pen
tru „Carnavalul pionierilor" și 
„Bucuriile zăpezii" — specta
cole pe gheață și zăpadă ce 
vor avea loc sîmbătă și dumi
nică. Principala „scenă" a a- 
cestora va fi porțiunea de la 
capătul pîrtiei de schi care 
sfîrșește în parcul orașului. 
Aici se lucrează la o mare es
tradă, gătită cu cetină. S-a 
executat un tobogan de gheată, 
se amenajează un patinoar 
natural, s-a construit un uriaș 
om de zăpadă. Vineri va fi o 
ai cu mari emoții, hotărîtoare

pentru succesul deplin al a- 
cestui „Festival pionieresc la 
sporturile de iarnă". Incepînd 
de la ora 9,30, pe pîrtiile de 
sanie și biatlon de pe Runc 
se desfășoară ultimele manșe.

Ieri au continuat meciurile 
turneelor cu nr. 4 ale campio
natului masculin de volei, 
Zalău (locurile 1—6) și 
București (locurile 7—12).

ZALAU, 28 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din locali
tate, primul meci din ziua a 
doua a turneului fruntașelor 
a opus echipele Universitatea 
CFR Craiova și Tractorul Bra
șov. Scor : 3—0 (13, 13, 9) pen
tru echipa craioveană. Stu
denții —, în formația Băloi 
(Mătușoiu), Stoian, Dumitru, 
Hrinco, Daha, Pascu — și-au 
organizat mai bine jocul, au 
realizat combinații frumoase 
la fileu, au ridicat blocaje e- 
ficiente impunîndu-se în final 
fără drept de apel. De la bra
șoveni s-au remarcat Cozma șl 
Ferariu.

în cea de-a doua partidă a 
Dinamo 
Dinamo

la 
la

zilei s-au
București și ______ _______
Zalău. Scor : 3—0 (10, 4, 12) în 
favoarea campionilor, care s-au 
impus prin valoare și expe
riență superioare. Sălăjenii au 
căutat permanent să dea o 
replică cit mai bună valoroși
lor lor adversari, reușind ca 
împreună cu aceștia să reali-

întilnit 
Elcond

CALCULATORUL,
Dacă sub raportul calității 

jocului pract.caț de echipele plu
tonului secund al Diviziei „A" 
masculine de volei (locurile 7-12) 
nu au apărut decît vagi semne 
de creștere în ziua a doua a celui 
de al patrulea turneu, găzduit de 
sala bucureșteană Olimpia. în 
schimb lupta pentru evitarea re
trogradării se anunță pasionantă 
în perspectivă.

De altfel, dintre partidele zilei 
a doua cea dintre Calculatorul 
Bncurești și Politehnica C.S.Ș. Ti
mișoara, a fost de o calitate su
perioară. Bucureșteni! au cîștigat 
cu 3—0 (12, 6. 9), dar studenții 
le-au da.t o replică destul de 
bună. „Poli" a avut foarte bune 
starturi în primele două seturi 
(7—1 șl respectiv 5—0). Șl ghinio
nul reaceidentărli Iul Urzică, 
chiar din setul I, altfel lupta ar 
fi fost cu siguranță mult mai 
echilibrată. Am văzut însă un 
frumos duel al ridicătorilor-coor- 
donatori : Steriade Ia bucureșteni 
și Bugarschi la timișoreni. Dar 
primul, care împreună cu Giz- 
davu a alcătuit și un blocaj re
marcabil. a dirijat trăgători 
deciși, în timp ce timișoreanul 
n-a putut conlucra decît sporadic 
cu -ai săi. ceva mai bine cu 
Cionca. De la învingători. în a- 
fară de Steriade și Gizdavu. 
ne-au mai plăcut Nicolau și Ion 
(folosit mai mult în poziție de 
atacant din .. ambele linii) care 
au făcut să nu se simtă lipsa

CAMPIONATUL DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

priza a doua, cind au obținut 
distanțarea substanțială cu 
care au încheiat întrecerea. 
Este de dorit, însă, ca verva 
de joc și precizia in aruncările 
la coș să le manifeste pe vii
tor și în partide cu miză și 
nu doar într-o dispută al că
rei rezultat nu mai influența 
situația in clasament. Au în
scris : Tzachis 37, Vasilică 23, 
V. Constantin 20, Marinache 9, 
Iacob 6, respectiv 
29, Cristea 17, ~ 
llert 6, Fodor 
tin 5, Antochi 
Constantin eseu

în întilnirea 
campionatul, STEAUA a dis
pus de ICED C.S.Ș. 4 București 
cu 100—78 (40—41). Scorul pri
mei reprize se explică prin 
ușurința cu care campionii au 
abordat acest joc (deși trebu
iau să-și amintească faptul că, 
nu cu multă vreme în urmă, 
au pierdut în fața acelorași ad
versari și din același motiv : 
desconsiderarea partenerilor de 
întrecere). în repriza secundă, 
„5“-ul alcătuit din Ermura- 
che, Panaitescu, Scarlat, Opși- 
taru și Netolițchi a pus re
pede lucrurile la punct. De la 
44—49 (min. 23), steliștii 
ajuns în numai 5 minute 
63—49, după care jocul nu

Rădulescu 
Tavaszi 6, Ge- 
6, Kosa 4, Cos- 
1. Arbitri : N. 
și I. Olaru.
care a încheiat

au 
la 
a

Simbătă și duminică, la Sinaia

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE BOB „CUPA PRAHOVA*’
Activitatea competițlonală pe 

pîrtia de bob din Sinaia conti
nuă simbătă șl duminică (in fle
care zi de la ora 9), prin desfă
șurarea concursului internațional 
dotat cu „Cupa Prahova-, la 
care vor lua parte 16 echipaje: 
din Bulgaria (1 echipaj), U.R.S.S. 
(4) și din țara noastră (6 de 
seniori și 5 de tineret).

Echipajele românești de tineret 
au fost selecționate In urma dis
putării „Cupei Voința-, la care 
au participat 15 dublourl (s-a dat 
startul de la plecarea Interme-

dlară, traseul avînd 1200 m). Pe 
primele locuri s-au clasat : 1.
A.S. Armata Brașov (Gh. Peptea 
— M. Colceriu) 1:50,78 ; 2. Voin
ța I Sinaia (D. Zaharla — V. 
Iile) 1:52.83; 3. Voința 111 Sinaia 
(M. Durbac — Cr. Rădulescu) 
1:53,53.

Ieri au avut loc două manșe 
de antrenament în vederea „Cu
pei Prahova", pe o vreme favo
rabilă practicării bobului șl pe 
o pîrtle care se menține în sta
re foarte bună.

Vasile FELDMAN-coresp.

zeze un spectacol voleibalistic 
de calitate, aplaudat deseori de 
o sală arhiplină, care și-a 
încurajat permanent favoriții. 
dar a fost darnică in aplauze 
și pentru învingători. Setul 
trei al meciului a fost cel mai 
disputat, gazdele conducînd 

. majoritatea timpului de joc.
Dinamoviștii bucureșteni au e- 
galat la 10 și apoi la 12, au 
preluat inițiativa cîștigînd se
tul și _țneciul. S-au evidențiat : 

‘ ‘și Gheorgbe de 
respectiv Strauff. 
fost conduse de 

C.

Pop, Vrîncuț 
la învingători,

Jocurile au ___ ______
N. Dobre, AI. Dragomir, 
Pitaru și C. Radu.

în încheierea reuniunii s-au 
întilnit Steaua București și Ex
plorări Baia Mare. Bucurește- 
nii, prin joc combinativ și pre
luări exacte, au cîștigat 
3—0 (12, 7, 5). Remarcați : 
niuță, Constantin, Pralea, 
pectiv Staicu și Manoie.

Programul de vineri este 
mătorul (de la ora 15) : Trac
torul — Steaua, Elcond — Ex
plorări și Universitatea — Di
namo Buc.

cu 
Să- 
res-

ur-

Gheorghe DEDIU

IN OFENSIVĂ!
„tunarului Schipescu (acciden
tat). înainte de acest meci, 
C.S.U. Oradea a învins pe Știința 
Motorul Baia Mare cu 3—1 (—5. 
11, 13, 3). băimărenli Incepînd 
din nou bine și sfîrșind chiar 
mal rău decît tn prima zl. Seml- 
indlsponibilitatea Iul Chezan la 
pupitru a fost resimțită serios, 
dar și condiția fizică a mara
mureșenilor le cam joacă feste. 
Orădenii care au un important 
atu în calmul șl luciditatea 
coordonatorului Teleagă, nl se 
par destul de bătăloșl. Ei au ju- — . . -------------- - - ■ , i.

(To- 
Te- 
Joc, 

de
____  — - _ 02.

7) avînd desigur un lot 
dar 

teren 
nefi-

cat ieri în sextetul : Țerbea, 
Dragoș (D. Dragos). Petrus i 
doran), Răduță, Năsăudean, 
leagă (Morăreț). tn ultimul 
C.S.M.U. Suceava a dispus 

• C.S.M. Caransebeș cu 3—1 
io. —ii. -. _ : : 
mai valoros șl mal matur, 
învingătorii au intrat în 
într-o stare de indolență ___
rească, tratînd meciul cu ușurin
ță. Noroc cu ridicătorii Popescu 
și Costeniuc ! In acest context, 
ne-a făcut mal bună impresie 
neexperimentata echipă din 
Caransebeș. Au arbitrat: V. Dumi
tru — V. Ionescu, N. Găleșeanu — 
A. Dinicu șl Z. Moldoveanu (eu 
ezitări) — M. Nicolau. Azi, de la 
ora 14 : C.S.M. (17 p) — C.S.U. 
(27 p). „Poli" (28 p) — C.S.M.U. 

(28 p) și știința Motorul (28 p) — 
Calculatorul (25 p).

Aurelian BREBEANU

HT

Azi, In campionatul de rugby
mai avut istoric, 
cipalii artizani ai 
aflîndu-se tînărul 
Panaitescu, baschetbalist 
dotat fizic și deosebit de com
bativ. Menționăm că interna
ționalul Coste! Cernat nu a 
fost folosit, el nefiind com
plet refăcut după un ușor ac
cident (motiv pentru care nu a 
evoluat la adevărata sa valoa
re in meciul derby cu Dina
mo). Au marcat : Panaitescu 
25, Ermurache 17, Opșitaru 14, 
Scarlat 12, Pogonaru 8, Carpen 
3, Netolițchi 6, Brănișteanu 7, 
V. loan 8, respectiv Mihalcea 
21, C. loan 19, Grădișteanu 14, 
Ivascencu 12, Păsărică 4, Mari
nescu 4, Voicti 4. Arbitri : C. 
Dumitrache și I. Breza.

Clasamentul
1—4 :
1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. ICED-CSȘ 4
4. Din. Oradea

printre prin- 
diferenței 

Alexandru 
bine

Am publicat in ziarul nostru de 
Ieri comunicatul primit de la 
F. R. Rugby prțn care se făcea 
cunoscută amlnarea campionatu
lui de rugby (returul) pentru 
data de 15 martie. Există, totuși, 
o excen'e steaua, campioana 
..en titre", va jvea în devans par
tida s- cu Știința Petroșani (iată 
o explicație la această situație : 
în ziua de 16 martie Steaua ur
mează să întîlnească, intr-un 
meci tradițional — anual — Se
lecționata armatei franceze). In- 
tilnlrea Steaur — știința Petro
șani va avea loc azi, 1 martie, la 
ora 10, pe terenul din Bd. 
Ghencea.

fina]

31 29
31 28
31 17
31 14

2
3

14
17

al grupei

3117:2263 60 
3165:2248 59 
2459:2644 48 
2422:2653 45

Divizia „A" de baschet (m)

Încep turneele finale
ALE GRUPELOR 5-8 Șl 9-12

Ediția 1984—1985 a Diviziei „A" 
de baschet masculin se încheie 
prin turneele finale ale grupelor 
valorice 5—8 și 9—12. Echipele 

„din grupa 5—8 (ordinea în cla
sament : 5. CSU Balanța Sibiu 
43 p, 6. Rapid București 42 p,
7. Farul CSȘ 1 Constanța 39 p,
8. Academia Militară Mecanica
Fină București 36 p) se întrec, 
de astăzi pînă duminică, la Si
biu ; cele din grupa 9—12 (9.
Universitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca 38 p, 10. IMUAS Bala 
Mare 38 p, 11. Politehnica CSȘ 
Unirea Iași 37 p, 12. Politehnica 
Sportul studențesc București 36 
p) vor lupta pentru evitarea 
retrogradării în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca, de sîmbătă 
pînă luni.

Programul etapei inaugurale : 
Sibiu : Rapid — Farul, CSU si
biu — Academia Militară ; Cluj- 
Napoca : IMUAS Bala Mare — 
Politehnica Iași, Universitatea — 
Politehnica București.

Mîine

DE P

ADMINISTRA

41 v
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mutat pe d 
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mult și-au 
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me, și iată 
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moderna co 
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tldul nostru, 
nență mișcă 
fi sport.

La ora vi 
tinoarul 1 
„zi-lumină 
10—12, d.a. 
țineți — cu 
bele tehnolo 
pe suprafaț 
(Iau peste 1 
Cei de-o f 
emoție de b 
rau mai me 
librului, ceil 
grozăveau i 
dans pe ur 
misă de stâ 
care. Veseli 
Nici o supă 
vitabile. Seu

— Așa est 
rat patinoa 
Victor Șerb 
ceea ce di 
este pasiune

Concursul republican al spera

EVOLUȚIE FRUMOASĂ,
MIERCUREA CIUC, 28 (prin te

lefon). Patinoarul din Miercurea 
Ciuc a găzduit, timp de trei zi
le, faza finală a campionatului 
republican rezervat speranțelor șl 
copiilor, la startul căreia au fost 
prezenți 52 de sportivi din 10 
cluburi și asociații. Viitorul pa
tinajului nostru artistic s-a pre
zentat bine, majoritatea concu- 
renților reușind să ofere exerci
ții mai pretențioase ca în alți 
ani. Progresul tehnic al compe
titorilor a fost dublat și de o 
prestație fără fisuri a brigăzii 
de arbitri, omogenă și exactă 
de data aceasta. Din păcate, or
ganizatorii nu au trecut șl ei 
examenul, popularizarea concur
sului fiind inexistentă, din mo
ment ce în tribunele patinoaru
lui nu s-au aflat, practic, de
cît părinții micilor sportivi.

REZULTATE :
Speranțe. BĂIEȚI : 1. Radu

Miron (C.S.M. Cluj-Napoca), 2. 
Gheorghe Chlper (C.S. Miercu
rea Ciuc), 3. Mark Schreitofer 
(C.S.M. Cluj-Napoca); FETE : 
Emesse Toth (C.S.M. Cluj-Napo
ca), 2. Cristina Dima (C.S. Ga
lați), 3. Adel Telekeș (C.S. Mier
curea Ciuc).

Copil II. B : 1. Sebastian
Gheorghiu (C.O. ICEMENERG), 2. 
Mark Laszlo (C.S.M. Cluj-Napo
ca), 3. Gabriel Bolocan (A. S.

3.
1.

CIȘTIGURIL 
DIN 22 FEB 
variantă 100% 
1300 și 5 varl 
cat. 2 : 1 va
lei șl 21 varia 
cat. 3 : 8 va 
lei și 69 vâri 
cat. 4 : "
cat. 5 : 
cat. 6 : 
cat. X : 
Report la cat

Autoturlsmu 
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tulul Bejenar 
județul Huned
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început vînza 
tragerea extt 
preș de mier
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3. 
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COMPETITIONAL LA POPICE
returului Diviziei ,,A“

3.
3.

ința Tg. Mureș 16 p (9817), 
Voința Oradea 14 p (11767). 
Electromureș Tg. Mureș 12 p 
(9594), 4. C.S.M. Reșița 11 p 
(9340), 5. Hidromecanica Brașov
9 p (9387), 6. Voința Timișoara 
8 p (12052). 7. Mucava-Molid Va
ma 0 p (11410), s. Dermagant 
Tg. Mureș 4 p (11604). 9. Voința 
Odorhelu Secuiesc 4 p (11414), 

U.T. Arad 4 p (9273).

I Rcilctfii in preajma reluării campionatului

1 EFICACITATEA SI NU NUMAI EA! 
I
I
I

modern mult
ru în ’ toate zonele 
lui. Nu poți pleca 

in atac fără a-ți asigura „spa
tele". Și raportul dintre golu
rile marcate și cele primite 
vorbește despre valoarea unei 
echipe. Cel mai bine stă Steaua 
cu +30. urmată de Sportul stu
dențesc cu +26. Dinamo +17 
și Corvinul +8. Craiova 
cui 5. cu +5 (!J. Puțin 
o asemenea formație, 
datorită numărului mare 
luri primite (27) de o 
sivă formată din actuali 
naționali — Lung, Ncgrilă. Ște- 
fănescu, Ungureanu (să fie 
oare o întîmplare că la Bel
fast și Lisabona, echipa repre
zentativă 
după ce 
ropene 
goluri in 
lia, Suedia.
Cipru !?). în toamnă 10 echipe 
au terminat cu golaveraj ne
gativ : A.S.A. și F.C.M. Brașov 
—2, F.C. Baia Marc —7. F.C. 
Bihor și S.C. Bacău —8. Chi
mia, „Poli" Timișoara și F.C. 
Olt —12. Politehnica Iași —13 
și Jiul —14, Cu siguranță că 
la sfîrșitul campionatului, pen
tru unele echipe, golaverajul 
va avea valoarea unui punct 
salvator, iar pentru altele, dim
potrivă.

Iată atîtea și atîtea motive 
de reflecții acum. Ia începerea 
noului sezon fotbalistic (aten
ție ia asigurarea cadrului re
gulamentar de desfășurare a 
jocurilor !), sezon de. la care 
așteptăm cît mai multe'■'(satis
facții. ' '

Constantin AL'XE

CITAȚII, capitolul cel mai in 
suferință. Cele două goluri în
scrise de tricolori la Belfast 
— in ciuda jocului mai mo
dest — și cele trei de la Lisa
bona trebuie să se constituie 
intr-un stimulent, mai ales 
pentru echipele care joacă în 
deplasare.

Iată, ne-am uitat peste cla
samentul turului și am văzut 
din nou cit suferă eficacitatea. 
Doar Steaua, ca un lider care 
se respectă, grație jocului a- 
vîntat (dar echilibrat, pentru 
că a primit doar 10 goluri) și 
Sportul studențesc au reușit 
O MEDIE DE PESTE DOUĂ 
GOLURI DE MECI. Cu 2,35 
goluri, Steaua a fost întrecută 
la acest capitol doar de Spor
tul studențesc cu 2,41, dar con
duce la golaverajul general — 
+30 față de +26. Cum stau 
celelalte echipe cu eficacita
tea ? lată-le, in ordinea clasa
mentului ..de toamnă" : Dinamo 
1.82. Universitatea Craiova 
1,88. Gloria Buzău 1,47, Corvi- 
nul 1,76. F.C. Argeș 1,35, A.S.A. 
0,88. Chimia 0,94. Rapid 1,11. 
F.C.M. Brașov 1,17. F.C. Bihor 
1,11. „Pali" Timișoara 0,88. F.C. 
Baia Mare 0.88. Politehnica 
Iași 1,17, Jiul 0.76 (recordul de 
ineficacitate ! Va reuși’ V. 
Mateianu feâ -mbunătățească a- 
cest procent îngrijorător ?), 
F.C. Olt 0.01. S.C. Bacău 0,94. 
Surprinde și procentul echipei 
Iui Dobrin. fostul creator f?" 
realizator de goluri, după cum 
nu pot fi mulțumiți cu ce au 
realizat la acest capitol nici 
fotbaliștii craioveni, cu Cămă- 
laru, Cirțu și Geolgau în linia 
din față.

LIFICAREA LA TURNEUL
FINAL AL C.M. DIN MEXIC 

leagă 
Mun- 
neui-

u ale sale interesante op
timi și sferturi de finală. 
„Cupa României" ne-a 

introdus cum nu se putea mai 
bine in atmosfera competițio- 
nală a sezonului fotbalistic de 
primăvară — 1985. Fericit (sau 
măcar... folositor) prilej pen
tru majoritatea divizionarelor 
„A" de a constata „pe viu" 
cum stau acum, la început de 
sezon, cu pregătirile și la ce 
cote se află. Pentru că...

...în această primă duminică 
a lui Mărțișor ÎNCEPE RETU
RUL DIVIZIEI „A**. Cele mai 
bune 18 echipe ale fotbalului 
nostru (o presupune prezența 
lor în primul eșalon) pornesc 
din nou la drum, fiecare cu 
gîndurile sale, cu năzuințele 
sale (pe care le dorim cît mai 
îndrăznețe), cu obiectivele sale, 
pe care le vrem mult_ mai pre
tențioase. De ce ? 
se inaugurează un 
demult n-am mai 
de obiective, mai ___ ______
TRU ECHIPA NAȚIONALĂ, 
aflată în pragul unui AN 
GREU — ăsta-i adevărul —, 
dominat de frumosul și ono
rantul obiectiv care este CA-

(Mexicul, de care 
frumoasa amintire a 
dialului din 1970 și 
tatei Guadalajara).

ne 
El 
a

De aici trebuie să por
nească duminică întrece
rea divizionarelor noastre 

din primul eșalon, de la do
rința (însoțită de fapte) de a 
ridica ștacheta calității fotba
lului practicat, de a oferi o 
întrecere dominată de spiritul 
sportivității totale, fără raba
turile atît de dăunătoare.

De ce spunem toate acestea ? 
Pentru că de duminică intră... 
în funcțiune clasamentul, în
cep din nou calculele și nu 
de puține ori PUNCTELE sau 
PUNCTUL i-au făcut pe unii 
să se abată de la litera regu
lamentului. în ciuda a nu
meroase cartonașe galbene și 
roșii, a multor etape de sus
pendare și avertismente. Si
gur, campionatul, cu punctele 
și clasamentul lui. oferă acea 
irezistibilă atractivitate. creează

pe lo- 
pentru 

puțin 
de go- 
defen- 
inter-

I1. 
2.
3.
4.

scria Sud : 
16 p (20454), 
14 p £5543), 

____  ______ .2 p (20290). 
Petrolul Cîmpina 12 p (19868). 5. 
Rulmentul Brașov 
6. Constructorul 
(24930), 7.
(19958), 3. 
(24671). 9. 
p (24947), 
p (19001). 
Baia Mare 16 p (26526), 2. 
tromureș Tg. Mureș 16 p (26130), 
3. Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc 
10 p (20433), 4. Metalul Hunedoa
ra 10 p (20138), 5. Industria sîr- 
mei Cîmpia Turzii 8 p (24663), 
6. Constructorul Tg. Mureș 8 p 
(19693), 7. Unio Satu Mare 6 p 
(25485). 8. Jiul Petrila 6 p (24744),
9. C.F.R. Timișoara 6 p (19858).
10. Victoria-Guban Timișoara 4 
p (19834).

Din programul etapei de mîi
ne, cele mai interesante partide 
se anunță a fi : Voința Galați — 
Laromct București, Voința Bucu
rești — Gloria București, Voința 
Timișoara — Electromureș Tg. 
Mureș — la femei, Rulmentul 
Brașov — Carpați Sinaia, Me
talul Roman — C.F.R. Constan
ța, Unio Satu Mare — Tehnouti
laj Odorhei și Jiul Petrila — Me
talul Hunedoara — la bărbați.

MASCULIN — 
C/F.R. Constanța 
Gloria București 
Carpați Sinaia 12

10 p (24898),
P
P
P
4
0

Aurul
Elec-

Galați 8 
București 8 
Roman 6 
București

Voința
Metalul
Olimpia ______ ...
10 Frigul București 
Seria Nord : 1.

LA FINALELE DE JUDO
peste 500 de concurenți. între
cerile se anunță deosebit de 
interesante deoarece iși vor a- 
păra șansele și aproape toți fi- 
naliștii competiției de anul tre
cut. în urma ridicării limitei 
de virstă cu un an.

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

Pentru că 
sezon cum 
avut, plin 
ales PEN-

starea emoțională — pe teren
și în tribune —, dar tot cam-
pionatul este acela care tre-
buie să ofere cadrul de prac-
ticare a unui fotbal BUN. de

ȘTIRI • ȘTIRI
• DIN PARTEA CLUBULUI 

RAPID ni se comunică că, du
minică, în ziua meciului Rapid 
— Universitatea Craiova, nu se 
pun în vînzare bilete la casele 
stadionului. Acestea pot fi pro
curate astăzi 
obișnuite.
• LUNI 4 

16,30, in sala 
zei, va avea

remarcare a 
de care are 
NAȚIONALĂ. 
TRĂI ȘI ACTIVA
CAMPIONATULUI.

valorilor : 
nevoie 
care NU 

ÎN

valori 
ECHIP/X 
POATE 
AFARA

și mîine, la casele După perioada 
cu pregătirile

iarnă, 
returul 
imbu-

a primit 5 goluri, 
în preliminariile eu- 

primise doar TREI 
OPT meciuri, cu Ita- 

Cehoslovacia șl

MARTIE, la ora 
I.S.B. din str. Ber- 
loc o plenară con

vocată de comisia municipală de 
fotbal în vederea reluării acti
vității competiționale. Sînt invi
tați să participe antrenorii, in
structorii, președinții secțiilor și 
delegații echipelor din Bucu
rești și Sectorul agricol Ilfov.

După perioada de 
cu pregătirile ei, 
trebuie să aducă 

nătățiri in planul general al 
jocului și, mai ales, al EF1CA-

LUȘ, PE UN PATINOAR ADEVĂRAT
Pe
ce

lor din orașvl nostru pentru spor
tul cu patine. Și interlocutorul 
nostru ne povestește cu aprindere 
ce zarvă mare a fost la Brăila 
după procurar-a patinelor. „A- 
veți speciale cu ghete, artistice?**, 
îi întrebau adesea solicitanții pe 
vînzători. Comerțul, cam nepre
gătit de avalanșa de cereri s-a 
pus în mișcare și. astfel, tn cîte- 
va zile au fost vindute peste I 000 
de perechi de patine. Centrul de

însemnări de reporter

tnchirtere de la patinoar a achi
ziționat și el peste ZOO de pe
rechi. tn felul acesta atmosfera 
pe gheață s-a... încălzit, cu un 
du-te-vino. .non-stop".

Stăm de verbă șt cu Vasi'.e 
Căpriță, detașat de la A.B.S. 
ca responsabil al noii baze 

sportive, care ne spune : „Pati
noarul este destinat sportului de 
performanță, hochei șl patinaj ar
tistic. Agrementul constituie doar 
începutul, fiindcă mal întii tre
buie să al cîți mal mulți copii 
care să învețe tehnica alunecării 
pe gheată. Patinoarul are o su
prafață regulamentară — 60X30 m: 
dispune de 4 vestiare cu o înfă
țișare deosebit de estetică (acum,

iilor la patinaj artistic

RIZARE SLABA!
F : 1. Marina Bellu (C.O.
ICEMENERG), 2. Codruta Moi- 
seanu (C.O. ICEMENERG), 3. 
Eva Kega (C.S. Miercurea Ciuc).

In continuare, patinoarul din 
localitate găzduiește finalele pe 
țară ale „Daciadel", pentru juniori 
și seniori.

Vaier PAȘCANU-coresp.

aici s-au improvizat garderobele), 
unul pentru arbitri, un cabinet 
medical, o magazie pentru mate
riale sportive, cabine pentru pre
să și stația de amplificare, o in
stalație de iluminare modernă cu 
52 de lămpi cu vapori de 
mercur. In viitor este prevăzută 
acoperirea patinoarului, și con
struirea unei tribune de 1000 
locuri.Nt se orezintă lista co
lectivelor care au concurat la 
realizarea acestei noi baze spor
tive a orașului-port la Dunăre : 
Institutul de Proiectări al județu
lui, Frigotehnica București, Trus
tul de antrepriză generală Con
strucții industriale Brăila, Combi
natul de prelucrare a lemnului 
din Reghin (care a executat man
tinela — considerată de specia
liști ca una din cele mai bune 
din țară).

La plecare reporterul mai arun
că o privire fugară spre gheață. 
Acolo, un bărbat de talie mijlo
cie dă primele noțiuni de patinaj 
unor micuți. Mi se spune : „Este 
pensionarul Aurelian Miloș, mare 
sufletis* al sportului, fost hoche- 
ist în tinerețe. Nu-i dai 65 de 
ani, atîta cît are de fapt și, iată, 
acum pregătește primii concu
renți pentru Daciada de lamă — 
„Cupa Pionierul*4 și „Cupa U.T.C.*4, 
la patinaj viteză. Treptat, vom 
lucra mai organizat aducînd aici 
instructori specializați. Nu uitați ! 
Brăila vrea să ajungă din urmă 
și chiar să depășească orașul ri
val Galați la sportul de perfor
mantă...-.

...Deci, copiii Brăilei au început 
să se miște, să învețe patinajul 
pe un patinoar adevărat. Cît de 
fericiți sînt. Cu siguranță că mîl- 
ne-poimtine pe cei mai talentațl 
dintre ei ti vom întllnl la pati
najul artistic la aprinsele jocuri 
de hochei din campionatul — de 
ce nu ? - primei divizii. Fiindcă 
copiii Brăilei sînt ambițioși, har
nici si dornici de afirmare ca 
toți copiii României socialiste.

Stefion TRANDAF1RESCU

IVAN PATZAICHIN
(Urmare din pag. 1)

• înainte de meciul 
de la Ploiești, antre
norul dinamoviștilor 
Cornel Dinu privea cu 
oarecare circumspecție 
meciul cu Chimia Rm. 
Vîlcea. ,.Echipa aceasta 
ne-a pus o dată pe jă
ratec, tot intr-un joc 
de Cupă, la Tîrgoviște. 
Abia am dat golul cali
ficării — dacă îmi a- 
tluc bine aminte — 
doar cu cîteva minute 
înainte de finalul par
tidei. Acum trebuie să 
ne impunem de la în
ceput și să încheiem 
repede socotelile...**. 
Ceea ce s-a și întim- 
plat o Bravo organiza
torilor, care au pus la 
punct terenul Petrolul, 
înainte de joc el pre
zenta un strat de ghea
ță. Miini harnice au a- 
dus însă pe acest... pa
tinoar o mare cantitate 
de zăpadă care a foșt < 
împrăștiată uniform și. 
apoi, tasată cu tăvălu
gul, astfel că suprafața 
de joc a devenit prac
ticabilă. • în cabina 
arbitrilor, Înaintea mc- > 
ciulul de la Brașov, o 
surpriză : foaia Poli- 1 
tehnicii Iași o completa 1 
Damaschin I ! Ne-a lă- > 
murit imediat asupra 1 
ineditei posturi a ata- 1 
cantului ieșean preșe- i 
dintele clubului, Irinel 
Leonte : „Pentru ca să 1 
se obișnuiască cu tot 1 
ceea ce ține de organ!- ! 
zarea unul meci, pen- < 
tru a-i instrui pe viu ' 
pe viitorii antrenori sau ■ 
conducători de cluburi, i 
am decis ca foaia să 1 
fie completată de unul 1 
dintre jucătorii de re- 1 
zervă sau indisponibili. 
Astăzi a fost rîndul lui 
Damaschin I. * ..Feli
cităm pe învingătorii 
noștri și le dorim suc
ces mai departe. Am 
luptat să realizăm o 
performantă peste ni
velul categoriei noastre

competiționale și sînt 
bucuros că am reușit. 

’ Acum, toate gîndurMe 
și eforturile noastre se 
concentrează spre lup
ta de promovare în 

o sportivă decla
rație aparținînd lui I. 
Sauliuc, secretarul aso
ciației sportive C.I.L. 
Mecanică Sighet. reve- 
>ițîa actualei ediții a 
Cupei. © Grindeanu 
poate evolua cu succes 
în postul de „libero**" 
la multe echipe din 
prima divizie, opinau, 
într-o lucidă analiză a 
comportării căpitanului 
echipei din Sighet. fot
baliștii din Iași. Sub
scriem la aprecierile 
lor. adăugind pe lista 
celor care s-au eviden
țiat în mod cu totul 
deosebit pe fundașul 
stingă al sighetenilor. 
Țiplea, de mulți consi
derat cel mai bun jucă
tor de pe teren, a Un 
rol tactic („recitat" cu 
iscusință) a avut. în 
partida de la Brașov. 
Keresi. care, dintr-o e- 
roare de transmisie te
lefonică. nu a fost re
marcat în cronica par
tidei. Tînărul jucător 
ieșean justifică încrede
rea acordată de antre
norul C. Oțet. • Tere
nul greu de la Pitești 
(s-a pus chiar proble
ma transferării meciu
lui la București, dar 
gazdele au făcut mari 
eforturi pentru a-1 face 
cît de cît practicabil) 
a echilibrat valorile și 
a incomodat vizibil e- 
chipa care a atacat 
continuu. Universitatea 
Craiova. Jucătorii pre
gătiți de FI. Halagian. 
S. Stănescu și V. Dinuț 
au evoluat însă cu 
toată seriozitatea, ei 
propunîndu-și, cum de
clara Costică Ștefănes- 
cu, să cucerească pen
tru a 5-a oară Cupa. 
O A.S. Mizil a fost în
soțită la Pitești de o

galerie pe cît de activă, 
oe atît de... lipsită de 
fair-play. A adresat cu
vinte nepotrivite jucăto
rilor și antrenorilor 
craiovenl, iar în pre
lungiri cîtlva din grup 
au aruncat cu sticle 
(una era gata-gata să-l 
lovească pe arbitrul N. 
Dinescu !) și cu bul
găr* de zăpadă. A. S. 
Mizil una dintre reve
lațiile Cupei, nu are 
nevoie de astfel de 
„suporteri". • Cel mai 
bun jucător al partidei 
Universitatea — A. S. 
Mi2il a fost de departe 
Mănăllă. A evoluat pe 
post de fundaș dreapta, 
a deposedat ca Negrită, 
iar în atac, ori de cîte 
ori a urcat, a șutat șl 
a centrat ca Geolgău. 
Jocul lui Mănăilă a 
fost apreciat și de an
trenorul secund al echi
pei naționale. Mircea 
Rădulescu. observator 
la meci. • A. S. Mizil 
nu este totuși o echipă 
oarecare de .,B“. Opt 
dintre jucătorii ei au 
evoluat nu de mult in 
Divizia „A" : Mîrzea, 
Cojocaru. Stanciu, La- 
zăr. Simaciu. Cozarek, 
Goia Greaca. „Necu

A.B.S. Cluj-Napoca, 
dornici să asigure me
ciului Steaua — F, C. 
Baia Mare condiții pri
elnice de joc în pofida 
iernii care se prelun
gește, cu frig șl zăpa
dă, șl pe meleagurile 
orașului de lingă Fe- 
leac. In amenajarea te
renului, directorul în
treprinderii respective, 
Tiberiu Tivadar, avea 
să primească și spriji
nul competent al unul 
cunoscut specialist bu- 
cureștean în materie, 
Rudi Konrad, care a 
făcut deplasarea la 
Cluj-Napoca împreună 
cu echipa Steaua. 0 In 
așteptarea ..decolării** 
spre București. în ho
lul aeroportului de la 
Someșenl, fotbaliștii 
Stelei erau cu gîndul 
la colegii lor de club, 
baschetballștii. care, la 
ora aceea, susțineau 
meciul decisiv cu Di
namo. Pînă la plecarea 
avionului, a fost timp 
pentru un telefon la 
sala Floreasca. de unde 
cineva a comunicat re
zultatul. ..Victorie, la 
un coș. pentru noi**, a 
făcut cunoscut tuturor 
cineva conducerea

noscutul" Vraciu a fost 
însă cel mai bun din 
echipa lui C. Moldo- 
veanu. • „Sigur, o ca
lificare, astăzi, in dau
na Stelei, ar onora for
mația noastră, ni se 
destăinuia, înaintea me
ciului, antrenorul C. 
Frățilă. Dar, sincer vor
bind. gîndurile mă 
poartă mai mult la Jo
cul de duminică, din 
campionat, unde, așa 
cum se știe, nu slăm 
pe roze. Startul (n.n. 
lntilnlrea. la Baia Ma
re, cu F.C.M. Brașov), 
a motivat el, contează 
enorm, din importantul 
punct de vedere al mo
ralului, pentru parti
dele următoare". • Buni 
gospodari, cei de la

clubului vestea,
mult așteptată, a stir- 
nit, cum era și firesc, 
bucurie în tabăra jucă
torilor Stelei. • Cobo- 
rînd miercuri seara din 
„cursa Tarom“ care-i 
aducea de la ciuj-Na- 
poca, jucătorii Stelei 
aveau să-l întîlnească, 
în holul aeroportului 
Băneasa, pe Marcel Co- 
raș, care aștepta un 
pachet de la... Arad. 
„Vezi Marcele, i s-a a- 
dresat Pițurcă cu non
șalanța cu care uneori 
driblează cîte doi-trei 
adversari, unul după 
altul. Dacă nu ratai in 
optimi un penalty, poa
te din avionul acer ta 
coborai tu !“

LOTO PRONOSPORT INTOR^lUZA
care oferă partlcipanțllor noi 
posibilități de a obține autotu
risme „DACIA 1300“, excursii în 
R.S. Cehoslovacă și importante 
sume de bani, variabile șl fixe. 
Pentru atribuirea cîștigurilor, se 
vor efectua 10 extrageri in 3 
faze, totalizînd 60 de numere.

Consultați prospectul tragerii, 
deosebit de avantajoase, și ju- 
cați din timp bilete cu numerele 
preferate !

Fiecare bilet jucat — un ca
dou plăcut pentru cei dragi 1
• Tragerea extraordinară Loto 

a Mărțișorului de astăzi, 1 mar
tie a.c., va avea loc în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, 
cu incepere de la ora 16,30. După 
efectuarea operațiunilor de tra
gere, va urma un film artistic. 
Intrarea liberă.

antrenorului scris cu migala 
pasionatului, are tot felul de 
planuri, de grafice, pleacă dis 
de dimineață de acasă și se 
reîntoarce, cel mai adesea, 
seara, e plin de entuziasm șt 
nu și-l ascunde : „îmi place, 
ce mai, munca asta, atît de 
mult cum poate nici nu mă 
așteptam, 
tura de 
muncești 
tot felul 
credința că poți, cu convinge
rea că trebuie să dai și altora 
din ce ai primit, din ce ai 
învățat". E greu ?, întrebăm. 
„E greu, sigur că da. Știu ca
noe, știu și ceva caiac, dar, 
e limpede, mai am atîtea de

E altceva decît pos- 
sportiv, trebuie să 

și mai abitir, să faci 
de lucruri noi. Cu

SI RADU HUTAN, ACUMi IN ACEEAȘI BARCA
7

invățat. Noroc că am de la 
cine".

Maestrul Huțan il aude, su- 
rîde mulțumit, dar iși vede de 
treabă. Intr-un tirziu, antreno
rul emerit de la Dinamo (32 de 
ani de meserie, antrenor eme
rit din 1957 I — unul dintre 
primii noștri tehnicieni distinși 
cu acest titlu) se apropie și 
incepe să vorbească cumpătat, 
cîntărindu-și spusele, doar pe 
alocuri infierblntîndu-se, atunci 
cînd tot repetă o expresie — 
școala românească in sport. 
Notăm : „Ivan Patzaichin are 
o experiență atît de mare ca 
sportiv canoist, dar colabora
rea noastră de acum nu e pen
tru a forma un antrenor în 
ramura ce i-a adus depline 
satisfacții. Mă gîndesc la el 
ca la un schimb de ștafetă

întreaga secție, un teh-pentru
nician care să învețe tot — și 
caiac,
bleme administrative, și meto
dică și așa mai departe. El a 
fost un mare sportiv, pregătit 
după o concepție pur româ
nească, și nu am un vis mai 
frumos decît acela ca Ivan să 
continue pe aceeași linie. Să 
ducă mai departe tradiția și 
renumele școlii românești, la 
crearea căreia, o spun lăsînd 
modestia la o parte, am con
tribuit împreună cu regretatul 
meu coleg Nicolae Navasart. 
Zic asta, subliniez asta, pen
tru că se mai uită uneori de 
bunele idei ale noastre, româ
nești, în sport, aplccînd ure
chea la ale altora...". Intuiți, 
avem impresia, un viitor mare 
antrenor in acest mare sportiv?

și organizare, și pro-

„De ce nu ?! O să aibă de 
furcă, îi trebuie răbdare, dîr- 
zenie, pasiune. Să învețe el 
însuși, mereu mai mult și mai 
bine, spre a deveni tot mai 
sigur pe meserie și a-i învăța 
pe alții. El a fost întotdeauna 
un conștiincios, a știut să 
strîngă din dinți, chiar în mo
mente de cumpănă, cum a fost 
după Montreal, cînd s-a zis 
că e terminat, și a ținut stea
gul sus încă ani buni, pînă 
la Los Angeles (atunci m-am 
lămurit definitiv și cred că 
am lămurit și pe alții — un 
adevărat antrenor este nu nu
mai cînd face sportivii, dar și 
cînd îi reface). Sint sigur că 
va rămîne la fel și acum, tre
buind, in plus, să gîndească și 
noaptea ce are de făcut ziua"! 
E rîndul lui Patzaichin să zîm- 
bească și, cu privirea departe,' 
să preia cuvintele maestrului 
său: „Am și început să gin- 
dese noaptea...".
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In vederea campionatelor europene de simbâtâ și duininicâ

ATLEȚII AU LUAT PRIMUL CONTACT
CU NOUA SALA DIN ATENA

’ ATENA,
Lotul de
niei, care va ltia parte la a 

tXVI-a ediție a Campionatelor 
‘ europene pe teren acoperit de 
la Atena — Pireu, a

28 (prin telefon), 
atletism al Româ-

s-a deplasat 
o construcție

ajuns

nie“, întreg lotul 
la această sală, 
superbă, chiar pe malul mării, 
unde a efectuat un ușor an
trenament 
locul de

de acomodare cu 
concurs. Am văzut

la această oră, lista 
t_____  ___ _______ , ___  interesant de văzut
vor mai figura, duminică seara, pe acest tabel...

BĂRBAȚI
6,55 Christian Haas (R.F.G.)

20,52 “ ‘ .............. .........
45,60

1:44,81
3:35,6 
7:39,2 . _ .

7,48 Thomas Munkelt (R.D.G.)
8.23 Igor Ter-Ovanesian (U.R.S.S.)

17,33 Grigori Iemets (U.R.S.S.)
2,39 Dietmar Mftgenburg (R.F.G.)
5,85 — ‘ — -----------

22,15

Iată cum se prezintă, 
pene... Intr-adevăr, este

reeordurilor euro- 
cîte dintre acestea

CO m») 
200 m 
400 m
800 m 
1 500 m
3 000 m
60 mg 
lungime *) 
triplu ♦) 
înălțime 
prăjină 
greutate

Stefano Tilli (Italia) 
Thomas Schbnlebe (R.D.G.) 
Sebastian Coe (M. Brit.) 
Eamon Coghlan (irlanda) 
Emiel Puttemans (Belgia)

60 m
200 m
400 m
800 m •)
1 500 m *)
3 000 m») 

,60 mg 
lungime 
înălțime _

■
fn probele 

die : 60 m : 
Lewis

Thierry Vlgneron (Franța)
Ulf Timmermann (R.D.G.)

FEMEI
Marita Koch (R.D.G.)
Koch >
Jarmila Kratochviiova (Ceh.)
Liubov Kiriutiir>«**(U.R.S.S.) 
Natalia Berini (România) 
Galina Zaharova (U.R.S.S.) 
P'SSne Jahn (R.D.G.)

Gazdele noastre, care au pus 
totul la punct, sînt convinse 
de reușita concursului de sîm- 
bătă și duminică, avansîndu-se 
pronosticuri în ceea ce pri
vește probele in care se aș
teaptă noi recorduri continen
tale și mondiale. Una dintre 
acestea este și cursa feminină 
de 800 m, la care rezultatul 
de 1:59,97, realizat, recent, la 
Sofia, de tinăra noastră aler
gătoare Ella Kovacs (debu
tantă la o asemenea competi
ție) nu este trecut cu vederea, 
ca de altfel și prezența în 
concurs a recordmanei mon
diale în aer liber, sovietica 
Nadejda Olizarcnko (1:53,43 în 
1980) sau a recentei campioane 
a Jocurilor 
Paris, atleta 
Cojoearu.

8 Clasați pe primele cinci 
locuri la recentul campionat de 
șah al U.R.S.S. desfășurat la 
Riga, marii maeștri Viktor Ga
vrikov, Iuri Balașov, Andrei So
kolov (campionul ediției trecute) 
și maeștrii Aleksandr Cermin șl 
Mihai Gurevici s-au calificat 
pentru turneele interzonale ale 
campionatului mondial.

In această fază a campionatu
lui mal sînt calificați direct alți 
șase cunoscuți șahiști sovietici : 
Aleksandr Beliavski, participant 
la meciurile pretendenților, Lev 
Polugaevski, Mihail Tal, Rafael 
Vaganian, Artur Iusupov și O- 
leg Romanișin, ’ -----  •
unor coeficienți ____ __
riori. Pentru turneul pretenden
ților sînt calificați direct fostul 
campion mondial Vasili Smislov 
șl învinsul viitorului 
dintre actualul campion ____
dial Anatoli Karpov șl șalange
rul său Garri Kasparov.
• In acesta zile, la Băile Felix, 

este in curs de desfășurare tra
diționala competiție șahistă do- 

~ ‘ ,Felix ’85“, în
sportive 

șl a

SECUND LA VARESE

deținători ai 
„Elo" supe-

meci 
mon-

7,04
22,39.
49,59

1 :59,2
4:03,0 
3:48,1

7.7âk_____________ . ...
7.25 Galina Cistiakova (U.R.S.S.)
2,03 Tamara Bîkova (U.R.S.S.)

22,50 Helena Fibingerova (Ceh.) 
însemnate cu ♦) recordurile mopdiale sîntînsemnate cu ♦) recordurile mopdiale sînt deținute 
Houston McTear (S.U.A.) 6,54 din 1978 ; lungime : 
(S.U.A.) 8.79 m din 1984, triplu : Willie Banks

(S.U.Ă.) 17,41 m d 1932 : FEMEI : 800 m : Mary Decker
(S.U.A.) 1:58.9 din 19t6. 1500 m: Decker 4:00,8 din 1980 și
3 000 m : Decker 8:47,3 din iMC __

în sfirșit, să notăm și recorduijmânești la probele la 
cafe avem concurenți : 800 m : 1:47,91 — *n00
FEMEI : 800 m : 1:59,81' Doina Melinte 1984 (la 
Fita Lovin a realizat 2:00,3 pe 880 yarzi, ceea 
1:59,5 la 800 m !), 1 500 m : 4:03,0 Natalia Betini 
6.94 m Anișoara Stanciu 1983 ; greutate : 20,54 m 
1985.

astăzi (n.r. ieri), pe calea ae
rului. în capitala Greciei. După 
formalitățile de rigoare, la ae
roport și la locul de cazare, 
hotelul Chandris. nu departe 
de noua sală „Pace și prietc-

Nu cu mult timp în urmă, la 
Varese, în Italia, a avut loc un 
turneu de hochei rezervat echi
pelor de tineret, la care, în afa
ra reprezentativei țării gazdă, au 
mai luat parte cele ale Iugo
slaviei, României și Norvegiei. 
Echipa română (antrenori Ion 
Bașa și Ion Ganga) a avut o 
comportare bună, reușind să se 
claseze pe locul doi, impresio- 
nînd ~ ' *' li__
joc, prin acuratețea tehnică șl 
prin frumoasele combinații tactice. ' —. .. . .^ — - — - •
— Norvegia 3—6 (1—0, 1—4, 1—2),

prin corectitudinea sa în

Iată rezultatele : România 

meciul s-a disputat în prima eta^ 
pă, echipa noastră fiind după o 
călătorie lungă cu trenul de la 
București nu a rezistat decît o 
repriză; au marcat : Antal 2, 
Gliga ; România — Italia 5—2 
(2—1, 2—1, 1—0), au marcat : An
tal 4, Csata ; România — Iugo
slavia 6—4 (2—2, 2—2, 2—0), au 
marcat Gliga 2, Antal 2, Mun- 
teanu, Dumitriu.

Clasamentul : 1. Norvegia 6 p; 
2. România 4 p ; 3. Italia 2 P ; 4. 
Iugoslavia 0 p.
• La Minsk. în turneul de ho

chei pe gheață din cadrul Sparta- 
chiadei de Iarnă a armatelor 
prietene, echipa României a în
trecut cu scorul de 6—2 (5—0,
0—1. 1—1) selecționata R. D. Ger
mane. Intr-o altă partidă, for
mația Ungariei a învins cu 5—3 
(0—2, 3—0 2—1) reprezentativa
Bulgariei. In semifinale: U.R.S.S. 
— România și Cehoslovacia — 
R. D. Germană.

tată cu trofeul „L___
organizarea asociației 
Lotus • din localitate 
C.J.E.F.S. Bihor. întrecerea cu
prinde și un turneu internațio
nal de maeștri, cu participarea 
unor jucători români și străini 
(I. -GHlȘA-coresp.).
• Meciul pentru campionatul 

mondial de șah, opunînd pe de
ținătorul titlului, Anatoli Kar
pov, și șalangerul său, Garri 
Kasparov, va fi rejucat cu înce
pere de la 2 septembrie — a 
anunțat, la Manila, președintele 
F.I.D.E., Florencio Campoma-Romeo VILARA

Petru D-Șgoescu 1933 ;
San Diego 198 j, 
ce ar însemna 
1979 ; lungime : 
Mihaela Loghin

la lucru pe multi dintre vii
torii competitori ai „europe- 

1985. veniți și ei să ia 
cu 
cu diferitele amplasa- 

de concurs.

nclor“ 
contact 
200 m, 
mente

pista circulară de

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag. î)

dintre stilul european și cel 
asiatic, cel de al doilea avînd, 
pină acum, un „scor" favorabil. 
Totuși, nu rareori, jucătorii 
europeni au creat „breșe", așa 
cum s-a întîmplat și '.a Cam
pionatele internaționale ale Iu
goslaviei. unde Branka Bati- 
nici — 
Brașov 
moașă 
zentantei-

Așadar. in contextul acestei 
participări 
meroâse valori individuale, 
cătorilor noștri le revine 
bligația de a evolua la un 
vel cit mai bun. ei avînd 
sibilitatea să demonstreze. încă 
o dată, că știu și pot fi cu 
adevărat competitivi pe plan 
internațional. 
Andras ~ 
Cristian 
Eugen 
Mircea 
descu. Kinga Lohr, Rodica Ur- 
banovici, Maria Losonczi, Liana

care va evolua și la 
— a obținut o fru- 

victorie în fața repre- 
R.P. Chineze.

deosebite, cu

Vasile
Fejer. Cristian 
Ignat, Simion 

Florescu. Călin 
Nicorescu, Otilia

»>

Mondiale de la 
română Cristieana

7S1I.IS'.
După jocurile de .miercuri din preliminariile Campionatului Mondial

ANGLIA S-A DESPRINS: 6 PUNCTE Șl... 14 GOLURI I

nu- 
ju- 
o- 

nl- 
po-

Florea, 
Tiugan, 
Crișan. 
Toma, 

Bă-

Măcean, Nela Stoinea, care vor 
alcătui reprezentativele țării 
noastre, dar și ceilalți jucători 
—. Anca Cheier, Carmen Gă- 

Ciosu, Călin 
care vor e-

geatu, Emilia 
Creangă etc. 
volua în probele individuale, 
s-au pregătit cu conștiinciozi
tate și așteptăm din partea lor 
o comportare pe măsură.

Reprezentativele României 
(vom alinia cîte două garni
turi) vor întîlni în primul tur 
Franța (P. Renverse, D. Mom- 
messin, R. Rossignol. J. Ga- 
rien) și, respectiv. Ungaria (Z. 
Harczi, A. Krenhardt, J. Pod- 
pinka) la masculin, în timp ce 
la feminin vor întîlni Tolonia 
(A. Calinska, J. Kavalet) și 
Ungaria (Z. Olah, C. 
E. Urban).

După-a miază vor fi 
cute echipele finaliste, 
râm că printre candidatele 
primul loc se vor afla și 
orezentativele noastre.

Programul zilei cuprinde

Batorfl,

cunos-
Să spe- 

’ la 
re-

Ș« 
primul tur al probei de simplu 
masculin, la startul căreia se 
vor alinia 60 de jucători.

DINAMOVIADA INTERNAȚIONALA DE IARNA'
(Urmare din pag. 1)

numai 2 min. pen. nu a mai 
putut pierde prima treaptă a 
podiumului de premiere. Vla
dimir Todașcă a sosit în poli
gon și a tras excelent primele 
patru focuri, dar la ultimul a 
avut o ezitare și acest al do
ilea minut de penalizare l-a... 
aruncat pe locul V (totuși 
foarte bun in această valoroa
să companie).

Slalomul special pentru fete 
s-a disputat pe pîrtia de sub 
teleferic care a triat 
sever pe concurente; 
nouă dintre cele 19 concuren
te înscrise în concurs au ter
minat cursa. Din păcate, prin
tre cele care au abandonat 
s-au aflat și româncele Clau
dia Postolache. Delia Parate și 
Mihaela Fera, principalele 
noastre candidate la locurile 
fruntașe.

foarte 
doar

REZULTATE TEHNICE. Biatlon, 
20 km, individual: 1. Jan Ma- 
tous (Ceh.) lh 03:46,2 (2 min.
pen.); 2. Thomas Pavlicek (RDG) 
lh 04:56,5 (3 min.); 3. Altiman- 
tas Salna (URSS) lh 05:20,6 (5
min.): 4. Andrei Nepien (URSS) 
lh 05:24,3 (5 min.); 5. Vladimir
Todașcă (România) lh 05:32,0 (2 
min.); 6. Constantin Valcin
(URSS) lh 06:15,6 
Dan Cristoloveanu lh 
min.)... 16. Antoniu

4.

6. Constantln
(3 min.)... 15.

‘ 11:57,6 (3
Moldovan 

(România) lh 12:49,3- (7 min.); 
- “ " lh 13:37.4

(8 min.); 18. Sorin Popa (Româ
nia) lh 16:41,7 (11 min.). Slalom 
special ’ — -
(Pol.) 
(Ceh.) 1: 53,16; 
sludeva (URSS) 
Kapulska (Ceh.) 1 :55,60; 
dreea Bodnarova (Ceh.) 
6. Alecsandra Dziecelik 
1 :56,43... 8. Ibolia Matko 
niâ) 2:02,37: 9. Cristina 
(România) 2:05,75.

Vineri se dispută 
fond 5 km (f) și 
precum și proba de 
clăi (b).

17. Basarab Apriham

(f): 1. Eva Grabowska 
1: 49,97; 2. Ingrid Zakova 

Natalia Belo- 
>4,09; 4. Jana 

5. Art- 
1:56,16;

(Pol.) 
(Româ- 

Radu

cursele 
15 km 
slalom

de 
(b), 

spe-

Zi plină, miercuri, pe continen
tul nostru în preliminariile C.M. 
de fotbal din ’86. Luptă acerbă, 
intensă, pentru calificarea în tur
neul final din Mexic.

Din cele patru meciuri progra
mate cu acest prilej este cert că 
cel mai mult ne interesează cel 
din grupa a 3-a, în care evo
luează și formația țării noastre. 
Este vorba de întîlnirea de la 
Belfast, dintre reprezentativele 
Angliei și Irlandei de Nord, în 
care — așa cum se pronostica — 
victoria a revenit formației en
gleze cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
golul marcat de „italianul" Ha
teley, in minutul 77. Este cea de 
a treia victorie consecutivă a 
fotbaliștilor englezi, care, reali- 
zînd maximum de puncte (6 din 
6 posibile), conduc cu autoritate 
in clasamentul grupei, avînd și 
un golaveraj puțin obișnuit: 14—0!

Despre meci agențiile de presă 
precizează că irlandezii au domi
nat în majoritatea timpului, a- 
vînd uneori momente de presiune 
insistentă la poarta lui Shilton, 
în acest sens se temarcă faptul 
că într-unul din aceste momente 
de evidentă dominare teritorială 
(min. 43) Quinn a deviat printr-o 
spectaculoasă săritură balonul cu 
capul, însă acesta a lovit bara, 
spre marea șansă a englezilor. In 
ultimul sfert de oră. echipa An
gliei a revenit spectaculos în a- 
tac, a avut cîteva ocazii și, în 
min. 77, Hateley („omul de gol" 
al lui AC Milan) a „prins" un 
șut formidabil de la 18 m. Ia 
„firul ierbii", cum se spune, în- 
vingîndu-1 pe veteranul Pat Je
nnings și aducind victoria forma
ției engleze Arbitrul M. Roth 
(R.F.G.T a condus formațiile :

Irlanda de Nord : Jennings — 
Nicholl. Donaghy, McClelland, 
O’Neill — McIlroy. Ramsey. Arm
strong — Stewart.- Quinn, White
side.

Anglia : Shilton — Anderson. 
Martin. Butcher. Sansom — Ste
ven. Wilkins. Stevens — Woodcock 
(min. 78 Francis) Hateley, Barnes.

Următoarele partide din această 
grupă : România — Turcia (3 
aprilie) și Irlanda de Nord — 
Turcia, România — Anglia (1 mai).

Șl acum cîteva cuvinte și des
pre celelalte jocuri. La fel de e- 
chilibrată șl încheiată cu un scor 
identic a fost și confruntarea 
dintre selecționatele Spaniei și 
Scoției, disputată la Sevilla în 
fața a 75 000 de spectatori. Scor 
final : 1—0 (0—0) pentru Spania,

Hateley șutează violent din afara careului și înscrie golul victo
riei pentru echipa Angliei in meciul cu Irlanda de Nord de 
miercuri seara de la Belfast. Telefoto: AP — AGERPRESmiercuri scara de la Belfast.
prin punctul înscris 
min. 48. Partida a

de Clog, în 
avut loc în 

cadrul grupei preliminare a 7-a, 
în clasamentul căreia conduce, în 
continuare. Scoția, cu toate că a 
pierdut acest meci, la egalitate 
de puncte cu Spania (4), dar cu 
un golaveraj mai bun : Scoția. 
4-4, Spania +2. Următorul meci 
din grupă în ziua de 27 martie: 
Scoția — Țara Galilor.

In prima grupă europeană, la 
Atena, reprezentativa Greciei a 
dispus de cea a Albaniei cu 2—0 
(2—0). Echipa elenă a deschis re
pede scorul (min. 8 — Saravakos), 
după care a dominat copios con- 
cretizîndu-șl mai tîrziu (min. 37 
— Antoniou) superioritatea. In 
clasamentul acestei grupe conduce 
Polonia cu 3 p (din 2 meciuri), 
urmată de Belgia și Grecia cu 3 
p (din 3 meciuri) șl de Albania 
tot cu S p (dar din 4 meciuri). 
Interesant este faptul că, deși 
din această grupă se califică au
tomat prima clasată, important 
este și locul secund care dă drep
tul ocupantei să dispute un meci 
de baraj cu formația clasată tot 
pe locul secund în grupa a 5-a

In această grupă, a 5-a, s-a în
registrat scorul „zilei". Olanda 
dispunînd de echipa Ciprului cu 
7—1 (3—1). In clasament, pe pri-

mul loc se află Ungaria (6 punc
te din 3 meciuri), dar pentru lo
cul secund, cel cu meciul de ba
raj, se dă o aprigă dispută in
tre formațiile Olandei și Austriei, 
ambele cu cîte 4 puncte, dar O- 
landa din 4 partide, iar Austria 
numai din- 3. Este un avantaj, 
mai ales că meciul direct are loc 
în Olanda. Tocmai atunci cind la 
București se va disputa partida 
România — Anglia...

Călin ANTONESCU
• Rezultate din optimile de fi

nală . ale Cupei Italiei : Napoli - 
AC Milan 1—1 (1—2), Cagliari - 
Torino 0—0 (0—1). Inter 
poll 1—0 (1—0), “
Pisa 2—0 (2—1), Verona 
2—1 (1—0) Roma 
(0—0), - 
4—1 
0-1 
tele

Em- 
Sampdoria — 

Genoa 
Parma 1—1 

Juventus — Campobasso 
(0—1), Bari — Fiorentina 

(0—4). In paranteze rezulta- 
meciurilor din tur.

In campionatul Franței, meci• ... ... .. ____ _. ..... .
restanță: Bordeaux — Bastiâ 4—0.
• In campionatul R.F.G. : Ba

yern Mtinchen — Bayern Uerdi- 
gen 2—1, VfB Stuttgart — Armi
nia Bielefeld 2—0.
• Meci amical: Israel — Anglia 

(echipe sub 21 de ani) 1—2 (1—1).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Finala „Cupei 

Koraci" se va disputa între echi
pele italiene Olimpia Milano și 
Varese. In partidele tur ale se
mifinalelor, Olimpia a dispus, în 
deplasare, de Steaua roșie Bel
grad cu 100—99, iar Varese 
ciștigat, pe teren propriu, 
Aris Salonic cu scorul de

BOX a Noul campion 
pean la cat. muscă este 
nul Franco Cherchi. care 
puc, la Lucea, după 12 
la puncte, de francezul 
Limarola.

CICLISM • Cea de a 
pă a „Turului Siciliei"

a 
cu 

95—71. 
euro- 

italia- 
a dis- 

reprize. 
Slain

4-a eta- 
a avut

două tronsoane : prima parte 
(108 km) a revenit francezului 
Fignon, în 3h02:28, iar cea de a 
doua lui Urs Freuler (Elveția) 
care a parcurs 61 de km în 
lh33:07. tn clasamentul genera’ 
conduc» Fignon cu !4h55:01.

gârlei, care in meciul decisiv a 
dispus cu 11—9 de formația Bel
giei.

TENIS _
neul de la Buenos Aires : 
monsson — Ganzabal 6—4,

HANDBAL • 
turneul de 
„B 
lia
R.P. Congo 31—14.

_ Rezultate din 
consolare al grupei 

a C.M. din Norvegia : Ita- 
- Kuweit 23—18 și Israel —

HOCHEI • Grupa „C“ a C.M. 
de tineret, disputată în Belgia, 
a fost cîștigată de echipa Bul-

• Rezultate din tur- 
- Si-
6—4, Pe

rez - Fillol 6—1, 6—4, Maseil 
— Goes 6—3, 7—5, Brown — Mi- 
niussi 7—6, 6—4 Q tn primul tur 
al turneului feminin de 12 
Hersey (S.U.A.). Stephanie Rehe 
(S.U.A.), .............................
pus 
alte 
6—1, 
6—4, 
6—2,

de 15 ani (!). a dis- 
Tarivier cu 6—0. 6—4 ■

Vermaak
de 
rezultate: White
6— 4, Peanut Louie — Piatek 

6—3, Benjamin — Vanie'
7— 6.
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