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VOTUL UNANIM AL ALKĂTORILOR 
DAI TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU

După patrulaterul de scrimă

AVEM SPORTIVI TINERI, TALENTAȚI,
CARE TREBUIE SA CONFIRME IN ECHIPA

S; In vara lui 1981, la Cler- 
j; mont-Ferrand, acolo unde Sze- 
g: kely devenea campion mondial 

tlnărul nostru re- 
Rudolf Szabo, de- 
suprema competiție

Comisia Electorală Centrală informează că in 
circumscripția nr. 1 „23 August* din municipiul 
București, unde a candidat pentru Marea Adu
nare Națională tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
toți alegătorii inscriși pe listele electorale s-au 
prezentat la secțiile de votare, neinregistrin- 
du se nici un. vot impotrivă și nefiind nici un 
vot anulat De asemenea, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au votat toți cetățenii Repu
blicii Socialista România aflați in afara grani
țelor țârii, in misiune permanentă sau tempo
rară

Toți cei 73 027 de alegători și-au dat votul 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România.

Expresie elocventă a sentimentelor de profun
dă prețuire, de dragoste și recunoștință față de 
secretarul general al partidului, unanimitatea 
impresionantă a voturilor pune incâ o dată in 
lumină unitatea de neclintit a poporului in jurul

partidului, acordul deplin față de programul de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și inaintare a României spre comunism, 
față de strălucita politică internă și externă pro
movată cu consecvență și clarviziune de partidul 
și statui nostru, intruchipind cele mai inălțătoare 
aspirații ale națiunii noastre socialiste.

Votul unanim acordat la 17 martie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu evidențiază sentimentele de 
nețărmurit atașament și inalt respect pentru 
marele exemplu de gindire și acțiune revoluțio
nară, patriotică a conducătorului partidului și 
statului nostru, convingerea profundă a tuturor 
cetățenilor țârii câ, prin alegerea celui mai 
iubit fiu al poporului nostru in forul suprem le
gislativ al țâre. România socialistă va urca pe 
noi și tot mai inalte culmi de progres și civili
zație, de prosperitate și fericire, înfăptuind 
neabătut istoricele hotăriri adoptate de Con
gresul al Xlll-lea ai Partidului Comunist Român.

de spadă, 
orezentant 
butant la v—
de scrimă, reușea frumoasa și 
promițătoarea performanță de 

Ș a se califica In finala probei, 
după ce In iarna aceluiași an, 
la „Internaționalele* Budapes

spectaculoasă, a cărei finală 
a fost disputată de Bodoczi 
și Nicolae (primul dobîndind 
ediția ’85 a Trofeului, 
bo urcînd pe treapta 
podiumului), printre 
scrimerilor noștri s-a 
fostul campion mondial 
kely, component de 
echipei Ungariei, multiplă me
daliată mondială si olimpică.

iar Sza- 
a 3-a a 

învinșii 
aflat si 

Sze- 
bazâ al

COMUNICATUL
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE CU PRIVIRE LA REZULTATUL

După succesul de la „Trofeul Monal" spadasinul austru Ni
colae Bodoczi (dreapta) • terminat învingător la ..Memorialul
Mihai Savu' Foto : Aurel D. NEAGU

compania celor mai buni 
din Europa, alti doi

ALEGERILOR DE DEPUTAȚI IN MAREA
A REPUBLICII SOCIALISTE

Comisia Electorală Centrală, 
verificind - in temeiul art 94 
din Legea electorală — proce
sele verbale ale comisiilor e- 
lectorale de circumscripție cu 
privire la rezultatele alegerilor 
de deputați in Marea Adunare 
Națională din ziua de 17 mar
tie 1985, o constatat urmă
toarele :-

In listele de alegători au 
fost inscriși 15 733 060 cetățeni.

Din numărul total al ale
gătorilor inscriși in liste s-au

prezentat la vot 15 732 095 o- 
legătort, adică 99,99 la sută.

Pentru candidații Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste au votat 15 375 522 ale
gători, odică 97,73 la sută din 
numărul total al alegătorilor 
care au luat parte la voL

Au votat contra 356 573 ale
gători, adică 2,27 la sută din 
numărul total al votanților.

In cele 369 circumscripții 
electorale au fost depuse 594 
candidaturi, din care in 145 
circumscripții cite două candi-

ADUNARE NAȚIONALA 
ROMÂNIA

daturi și in 40 circumscripții 
cite trei candidaturi.

In temeiul prevederilor Legii 
electorale, comisiile electorale 
au declarat aleși 369 deputați 
in Marea Adunare Națională.

La Comisia Electorală Cen
trală nu s-au depus contes
tații cu privire la operațiunile 
comisiilor electorale de cir
cumscripții.

(Comunicatul Comisiei Elec
torale Centrale se publică in
tegral in celelalte publicații 
centrale).

i

1

tei. în 
juniori __ . .
tineri reprezentanți ai noștri. 
Felix Nicolae șl Nicolae Bodoc
zi, reușeau să se afirme, pri
mul dasindu-se pe locul I. S> 
puțin timp după C.M. la Uni
versiada de la București, re
prezentativa României (O. Zi
darii, I. Popa, M. Popa, G. 
Angeleșcu si R- Szabo) dobtn- 
dea medalia

Acum, la 
noastră de „ 
tradiționalul „patrulater*, Fran
ța — Italia — România — Un
garia și la 
Savu* mal păstra din echipa 
trecutului ciclu olimpie pe Mi
hai Popa si Rudolf Szabo. în 
timp ee Octavian Zidaru trecu
se pe banca antrenorilor Iotu
lui, veghind, alături de Dumi
tru Popescu, Ia evoluția lui 
Nicolae Bodoczi, Felix Nicolae 
si i celorlalți tricolori. Si tn 
proba individuală, deosebit de

Învinsă, de asemenea, de for
mația României, tn cadrul „pa
trulaterului*.

De ee am făcut această pa
ralelă peste timp T Pentru a 
scoate in evidentă faptul că

Paul SLAVESCU

(Continuare In pap 1-3)

de aur.
București, echipa 

spadă, aliniată la

.Memorialul Mihai

Azi, In Divizia ,.A“ de handbal (m)

POLITEHNICA -
STEAUA,

ULTIMUL DERBY
LA TIMIȘOARA

SUCCESE ALE 
LUPTĂTORILOR 

ROMÂNI
în cadrul turneu

lui internațional de 
lupte greco-romane 
desfășurat la Sze
ged (Ungaria), la 
care au participat 
sportivi din 10 țări, 
echipa noastră re
prezentativă a a- 
vut o comportare 
remarcabilă, impu- 
nîndu-se Drintre 
protagonistele com
petiției. Cele mai 
bune rezultate le- 
au obținut Mihai 
Cismaș (cat. 52 kg) 
și Ion Grigoraș (cat 
+ 100 kg). Învingă
tori la categoriile 
respective de greu
tate. după evoluții 
de ridicat nivel 
tehnic și spectacu
lar. Pe locul se
cund s-au clasat : 
Nicolae Zamfir (cat 
57 kg). Sorin Her- 
țea (cat. 32 kg) și 
Ivan Savin (cat. 
100 kg) Iar pe lo
cul 3 : Stefan Ru
sii (cat. 74 kg) și 
Gheorgtie Savu 
(cat 62 kg).

Adnotări la etapa a 20-a a Diviziei „A“ de fotbal

CAMPIONATUL SE

Cioacă încearcă sd „ghicească" fenta lui 
Lăcătuș. (Să-i urăm feroviarului o.„ rapidă 
revenire pe gazon)

Foto : Aurel D. NEAGU

GÎNDEȘTE (tot mai mult)
LA ECHIPA

In preajma prunelor mari 
examene internaționale ale 
fotbalului nostru, jocurile din 
preliminariile C.M. cu repre
zentativele Turciei și Angliei, 
campionatul supune la probe 
cu adevărat elocvente pe cei 
mai buni jucători ai noștri. O 
asemenea verificare a stadiului 
de formă l-a reprezentat pri
mul cuplaj bucureștean al se
zonului. El s-a bueurat de • 
atenție extraordinară din par
tea spectatorilor bueureșteni. 
care ao înregistrai rimbătă, un 
veritabil record de asistență pe 
cel mai mare stadion al tării. 
Spre folosul fotbalului și al 
campionatului, cuplajul a re
prezentat, ca joc, o reușită 
Dar IntUnirile Intliului cuplaj 
bucureștean pe 1985 slnt co
mentate In special, așa că noi, 
după ce am subliniat doar reu
șita spectaculară a celor 180 
de minute de fotbal, să ne tn- 
toarcem la campionat, la cîte- 
va dintre observațiile pe care 
le putem formula acum, după 
scurgerea a 21 de etape.

Sprintul Stelei șl torcingul 
Sportului studențesc. Prima

NAȚIONALĂ a
constatare se referă la desprin
derea, la patru puncte, a for
mației roș-albastre, autoarea a 
șase victorii consecutive la 
acest sezon (socotindu-le șt pe 
cele două din cupă). Relutnd 
ideea fotbalului de atac total, 
prezentată de altfel tn mare 
parte si tn sezonul de toamnă 
1984, elevii lui Em. Jenei ți 
Anghel Iordăneecn au obținut, 
pe frontul Cupei, intrarea In 
semifinale, tar In campionat 
depărtarea la „patru lungimi* 
de principalii kw eoncurențl. 
dinamoviștii. Sigur că Steaua 
dispune actualmente, cum am 
mal spus-o de un lot complet, 
bine acoperit tn toate compar
timentele cu jucători de toate 
viratele de la „speranța* Stln- 
gaciu la „decanul* Internațio
nalilor noștri, B515nt Rămlne 
să vedem cum va păstra ea 
ritmul pe care și l-a propus 
tn viitoarele etape, după ee a 
luat tin avans deloc neglijabil. 
Replicile cele mal puternice

Eftimie IONESCO

(Continuare In pap. I—3)

In sala Olimpia, competiția 
Internațională „Cupa Primăverii"

învolburatul campionat mas
culin de handbal continuă as
tăzi cu celelalte patru meciuri 
din etapa a XVIH-a a Diviziei 
„A* (două s-au disputat sîm- 
bătă) și cu o partidă progra
mată In devans din etapa ■ 
XlX-a. Meciul cel mare, der- 
byuL, se dispută la Timișoara, 
in sala Olimpia. Steaua cam
pioana țării, și-a netezit — 
prin victoriile sale in lanț, co
roborate cu egalurile lui „Poli* 
la Bacău (cu Știința) și H.G, 
Mlnaur la Bucurști (cu Dina
mo) — drumul spre titlul ce
lei de-a J7-a ediții a Întrece
rii naționale. Stingă și al săi 
mal au insă plnă la bucurie 
finală, de absolvit trei exa
mene : meciul de azi cu „Poli* 
— la Timișoara, partida CU 
H.C. Minaur — la Baia Mare 
(4 aprilie), și tnttlnirea cu Di
namo București (21 aprilie).

Derbyul de astăzi este ulti
mul pe care-I găzduiește Ti
mișoara tn acest campionat 
Echipa antrenorului Constantin 
Jude, mult Întinerită, o for
mație ea certe perspective I 
reușit anul acesta performan
te excelente tnvlnglnd pe Di
namo la București, pe H.CL 
Minaur la Timișoara sl depu- 
nindu-șl astfel candidatura nu

Hristoche NAUM

(Continuare In pag !—3)
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CONCURS DE FOTOGRAFII PE TEMA

nMIȘCAREA SPORTIVA DIM ROMANIA
FACTOR ACTIV IN LUPTA PENTRU PACE,

i; COOPERARE Șl ÎNȚELEGERE INTERNAȚIONALA

Tineretului

CU NUMEROȘI
CONCURENȚ!

DE

cuprin-

CONCURS
PATINAJ

„INTERNAȚIONALELE"
• ,,Sosire" strlnsfl Iu (âliinâiiești •

liflcrâ la Băile Beri

în cadrul acțiunilor 
se In planul de măsuri adop
tat de Comitetul Național 
pentru Anul Internațional al 
Tineretului, Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
sl Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor 
din România organizează un 
concurs de fotografii sportive 
intre 1 martie si 1 august 
a.c., care se va Încheia la 
sfirșitul lunii august cu faza 
finală De țară, programată in 
cadrul unei expoziții care va 
avea loc la București.

Tema principală a concur
sului. „Mișcarea sportivă din 
România
lupta pentru pace, cooperare 
si înțelegere Internațională*., 
va putea fi 
crări realizate
1980—1985 din principalele do
menii ale mișcării noastre 
sportive :

— Competiția sportivă na
țională „Daciada* ;

— Educația fizică si spor
tul in grădinițe ;

— Sportul școlar si univer
sitar ;

— Contribuția educației fi-

factor activ in

ilustrată cu lu- 
tn perioada

sportului In unitățilezice și 
economice la creșterea randa
mentului ta muncă, a sănă
tății sl vigorii celor ce mun
cesc ;

— Sportul la
— Activitatea 

rîndul femeilor
— Activități 

sportive de performanță ;
— Baze sportive ț
— Profilul moral 

Iul campion.
La concurs pot 

fotografi amatori 
erați din toată tara, 
cercurile si comisiile de pro
fil. participanții urmînd a tri
mite lucrări care să îndepli
nească următoarele condiții : 
— fotografii alb-negru, for
mat minim 30/40 cm ;

— fotografii color, format 
minim 30/40 cm ;

— diapozitive color 6X6 cm.
Lucrările se vor preda la 

consiliile județene pentru e- 
ducație fizică și sport, res
pectiv Consiliul municipal 
București pentru educație fi
zică si sport, sau la Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport — serviciul. Pro
pagandă, pînă la data de 15 
iulie 1985. fiecare lucrare a- 
vînd clar menționate : nu-

sate ;
sportivă ta

*
concursuri

al tînăru-

participa 
și consa- 
tineri din

mele și prenumele autorului, 
vîrsta. profesia, localitatea, 
județul, 'anul realizării.

La nivel central, concursul 
se va finaliza prin selecțio
narea. de către un juriu com
pus din reprezentanții tutu
ror organismelor si factorilor 
care participă la organizare, 
a celor mai valoroase lucrări, 
care vor fi prezentate în ca
drul expoziției de la Bucu
rești.

Pentru cele mai valoroase 
lucrări se vor acorda, pe lin
gă diplome, următoarele pre
mii :

Premiul
Premiul 
Premiul
2 mențiuni a cite 500 lei. 
Vor mai fi premiate și alte 

lucrări, de către toți organi
zatorii participant 
concurs. în 
prevederile 
tora pentru 
de concurs.

Fotografiile si diapozitivele 
trimise la C.N.E.F.S. vor ră- 
mîne în fototeca acestuia pen
tru organizarea ulterioară de 
expoziții, fotomontaje și alte 
acțiuni.

I — 3000 Iei ;
II — 2000 lei ;
III — 1000 lei ;

la acest 
conformitate cu 

și interesul aces- 
tematica abordată

Săptămîna trecută s-a desfă
șurat pe patinoarul bucureș- 
tean Floreasca o reușită reu
niune de patinaj, cu întreceri 
de viteză combinate cu demon
strații de... artistic, la care au 
participat campionul țării. A- 
drian Vasile, și tinerele pati
natoare Cristina Paponi, Cren
guța Alecu și Andreea Mun- 
teanu. Concursul — care s-a 
bucurat de succes, fiind nume
roși micii sportivi dornici de 
a-și dovedi calitățile — a fost 
organizat de C.S.Ș. Triumf, in 
colaborare cu Comisia munici
pală de patinaj, și a fost do
tat cu „Cupa Alegătorului". 
Iată primii clasați: cat. 4 ani, 
fete: 1. Ruxandra Rinu, 2. Ra- 
luca Margine; băieți: 1. Gabi 
Mititelu, 2. Alin Mira; cat. 5 
ani, f.: 1. Ana Barabaș, 2. Ana 
Damian; b.: 1. Cristian Moldo
van, 2. Daniel Fredenc; cat. 6 
ani, f.: 1. Andreea Nicolescu,
2. Romana Maier; b.: 1. Ștefan 
Mibalache, 2. Matei Damian; 
cat. 7 ani,’ f.: 1. Alexandra Ra
du, 2. Daniela Gheorghe; b.: 1. 
Bogdan Berbccel, 2. Cristian 
Chivulescu; cat. 8 ani, f.: 1. 
Mireîa Fincbinstein, 2. Alina 
Dulupovici; b.: 1. Mihai Petres
cu, 2. Marian Năstase: cat. 9 
ani, f.: 1. Irina Mihalache. 2. 
Raluca Callimachi, 3. Anca Io
nescu; cat. 10 ani, f.: 
dia Secară, 2. Adina
3. Camelia Voiculescu
te categorii nu au 
băieți); ștafetă — viteză 
chipe): 1. CSȘ Triumf (Zsoît
Madly, Dragoș Munteanu, Răz- 
ran Iliescu, C. Demeni).

Patru runde au mai rămas 
de jucat în Turneul interna
țional masculin de șah al 
României, care se desfășoară 
la Călimănești, și situația din 
fruntea clasamentului este 
foarte strînsă. Lider se men
ține R. Tischbierck (R.D.G.) 
cu 5 p, urmat de D. Oltean, 
C. Ionescu și R. Lau (R.F.G.) 
cu 4*/j p, P. Joi ța 4 p, O. Foi
șor și L. Hazay (Ungaria) 3'/: 
p, L. Ortega (Cuba) și P. Lu- 
kacs (Ungaria) 3 p D. Indjici 
(Iugoslavia) și A. Urzică 2*/i 
p, I. Mărășescu l*/i p.

In singura partidă decisă a 
rundei a 7-a, P. Joița l-a în
vins pe D. Indjici. Restul re
mize : Hazay — Ortega, Oltean
— Foișor, Tischbierek — Lau, 
Urzică — Lukacs și Mărășescu
— C. Ionescu.

★
Cu trei partide cîștigate la 

rind (la Eva Nagrocka, Otilia 
Ganț și Smaranda Boicu) cam
pioana țării, marea maestră

■

ACTUALITATEA ÎN VOLEI CONCURSUL
Cel de al 5-lea turneu 

al fruntașelor(penultimul) 
campionatului feminin al pri
mei divizii de volei (locurile 
1—6) va fi găzduit, de miercuri 
pină duminică, de Sala spor
turilor din Galați. Se anunță 
avalanșă de public, echipa lo
cală C.S.U. — I.M.N. avind o 
poziție favorabilă ta lupta pen
tru titlul de campioană. Meciu
rile (15) celor 5 reuniuni vor 
fi conduse de un... sextet va
loros de arbitri t V. Dumitru. 
Gh. Ferariu, AL Dragomir, D. 
Dobrescu, V. Ionesco și C. Pi

ta
se 
al

organizare Bu-

Șlefuitor de ta- 
Soacă. ne an- 

„atelie- 
Liceul 

de va- 
Așteptăm cu interes de- 

lor. Vo- 
nevoie de 
cum lan-

1. Clau- 
Horvath. 
(la aces- 
concurat

(e-

REPUBLICAN
DE MARATON ȘI MARȘ

tara. în aceeași perioadă. 
București (sala Olimpia) 
desfășoară al 5-lea turneu 
grupei a doua valorice (locurile 
7—12).

• Ediția din acest an a 
Campionatelor balcanice pentru 
echipele de seniori va fi găz
duită de țara noastră, intre 24 
Si 28 aprilie. Balcaniada de fete 
a fost programată la Pitești, 
oraș eare intră astfel în rin- 
dul gazdelor unor competiții 
Voleibalistice internaționale o- 
ficiale, In timp ce competiția 
echipelor masculine a fost in-

credințată spre 
zăului. ’

0 Cunoscutul 
lente, prof. Ion
nuntă că are iarăși in 
rul" său de la C.S.S. 
nr. 12 C.F.R. un buchet 
lori.
finitivarea șlefuirii 
leiul masculin are 
elemente valoroase, 
sează harnicul profesor-antre- 
nor.

• Mîîne. la Suceava. Brăila. 
Pitești. Craiova. Caransebeș. 
Hunedoara (feminin). Piatra 
Neamț, Constanta, C. Lung- 
Muscel. Caransebeș. Brașov si 
CIuj-Napoca (masculin) începe 
faza interjudețeană a _Dacia- 
dei“ de juniori care se va în
cheia duminică. In aceeași fa
ză echipele de senioare se vor 
întrece între 27 si 31 martie la 
Iași. Brăila. Constanța. Bucu
rești. Timișoara si Deva, iar 
cele de seniori intre 19 și 23 
aprilie la Suceava, Brăila. Tul- 
cea. București. Zalău și Deva. 
Cîștigătoarele de zone se ca
lifică in finale.

CONSTANȚA, 18 (prin tele
fon), Săptămîna trecută a avut 
loc, pe Litoral, Concursul re
publican de maraton și mars, 
care a prilejuit dispute intere
sante, constituind o bună veri
ficare în vederea viitoarelor 
competiții. Iată rezultatele:

km — junioare: Fiorica Căr- 
bunaru 1.03:00; Verginica Pur
cea (ambele CSM ~ 
Severin) 1.08:00.

Drobeta Tr.

Mihai Bara-
4.25:12,0 ; 2.

(Farul C-ța) 
D-tru Costache

MARATON: bărbați: 1. Pe
tre Brănaru (Rapid) 2 22:50,0 : 
2. Marian Mocanu (Chimistul 
Tr. Măgurele) 2.28:30; 3. Marian 
Lazăr (Rapid) 2.29:57,0; 4. Ga
briel Brănișteanu (Rapid) 
2.34:25; 5. Mihail Laignăr (O- 
țelul Galați) 2.34:35,0; 6. Nico
lae Unguru (Poli Iași) 2.35:40.0: 
30 km: Gheorghe Molorca (Tri
colorul Oradea) 1.36:59,0: 2.
Gheorghe Sandu (Rapid) 1.38:05; 
femei: 1. Dana Miclăuș (Tri
colorul Oradea) 2.58:24,0 ; 2. Ol
ga Toma (Metalul — _ 
3.10:12.0; 3. Ioana Măcău (CSM 
Drobeta Tr. Severin) 3.12:09.0; 
4. Mioara Dafinoiu (CS Cara
cal) 3.24:30 ; 30 km: Elena Mur- 
goci (Metalul Tgv.) 1.51:28; 15

Tgv.)

AVEM SPORTIVI TINERI, TALENTAȚI, CARE TREBUIE SĂ CONFIRME ÎN ECHIPĂ

MARȘ: 50 km: 
bană (Poli Iași) 
Iulică Alexe : 
4.30:43.0; 3.

• (PTT Buc.) 4.32:58.0; 4. D. Ma- 
risac (Poli Iași) 4.26:52,0; 5. A. 
Răzvan (PTT) 4.42:05,0; 6. P. 
Fron (Poli Iași) 4.43:04; 20 km: 
1. Gh. Frecățeanu 
1.28:35,0 ; 2. T. Grigore 
Iul Plopeni) 1.29:48,0; 3. 
fran (Steaua) 1.33:35;
Dascălu (CSM Reșița) 1.34:15,0; 
5. Gh. Radu (Metalul Plopeni) 
1.34:15,0; 6. FI. Crețu (CSM 
Craiova) 1.49:00.0; 10 km — ju
niori: 1. Viorel Androne (Fa
rul C-ța) 47:00,0; 2. FI. Chicoș 
(Rapid) 47:09,0; 3. Gh. Romaș- 
can (Farul) 49:13,0 ; 10 km, fe

mei: 1. Liliana Drâgan (CS Al
ba Iulia) 51:15.0; 2. Paraschi- 
va Barna (CS Alba Iulia) 
51:53,0; 3. Nicoleta Dinu (PTT 
Buc.) 52:49,0; 5 km — junioa
re: 1. Mihaeia Dogăroiu (CS 
Alba Iulia) 26:35,0; 2. Angela 
Major (CS Alba Iulia) 26:54,0; 
3. El. Caramalău (Farul C-ța) 
27:22,0.

(PTT) 
(Meta- 
C. So-

4. V.

(Urmare din pag 1)

■crima românească — in spe
ță. spada — nu duce lipsă de 
tinere talente. Și că aceste 
speranțe, multe dintre ele afir- 
mindu-se pe planșele interna
ționale la vîrsta junioratului, 
intră in atenția forului de spe
cialitate, a selecționerilor pri
mei reprezentative. întrebarea 
eare se pune, însă, este : de 
ce tinerii și 
sini, care au 
prezentativ 
promițătoare 
reușesc să închege o ECHIPA 
matură, eare aă Ie exprime va
loarea reală, eompetitivă, in 
întrecerile mondiale si olimpi
ce T Și răspunsul nu poate fi 
— credem noi — decît unul 
singur : ajunși (uneori prea 
repede) titulari in cvintetul re
prezentativ de seniori, tinerii

ialentații spada- 
ajuns in lotul re- 
după notabile și 
performante, nu

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor eu nu
merele alese de dv. la tragerea 
obișnuită PRONOKXPRES de 
miercuri so martie.

• To* astăzi este ultima zi si 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul intermediar PRONO
SPORT de mtlne, care cuprinde 
meciurile retur din sferturile de 
finală ale cupelor europene la

cred că știu totul, că 
făcut datoria, silind 
: că sint, de fapt, 
început de drum, că 

se vădește numai in

spadasini 
și-au și 
esențialul 
abia la 
valoarea
marile competiții internaționale, 
iar datoria ți-o faci doar atunci 
cînd culorile echipei naționale 
sint cît mai înalt reprezentate. 
Dar ca această situație să dis
pară. este necesar, in primul 
rînd, ca noii antrenori ai lotu
lui de spadă să-i facă să În
țeleagă, printr-un volum spo
rit de muncă, prin angajare 
deplină, prin renunțare la ru
tină (care oscilează între bla
zare timpurie și neîncredere in 
forțele proprii), că spada ro
mânească are în actualul ciclu 
olimpic un lot cu individuali
tăți care pot impune echipa pe 
planșele oricărei competiții de 
prestigiu. Să nu uităm că in 
acest sezon câștigătorul „Me
morialului Mihai Savu“, Nicolae 
Bodoczi, s-a clasat al 2-lea Ia

„Trofeul Monal-*. care a reunit 
elita mondială a armei, iar ju-' 
niorul Adrian Pop (debutant 
acum, la 17 ani. in prima repre
zentativă) a urcat pe podiumul 
-Internaționalelor* Budapestei. 
Dar nici antrenorii lotului să 
nu uite că selectionabilii au 
debutat cu aplomb, siguranță 
și luciditate — atit in asalturi. 
cit și in meciuri — ca după 
aceea, cind scorul le era fa
vorabil, să-și piardă aceste a- 
tribute din cauza deconcertâ- 
rii. Si antrenorii să continue 
să caute o soluție viabilă pen
tru -omul 5*. formula actuală 
(Bodoczi, Nicolae. Szabo. M. Po
pa, Saitoe) avind o... necunos
cută.

Cei care răspund de această 
armă, federația și. mai ales, 
sportivii, au datoria să adune 
valorile existente intr-un mă
nunchi de performeri care să 
depășească stadiul speranțelor 
ajungind in cel al certitudinilor.

AZI,

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INfORMEAlA
fotbal. Dar lată programul aces
tui concurs : L F.C, Liverpool 
— Austria Vlena ; X. Sparta Fra
ga — Juventus (pauză) ; 3. Spar
ta Fraga — Juventus (final) ; 4. 
Dnlepr — Girandins de Bor
deaux ; 5. Pan&thinaikos — I.F.K. 
Gbteborg ; a. Fortuna Sittard — 
F.C. Everton ; î. Dinamo Mos

cova — F.C. Larissa; 3. A.S. Ro
ma — Bayern MOnchen ; 9. Ra
pid Viena — Dynamo Dresda ; 
10. Videoton — Manchester Uni
ted ; 11. Dinamo Minsk — Zelez- 
nicear ; 13. F.C. KCln — Interna- 
xlonale ; 13. Real Madrid — Tot
tenham.

Marina Foi 
ducerea ini 
nai feminini 
se dispută 
Două victor 
dă și Otilia 
cătoarea ud 
Gabriela 0 
consecutiv I 
viei și Rodi 
ce Vesmina 
pe Ljiljana 
na Nechifod 
rului impai 
tabela de 
nu au acela 
de susținut! 
clasamentul 
te și pierd:

După șase 
gorevici 4’/5 
(Ungaria), 
3'/2—l'A, Ve 
garia) 3’/2- 
3—2, Rodii 
(1), Marian: 
Mariana Ne

în Divizia „A11 de

O VICTOR.
LA 522 p

In campionatul Diviziei „A" 
de popice s-a disputat etapa a 
XII-a, etapă incompletă, 
oarece echipele care au 
jucători loturilor naționale 
juniori (care au evoluat în Un
garia) n-au jucat, meciurile lor 
fiind aminate. Dar iată rezul
tatele înregistrate :

de
dat 
de

FEMININ 0 PETROLUL 
BAICOI — VOINȚA PLOIEȘTI 
2 379—2 373 p d (scor individual 
2—4). Meci de mare luptă, in 
care victoria s-a decis în final. 
Performera reuniunii a fost 
ploieșteanca Fiorica Vintiloiu 

- cu 421 p d din 100 de lovituri 
mixte. De la gazde s-au remar
cat Niculina Mocanu — 417 și 
Elena Vasile — 413. (S. Brân
zea — coresp.). 0 METROM 
BRAȘOV — LAROMET BUCU
REȘTI 2 364—2 347 (4—2). Par
tidă viu disputată, cîștigată de 
Metrom datorită jocului bun al 
lui Emma Istvan — 4112 p d. 
care a recuperat. in ultimul 
schimb. 30 p. De la Laromet 
s-a remarcat Fiorica Lucan — 
409 p d. (C. Gruia — coresp.). 
0 DACIA PLOIEȘTI — GLO
RIA BUCUREȘTI 2 197—2 302 
(2—4). Gloria, fiind o echipă 
mai omogenă și avind jucătoa
re mai valoroase, a ciștigat re
lativ ușor.
concurente .... ___ ___
Cătineanu și Ana Petrescu de 
Ia învingătoare — fiecare avind 
cite 409 p d, și, respectiv. Mi
oara Coman — 407. (O. Băl- 
teanu — coresp.). 0 VOINȚA 
ODORHEIU SECUIESC — 
MUCAVA-MOLID VAMA 2 354 
—2162 (5—1). 0 VOINȚA TI
MIȘOARA — HIDROMECANI-

Cele mai bune 
au fost Margareta

IN DIVIZIA
(Urmare din uao I)

numai Ia un loc pe podiumul 
de premiere, ci chiar la titlul 
de campioană. Șansele sale nu 
sint încă total risipite, „re
miza" lui Minaur cu Dinamo 
redindu-i speranțe. O victorie 
in fața lui Steaua ar relansa 
„7“-le de pe Bega 
oxigen 
Meciul este
rezultat. Poli 
dente (un portar de excepție, 
Alex. Buligan, un joc rapid, 
derutant și un public ardent, 
care-și susține cu patos favo- 
riții), în timp ce Steaua be
neficiază de valoare și expe
riența meciurilor decisive. Ju- 
cind fără calcule prealabile.

și ar da 
și maramureșenilor... 

deschis oricărui 
are atuuri evi-

• Informăm participanții că a 
început vinzarea biletelor la tra
gerea excepțională PRONOEX- 
PRES de duminică 24 martie a.c., 
la care se atribuie autoturisme 
„DACIA 1300- (la ambele faze 
ale tragerii), clytiguri în nume
rar și excursii în U.R.S.S. Se ex
trag 42 numere, acordîndu-se cîș- 
tiguri pe 13 categorii. Consultați 
prospectul tragerii și juca ți din 
timp numerele dv. preferate I

DIFE.
CA BRAȘO 
0 VOINȚA 
VOINȚA ( 
(4-2).

MASCULII
SINAIA -I 
FINA 4 947-1 
mafia gazda 
rie facilă d 
ne în care I 
jucătorilor I 
Nicoară — 9 
896. De la I 
dențiat doar! 
Feldman —| 
DUSTRIA 
TURZII -I 
ODORHEIU 
5 182 (4—2).| 
calnici au 4 
foarte bune, 
— 951 și Dil 
oaspeți s-au 
893 și Szege 
druțiu — 
SATU 
IIVMIllW 
Joc frumos I 
divizionare » 
tă ardoare. ” 
Szekely — I 
Țelnar — 81 
coresp.). • R 
ȘOV — VOI 
5 249—5 016
FIA BUCI 
CONSTANTA 
• GLORIA 
FRIGUL BU 
4 775 (6—0) 
diferență (52 
mai înregisti 
în campionat 
slabă echipă 
(0 p în 12 

considera ret

„A“ DE HANDBA
dînd totul pentru victorie, cele 
două echipe din elita handba
lului nostru vor putea onora 
derbyul și pasiunea spectato
rilor care — sîntem siguri — 
vor umple pină Ia refuz tri
buna sălii Olimpia. Se vor 
onora pe ele și handbalul.

Meciul de astăzi se înca
drează și in programul compe
tiției internaționale „Cupa pri
măverii", organizată de clubul 
Politehnică. In deschidere, la 
ora 16,30, vor juca Ferencvaros 
Budapesta și Constructorul 
Arad, iar in vedetă, la ora 
18, Politehnica Timișoara și 
Steaua. Competiția continuă 
miercuri (ora 16,30 : Ferencva
ros — Steaua, ora 18 : Poli
tehnica Timișoara — Construc
torul Arad) și joi (ora 16,30 : 
Steaua — Constructorul Arad, 
ora 18 : Politehnica Timișoara 
— Ferencvaros).

In etapa de astăzi sint pro
gramate și alte întilniri, inte
resante prin influența pe care 
o pot avea rezultatele lor în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. Iată programul :

0 Universitatea Craiova — 
Dinamo Brașov ;

0 Constructorul Oradea — 
Independența Carpați Mirșa ;

• Minerul 
versitatea Cli

H.C. Minau 
luează și ea 
Bacău meciu 
etapa a XIX 
precipită cu 
două frontur 
natului și ce 
rației Intern 
bal". Desigur 
că din cele l 
de club care 
startul cupei 
ția 1984/1985. 
cursă doar 1 
evoluează ac 
în compania 
WAT Margai 
se teoretice 
finala acestei 
petiții eoni 
meci este r 
că, 24 mart 
(ora 12), i 
martie, la V 
României). I 
grele (dar d 
te) încercări 
antrenorului 
campionat 
I.H.F." ? Ar 
echipă, care 
balul nostru 
satisfacție, p
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Primul dintre marile der- 
byuri ale sezonului fotbalistic, 
Dinamo — Sportul studențesc, 
disputat simbătă la București, 
suscită — cum este si firesc 
— multe comentarii. Dacă asu
pra înaltului nivel calitativ, 
spectacular, al jocului, ca si a 
justeței victoriei echipei stu
dențești părerile stat aproape 
unanime, în privința explica
țiilor rezultatului final opi
niile sînt oarecum diferite.

După opinia noastră, indife
rent de alte motive care s-ar 
putea aduce în discuție, ceea 
ce a decis succesul în favoa
rea Sportului studențesc a fost 
randamentul superior al jucă
torilor acestei echipe, PE FIE
CARE POST IN PARTE, com
parativ eu acela al dinamoviș- 
tilor. Această diferență de ran
dament a fost vizibilă incepînd 
de la portari și oină la pose
sorii tricourilor cu nr. 11.

La Sportul studențesc, de pil
dă, chiar dacă Speriatu, Iorgu- 
lescu. Hagi, Coras au ieșit cel 
mai mult in evidentă pe par
cursul jocului, toti ceilalți co
echipieri ai lor — fără excep
ție — au fost, de asemenea, la 
înălțime (unii dintre ei chiar 
autodepășindu-se). fiind foarte 
greu de făcut vreo departajare 
între ei fără a avea sentimen
tul că nedreptățim pe vreunul 
sau altul.

MAI PRESUS DE CELE DOUĂ GOLURII
(4-2)

I —
-2 302

I
I

ill’AȚI 
I CIM-
I For- 
I victo- 
fci bu- 
Iritatea 
I cu 
laru — 
la evi
ls. (V.
I IN-
IlMPIA 
Itilaj 
I 5 284— 
Ire lo- 
Rzultate 
I. Deac 
I De la 
llos — 
I. Min- 
I UNIO

Mp
Lmbele 
F mul- 
B fiind 
fpectiv, 
lacs — 
L BRA- 
IRESTI
OLIM-
C.F.R. 

H (4-2)

I
I
I
I
I

Sîmbătă, la Iași, un jucător 
a ieșit in prim-pian. Este vor
ba despre tinărul Mănăilă. El 
a impresionat, firește, prin ce
le două goluri marcate, care 
au decis victoria Universității, 
dar mai ales prin proba de 
exemplar devotament față de 
echipă. Accidentindu-se la cap 
(după meci, la spital, i »-au 
pus șase copci I) Intr-o cioc
nire cu Anton, la mijlocul re
prizei secunde, Mănăilă n-a 
cerut să fie schimbat. A strîns 
din dinți și, după ce a primit 
îngrijiri medicale, a continuat 
să joace bandajat la cap. A 
vrut prin acest gest să răs
plătească Încrederea pe care a 
primit-o, devenind om de ba

I
I

ADNOTĂRI LA ETAPA A 20-a A DIVIZIEI „A“
(Urmare din pag. 1)

I
I
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Uni- I
re evo- 
Etăzi la 
Ița. din 
Lenii se 
Itind pe 
tampio- 
I Fede- 
| Hand- 
lui uitat 
Imânești 
bntat la 
pe. edi- 
Lmas in 
pr. Ea 
hifinale. 
vieneze 

pd șan- 
tlifica in 
fee com-

Primul 
dumini- 
a Mare 
la 31 
11, ora 

li aceste 
onoran- 

echipa 
ană : in

„Cupa 
această 

it hand- 
i ani, o 

pe cea

I

vor veni din partea colegelor 
de „cvartet* pe care formația 
roș-albastră le va intilni In e- 
tapele a 25-a (Sportul studen
țesc), a 29-a (Dinamo) și a 
33-a (Universitatea Craiova). 
Deci, din patru In patru 
etape !

Alt element demn de luat In 
seamă este „forcingul* Sportu
lui studențesc care, după „du
șul rece* din Cupă, a forțat 
vizibil în campionat, unde nu 
a cunoscut Înfrângerea in a- 
cest sezon. Capacitatea echipei 
era cunoscută. Ceea ce nu pu
tem încă aprecia este durata 
unei prestații superioare, regu
laritatea in performanță, ca
pitol la care „alb-negrii* au 
rămas, pină acum, mereu da
tori. Seria de patru bune re
zultate ar fi un prim indiciu. 
O altă probă asupra stării de 
formă reale a Sportului stu
dențesc o vom avea chiar slm-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

‘ Urnitei '
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LOZUL
MĂRȚIȘORULUI

se atribuie»
Autoturisme .6LTCH SPECIAL’ 

ți numeroase cițtiguri in bani

La Dinamo, In schimb, puțini 
dintre titularii folosiți s-au 
prezentat la valoarea lor cu

La lavitura liberi executată de Hagi. Bozeșan («*■. ») ■ ftmrt ri 
a marcat din careul mic, deschizind zcarul partidei Drunw — 
Spartul ttudențetc Foto : iorgu BĂNICĂ

noscută. Cu excepția lui Red- 
nic și Sudu (amîndoi mai șterși 
in prima repriză si mai ac
tivi după pauză), a lui Zare 
(cu un final foarte bun) și — 
parțial — a lui Stănescu, di- 
namoviștli au evoluat sub aș

ză intr-o linie de mijloc care 
este compartiment-cheie al u- 
nei echipe de talia Universită
ții. Iar randamentul său In 
continuare s-a situat la același 
nivel de pină atunci, travaliul 
său din „16 in 16* neavind scă
deri („Dacă Geolgăo sau Iri
mescu au alergat cite 2 #00 m. 
Mănăilă a făcut 4 006 m* - a- 
firma medicul echipei craio- 
vene, dr. Vasile Frineulescu). 
A înscris apoi și golul victo
riei, răsplata fiind deplină, dar 
cîștigul Universității este cu 
atit mai mare cu cit are acum 
un titular de nădejde In per
soana lui Mănăilă. Modest cum 
11 este firea, Mănăilă a ascul
tat sfaturile generației lui Ste- 

bătă. cind studenții bucureș- 
teni vor evolua la Craiova.

Se așteaptă replica — Dins- 
mo și a Universității Craiava. 
După ofensivele Stelei și ale 
Sportului studențesc. prompt 
înregistrate de clasament, tre
buie să ne așteptăm la răs
punsurile celorlalte două com
ponente ale „cvartetului*. Di
namo pare solicitată la un exa
men mai sever abia !n etapa 
de la 7 aprilie (ta Rm. VH- 
eea), dar Universitatea Craio
va apare tn jocul-cap de afiș 
al .rundei* de simbătă. cind 
primește vizita formației pre
miate in cuplajul bucure?-, ear 
Sportul studențesc. Campiona
tul și fotbalul nostru au ne
voie de meciuri echilibrate, de 
mare ecou la public, cum în
cep să fie tot mai multe de 
pe program, pentru că ..

„și lupta «ia subsol rămine 
deschisă celor mai neașteptate 
variante. Faptul că schimbări
le dese intervenite ta „clasa
mentul adevărului* ne obligă 
să-1 prezentăm mal mereu.

UN CADOU CU SUR-
PRIZE..

LOZUL MĂRȚIȘORULUI

— emisiune specială li
mitată —

Se atribuie :
• AUTOTURISME
„OLTCIT SPECIAL*;
• IMPORTANTE SU

ME DE BANI

Cîștiguri suplimentare 
din fond special acor
date de A.S. Loto-Pro- 
d os port.

UN LOZ — O $ANSA 
DE FRUMOASE SATIS
FACȚII PENTRU DV„ 
UN CADOU PLĂCUT I

Agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzătorii vo- 
lanți din Întreaga țară 
vă stau la dispoziție. 

teptări. îndeosebi Dragnea, 
Orac și S. Rădueanu.

Din această diferență clară 
de randament individual a re
zultat și randamentul colectiv 
superior al echipei studențești 

fată de cel al partenerei sale, 
care s-a exprimat In ambele 
faze ale jocului, atit in apă
rare. dt si in atac, durând 
logic la o victorie meritată.

Constantin 

fănescu, iar la comenzile an
trenorului Halagian a răspuns 
prompt și eficient. Trecind prm 
filiera reprezentativelor de ju
niori și tineret, unde a fast de 
fiecare dată un jucător de te
ză. talentatul Mănăilă are drep
tul să „bată* la porțile echi
pei naționale.

Simbătă. ta Iași. Mănăilă a 
avut și o pei fot mantă inedită: 
din două șuturi pe peartă (sin
gurele din dreptul Universită
ții) a marcat două roluri, deci 
eficiență sută ta sută Dar Mă
năilă s-s remarcat ta primul 
rând — repetăm — prin proba 
sa de adevărat devotament

• dricm VASHESCU

vorbește mat tanc dedt orice 
despre suspansurile acesta: 
campionat care ou o-a anulțu- 
mit să pună un semn de în
trebare ta privința marii fa
vorite ta titlu, ti pune unul și 
mai mare asupra luptei de e- 
vitare a retrogradării. Chiar 
dacă Pot tehnica Iași a suferit 
..avar, i serioase* prin punctele 
pierdute sîmbătă ta Dealul Co- 
pouluL tacă nu putem să-1 so
cotim încheiată lupta pentru 
evitarea plecării din prima di
vizie. înțelegem. deci. cite 
cote de speranțe ta plus au 
celelalte formații aflate in ul
tima treime a clasamentului. 
Si dte motive de circumspec
ție au și altele aflate pe locuri 
superioare !

Semne bone pentn echipa 
eampionatalui - echipa națio
nală Cuplajul de pe stadionul 
..23 August*, partida de ta Iași 
și celelalte evoluții ale forma
țiilor care li cuprind pe selec- 
ționabili au marcat. ta an
samblu, bune prestații ale can- 
didaților de pe lista lui Mircea 
Lucescu. Să sperăm că și ul
tima apariție a componenților 
lotului, ta campionat, simbătă 
va in țări convingerea că ei de
țin o formă care să ne facă 
să așteptăm eu Încredere „ro
dajul* de la 27 martie, de la 
Sibiu, in compania echipei Po
loniei și, apoi, startul ta pre
liminariile C.M. '85 de la Cra
iova. la 3 aprilie, ta fața echi
pei Turciei.

în vederea meciului retur din preliminariile C.E. cu Iugoslavia

LOTUL U.E.F.A. '87 PLEACĂ ASTĂZI LA KLADOVO
Miine, ta Kladovo, reprezen

tativa de juniori a țării noas
tre, lotul U.E.F.A. ’87, va sus
ține partida retur din cadrul 
preliminariilor C.E. cu selecțio
nata similară a Iugoslaviei. 
După cum se gtie, ta primul

HAI, RAPID !
Cu decenii tn urmă, cînd în 

fotbalul bucureștean exista ma
rea rivalitate Rapid — Venus, 
venusiștii, epuizînd argumen
tele. recurgeau la formula iro
nică: „Nu sînteți decît o echi
pă de cartier*. Spunînd asta, 
ei nu făceau decît să rosteas
că un mare adevăr. Rapid era. 
intr-adevăr, o echipă de car
tier. in sensul bun al cuvintu- 
lui. Rapid a fost mereu „e- 
chipa Giulegtilor*. „echipa 
Potcoavei* echipa driblerilor 
rafinați, echipa surprizelor, e- 
chipa celor mai fideli supor
teri.

Astăzi — culmea ironiei ! — 
Rapid, in formula din meciul 
cu Steaua, este echipa cu un 
singur... rapidist: Manea.

De fapt dacă stăm să ne gin- 
dim bine, e o minune că Ra
pid reușește să se mențină.

Cine ii sint jucătorii ? Toa- 
der a venit de la Slobozia, 
comprimind etapele firești ale 
perfecționării. Marinescu e din 
Bolintin. fiind In aceeași situa
ție. Cirstea. Rada și Gri gore 
au venit de la Autobuzul... Ba- 
eoș a sosit de la Arad... Ion 
Ioc e un produs Steaua... Agiu 
— la feL Damaschin II e de 
la ■ L’rziceni... Armașu a venit 
tocmai de la Băiat—

Ca să încheiem lista — fără

INTRE VESTIAR...

dr.
care 

al Sticlei Arieșul

dînsul m-a făcut fotbalist 
C.F.R. Cluj mărturisea 
Petrescu. L-a însoțit și 
alt fost clujean, Viorel 

an. Un frumos gest de

tăria «A depășească momen
tele grele și să dea dovadă, 
încă o dată, de fair-play : 
vum»! Universitatea putea 

rlștlga astăzi, nat an» 
doar o repriză, prima, Iar 
craiovenli pe a doua, care a 
decis". • In rt nd urile jucăto
rilor craiovenl după meci era 
o stare de destindere, bucuria 
victoriei dtindu-se pe fețele 
tuturor. Totuși, unul dintre 
ei era gtnditor. „Nu voi jura 
în meciul cu Sportul studen
țesc din eauzfe cartonașului 
galben de astăzi. Șl cit de 
mult aș ft dorit să flu tn te
ren. să conving șl să mă aflu 
printre tricolori la partidele 
grele care ne așteaptă" — 
mărturisea Irimescu. După 
cum a jucat simbătă la Iași, 
Irimescu a confirmat că este
ta formă șl că se poate conta

meci, disputat ta toamnă. Ia 
Brașov, echipa noastră a obți
nut victoria cu scorul de 2r~L 
în vederea acestei partide, an
trenorul Cosiică Toma s-a o- 
prit asupra următorilor 16 ju
cători care vor pleca astăzi cu 

să epuizăm numele venite — 
să mai deplîngem accidentarea 
gravă a Iui Cioacă. Ia o cioc
nire cu Ducadam. acesta din 
urmă neavînd însă nici o vină.

Veți spune, poate... Bine, bi
ne. dar sînt atitea și atitea e- 
chipe care trăiesc din transfe
ruri. De acord, numai că Ra
pid, echipa de suflet a Giuleș- 
(ilor, nu poate trăi din trans
feruri. Si nu numai pentru că 
nu poate să Ie realizeze, așa 
cum reușesc multe alte clu
buri. Rapid este o echipă care 
a trăit și poate trăi numai din 
ce s produs și... nu mai pro
duce.

Cu ani în urmă. Rapid avea 
un teren de zgură. A fost un 
teren care a produs mai mult 
decît au dat cluburi mult mai 
bine dotate. Astăzi, Rapid cau
tă Ia Slobozia, la Bolintin, la 
Băiuț și aiurea.

Stimați conducători al Rapi
dului ! Faceți Ceva pentru ca 
Rapid să poată produce în con
tinuare. Atitea și atitea echipe 
realizează ascensiuni pentru că. 
la un moment dat. cineva pu
ne umărul. Cazul Corvinuiui a 
fost unul din acestea. Resem
narea e dușmanul nr. 1 al 
Rapidului !

loon CHIRILA

pe el O „Halagian m-a bătut 
de două ori la lași In acest 
campionat, o dată cu Steaua 
și acum cu Universitatea" — 
spunea după meci antrenorul 
C. Oțet. • O ,fază" mai pu
țin obișnuită ta timpul me
dului Corvinul— F.C. Olt: în 
mln. 1>. antrenorul oaspeților. 
Traian Ionescu s-a dus Iîngă 
tușă ca să dea indicații ju
cătorilor săi ceea ce, e drept, 
este tn afara regulamentului 
(v. ..Organizarea activității 
fotbalistice", pag. 70. art S3 : 
„Antrenorii nu au voie să-și 
părăsească locul și să intre 
pe terenul de joc sau să dea 
echipei indicații cu voee 
tare**). Nu este mal puțin a- 
devărat că. In loc să 1 se 
adreseze dvilizat. un om de 
ordine l-a tras de palton pină
i-a..  rupt mîneca I Ceea ce 
este în afara civilizației J 
• La un fault de joc comis 
de Trimbițaș. în mln. 67, asu- 
nr Iu! Ciorceri, acesta din 
urmă a răspuns prin... ne- 
sportivitate. deși arbitru) M. 
Niculescu, pe fază, dictase 
prompt lovitura liberă. Firesc, 
mureșeanul a văzut cartona
șul galben. Și fiindcă mai are 
unul la activ. Ciorceri nu va 
outea juca in dificilul meci 
de la Baia Mare. Iată unde 
duc. . nervii nestăpînițl • Ta
bela electronică de marcaj 
de la Tg. Mureș funcționează 
în așa fel îneît să... deruteze 
pe spectatori și chiar pe ju
cători. Ea nu cronometrează 
minutele scurse prin simpla 
operație a adunării timpului 
consumat, așa cum se face 
pe toate stadioanele de fot
bal, ci face o numărătoare 
inversă, ca la... lansarea ra
chetelor. Originali... originali, 
dar nici chiar așa ! • După 
partida cu A.S.A., cineva din 
grupul băcăuanilor spunea : 
„Dacă am avea un cap lim
pede la mijlocul terenului, 
un dispecer, alta ar fi situa
ția Cil de mult ne lipsește 
Șoșu...", • Observator fede
ral la meciul F.C. Bihor — 
F.C. Baia Mare, Gh. Glisici 
ne spunea : ,,M-a Impresionat 
comportarea bihoreanului Mi- 
hut. El a fost cel mai peri
culos om al gazdelor, a do
vedit o deosebită dispoziție 
de joc și cred că ar trebui 
urmărit de antrenorii Ioturi
lor reprezentative pentru r- 
ventuala lui selecționare". • 
O precizare. înlocuirea sur
prinzătoare — pentru mulți — 
a liberoului rapidist Grigore, 
în meciul cu Steaua, a fost 
determinată de o accidentare.

...Șl GAZON

autocarul Ia Kladovo. Iată-i 5 
Prunea și Biro — portari; A- 
vrameseu, Mitici, Mislode, Sein- 
teie, Stere, Teodorescu, Erdei, 
Dumitrescu, Condurache, Bu- 
naciu, Kuli, Balaj. Albeș sl 
Naghi — jucători de dmp.



,.Concursul Prietenia**  ia patinaj artistic

MATTI NYKAENEN (Finlanda)
• Pe marea trambulină de La 

Planica, din nordul Iugoslaviei, 
s-a desfășurat campionatul mon
dial de zbor cu schiurile pe lista 
de înscrieri flgurind toate vede
tele săriturii, in frunte cu Jena 
Weissdog campionu’ mondial de 
pe trambulina de 70 m finlande
zul Matti Nykaenen g.a. Acesta 
din urmă era deținătorul recor
dului mondial cu o săritură de 
a85 m din 1984 de la Oberstdorf 
(Austria), tn cadrul săriturilor 
de antrenament, americanul Mike 
Holland a realizat 186 m după 
care Insă Imediat, Nykaenen a 
reușit 187 m și mai apoi a dus

ATLETISM • Maratonul de la 
Nisa ț 1. Pascal Morice (Franța) 
2.20:37,20, 2. Marco Pari (Ita
lia) 2.21 .00,90. Italianca Silvana 
Acquarone a înregistrat 2.51:10.0.

BOX o Gală de ..grei" la Las 
Vega- : Michael Dokes învinge 
prin descalificare tn rep. 4 pe 
Randell Cobb, tar Tony Tubbs 
b.p. James Smith.

HOCHEI PE GHEAȚA • Re
zultate din grupa ,B“ a C.M, de 
1’Litori de la Sapporo : Austria
— Italia 3—2 (0—0. 3—0 . 0—2).
Norvegia — Franța 7—6 (1—1
2—3, 1—2) Elveția — Franța 7—0 
(3—0 3—0. I—0) JaDonla — Ita
lia 5—2 (1—1, 4—0 0—1). Tn ziua
a 4-a : România — Franța 5—5 
Elveția — Italia 7—1. Olanda —
Norvegia 5—1. Japonia — Austria 

10—3. ld clasament conduce Elve
ția cu 6 d urmată de Olanda 5 p.

RUGBY • [n cadrul camnlona- 
tulul european Cupa F.I.R A."
— grupa ,B" la Rabat echipa 
Marocului a fost învinsă Je Por
tugalia cu 12—6 (6—6>.

SCRIMA 4ț La Pecs. concurs

SÂR TORI1 (IN APA) ROMANI, 
PRINTRE FRUNTAȘII 
ONCURSULUI DE IA 

VARȘOVIA

JUNIORII NOȘTRI 
AU MULT DE ÎNVĂȚAT!

Pe parcursul săptâminii tre
cute, pe patinoarul „Werner 
Seelebinder Halle“ din Berlin, 
a avut loc tradiționalul „Con
curs Prietenia", ediția-a XVI-a, 
la patinaj artistic- Au partici
pat juniori și junioare din 8 
țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. P.D. Coreeană, R.D. Germa
nă. Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S. Reprezentanții noș
tri. după comportări mediocre, 
s-au clasat in a doua grupă 
valorică, la distanta reală față 
de elita europeană, reprezenta
tă .de patinatorii din' U.R.S.S. 
și R.D. Germană. O circum
stanță atenuantă : neacomoda- 
rea cu gheața subțire si dură 
(cu care nu sint obișnuiți).

Pe scurt, despre comportarea 
lotului nostru. Băieți : Cornel 
Gheorghe reprezenta speranța 
noastră numărul unu. Clasat al 
7-lea după „impuse* *.  întreținea 
speranța unei posibile clasări 
finale în primele sase locuri, 
ceea ce ar fi însemnat un 
punct in clasamentul final ne
oficial. Inhibat, asa cum nu-1 
știam in concursurile interne, 
pe care, destins, le domină, a 
ratat „scurtul*  și „liberele" e- 
voluînd imprecis, fără aplomb. 
Marian Prisecaru : evoluție „cu
minte", fără sărituri dificile, a 
avut neșansa unei căderi' ba
nale in timpul simplei depla
sări pe gheată. Zsolt Kerekeș: 
vîrsta fragedă (12 ani) si emo
țiile primului său concurs in
ternațional îl scuză în bună 
măsură. Slab la „impuse", to
tuși singurul nostru patinator 
care a progresa’ în clasament, 
in urma exercițiilor libere, unde 
a dovedit dinamism, detentă 
și amplitudine în mișcări. Fete: 
Nicoleta Cimpoieșu : prezență 

plăcută, prin alură si armonie 
în mișcări. Extrem de ezitantă 
la execuția săriturilor. Grety 
Marlon : virtuoasă, din păcate.

Pe gheată și pe zăpadă 

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX

doar la „încălzire", unde a reu
șit in două rînduri „dublul 
Axei". In timpul concursului, 
însă, lentă și inexactă. Marina 
Bella : de aceeași vîrstă cu 
Kerekes, de asemenea în pri
mul concurs internațional. 
Marcată de acești factori o- 
biectivi, copleșită de tăria con
cursului. s-a comportat sub va
loarea ei- Perechi : Codru ța 
Moiseana și Istvan Lang, deși 
cei mai buni patinatori indivi
duali ai lotului, nu s-au putut 
asambla intr-o pereche compe
titivă. in numai o lună de zile 
cit au durat antrenamentele 
specifice. Acest dublu abia 
constituit, la prima sa apariție 
oficială a alternat unele reușite 
tehnice, pe cont propriu, cu 
stingăcii evidente in momen
tele de patinaj in doi.

REZULTATE :
Băieți (18 concurenți): 1. Vla

dimir Petrenko. 2. Iuri Țim- 
baliuc, 1 Roman Kudrlanțev 
(toți din U.R.S.S.)— 10. Cornel 
Gheorghe. 11. Marian Priseca- 
ru... 18. Zsolt Kerekeș.

Fete (27) : 1. Simone Lang 
(R.D. Germană). 2. Natalia Gor- 
benco (U.R.S.S.), 1 Inga Gau- 
ter (R.D. Germană)... 19. Ni- 
coleta Cimpoieșu... 21. Grety 
Marton — 25. Marina Bellu.

Perechi (7) : 1. Elena Leono
va ■— Ghenadi Krasnițchl, 2. 
Irlna Mironenco — Dimitri Kit- 
cenco (ambele din U.R.S.S.), 
3. Mandy Hannebauer — Mar- 
no Kreft (R.D. Germană) — 7. 
Codruța Moiseanu — Istvan 
Lang.

Dans (6) : 1. Svetlana Ser-
kell — Andrei Sarkov, 2. Oxa
na Grisciuk — Alexandr Cișkov 
(ambele din U.R.S.S.), 3. Ivana 
Strondalova — Milan Brzy 
(Cehoslovacia).

Ion CUPEN

NYKAENEN-A ZBURAT
recordul la 191 m ! Campionatul 
lumii a fost cîștlgat de Nykaenen 
cu 585,5 p (sărituri de 190 m + 
180 m + 186 m). urmat de Wels- 
sflog 531,5 p și Pavel Ploc 524 p.
• Norvegianul Rolf Aage Berg 

a cîștlgat cele două concursuri 
d« sărituri din cadrul „Cupei 
Europei" (trambulină de 70 m). 
/inerl la Stelnkjer 223,4 p (ce*  
mal lungă săritură 88 m) șl sîm- 
bătă la StjOrdal 220.0 p (ambele 
sărituri de 77.5 m).
• Pe pîrtia de 1* BJelasnlca 

(Iugoslavia) a avut loc o cursă 
de slalom super-uriaș în care 
victoria ? revenit austriacului 
Rudolf N’lertich cu 1:24.54.
• Americanca Tamara McKin

ney s-a clasat pe primul loc în 
proba de slalom special la Wa
terville Valley eontînd pentru 
„Cupa mondială". Timpul său : 
1:».!•_ Ea a fost succedată de : 
Maria Rosa Quario (Italia) 
1 :33.45 An.nl Kronblchler (Aus
tria) 1J4J1 Brigitte Oertll (El
veția) 1 :34^S. Perrine Pelen 
(Franța) 1 :34,X3. Camilla Nilsson 
(Suedia 1:34.31.
• La Panorama, în Canada. în

cadrul „Cupei mondiale" probă 
de coborîre : 1. Peter Muller
(BtvetK) > 83.12. 2. Daniel Mah- 
rer CElvetia) l.CJ.tl, 3. Helmut 
HOflehner (Austria) 1:33.86 4.
Plrmln Zurbriggen (Elveția) 
2:03,4) 5. Harți Weiratber (Aus
tria) 2:03.M. t. Marc GtrardeUl 
(Luxemburg) 1:04.27 7. Markus
Wasmaler (R.F.G.) 2:04.34 etc. • 
Proba masculină de slalom su- 
peruriaș a revenit elvețianului 
Plrmln Zurbriggen — 1:47.13.
urmat d#> Italianul Robert Erl a- 

individual de sabie. Finala și-au 
dlsputat-o ooncurențil unguri 
Imre Budjos și Bencze Szabo, 
prlmu adjudeetadu-și victoria 
Proba masculină™ de floretă a 
fost cîștlgată de Hanschdenscher 
(R.D.G.) învingător cu 10—6 în 
fața Iul Selei (Ungaria).

SAH • Partidele întrerupte 
din runda a 7-a a turneului de 
la Linares au luat sfîrșit cu re
zultatele : Portlsch — Kordnol 
1—C. Vaganian — Christiansen 
I—0 Ljubojevld — Revas remiză. 
Clasamentul t 1. Ljubojevld 5,5 
p, 1. Kordnol. Htibner șl Por
tlsch 4,5 p. 5. Spasski 4 p 6. 
Mlles 3,5 p, 7. Vaganian șl Po- 
lugaevskl 3 p, I. Tlmman. Chris
tiansen, Rivas 2,5 p 10. Adorjan 
1 P

TENIS DE MASA • Ultima 
•tapă a .,Cupei Ligii europene" 
grupa B : Franța — Italia 6—1 
Finlanda — Norvegia 5—2 Lu
xemburg — Spania 5—2, Ausfrla 
— Belgia 7—0. Clasată De prlmu’ 
loc echipa Franței a promovat 
în eșalonul superior a! comoetl- 
tiel.

Campionatul mondial de hochei, grupa ,,C“

DOUĂ VICTORII LA SCOR

ALE REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI
MEGfiVE, 18 (prin telefon). 

Duminică și luni, reprezentati
va de hochei a României a 
susținut alte două partide, am
bele la Megâve, în cadrul gru
pei _C“ a campionatului mon
dial, partide Încheiate cu tot 
atitea victorii. Astfel, duminică 
seara, tîrziu. după miezul nop
ții s-a încheiat jocul cu Spa
nia, In care hocheiștii noștri 
au cîștigat cu 8—2 (2—1, 1—1, 
5—0), iar luni după-amiază au 
învins reprezentativa R.P.D. 
Coreene cu 18—5 (3—1, 7—1,
8—3).

Tn prima partidă, cei care 
au deschis scorul au fost ho
cheiștii spanioli, prin J. Gi- 
menez (min. 2). Patru minute 
mai tîrziu Pisăru egalează. Iar 
in min. 16 Tureanu aduce e- 
chipa României in avantaj. Au 
trebuit să mai treacă destule 
minute pină am marcat din nou. 
In repriza a doua, după 3—1 
(Hălăucă — min. 25), Enrique 
reduce scorul la 3—2 (min. 29). 
Din acest moment jocul a avut 
doar un sens : spre poarta ex
celentului Leclerc, care, insă, 
in repriza a treia s-a prăbu
șit Cu toate eforturile depuse 
in apărare, spaniolii nu au 
putut Întrerupe seria noastră 
de cinci goluri. Au marcat: 
Pisăru. Tureanu 2, Hălăucă 2, 
V. Hutanu. Gereb Chirită(R). 
J. Gimenez, Enrique(S). Au 
arbitrat : Westra (Olanda) — 
Johansen (Norvegia) și Dowe 
(Olanda).

Celelalte rezultate de dumi
nică: Franța — R.P.D. Core
eană 12—0 (3—0, 4—0, 5—0),
Iugoslavia — Danemarca 4—3 
(1—1, 1—2, 2—0), R.P. Chineză 
— Bulgaria 10—4 (2—1, 4—2, 
4—1).

Luni, o victorie fără proble-

CU SCHIURILE 191 m!
cner — 1:48,37 și elvețianul
Thomas Buergler — 1:48,«. In 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale*  continuă să conducă 
Marc Girardelll (Luxemburg), cu 
262 P. secundat de Plrmln Zur
briggen — 133 p.

CAMPIONATE
SP.VMA (et. Z3). Osasuna — 

Real Madrid 1—9. Hercules — 
CJ. Barcelona 1—0. Valencia — 
Gljon •—2. Murcia — F.C. Se
villa 2—0. Atletico Madrid — Val
ladolid 2—0, Malaga — Elche 9—9. 
Rea' Sodedad — Bilbao 1—2. 
Betls — Santander 1—2, Espanol
— Zaragoza 3—L Pe primele 
locuri : C.F. Barcelona 44 p, At
letico Madrid 37 p (28 J). Gljon 
M p.

BELGIA (et. 23). Lokeren — La 
Gantolse 9—9. Anderlecht — Wa- 
terschel 1—9. Waregem — F.C. 
Bruges 1—1, Beerschot — F.C. 
Liige 2—1 Cercle Bruges — Ant
werpen 0—2. Beveren — Courtray 
5—9. Standard — Seraing 1—9. 
Llerse — Racing Jet 1—1. Malines
— St. Nicolas 1—1. Pe primele 
locuri : Anderlecht 41 p. Ware
gem 34 p F.C. LUge M p.

GRECIA (et. 11). PAOK — Ka- 
lamaria ]—1, Ethnlkos — Pana- 
thlnalkos 1—9 Olymplakos — Pa- 
n'onlos 4—2. Doxa — Heraklls 
9—3 AEK — OFI 2—1, Plerikos
— Larissa 1—■!, Panahalkl — Al
gal eo 1—9 Aris — Apollon 9—9. 
Pe primele locuri : PAOK 32 p, 
Panathlnalkos, Olymplakos si 
BerakUs cu cite 30 p.

UNGARIA (et. 19). Eger — 
M.T.K. I—0. Honved — Szeged
3— 0 Tatabanya — Zalaegerszeg 
2—0. Pecs — Vasaa 2—2 Csepel
— Ujpest Dozsa 2—1, Videoton
— Gy Or 1—2 t, Diosgydr — Be- 
kescsabs 3—5. Ferencvaros — 
Szombathely *—0. Pe primele 
locuri : Honved 26 p. Videoton 
24 p. Gy6r 22 p.

IUGOSLAVIA (et. 21). Vojvo- 
dlna — Buducnost 4—0. Partizan
— Pristina 3—0, Hajduk — Osljek 
1—0, Dinamo Zagreb — Radnlcki 
1—1. Zeleznlcear — Sarajevo 1—2. 
Sloboda — Mostar 0—9. Vink Ovid
— tskr» I—1, Rijeka — Vardar 
I—S Sutjeska — Steaua roșie
1— 1. Pe primele locuri : Sarajevo 
30 p Hajduk 23 p, Zeleznlcear, 
Pa.ti~an dte SS p.

OLANDA (et. 21). Breda — Vo- 
tendam 1—0. Eindhoven — K?-k- 
rade I—0. Haarlem — Feyenoord
2— 3 Zwolle — Utrecht 0—2 
Twente — Groningen 1—2 Sparta
— D"n Bosch 2—1. Excelsior — 
Sltard 1—1 Ajax — Alkmaar
4— 2. Pe primele locuri : Ajax 

me a formației noastre in fața 
echipei R.P.D. Coreene, care 
s-a străduit mult să dea o re
plică bună. Din aceste motive 
scorul s-a menținut destul de 
strîns: 2—0 în min. 8, 3—1 in 
min. 20 și doar 5—1 la jumă
tatea meciului. în finalul re
prizei secunde, jucătorii ro
mâni (și in special prima linie de 
atac, în noua sa alcătuire, Ca- 
zacu — Tureanu — Hălăucă) 
combină foarte frumos și tn 
trei minute înscriu de patru 
ori. In ultimele trei minute, la 
scorul 18—2, relaxată, cu mul
te rezerve pe gheață, echipa 
noastră primește cu multă u- 
șurință trei goluri. Au marcat: 
Tureanu 4, E. Antal -4, Hălăucă 
3, Cazacu 3, Pisăru 2, Ioni(ă, 
Chiriti (R). Gun Lin On, Pak 
Cen An, Song Che Li, In Chol 
Kim, Chang O Pak (R.P.D. 
Coreeană). Au arbitrat: Ron- 
ning (Norvegia) — Macron 
(Franța) și Frederikson (Dan ).

Marți este zi de pauză, ur- 
mind ca întrecerea să fie re
luată miercuri, clnd echipa 
noastră va juca, seara tîrziu, 
cu R.P. Chineză, la St. Gervais.

Câlin ANTONESCU

TURNEE
Două competiții de anvergură 

s-au aflat in prim-planul ac
tualității tenisului internațio
nal. A fost mai tntil turneul 
masculin de la Bruxelles, con- 
tlnd pentru .Marele premiu- 
Nabisco*.  cu o finală... suede
ză. tn cadrul căreia Anders 
Jarryd l-a întrecut pe Mats 
Wilander, 6—4, 3—6. 7—6. Pină 
la acest act final, ultimele pre
liminarii au consemnat rezul
tatele : Willander — Pat Cash 
(Australia) 6—3, 7—8, Jarryd — 
Ștefan Edberg (Suedia) 7—6, 
3—6, 6—3 tn semifinale ; Wi
lander — Heinz Gunthardt (El
veția) 6—1, 5—7, 7—5, Edberg 
— Sammy Giammalva (S.U.A.) 
7—6. 6—3. Jarryd — Tomas
Smid (Cehoslovacia) 6—4, 6—4, 
Cash — Joachim Nystr&m (Sue
dia) 6—4, 6—2.

37 p, Eindhoven 34 p. Feyenoord 
2» p.

BULGARIA (et. IS) : Slavia — 
Levskl Spartak 3—4, T-S.K.A. — 
Etăr 1—A Plrta — Lokomotiv 
1—Spartak Pleven — Sllven 
1—0. J.S.K. Spartak Varna — 
Dunav 1—4. Botev — Cemo More 
Varna 3—4. Cernomoreț Burgas 
— Trakia 1—4. Mlnlor — Beroe 
1—1. Pe primele locuri : Levskl 
Spartak 34 Ț2XA. 21 p,
Mlnlor 21 p. Pe ultimele locuri : 
13—1*  : Cerno More, Beroe. Cer
nomoreț șl Dunav 14 p.

ȘTIRI • REZULTATE
• In preliminariile C.M. (zona 

Amerldl de Sud) : Chile — K- 
cuador 6—2 f4—t).
• Internaționalul Bruno Conti 

(A.S. Roma) a fost suspendat de 
către federația Italian*  pentru 5 
etape de oamplonat, pentru c*  a 
adus injurii unul arbitru de 
tușA. El nu i jucat în etapa de 
duminici, cu Juventus.

Miercuri uu lec meciurile retur, din sferturile de finală ale 
cupeler europene, tn imagine F.C. Liverpool (care ea întilni 
oe teren propriu tn „C.C E • pe F C Austria Viena ; In tur j 
7—7) deținătoarea titlului la un antrenament înaintea acestui 
ioc cu wienezii. De la stingă la dreapta : Ian Rush Ronnie 
Whelan ți Craig Johnston Teiefoto : A.P.—AGERPRES

VARȘOVIA. 18 (Agerpres). 
— In cadrul concursului inter
național de sărituri in apă de 
la V arșovia. sportiva româncă 
Cristina Timar s-a clasat pe 
locui doi la platformă, cu un 
total de 338,35 puncte, fiind 
precedată de Elena Nikiforova 
(U.R.S.S.) — 358,93 puncte.

In proba similară masculină, 
cîștigată de Vladimir Kropotov 
(U.R.S.S.) — 509,07 puncte, con
curentul român Ion Petrache a 
ocupat locul patru, cu 423.03 
puncte.

La întreceri au participat 
sportivi și sportive din opt țări.

COMPETIȚII CICLISTE
FRAGA (Agerpres). — Echi

pa de ciclism a Cehoslovaciei, 
care se pregătește pentru cea 
de-a 38-a ediție a „Cupei Pă
cii". a plecat în Italia pentru 
a efectua antrenamente și ■ 
participa Ia cîteva curse in
ternaționale. Din lot fac parte 
între alții Kozarek, Klasa, Jur- 
cho. Matejka. Skoda și Xkors.

MADRID (Agerpres). — Tu
rul ciclist al Spaniei se va 
desfășura intre 23 aprilie și 12 
mai, in 19 etape, pe un traseu 
insumînd 3 485 km. Competiția 
va debuta cu un „prolog" la 
Valladolid, ultima etapă pur- 
tind caravana ciclistă pe tra
seul Dyc—Salamanca (175 km). 
Cea mal lungă etapă va ti 
cea de-a doua, Zamora — O- 
rense (262 km).

DE TENIS
Turneul feminin de la Dallas 

a reunit o bună parte din elita 
mondială a acestui sport care 
a oferit dispute de ridicat ni
vel tehnic și spectacular. Sfer
turile de finală au consemnat 
victoriile : Martina Navratilo
va (S.U.A.) — Claudia Kohde- 
Kilscb (R.F.G.) 6—4, 6—3. Chris 
Evert-Lloyd — Bonnie Gadu- 
sek (ambele S.U.A.) 6—2. 5—7, 
6—2. Helena Sukova (Cehoslo
vacia) — Bettina Bunge 
(R.F.G.) 1—6. 6—1. 6—3. Cate
rina Lindqvist (Suedia) — My- 
riam Schropp (R.F.G.) 6—1,
6—3 ; semifinale : Navratilova 
— Sukova 6—2. 7—5, Evert- 
Lloyd — Lindqvist 6—1. 6—3. 
Si iată Încă un turneu cu o fi
nală Navratilova — Evert-Lloyd 
al cărei rezultat nu ne-a par
venit Încă.

• Cunoscutul atacant algerlan 
Belloumi a suferit o fractură la 
tibia piciorului drept șl va CI 
indisponibil mal multe luni.
• Noul antrenor al echipei 

Grasshoppers este vest-germanul 
Timo Konietzka (47 de ani), care 
l-a înlocuit pe iugoslavul Miro- 
■lav Blajevici,
• CPmltetul Executiv al

U.E.F.A. a hotărît ca ..Supercupa 
Europei", dintre cîștlgătoarele 
„C.C.E." și „Cupei cupelor", sA 
aibă loc tn 1985 1986 șl 1987,
la Monaco
• tn „Cupa Libertadores" : 

Guarani (Paraguay) — Milliona- 
rlos (Columbia) 8—0 (1—0).
• La Tachov (Cehoslovacia),

în med amical al echipelor de 
tineret : Cehoslovacia *— R.D. 
Germană 0—3 (9—0) !
• UUi Stielike (Real Madrid) 

va lipsi mult timp din formația 
sa de club șl din reprezenta
tiva vest-germană, fiind 3d ferind 
de hepatită.


