
Aruncă la poartă irezistibi
lul Măricel Voinea, jucăto
rul nr. 1 al băimărenilor 
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VICTORIILE II1MHHLIȘII10I!
Pentru a șaptea oară in ac

tuala ediție a „Cupei I.H.F.",
H. C. Minaur oferă entuziaști
lor săi suporteri satisfacția u- 
nei victorii cu ecou internațio
nal. Nici WAT Margarethen 
Viena, partenerul din semifi
nalele acestei cupe europene, 
după I.T.U. Istanbul (Turcia),
I. F. Helsingor (Danemarca) sau 
Lokomotiva Trnava (Ceho
slovacia), n-a putut rezista 
handbaliștilor pregătiți de Las- 
căr Pană și Petre Ăvramescu, 
dezlănțuiți în dorința lor de 
a ajunge în frunte.

H.C. Minaur, susținută de en
tuziasmul întregului Maramu
reș, se află în pragul 
ascensiunii în finala competi
ției continentale de cluburi 
>,Cupa I.H.F.". Șl acest record 
al carierei sale îl va reuși 
duminică 31 martie. în Wiener-

FOTBALIȘTII „TRICOLORI" 
PORNESC DIN NOU LA DRUM

stadthalle, în meciul retur, care 
trebuie să-i aducă nu numai 
calificarea, iminentă, în ulti
mul act al întrecerii, d șl o 
a opta victorie consecutivă. 
Drumul acesta victorios, stră
bătut de băimăreni, nu este 
o performantă la îndemîna ori- 
cuL Să nu omitem faptul că, 
pe parcursul acestei ediții a 
..Cupei I.H.F.“ au părăsit a- 
rena (învinse) formații de re
nume, ca S.C. Leipzig (R.D. 
Germană), Zrenian (Iugosla
via), Volan Szeged (Ungaria), 
Lokomotiva Trnava (Ceho
slovacia).

Nu mai este pentru nimeni 
o surpriză ascensiunea forma
ției maramureșene. Performan
tele sale din ultimul deceniu, 
pe plan intern și internatio
nal, au promovat-o ferm în 
elită. Echipa băimăreană are

DE LA MINAUR
cîteva atuuri. Mai întîi, o im
presionantă omogenitate, obți
nută în mii de ore de pregă
tire, apoi un larg registru teh
nico-tactic și, în fine, o e- 
xem piară mobilizare. Minaur 
are și jucători de excepție, pe 
Măricel Voinea, Gheorghe 
Covadu sau Iosif Boroș, dar 
ceea ce impresionează la o a- 
nalizâ atentă, dincolo de rea
lizările excepționale, de mare 
spedacol, ale „soliștilor", este 
puterea comună de luptă, va
loarea de ansamblu realizată 
prin contribuția tuturor.

Acestor aprecieri li s-ar pu
tea opune nereușitele de la 
Iași (finala „Cupei României") 
sau Timișoara (în actualul 
campionat). Fără discuție. Mi
naur poate fi învinsă. Fie de 
Steaua, echipă cu valoare și 
prestigiu în handbalul mondial, 
fie chiar și de „Poli", tînăra 
formație care-și croiește cu a- 
plomb drum spre podiumul de 
premiere al handbalului nos-

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2—3)

După a IX-a ediție a „Trofeului Carpați" la polo

ECHIPA ROMÂNIEI PROMITE
REVENIREA ÎN ELITA CONTINENTALĂ

• Juniorii noștri au jucat de la egal la egal cu echipe națio
nale de seniori. • Liviu Răducanu - noul lider al selecționa
ților in echipa națională. • Șerban Popescu ți Cornel Gordan 

au depășit 100 de prezențe in prima reprezentativă.

„Trofeul Carpați", aflat la 
cea de a IX-a ediție, șl-a con
sumat ultimul act duminică la 
prînz în piscina olimpică din 
Pitești, tntr-o organizare im
pecabilă, unanim apreciată de 
conducătorii delegațiilor ro
mâne și străine prezente. In 
acest an, bogat în mari com
petiții, tn prim-plan situîn- 
du-se Campionatele europene 
din luna august de la Sofia, 
tradiționala competiție de polo 
organizată de F.R. Natație a 
reunit la start formațiile Bul
gariei, Cehoslovaciei, Poloniei 
și României, care au același 
obiectiv la C.E. — promovarea 
în grupa de elită a polo-ului 
continental —, reprezentativa 
„B“ a Ungariei, de fapt echipa 
cu cei mai multi dintre ju
niorii de acum doi ani care 
au cîștigat campionatele euro
pene, echipa care va repre
zenta tara vecină și prietenă 
la Jocurile Mondiale Univer
sitare. și reprezentativa de ti
neret a tării noastre.

Este îmbucurător faptul că 
selecționata „A« a tării noas
tre s-a clasat pe primul loc, 
fără vreo înfrîngere. Dar ceea 
ce considerăm că este elemen
tul principal, asupra căruia tre
buie să ne oprim, este ma
niera în care a fost realizat 
succesul, al treilea în cele nouă 
ediții desfășurate pînă acum. 
Deși aflat! imediat după două- 
turnee foarte importante pen
tru stabilirea ierarhiei în cam
pionatul intern, poloiștii oră- 
deni și dinamoviști, principalii 
component! ai lotului repre
zentativ, s-au aflat într-o bună 
dispoziție de joc. semn că. în 
scurta perioadă aflată la dis
poziție pentru pregătirile echi
pei naționale, antrenorii I. 
Capșa și Gh. Zamfirescu, în 
principal, au găsit soluții a- 
decvate pentru asigurarea unei 
comportări cit mai bune. în-

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)
Fotbaliștii „tri

colori" pornesc din 
nou la drum. Ei 
s-au întîlnit dumi
nică dimineața la 
Centrul de antre
nament „23 Au
gust". A fost o re- 
întîlnire specială,

Mîine, la Sibiu,
ROMÂNIA - POLONIA

Etapa a doua a Diviziei ,,k“ de lupte greco-romane

RAPID BUCUREȘTI A PIERDUT LA C.S. BOTOȘANI I
am spune, după 
marile bătălii fotbalistice din 
ultimele zece zile, în care toți 
componenții Lotului s-au aflat 
în tabere adverse. S-au regă
sit, deci, perechile „antagonis
te", Hagi-Rednic, Ungujeanu- 
Coraș, Suciu-Bozeșan și multe 
altele, care s-au înfruntat în 
derby-urile ultimei decade...

Deși marcați de asprimea 
derby-urilor, „tricolorii" au ui
tat destul de repede șocurile 
inevitabile și au renunțat trep
tat la calculele care însoțesc 
această ultimă treime a cam
pionatului și care anunță un 
sprint prelungit „în trei". în 
urma spectaculosului demaraj 
al Sportului studențesc, care a 
acumulat nu mai puțin de pa
tru puncte Ia Dinamo și Uni
versitatea Craiova.

Azi, la Focșani

ROMÂNIA — U.R.S.S. (echipe tineret II), 
0 ATRACTIVĂ ÎNTÎLNIRE DI VERITICARE

Acum, toate gindurile se în
dreaptă spre preliminariile me
xicane, care își reiau cursa la 
3 aprilie, în meciul cu Turcia, 
programat la Craiova.

Misiunea e dificilă. Ștefă- 
nescu sintetiza : „Aparent, a- 
ceste preliminarii nu sint mai 
dificile decit cele care s-au în
cheiat atît de frumos la Bra
tislava. Important e ca noi să 
fim aceiași, să pornim la drum 
cu același entuziasm. Și atunci 
va fi bine".

Lotul a efectuat ieri un nou 
control medical. în Unii mari, 
starea generală e bună. Să 
menționăm... însă, indisponibi-

loon CHIRIlA

(Continuare in pag 2—3)

întrecerile celei de a n-a e- 
tape a Diviziei „A" de lupte 
greco-romane s-au încheiat, in 
majoritatea cazurilor, cu re
zultate scontate. A făcut ex
cepție doar surprinzătoarea în- 
fringere a binecunoscutei for
mații bucureștene Rapid in 
partida cu C.S. Botoșani. Cî
teva amănunte.

BUCUREȘTI. Cum subliniam 
in avancronica acestei etape, 
duminică au fost prezenți in 
formațiile lor toti luptătorii 
lotului reprezentativ. Am avut 
astfel prilejul să-i vedem în 
sala Dinamo pe multi dintre 
sportivii noștri fruntași care 
se pregătesc pentru apropia
tele campionate europene de 
la Leipzig. Este suficient, cre
dem. să menționăm că au 
concurat, numai in echipa clu
bului Dinamo București. 8 
componenți ai lotului. Firește. 
Ștefan Rusu. Nicolae Zamfir. 
Sorin Herțea. Ion Grigoraș. 
Gheorghe Savu. Cornel Chi- 
riță, Constantin Uță și Ivan 
Savin au fost net superiori ad
versarilor lor de la Delta Tul- 
eea. pe care i-au învins, fără 
excepție. înainte de limită. 
Doar juniorul Ion Voicu (cat.

Ion Grigoraș (Dinamo București) a finalizat un supleu direct in 
tuș în meciul cu Leon Mozer (Delta Tulcea) Foto: I. BĂNICĂ

48 kg) a fost surprins pe „pi
cior greșit" de Gigei Anghel, 
fiind întrecut prin tuș. Re
zultat final : 9—1 pentru Di
namo. A treia echipă din 
grupă. A.S.A. Buzău, a soli
citat amînarea întîlnirilor cu 
Dinamo și Delta.

Tot în sal? Dinamo au avut 

loc și alte 5 partide susținute 
de Metalul București, Oțelul 
Călărași, Carpați Sinaia si 
I.M.U. Medgidia. Cum era de 
așteptat; Metalul, dispunînd de 
o garnitură mai omogenă. în
deosebi la categoriile superi-

Costin CHIRIAC

începe un nou ciclu olimpic 
și pentru fotbaliști. O nouă 
tentativă de calificare la un 
turneu final al J.O.. de care 
pe fotbaliști îi leagă aminti
rea ultimei participări, tocmai 
în 1964, la Tokio 1 Sint peste 
două decenii de atunci, peri
oadă în care fotbalul nostru a 
realizat frumoase performanțe, 
dar la care olimpicii n-au prea 
contribuit. Iar de acum, mi
siunea e și mai grea (nu nu
mai pentru antrenorii noștri), 
pentru că vîrsta limită de par
ticipare la turneul olimpic de 
fotbal s-a stabilit Ia 23 de ani. 
Deci, cine lucrează mai bine 
în perspectivă, încă de la Ju
niori, are sorti de izbindă. A- 
cesta e și motivul pentru care 
în actualul lot. de fapt de ti
neret II, sînt nume mai • puțin 
cunoscute, jucători tineri, de 
19—20 de ani, proveniți din 
selecționatele U.E.F.A. '84 și 
’85. cum sînt Zloiea (de la 

Dinamo). lașko („U“ Cluj-Na- 
poca). Baicea (C.S. Tîrgoviște), 
Mihali și Ruicea (ambii de la 
F.C. Olt). Bănută (F.C. Argeș). 
Topolînschi (Politehnica Iași), 

Tîră (Rapid). Dorobantu (F.C. 
Baia Mare). Costin (A.S. M*- 
zil), Cr. Alexandra (C.S.M. Re
șița). Antrenorul lotului este 
Gheorghe Staicu.

Primele două acțiuni ale nou
lui lot se vor consuma 
în această săptămînă. Astăzi, 
la Focșani, și joi. la Galați, 
tinerii noștri jucători vor intilni 
selecționata similară a U.R.S.S. 
Ambele jocuri vor începe la 
ora 16.

Fotbaliștii sovietici au sosit 
ieri dimineață, cu avionul, la 
Otopeni. de unde si-au conti
nuat drumul la Focșani, cu 
autocarul. Și ei prezintă un 
lot eterogen, fără nume cu
noscute. dar cu multi tineri 
care activează, de-acum. la e- 
chipe din prima divizie. Ori
cum. cele două jocuri se a- 
nunță foarte interesante.

Meciul de azi. de pe stadio
nul din Focșani, va fi arbi
trat de Nicolae Dinescu (din 
Rm. Vîlcea), ajutat la linie de 
I. Șchiopu și I. Nicultov (ambii 
din Focșani).

Constantin ALEXE

SUCCES CLAR AL TINERILOR ÎNOTĂTORI:
ROMÂNIA - BULGARIA 230-130

ADRIANA ȘERBAN

Semne bune la început de 
sezon ! în cele două zile de 
concurs din piscina brașoveană. 
tinerii înotători români au 
cîștigat majoritatea probelor, 
impunîndu-se net. în intîlnirea 
cu colegi de generați (băieți 
17 ani. fete 18 ani — și mai 
tineri) din Bulgaria, in condi
țiile în care, subliniem de la 
bun început, lotul nostru nu a 
prezentat cea mai bună gar
nitură de „speranțe". Rezulta
tele finale sînt edificatoare : 
230—130 la general, 117—63 la 
fete. 113—67 la băieți. Ce se 
află. însă, dincolo de sie. în 
acest sport care rămîne totuși, 
prin excelentă, unul individual?

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2—3)

(Continuare în pag 2—3)

LA BLED, ȘAHISTE ROMÂNE
PE PRIMELE LOCURI

BELGRAD, 25 (Agerpres). Tur
neul feminin din cadrul Festiva
lului șahist Internațional de la 
Bled (Iugoslavia) a fost marcat 
de succesul maestrelor române 
T îgi? Jicman și Gertrude Baum- 
stark clasate, in această ordine, 
pe primele două locuri cu 1 
□uncte și respectiv. 6.5 puncte 
din 9 posibile. Pe locurile 3—4 
ș-au situat jucătoarele iugoslave 
Dekicî si Kolar eu cite 6 puncte, 
urmate de Kugir șl Skulj eu 5,5 
puncte.

In ultima rundă. Jicman a re
mizat cu Jovanovlci, egalitatea 
fiind consemnată șl in partida 
Mesinger — Baumstark.

In turneu! masculin pe locul 
întîi ș-au clasat Raikovici, Rai- 
cevici și Byelczik cu 7 puncte. 
Tanosevici și Slnlci — 6.5 puncte. 
Șahiștii români Mihal Subâ si 
Parifc ștetanov au realizat 6 
puncte. în runda finală SubS a 
cîștigat la Galici, iar Stefanov a 
pierdu» la Byelczik.



FIȚA LOVIN,
SAU PERSONIFICAREA SPORTIVITĂȚII

Fița Lovin a fost o vreme un om de pluton In atletismul 
românesc. Cînd puțini mai credeau în steaua ei. Fița a 
reușit să-și schimbe statutul de outsider intr-unui de ve
deta Intrînd in top-ul semifondului internațional.

După etapa semifinală a ..Cupei României" ia har

MECIURI DE BUN NIVEL, ARBITRAJE DE

Urmărindu-i alergarea, ești tentat să ® 
compari cu marele Emil Zatopek. Aceeași 
fată chinuită de efort, aceeași aparentă blo
care a respirației, totul dominat de o voință 
extraordinară care comandă picioarelor să 
alerge, si ele... aleargă.

Dar. asemenea „omului-locomotivă", Fița 
Lovin stăpînește perfect volumul pregătirii, 
dozîndu-și efortul in fracții numai ' 
știute, pentru ca. in concurs, să poată 
surplusul necesar de energie, capabil 
poarte spre victorie.

Această „știință a alergării* a fost 
rlalizată intr-un palmares de prestigiu 
dalie de bronz la Olimpiada de la Los An
geles la 800 m ? vicecampioană mondială de 
cros (1982) ț campioană europeană de sală la 
1 500 m (1984) și vicecampioană pe aceeași 
distantă (1985), locul III la „europenele" de 
sală din 1979 la 800 m ; locul II la Jocurile 
Mondiale de atletism pe teren acoperit la 
1 500 m (Paris 1985) și multe alte victorii și 

.locuri fruntașe in marile concursuri Interna
tionale.

întrebată cîndva la ce se gindește înaintea 
startului, a răspuns : „Să-mi fac cursa mea".

Fița iși

de ea 
obține 
să o

mate- 
: me-

Și 
întrecerii _
trucurile la care apelează ___ ______
(blocări pe coardă. încadrarea favoritei 
cutie" etc.).

Dar, in afara acestor calități. Fița Lovie 
mai are una. poate cea mai de preț. Este 
un admirabil om de echipă, care știe sâ-și 
poarte colegele spre podium, cum s-a intîm- 
plat la „mondialele" de cros de duminică, sau, 
mai ales, la recenta ediție a campionatelor 
europene de sală de la Atena. Vă mai amin
tiți 7 Fița a luat cursa pe cont propriu, tre- 
cînd din start la conducerea plutonului, iar 
trena aceea infernală le-a „aspirat" pur si 
simplu pe celelalte concurente, care au înre
gistrat, mai toate, recorduri naționale, la ca
pătul cursei colega ei de echipă. Doina Me- 
linte, cucerind, pentru România, medalia de 
aur. cu un nou record european 1

Privit prin această prismă, argintul Fîței 
are o strălucire aparte, trezind în noi un 
sentiment de admirație pentru deplina si 
pilduitoarea sa sportivitate.

Nicoiae ȘERBANESCU

face cursa ei. indiferent de miza 
fără să recurgă la șicanele și 

alte concurente 
,1a

Etapa semifinală a „Cupei 
României" la handbal feminin 
a oferit dispute echilibrate, 
cele opt echipe (care au evo
luat la Brăila și Ploiești) stră- 
duindu-se 
de 1 
mult 
ceastă 
nirile 
I. rit 
cundă.

La Brăila, Înainte 
perea întrecerilor, două dintre 
echipe 
Știința
Brașov. Practic. însă, s-a do
vedit — ceea ce este foarte 
îmbucurător — că și celelalte

să ofere meciuri 
nivel. Este mai 

sigur că prin a-
bun

ca _ _
i prismă au abordat întîl- 

atît formațiile
l si cele din

din seria 
seria se-

de înce-

porneau ca favorite : 
Bacău si Rulmentul

două. Rapid București si di
vizionara ,,B“ C.S.M. Sibiu a- 
veau. la un moment dat. ace
leași sanse — după cum ne 
relatează observatorul federal, 
profesorul Pompiliu Simion. 
-Știința — opina interlocutorul 
nostru — nu a fost în pericol 
să piardă locul I, dar destul 
de aproape de valoarea studen
telor. lucind multe minute de 
Ia egal la egal, au fost și cele
lalte echipe. Remarc o creș
tere a calității handbalului 
practicat, ca si faptul că echi
librul valoric a dat cîștig de 
cauză spectacolului sportiv". Se 
pare că handbalistele rapidiste 
și-au subestimat. în campionat, 
forța, ele reușind la această

VICTORIILE HANDBALIȘTILOR DE LA MINAUR
(Urmare din pag. D

tru. Este urmarea jocului bun 
al partenerilor, dar 
tului că Minaur are 
forță indubitabilă si 
valoare îndoielnică.
nui titular (mai ales din cauza 
accidentărilor, care se țin lanț 
la băimăreni) dereglează me
canismul echipei, iar lipsa a 
doi-trei dintre oamenii de bază 
produce degringoladă. Este as
pectul la care trebuie să re
flecteze clubul și tehnicienii 
luL

sl a (ap
un ,7" de 
rezerve de 
Ieșirea u-

Și așa, însă, neomițînd la
cunele existente in evoluțiile 
băimărenilor, avem obligația să 
subliniem aportul pe care H.C. 
Minaur îl asigură creșterii 
prestigiului handbalului româ
nesc prin performantele reali
zate de echipă si prin contri
buția tot mai masivă la consti
tuirea reprezentativei țării și 
la succesele ei.

■! ’ 
de cap < 
pe care 
si spre 
tinut-o 
bună pc 
rului G 
bună și 
o echipă 
Iul ei 
„B‘‘. Cu 
Căp alină 
tea — 1 
Curelea 
cum află 
tul nosti 
dus CU £ 
lor două

„La PI 
servatort 
covei — 
ROM s-a 
ialte eci 
in amb( 
Arbitraje 
acestea 
rechiie 5 
și A. Sil 
respond; 
a rem; 
forma d 
lor, din 
cat (o ar 
liuc. Ar

NOI RECORDURI LA PA

ETAPA A DOUA A DIVIZIEI / DE LUPTE GRECO-ROMANE
-(Urmare din pag. 1)

care de greutate, a ciștigat 
toate meciurile : 9—1 cu Otelul. 
7—3 cu I.M.U. și 6—4 cu Car- 
pati. Asta nu înseamnă însă 
că cei doi antrenori ai echipei 
bucureștene. Ilie Gheorghe și 
Lucian Buha, au fost scutiți 
de emoții- Am spune chiar că 
luptătorii bucureșteni au avut 
și o șansă în partidele cu 
I.M.U. și Carpati. In întîlnirea 
cu I.M.U., formația din Capi
tală a fost pe punctul de a 
pierde meciurile de la catego
riile 57 și 62 kg, Ceea ce ar 
fi însemnat, in final, un „e- 
gal“. iar cu Carpati. scorul, 
după partidele de Ia primele 
5 categorii, "eta net favorabil 
oaspeților, care conduceau cu 
4—1.

Celelalte două meciuri ale 
reuniunii de la Dinamo au fost 
interesante, deși învingătoarele 
s-au detașat dar. întîlnirea 
I.M.U. — Carpati a stat, pen
tru început, sub semnul echi
librului. 2—3, dar, în conti
nuare. luptătorii din Medgi
dia n-au mai pierdut nimic 
și... 7—3. Echipa din Călărași, 
(antrenor.' Nicoiae Lupu), pre
zentă pentru prima dată in 
Divizia „A", n-a reușit să ob
țină decît 3 puncte 
cu Carpati : 3—7.

★
In sala Progresul, 

tîlniri. Situăm în

victorii nete : 8—2 cu Cimentul 
Tg. Jiu și 7—3 cu Metalurgis
tul Băilești. Consemnăm, apoi, 
primul succes în această edi
ție al formației Turbomecanica 
București (debutantă în compe
tiția divizionară) : 6—3 cu Me
talurgistul. La rindu-le, echi
pele oaspete au obținut și ele 
cite o victorie : Cimentul a 
dispus de Turbomecanica cu 
6—4, iar Metalurgistul a în
trecut, tot cu 6—4, pe Cimen
tul. (Aurel SOARE — coresp.)★

în sala Steaua, valoroasa e- 
chipă a clubului din Calea 
Plevnei n-a avut probleme in 
partidele cu CESAROM Bucu
rești (9—I) și C.F.R. Timișoara 
(8—2). La scor s-a terminat si 
cel de al treilea meci : C.F.R. 
— CESAROM 7—3. Este ade
vărat că formația bucureșteană 
nu are experiență competitio- 
nală (debutantă in Divizia 
„A"), dar numai cu 2—3 luptă
tori mai „răsăriti" nu se poate 
face fată în primul eșalon. (Ni
coiae TOKACEK — coresp.)

BOTOȘANI. Dornici să 
reabiliteze după severele 
frîngeri din prima 
luptătorii echipei C.S.
șani au ocupat primul loc în 
triunghiularul cu Rapid Bucu
rești și S.C. Bacău, furnizînd. 
totodată, și o mare surpriză : 
6—4 cu Rapid ! In partida cu 
formația băcăuană, gazdele

se 
în- 

etapă. 
Boto-

in disputa

alte 5 în- 
__ prim-plan 

comportarea remarcabilă a e- 
chipei gazdă, care a repurtat

s-au impus categoric, dștigînd 
cu 8—2. Același scor s-a în
registrat și in meciul Rapid — 
S.C. Bacău. (T. UNGUREANU 
— coresp.)

ARAD. Un aspect deosebit 
de îmbucurător — la reuniunea 
celor 4 formații care au luptat 
in localitate au fost prezenti. 
de data aceasta. numeroși 
spectatori. Spre satisfacția lor. 
echipa arădeană C.S. a ieșit 
învingătoare în toate partidele 
pe care le-a susținut : 6—3 cu 
Metalul IURT Lugoj, 7—3 cu 
C.S.M. Reșița și 6—4 cu Sima- 
red Baia Mare. Celelalte re
zultate : Simared cu IURT 5—3 
și cu C.S.M. 5—5. Notăm, in 
încheiere, eliminarea din sală 
a antrenorului reșitean Cristea 
Lucacela, pentru repetate pro
teste la deciziile arbitrilor și 
intrări pe salteaua de concurs. 
(O. BERBECARU — coresp.)

BRĂILA. Meciuri frumoase 
in reuniunea din localitate, 
umbrite însă de atitudinea an
trenorului Constantin Ofite- 
rescu (Farul Constanta) care 
s-a certat cu arbitrii și cu 
spectatorii. Rezultatele : S.C. 
Muscelul Cîmpulung cu Pro
gresul Brăila 7—3 și cu Farul 
5—5 ; Farul — Progresul 6—4. 
(D. CRISTACHE — coresp.)

SLATINA. Victorii dare ale 
echipei gazdă. Aluminiu, care 
a dispus de Eiectroputere Cra
iova cu 9—1 șL surprinzător,

de L.C. Dacia Pitești cu _7—3. 
Scor mare și în
— Eiectroputere : 
GHE — coresp.)

BRAȘOV. După 
în prima etapă 
geri și o victorie). Steagul roșu 
și-a ameliorat poziția în seria 
sa. întrecînd pe Chimistul Rm. 
Vîlcea cu 8—2 și pe C.S.M. 
Craiova cu 7—3, C.S.M. — Chi
mistul 7—3. (C. GRUIA — co
resp.)

CLUJ-NAPOCA. Un med e- 
chilibrat, A.S.A. Cluj-Napoca
— Eiectromures Tg. Mureș 
(5—5) și două fără istoric : 
A.S.A. — Bihoreana Marghita 
9—1 și Eiectromures — Biho
reana 10—0. (Gh. LOZINCA — 
coresp.)

PIATRA 
tate bune 
Ceahlăul : 
București, 
ceava și 
Buzău. Victorii lejere in cele
lalte două întîlniri : C.S.M. cu 
Industria sîrmei si cu Con
strucția 8—2. (C. RUSU — co
resp.)

GALAȚI. Un triunghiular cu 
întîlniri interesante și foarte 
disputate, dominat de C.S.M. 
Rădăuți care a «urdasat pe 
Nicotină Iași cu 9—1 șl a de
pășit cu 6—4 formația gazdă, 
Dunărea. Și o consolare pentru 
Dunărea : 7—3 cu Nicolina. (T. 
SIRIOPOL — coresp.)
rar —-------------

partida Dacia
9—1. (C. BU-

un start slab 
(două înfrîn-

NEAMȚ. Trei rezul- 
pentru echipa locală 
7—3 cu Construcția 
5—5 cu C.S.M. Su- 
cu Industria sârmei
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• Astăzi este ultima zi pen
tru procurarea biletelor cu nu
merele alese de dv. la tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES de 
milne,
• A 

la cea
ȚIPLA 
pectiv 
a.c.,

PRONOEXPRES 
miercuri 27 martie a.c.
început vinzarea biletelor 
de a doua tragere Ml'L- 
LOTO din acest an, res- 
de duminici 31 martie 

care oferă partlclpanților 
noi posibilități de a obține ciș- 
tiguri în autoturisme ..DACIA 
1300" la ambele faze ale tragerii, 
excursii în U.R.S.S., precum șl 
Importante sume de bani de 
valori fixe șl variabile. Se efec
tuează 8 extrageri „legate", două 
cite două. In două faze, cu un 
total de 72 de numere. Variante
le de 25 lei pot obține cîștiguri 
cumulate la ambele faze.
• O dată cu venirea primăverii, 

Administrația de stat Loto — 
Pronosport a pus In vinzare, 
prin agenții și vinzătoril volanți 
din întreaga țară, o nouă emi
siune specială LIMITATA de Loz 
in plic, denumită „LQZUL PRI
MĂVERII", Ia eare se atribuie 
Cîștiguri tn autoturisme ..DA
CIA 1300" șl mari sume de bani.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 20 MARTIE. Cat. 
1 : 1 variantă 25% autoturism 
Dacia 1306 (70 000 led) ; cat. 2 î 1 
variantă 100% a 46 327 lei șl 4 X 
25% a 11 582 lei ; cat. HI : 16,75 
a 5.532 lei ; cat. 4 : 88 a 1 058 lei; 
cat. 5 : 212,50 a 436 Iei ; cat. 6 : 
8 301,75 a <0 fel ; cat. 7 8 222.50 
a 205 led ; eat. 8 : 4 027,75 a 40 
leh Report Ia categoria 1 : 96 805 
Iei. Cîștlgul de la categoria 1 de 
25% autoturism Dacia 1300 a fost 
obținut de Botina Constache din 
Constanta.

însăși afirmația de la începu
tul acestor rinduri are acope
rire. mai intîi de toate, intr-o 
seamă de performante reali
zate sîmbătă și duminică, u- 
nele reprezentind recorduri 
naționale, altele doar personale, 
in ambele cazuri ele generind 
o anume doză de optimism 
cind ne gindim la viitor.

Continuă, astfel, lanțul vic
toriilor in lupta cu timpul — 
și nu numai ! — pentru îno- 
tătoarea de 14 ani Stela Pura. 
A terminat prima cursele de 
liber (la 200 m in afară de 
concurs, deoarece in decembrie 
a fost întrecută de Corina Creț 
și Rodica Fie, iar fiecare e- 
chipă a avut la Brașov cite 
doi reprezentanți de probă), 
ceea ce e ceva. Dar întru totul 
remarcabile devin succesele 
băimărencei Ia o comparație 
cu propriile realizări anteri
oare. A înotat în premieră sub 
un minut „suta" și sub 2:10 
cele patru lungimi de bazin, 
a bătut recordul national al 
categoriei la 400 
m s-a aflat Ia 
repetarea acestei 
tigînd mai bine 
cunde față de rezultatul său 
de acum trei luni ! Eleva lui 
Gheorghe Dimeca are de ce 
privi cu încredere spre viitor, 
chiar spre europenele juniori
lor din vară. Un alt băimărean 
a impresionat asistenta. Reve
nit în arenă după o apreciabilă

întrerupere, cu puține luni de 
pregătire la activ, excelent dă- 
ditul J. Bart reușește să ame
nințe ierarhiile si recordurile, 
reetalindu-și marile calități, 
îndeosebi la mixt, la 200 m 
lipsindu-i doar trei sutimi pen
tru a depăși performanța na
țională maximă Ia juniori. Cu 
cele șapte secunde câștigate la 
400 m mixt. într-o dispută pa
sionantă cu Maricica Culică, 
brașoveanca Adriana Șerban 
(care se pregătește in Centrul 
olimpic Baia Mare) iși rede- 
pune candidatura pentru în
trecerea continentală a speran
țelor. avînd încă suficiente re
surse.

Să mai consemnăm cele două 
recorduri de juniori ale spa- 
tistului C. Stavriu — acum la 
Dinamo —, constanta în ame
liorarea propriilor performanțe 
a băimărencei de 13 ani An
drea Szigyarto, victoriile clare 
ale lui R. Pinter (timpii ar fi 
fost, sigur, superiori, cu o mai 
mare concurență) și reușitele 
ștafetelor la băieți.

m. iar la
18 sutimi 

Isprăvi, 
de șapte

REZULTATE TEHNICE. 100 li
ber b : Pinter 54,40, Nikolov 55.80, 
Volculeț 57,13 ; 200 liber £ : Cris
to va 2:07,88, Kavarjikova 2:08,80. 
Creț 2:12,42, Fie 2:15,09 (h.c. Pura 
2:07,31) ; bras f : Deveseleanu 
2:44,62, Hidegkutl 2:44,94, Bara- 
kova 3:00,11 ; 100 bras b : Bogo- 
milov 1:07,68, Zlatev 1:09,58, Bay 
1:12,79, Efrim 1:15,43; 400 mixt f: 
Șerban 5:02,13, Culică 5:02.49, 
Vladimirova 5:42,57 ; 400 Uber b : 
Pinter 4:08,10, Bart 4:10,12, Dran- 
darov 4:22,55 ; 800 liber t : Pura

9:01,00, Cristova 9:15,51, Creț 9:20,38; 
200 mixt b : Bart 2:15,20, Bay 
2:17,45, Bogomllov 1:19,36 ; 4X100 
mixt f : România 4:37,22, Bulga
ria 4:47,47 ; 4X100 liber b : Ro
mânia (Pinter, Voiculeț, Stavriu, 
Bart) 3:43,63 — rec. jun.. Bul
garia 3:44,23 ; 200 fluture f : cu
lică 2:20,34, Creț 2:23,04. Vladi
mirova 2:35,54 ; 100 fl. b : Pinter 
58,62, Rezașckl 1:01,64, Beko 
1:03,18 ; 100 bras f : Deveseleanu 
1:17,80, Hidegkutl 1:18,67, Bara- 
kova 1:22,57 ; 400 mixt b : Bart 
4:42,55, Bay 4:51,98, Bogomllov 
4:52,36 ; 100 liber f : Pura 59,93, 
Hristova 1:00,17, Kavarjikova 
1:00,58, Arsene 1:01,81 ; MO spate 
b : Stavriu 2:12,94 — rec. jun., 
Voiculeț 2:14,20, Palukov 2:23,31 ; 
200 spate f : Șerban 2:24,88, Szl- 
gyarto ~~ '
2:36,36 : 
1:58,40, 
2:02,38 :
8:55,22. ________ _____  . ____
mixt b : România (Voiculeț, Bay, 
Pinter, Bart) 4:10,72 — rec. Ju
niori ; Bulgaria 4:12,88 (în pri
mul schimb al unei ' ' ' ‘
C. Stavriu 1:01,81 la 
— rec. juniori) ; 100 
1:06,06, Creț 1:07,38, 
1:09,94 ; 200 bras
2:29,82, Bogomllov
2:36,44. Turcu 2:48,02 ; 100 spate 
b : Stavriu 1:02,29, Voiculeț
1:03,17, Palukov 1:04,75 ; 100 spa
te * 
Șerban 
200 fi. 
2:19,99, 
f : Pura 4:25,38 — rec. 
Hristova 4:31,47, Creț
1 500 liber b : Bart 16:18,85. Gru
maz 17:10,06, Drandarov 17:32,09 ; 
200 mixt f : Cullcâ 2:27,89 ; Șer
ban 2:28,86, Hristova 2:32,06 ; 
4X200 liber b : România 8:23,10, 
Bulgaria 8:33.88 ; 4X100 Mber f: 
România 4:07,57, Bulgaria 4:14,57.

2:24,99, Tișkomakova
200 liber b : Pinter 

Nikolov 2:02,28 ; Grumaz 
4X200 liber f : România 
Bulgaria 8:13,33 ; 4X100

ștafete h.c. : 
100 m spate 

fi. f : Culică 
Vladimirova 
b : Zlatov 

2:30,50, Bay
b :

f :

1:02,29,

Iuliana Popescu 1:09,09, 
1:09,28, Mllușeva 1:13,03 ; 
b : Pinter 2:06,34. Beko 

Dimitrov 2:28,20 ; 400 liber 
Pura 4:25.38 — rec. 14 ani, 

4:31,47, Creț 4:35,48 ;

Participind la o serie de com
petiții pe cunoscuta pistă situată 
la altitudinea de 1 700 m. „Me- 
deo". din apropiere de Alma Ata 
(U.R.S.S.), tinerii patinatori de 
viteză români Liliana Coman 
(Petrolul Ploiești) șl Orlando 
Ciistea (C.S.ș. Triumf București) 
au stabilit valoroase recorduri 
republicane. Sprinterul Orlando 
Cristea a Îmbunătățit de două ori 
recordul la juniori In proba de

500 m r 
cutiv, 3
A ostaș: 
nou reci
cu 161,3!
n n.! u 1 i

(v.r. 1:3
k:i <■<

bl icon 1;
pollatlon

în Divizia „A" (L

GLORIA BUCUREȘTI SI> >
In campionatul Diviziei „A" 

de popice, simbătă s-a disputat 
etapa a XlII-a (a patra din re
tur) tn care gazdele au dominat. 
Doar Voința. Tg. Mureș 
mei. Gloria București • 
Sinaia — la bărbați 
victorii în deplasare. ~ 
țațele etapei :

FEMININ • C.S.M. 
VOINȚA TG. -------- .
p d (scor individual 3—3). Partidă 
echilibrată, Încheiată cu victoria 
sextetului mureșean. Interesant 
că cele mal bune jucătoare ale 
celor două echipe au terminat la 
egalitate : Dorina Stoica — Ma
ria Todea 443—443 șl Maria Zsizsik
— Elisabeta Albert 430—430. (P. 
FUCIIS — coresp.) • VOINȚA 
BUCUREȘTI — CHIMIA ROMAN 
2476—2242 (6—0). Campioana țării 
a obținut o victorie lejeră in fața 
ultimei clasate in seria Sud. Cele 
mal mari rezultate le-au obținut 
Nlneta Badea — 430, Vasilica Ion
— 419 ------------
Toiu — 
coresp.) 
RAPID 
(4-2).
au fost . .
respectiv, Vaslllca Plntea — 407. 
(I. TANASESCU — coresp.) • 
HIDROMECANICA BRAȘOV — 
VOINȚA ORADEA 2450—2428 
(3—3). Joc foarte frumos, eu re
zultate bune — 8 sportive au tre
cut peste 400 p d. S-au remarcat: 
Adriana Peste — 426, Rosemarie 
Peter — 421 (H). Ibolya Mathe
— 442 și Silvia Berlnde — 413
(V). (C. GRUIA — coresp.) •
LAROMET BUCUREȘTI — DACIA 
PLOIEȘTI 2550—2371 (6—0). Toate 
concurentele formației gazdă au 
trecut de 400 p d — cea mal pre
cisă- fiind Rodica Pădurețu — 
437. De la ploleștence s-a remar
cat doar Marla Coteanu — 413. 
(N. COSTACHE — coresp.) • 
GLORIA BUCUREȘTI — PETRO
LUL BAICOI 2600—2411 (5—1).
Performera reuniunii a fost ju
nioara Silva Plaino, cu un valo
ros rezultat de 463 p d — record 
personal. S-au mai impus de la 
gazde Margareta Cătineanu 
453 șl octavia Cioctrlan

la te
și Carpați 
au reușit 

Iată rczul-

REȘIȚA —
MUREȘ 2451—2484

șl. respectiv, Constanța 
402. (D. DIACONESCU — 
• VOINȚA PLOIEȘTI — 
BUCUREȘTI 2378—2342 

Principalele realizatoare 
Doina Lixandru — 410 și.

431.

O.N.T. „CARPAȚI" 
Brașov, sectorul agre
ment, organizează în zi
lele de 5, 6 și 7 aprilie 
1985 examen pentru sus
ținerea probei practice 
în vederea obținerii a- 
testatului pentru funcția 
de MONITOR SCHI.

Condiții : studii medii 
și cunoașterea unei limbi 
de circulație internațio
nală, de preferință 
gleză sau germană.

Cei atestați vor fi 
cadrați în 
iarnă prin 
colaboratori

Informații 
tare la telefon 13174 sau 
42810/153.

en-
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In vederea partidei de miine, cu selecționata Poloniei

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET

ia ob- 
î Ma- 
l TE- 

cele- 
bine 

receri. 
Jitate, 
le pe
erban 
ti“. Co
ti teanu 
nenea, 
sence- 
u ju- 
ICova- 
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I
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Andrei 
jkde la 
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Late de 

Nord 
Aurul 
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ablllnd 
b sălii.

— ■
L Bine 
p98 (A) 
t. NE-

Se apropie startul oficial și 
pentru reprezentativa de tine
ret, marți 2 aprilie ea urmind 
să debuteze în preliminariile 
Campionatului european in 
compania echipei similare a 
Turciei. Duminică lotul de ti
neret s-a reunit la București 
și a plecat la Pitești, unde 
mîine va susține o partidă a- 
micală cu reprezentativa simi
lară a Poloniei. In vederea a- 
cestui meci de verificare, an
trenorii Cornel Drăgușin, Vio
rel Kraus și Anghel Iordănescu 
au la dispoziție următorii Ju
cători : Stingaciu și Barba — 
portari. Pascu, Belodedici, Cris- 
tea, Weisenbacher, D. Popescu, 
Gheorghiu, Bucico și Bacos — 
fundași, Balint, Văidean, Bur- 
dujan, Botezau, O. Grigore, 
Meszaros și Mujnai — mijlo-

I
mul este accidentat, iar vilcea- Ș 
nul nu s-a prezentat

Ieri dimineață, Întregul lot a^ 
fost supus unui control medical 
je către o brigadă de mediei 
de la Centrul de medicină 
sportivă din București, stabi- 
lindu-se pentru fiecare în par- 
te gradul actual de pregătire 
și de sănătate. După-amiază a 
avut loc un joc-școală în com- 
pania echipei de speranțe a lui 

obiectivul fiind ă

cași, Soare, Muntean și O. Po
pescu .— înaintași. Mai erau 
convocați Pena și Lazăr, pri-

F. C. Argeș, < 
creșterea omogenității și <______
talizarea formulei de echipă 
care să atace actualele pre Ii- 
minării C.E.

Lotul tinerilor jucători polo- 
nezi este așteptat să sosească g 
astăzi la prinz la Pitești.

„TRICOIORII" PORNESC
(Urmare din pag. 1)

litatea lui Stoica. De aseme
n
ea 
u- 
e- 
eu

nea, Ștefânescu are glezna 
șor accidentată, după meciul 
Sportul studențesc. în urma 
nui șoc cu Hagi. (Căpitanul 
chipei naționale subliniază 
sportivitate că Jucătorul Spor
tului studențesc nu are absolut 
nici o vină".)

Miine, la Sibiu, echipa na
țională susține un test final cu 
o săptămină înaintea meciului 
cu Turcia. Valoarea adversaru
lui, consacrata echipă a Polo
niei, care anunță prima gar
nitură. ne scutește 

-tarii in legătură cu 
„amicalului" de la 
sperăm că echipa 
concentrată în primele patru 
echipe de club, care au pro
bat recent frumoase posibili
tăți, va reuși „din plecare" o 
omogenizare care s-a făcut 
simțită în jocul de la Lisabo
na. (Să amintim cu această o- 
cazle că hunedoreanul Klein nu 
va putea juca in meciul cu 
Turcia, el fiind suspendat o 
etapă după cartonașul roșu pri
mit la Belfast. în meciul Ir
landa de Nord — România). 
Bineînțeles că el nu va fi fo
losit în meciul cu Polonia, unde 
va fi rodată echipa pentru me
ciul cu Turcia.

Așadar, miine, la Sibiu, star-

I
I
I
I
I
I
I

I
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hi bun I 
— 872. | 
— CO- 
[INA — 
92—5036 
na re- 

emls 
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Igat la
Primii
— 894 
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tUIESC 
L HU- 
IORUL 
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Eit mu- 
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SERIA I

ILOR 
plată) 
tisului

de comen- 
importanța 
Sibiu. Să 
națională,

Carpați Gălănești — Luceafărul 
Botoșani 1—6 (1—8), Cetatea Tg. 
Neamț — Explorări câmpulung 
Moldovenesc 1—1 (•—•), ztmbraj 
Șiret — TEPRO Iași 1—8 
Celuloza-Bradul Roznov 
retnl Pașcani 2—2 (0—1),
tro-Siretul Bucecea — Raio
nul Săvlneșe 8—8, Avînem Fra
sin — Metalul Rădăuți 2—2 (1—1). 
Constructorul lași — ăDoerui 
Vatra Doraei 8—1 48—1), ASA
Cimpulung Moldovenesc — Mi
nerul Gura Humorului ă—1 <»—«).

Pe primele locuri In el „amant, 
după etapa a XVI-a : L CAR- 
PATI GALANEȘTI U p (23—13). 
2. Minerul Gura Humorului 20 p 
(35—16), 3. Minerul Vatra Dornei 
M p (17—12)... pe ultimele locuri: 
14. ASA Cimpuăung 13 p (18—25). 
...............................  ‘ “ P

P
15. Luceafărul Botoșani 13 
(16—33), 10. TEPRO tap 9 
(10-29).

SERIA A D-a

CSM Borzești — Arigale Ba
cău 2—0 (2—O), Mecanica Vaste»— 
Minerul Comăneștl *—l (#—•). 
Viticultorul Pandu — Inker Vas
lui 1—1 (0—0), Chimia Mărăoești— 
Unirea Negrești *—2 0—1), Pe
trolul Mocnești — Luceafărul A4- 
jud 3—0 (2—0), Constructorul-Fla
căra Odobești — Textila Bubușl 
3—0 (1—0), Victoria Tecuci — 
Laminorul Roman 1—1 (0—0). Le- 
tea Bacău — Forests Gugeeti 6—0.

Pe primele locuri : 1- MECANI
CA VASLUI 22 p (ÎS—12), 2. Ari
pile Bacău 21 p (33—16), 3. La
minorul Roman ÎS p (38—22), 4. 
CSM Borzeștl ÎS p (35—10)... pe 
ultimele locuri : 15. Luceafărul 
Adjud 9 p (8—22), 16. Unirea Ne
grești 9 p (11—35).

TEHNICO-APLICATIVE orga- 
de inițiere in motociclism, in 
de conducere categoria A. 
sediul clubului, din București,esa la

2, Sectorul 1 (vizavi de stația PECO
18.03.72.

tul pentru— Turcia. Un meci 
cu echipa Poloniei (care so- 
sește in cursul zilei de astăzi) 
râmine un meci deosebit, dar. 
așa cum spunea Boloni. „pen- 
trn noi. Important e ea meciul 
eu Turcia să fie unul jucat cu $ 
un potențial de sută la șută. 
un meci care si deschidă dru- 
mu! spre partida eu Anglia, ma- $ 
rea cheie a calificării*.

Derby-ul ifltimei etape, 
Craiova, a Însemnat la 
„finală românească* a -____ ___
s-au intîlnit Sportul studențesc și Universitatea, e- 
chipele eliminate de Inter și Zeleznicear. ajunse In 
semifinalele competiției europene. Dubla manșă a 
fost ciștigată de Sportul studențesc, cu 3—1 in tur 
șl, nesperat, premieră absolută, cu 1—0. acum în 
Bănie. Sigur, victoria „Sportului", la Craiova, sur
prinde și nu, avind In vedere startul lansat al alb- 
negrilor. Sigur că meciul egal, care părea cel mai 
sigur rezultat, după desfășurarea partidei. In care o 
echipă se apăra cu calm, cu știință și contraataca 
periculos, și alta care ataca, insă fără „vină" și 
claritate tot nu l-ar ti mulțumit pe suporterii olteni. 
Pentru că înaintea acestui meci, de la Caracal la Cra
iova, în tren, șl la stadion, n-am 
la două-trel goluri 1*. Acest opti
mism exagerat i-a amintit croni
carului de starea de euforie di
naintea revanșei cu Benfica, a- 
tunci cînd mai toți nu vedeau 
Craiova decît în finală, nesoco
tind că și adversarul are dreptul 
său la replică. Nu știm dacă a- 
ceastă bucurie prematură a su
porterilor s-a transmis și jucăto
rilor. dar cert este că Universi
tatea Craiova n-a fost, simbătă, ea 
însăși. N-a putut fi. pentru că.
In primul rind. și-a pus singură 
nervozitatea din teren alimentată 
de agitația de pe banca antrenorilor 
văzut ducindu-se spre un arbitru de linie și pe pînă 
mal Ieri liniștitul Silviu Stănescu. SI dacă Negrilă 
e foarte nervos In teren șl dacă mijlocul — din care 
au...................
iar 
ștt 
de 
pe
foarte greu ca Universitatea Craiova să supună doar 
cu fundașii și numai cu baloane pe sus. pe centru, 
după pauză o formație ajunsă la o maturitate de joc 
europeană, datorită și prezenței evantaiului de inter
naționali (Iorgulescu. Coraș, Haga. Munteanu n. Bo- 
teșan). Sportul studențesc a Învins In această „fi
nală românească a Cupei U.E.F.A.* și lși propune, 
acum, ridicarea ștachetei. E greu, sigur, dar Sportul 
are resurse. D rămîne să joace și de acum înainte 
cu seriozitatea din primele 5 etape ale returului l

Cit despre Universitatea, eșecul de sîmbătă trebuie 
să ambiționeze valorosul lot craiovean la un nou 
start de primăvară !

meciul de simbătă, de la 
urma urmei o veritabilă 

Cupei U.E.F.A., pentru că

auzit decît „batem

A IEȘIT DIN TEREN

ETAPĂ S-A ÎNCHEIAT,

COMENTARIILE CONTINUĂ

bețe-n roate prin 
in prima repriză 

de unde l-am

lipsit Tideanu șl Irimescu — a fost șters, 
atacul neutralizat prin marcajul total reu- 

de Iorgulescu asupra lui Cămătaru șl prin lipsa 
Inspirație a lui Ctrțu șl Geolgău. și dacă șl de 
bar. că mai vine un fluid nervos, atunci era

Mircea M. IONESCU

Mare vîlvă în jurul egalului obținut 
pid la Slatina. Ce întorsătură de...
Cu o săptămină în urmă, cu acel 
„adevăr" „alb-vișinliir / '
Steaua spre... groapa Diviziei „B“ ; acum, 
insă, lată-1 pe giuleșteni ceva mai liniștiți și 
pe F. C. Olt în... fierbere. Sigur că marea is
pravă a Rapidului, în fața unei echipe cu 
mulți internaționali valoroși (Bălăci și Crișan 
au jucat ca în zilele lor bune din Bănie), se 
leagă, implicit. în primul rînd. de șansa de 
a-1 fi avut pe portarul Toader într-o formă 
extraordinară. Cînd acesta a scos de la „vln- 
cîu* lovitura liberă executată impecabil de 
Bălăci, l-am auzit pe
„Bravo, puștiule. te-ai... dus ca Rică In tine

rețe !“ 
au fost 
mante pentru adversar (F. C. 
Olt a jucat „ca la carte" pri
mele 45 de minute), ele insu- 
flind — cum e și firesc — 
încredere defensivei rapldiste, 
mai exactă si mult mai deci
să pe măsura scurgerii timpu
lui de joc. Dar a mai fost 
ceva. Din momentul clnd 
„programatorul Bălăci" a pă- 

(da’orită întinderii musculare), e- 
chlpei oltene (rețineți — conducea cu 1—0) i s-au 
deteriorat relațlll» de joc. dominarea ei a deve
nit sterilă și ușor ' ’ "* - • ■
de ce, din acel 
„orbește" în atac .. .
din tur ?). răminlnd descoperită pe ambele 
flancuri. Rapid a sesizat greșeala tactică, a 
atacat mal consistent și a speculat spațiile 
libere lăsate de Laurențisr dar mai ales de 
Mlnea ; acolo pe unde au manevrat abil ti
nerii Damaschln II șl acest Țîră — un Lăcătuș 
tn devenire al Giuleștiului : acolo pe unde 
s-au născut golul egalizator al lui Tîră șl ra
risima ocazie a lui Parascbiv din min. 88 1

Să subliniem. în încheiere, virtuțile specta
culare tehnico-tactlce a’e partidei de la Sla
tina și spiritul de sportivitate existent pe te
ren. Un reproș totuși tribunelor. Echipa fa
vorită are nevoie de aplauze nu numai clnd 
marchează șl joacă bine, ci mai cu seamă In 
momentele grele...

Stelian TRANDAFIRESCU

de Ra- 
macaz I 
—4 la 

erau ca și trimiși de 
Diviziei

I
Răducanu strigînd : g:

Astfel de intervenții 
pur și simplu dezar-

răslt gazonul

de contracarat. N-am Înțeles 
moment. F. C. Olt s-a dus 
(a obsedat-o oare acel 0—4

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PRIMELE MECIURI ALE 

ECHIPEI U.E.F.A. *88. A în
ceput vasta acțiune de selecție 
in vederea formării selecționa
tei U EF_A •88, - care va sus
ține. in 12 și 14 mai. o dublă 
partidă eu echipa similară a 
U RSS In prima Jumătate a 
Fnrii aprilie vor avea loc jocuri 
de 
rii 
a

trial pe întreg cuprinsul ță- 
dupâ cum urmează : Brașov 
aprilie, stadionul Municipal) 

participarea juniorilor din 
județele Brașov. Harghita și 
Covasna ; Claj-Napoca (3 apri- 
Be. stad- Universitatea) : Cluj. 
Mureș. Maramureș. Sălaj. Satu 
Mare, Bistrița-Năsăud și Bihor ; 
Deva (4 aprilie, stad. Mureșul) :

Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, 
Timiș și Caraș-Severin ; Cra
iova (5 aprilie, stad. Electro- 
putere) : Mehedinți, Dolj, Gorj, 
Vilcea. Argeș și Olt ; Bacău 
(9 aprilie, stad. „23 August"): 
Suceava, Botoșani, Bacău, 
Vaslui. Iași și Neamț ; Galați 
(10 aprilie, stad. Dunărea) : 
Galați. Vrancea, Buzău, Brăila, 
Ialomița. Tulcea și Constanța ; 
București (11 aprilie, stad. „23 
August") : Municipiul Bucu
rești. Dîmbovița. Prahova, Te
leorman și Giurgiu. Partidele 
vot* avea loc intre orele II și 15.

• MIINE. DE LA ORA 15,30, 
partidă amicală la Vaslui intre 
Inter din localitate și Steaua.

RETURULUI CWPIOWULUI DIMZIEI ,X“
SOLIA A m-«

seria a nr-a

pta Sloboate K p OS—'.'. 
mA Buzău 1» p P»—1» 
Oltenița ÎS p C*—13)_ 
mele locuri : 15. Victor 
dârei 12 p (16—2S), 1*. 1 
men! 11 p (18—27).

SERIA A V-a

IUPS Chiuia — Danubiana 
București 2—0 (0—0), Petrolul
Băicoi — MECON București 2—1 
(0—0), Sportul „30 Decembrie* — 
ViscofU București 2—0 (1—0), Chi
mia Brazi-Ploiești — Tehno- 
metal București 1—0 (0—0), Fla
căra roșie București — Avicola 
Crevedia 2—2 (1—0), ICSTM Bucu
rești — Poiana Clmpirna 2—0 
(1—0), Abatorul București — Car- 
pațl Sinaia 2—0 (1—0), Aversa
București — Minerul FiBipeștil de 
Pădure 1—2 (0—li). Luceafărul
București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL BAICOI 22 p (20—21), 2.
IUPS Chiittla 28 p (22—M), 3. Chi-

• CXL-Mecanica Sighet ți Dunărea Călărași continuă, neîn
vinse, cursa pentru promovarea in eșalonul secund a Mecanica 
Vaslui a trecut pe primul loc in 

conduce otiMt ■ seria „bucureșteană' a Scorul etapei : 
rai Bebe» 7—• a O curiozitate : in seria I gazdele au ciștigat 

Golănești ți Zimbrul Șiret)

seria a ll-a • Petrolul Băicoi 
Progresul Băilești 
doar două

Forestie- 
jocuri (Corpați

Lc-

locuri î 1. CIL SI- 
(3S—«), X. Electro- 

(27—12),

SE11A A Vi-a

Cm>er.t;U Fieal 1—8 (8—8). ESee-
trica TMu — Dada Piaeșc J— 1
O—8). Electronistul Curtea de
Argeș — Progresul Corabia 3—0
(•—«), Sported muncitoresc Ca-

— Șoimii Lipova 3—0 (1—0). 
primele locuri : 1. META- 
BOCȘA 23 p (28—13), 2. Mi-
- - - (38-2U), 3.

I P (25-20)... 
: M. Minerul 
) (35—22) , 15.
I (23—35). 16.
■38).

Ora'.ița 13 p
Caransebeș 17

SERIA A IX-a

SERIA A Vn-a

Kectroputexe Craiova — Viito
rul Drăgășani 3—0 (0—0), Dierna 
Orșova — CFR Craiova 6—0. Jiul 
Rovinari — AS A-Victoria Craio
va 3—2 (1—0), Metalul Rm. VB- 
cea — Dunărea Calafat 2—0 (1—0), 
Progresul Băilești — Forestierul 
Băbeni 7—0 (3—0), Armătura Stre- 
haia — Pandurii Tg. Jiu 0—0, 
Petrotui Tirieni — Metalurgistul 
Sadu 1—0 (1—0), Constructorul 
TCI Craiova — Mecanizatorul Si
mian 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. 
TROPUTERE CRAIOVA 
(46—7), 2. Constructorul 
Îl p (25—14), 3. Pandurii 
17 p (26—15), 4. Progresul _ ,
17 p (28—20)... pe ultimele locuri 15 - - — — 
16.

Chimia Tășnad — Înfrățirea 
Oradea 0—3 — Chimia Cirul sus
pendată, Oașul Negrești — Con
structorul Satu Mare 3—0 (1—0) 
Unirea Valea lui MUial — Minere: 
Or. dr. Petru Groea 1—3 (8—1). 
Minerul Șuncuinș — Olimpia 
Gheria 2—0 (»—•>. Voința Ora
dea — Victoria Cărei 1—6 (0—0) 
Unlo Satu Mare — Recolta Sa- 
loota 0—2 (0—13, Oțetul Or. dr. 
Petre Groza — Sf.vania Cehu Sil- 
vanfei 5—0 (3—0), Someșul Satu
Mare — Minerul SĂrmășag 3—0 
69—6).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 22 p (22—9), 2. 
Recolta Salonta 20 p (20—13), L 
Minerul Sărmășag 19 p £23—16)... 
pe ultimele locuri : 15. SMvania 
Cehu SUvanlei U p (13—29), 16. 
Constructorul Satu Mare 7 p 
(11—27).

SERL4 A X-a

ELEC-
23 p

Craiova 
Tg. Ji.u 
Băii ești

Petrolul Țiclenl 13 p (13—23) 
AS A Craiova 13 p (18—32).

SERIA A Vin-a
Metalul Bocșa — CFR Arad 4—1 

(3—0), Unirea Slnndcotau Mare —

CU.-Mecanica Sigbet — CHIM- 
FOREST Năsăud 3—0 (3—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Metalotehnica 
Tg. Mureș 1—0 (1—0), Minerul
Baia Sprie — ISSM Sighet 2—1 
(1-0), Oțelul Reghin — CUPROM 
Baia Mare 0—0, Minerul Bălța — 
Minerul Borșa 1—1 (1—0), Bra
dul Vișeu — Minerul Bătut 1—6 
(0—0), Mureșul Luduș — Minere: 
Rodna 2—0 (1—0), Electromair. 
Tg. Mureș — Energia. Prvndu 
Bîrgăului 3—0 (3—0).

Pe primele 
GHET 23 p 
mureș Tg. Mureș 16 p 
3. Metalotehnfca Tg. Mureș 18 p 
(35—16)... pe ultimele locuri : ». 
Minerul Borșa 11 p (la—28), ÎS. 
Bradul Vișeu 11 p (16—33).

SERIA A Xl-a
Mecanica Orăștie — Victoria 

Câlan 1—6 (8—0), Unirea Ocna Si
biului — Dacia Orăștle 1—2 (0—0),' 
Soda Ocna Mureș — Vtttorul-TRA 
Cluj-Napoca 1—0 41—0), Mineral 
Paroșeni — Inter Sffita 1—0 (0—0), 
Metalul Aiud — Mecaoiea Alba 
Iulia 4—0 (1—6), Mineral Certei — 
Tirnavele Blaj 0—0, Mtoerul- 
Știinta Vulcan — IMDC Agnita 
2—0 (1—0) Steaua-CJ’Jt. Cluj-
Napoca — Metalul Sighișoara 3—o 
(O-6).

Pe primele locuri » 1. MECA
NICA ORAȘTIE 32 p (30—14), V 
Minerul Paroșeni 32 p (24—10). 3," 
Soda Ocna Mureș M p (16—221)... 
pe ultimele locuri l 14. Inter Si
biu 12 p (11—1S), tt. Mmaveae 
BLaj 12 p (12—28), U. Mecanica 
Alba Iulia 10 p (17—30.

SERIA A XK-<
Electro Sf. Gheorghe — Progre

sul Odorheau Secuiesc 3—0 (0—0. 
Celuloza ZărneșH — Viitorul 
Gheorhgeni 1—0 0—0), Unirea
Cristuru Secuiesc — IBalajU'l JU- 
găraș 4—0 (2—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — ICIM Brașov 0—0, Mi
nerul Bălan — Cimentul Hoghiz 
1—1 (1—1), Metrom Brașov — 
Mobila-Măgura Codlea 3—1 (2—0), 
Nitramonia Făgăraș — Textila 
Prejmer 3—1 (1—0), Minerul Ba- 
raolt — Precizia Săcele 2—0 (1—0), 
Mureșul Toplița nu a Jucat.

Pe primele locuri t 1. META
LUL TG. SECUIESC 22 p (34— 
H), ». ICIM Brașov 22 p (25-’"). 
3. Pnoeresdl Odochei 22 p (23— 

pe ultimele locuri : 15.
“ ’ " P

Precizia Săcete 13 p 
Textila Prejmer 8 p

W)._ pe ultimele locuri :
Unirea Cristunu Sccuâeso 16 
fl.7—®), 16. - ■ • -■ ■
(30—261 ~
(7-28).

1*7.

W
ne-au fost transmiseRezultatele _____—_

de corespondenții noștri voluntari 
din iocalitățlle-reapeeWve»



SFORTHES^-lN LUME* SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
REPREZENTATIVA FEMININĂ

COMPHIIII EUROPENE
DE HANDBAL

în semifinalele competițiilor 
europene masculine de handbal 
au fost înregistrate următoare
le rezultate (întîlnirile tur). 
„Cupa cupelor": Lugi Lund 
(Suedia) — Ț.S.K.A. Moscova 
23—23 ('0—10), Vikingur Reyk
javik — C. F. Barcelona 20—13 
(14—11) ; Cupa I.H.F." Zapo- 
roje — Alicante (Spania) 27— 
16 (15—10), H. C. Minaur B.
Mare — WAT Margarethen 
Viena 37—19 (19—10) ; C.C.E."; 
Metaioplastika Sabac — Haf- 
narfjarder 33—17, Atletico Ma
drid — Dukla Praga 16—14.

ECOURI LA CREAREA
A PLECAT LA C.M. DE TENIS

DE MASA

TURNEULUI INTERNATIONAL"
PARIS, 25 (Agerpres). — In 

legătură cu crearea unui tur
neu internațional de rugby, ce 
va avea loc în anul 1987, s-a 
precizat că această competiție 
ce conferă sportului cu balonul 
oval adevărata sa dimensiune 
mondială, se va desfășura timp 
de trei săptămîni, în luna mai, 
în orașele australiene Sydney 
și Brisbane, precum și în 
Noua Zeelandă, la Auckland, 
Christchurch si Wellington.

Polo: ECHIPA ROMÂNIEI PROMITE
(Urmare din pag. t)

tregul lot rulat pe parcursul 
celor cinci jocuri a manifes
tat poftă de joc. a înotat bine, 
a respectat indicațiile primite 
de pe bancă. Este îmbucurător, 
de asemenea, că faza de apă
rare, cu Garofeanu și Rădu- 
canu în rolurile principale, s-a 
jucat atent, că la înscrierea 
celor 64 de goluri (ded o me
die de 12,4 goluri de meci, 
destul de ridicată) au contri
buit nouă jucători (doar Garo
feanu și Șerban n-au înscris), 
ceea ce, să recunoaștem, este 
foarte bine, iar că portarii. în 
special Tudor, au avut inter
venții salutare.

Sigur, sînt numai cîteva ob
servații succinte, acum, la în
ceputul unui sezon competițio- 
nal internațional care se a- 
nunță bogat și foarte impor
tant. Antrenorii, mai ales, au 
datoria să' vegheze. în conti
nuare, la asigurarea unui cli
mat de lucru corespunzător, să 
se continue pe linia netezirii 
oricăror asperități, care ar mai 
exista între jucătorii aparți- 
nînd unui club sau altul, inte
resele echipei naționale pri
mind.

De un real folos pentru a- 
sigurarea „schimbului de mîine“ 
al polo-ului românesc a fost 
înscrierea în competiție a e- 
chipei de juniori, sub numele 
de România-tineret. Jucătorii, 
a căror medie de vîrstă depă
șește cu puțin 17 ani. s-au 
angajat într-o luptă aspră

de 
in

(pentru ei), cu parteneri 
întrecere rodați de mult 
cele mai dure competiții, 
efortul la care au fost supuși 
a fost suportat ca ceva fi
resc, experiența acumulată fi
ind deci cel puțin egală cu 
strădaniile depuse. Este meri
tul întregului lot de juniori, 
aflat, și el, in preajma unor 
competiții de anvergură, și al 
antrenorilor AL Bădiță și E. 
Georgescu.

în ceea ce privește echipele 
străine participante, am notat 
lupta fără menajamente în care 
se angajează tînăra- echipă (a 
doua) a Ungariei, preocuparea 
antrenorilor cehoslovaci și po
lonezi în primul rind pentru 
selecționarea unor tineri cu 
gabarit crescut, după cum se
lecționata bulgară — viitoarea 
gazdă a europenelor — face 
eforturi vizibile pentru o cit 
mai bună comportare și. în 
plus, dispune de un portar — 
Valkov, de 18 '
talentat.

în sfîrșit, dar 
rind. ambianța 
pice — fără cusur — a oferit 
ediției piteștene din acest an 
a „Trofeului Carpați" la polo 
cele mai bune condiții de des
fășurare. Mai notăm că Șer
ban Popescu și Cornel Gordan 
au depășit 100 de selecționări 
în prima echipă reprezentativă, 
al cărei lider autoritar a de
venit Liviu Răducanu, cu 244 
de selecționări si care mar
chează un spectaculos come 
back printre „tricolori".

ani foarte

nu în ultimul 
piscinei olim-

ACTUALITATEA LA TENIS
• în finala MasterS-uIui fe- 

de la New York, Ța 
Garden, 
(în fo- 

învins-o pe He- 
cu 6—3, 7—5, 6—4. 
din 5).

masculin de la

minin <
Madison Square 
Martina Navratilova 
tografie) a 
lena Sukova 
(s-a jucat 3
• Turneul

Nancy, din cadrul „Marelui pre
miu — Nabisco". a fost cîști
gat de americanul Tim Wilki- 
son, care a dispus, în finală, 
cu 4—6, 7—6. 9—7, de iugosla
vul Slobodan Zivojinovici.

O La Rotterdam, finala pro
bei masculine de dublu a re
venit perechii cehoslovace Pa

vel Slozil, Tomas Smid care a 
întrecut cu 6—4, 6—4, cuplul 
americano-australian Vitas Ge- 
rulaitis, Paul McNamee. între
cerea de 
Miroslav 
6—1, 6-2 
veția).
• în finala competiției de la 

Montreal : Andy Kohlberg — 
Randy Nixon (ambii S.U.A.) 
2—6, 6—2, 7—6.
• La Sao Paulo, turneu fe

minin dotat cu „Cupa Melite" : 
Mercedes Pez (Argentina) — 
Laura Arraya-Gildemeister (Pe
ru) 5—7. 6—1, 6—4.

simplu a revenit lui 
Mecir (Cehoslovacia) 
cu Jakov Hlasek (El-

® TELEX 9 TELEX 9
ATLETISM • Zhu Jianhua a 

realizat cu 2,35 m cel mai bun 
rezultat mondial al anului, (in 
aer liber), după care a încercat 
la 2,40 m a Concurs de mara
ton la Lyon : 1. Jackie Boxber- 
ger (Franța) 2.13:32, 2. Jose Re- 
vyn (Belgia) 2.14:24 3. Bernard
Bobes (Franța) 2.16:29.

AUTOMOBILISM « Prima 
cursă contînd pentru C.E. for
mula 3000. desfășurată la Sil
verstone (Anglia) a fost eîstigată 
de neozeelandezul Mike Thăck- 
wskII ; ire a realizat o medie 
orară de 183.985 km • Raliul 
..Costa Blanca" (Spania). tn ca
drul campionatului european, a

DE RUGBY
La turneu, programat din 

patru în patru ani, vor lua 
parte 16 echipe, între care și 
cea a României, ce vor fi re
partizate în patru grupe, pri
mele două clasate urmînd să 
se califice pentru sferturile de 
finală.

Știrea despre organizarea a- 
cestui turneu a fost primită 
favorabil în cercurile rugbys- 
tice. într-o declarație acordată 
agenției France Presse căpita
nul echipei de rugby a Angliei, 
P. Dodge, a spus : „Este o ves
te bună, mai întîi pentru 
permite multor echipe să-și fi
xeze un obiectiv sportiv 
mare anvergură și să intre 
rugbyul mondial de eel 
înalt nivel".

La rindul său. căpitanul e- 
chipei Țârii Galilor, Terry Hol
mes, a declarat: „în sfîrșit a 
fost realizat un mai vechi pro
iect ce va avea rezultate bune 
asupra sportului nostru. Cred 
că nimic nu poate fi mai stimu
lator pentru jucători decit a- 
cest mare turneu și mai ne
cesar in dezvoltarea rugbyului 
care se va putea debarasa de 
conservatorism".

între 28 martie și 7 aprilie, 
în_ sala „Scandinavium" din 
Goteborg, se va desfășura cea 
de a 38-a ediție a Campionate
lor mondiale de tenis de masă, 
în vederea participării la a- 
ceastă importantă competiție 
au făcut deplasarea jucătoarele 
Maria Alboin și Otilia Bădescu, 
însoțite de antrenorul Lauren- 
tiu Gheorghiu.

ANCA NICOARĂ, 3 VICTORII
LA C.M. DE ȘAH CADETE

la un important ‘turneu peste 
hotare, figurînd printre invi
tații la campionatele interna
ționale de șah ale S.U.A., pro-; 
gramate la New York. De men
ționat că șahistul român este 
un participant constant la a- 
ceste 
căror 
ediții 
1979, 
1981).

tradiționale întreceri, al 
câștigător a fost în trei 

consecutive (Chicago 
Atlanta 1980, Palo Alto

HOCHEIȘTll JUNIORI l-AU IN

VINS PE DANEZI

Sofia au început între- 
grupei „B“ a campiona- 
european de hochei pe

că

de 
in 

mai

Campionatul mondial de șah 
pentru junioare II (jucătoare 
pînă la 16 ani — cadete) a 
continuat la Petah-Tikva (Is
rael) cu runda a 3-a, in care 
concurenta română Anca-Mă- 
lina Nicoară a cîștigat, jucând 
cu piesele negre, la iugoslava 
Măriei. 
Nicoară 
puncte, 
puncte, 
etc.

In clasament conduc 
și Boskovici, cu cite 3 
urmate de Măriei — 2 
Kientzler — 1,5 puncte

FLORIN GHEORGHIU

LA OPEN-UL S.U.A.

De la +4 la

La 
rele 
rian

sfârșitul acestei luni, ma- 
maestru international Flo- 
Gheorghiu va lua parte

3! • Clasamente finale
li) „Cupa mondială"

• Cu citeva săptămîni în ur
mă se părea că titlul unional la 
tioehei avea să fie, în sfîrșit, 
ciștigat de Dinamo Moscova, 
deseori aproape de victorie, dar 
mereu depășită, în ultimile șap
te campionat», de T.S.K.A. Mos
cova. Acum însă lucrurile pă
reau lămurite, cînd, iată, de 
necrezut, formația dlnamovlstă a 
pierdut rapid și pe nesimțite a- 
vansul de patru puncte pe care-1 
avea, a ajuns să joace o parti
dă hotărîtoare chiar cu Ț.S.K.A., 
in fața căreia a cedat la un 
scor aproape de necrezut (11—1!), 
pentru ca, în cele din urmă, 
echipa armatei să încheie cam
pionatul în forță, cu un avans 
de trei puncte 1 Aceasta este a 
opta victorie consecutivă a 
Ț.S.K.A.. care, pentru prima oa
ră, în acest timp, nu l-a mal 
avut în poartă pe faimosul Vla
dislav Tretiak, retras din activi
tatea competlțlonală.

• Doi celebri schiori au de
cis să pună punct participării la 
concursuri. Este vorba de aus
triacul Franz Klammer, si ani 
(campion olimpic la cobortre, la 
Innsbruck în 1976, șl autor al 25 
de victorii în „Cupa mondială" 
între 1973—1984, autentic record 
în materie) șl de americanca

Cindy 
ani 
bronz, 
Ia J.O.___ ______
doi. la coborîre, la 
C.M. din 1982, șapte 
victorii în „Cupa 
Mondială"). Lista, 
ou siguranță. va 
mai fi completată 
curînd cu alte nume.
• După ce a ținut 

afiș al schiului timp 
multe luni, „Circul 
este denumită „Cupa mondială", 
se află acum la ora bilanțului. 
De aceea, să vă prezentăm si
tuația finală in 
probele „Cupei":

Fond (femei): 
(Norvegia) 144 p, 
borg Nykkelmo 
P, 3. 
113 p, _ .
96 p, 5. Evi Kratzer (Elveția) 93 
p, 6. Anfisa Romanova (URSS) 
șl Ute Noack (RDG) 91 p etc.

Fond (bărbați): 1. Gunde Svan 
(Suedia) 152 p, 2. Tor-Haakon 
Holte (Norvegia) 117 p, 3. Ove 
Aunli (Norvegia) șl Thomas 
Wassberg (Suedia) 114, p, 5. Bal- 
Gunnar Mlkkelsplass (Norvegia) 
100 p, 6. Torgny Mogren (Suedia)

Nelson, 29 
(medalie de 

la coborîre, 
1976, locul

La 
cerile 
tului 
gheață pentru juniori (18 ani). 
Iau parte opt reprezentative, 
repartizate în două serii a 

în prima zi au fost înregis
trate rezultatele : Olanda — 
Ungaria 4—3 (1—1, 1—1, 2—1), 
România — Danemarca 3—0 
(1—0, 1—0, 1—0), Polonia —
Iugoslavia 7—3 (1—0, 3—1, 3—2), 
Bulgaria — Austria 7—2 (2—0, 
4—0, 1—2).

UN LOT DE BOXERI

IN R. D. GERMANA

Un lot de boxeri români se 
află în R.D. Germană, unde, 
alături de pugiliști din Cuba, 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, 
Japonia ș.a.. participă la ma
rele turneu din orașul Halle.

K

I

Matti Nykaenen, „finlandezul zburător", a în
cheiat in triumf sezonul de concursuri : record
man mondial cu 191 m, campion mondial de 
zbor cu schiurile, cîștigător al diale". - . - . . _. _ „Cupei mon-

Telefoto : A. P. — agerpres

capul 
de 

alb".
de 

mal 
cum

cîteva dintre

1. Anette Boc 
î. Grete Inge- 
(Norvegia) 123 

Britt Pettersen (Norvegia) 
4. Berit Aunli (Norvegia)

Sărituri : 1. Matti Nykaenen 
(Finlanda) 224 p, 2. Andreas Fel
der (Austria) 198 p, 3. Ernst Vet- 
torl (Austria) 176 p, 4. Jens 
Weissflo- (RDG) 151 p, 5. Jlri 
Parma (Cehoslovacia) 139 p, 6. 
Jart Puikkonen (Finlanda) 125 
p ; pe echipe : 1. Finlanda 577 
p, 2. Austria 562 p, 3. Norvegia 
417 p, 4. Cehoslovacia 
R.D. Germană 271 p, 
164 p.

Combinata nordică : ___
Andersen (Norvegia) 140 p, 2. 
Hermann Weinbuch (RFG) 126 p.

• Intr-un meci decisiv in ca
drul grupei „B“ a campionatului 
mondial de hochei, la Fribourg 
(Elveția), s-au întîlnlt Japonia si 
Elveția. Gazdele au obținut o 
prețioasă victorie cu scorul de 
4—1 (0—1. 3—0, 1—0). în alt joc. 
Polonia . a Întrecut Ungaria cu 
3—3 (1—1.

400 p, 5.
6. S.U.A.

1. Geiz
2.

CHILE - URUGUAY 2-0

In preliminariile C.M. (gr. 2 — 
zona Americii de Sud), la San
tiago de Chile, echipa statului 
Chile a dispus cu 2—0 (1—0) de 
Uruguay, campioana „en titre" a 
Americli de Sud. In fața celor 
80 000 de spectatori, golurile au 
fost marcate de Rubio (min. 28) 
și Araveno (min. 54). Meciul a 
fost foarte dur, arbitrul colum
bian Diaz fiind nevoit să între
rupă jocul timp de 10 minute 
(min. 73), după ce a fost lovit 
cu un obiect In cap. Oaspeții au 
vrut să părăsească terenul, dar 
la Intervenția delegatului F.I.F.A. 
șl a arbitrului, partida a fost 
reluată, tn clasamentul grupei 
conduce Chile cu 5 p (3 j), ur
mată de Uruguay 2 p (2 j) și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
revenit italianului Massino Bia- 
sion.

ciclism • In etapa a 3-a a 
Criteriului internațional" (con

tratimp la Antibes) primul a 
fost irlandezul Stephen Roche 
(13 km în 16:40,5), urmat de 
Laurent Fignon (16:44,3). Clasa
mentul final : 1. Roche 7.11:07
2. Charles Berard (Franța) 7.11:10
3. Sean Kelly (Irlanda) 7.11:34.

LUPTE • La Villejulf, in 
Franța, turneul internațional de 
șreco-romane a avut următorii
câștigători : cat. 52 kg : Visney
(Ungaria), cat. 57 kg : Cardey 
tFranta), cat. 62 kg: Naboulet
(Frgnța), cat. 68 kg : Djouisala-

kian (URSS), cat. 74 kg : Gual- 
nanov (URSS), cat. 82 kg : Mah- 
mutev (URSS), cat, 90 kg : Iva- 
nișvili (URSS). Au luat parte 
sportivi din 8 țări.

SCRIMA • Turneul de sabie 
de la New York : finala 1—2 : 
Nebald — Csongradi (ambii Un
garia) 10—2, finala 3—4 : Etro- 
polski (Bulgaria) — Meglio (Ita
lia) 10—4.

VOLEI • Campionatul URSS 
(masculin) a fost cîștigat de 
Ț.S.K.A. Moscova, care a între
cut în finală, cu 3—0, pe Avto- 
mobilist Leningrad.

Ecuador 1 p (3 j). Ultimele două 
meciuri : Ecuador — Uruguay și 
Uruguay — Chile.

NORWICH IN „CUPA U.E.F.A.-

Finala „Cupei ligii* engleze, 
desfășurată duminică la Londra, 
în fața a 100 000 de spectatori pe 
..Wembley*, a revenit, după o 
mare luptă, echipei Norwich (lo
cul 13 în clasament), care a În
vins cu 1—0 .0—0) pe Sunderland 
(locul 17) prin golul lui Gordon 
Chrisholrr realizat tn minutul 
46. Apc: Sunderland a fost pe 
punctul de a egala, dar penal- 
ty-ul acordat a fost ratat de 
Dennis van Wyk (portarul 
Woods a respins mingea în cor
ner) ! Astfel, Norwich a intrat în 
posesia trofeului și și-a asigurat 
un loc în următoarea ediție a 
.Cupei U.E.F.A.*. Meciul a avut 

o „uvertură* neașteptată. Unul 
dintre parașutiștl, care dorea să 
serbeze evenimentul, în loc să 
aterizeze pe teren, a căzut pe 
una din copertinele tribunei, su
ferind o fractură la picior.

ÎN PROGRAMUL...

...acestei săptămîni figurează nu
meroase meciuri oficiale și ami
cale, dintre care spicuim. în 
preliminariile C.M. (miercuri): 
Belgia — Grecia (gr. 1) ; R.F. 
Germania — Malta (gr. 2) ; Iu
goslavia — - Luxemburg (gr. 4) ; 
Scoția — Țara Galilor (gr. 7). 
Tot miercuri, în jocuri amicale 
care ne interesează direct : 
România — Polonia și Spania — 
Irlanda de Nord, iar azi, la Lon
dra : Anglia — Irlanda.

CAMPIONATE
POLONIA (et. 18). Gornlk 

Zabrze — Legia Varșovia 3—1, 
Lech Poznan — Ruch Chorzow 
0—0, Pogon Szczecin — ' Wisla
Cracovia 0—1, Zaglebie Sosno- 
wlecz — Radoniak 2—1. Pe pri
mele locuri : Gornik Zabrze 25 
p, Legia Varșovia și Lech Poz
nan cu cite 24 p.

SPANIA (et. 30). Prin victoria 
obținută de C.F. Barcelona la 
Valladolid (2—1), echipa catala
nă nu mal poate pierde titlul. 
Alte rezultate : Gijon — Malaga
2— 0, Sevilla — Hercules 2—0, 
Santander — Atletico Madrid
1— 2, Bilbao — Valencia 3—2, 
Zaragoza — Real Socledad 1—2, 
Espanol — Osasuna 1—0, Real 
Madrid — Murcia 5—0, Elehe — 
Betls 2—1. Pe primele locuri s 
C.F. Barcelona 48 p, Atletica Ma
drid 40 p, Gijon 38 p. Pe ulti
mele : 16. Betis 23 p, 17. Elehe 
22 p, 18. Murcia 18 p.

BULGARIA (et. 20): Levski — 
Spartak — Blagoevgrad 0—1 I, 
Lokomotiv Sofia — Cernomoreț
3— 1, Beroe — Spartak Pleven
2- f-l, Trakia — J.S.K. Spartak 
Varna 3—0, Sliven — Ț.S.K.A. 
1—1, Etăr — Slavia 2—1. Pe pri
mele locuri : Levski — Spartak 
26 p, Ț.S.K.A., Blagoevgrad șl 
Lokomotiv eu cite 22 p.

OLANDA (et. 22). Feyenoord 
— Zwolle 6—0, Volendam — 
Eindhoven 0—5!, Kerkrade — 
Haarlem 0—0, Utrecht — Ensche
de 3—1. Groningen — Maastricht 
1—1, Deventer — Sparta Rotter
dam 1—2, Den Bosch — Excelsior 
0—0, Sittard — Ajax 0—2. Alk- 
maar — Breda 1—0. Pe primele 
locuri : Ajax 39 p. Eindhoven 38 
p. Feyenoord 33 p. Pe ultimele : 
17—18. Breda si Zwolle cite 12 o.
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