
ntOLETAJU DM TOAT1 ȚMM, UNIȚ1-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

| ANUL XLI - Nr. 10 978 | 4 PAGINI - 50 BANI |_______ Marți 2 aprllld 1985 |

INTERES DEOSEBIT PENTRU PARTIDA 
DE FOTBAL ROMANIA - TURCIA

• Negrilâ fi Bălăci introduși in lot • Cămătaru a reintrat

și... a marcat • Formafia oaspete a sosit luni in Bânie
CRAIOVA, 1 (prin telefon). 

Febră mare, aid, in Bănie, in 
aceste zile In care — primăva
ra intrind, in sfîrșit. in dreptu
rile ei — si natura tine parcă 
să servească drept decor am
biant evenimentului fotbalistic 
așteptat cu viu interes : meciul 
România — Turcia, care co
incide cu prima apariție oficia
lă a tricolorilor pe 1985. intr-un 
joc contind pentru prelimina
riile C.M. și care va fi găzduit 
de stadionul Central.

La buni kilometri distanță 
de aprinsele colocvii ad-hoc la 
care participă iubitorii fotbalu
lui din localitate și avind, ca 
de obicei „focarul" In vestita 
cale a Unirii, jucătorii lui Mir
cea Lucescu șt Mircea Radu
lescu pregătesc, in liniște, par
tida de miercuri. Lotului Ini
țial, cel care fusese alcătuit in

ÎNOTUL - LA ORA CAMPIONATELOR NAȚIONALE
Sc dnunțâ citcva uritdbHc capete de aiiș

Această săptămină sportivă 
este, intre altele, si a înotului. 
Piscina de dimensiuni olimpice 
din Baia Mare găzduiește, de 
joi pină duminică. întrecerile 
campionatului republican — ba
zin acoperit — pentru seniori 
și juniori. O competiție de 
real interes, din mai multe 
motive. In primul rînd. pentru 
că ea reunește, după o bună 
bucată de timp, tot ce are mai 
valoros la noi această impor
tantă disciplină olimpică, iar 
rezultatele de acum, din înce
put de adevărată primăvară, 
vor putea însemna suportul as
pirațiilor pentru vara fierbinte 
a marilor întreceri Internatio
nale. O seamă de performante 
recente ne îndeamnă să aștep
tăm modificarea tabelei recor

La încheierea sezonului de patinaj viteză

TINERII AU MAI FĂCUT UN PAS
PE DRUMUL CONFIRMĂRII...

După eșecul patinatorilor de 
viteză la J.O. de Ia Sarajevo, 
specialiștii federației și-au în
dreptat atenția spre elemen
tele tinere și talentate, majo
ritatea membrilor lotului re
prezentativ fiind fete și băieți 
aflați la vîrsta junioratului. în 
noua conducere tehnică a fost 
promovat și tînărul profesor 
de educație fizică Adrian Cio
banii, care a lucrat o perioa
dă mai îndelungată cu juniorii 
Liliana Coman, Nicolae Sandu. 
Orlando Cristea $1 Edmond 
Cseh. Supuși unui program su
plimentar de pregătire, tinerii 
au progresat evident, unii de
venind campioni ai tării pe 
anul 1985, alții corectind recor
durile la categoriile respective. 
Ultimul test al sezonului l-au 
susținut în recentul concurs in
ternațional de la Alma-Ata. în 
compania unor valoroși sportivi 
din Finlanda, R.F. Germania. 
Italia, Japonia, Norvegia, Olan
da si U.R.S.S. Si ceea ce a 
scontat antrenorul, s-a întîm- 
plat.

Ocupînd locul secund in cla
samentul general al poliatlo- 
nului junioarelor, cu 187,460 p 
(vr. de junioare mari și se
nioare — 189,531), după norve- 
gianca Elisabet Bgre, care a 
totalizat 183,477, ploieșteanca 
Liliana Coman a mai urcat de 
două ori pe podium : 1 000 m — 

vederea amicalului cu Polonia, 
i s-au alăturat încă doi jucă
tori : Negrilâ și Balact In timp 
ce primul va evolua, după toa
te probabilitățile, în „U“-le 
care va începe jocul cu Turcia, 
Bălăci a fost chemat, după cum 
ne spunea Mircea Lucescu, 
pentru o reintegrare in atmo
sfera de lot, in așa fel incit, în 
caz de restabilire completă 
(după Întinderea musculară con
tractată in timpul jocului cu 
Rapid), el să Ce unul dintre 
posibilii pentru meciul cu An
glia. De altfel. Bălăci a și par
ticipat, duminică, la un antre
nament cu caracter fizic.

Duminică, lotul reprezentativ 
a susținut aici un joc-test in 
compania divizionarei „C* Con
structorul Craiova. Pe parcursul 
celor două reprize a 43 de mi
nute (încheiate — cum se știe 
— cu scorul de 3—0 ; autorii 

durilor naționale. în une'.e pro
be. disputele se anunță pasio
nante. spectaculoase (și înotul 
are spectacolul său !). în fine, 
campionatele vor avea, cu si
guranță. cadrul oDtim de des
fășurare intr-un oraș în care 
acest sport este -la el acasă* 
Si nădăjduim ca întrecerea să 
aibă succesul ediției anterioare, 
de la Reșița.

Care sînt capetele de afiș ale 
reuniunilor 1 Mai intîi de toa
te, cursele feminine în' pro
cedeul spate, cu prima noas
tră medaliată olimpică. Anca 
Pătrășcoiu, cu multipla cam
pioană Carmen Bunaciu, de-

Geo RAEȚCHI
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Junioara Liliana Coman 
recordmană la senioare 

Foto: i. bănica
1. Bere 128,13, 3. Coman
129,96 (vx. junioare mari 
1:31,48); 3 000 m — 1. Svet
lana Kolovnikova (U.R.S.S.) 
4:48,07, ... 3. Coman 5:02,70. De 
asemenea, participind la po- 
liatlonul sprinterilor (cîștigat

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

golurilor : Cămătaru, Negrilă și 
Munteanu II) au fost folosiți 
aproape toți componenții lotu
lui. Rednic și Pițurcă, ușor ac
cidentați la unul dintre antre
namente, au fost menajați, ca 
de altfel și Ștefănescu, ultimul, 
absent la meciul de la Si
biu cu Polonia, participind 
astăzi (tir. ieri), la prima șe
dință de pregătire.

In cursul dimineții de astăzi 
(nr. ieri) a sosit la Craiova și 

echipa Turdei. După masa de 
prinz și un ceas de odihnă, for
mația oaspete s-a antrenat pe 
Stadionul Tineretului sub privi
rile a numeroși curioși, dorniti 
s-o vadă la lucru mai devreme 
cu 48 de ore.

Ședința de pregătire a fost 
condusă de antrenorul Gokdel 
Yilmaz (o fostă aripă dreapta 
la Galatasaray, de mai multe 
ori International), asistat, de pe 
margine, de ungurul Meszoly, 
al cărui contract, pe doi ani, va 
începe — după cum preciza 
conducătorul delegației turce. 
Afir Muvahhit — după medul 
cu România.

Vorbind despre jocul-test, 
susținut săptămină trecută la 
Tirana, Afir Muvahhit ne spu-

Gheorghe NXOLAESCU
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„CUPA PRIMĂVERII”

DESCHIDE SEZONUL 

COMPETIȚIONAL LA 

PENTATLON MODERN
Noul sezon ^competițional la 

pentatlon modern debutează as
tăzi, la baza hipică Steaua, unde 
va avea loc prima probă din ca
drul „Cupei primăverii", tradițio
nală competiție la care participă 
sportivi de la Steaua, Olimpia 
București. C.S.S. 1 București, 
C.S. Timișoara, C.S.S. Timișoara 
și Petrolul Ploiești. Programul 
cuprinde întreceri pentru seniori 
și biatlon și triatlon pentru ju
niori și copii.

Timp de cinci zile — marți, 
miercuri (călărie — baza hipică 
Steaua), joi (scrimă — sala Flo- 
reasca)’. vineri (natație — bazi
nul „23 August"), sîmbătă (tir — 
poligonul Tunari, cros — parcul 
„23 August") — pentatlonlștii 
noștri fruntași vor trebui să de
monstreze că pregătirile din se
zonul de iarnă s-au desfășurat la 
nivelul exigențelor actuale.

X\\\\\\\\\\^

Divizia jr de baschet (1)

FOCȘANI, 1 (prin telefon).— 
In ZMia a treia a turneului fi
nal ai camptooatutui național de 
baschet feminin echipele Uni
versitatea CSȘ Viitorul Cluj-Na
poca și Politehnica CSȘ Timi- 
șeara au regi zat cea mai fru
moasă partidă dintre cele des
fășurate pini acum In cadrul 
acestei kitreceri- Contraatacu
rile frecvente, aruncările la coș 
de la distanță (Marcela Bodea 
a avut cinci aruncări reușite 
de cite 3 puncte), spectaculozi
tatea multor faze și — pînă in 
min. 30 — evoluția 4strinsă a 
scorului, au făcut ca partjda să 
fie mult gustată de public. Re
feritor la evoluția sooruluâ men
ționăm că echipa clujeană a con
dus cu 9—4 (min. 4), apoi a fost 
rînd>ua ttmfișorenceLor să aibă a- 
vantaj pe tabela electronică 
24—19 (mim 10), după care ele
vele antrenorului Nicolae Martin 
au revenit la conducere, ele re- 
alizind desprinderea decisivă a- 
bia din min. 30, cînd, de la 
68—<>4, au ajuns la 83—64, doar

H. C. MINAUR BAIA MARE ÎNTRE FINALA
„CUPEI I.H.f.“ Șl DERBIUL CU STEAUA...

După 8 ani de la ultima pre
zență a unei echipe românești 
în finala unei competiții euro
pene (în 1977, Steaua a dispu
tat finala C.C.E. cu TSKA 
Moscova, pe care a ciștigat-o 
cu 21—20), o altă reprezentantă 
a handbalului nostru masculin, 
H.C. Minaur Baia Mare, a re
alizat această performanță, ca- 
lifidndu-se In ultima etapă a 
„Cupei I.H.F.". Este vorba, 
intr-adevăr, de o performan
tă. dată fiind nu numai valoa
rea acestei Întreceri continen
tale, d si maniera in care 
handbaliștU din Baia Mare au 
reușit să ajungă pînă în etapa 
in care prin două partide (aca
să si în deplasare) se stabi
lește câștigătoarea competiției. 
Acum este cunoscut faptul că 
ei au disputat 4 întilniri cu 
jocuri pe teren propriu și 
pe terenul adversarului, în 
total 8 meciuri, pe care le-au 
ciștigat pe toate, ceea ce con
stituie un remarcabil succes.

Deci, după 8 victorii conse
cutive, H.C. Minaur Baia Mare 
este acum calificată în finala 
„Cupei I.H.F.", unde va intilni (Continuare in r,an ’ S),

Doru Porumb, unul dintre jucătorii eficace ai lui Minaur, intr-o 
frumoasă acțiune de aruncare la poartă Foto : Dragoș NEAGU

Dupâ iinala „Cupei României" la handbal icminin

TEROM IAȘI: VICTORIA CURAJULUI 
DE A NU CEDA CHIAR DACĂ...

TOTUL PARE PIERDUT!
Duminică seara, tîrziu, după 

ce in fața Sălii sporturilor 
„Dada" din Buzău numeroșii 
și entuziaștii suporteri ieșeni 
le-au jucat în horă pe fe
tele de la TEROM — în aplau
zele localnicilor aflați în preaj
mă — „Cupa României" a 
luat (pentru prima oară în 
cele opt ediții) drumul frumo
sului oraș moldav. Cum s-a 
jucat această dramatică finală, 
care a fost resortul și cum au 
reușit handbalistele de la 
TEROM să refacă un handicap 
ținut cu dinții de băcăuance 
— am relatat în cronica me
ciului. Sînt necesare, însă, câ
teva detalii care, credem, vor 
reda și mai pregnant un meci 
de zile mari.

Pînă în min. 21 Știința Ba
cău s-a aflat la cîrmă, dar 
TEROM-ul a fost în stare să 
echilibreze de cind ori, pentru 
ca pînă la sfîrșitul primelor 30 
de minute băcăuancele să trea
că iarăși la conducere. Se pă
rea că experimentatele eleve

„U"-„POLI" TIMIȘOARA, DE LA 68.64 
LA 83-64 IN NUMAI PATRU MINUTE!
In 4 minute. Diferența s-a <ia- 
-.orat suite: de contraatacuri În
treprinse de ,A*-ui campioanelor 
aflat in teren (Magdalena Paji, 
Mariana Bagiu, Ellsabeta Czegle- 
dy, Verglnla Popa, Suzana Sandor 
— înlocuită ta min. S2 cu ju
nioara Aurora Dragoș), dar și 
căderii baschetbalistelor de la 
Politehnica Timișoara, care nu 
s-au mai repliat ta apărare. Scor 
final 94—73 (S3—44). Au marcat: 
Pall », Kiss 25, Bagiu 7, Eniedy 
2, Popa 5, Șandor 19, Czegledy 4, 
Costanașiu 4, pentru tavingătoa- 
re, respectiv Bodea 17, V. Che- 
pețean 13, Grădinarii 14, Stamin 
4, Neusatz 4, Armion 14, R. 
Chepețean 4, Catrina, 3. Arbitri : 
A. Radu și R. Valda.

Așteptam ca partida a doua a 
reuniunii, dintre Voința Bucu
rești șl Politehnica Sportul Stu
dențesc București, sâ ofere o 
dispută Interesantă. Dar nu a fost 
așa. pentru că, pe <te o parte, e- 
levele antrenorilor Marian Struga- 
ru și Rodlca Ungurean a au e-

puternica echipă Zaporoje din 
Uniunea Sovietică, în rîndurile 
căreia activează, printre alții, 
masivul pivot Kușniriuk șj 
portarul Șipenko, ambii com
ponent de bază ai selecționa
tei sovletloe. Dar despre cele 
două partide finale cu Zaporo
je vom avea prilejul să mai 
scriem. Acum ni se pare im
portant să subliniem citeva lu
cruri legate de ultima din cele 
8 victorii obținute de băimăreni 
in această ediție a „Cupei 
I.H.F.", cea de la Viena. in 
fața lui WAT Margarethen. cu 
scorul de 28—25 (15—13).

Cum subliniam și în cronica 
jocului, acesta a fost destul 
de echilibrat. în primul rînd 
pentru că handbaliștii de la 
Minaur s-au rezervat evident, 
acționînd cu toate... motoare
le în plin numai atît cit a fost 
nevoie să poată avea asigura
tă victoria și, firește, califica
rea. Chiar dacă nu de puține 
ori adversarul, stimulat de în-

Hristache NAUM

ale lui Eugen Bartha depăși
seră punctul critic, din moment 
ce, după atitea egalități, au 
reușit, în sfîrșit, un... sprint de 
4 goluri In avans ! Abia acum 
ieșencele și-au dovedit marea 
putere de luptă, hotărîrea de 
a lua totul de la capăt și 
de a-și impune, minut cu mi
nut, jocul bine elaborat din 
repriza secundă. Știam că 
TEROM este o echipă care 
poate avea un cuvint greu de 
spus in handbalul nostru fe
minin. Dar mai cunoșteam și 
faptul că în ultima vreme ie
șencele lăsau impresia că se 
mulțumesc cu puțin, că în Di
vizia „A" nu doresc altceva 
dedt să nu retrogradeze. Și 
totuși, individualități ca Rodi- 
ca Covaliuc, Angela An ton- 
Avădanei, Angela Haidău, Vio
rica Turbatu-Cozma nu se pu
tea să nu-și pună, la un mo-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2—3) 

voluiat ddn nou foarte bine (evl- 
dențiindu-se ștefania Borș, Ele
na Vasile, Lucia Grecu șl Rodica 
Jugănaru), iar pe de altă parte, 
pentru că baschetbalistele de la 
Politehnica au avut o prestație 
cu mult sub nivelul pretins de 
valoarea și experiența lor. Ca 
urmare, scorul a evoluat intr-un 
singur sens, ceva mal strlns 
ta repriza secundă, când garni
tura a doua a jucat cu mai mul
tă ambiție. Scor final : S9—« 
(40—21). Au înscris : Borș 15, 
Jugănaru 3. Vasile 14, Mușat Z, 
Angheluș 7, Ugrody 4, Filip 4, 
Grecu <, Nlnă 3, Bodnar 3, pen
tru Învingătoare. respectiv Bă
răgan 10, Zidaru 4, Făgărășanu 
4, Ionescu 3, Prăzaru-Mate 4, 
Netollțchl 4, Moldoveanu 3, Du
liei 4. Arbitri: M, Constantines- 
cu șl R. Btăncluleseu.

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare In pag 2—3J



„CUPA PRIMĂVERII- A INAUGURAI NOUL SEZON
DE M0T0CR0S

• Record de participare la pri
mul concurs al sezonului de mo- 
tocros, dotat cu „Cupa Primăve
rii", peste 80 de alergători, de 
toate categoriile, aliniindu-se la 
startul celor patru clase din pro
gram. întrecerile, organizate de 
asociația sportivă I.T.A. Buzău, 
pe un traseu ales în comuna în
vecinată — Clndești, au fost ur
mărite de peste 5000 de specta
tori.

CLASAMENTE: 250 cmc seniori 
— 1. E. Millner (Steaua), 2. A. 
Enceanu (St. r. Brașov), 3. P. 
Titilencu (Torpedo Zărnești): 125 
cmc tineret — 1. P. Schmidt (Po
iana Cimpina), 2. FL Pop (I.R.A. 
Tg. Mureș), 3. Tr. Cîmpan (Stea
ua). S. Lorincz (I.R.A. Tg. M.) 
șl C. Bivol (Muscelul C-lung 
Muscel) au cîștlgat cursele Ia 50 
și, respectiv, 80 cma.
• Peste 30 de alergători din 

București, Brăila șl Sibiu s-au 
prezentat vineri pe stadionul

SI DIRT-TRACK
I.P.A. din Sibiu la testul pentru 
trecerea normelor in vederea ad
miterii In noul sezon competitlo- 
nal (au lipsit, din motive pe 
care nu le cunoaștem incă, re
prezentanții asociației sportive 
Petrolul Ianca). Cei mai buni 
16 alergători și-au disputat in- 
tîietatea sîmbătă, pe pista ace
luiași stadion, In concursul inau
gural dotat cu troleul „Cupa Pri
măverii". După o Întrerupere de 
aproape un an, apreciatul aler
gător I. Pavel și-a tăcut o re
intrare spectaculoasă, clștigînd 
toate manșele: 1. I. Pavel (Stea
ua) 15 p, 2. S. Ghibu (I.P.A. Si
biu) 14 p, 3. D. Stoica (I.P.A. Si
biu) 13 p, 4. M. Gheorghe (Me
talul București) 11 p, 5. S. Pos- 
tolache (Steaua) 10 p, Ș. D. Gaș- 
par (Metalul Buc.) 9 p.
• I. Pavel și M. Gheorghe vor 

lua parte, Inceplnd de sîmbătă, 
la mai multe concursuri de dlrt- 
track In Bulgaria.

Rejucare in campionatul de rugby

SPORTUL STUDENȚESC-M. G. OLIMPIA 10-3
Ieri dimineață s-a rejucat par

tida dintre Sportul studențesc 
Construcții șl Mașini Grele O- 
llmpia (Divizia „A" seria a II-a). 
Au cîștlgat studenții cu 10—3 
(10—0) — el urcă, astfel, trei
locuri In clasament I —, după o 
partidă animată, dar presărată cu 
multe greșeli de ordin tehnic. 
Prima repriză au dominat-o net 
studenții, el luînd avantajul de
cisiv prin Vintilă (eseu), Jlpa 
(l.p.) șl Cojocaru (drop). După 
pauză, jocul a devenit confuz șl 
Olimpia a mai refăcut din han
dicap: Tulpan (l.p.), ratînd tot
odată șl alte cîteva ocazii. Ar
bitrul P. Soare a condus echi
pele: SPORTUL STUDENȚESC
CONSTRUCȚII: Cojocaru — Vin

tilă, Bucur, Dinu, Chirigiu — Jl
pa (Puia), Pădureanu (Perneșl
— Mazăre. Gurămare, Covaci —
Ilovlceanu, Graur — A. Stanciu. 
C. Stanciu (eliminat în prima 
repriză), Păunescu : MAȘINI
GRELE OLIMPIA: Tulpan — 
Gordin, D. Alexandru, Manda. 
Roșu — Buga, Neacșu — Per
pelea, I. Călin, V. Ionescu (A. 
Gheorghe) — Ghlndănaru, CIrlig
— Bărbullceanu (eliminat în pri
ma repriză), Dănilă, Anesia.

■To urina acestui meci, clasa
mentul seriei secunde s-a mo
dificat astfel: 1. rapid CHIMIA 
BUZĂU 25 p, 2. C.S.M. Suceava 
23 p, 3. Sportul stud. 21 p. 4—5. 
Milcov Focșani și Politehnica Ti
mișoara 19 p. etc.

Divizia „A“ la polo (locurile 7-10)

REZULTATE SCONIATE ÎN PRIMUL TURNEU BUCUIILȘTLAN
In bazinul Floreasca din Capi

tală a început luni penultimul 
turneu (grupa B) al Diviziei „A“ 
la polo pentru locurile 7—10. In 
deschiderea reuniunii s-au întîl- 
nit C.S.U. CONSTRUCȚII șl LO
TUL DE JUNIORI. Victoria a re
venit, cum era de așteptat, stu
denților bucureșteni cu scorul de 
14—6 (4—1, 4—2, 3—2, 3—1), la 
capătul unui meci dominat cate
goric de învingători, tinerii po
lo iști din lotul de juniori supor
tând handicapul unui gabarit net 
inferior. Au marcat : Voicu 4, 
Florea 2, Diaconescu 2, Balanov 2, 
Popa 1, Bădeanu 1, Toma 1 și 
Ion 1. pentru studenți, respectiv 
Lupescu 2 (din 4 m), Stemate 2, 
Bartalis 1 și Dan 1.

AI doilea meci a adus în ba
zin echipele INDUSTRIA LINII 
TIMIȘOARA și RAPID ARAD. 
Scor : 12—10 (2—3, 5—3, 2—3, 3—1) 
în favoarea timișorenilor într-un

meci în care inițiativa a aparți
nut pe rînd ambelor formații. E- 
chilibrul s-a menținut perma
nent, elocvent fiind faptul că în 
min. 25 tabela de scor indica 
10—10. Din acest moment, timișo
renii forțează, Dobre înscrie două 
goluri spectaculoase, Popovici 
(Rapid) ratează o aruncare de la 
4 m (min. 26,30) și astfel se în
cheie un med frumos, în care 
victoria a revenit pe merit ele
vilor lui I. Olac. Au înscris : 
Sterpu 3, Dobre 3, Boroș 2, Greeu 
2, Toth 2 (I.L. Tim.), Popovici 6, 
Szabo 2, Troacă 1 și Șerb 1. Par
tidele a’t fost conduse corect de 
B. Băjenaru — A. Gere și V. 
Medianu — H. Frățilă.

Programul de marți : de la ora 
16. I.L. Timișoara — Lotul de 
juniori și C.S.U. — Rapid Arad.

Mihail VESA

„CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET MASCULIN ÎN DIVIZIA „A“ D
La București, Sibiu și Oradea 

au început întrecerile de baschet 
din cadrul „Cupei Federației** 
pentru echipele masculine. La 
turnee participă formațiile din 
Divizia „A", mai puțin jucăto
rii din lotul național, aflați în 
pregătire pentru turneul final al 
campionatului european, grupa 
„A", din iunie 1985.

BUCUREȘTI

In sala Floreasca, echipele din 
prima serie și-au disputat cu ar
doare șansele și au oferit între
ceri spectaculoase.

ICED — STEAUA 81-77 (30—50). 
Mare surpriză in sala Floreas
ca ! Dar sportul fără rezultate 
surpriză parcă nu ar fi așa de 
frumos. Este adevărat că echipa 
campioană nu a benefidat de 
serviciie jucătorilor convocați la 
lotul național, dar ceilalți bas- 
chetbaliști care au jucat, inter
naționali cunoscuți și apreciați 
ca Brănișteanu, Căpușan, Ocze- 
lak, V. Ion și ceilalți, au uitat, 
oare, din ce formație fac parte 7 
Ce s-a întâmplat în acest meci 7 
Steliștil au condus în majorita
tea timpului de joc, uneori la 
diferențe apreciabile. In min. 32, 
la scorul de 77—52 pentru Stea
ua, antrenorii militari și-au tri
mis jucătorii de pe banca re
zervelor la vestiar. Din acest mo
ment, baschetbaliștii de la ICED 
au început o adevărată cursă de 
urmărire și au realizat coș după 
coș, în timp ce adversarii lor nu 
au marcat nimic în aceste ulti
me minute. In ovațiile spectato
rilor, jucătorii pregătiți de Dan 
Berceanu au obținut o frumoasă 
victorie, ceea ce face ca între
cerile viitoare să fie tot mai a- 
tractive și interesante. Coșgeteri: 
I. Constantin 23, Păsărică 21, de 
la ICED, respectiv Brănișteanu 
18, Căpușan 17. *

ACADEMIA MILITARĂ — PO
LITEHNICA IAȘI 100—84 (46—45). 
O partidă interesantă, echilibra
tă în prima repriză, cînd ambe
le formații au avut realizări 
deosebite și suite de coșuri din 
acțiuni rapide, spectaculoase, în 
care conducătorii de joc Bărbu- 
lescu (Acad. Militară) și Mihăi- 
lescu (Politehnica) au avut un 
aport substanțial. Cei mai buni: 
Zdrenghea 29, Bărbulescu 13 și 
Șarlă 34 de la învingători, res
pectiv Boișteanu 28, Mihăilescu 
și Măgurean cîte 17.

CELELALTE REZULTATE: Stea
ua — Politehnica Iași 106—72 
(59—38); ICED — Academia Mili
tară 92—87 (45—49); ICED — Po
litehnica Iași 102—77 (58—33) : 
Steaua — Academia Militară 
95—83 (44—35).

Daniel DIACONESCU — coresp.
SIBIU

In sala Clubului sportiv șco
lar din localitate s-au disputat 
meciurile seriei a 11-a din „Cu
pa Federației".

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 103—70 (60—36). 
Doar 6 minute meciul a fost mal 
echilibrat, după care bucurește- 
nil (fără jucătorii de la lot) au 
pus stăpînire pe joc și au obți
nut o victorie facilă. Coșgeteri : 
David 31, Marinache si Bvabo- 
veanu cîte 18 de la învingători, 
respectiv Mănăilă 20, Tecău 17, 
Băiceanu 8.

C.S.U. BALANȚA SIBIU — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 94—84 
(41—43). Bucureștenii au fost 
foarte aproape de a produce 
surpriza seriei. Ei au condus o

bună parte din meci, dar gaz
dele, bine conduse de CI. Mun- 
teanu și Bleahu (Apostu șl Chi- 
rilă sînt la lot), au ravenit și au 
cîștigat pe merit. Principalii rea
lizatori: Bleahu 25, Munteanu și 
Brctz cîte 19 de la C.S.U. Si
biu, respectiv Condescu 17, D. 
Dăian 16.

CELELALTE REZULTATE: Di
namo — C.S.U. Sibiu 79—73 
(39—45); Farul — Politehnica 
București 102—82 (49—43); Dina
mo — Politehnica 89—78 (45—36); 
C.S.U. Sibiu — Farul 81—72 
(37—41).

Ilie IONESCU - coresp.
ORADEA

In sala Sporturilor de pe Cris 
au început meciurile seriei a 
HI-a, la care participă echipele 
Dinamo Oradea, „U“ Cluj-Napo- 
ca, Rapid București șl IMUAS 
Baia Mare.

DINAMO ORADEA — ,,U" 
CLUJ-NAPOCA 100—79 (47—40).
Un meci susținut intr-un ritm 
alert, cu multă risipă de energie 
din partea ambelor formații. O- 
rădenii, acum la cîrmă cu fostul 
antrenor al clujenilor, G. Roman, 
au obținut o victorie clară, pe 
fondul unei evoluții bune a tu
turor jucătorilor folosiți. Princi
palii realizatori: Alexe 27, Cristea
20, Rădulescu 16 de la învingă
tori, respectiv Trif 23 și Nicoară
21.

RAPID — IMUAS 83—81 (30—25. 
71—71). Partidă decisă după pre
lungiri și o dispută acerbă pen
tru victorie. Au cîștigat bucu
reștenii, mai calmi în final, cînd 
au avut cîteva sclipiri care le-au 
adus succesul. Cel mai buni: 
Plămadă 29, Bănică 13 și Dăes- 
cu 18 de la Rapid, respectiv 
Mara 18, Mureșan 23 și Popescu 
15.

CELELALTE REZULTATE: ,.U*
— Rapid 92—79 (52—36); Dinamo
— IMUAS 103—80 (54—14); IMUAS
— „U- 85—83 (42—50).

Ilie GHIȘA — coresp.

DIVIZIA „A" (f)
(Urmare din pag. 1)

Aurul Ihiiti Marc, învinsă de In

ÎNOTUL-LA ORA CAMPIONATELOR NAȚIONALE

GRUPA 7—12
RM. VIL CEA, 1 (prin telefon). 

Deși sitiuația s-a limpezit în 
ceea oe privește formațiile ce 
vor retro-girada, meciurile din a- 
ceastă gnuipă valorică continuă să 
fiie interesante și cu sunprize.

VOINȚA BRAȘOV — RAPID 
82—70 (41—31). Brașovencede s-au 
mobiiLizat foarte bine și au pro
dus surpriza, învingînid pe fe
roviare care, este adevărat, au 
jucat fără Tatiana Popescu. Coș- 
getere : Rus 17, Sateș și Meny- 
hat cîte 14, de la Voința, res
pectiv Ivan 22, Mînzînă 13.

CRIȘUL ORADEA — ICEMENERC 
101—9-9 (43—52). Altă partidă de
osebit de echilibrată și câștigată 
greu de favorite. Coșgetere : 
Cutus 22, Pcrțache 20, Niculescu 
18, pentru Crișuil, respectiv So- 
col 27, Nicola 29.

CHIMISTUL RM. VTLCEA — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 80—61 
(44—25). A fost o victorie dară 
a gazddor, care au dominat me
ciul din start pîină în finali. Coș- 
gatere : Petre 14, Barbu 13, de 
La Chimistul, respectiv Mathe 22, 
Nagy 11.

Pavel GIORNOIU — coresp.

în Divizia „A“ de popice s-a 
disputat sîmbătă etapa a XlV-a 
încheiată cu următoarele rezul
tate:

FEMININ • RAPID BUCU
REȘTI — GLORIA BUCUREȘTI 
2508—2448 pd (scor individual 
5—1). Derbyul Capitalei a fost 
dominat de formația feroviară, 
ale cărei jucătoare au depășit 
fiecare 400 p, cele mai bune fi
ind Ioana Popescu — 441 și E- 
lena Găman — 421. De la învin
se s-au remarcat Octavia Ciocîr- 
lan — 427 și Margareta Cătineanu
— 417 pd. (N. Costache — co
resp.) e VOINȚA TG. MUREȘ
— HIDROMECANICA BRAȘOV
2424— 2329 (4—2). Joc frumos. în
care principalele realizatoare au 
fost: Maria Todea — 430 și, res
pectiv, Alexandra Hîrdoiu — 410. 
(I. Păuș — coresp.) • PETRO
LUL BAICOI — LAROMET 
BUCUREȘTI 2509—2439 (3—3). Tî- 
năra Stela Bucur de la gazde a 
fost cea mai bună jucătoare, 
stabilind un record personal — 
457 pd. De la bucureștence s-a 
impus Rodica Pădurețu cu 450 
pd. (S. Brânzea — coresp.) • 
U.T. ARAD — C.S.M. REȘIȚA
2425— 2356 (4—2) • DERMAGANT 
TG. MUREȘ — ELECTKOMUREȘ 
TG. MUREȘ 2358—2400 (3—3) • 
VOINȚA TIMIȘOARA — VOINȚA 
ODORHEIU SECUIESC 2315—2310 
(4—2). Joc foarte disputat, cîști- 
gătoarea fiind decisă după ulti
mele lovituri. Cele mai precise 
jucătoare au fost Dragomir —
399 și, respectiv, Abraham — 388.
(Șt. Crețu-coresp.) • ME- 

TROM BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2422—2282 (5—1). E-
chipa campioană a suferit o se
veră înfrîngere la Brașov. Me- 
trom s-a dovedit în formă foar
te bună, avînd trei jucătoare cu 
peste 400 — Simihur 411, Matees
cu 410 și Ghlțescu 409. De la Vo
ința o singură concurentă peste
400 pd: Nineta Badea — 430 (o 
bilă în gol !). (C. Gruia — co
resp.) # DACIA PLOIEȘTI — 
VOINȚA GALAȚI 2242—2282 (4—2) 
• CHIMIA ROMAN — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2340—2315 (5—1) • VO
INȚA ORADEA — MUCAVA-MO- 
LID VAMA 2388—2246 (5—1).

MASCUL] 
IA — C.F. 
5086 (4—2). 
prilejuit ui 
iat cu vie 
cludent a 
care au cc 
avut în Ir: 
sile — 867 
De la oas 
Donos, cu
— coresp.)
— AURUL 
(3—3). Fr 
Aurul, mi 
fost întrec 
formație si 
anul acest 
a jucat e 
nou record 
Jul de 543 
mai buni 
Szekely —. 
s-a eviden 
mondial Iu 
cord Indii 
Kovacs — 
BUCUREȘl 
RUL GALJ 
Joc atract 
piate, cele 
vînd Marin 
de la învi 
șl Ivan — 
ștefan — J 
BUCUREȘl 
MAN 5299] 
ȚA BUC 
BUCUREȘTI 
ința a înn 
în retur, 
ultima clal 
cele 14 ei 
victorie ! 4 
te le-au d 
șl, respect] 
Tokacek —I 
MUREȘ T<| 
TRILA 53 
cîștigată n 
șenl, care
— 927 și 
buni reald 
niunii a fi 
echipa Jiul
— coresp.y 
ȘOV — i 
5115—4876 d
RUL TG. 
MIȘOARA 
DUSTRIA 
ZII — VI 
ȘOARA 511

Intre finala „cupei i.h.f.- și deri
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

ținătoarea unui palmares de 
Invidiat Promite, apoi, „suta 
liber", promite să fie o au
tentică vedetă a probelor . 
Cinci concurente capabile să 
înoate sub un minut chiar sub 
59 de secunde : Tamara Cos- 
tache, Iulia Mateesca, Stela 
Pura, Luminița Dobrescu, Lau
ra Sachelarie. Cine va cîștiga? 
Sperăm că învingător. în am
bele cazuri, va fi... înotul ro
mânesc, toate aceste fete fiind 
între posibilele reprezentante 
ale tării în marile competiții 
din vară, în afara probelor in-

dividuale existînd ideea for
mării unor ștafete competitive 
(la liber, spre pildă, cu pri
mele patru numite la 100 m, 
se poate viza medalie la euro
penele de juniori). Concurență 
mare la mixt, mai cu seamă ia 
400 m — Gabriela Baka, Noemi 
Lung, Adriana Șerban, Marici- 
ea Culică. Ca si la fluture, cu 
Baka, Culică, Sachelarie, Ma
teescu. In întrecerea masculi
nă, cele mal disputate se anun
ță cursele de 400 m mixt și 
1500 liber, ai căror recordmani, 
C, Ponta, E. Nan, își văd a- 
menințate pozițiile prin rein
trarea atît de dotatului J. Bart.

La fluture. R. Pinter și FI. 
Vișan își vor continua, pro
babil. interesantul „duel", ar
bitrat de Ponta, primul pro- 
mițînd de altfel rezultate com
petitive și în alte probe.

Sigur, enumerarea noastră 
nu epuizează șirul posibilelor 
momente de vîrf ale competi
ției de la Baia Mare. Vor mai 
exista, credem, și alte puncte 
de interes, alte dispute pa
sionante, în lupta cu timpul 
sau cu adversarii (e cazul, de 
pildă, al tradiționalei rivali
tăți a brasistelor). Mai presus 
de orice, rămîne insă dorința 
înregistrării unor performanțe 
semnificative în perspectiva 
viitoarelor întreceri interna
ționale.

curățările publicului si de fap
tul că partida era transmisă în 
direct la televiziune, a opus 
o rezistentă neașteptat de dîr- 
ză, jucătorii de la H. C. Mi- 
naur Baia Mare au avut re
surse să se impună totuși- Bine 
dirijați de Iosif Boroș, care a 
prestat la Viena un joc exce
lent. avînd în Covaciu și Mă
ricel Voinea doi realizatori 
inspirați, cu un pivot. Doru 
Forumb, activ și mobil, cu doi 
portari, Nesovici și Petran, în 
zi bună, H.C. Minaur Baia 
Mare și-a onorat „cartea de 
vizită", impunîndu-se prin jo
cul său bine structurat tactic,

cu multJ 
subtile, d 
spectaculd
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SEZONULUI DE PATINAJ VITEZĂ

de sovieticul K. Pestikov, cu 
151,615). unde a ocupat în fi
nal locul 13 cu 161,390 (vj. 
166,800), bucureșteanul Orlando 
Cristea a corectat de două ori 
recordul juniorilor mari la 
500 m, fiind cronometrat cu 
39,41 (vj. 40,9), iar în a doua 
reuniune cu 39,00. Juniorii Ni- 
eolae Sandu — 2:06,64 la 1 500 
m, Tibor Begze — 4 28,61 la 
3 000 m, Orlando Cristea — 
122.31 la 1 000 m si Edmond 
Coeh — 39,81 la 500 m gi 
122,97 ]a 1 000 m și-au doborit 
recordurile personale la pro
bele respective.

„Acești tineri, ne mărturisea 
antrenorul Adrian Ciobanu, îmi 
inspiră multă încredere, este 
adevărat, rezultatele lor ne 
mențin încă în anticamera

marii performante. Supuși insă 
unei atente pregătiri, eșalonată 
specific pe durata anului in re
gim de concurs, cu întreceri cit 
mal grele, cit mai solicitante, 
acești tineri, ceilalți care s-au 
remarcat in actualul sezon «ini 
capabili de rezultate superioa
re. Cine va prinde... caravana 
concursurilor organizate vara 
pe patine eu role, iar toamna 
si primăvara pe pistele reduse 
ale patinoarelor artificiale va 
fi favorizat in confruntările de 
pe arenele de dimensiuni o- 
limpice". Am observat că vă 
place să lucrați mai mult cu 
tinerii. Se va renunța oare la 
serviciile patinatorilor experi
mentați 7 — l-am întrebat pe 
tînărul tehnician. „Chiar dacă 
în lotul reprezentativ s-a vădit 
un randament inegal, unii se
niori terminînd o cursă sau 
alta mai Ia.„ pas. după păre-

rea mea nu este bine să se re
nunțe la consacrati. Fără ei, ar 
dispare emulația în pregătire, 
Unii juniori, „amețiți" de re
cordurile dobîndite, au si în
ceput, de altfel, să se vadă... 
senatori de drept. Rivalitatea — 
in sensul bun al cuvintului — 
dintre „schimbul de miine" 
(vreau să remarc că secțiile au 
început să dea la Iot elemente 
de talent) și experimentații titu
lari poate da naștere la rezul
tate tot mai bune".

Este. Intr-adevăr, momentul 
afirmării remarcabile a tine
retului In patinajul nostru vi
teză. lată. Mihaela Dascălu, 
Cerasela Hordobetiu, Daniel 
Csata, Csaba Madarasz și al ti 
tineri au ajuns pe merit în 
vederile selecționerilor, aspirînd 
la un loc în lotul reprezentativ 
de seniori In actualul ciclu o- 
limpic...

ment dat, problema propriilor 
valori. Și a venit „Cupa Româ
niei", nimerit prilej pentru 
TEROM de a aduce lașului un 
prețios trofeu. Dan Irimiciuc
— nu de mult vrednic repre
zentant al scrimei românești
— președintele secției de hand
bal de la TEROM, ne spunea : 
„La asociația noastră sportivă, 
in marea Întreprindere de la 
care echipa și-a luat numele, 
handbalistele sînt iubite. Li 
s-au creat cele mai bune con
diții de pregătire și, iată, ele 
se revanșează acum cum nu 
se poate mai frumos, aducind 
Cupa in vitrina noastră cu 
trofee. Le mulțumesc, tot lașul 
le mulțumește !“

Băcăuancele — fapt cu to
tul omenesc — au plecat mîh-

nite de la această finală de 
Cupă, în care au fost învinse 
la mare luptă. Nu trebuie, to
tuși, să se uite că Știința Ba
cău a cîștigat de trei ori „Cu
pa României", merit pe care 
puține echipe il au. De astă- 
dată, tristeții de a fi părăsit 
învinse arena i se adaugă un 
fapt cu totul de neexplicat : 
deși întreaga conducere a clu
bului băcăuan a fost prezentă 
la meci, aceasta nu a găsit de 
cuviință să le adreseze un cu- 
vînt bun jucătoarelor, antreno
rilor, și chiar — de" ce nu ? — 
să le mulțumească pentru con
tribuția lor la reușita spectaco
lului handbalistic din sala „Da
cia".

în ceea ce o privește pe Hi
drotehnica Constanța, locul 
trei ocupat este pe deplin me
ritat, handbalistele de pe lito-
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DIN CUPRINS :
• Au fost desemnați noii campioni de șah ai țării
• Ultimele secvențe ale meciului întrerupt... Karpov-Kasparov
• „Interferențe" Olimpiada — C.M.
• Dialog cu cititorii
• Al vn-lea festival șahist vflcean
• Creatori de frumos în șahul artistic
• Noi Isprăvi cavalerești
• Șah-magazin
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C. Ștefănescu : „PARTENERA NOASTRĂ
NU TREBUIE EVALUATĂ DUPĂ MECIUL CU ANGLIA11

— Ce ti-ai spus, Costică Ște
fănescu, în momentul în care 
ai aflat că echipa Turciei a 
realizat acest nescontat 0—0 
cu Albania ?

— Nu m-a mirat prea mult. 
Înseamnă că echipa Turciei a 
reușit să se „strîngă", să se 
apere exact. De altfel, eu nu 
am considerat nici un moment 
că echipa Turciei poate fi eva
luată de pe poziția acelui 0—8 
cu Anglia, un rezultat care iese 
din calcul, așa cum se obiș
nuiește la gimnastică, unde cad 
notele exagerate maxime ri 
minime.

— Imaginează-ți că ești un 
comentator de fotbal neutru, în 
afara adversarilor de miercuri,

de la Craiova. Ce pronostic ai 
face ?

— Aș spune că echipa Româ
niei ar trebui să ciștige eu 
două sau trei goluri, lutnd in 
considerație palmaresul gene
ral și motivația ei deosebită ; 
formația noastră trebuie să ia 
— la Craiova — un start lan
sat, după ce l-a ratat pe cel 
de la Belfast.

— în meciul cu Polonia s-a 
văzut hotărîrea jucătorilor ro
mâni de a juca mai rapid. în 
legătură cu aceasta au apărut 
nesincronizările în atac și ra
tările. Care ar fi soluția ?

— Faptul ei echipa noastră 
a iuțit focul e un lucru foarte 
bun. $i tare bine ar fi ca 
acest curs si fie menținut. To
tul e ea jucătorii noștri să 
„intre" intr-un tempo mai ra
pid și Să elimine treptat erorile 
provenite dintr-o viteză moi 
puțin obișnuită.

— Nu ai jucat în meciul cu 
Polonia, pentru a te menaja în 
vederea meciului cu Turcia 
Care e situația 1

— Nu am făcut nici un ro
bot pregătirii în continuare și 
recuperării. Vreau si joc. Si 
am să fac tot ce este posibil 
pentru a fi prezent in arenă. 
Vorba aceea... „Stnt greu bă- 
trinii de urnit, dar cind por
nesc...".

— „Sint, într-adevăr, greu de 
oprit" _ (I.Ch.).

După succesul juniorilor la Istanbul

Astăzi, la Slatina

ROMÂNIA—TURCIA.

DEBUT DE BUN AUGUR,.
DAR MAI SÎNT MULTE DE FĂCUT!
Următorul meci, cu Ccltoslovacia, adevăratul examen

INTERES DEOSEBIT PENTRU
(Urmare din pag. 1)

nea că reprezentativa Turciei, 
structural remaniată după acel 
0—8, din meciul cu Anglia, se 
află în sensibil progres.

Afirmînd că scorul final, 0—0, 
înregistrat în compania unui 
partener forte și avid de vic-

PARTIDA ROMÂNIA-TURCIA
torie, dezavantajează formația 
turcă, conducătorul formație: 
oaspete argumenta cu rfteva 
ocazii clare de gol. precum și 
cu penaltvul_ refuzat de arbi
trul local, la faultul comis asu
pra lui Rid van.

Deocamdată, doar atit din 
cele două tabere. Ultimele a- 
mănunte, în ziarul de nuine.

ÎN PRELIMINARIILE 
C.E. DE TINERET
Astăzi, la Slatina, La ora 17, 

reprezentativa de tineret a țării 
noastre la startu. in campionatul 
european, in grupa a 3-a a pre
liminariilor în cadrul căreia va 
Intllnl reprezentativa simi
lară a Turciei. plnă acum. In 
această grupă s-au disputat par
tidele Anglia — Finlanda 2—6, 
r'urcia — Finlanda 1—1 și Turcia 
— Anglia •—C, acest ultim rezul
tat. coroborat cu amicalul de 
miercurea trecută, de la Tirana, 
unde tinerii jucători turei au în
vins selecționata «imitară a Al
baniei cu 1—0. anunțlnd un ad
versar puternic pentru tinerii 
noștri tricolori. Antrenorul Cor
nel Drăgușm știe acest lucru, se 
așteaptă Ia o replica dirză, dar 
este convins că jucătorii noștri, 
care s-au pregătit pentru prima 
dată în acest an mai mult timp 
Împreună, vor Juea Ia cota lor 
maximă. Incit startul să fie de 
bun augur". După analiza ami
calului cu Polonia, de miercurea 
trecută, de la Pitești după gre
șelile discutate eu responsabili
tate. reprezentativa de tineret a 
României și-a propus să Imbu- 
nătăteas i circulația balonului, 
finalizarea, să renunțe la cărarea 
inutilă a mingii, preferind jocul 
simplu, glndit. incisiv.

Antrenorii Cornel Drăgușln și 
Angbel Iordănescu anunță pen
tru astăzi următoarea formație : 
Stingaciu — Pascu, Bucico. Belo- 
dedici. Weisenbacber — Ballnt. 
Cristea. Botezau — Văldean, Soa
re. O. Popescu. Lotul oaspeților 
(pregătit de antrenorul Dogan 
Adan) din care se va definitiva 
formația astăzi, este următorul : 
Acar. Eneln Kurtuluș (toți de la 
Beșiktas. liderul campionatului 
turc). Ostemlr. Duku (ambU de la 
Fenerbahce). Burner (de la Gata- 
tasarav). ArdeUer. Vardar. Cotak 
L Cotak n. Tufan. Carakoyun. 
Terdi. Ucar. Kagiayan.

Partida va fi condusă de un 
trio de arbitri din Austria. cu 
H. Brummeir. ta centra. G. Kapl 
șl A. Halder, la lirde-

Mirceo M. IONESCU

De cinci ani echipele noastre 
de juniori n-au mai cîștigat nici 
un meci oficial în deplasare ! 
Ultima victorie a fost obținută 
în 1980, de promoția lui Rednic, 
Dorel Zamfir, Gabor, C. Ilie, 
Alexa, Viscreanu, Matei, Bolba, 
cei care, un an mai tîrziu, aveau 
să aducă de la antipozi singura 
medalie a fotbalului românesc de 
la C.M. sau C.E. Interesant de 
subliniat e faptul câ victoria din 
1980 a fost obținută tot în Tur
cia și tot cu scorul de 1—0, golul 
de atunci fiind marcat de Gabor, 
dintr-o lovitură liberă. Acum, 
după cinci ani, a înscris Nuță, 
un alt jucător talentat, despre 
care începe să se vorbească tot 
mai mult, care a marcat din ac
țiune, în urma unei faze gîndite 
de craioveanul Badea, un fel de 
Bălăci în... miniatură. Să conti
nuăm cu comparațiile de acest 
fel credem că nu este necesar. 
Este necesar însă să arătăm ce 
importanță prezintă victoria de 
la Istanbul pentru evoluția vii
toare a echipei, o echipă alcă
tuită și pregătită de Nicolae Be- 
lizna, care a fost sprijinit tot mai 
mult în ultimele luni de antreno
rul federal Gheorghe Ola. Și tre
buie să spunem, înainte de toate, 
că acest succes reprezintă un 
ATU MORAL în abordarea celor
lalte două meciuri — mult mai 
grele — ale sezonului. Dar una 
este, desigur, să pled la drum 
avînd Ln cont două puncte mari, 
de afară, și cu totul altfel în 
condițiile unui eșec, sau chiar 
ale unui rezultat egal. Acest 1—0 
de la Istanbul înseamnă, deci, 
start bun ln preliminările primu
lui campionat european de ju
niori organizat după modelul ce
lui de seniori. Fină la capătul 
acestor preliminarii, însă, drumul 
e hmg șl greu de străbătut. Iar 
echipa victorioasă pe malul Bos
forului, pe cel mal mare stadion 
al Istanbulului. mai are încă 
multe de învățat. „Ea are un 
nucleu de jucători valoroși — 
sublinia, la reîntoarcerea în țară, 
Mihai Ioneseu, secretarul F.R.F. 
Este vorba de portarul Leu (cel 
mii bun în medul eu Turcia), 
de fundașii Zamfir și Pojar, de 
mijlocașii Badea, D. Sava fi Pis
tol (acesta din urmi fiind mo
mentan indisponibil). Și mai e- 
xistâ și la celelalte loturi clțiva 
juniori buni, care pot face față

• preliminariilor acestea grele. Mă

gîndesc la un Harșani, un Beje- 
nariu. un Cristian Sava, un 
Stroia. Fond de talente există, 
totul e să le facem competitive 
în întrecerile oficiale ale junio
rilor".

La Istanbul, echipa a jucat 
BINE FAZA DE APARARE, CU 
Leu, cu Zamfir fără greșeală la 
marcaj, cu fundași laterali vigu- 
roși și preciși. De la mijloc 
spre... înainte încep însă proble
mele. Lupu și Chircă au greșit 
multe pase ușoare, iar Nuță și 
Chivu, cele două vîrfuri, au cam 
evoluat fără nerv, mai ales pri
mul, deși el este cel care a mar
cat. „S-a ieșit dificil din apărare, 
considera imediat după meci an
trenorul Gh. Ola, s-a acționat 
deseori precipitat, fără iuțeala 
lansării contraatacurilor, fără 
calmul necesar organizării atacu
rilor poziționale.. Aici mai avem 
încă mult de muncă". Este foarte 
adevărat. La fel de adevărat ca 
și faptul că abia după intrarea 
rapidului Henzel și, mai ales, 
după ce petroșeneanul și Nuță au 
început să-și schimbe derutant 
locurile, apărarea masivă și as
pră a echipei gazdă a început să 
cedeze, golul marcat fiind o mos
tră de cum trebuia să se joace 
de la început. Dar, timp pentru 
rezolvarea acestor probleme exis
tă. Ce-ar mai putea să fie spus? 
Poate doar ce-a... spus antreno
rul Belizna în vestiarul stadionu
lui ..Ismer Inonii" : „Mă bucur 
ca un copil pentru acești copii, 
pe care-i iubesc ca pe copiii 
mei. Aveau nevoie de această 
victorie pentru a merge mai de
parte...". Iar ,,mai departe" este 
ziua meciului următor, cel cu 
Cehoslovacia, de la 1 mai, tot 
în deplasare. Atunci va fi și mai 
greu, acolo sperăm mult ca 
această echipă de juniori să-și 
susțină cu brio examenul ei de 
maturitate. Pentru a valorifica 
din plin frumoasa victorie de 
debut, obținută în fața unui ad
versar tenace și ambițios, care a 
făcut tot ce-a putut pentru a 
cîștiga. A cîștigat însă echipa 
lui Leu cel pe care echipa l-a 
vrut între buturi, fiindcă, zi
ceau coechipierii lui, cu doi ani 
in urmă într-o partidă amicală, 
pe același stadion, „apărase to
tul. plnă și un penalty".

Laurențiu DUMITRESCU
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ȘTIRI • ȘTIRI
DE LA CLUBUL SPORTIV 

DINAMO BUCUREȘTI

I Biroul secției de fotbal a clu
bului Dinamo București, analizind 
comportarea antrenorului Cornel 

IDinu, a hotărît destitujre^ lui 
din funcția de antrenor ‘ principal 
al echipei de fotbal, el făcîndu-se 
vinovat de crearea unei atmosfe- 

Ire necorespunzătoare muncii în 
cadrul echipei, de încălcarea 
normelor de comportare, la care 

Ise adaugă serioase deficiențe în 
conducerea tehnică a unei echipe 
cu posibilități mult mai mari de 
afirmare pe plan intern și inter-

I național. C. Dinu a fost trecut 
să activeze la Centrul de copii și 
juniori al clubului Dinamo Bucu
rești.

I® ABONAMENTE LA SPORTUL 
STUDENȚESC. Pentru cele cinci 
partide pe care le mai are de

I susținut pe stadionul din Regie, 
clubul Sportul studențesc a pus 
în vînzare abonamente care se 
pot procura de la sediul clubului 

Idin strada Ștefan Furtună nr.
140.

DIVIZIA „C“-
REZULTATELE

ETAPEI A XVII-a

• CI.L Mecanica Sighet la prima înfringere (1-2 cu Minerul Bâiuț, în deplasare) • 
Dunărea Călărași (seria a IV-a) — singura echipa neînvinsă în campionat • Din nou 
schimbare de lider în seria a Xil-a : I.GI.M. Brașov pe primul loc • Scorul etapei : 
Aripile Bacău — Chimia Mârâșești 6-0 • In urma victoriei în deplasare, Minerul Pa
roșeni o revenit în fruntea seriei a Xl-a • Delta Tulcea a pierdut în deplasare (0-1 
cu Marina Mangalia), dar a râmas în fruntea „seriei dobrogene" • Relonul Sâvinești 
a cîștigat derbyul cu Carpați Gâlânești, insă pe primul loc in seria I a trecut Minerul 
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| LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Ie CÎȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 27 MARTIE. 
Cat. 1 : 4 variante 25% a 44.049 
lei ; cat. 2:3 variante 100% a 1 17.643 lei și 6 variante 25% a
4.411 lei ; cat. 3 : 8 variante 100% 
a 3.452 lei și 60 variante 25% a 
863 iei ; cat. 4 : 134 a 592 lei ; 

Icat. 5 ; 279,75 a 284 lei ; cat. 6 :
9.599,75 a 40 lei ; cat. 7 : 276,75 a 
200 lei ; cat. 8 : 4.908 a 40 lei. 
Cîștigurile de categoria 1 de 1 44.049 lei au revenit participanți-
lor : Florea Cristian, Ciuciu Du
mitru, Brînac Paul și Racovi- 
țeanu Neculai din București.Ie Informăm participantii care 

încă nu și-au procurat bilete 
pentru tragerea obișnuită PRO- 

INOEXPRES de mîinc, miercuri 2 
aprilie a.c., că ASTAZI este UL
TIMA ZI cînd mai pot participa 
la această tragere.

Ia A început vînzarea biletelor 
și pentru prima tragere LOTO 2 
din această lună, respectiv de

I duminică 7 aprilie,e In această perioadă, de la 
agențiile Loto-Pronosport și prin 

Ivînzătorii volanți din întreaga 
țară se poate procura, în afara 
celorlalte serii de loz în plic a- 
flate în vînzare, LOZUL PRIMĂ- I VERII, emisiune specială limita
tă, la care se atribuie autoturis
me „DACIA 1300" și mari sume 
de bani acordate suplimentar din 

(fondul special al sistemului.
Oriunde vă aflați, jucați la LOZ 

ÎN PLIC 1

SERIA i
Relonul Sâvinești — Carpați 

Gălăn-ești 2—0 (1—0), Minerul Va
tra Domel — Cetatea Tg. Neamț 
3—0 (1—0). Explorări-Viitorul 
Cîmpulung Moldovenesc — Con
structorul Iași 2—1 (0—1), Lucea
fărul Botoșani — Celuloza-Bradul 
Roznov o—l (0—0), Metalul Ră
dăuți — AJS.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 2—0 (0—0), Șiretul Paș
cani — Avîntul Frasin 2—0 (1—0), 
TEPRO Iași — Electro-Șiretul 
Bucecea 2—1 (1—0), Minerul Gura 
Humorului — Zimbrul Șiret 2—0 
(0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVII-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 22 p 
(27—16). 2. Minerul Vatra Dornel 
22 p (20—12), 3. Relonul Sâvinești 
21 p (30—10), 4. Carpați Gâlânești 
21 p (23—20)... pe ultimele locuri: 
14. A.S.A. Cîmpulung 12 p (16— 
27), 15. Luceafărul Botoșani 12 p 
(16—34), 16. TEPRO Iași 11 p
(14—30).

SERIA A H-a
Laminorul Roman — Mecanica 

Vaslui 0—1 (0—1). Unirea Negrești
— Victoria Tecuci 2—1 (1—1), A-
ripile Bacău — Chimia Mărășești 
6—0 (4—0), Inter Vaslui — Pe
trolul Moinești 1—0 (0—0), Tex
tila Buhuși — C.S.M. Borze ști 
2—0 (0—0). Foresta Gugești —
Constructorul-Flacăra Odobeștl 
0—0, Luceafărul Adjud — Letea 
Bacău 1—0 (0—0), Minerul Comă- 
nești — Viticultorul Pandu 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA VASLUI 24 p (30—12), 2. 
Aripila Bacău 23 p (39—16), 3.
Textila Buhuși 20 p (35—31)... pe 
ultimele locuri : 15. Luceafărul
Adjud 11 p (9—22), 16. Unirea 
Negrești ia p (13—36).

SERIA A ni-a
Marina Mangalia — Delta Tul

cea 1—0 (0—0), Avîntul Matca — 
Chimia Brăila 1—1 (0—0). Progre
sul Isaccea — Cimentul Medgi
dia 2—0 (1—0), Laminorul Viziru
— Portul Constanta 1—1 (1—0), 
T.M.U.-C.S.S. Medgidia — Petrolul 
Ianca 2—1 (0—0), Chimpex Con
stanța — Ancora Galați 0—1 
(0—0), D.V.A. Portul Galați — 
Voința Constanța 3—1 (1—0), Ș.N. 
Tulcea — Arrubium Măcin 2—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. DELTA 
TULCEA 23 p (30—6), 2. I.M.U, 
Medgidia 23 p (33—16), 3. Chimia 
Brăila 22 p (26-^37)... pe ultimele 
locuri : 15. Avîntul Matca 11 p 
(25—34), 16. Chimpex Constanța 
3 p (13—32).

SERIA A n -a
Chimia-Victoria Buzău — Du

nărea Călărași •—0. Rapid Fetești
— Unirea Slobozia 1—1 (•—1),
Metalul Buzău — LC-P-B. BoUn- 
ttn 2—0 (1—0. LS.C-LP. UI meni
— Victoria Tăndărei 5—0 (4—0). 
Viitorul Chirr.ogi — Petrolul 
Berea 0—•, Olimpia Slobozia — 
Victoria Lehliu 5—0 (4—0). Car
pați Nehoiu — A.S^A. Buzău 1—0 
(•—0), Constructorul Giurgiu — 
Ș.N. Oltenița 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : L DUNĂ
REA CALAKAȘI 25 p (31—12), 2. 
Olimpia Slobozia 22 p (30—17), 3. 
Chimia Buzău 20 p (29—18)... pe 
ultimele locuri : 15. I.S.CJ.P. Ui
meai 13 p (21—27), 16. Victoria
Tăndărei 12 p (16—34).

SERLâ A V-a
Carpați Sinaia — Petrolul 

Bâicoi 1—0 (0—0). Avicola Creve- 
dia — I.C.S.I.M. București t—i 
(1—1). MECON București — Chi
mia Brazi-Ploiești 3—0 O—O). Mi
nerul Filipesti — Abatorul Bucu
rești 2—1 (:—0), Vlscofil Bucu
rești — I.U.P.S. Chitila 2—0 
(1—0), Danubiana București — 
Sportul „30 Decembrie* 2—2 
(1—0). Tebr.ometal București — 
Luceafărul București 5—0 (3—0).
Poiana Ctmpina — Flacăra roșie 
București 3—0 (0—0), Aversa 
București nu a jucat.

Pe primele locuri : L PETRO
LUL BAICOI 22 p (20—22), 2. Da
nubiana București a p (24—26), 
3. I.C.S.I.M. București 20 p (36— 
17). 4. MECON București 20 p
(27—15)... pe ultimele locuri : 16. 
Aversa București 11 p (17—23) — 
din 17 jocuri, 17. Luceafărul 
București 10 p (20—40) — din 17 
jocuri.

SERIA A VI-a
Muscelul Cîmpulung — Dună

rea-Venus Zimnicea 4—0 (0—0), 
Cimentul Fleni — sportul munci
toresc Caracal 3—0 (0—0), Recolta 
Stoicăneștl — ROVA Roșiori 1—1 
(1—1), Textila Roșiori — știința 
Drăgăneștl-Olt 1—0 (0—0), Chimia 
Găeștl — Chimia Tr. Măgurele 
I—0 (0—0), Dacia Pitești — Elec
tronistul Curtea de Argeș 2—0 
(0—0), Metalul Alexandria — E- 
leetrica Titu- 2—1 (0—0), Progre
sul Corabia — Metalul Mija 4—1 
(3—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 25 p (34—12), 
2 Dunărea Zimnicea 19 p 
(20—16), 3. Chimia Găeștl 19 p 
(24—22) ... pe ultimele locuri : 15
Electronistul Curtea de Argeș 
13 p (14—24). 16. Știința Drăgă- 
nești 11 p (10—28).

SERL4 A Vn-a
Meca-fzs tm-ill șimian — Elec- 

troputeoe Craiova 0—0, Viitorul 
Drăgășani — Petrolul Ticleni 2—0 
(1—0), CJJl. Craiova — Metalul 
Rm. VUcea 3—0 (3—0). Dunărea 
Calafat — Diema Orșova 3—0 
(1—0). Metalurgistul Sadu — Jiul 
Rovinari 0—0, A.S.A.-Victoria 
Craiova — Progresul Băilești 2—0 
(1—0), Forestierul Băbeni — Ar
mătura Strehala 2—0 (1—0), Pan
durii Tg. Jiu — Constructorul 
T.CJ. Craiova — amlnat.

Pe primele locuri : 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 29 p 
(46—7) 2. Constructorul Craiova
21 p (25—14) — din 16 jocuri. 3. 
CJJ1. Craiova 18 p (18—15)... pe 
ultimele locuri : 14. A.S.A.-Victo- 
ria Craiova 14 p (20—32), 15. Me
talul Rm. VUcea 14 p (13—28), 16. 
Petrolul Ticleni 12 p (13—25).

SERIA A VlII-a
U.M. Timișoara — Metalul Boc

șa 3—0 (0—0), Minerul Moldova 
Nouă — C.S.M. Lugoj 1—1 (0—1), 
C-FJl. Arad — Victoria Ineu 3—0 
(2—0), Obilicl Sinmartinu Sîrbesc
— C.F.R.-Victoria Caransebeș
0—0, Unirea Tomnatic — Unirea 
Sinnicolau 1—0 (0—0), Șoimii Li- 
pova — Metalul Oțelu Roșu 1—0 
(1—0), C.S.M. Caransebeș — Ra
pid Arad 4—0 (3—0), Minerul
Anina — Minerul Oravița 3—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 23 p (26—16), 2.
C.S.M. Caransebeș 19 p (29—20),
3. U.M. Timișoara 18 p (29—19),
4. Minerul Oravița 18 p (28—24)... 
pe ultimele locuri : 14. Rapid A- 
rad 14 p (27—26) — penalizată cu 
2 p, 15. Victoria Ineu 14 p (23— 
38). 16. CJ.R. Arad 13 p (17—38).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Unirea 

Valea lui Mihal 1—0 (0—0), Olim
pia Gher.a — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 4—1 (2—0), Silvania
Cehu Silvaniei — Someșul Satu 
Mare 2—0 (1—0), Victoria Cărei
— Minerul Șuncuiuș 3—1 (0—0),
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Undo Satu Mare 0—0, Constructo
rul Satu Mare — Voința Oradea 
0—2 (0—0) Minerul Sărmășag — 
Chimia Tășnad 3—1 (2—0), Recolta 
Salonta — Oașul Negrești 3—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 24 p (23—9), 2. 
Recolta Salonta 22 p (23—13), 3. 
Unio Satu Mare 19 p (20—12), 4. 
Minerul Sărmășag 19 p (23—16)... 
pe ultimele locuri : 15. Silvania
Cehu Silvaniei IB p (ÎS—29), 16. 
Constructorul Satu Mare 7 p 
(11—29).

SERIA A X-a
Minerul Băiuț — C.I.L.-Mecani

ca Sighet 2—1 (2—0), Minerul
Borșa — Lăpușul Tg. Lăpuș 2—0 
(1—0), I.S.S.M. Sighet — Minerul 
Bălța 0—0, CHIMFOREST Năs&Ud
— Mureșul Luduș 2—0 (1—0), Me-
talotehnica Tg. Mureș — Minerul 
Baia Sprle 2—1 (2—1), Energia
Prundu Birgăulul — Oțelul Re
ghin 3—1 (0—1), CUPROM Baia
Mare — Electromureș Tg. Mureș 
2—1 (1—1), Minerul Rodna — 
Bradul Vișeu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI
GHET 29 p (39—8), 2. Metaloteh- 
nica Tg. Mureș 20 p (27—17). 3. 
Electromureș Tg. Mureș 19 p 
(28—14)... pe ultimele locuri : 14. 
Mureșul Luduș 13 p (21—21), 15. 
Minerul Borșa 13 p (21—28), 16. 
Bradul Vișeu 11 p (16—34).

SERIA A Xl-a
Inter Sibiu — Mecanica Orăștie 

0—0, Metalul Sighișoara — Mine
rul Paroșeni 1—2 (1—1), Dacia 
Orăștie — Soda Ocna Mureș 4—1 
12=-!). Viitorul-I.R.A. Cluj-Napoea 
-^fclinerul Certej 3—1 (1—0), Me
canica Alba lulia — Steaua-C.F.R. 
Cluj-Napoea 1—0 (0—0). Victoria
Călan — Metalul Aiud 1—0 (0—0), 
IMIX Agnita — Unirea Ocna Si
biului 1—0 (1—0), Tîrnavele Blaj
— Minerul-Știința Vulcan 1—1 
(1—1).Pe primele locuri : 1. MI
NERUL PAROȘENI 24 p (26—16),
2. Mecanica Orăștie 23 p (30—14),
3. Dacia Orăștie 19 p (30—-19). 4. 
Viitorul Cluj-Napoea 19 p (23— 
17)... pe ultimele locuri : 14. In
ter Sibiu 13 p (11—19), 15. Tîrna- 
vele Blaj 13 p (13—29), 16. Meca
nica Alba lulia 12 p (18—30).

SERIA A XII-a
Cimentul Hoghiz — Metalul Tg. 

Secuiesc 1—0 (0—0) , Progresul
Odorheiu Secuiesc — Nitramonia 
Făgăraș 2—1 (0—0). Mobila Mă
gura Codiea — Electro Sf. Gheor- 
ghe 1—0 (0—0), Utilajul Făgăraș
— Celuloza Zărnești 6—1 (1—0),
Viitorul Gheorgheni — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—1 (1—1) >
I.C.I.M. Brașov — Minerul Bălan 
2—c (1—0), Mureșul Topllța — Mi
nerul Baraolt 2—2 (0—1). Textila 
Prejmer — Metrom Brașov 2—1 
(1—0), Precizia Săcele nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 24 p (27—12), 2. Progre
sul Odorhei 24 p (26—18), 3. Me
talul Tg. Secuiesc 22 p (34—15)... 
pe ultimele locuri ; 16. Precizia 
Săcele 13 p (20—26) — din 17 
jocuri, 17. Textila Prejmer 10 P 
(9—29).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE SPORTUL D33
CONCURSUL SPECIAL

PE APARATE LA GIMNASTICA

DE LA MOSCOVA

MOSCOVA (Agerpres). — In 
concursul special pe aparate din 
cadrul competiției feminine de 
gimnastică de la Moscova, Ca
melia Voinea (România) s-a cla
sat pe locul 4 la sărituri și pe 
același loc la sol, 'cu 1S.93J și 
respectiv 19,125 p. Pe primele 
locuri s-au situat sportivele so
vietice Roksana Omeliancik la sol 
și blrnă. Elena Șușunova la să
rituri și Roksana Averkova la 
paralele.
ȘTEFAN RUSU - CiȘTIGÂTOR

IN TURNEUL DE LUPTE

DE LA ASCHAFFENBURG

La Asctialienburg (R.F. Ger
mania) s-au desfășurat Întrece
rile unui puternic turneu inter
național de lupte areco-romane, 
de pregătire și verificare înain
tea campionatelor europene pro
gramate la sfirșilul acestei luni 
la Leipzig. La această importan
tă competiție au participat șl o 
serie de luptători fruntași din 
lotul reprezentativ al țării noas
tre. Dintre aceștia, cea mai bu
nă comportare a avut-o multi
plul campion Ștefan Ru- 
su (cat. 74 kg), clasat pe pri
mul loc, înaintea francezului 
Martial Michler șl, respectiv, 
vest-germunulul Karl-lleinz Hel- 
bing. Rezultate bune au 
obținut șl Constantin Uță (cat. 
62 kg). Petre Cărare (cat. 62 kg) 
— clasați pe locul 2, precum și 

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

Mihai Cișmaș (cat. 52 kg),Gheor- 
ghe Savu (cat. 62 kg) șl Ivan 
Savin (cat. 100 kg) — locul 3.
• In concursul de lupte greco- 

romane pentru Juniori desfășurat 
la Pernik (Bulgaria), sportivii 
români Nicolae Nițoiu (57 kg) și 
Mircea Tril (90 kg) s-au clasat 
pe locul doi la categoriile res
pective. In competiția de lupte 
libere. Dumitru Preiit (categoria 
57 kg) și Petrișor Cruceanu 
(categoria 100 kg) au ocupat lo
cul trei.

GM. DE ȘAH

PENTRU JUNIOARE

TEL AVIV. — In campionatul 
mondial de șah pentru junioare 
n (jucătoare pină la 16 ani), ce 
se desfășoară la Petah Tikva, 
după 8 runde in fruntea clasa
mentului se află maestrele iugo
slave Mirona Marld șl Natașa 
Boikovid cu cite 6,5 p, urmate 
dk Isabela Klntzler (Franța) 6,5 
p, Anca Nicoarl (România) 5 p 
etc. In runda a 8-a Nicoară a 
remizat cu Noa Gal (Israel). In 
turneul masculin conduce Rochas 
(Chile) cu 6,5 p. urmat de Kosld 
(Iugoslavia) șl Horn (Elveția) cu 
dte 6 p. Claudiu Zetoena (Româ
nia) se află pe locul 18 cu 2.5 
(1) P-

TINERI BOXERI

VICTORIOȘI IN POLONIA

La Bydgoszcz (Polonia) s-a 
disputat un mare turneu Inter
național de box (tineret), la care 
au fost prezențl pugiliști din 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană. R.D. 
Germană, R.F. Germania, Franța, 
Italia, Finlanda, Suedia, Polonia. 
Tinerii noștri boxeri au lăsat o 

excelentă impresie, reușind să 
cucerească 4 locuri întii, iar fi
nala categoriei muscă s-a dispu
tat între Marcel Tudoroiu și Cris
tian Morea, cîștigată de primuL 
La cocoș, pe primul loc s-a cla
sat Daniel Dumitrescu, la pană, 
Daniel Măeran, iar la semiușoa- 
ră Mihai Leu, care a fost de
clarat și cel mai tehnic boxer al 
competiției. Marian Popa (semi- 
muscă) și Dumitru Caraman (u- 
șoară) au ocupat locurile trei. 
Antrenorul sportivilor noștri a 
fost Relu Auraș.

FLORIN SEGARCEANU

L-A ÎNVINS PE WARWICK

In turul trei de calificare pen
tru turneul de tenis de la Monte 
Carlo. Florin Segărceanu l-a în
vins cu 6—4, 6—1 pe Kim War
wick (Australia), iar spaniolul 
Roberto Arguello l-a eliminat cu 
6—2, 6—i pe iugoslavul Marko 
□stoja.

POLONIA A ClȘTlfiAT GRIPA
După cum se știe, in clasamen

tul rrupei „B“ a C.M. de hochei 
conduceau, la egalitate de puncte 
(11), echipele Elveției șl Poloniei, 
prima având avantajul unui go
laveraj mal bun. Ultimele două 
jocuri, disputate duminică seara 
ne patinoarul din Fribourg, au 
furnizat Lnsâ o mare surpriză. 
In timp ce Polonia a cîștigat In 
'ața Austriei cu 5—o (1—0, 2—0.
2—0). un med care se anunța 
mai grea decit cel al elvețienilor, 
aceștia au pierdut surprinzător 
partida cu Olanda (unde erau 
considerați dștigători siguri) cu 
scorul de 2—6 (1—1, 1—3, 0—2).

Și astfel, reprezentativa Polo
niei a cîștigat grupa ,,B“, promo- 
vind în prima gnipă valorică a 
C.M., iar alături de selecționata 
Ungariei, care și înaintea ultimei 
etape era retrogradată sigură In 
grupa „C“ formația Norvegiei

Turneul zonal feminin de șah

NOI VICTORII ALE JUCĂTOARELOR NOASTRE
Dana Nuțu, procentaj maxim după trei runde

Trei dintre reprezentantele noas
tre la Turneul zonal femindn de 
șah de La Tânnovo au fost vic
torioase In runda a 3-a. Marea 
macabră Elisabeta Polihroniade a 
învins-o frumos, în numai 25 de 
mutări, pe Pavlina Anghelova. 
intr-o variantă Lasker a Apărării 
sicdtoane, Polihroniade a utilizat 
o analiză pregătită cu secundan- 
tiufl său, antrenxxrul emerit Mircea 
Pavlov, a obținut un atac pu
berala, încheiat cu amenințări 
imparabdle de mat. Dana Nuțu 
a menținut ritmul ridicat ai sta r- 
tuiui său, câștigând, după între
rupere, In fața Mărgăritei Voiska 
(masa I ta echipa olimpică a

„B“ A C. FI. DE HOCHEI!
(altă surpriză 1) va juca și ea în 
sezonul viitor în grupa „C“. Cla
sament : L Polonia 13 p ; 2. El
veția 11 p ; S. Italia 10 p ; 4—6. 
Austria Japonia și Olanda câte 
I p : 7. Norvegia 4 p ; 8. Unga
ria 0 p.

FINALE
• In finala turneului mascu -

lin de la Milano, John McEnroe 
a ckspus de suedezul Andres 
Jarryd cu 6—4, 6—L
• S-a Încheiat și alt mare 

turneu masculin, cd de la Fort 
Myers, In finala căruia s-au tn- 
tfLnăt cehoslovacul Ivan Lendl și 
americanul Jimmy Connors. Vic
toria a revenit lui Lendl cu 6—3, 
6—2.

Bulgariei). Tlnăra Gabriela O- 
lărașu a depășit, se pare, tracul 
debutului intr-o competiție da 
asemenea anvergură, înviugând-o 
cu negrele pe experimentata ma
estri internațională, rnuLtopLa 
campioană a Cehoslovaciei, Kveta 
Eretova. Cristina Bădulescu, ju
când prea riscant, a pierdut la 
Bumiana Boladjeva.

Alte rezultate : Verb ci — Ivan- 
ka Va—1/», Grosch — Skacelikova
1—0, Brustman — Madl 1—0, Eren- 
ska — Jagodinska 1—0, Modrova
— Wiese V»—»/» (r. 4), Madl — 
Grosch 6—1 (intr. r, 2).

în clasament : Nuțu, Erenska 
(iPodomda) 3, Verocl (Ungaria), 
Brustman (Poiontia) 21/». Bolad- 
jeva (Bulgaria) 2, Polihroniade 
l1/» (din 2 partide), Bădulescu, 
Olărașu 1V» ate.

în runda a 4-a se disipută par
tidele : Danova — Nuțu, Olărașu
— Verocl, Boladjeva — Polihro
niade, Wiese — Bădulescu, Voiska
— Eretova, Ivanka — Grosch, 
Skacelikova — Brustman, Madl — 
Erenska, Jagodinska — Modrova, 
Anghelova — liberă. Luni a fost 
zi de odihnă.

LA TENIS
, Turneul feminin de La Palm 

Beach Gardens s-a incheiat ou 
victoria americancei Kathy Hor
vath cane a dispus in finală de 
Petra Delhees (Elveția) cu 3—4, 
6—3, 6—3.
• La Tunis, în finală, victoria 

a revenit lui Hans Schweier 
(R.F.G.) care a întrecut pe com
patriotul său Wolfgang Poț>p ou 
6—4, 6—».

în ultimul joc din serie, România — R.F.G. 3-0
In sala „ScandinaviunV* _ din 

Goteborg au continuat între
cerile din cadrul Celei de a 
38-a ediții a Campionatelor 
mondiale de tenis de masă.

In ultimul joc din serie, re
prezentativa feminină a Româ
niei a susținut un meci foar
te important cu formația R. F. 
Germania, de rezultatul căruia 
depindea rămînerea in elita 
acestui sport. Evoiuînd foarte 
bine, fetele noastre au obți
nut o categorică victorie cu
3—0 : Maria Alboiu — Anke 
Olschewski 2—1 (—17. 8, 8), 
Otilia Bădescu — Katia Nol- 
ten 2—0 (18, 19). Alboiu, Bă
descu — Olschewski, Fazei
2—0 (13, 16).

ALTE REZULTATE : cate
goria I — feminin : Suedia 

S a încheiat cca (ic a 23-a ediție a „Cupei F.D. Ciclism"

AlfRGĂTORII ROMANI S-AU COMPORTAT OKORABIL 
ÎNTR-0 COMPANIE VALOROASA

Duminică s-a încheiat la Con
stanța competiția ciclistă inter
națională „Cupa F.R.C.". Actuala 
ediție a întrecerii (a 28-a) a fost.
indiscutabil. cea mai 
alergare găzduită de 
oraș maritim datorită.

disputată 
frumosul 
pe de o

parte, valorii ridicate a oaspeți
lor. iar pe de alta comportării 
meritorii a reprezentanților noș
tri, care s-au străduit și, în
mare parte, au reușit să concu
reze onorabil în compania unor 
rutieri redutabili, precum cei 
din R. D. Germană, în maiori- 
ta te campioni mondiali de dwid. 
din Cehoslovacia și Ungaria. Vic
toria finală în această frumoa
să întrecere a revenit căpitanu
lui formației R. D, Germane. 
Thomas Barth, urmat, la o mi
că diferență de timp (12 secun
de) de colegull său de echipă 
U. Raab. Pină aici, rezultat nor
mal. Mai departe a intervenit, 
însă, o plăcută surpriză. Pe locu
rile 3—5 în clasamentul la care 
ne referim (întocmit pe baza 
timpilor adiționali din toate cele 
7 etape ale „Cupei") s-au situat 
în ordine : 3. - Gh. Lăutaru (la
57 sec. de lider), 4. M. Romaș- 
canu (la 2:52) și 5. C. Paraschiv 
(la 3:12), toți trei reprezentanți 
ai clubului Dinamo, component! 
ai lotului republican, susceptibili 
de selecție în echipa reprezenta
tivă pentru „Cuirsa Păcii".

Iată acum cîteva aspecte dân 
desfășurarea ultimelor trei etape 
ale „Cupei F.R.C.“. Etapa a 5-a 
s-a derulat pe o distanță de nu
mai 20 km, pe șos. Constanța — 
Basarabi. 20 km parcurși, însă, 
contratimp individual, pe o vre
me rece, cu vtnt, pe un traseu 
cu urcușuri și ooborîșuri. In ast
fel de condiții, cicliștii români 
s-au luptat pentru o cât mai fru
moasă comportare, iar strădaniile 
lor au fost încununate de suc
ces. Faptul se desprinde, de alt
fel, urmărind clasamentul : L U. 
Raab (R.D.G.) 27:50, 2. K. Li-

— Iugoslavia 3—0, Hong Kong
— Franța 3—0 (!), R.P.D. Co
reeană — Japonia 3—0, Coreea 
de Sud — U.R.S.S. 3—0, Un
garia — Anglia 3—0, R.P. Chi
neză — Belgia 3—0, Olanda — 
Cehoslovacia 3—2 ; masculin : 
Iugoslavia — Italia 5—0, Ja
ponia — Franța 5—4, R.P. Chi
neză — R.P.D. Coreeană 5—0, 
Coreea de Sud — S.U.A. 5—1, 
India — Danemarca 5—4 (!), 
Suedia — Anglia 5—1, Polonia
— Hong Kong 5—3, Ungaria
— Cehoslovacia 5—2, Ceho
slovacia — Polonia 5—4,
S.U.A. — Hong Kong 5—4, 
R.P.D. Coreeană — Coreea de 
Sud 5—1, R.P. Chineză — Un
garia 5—0, Franța — Danemar
ca 5—0, Iugoslavia — Anglia 
5—3, Suedia — Japonia 5—2.

powski (Skoplest — Cehoslova
cia) 28:47, 3. Gh. Lăutaru (Dina
mo) 28:50, 4. O. Cel ea (Steaua) 
28,53, 5. C. Popa (Steaua) 28:55
6. S. Oprescu (Olimpia) 28:59
7. Gh. Kleinpeter (Dinamo) 29:08
8. Th. Barth (R_D.G.) 29:09. 9. C. 
Paraschiv (Dinamo) 29:11, 10. O. 
Tudorache (Steaua) 29:1X

Penultima zi a „Cupei" a pro
gramat etapa a 6-a : Constanța
— Babadag — Constanța (130
km), desfășurată pe un timp în
sorit, dar răcoros, cu vtat, tap*, 
care a determinat ca peste ju
mătate din totalul ooncurenților 
plecați în cursă să uree, rând pe 
rînd, in mașina de depanare 
S-au înregistrat 58 de abandonuri 
din totalul de 113 concur en ți. 
A fost o cursă de triere severă, 
chiar foarte dură, în care s-a a- 
lergat fără nid un menajament. 
Cicliștii din R. D. Germană au 
impus, bineînțeles, ritmul, căruia 
i-au rezistat cu succes o bună 
parte dintre cicliștii români, prin
tre care și O. Tudorache. Cr 
Neagoe, O. Cel ea. (Steaua). N. 
AlduHea și St. Bulăreanu (Meta
lul Plopeni) etc. Clasament : 1.
U. Raab (R.D.G.) 3h29 :02, 2. Th. 
Barth (R.D.G.), 3. J. Pohl (Vor- 
wărts), 4. Th. Schnelle (Vor- 
wărts), 5. N. Aldulea (Metalul
Plopeni) etc. — toți același timp.

Ca de fiecare dată, etapa fi
nală (a 7-a)T a „Cupei F.R.C." 
a fost o alergare pe cir
cuit, disputată pe un traseu 
din stațiunea Mamaia. Din aceas
tă etapă menționăm tentativa de 
evadare a lui C. Nioodae (Dina
mo), I. Brida (Skoplest) șl O. 
Mitnan (Voința Buc.), care au 
alergat împreună opt ture, fiind 
apod „prinși", victoria revenind 
lui U. Raab, care a parcurs 50 
km în lhl7:56, urmat de J. Rich
ter (Vorwărts), 3. U. Ampler 
(R.D.G.), 4. F. Boden (R.D.G.)
— toți același timp.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

OTBAL 
■meridioMe

PRELIMINARIILE C.M.

IN ZONA AMERICII DE SUD: 
la QudJto, Ecuador — Uruguay 
0—2. Au înscris ; Saralegui și 
Fnancescoli. La primul loc în cla
sament candidează Chile (5 p) 
și Uruguay (4 p). Meciul deci
siv va avea loc La Montevideo, 
între Uruguay și Chile (7 apri
lie). Pentru a obține calificarea 
campioana Americid de Sud (U- 
ruguay) are nevoie de victorie.

IN ZONA ASIEI : la Kuala 
Lumpur, Malayesia — Nepal 5—0 
(5—0). In clasamentul grupei 3 
conduce Malayesia cu 5 p (3 j), 
urmată die Coreea de Sud 2 p 
(2 j) și Nepal 1 p (3 j). Coreea 
de Sud va susține ambele jocuri 
(Ultimele din grupă) pe teren 
propriu.

ÎN ZONA AFRIcn : La Luanda, 
Angola — Algeria 0—0. Returul 
La ÎS aprilie ; la Tunis : Tunisia
— Coasta de Fildeș 0—0 (in tur: 
1—1). Tunisia s-a calificat pentru 
etapa următoare.
• In C.M. . de juniori : Etiopia

— Nigeria 1—1 (in tur 1—3). Ni
geria s-a calificat pentru turneul 
final.
• în CJ£. de juniori II : Ceho

slovacia — U.R.S.S. 0—1 (în tur 
1—2). Selecționata Uniunii Sovie
tice s-a calificat pentru turneul 
final-

CAMPIONATE
R, F. GERMANIA (et. 25) : Bie

lefeld — Hamburg 4—1, Uerdin- 
gen — Frankfurt 1—1. Bayern 
Mtlnchen — Dtlsseldorf 6—0, KOln
— Mannheim 0—0, Dortmund — 
Stuttgart 4—1 !, Karlsruhe — Le
verkusen 0—0. Braunschweig — 
Monchengladbach 0—4 !, Bremen
— Schalke 2—1 (Kaiserslautern — 
Bochum, amînat). Pe primele 
locuri : Bayern 36 p. Bremen 
34 p, Mbnchengladbach 30 p. Pe 
ultimele : 17. Braunschweig 16 p. 
18. Karlsruhe 15 p.

BELGIA (et. 24) : Andertecht
— Beerschot 2—0, Malines — Wa
regem 1—6, Lderse — La Gan- 
toise 1—0, Beveren — St. Nicolas
4—0, Cercle Bruges — Waterschel 
0—0. Standard Li£ge — F.C. Bru-

ATLET1SM • Cursa de 10 km 
de La New Orleans (S.U.A.) a 
revenit portughezului Carlos Lo
pes, în 28:16. Pe locurile urmă
toare ' ken vanul Mike Musyoki 
— Z8:20 și neozeelandezul Rex 
Wilson — 28:32. în proba femi
nină, a cîștigat sportiva englezi 
Wendy Sly — 32:14, urmată de 
norvegianca Grete Wairtz — 32:50. 
• Concursul de cros de La Mi
lano a fost dominat de atleții e- 
tiopieni, clasați pe primele trei 
locuiri : Fiseha Abebe, înregistrat 
pe 9,5 km cu 32:45,2. urmat de 
Bekeie Debele — 32:45.9 și Wo- 
dajo Bulti — 32:46,5. Pe locul 
patru s-a situat americanul Pat 
Porter — 32:46,9. La Los An
geles, americanul Dennis Lewis 
a câștigat proba de săritură în 
înălțime, cu 2,33 m.

O fază din campionatul Angliei : sîmbătă, Q. P. Rangers — 
Watford 2—0. Iată-l pe Fillery (al treilea din dreapta) înscriind 
in poarta apărată de Coton Telefoto : A.P.—AGERPRES

ges 0—4 !, Lokeren — F.C. Liege 
1—1, Antwerp — S erain g 3—1, 
Courtrai — Racing Jet 3—L. Pe 
primele locuri : Anderlecht 43 p, 
Waregem 34 p, F.C. Lidge și F.C. 
Bruges cu câ*>e 32 p. Pe ultimele: 
17. St. Nicolas 16 p, 18. Racing 
Jet 11 p.

U.R.S.S. (et. 5) : Spartak — E- 
revan 0—0, Dinamo Tbilisi — Voro- 
nej 0—0. Alma Ata — Dinamo Mos
cova 0—0, Torpedo — Donețk 
0—0, Kutaisi — Rostov 0—0, Baku
— Zenit 2—L, Cemomoreț Odesa
— Vilnius 2—3. Dinamo Kiev — 
Harkov 2—6, Dnlepr — Dinamo 
Minsk 1—0. Pe primele locuri : 
Spartak și Dinamo Tbilisi cu cîte 
7 p. Pe ultimele : 17—18. Zenit și 
Cemomoreț cu cîte 2 p.

ANGLIA (meci restant din eta
pa a 3i-a) : Liverpool — Man
chester Utd. 0—1 î Manchester 
este pe locul 3 cu 58 p (32 j), 
după Everton 63 p (30 j) și Tot
tenham 60 p (31 j).

SPANIA (et. 31) : Atletico Ma
drid — Bilbao 0—0, Real Sode-

• TELEX • TELEX •
BOX > în turneul de la Halle 

(R.D.G.), la cat. semimijlocie pe 
primul loc s-a clasat Jose Her
nandez (Cuba), care l-a învins, 
în finală, la puncte, pe Schmitz 
(RJ3.G.). Iată și al ți câștigători : 
semimuscă : Kik Tchan Rim 
(R.PJ3. Coreeană) ; pană : SoMet 
(Cuba) ; semi ușoară : Horta
(Cuba); mijlocie: Maske (R.D.G.): 
supergrea: Kormiiișin (U.R.S.S.).

CICLISM • Cursa de la Ha- 
relbeke (Belgia) a revenit aius- 
tralianiuLui Phil Anderson, care 
a parcurs 225 km în 5h33,

LUPTE • „Cupa Mondiadă" la 
lupte libere s-a încheiat La To

dad — Real Madrid 0—3, C.F. 
Barcelona — Gijon 2—0, Valencia
— SeviJLa 0—0, Malaga — Esipanol
1— L, Hercules — Valladolid 2—1, 
Murcia — Santander 3—1, Betis
— Zaragoza 2—0, Osasuna — Elche
2— 2. Pe primele locuri: C.F. Bar
celona 56 p, Atletico Madrid 
41 p, Gijon 38 p, Real Madrid 
și Bilbao, cu cite 36 p. Pe ulti
mele : 17. EJlche 23 p, 18. Murcia 
20 P.

CAMPIONATUL DIN S.U.A.
A FOST SUSPENDAT I

Liga de fotbal nord-americară 
(NASL.) a tiatărft să suspende 
campionatul din acest an, deoa
rece numai două cluburi L— To
ronto BUzzard și Minnesota Stri
kers — au putut pcrezenita garan
țiile financiare necesare la pre
zentarea Înscrierilor.

Anunțând această știre, dive 
Toye, președintele Ligii, a adĂu- 
Sat că, după părerea sa, „fotba
lul va putea fi reorganizat in 
America de Nord, iar in 1986 se 
va disputa un nou campionat".

ledo (Ohio) ou victor La echipei 
UJi.S^. — w p, urmată in oLa- 
samemtufl final de formațiile 
S.U.A. — 8 p, Japoniei — 6 p. 
Cubei — 4 p. în meciuâ decisiv: 
UR^.S. — S.U.A. 7—3.

ȘAH > Turneul zonal mascu
lin de 1a Manila (Filipino) a fost 
câștigat de Qi Jinigkuan (R. P. 
Chineză), cu 7,5 p din 15 po
sibile. • Turneul desfășurat „sis
tem elvețian" de la Budapesta 
s-a încheiat cu victoria marelui 
maestru Istvan Farage (Ungaria), 
cu 8 p, urmat de Gheorghiev, 
Kirov, Radulov (toți Bulgaria) 
cu 7 p.'

VOLEI • în turneul feminin 
de la Hong Kong, echliipa R. P. 
Chineze a întrecut cu scorul de
3—0 (2, 7, 13) formația Bra
ziliei.


