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Ieri, la Craiova, in preliminariile C. M. de fotbal

ROMÂNIA-TURCIA 3-0 (3-0)
• „Tricolorii" au jucat bine în prima repriză, cînd și-a« asigurat

victoria • Cămătaru [2] și Hagi, autorii golurilor
CRAIOVA, 3 (prin telefon). 

Start lansat al „tricolorilor- in 
stagiunea ’85 a preliminariilor 
C.M., aplaudat de spectatorii 
prezent! pe Stadionul Central 
și, desigur, pe placul nenumă-

circ» 25 m_. „tricolorii*  au 
conferit in continuare, superio
rității lor teritoriale un plus 
evident de luciditate atlt la 
construcție, cit și la finalizare 
De aici înainte apărătorilor

Cămătaru șutează puternic, marcistd cel de-al treilea gol al echi
pei României ta meciul de ieri. Telefoto : AGERPRES

raților iubitori ai fotbalului 
aflați In fata televizoarelor și 
aparatelor de radio. Echipa 
noastră reprezentativi, pregă
tind cu toată seriozitatea dis
puta de azi, a depășit relativ

ROMANIA 3 (3}
TURCIA 0 (0)

Stadion Centrai ; terea 
toarte bun ; timp frumos; 
spectatori — dres N MS. 
Suturi : 1»—» ape poartă: 
19—1). Corners : »—1. Aa 
marcat t HAGI (mln. XI), 
CAMATARU (mtn M șl 
«1.

ROMANIA : Lung — Ne- 
grilă, IORGULESCU, Ște- 
tănescu, UNGUREANU — 
REDNIC, IRIMESCU, Ma- 
teut (mân. 58 LĂCĂTUȘ). 
HAGI — Coras (mln. TI 
Balacl). CAMATARU.

TURCIA ; Arii — Muj- 
dat, Kemal, A. Kerim, 
SEMIH — Metin, HUSEYN, 
YUSUr, Senol (mln. 46 
Hasan) — Rldvan, Selcuk 
(mln. 75 Iskender).

A arbitrat foarte bine I. 
Ben-Itzhak (Israel).

Cartonașe galbene :
YUSUF.

repede emoțiile inerente începu
tului de sezon competițional ofi
cial, instalîndu-se, treptat, cu 
autoritate la cîrma jocului. Și 
cum HAGI a reușit deschide
rea scorului In prima treime 
a partidei, transformînd impe
cabil • lovitură liberă de la

Kemal și Yusuf le va fi din ce 
in ce nud greu să-i pă
zească pe Coras și Cămă
taru. ambii derutanți prin ieși
rile din dispozitiv și pericu
loși cind au găsit culoare de 
șut Forcingul tricolorilor, 
prompt alternat, la atacurile 
eșuate, cu un presing metodic, 
îl silește pe oaspeți să intre 
in panică și să gafeze. Nu va 
trece mult și, in mln. 23, CA
MATARU, interceptând mingea 
trimisă eu mina de Arif spre 
A. Kerim, il ocolește eu abi
litate, pe partea închisă, pe 
portarul ieșit, după care pla
sează balonul la colțul scurt : 
2—0 pentru România. Echipa 
Turciei ne apare vădit șocată 
și replica ei, orientată cu pre
cădere pe flancul sting al ata
cului, n-are consistență. In 
timp ce ofensiva formației 
noastre, impulsionată de un 

„mijloc*  din care se desprind 
Hagi și Rednic, creează în min.
38 o fază de gol, dar Mateuț, 
servit la 6 m de Hagi, lovește 
defectuos balonul. Hagi, as
tăzi irezistibil, se exprimă 
printr-un variat registru teh- 
nico-taetic și pasa lui, lungă, 

din lateral dreapta, il găsește 
pe CĂMĂTARU bine plasat 
in careul advers : un stop pe 
piept, apoi un voleu și mingea 
expediată la colțul scurt nu 
poate fi parată : 3—0...

Gheorghe NICOLAESCU

gol 
al lui 

anunța 
ta 

De

CU ANGLIA

loan CHIRILA

{Continuare In pag. 2—3)

Mateuț. sur- 
inventivita- 

ne amen
de schim-

noas- 
joace, 
joace, 
lungi 
Arif.

SPRE MECIUL

CRAIOVA, 3 (prin 
telefon). A fost o fru
moasă după-amiazi de 
fotbal. A venit mai ta
tii golul lui Hagi, parei 
ta amintirea 
asemănător. 
Bălăci, 
metoma 
meciul 
această 
noștri au forțat prin Că
mătaru, care nu a mai 
ratat ca acum trei ani 
ta pamida eu fotbaliștii 
lusitani. punctind de 
două ori. ca forța lui 
deosebită, care a dis
locai apărarea înver
șunată a formației tur
ce. La 3—0, echipa 
tri a continuat si 
ți uneori si se 
intinzînd „covoare*  
spre poarta lui 
Hagi, micul „compresor*  
al echipei naționale, a 
dominat prima repriză 
prin șarje pe toate 
culoarele. Si ne a- 
mintim frumoasa lui 
pasă la al doilea gol 
marcat de Cămătaru, 
si ne amintim centrarea 
k.o. spre 
prins de 
tea pasei, «1 
ttm ta special

unui 
cri

care
Craiovei 

eu Benfica.
da:i, fotbaliștii

CLASAMENTUL
GRUPEI A III-a
In urma rezultatului înregistrat 

ieri, la Craiova, clasamentul gru
pei a m-a arată astfel :

C
4
4
2
•

1. Anglia 3 3 0 0 14— •
2. Irlanda de Nard 4 2 0 2 5— 5
3. Finlanda 4 2 0 2 4— 0
4. România 110 1 5— 3
5. Turcia 3 0 0 3 1—13

Următoarele partide sînt pro
gramate la 1 mal : Irlanda de 
Nord — Turcia și România — 
Anglia.

(Continuare in pag. 2—3)

De azi, în Capitală

CEI MAI BUNI SĂRITORI JUNIORI
SE ÎNTREC PENTRU „CUPA CARPA1T1

Cei mai buni săritori juniori 
din tară își dispută, de astăzi 
pînă sîmbătă, la bazinul „23 
August" din Capitală, întâieta
tea in tradiționalul concurs do
tat cu „Cupa Carpați". Printre 
competitori se află și componenți 
ai lotului național (Luana Pă- 
tac, Daniela Lovi, Daniela Po
pa, Arina Manta, Georgeta An- 
tofie. Ileana Anghel, Olimpia 
Roșu. Ion Petrache, Nicolae 
Lepăduș, Florin Avasiloaie, 
Siegfried Fredel, Cornel Cibu, 
Petru Popa ș-a.) care susțin,

cu acest prilej, și o verificare a 
pregătirilor efectuate în per
spectiva celor mai importante 
concursuri internaționale din 
acest an : Campionatele euro- 
pene și Balcaniada.

întrecerile pentru „Cupa Car
pați" se desfășoară (în fiecare 
zi de la ora 9,30 și de la ora 
16) după următorul program : 
joi: trambulină 1 m băieți și fe
te ; vineri : trambulină 3 m 
băieți și platformă fete ; sîm
bătă : trambulină 3 m fete și 
platformă băieți.

GOLGETERIl

4 — Robson (Anglia) : 3 —
Woodcock, Hateley (Anglia) ; 2 
— Cămătaru, Hagi (România), 
Barnes (AngUa), Llpponen (Fin
landa) ; 1 — Geolgău (România), 
Anderson, Sansom (Anglia), 
Armstrong, J. O’Neill. M. O ’Neill, 
Whiteside (Irlanda de Nord), 
Hjelm, Valvee (Finlanda), Tu- 
fekei (Turcia). Autogoluri : r — 
lorgnlescu (pentru Irlanda de 
Nord)

FOCSANI, 3 (prin telefon). 
Ediția a 36-a a Campionatului 
national de baschet feminin s-a 
încheiat miercuri în sala Vran- 
cea cu victoria echipei Uni
versitate» C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (antrenor Nicolae Mar
tin) — 82 p, urmată in clasa
ment de : 2. Voința București 
79 p, 1 Olimpia București 78 
p, A Progresul București 72 p, 
5. Politehnica C-S.Ș. Timișoara 
59 p, L Politehnica Sportul 
Studențesc București 63 p. For
mația clujeană — pentru a pa
tra oară campioană în ultimii 
5 ani — lșl datorează victo
ria bunei pregătiri, spiritului 
de echipă șl fructuoasei cola
borări dintre C.S. Universita
tea și C.S.S. Viitorul, de la 
Clubul sportiv școlar (antrenor 
H. Pop) provenind nu mai pu
țin de 6 jucătoare, dintre care 
3 (Tunde Eniedy, Aurora Dra- 
goș și Ildico Marases) sint 
componente ale lotului națio
nal de cadete.

combatante. Olimpia a cendug, 
datorită unul bun joc pozițio
nal, plnă spre jumătatea repri- 
zel secunde, după care presin
gul prelungit al campioanelor 
le-a adus acestora egalarea. 
Olimpia a mal condus cil

73—66. după care studentele, ca 
Magdalena Pall. Gabriela Kiss, 
Gheorghița Bolovan, Gabriela
Mărginean și Vergtnia Popa in 
teren, s-au desprins decisiv. 
Ău marcat : Pali 38, Kiss
31, Mărginean 5, Popa 2, 

Sandor 8. Bolovan X Czegledy
8, Costanașiu 2 pentru Invin-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare fn pag. 2—3)

Echipa Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, din' nou cam
pioană la baschet Foto : loan LESPUC-Cluj-Napoca

Azi, In Divizia „A“ la handbal masculin

H.C. MINAUR BAIA MARE-STEAUA 
UN DERBY AȘTEPTAT CU MARE INTERES

BAIA MARE, 3 (prin telefon), 
Campionatul masculin de hand
bal Divizia „A*,  ediția a 27-a, 
se apropie de sfirșit. Apogeul 
aprigelor dispute il va consti
tui partida de joi, găzduită de 
sala „Dada*  din localitate, de 
la ora 16,30, dintre principale
le protagoniste ale întrecerii, 
H.C. Minaur Baia Mare și 
Steaua.

Oaspeții maramureșenilor se 
prezintă la această tntîlnire In 
postură de lideri. învinși ia 
București, în meciul tur, ei 
doresc desigur, victoria la Baia 
Mare, nu numai pentru a se 
elibera total de emoții, ci și 
pentru a asigura izbîndei lor 
din campionat valoarea cu care 
ne-au obișnuit ani la rînd. Nu 
le va fi însă, lui Vasile Stin
gă și colegilor săi, deloc ușor. 
Stimulați de excelenta compor
tare în actuala ediție a „Cu
pei I.H.F.*,  în finala căreia 
vor evolua în compania echi
pei sovietice S.I.I. Zaporoje, 
la 14 și 21 aprilie, handbaliștii 
de la H.C. Minaur Baia Mare 
vor să-și bucure suporterii cu 
un nou succes.

în formație completă, cu am
biții sporite, băimărenii vor da, 
desigur, steliștilor o replică 
puternică™

Meciul este așteptat cu un 
mare interes. Miercuri la amia
ză, în mal puțin de două ore 
s-au epuizat toate cele peste 
2000 de bilete și dacă sala 
„Dacia*  ar fi avut de 3 sau

4 ori capacitatea mal mare tot 
n-ar fi putut satisface solici
tările numeroșilor și entuziaș
tilor suporteri maramureșeni al 
handbalului.

Ceea ce așteptăm de la 
acest derby este un spectacol 
de zile mari, ca o confirmare 
a valorii echipelor noastre de 
club, o angajare totală pentru 
reliefarea frumuseții acestui 
sport, o atmosferă de deplin 
fair-play. Adversari azi, intr-un 
meci cu miză mare. Măricel 
Voinea și Vasile Stingă, Ma
rian Dumitru și Gh. Co vaci o. 
Dumitru Berbece și Mircea Pe- 
tran, alți handbalișți fruntași 
din echipele H.C. Minaur Baia 
Mare și Steaua, vor fi mîine 
colegi în reprezentativa Româ
niei, vor lupta umăr la umăr 
pentru victoria handbalului 
românesc. Este argumentul pu
ternic în numele căruia credem 
că sportivii, antrenorii și su
porterii au datoria să creeze 
în jurul acestei întîlniri de 
vîrf o atmosferă de sărbătoa
re sportivă, stimulatoare pentru 
handbal, pentru sport.

In încheiere, o știre de ul
timă oră : forul Internațional 
al handbalului a comunicat nu
mele arbitrilor care vor oficia 
în cele două manșe ale „Cupei 
I.H.F.*  : Buchda șl Rauchfust 
din R.D. Germană la Baia Ma
re, Norek și Heucheri din 
R.F. Germania la Zaporoje.

Hristache NAUM

La bazinul acoperit din Baia Mare

PRIMELE STARTURI ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
Cei mai buni Înotători din 

țară' urcă, de astăzi pînă dumi
nică, pe bloc-starturile piscinei 
de dimensiuni olimpice din Ba
ia Mare, în cadrul campionate
lor naționale pentru seniori și 
juniori în bazin acoperit. Im
portanta competiție este abor
dată de fruntașii acestei fru
moase discipline olimpice cu 
speranța realizării unor perfor
manțe superioare, în perspecti

va marilor Întreceri internațio
nale ale anuluL

Vor avea loc zilnic cite două 
reuniuni, dimineața desfășurîn- 
du-se. de la ora 10, serii eli
minatorii. iar după-amiaza fi
nale (de la ora 17), cu excepția 
probelor de 400 m mixt, 1500 
m liber și a ștafetelor, care au 
loc contracronometru. Iată pro
gramul celor patru zile de con

curs : joi : 100 m bras, 100 m 
liber — m+f, 200 m mixt m, 
400 m mixt f, 1500 m liber m, 
4 X200 m liber f ; vineri : 50 m 
liber, 100 m spate, 200 m flutu
re — m+f, 1500 m liber f, 
4 X200 m liber m ; sîmbătă : 
100 m fluture, 200 m bras, 400 
m liber, 4X100 m mixt — m+f; 
duminică : 200 m liber. 200 m 
spate — m+f. 400 m mixt m, 
200 m mixt f, 4X100 m liber £>



SPORTIVE DE MASA
LA „VIRFUL 
- PE PIRTIILE

CU DOR*
DE SCHI—

Dor“ am ur- 
una din cele

La „Vîrful cu 
mărit de curînd 
mai frumoase competiții spor
tive de masă din cite am văzut 
în ultima vreme: „Cupa I.P.A. 
la schi", organizată, sub gene
ricul „Daciadei", de asociația 
din Institutul de Proiectări și 
Automatizări din Capitală. A 
fost frumoasă prin entuziasmul 
și ambițiile particîpanților — 
de la copii de 4 ani (!), veniți 
cu părinții, schiori și ei, pină 
la veterani ai „cupei", aflată a- 
cum la a XIII-a ediție; fru
moasă prin organizarea irepro
șabilă — de la condițiile crea
te pină la folosirea calculato
rului electronic cu afișaj (pen
tru prima dată la noi) in tot 
procesul de desfășurare a în
trecerilor. astfel că toate calcu
lele au fost făcute operativ, 
precis, sub ochii participan iilor 
de o echipă de specialiști con
dusă de ing. Gh. Florea. Și 
este lesne de ințeles de ce • 
fost așa. Pe pîrtie l-am găsit 
pe unul din inițiatorii acestei 
competiții, un vechi polisportiv, 
ing. Mihail Constantin. „Sint 
prezenti aici: secretara comite
tului de pariid, Nicuiina Giur
giu, contabilul șef al institutu
lui, Ion Apostol, Ion^ Georges
cu, președintele 
sindicatului, oameni 
sprijinit cu mult 
toate pregătirile pe 
făcut, încă de la începutul a- 
nului".

Este de admirat pasiunea 
pentru sport a ing. Constantin, 
participant, ca oficial, la mai 
toate acțiunile de schi și tu
rism organizate de Consiliul 
municipal al sindicatelor din 
Capitală. Ne indreptăm spre li
nia de sosire. „Ia uitați-vă cu 
cit curaj coboară mogîldeata 
aceea !“ „Mogîldeața", ieșită 
din ceată, trecea vijelios prin
tre porți, spulberînd zăpada. A 
ajuns. Era o fetiță de vreo 
zece ani. • Cum te cheamă ?
• „Andreea !“ Și iși șterge 
fruntea udă. * Și cum a fost ?
• „Așa mi-a bătut inima !_ 
Da’ cred că-s cea mai bună 
dintre fete*.  Și așa a și fost !

Comitetului 
care ne-au 
interes in 
care le-am

Andreea venise tot „cu tăticu 
și mămica", ing. Ștefan și E- 
lena Cheliei.

Am făcut cunoștință cu pre
ședintele asociației, Ing. Ște
fan Antohi. „Avem peste 200 
de participanți, din Capitală și 
de Ia filialele institutului, din 
Cluj-Napoca și Brașov. Păcai 
că nu-i soare, dar e bine și 
totul se va desfășura conform 
programului pregătit: slalom
uriaș, slalom special, o probă 
combinată". Parcă nimeni nu 
observa că nu e soare și nici 
chiciura prinsă în părul ieșit 
de sub căciulițele colorate. Tim
pul a trecut fără să simțim. 
Start după start, pină aproape 
de căderea serii. Apoi, in șir 
indian, concurenții și oficialii 
au cobori t la „Cota 1400“ 
schiuri.

La hotel calculatorul ne-a 
ferit „oglinda" competiției 
„cearceafurile" lui de 
Ingenioasă această 
celei mai Înalte tehnici in 
slujba sportului. Festivitatea de 
premiere i-a adunat pe toți, cu 
mic cu mare, cu chipurile îm
bujorate de ziua petrecută pe 
munte. Printre cei premiați : 
Alexandru Corvin Pitrașcu 
(I.N.M.T.), Tudor Vespremeanu 
(„Carpați"), Ștefan Cojan 
(I.P.A., venit cu soția si cei 
doi copii, schiori cn toții), Ște
fan Antohi (președintele aso
ciației sportive), Anelise Heis
ler („Carpați"), Oana Popovaț 
(„Proiectantul") Dana Tîrlescu 
(I.P.A.). Cu toții s-au bucurat 
și... i

pe

o- 
pe 

hîrtie. 
folosire a 

tehnici

așteaptă următoarea ediție.

Viorel TONCEANU

.CUPA CONFERINȚEI A XIV-a 
A UJLS.GR." LA TENIS

DE MASA A REVENIT STUDEN- 
PLOR DIN BUCUREȘTI

organizarea
51

Exe-
Uni-
i-au
tenis

In
Sport turism 

a Comitetului 
U-AJ5.CIL, și a 

din localitate.

ACTUALITĂȚI
DIN TENIS

• CUPA „OȚELUL- ORAȘ DR 
PETRU GROZA ȘI-A DESEMNAT 
CIȘTIGATORU. Această foarte 
reușită competiție (merite prin- 
eîipâiJe în organizare au Marțian 
Bogdan — președintele asociației, 
fi Ion Gurban — președintele 
secției de tenis) a fost rezervată 
cOncurenților între 10 și 18 ara!. 
Câștigători. 10—12 ani : Șt. Stă- 
nilă (Progresul București) ; 
12—14 and î M. Onilă (Progresul): 
B5—16 ani ! B. Mozeș (Dinamo 
Brașov) ; 17—18 and : E. Dascălu 
fiDinamo Brașov). în probele de 
dutolu : 1^-14 and M. Onilă — 
Ș, Stănllă i 15—16 and C. Chițeș
— B. Mozeș (Dinamo Brașov) ; 
VI—IB «nd P. Niculescu — FI. 
Manea (Progresufl București)- 
• ^MEMORIALUL MEN A ILINA “
— competiție organizată de
CUJLF.S. Argeș — a fost riști- 
gat de Loredana Bujor (Dinamo 
București) care a dispus în fl- 
naUL (13—14 and) ou 8—3, 8—2 de 
Loredana Hector (Pro^resua Bucu
rești) fl de Monica Pecheanu 
(15—16 ani) efl^tigătoare ou 6—3, 
»—«, 6—0 In fața Mădâlfenei Spd- 
pache (ambele de la Dinamo 
Btecuresti) (Narcisa FEfEANU — 
Coresp.). • CLASAMENTE PE 
ANUL 1984. Juniori (17—18 ani): 
k ÎL Năstase 69teaua), 2. M. 
Vanță (Dinamo București), k 
M. Nteoiae (TjC-B.), 4. M. Comă- 
acsoa (Dinamo București), 5. R. 
Sba (Steaua), 6. Ad. Popovlcl
{T.C.B.), T. -Dr, Bad-u (TX.B), 
fi. S. Gorgan CSteana), t. D. Do- 
bre (Dinamo București), IA. G. 
Qniceag (Dhnamo București). 
Junioare (17—18 ani) : k Diane 
Bamungi (Dănamo București). 2. 
TJ/&asna Trocan ^Steaua), 3. Teo
dora Tacite CDtoamo București), 
fi. Otffla Pop GProgresuii), 5. A- 
Sce Dănflă (Dinam-o București), 
fi. Monâca Radu ^IMnamo Bucu- 
resti), T. Aurelia (Sheorghe (IPto-

6. Corina Taitoș (Dinamo 
, fi. Florentina Curpene 

10. Consuela
(Dinamo București).

La Craiova,
Comisiei 
P.T.A.P.. 
cutiv al 
versității
desfășurat întrecerile de 
de masă — faza republicană — 
a .Cupei Conferinței a XIV-» 
a UAS.C.R.", competiție Înscri
să sub Însemnele .Daciadei*.

Din rîndul celor aproape 90 
de studenți și studente care 
au reprezentat toate centrele 
universitare au fost desemnați 
următorii ciștigători :

Simplu fete : Marina Ghe 
(Cluj-Napoca) ; simplu băieți : 
V. Moroianu (București) ; du
blu fete : M. Efrem + M. Ma- 
carenco (București) ; dublu 
băieți : V. Moroianu + V. Cio- 
ciu (București) 
Marina Ghe 
(Cluj-Napoca).

Competiția a 
reprezentanții 
verși tar București, cărora le-a 
fost decernată Cupa. In clasa
ment au urmat sportivii din 
centrele universitare CIuj-Na- 
poea si lași.

i ; dublu mixt :
+ A. Bocsardi

fost cîstigată de 
Centrului uni-

T.C.I. ORADEA (tineret) Șl C.S.Ș. 1BIJCDREȘTI (juniori)
CAMPIOANE REPUBLICAI EA JUDO PE 1985
La Oradea au avut loc fi

nalele Campionatelor republi
cane de judo pentru echipele 
de tineret și de juniori. în 
competiția formațiilor de «ti
neret. cea mai bună compor
tare a avut-o T.C.I. Oradea 
(antrenor Florian Velici). care 
a cucerit titlul de campioană 
a țârii, la capătul unor victorii 
categorice. Tn turneul final, 
formația orădeană a dispus de 
Dinamo București cu 6—1, de 
Otelul Tirgoviște cu 5—2 și de 
A.S.A. Tg. Mureș cu 7—0. Cla
samentul : 1. T.C.I. Oradea, 2.

echipelor de 
participat 
de cam- 
fost ob- 

București 
A-

Dinamo București. 3. Oteiul 
Tirgoviște.

In întrecerile 
juniori, la care au 
12 selecționate, titlul 
pioană republicană a 
ținut de C.S.Ș. 1
(antrenor Radu Abălaru). 
junsă în turneul final, forma
ția bucureșteană a învins la 
limită (2—1) pe C.S.Ș. Gloria 
Arad, pe C.S.Ș. Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej cu 6—1 și pe 
C.S.Ș. 5 Energia București cu 
4—3. Clasamentul : 1. C.S.Ș. 1 
București, 2. C.S.Ș. 5 Energia 
București, 3. C.S.Ș. Gloria Arad.

începe întrecerea
La Bâile Herculane. So va ta 

și Sinaia încep întrecerile Divi
ziei «B*  a campionatului na
tional de șah pe echipe mixte, 
în fiecare grupă evoluează cite 
10 formații. jucîndu-se la 10 
table : 6 masculine, 2 feminine, 
un junior și o junioară. Con
form regulamentului In vigoare, 
clasamentul se va alcătui pe 
puncte de meci (3 pentru vic
torie, 1 punct pentru joc egal, 
0 puncte pentru înfrângere). 
La întrecere sint angrenați pes
te 400 de jucători și jucătoare. 
Prima clasată din fiecare grupă 
va promova. în Divizia -A", ca
re, în ediția 1986. va reuni 12

DE SAH PE ECHIPE3
echipe, față de 10 cite erau 
pină acum. Măsura a fost ne
cesară deoarece puternica dez
voltare de masă a șahului din 
tara noastră a condus la creș
terea considerabilă a număru
lui jucătorilor clasificați și a 
cluburilor și asociațiilor cu sec
ții de performanță.

★
Ni se face cunoscut 

nara F.R. Șah. care va 
activitatea desfășurată
1984 și programul de dezvoltare 
a activității șahiste pe perioada 
1985—1990. va avea loc in ziua 
de 28 aprilie, ora 9,30. la se
diul C.N.E.F.S.

câ Ple- 
dezbate 
în anul

EXCURSII

„CUPA CARPfJI“
, LA PATINAJ

ARTISTIC
loc
la

Penult

DEBi
La Poiana Brașov a avut 

ediția 1985 a „Cupei Carpați1 
patinaj artistic, la startul căreia 
s-au aliniat aproape 50 de con- 
curenți din București, Miercurea 
Ciuc, Ploiești și Brașov. Iată 
primii trei clasați:

SPERANȚE. Fete: 1. Lavinia 
Mateescu (C.S. Pionierul Plo
iești), 2. Adriana Lechințeanu 
(C.S. Steagul roșu Brașov), 3. Ni- 
coleta Dumitrache (C.S. Pionie
rul Ploiești). Băieți: 1. Gheorghe 
Chiper (C.S. Miercurea Ciuc), 2. 
Silviu Marin (C.S. Pionierul Plo
iești) .

COPII II. F :
(C.S. Pionierul 
ga Szekei (C.S. 
3. Ioana Gafu 
Ploiești); B: 1. 
(C.S. Pionierul 
briei Bolocan (A.S. ICFMENERG), 
3. Sorin Stoicănea (C.S. Steagul 
roșu Brașov).

COPII I. F: 1. Eva Gego (C.S. 
Miercurea Ciuc), 2. Marina Bellu, 

Roxana Constantinovici (am- 
C.O. ICEMENERG) ; B : 1. 

2. Felix Sinltean 
ICEMENERG), 3. 

Steagul

1. Adriana Ursu 
Ploiești), 2. Kin- 
Miercurea Ciuc), 

(C.S. Pionierul 
Gabriel Marin 

Ploiești). 2. Ga-

3.
Zsolt Kerekeș, 
(ambii C.O.
Dragoș Găitănar (C.S. 
roșu Brașov).

JUNIORI. F: 1. Grety 
2. Codruța Molseanu 
C.O. ICEMENERG), 
Negrea (Tractorul Brașov).

SENIORI. F: 1. Anca Cristescu 
(A.S. ICEMENERG), 2. Csilla 
Șandor (C.S. Miercurea Ciuc), 3. 
Simona D’Albon (Tractorul Bra
șov) ; B: 1. Marius Negrea, 2.
Bogdan Krutii (ambii Tractorul 
Brașov). 3. Cornel Gheorghe (C.O. 
ICEMENERG).

Carol GRUIA

F: 1.

3.

Marton, 
(ambele 
Simona

coresp.

DE 4 PUNCTE ÎN FRUNTEA CEASAMENTULUI DIVIZIEI
în bazinul Floreasca din Ca- 

p.caiâ a început ieri după-amjază 
turneul penultim al campionatu
lui național de polo Divizia „A“. 
locurile 1—6.

Primul meci al reuniunii a a- 
dus in bazin formațiile STEAUA 
și VOINȚA CLUJ-NAPOCA. Scor: 

in
Du<pă 
părea 

ca

8—7 (2—0. 4—3, 1—2, 1—2)
favoarea bucureștesvlor. 
cum începuse medul, ®e 
că etriiștii se vor impune 
te gorie, tinerii pol oiști al aceste*  
formații manifested multă poftă 
de joc. Treptat, mai txperimen- 
tații Jucători ad Voinței au e- 
chilibrat jocul șl. poate, ajutat! 
și de faptul că antrenorul Zam- 
firescu a ruflat întregut lot a- 
vrat la dispozi ție. ufiUrnele dou ă 
reprize au aparținut clujenilor. 
Este de notat că bucureștenii au 
expediat mingea ăn bară de 8 
ori (!), iar portarul acestora — 
Popescu — a apărat foarte bine. 
Au marcat : Chețan 2, Șerban 2, 

” ' șl 
res- 

Sebăk 2,
Au arbd- 
— B. Bă-

Nuțu 1, Vamoș 1, Geantă 1 
Duculeț 1 
pectiv ’ 
Muzsnay 
trat bine 
jenam.

In cel i

l pentru Steaua, 
Colceriu 2, 
2, SzUcs L 
V. Medianu

mecd s-au
PROGRE-

de-al doilea 
îratîlnit DINAMO și 
SUL BUCUREȘTI. La capătă.) u- 
nui med frumos, echiadbnat. cam
pionii au învins cu 5—7 (3—0.
2—2, Ir—2, 2—3). După prima re
priză, terminată cu 3—0, era 
de așteptat ca dtoamovișțil să 
învingă categoric. N-a fost așa, 
pentru că, pe de-o parte, poio-

iști! de La Progresul n-au cedat 
pasuk lax pe de altă parte, cam
pionii s-au jucat pur și simplu 
cu ocaziile, 10 aruncări la poar
tă au IntfLnit barele, iar alte 4—5 
contraatacuri clare au fost iro
site copilărește. De toate acestea 
au beneficiat poloiștii de la Pro
gresul. care în final au cedat nu
mai la un singur punct 
rență. Au înscris_:
2, Moîceanu 
bânluc
namo, 
nes cu 
pentru 
ne A

Derby-ud primed etape — CRJ- 
ȘUL ORADEA — RAPID BUCU
REȘTI — s-a încheiat cu același 
scor ca șl celeilalte partide : 
8—7 C3—k 3, 1—1. 1—2) în
favoarea orădenUor. Meciul a
început cu o ratare a lud Cos
trăș, de la 4 m, to secunda 22! 
în continuare, cei care au avui 
inițiativa au fost liderii riasa- 
mentnilul, care au încheiat prima 
repriză cu 
goluri, în 
pidiștii au 
Iînd chiar 
Și repriza 
în ultimufl . , . _ ,. . ,

• fită de fiaptud că orădendi dădeau 
semne de oboseală, egalează prin 
Gaiță (7—7 în mln. 34,55), pen
tru ca Jianu, cu numai 30 de 
secunde înainte de sfirșit, rin
grar în feța porții, să arunce 
mingea cu boltă peste portar, 
dar în bară ; contraatacai care

dife-
Răducanu

2, Hagiu 2, Cio-
1, Zaharia 1 pentru De- 
Dingu 2. Tătara 2, Ivă- 
1, Mădescu 1 și Mușat 1
Progresul. Au arbitrat bi- 
Gere — R. Tlmoc.

douăra-un avantaj de 
repriza secunidă, 
echilibrat jocul, ega- 
(anin. 11,05 : ' '

a treia va fi 
.jsfeirt", napidi știi pro-

4—4). 
egaflă.

In campionatul republican de handbal al Juniorilor șl școlarilor (I)

CONCURENȚA
IN TURNEUL

Duminica viitoare va fi reluat 
Campionatul republican al junio
rilor și școlarilor la handbal, a- 
juns la a XXiV-a ediție; va Începe 
turul m, în aer liber. Vom încerca 
o scurtă trecere In revistă a situa
ției actuale în cele patru serii 
ale întrecerii fetelor.

în seria I Hderă este formația 
C.S.Ș. Bacău, antrenată de pro*.  
Eugen Cuca ; ea are doar un 
singur punct avans față de C.S.Ș. 
Ploiești. Probabil că aceste echi
pe »e vor califica la turneul fi
nal de la Tirgoviște (4—9 iunie) 
pentru desemnarea echipei cam
pioane, deși nu este exclus ca 
echipa C.S.Ș. Galați să emită și 
ea pretenții.

Seria a n-a este dominată ca
tegoric de handbalistele de la

DE 1 MAI
LTLELB. BUCUREȘTI organizează în perioada 28 aprilie

— 1 mai a.e. excursii în stațiunile și localitățile :
Alba Iu li» — hotel „Cetate", Orșova — hotel „Dierna", 

Deva — hotel categ. 1, Govora — vile, Cîmpulung Muscel
— hotel scel", Vîlcele — vile, Balvanyos — vile,
Cheia — Sibiu — hotel categ. I, Piatra Neamț —
hotel „Ceahlău", Durău — hotel categ. X, Iași — hotel 
„Moldova", Covasna — hotel categ. I.

De asemenea, organizează o excursie cu sejur de 5 zile 
ta Moldova de nord și de mijloc.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
LT.H.R. București.

MARE PENTRU

FINAL FEMININ
1 Constanța, antrenate de 

șl prof. Co- 
n-au gustat 
în cele 14 
pare că nid 

' — C.S.Ș.

CALIFICAREA

„A“ DE POLO
ii urmat l-a găsit pe Kiss In 
poziție favorabilă și cu 8 se- 
cuffide înainte de final acesta 
marchează și aduce victoria Ori- 
șului. Nervoși, rapidiștii comit 
acte de n exporti vita te după ter
minarea jocului. Ion eseu. Arseaie 
și Simion urmftnd 
fie suspendați. Au 
Raț 2, Kiss 2, Fejer 1, 
feanu 1, Gordan 1, Costrăș 
pentru învingători, Ionescu 
Gaiță 2, Arsene 1, Jianu 1, ’

probabil să 
marcat : 

Garo-
1 

I !, 
Tu-

în sălilJ 
Baia Mar 
va au î 
turnee pe 
pionatulu 
„A“ de 
etape nu 
surpriză, 
obținînd

BAIA B 
Prima rd 
fruntaș (| 
chisă- de 
rări, card 
versității 
partidă d 
renii s-al 
au jucat 
în primei 
ce oaspel 
dintre ad 
a jocului 
debarasai! 
tâ de od 
au aici, I 
te concui 
evoluat 1 
minat ell 
au ciștid 
10). De J 
dențiat I 
bun de I 
Manole, I 
ha, DunJ

In pari 
a dispus] 
cu previ 
6, 15), fa 
două sei 
neangajîil 
tribuit 11 
scăzut. îl 
a fost 1 
adversari 
profitîndl 
renul stl 
ripostat I 
prins pd 
laxare I 
greu cîșl 
setul și I 
pioană 1 
Șoica și I 
veni pari

Dinam I 
3—1 (161
neaștepdl 
faptulu® 
lău au I 
ambițioși 
S-au evl 
Chițiga. I 
Tu tovani

Jocurill 
de cu pil 
pescu -I 
reanu —I— v- I

Pro grai 
verși ta tel
— Eicon! 
plorări I

fan 1 pentru Rapid. Au con-
dus corect V. Golan — H. Fră-
țilă.

In ultimele două meciuri ale
turneului 3 al grupei 
(locurile 7—10). ‘ .
mineață, s-au înregistrat 
țațele : RAPID ARAD 
TUL DE JUNIORI 10—9 
2—3, 2—2. 3—1$;
NU TIMIȘOARA 
STRUCȚTI 6—11 
1—1).

Joi. de ia ora 
Lotul de juniori, _ _  _
pid Arad (Itumeutt 4,

aecundr 
desfășurate di- 

rezul- 
- LO - 

(3—3 
INDUSTRIA Lî- 
— CJS.U. CON- 
(2—1, 2—5, 1—1,

U : CJ5.U. —
IX. Tîm. — Ra-

_ ______ ,_______ 2, . locurile 
7—10). iar de la ora 15,30 : Cri- 
șul — Voința, Steaua — Progre
sul șl Dinamo — Rapid Bucu
rești.

Mihail VESA

SUCEA 
Chiar d 
pen ultim

• LaJ 
campioni 
zi ei „Al 
fost pre] 
Doina 11 
și Marii 
țence — | 
Buzilă J 
genia d
• Tur] 

plonatell 
se vor ] 
șl Cons 
aprilie. 1

DIVIZIA „A" DE
(Urmare din pag. 1)

gătoare, respectiv Marinache 
33. Cri stea 14, Bîră 8, Bădinici 
fi, Lefter 18, Ciobăneau 6. Au 
arbitrat foarte bine N. Con- 
stantinescu și P. Bara.

BAS<

C.S.Ș. 
prof. Lucian Rîșniță 
druț Hang an u, care 
din cupa înfrângerii 
partide disputate. Se 
ocupanta locului secund 
Craiova — nu poate scăpa tur
neul final, ea a vi nd 5 
vans față de a treia 
C.S.Ș. 2 București

Situația în seria a 
aproximativ identică : 
namo Brașov (prof. Dan Hotnog) 
n-a cunoscut lnfringerea, iar 
C.S.Ș. Sibiu, cu 38 de puncte, 10 
mal mult decît C.S.Ș. 
nu poate rata prezența în 
neul final. în mod normal.

Cea mai echilibrată este 
a IV-a : pe primul loc se 
C.S.Ș. Cluj-Napoca (prof. 
Clrjoescu) eu 36 de puncte, gola
veraj 4- 108 ; ea este urmată de 
C.S.Ș. Timișoara, cu aceiași nu
măr de puncte, golaveraj -f- 47. 
In lupta pentru calificarea în 
turneul final este înscrisă, însă, 
cu șanse apreciabile și C.S.Ș. 
Bistrița.

Să urmărim așadar, desfășura
rea turului IU pentru a vedea 
din cine va fi format grupul de 
elită al formațiilor de junioare 
din care se va desemna echipa 
campioană, precum șl echipele 
care vor retrograda în campiona
tele județene de junioare.

Mal trebuie amintit că între 13 
și 14 mal, în sala Rapid din Ca
pitală, va avea loc trialul pen
tru alcătuirea lotului reprezenta
tiv de Junioare.

puncte a- 
clasată —
m-a este 
C.S.Ș. Di-

Făgăraș, 
tur-

seria 
află 
Han

Seria I
1. GSȘ Bacău 14 12 1 1 352-247 39
2. CSȘ Ploiești 14 12 0 2 340-267 38
L CSȘ 1 Galați 14 10 1 3 403-337 35
4. CSȘ Iași 14 6 1 7 316-301 27
5. CSȘ Roman 14 8 8 8 285-262 26
8. csș P. N. 14 5 8 9 327-310 24
7. CSȘ Vaslui 14 3 1 10 287-337 21
1. CSȘ Botoșani 14 0 • 14 200-449 14

Seria a Il-ik
L CSȘ 1 Const. 14 14 • 0 343-215 42
2. CSȘ Craiova 14 11 6 3 331-284 36
8. csș 2 Buc. 14 8 1 5 351-303 31
4. csș Pitești 14 7 0 7 316-336 28
5. Prog. Buc. 14 6 1 7 302-287 27
6. CSȘ Drobeta 14 3 e 11 273-269 20
7. CSȘ Mang. 14 2 1 ia 267-328 19
t. CSȘ Slobozia 14 0 i 13 260-431 15

Seria a m-a

1. CSȘ Din. Bv. 14 14 0 0 443-242 42
2. CSȘ Sibiu 14 12 0 2 379-310 38
3. CSȘ Făgăraș 14 6 2 6 294-263 28
4. CSȘ Rm. V. 14 7 0 7 331-337 28
5. csș Huned. 14 5 1 8 324-357 25
6. csș Sighiș. 14 5 0 9 278-288 24
7. csș CSM Sf.

Gheorghe ♦) 14 4 1 9 239-394 22
fi. csș Alba L 14 1 e 13 242-38S 16

•) Echipă penalizată cu 1 punct.

*) Echipă penalizată cu 4 puncte.

Seria a IV-a

L CSȘ Cj-N. 14 11 0 3 431-323 36
2. csș Tim. 14 10 2 2 305-258 36
3. csș Bistrița 14 8 3 3 369-338 33
4. csș Tg. M. 14 8 0 6 304-306 30
S. csș Oradea 14 7 0 7 267-280 28
8. csș Baia M. 14 6 1 7 267-296 27
7. csș Arad 14 3 0 11 265-305 20a. CSȘ Sighet*) 14 1 0 13 244-368 12

VOINȚA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 76— 
52 (44—25). tntîlnirea nu a avut 
istoric, dar merită subliniat 
faptul că s-a înscris de 18 ori 
din aruncări de 3 puncte (de 
12 ori Voința, de 6 ori Poli), 
recordmana fiind Rodica Ju- 
gănaru, cu 7 aruncări reușite. 
Au marcat : Jngănaru 25, Va- 
sile 4, Gera 4, Mușat 4, An- 
gheluș 3, Ubrody 6, Filip 12, 
Borș 10, Grecu 3, Nină 2, Bod
nar 3 pentru învingătoare, res
pectiv Catrina 14, Neusatz 4, 
Grădinaru 6, V. Chepetean 4, 
Bodea 5, BIîndul 12, Gyorfy 2, 

Mătăsaru 2, Slamin 3. Arbitri: 
R. Stăiciulescu și R. Vaîda.

prog 
POLITII 
DENT9 
(30—31)1 
ringuț 
gbel 2j 
4, Cioc] 
tru Prl 
gan 111 
7, Iond 
zaru-M 
Moldod 

resztesa 
și R. 1

RM. 
fon). I 
turneul 
pentru 
trograd 
formați 
rești ș

VOII*  
MERȚ1 
(34—30; 
tigat u 
tîrziu ;

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO IW
A NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
3 APRILIE 1985. Extragerea I : 12 
34 41 4 3 1 ; extragerea a n-a : 
8 32 13 2 14 lfi. Fond de clștigurl: 
954.952 lei.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 24 MARTIE 1985. FAZA I : 
Cat. 1 : 8 variante 25% a 17.500 
lei; cat. 2 : 2 variante 100% a 
24.536 lei tn cadrul căreia o ex
cursie de 2 locuri In URSS și di
ferența în numerar șl 9 variante 
25% a 6.134 lei; cat. 3 : 5 va
riante 100% a 9.068 lei tn cadrul 
căreia o excursie de 1 loc în 
URSS și diferența în numerar și 
26 variante 25% a 2.267 lei; cat. 4:

58.50 vs
112.50 a 
100 lei; 
FAZA 
variant 
cadrul 
locuri 
num era 
lei; cat 
lei ; ca 
E : 13Q, 
a 40 Ie

O AJ 
pentru 
tragerreî 
mâine, 
se va 
sala ci 
nr. 2, c

UJLS.GR


ale campionatului de volei [m]

W AMBELE PLUTOANE...
ia'’ ;1.l

■
k- cam- 
Di vizi ei
pri •. - •. 

nici o 
! fOUtr.
elefon). 
tonului 
•st des- 
Explo- 

a Uni- 
într-o 

Băimă- 
jreu și 
ingător 
n timp 
fiecare 
a doua 

s-au 
’enera- 

care-1 
iși toa- 

— au 
au do
te care 

—9, 3, 
u evi- 
21 mai 
ea și 
ni Da-

Stcaiia

I—& ' (3.
jovenii, 
u eon-

invita*
■■ ■■ ■
(fin te-
lu, a 
a sur- 
r-o re- 
re venit 

;u vai“

ales 
brațjO-

c Zalău

Câta- 
o). și

corect 
s. Po- 

Chio- 
Dinicu

n ; Uni-
Steaua
10: Ex-

RINf 
tlefon). 
rneulul 
ua va

lorice (locurile 7—12), Calculato
rul București (echipă care in 
acest moment se află pe locu. 
celei de a doua retrogradante — 
11) a adus neliniște și agitație 
în pluton în care, practic, nici 
o echipa nu se poate considera 
în afară de emoții. Bucureștenii 
au obținut o victorie clară și me
ritată: 3—1 (2, —13, 8, 6) în fața 
formației băimărene Știința 
Motorul. A fost cel mai frumos 
meci al zilei, în care Calculato
rul, cu o apărare ermetică !n 
ambele linii, cu Steriade inspirat 
la pupitru șl cu o superioară 
forță de atac, mai ales prin 
Schiopescu (bun și la servicii) 
și Ion, a încheiat pnmul set în 
mai puțin de un sfert de oră. 
a condus apoi cu 7—1. scor de la 
care adversarii au marcat o pu
ternică revenire soldată cu... e- 
galitatea la seturi, după o luptă 
epuizantă de circa o jumătate 
de oră. De acest efort maxim 
au fost marcați însă doar băi- 
mărenii care, în continuare, au 
fost net dominați. Cel mal b’inl 
de la învinși: Ghic și Szllaghl.

A urmat un meci de mal scă
zut nivel tehnic și spectacular, 
dar destul de disputat, în care 
C.S.M.U. Suceava a învins eu 
3—1 (13, 7. —14. 9) pe C.S.U.
Oradea. Sucevenii au etalat o 
forță apreciabilă de atac, ceea 
ce i-a și detașat de adversari, 
in timp ce aceștia din urmă au 
abuzat de mingi puse-, uneori 
eficiente, dar cel mai agesea 
preluate de dublaj. în majorita
tea timpului meciul a trenat, 
fiind scos din amorțeală în nu
mai cîteva rinduri de unele al
ternări de scor (mai ales în se
tul III, cînd orădenil au con
dus cu 10—5). Remarcați Lepâ- 
dătescu, Costeniue și Enuea de 
la învingători, respectiv Terbea 
și Todoran.

Tn ultima partidă. Politehnica 
C.S.S. Timișoara s-a... salvat de 
o nouă surpriză in fața _Iar ter
nei", C.S.M. Caransebeș. Timi
șorenii au cîștigat cu 3—1 '—14. 
2, 3, 12). dar după un înceout cu 
trac, alergînd tot timpul, în 
primul set, după egalare și eo- 
mlțînd greșeli usturătoare în fi
nalul acestuia. în continuare, 
însă, au dominat net, în ciuda 
unor urcușuri șl coborîșuri în 
prestație și a unei periculoase 
reveniri a adversarilor în setul 
IV (de la 5—10 la 10—10). Jocu
rile au fost conduse fără pro
bleme de brigăzile: V. Tilcă — 
C. Șovăială, D. Rădulescu — Al. 
Ignat șl M. Nicolau — V. Tîlcâ. 
Programul de joi (de la ora 
14): Știința Motorul — Poli-, 
C.S.M.U. — C.S.M. și Calculato
rul — C.S.U.

Stelîon TRANDARRESCU

?u al 
' Divî- 
ți au 
’iste - 
Ban ci u 

gălâ-
^ristina 
- Eu-

e cam- 
juniorl 
!ti (m)

H 14

■ Reprezentativa feminină de 
volei a țării noastre va debuta 
săptămîna aceasta in sezonul in
ternațional 1985, particlpînd la 
„Cupa S avaria- (in Ungaria, la 
Szombăthely). Din lot fac parte, 
printre altele, Crina Răuță, Mîre- 
la Popoviclu, Irina Velicu, Geor- 
geta Lungu-Ene, Speranța Ga- 
man, Daniela Drăghid-Dinlcă, 
Ottilia Szentkovics.
• Etapa Interjudețeană pentru 

calificare în divizia de juniori 
este programată între 10 și 14 
aprilie.
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După partida reprezentativei de tineret

URMEAZA EXAMENUL CU ANGLIA

ale
UD

ve-

: „Mă bucură rezul- 
nemulțumește jocul 
Acesta este ADE- 
Rezultatul înseamnă 

de două puncte ta

BUCURIA VICTORIEI A TRECUT,

de mijloc ni s-a 
cel mare. Iar în 
de mijlocași a 
limpede" in sta-

Hagi a transformat im
pecabil o lovitură liberă 
din afara careului, des- 
chizind scorul.SPRE MECIUL

CU ANGLIA
(Urmare din pag. 1)

puțin preo 
golaveraj 
ratat o 

ocazie d:n 
4 Lăcătuș, 
-an cente-

ne-a amintit 
trec, ei fotbalul 
jucat dsmtai- 
duminică. Ba-

Telefoto : AGERPRES

ROMANIA
TURCIA 3-0

(Urmare din pag. 1)

cen- 
por- 

la 
pri-

minut mai 
ta teren și 
„o Încălzire” 
eu Anglia 7), 

cu

MM
ȘTI - 
j STU-

Mă- 
An- 

elovies 
i
Bără- 

rășanu 
rrâ-

î Ke
s’ i

fe'.e- 
îcheiat 
alorică 
di rr- 
scundă
Bucu-

ta retrogradarea, iar tîrgmure- ■ 
șencele au pierdut a 5-a par
tidă consecutiv. Coșgetere : I 
Grunwald 24, Rus 18 pentru | 
Voința, respectiv Olasz 18.

RAPID BUCUREȘTI — I 
ICEMENERG 67—59 (35—29). I
Feroviarele au condus în per- ■ 
manență șl- au cîștigat fără . 
probleme. Coșgetere : Iordache I 
19, Slavei 18, pentru Rapid, I 
respectiv Trică 25, Tomescu 11.

CHIMISTUL. RM. VÎLCEA I 
— CRIȘUL ORADEA 90—87 | 
(50—40). încleștare admirabilă 
de forțe șl de orgolii. A ta- I 
vins tinerețea vîlcencelor care, | 
in ciuda victoriei, s-au clasat. ■ 
ta final, pe locul 8, la egali
tate cu orădencele. Coșgetere : I 
Petre 30, Manea 16 pentru | 
Chimistul, respectiv Pop și 
Perțache cite 19. ■

burîle Hagi-Coras, ta- 
cheiate cu rutul puter
nic, afară, al ultimului

Echipa României a 
luat tm start bun. 
părut p 
cupolă 
Rednic 
foarte m 
centrarea 
căruia n
nit mc. de daca aceasta 
intrările ferme alo 
apăritorOor.

Marea sstrpnză a me
ciului a fost intrarea lui 
Bălăci. rs B minute 
înainte de sftrțU. Ihe 
Balam i fost aplau
dat tndelmg la timpul 
tncilzirii, publicul a in
tuit ei Mr-eea Luceacu 
se gindefte r» citetxi 
mutări tastate spre &fi- 
cilul meci eu Anglia, 
nescăpind prilejul u- 
ntti test de incredere 
fată de «5 jucător de 
care se leagă atitea dta 
succesele echipei na
ționale ri ale Untaeni- 
tăta Craiova. Revenirea 
tai Bălăci, salutată eu 
aplauze, 
că «nii 
trebuie 
ci de
Iaci a pasat frumos, dar 
au și-n mai descris 
zig-zagurile de pe vre
muri. Dar ■ venit mo
mentul pasei sale, ho- 
tăritoare, spre Bagi, 
din care s-a născut pe-
naltyul însetat de gol,
coplețit de marea (an
si care i se oferea pen
tru a reintra ta echipa 
naționali, Balad a ro
tat un penaltg pa care, 
altfel, l-ar 
rat o simplă 
Dar felul ta 
„tricolorii*.
Hapi, 
taru, 
momentul 
lăsîndu-l la „rampă" 
pe Bălăci, a fost tsn mo
ment de mare frumuse
țe. Echipa națională,
chiar daci na lasă re
gretul unui scor de
parte de ocaziile 
vute, a demonstrat ci 
este o familie ta miș
care, eu gîndul la me- 
ciul-cheie ta compa
nia Angliei.

fi conside- 
formalitate. 
care toți 

inclusiv 
inclusiv Cămă- 
s-au retras ta 

pemaltyului, 
la

A început și partea a doua 
a meciului, cu atacuri conti
nue. din care rezultau insă 
doar cîteva cornere Oaspeții 
sesizează căderea intervenită 
in exprimarea „tricolorilor- și, 
ta min. 58. trec, prin Hasan, 
pe lingă reducerea scorului. 
Sesizează, firește, această si
tuație și M. Lucescu care, din 
nevoia de a revigora acțiunile 
ofensive, dîndu-le un plus de 
viteză, U trimite In teren pe 
Lăcătuș, ale cărui acțiuni, ta 
zona sa, sint intr-adevăr peri
culoase. în min. 70, la o 
trare a acestuia prin fața 
ții, Rednic, venit prompt 
întilnirea cu mingea, se
pește și o plasează alături de 
stîlpul sting. Un 
tîrziu este trimis 
Bălăci (pentru 
înaintea partidei
dar ex-craioveanul, primit 
aplauze, pare emoționat ca la 
debut și, ta min. 84, va rata 
lovitura de la 11 m., acordată 
pentru un fault ta careu co
mis de portarul Arii asupra 
lui Hagi. A fost ultima mare 
ocazie a medului.

Victoria obținută de „trico
lori”, ta această primăvară a 
speranțelor calificării, merită 
să fie apreciată la Justa ei va
loare. Așa cum au făcut-o, de 
altfel, șl antrenorii Angliei 
(Robson), Irlandei de Nord 
(Bingham), și Finlandei (Kuu- 
sella), prezenți la partidă. Mir
cea Lucescu și colegul său 
din conducerea tehnică, Mircea 
Rădulescu, vor vedea desigur 
filmul înregistrat, bază de ana
liză pentru importantul med 
de la 1 mai cu puternica re
prezentativă a Angliei.

Realist, antrenorul principal 
reprezentativei noastre de 

tineret, Cornel Drăgușin, re
marca, marți, după victoria ta 
fața reprezentativei similare a 
Turciei, ta preliminariile C.E. 
de tineret 
tatul, mă 
echipei !“ 
VĂRUL, 
un start 
grupa a IlI-a preliminară, gru
pă de patru echipe, din care 
una singură va merge mai de
parte. Rezultatul venea după 
o victorie a juniorilor, la Istan
bul, sîmbătă. și se afla înaintea 
partidei de la Craiova dintre 
primele 
României și Turciei.
rezultat 
dere că 
de acel 
recentul
Si el pentru... rezultat. Acest 
1—0 pentru echipa antrenată 
de Cornel Drăgușin si Anghel 
Iordănescu reprezintă ta pri
mul rînd punctele de sprijin 
pentru viitorul cursei 
calificare. Este o VICTORIE 
DIN CARE TREBUIE SĂ SE 
INVEȚE, din care este necesar 
să se extragă esențialul. De 
altfel, constienti de JOCUL 
LOR SUB COTA POSIBILITĂ
ȚILOR, tinerii tricolori s-hu 
arătat dornici ta autocarul ca- 
re-i aducea ta Capitală să vadă 
înregistrarea meciului pe video- 
casetofon. Si cei mai multi au 
avut tăria să recunoască gre
șelile : „Am jucat fără orizont, 
fără nn coordonator ! Prea 
multe pase Ia intimplare !" 
mărturisea Botezan. „Tempoul 
din prima repriză, ritmul nos
tru mai lent Ie-a permis ad
versarilor să-și facă jocul de 
apărare, să ne împiedice să ju
căm, iar de aici atita chin 
pentru o victorie pe care o me
ritam !“ declara Cristea. „Lipsa 
vitezei de reacție în fata porții 
ne-a privat de alte goluri, 
chiar dacă portarul ture a 
scos două-trei ca și făcute” 
afirma Soare. E un semn bun 
că acești tineri sint conștient! 
de carențele principale care 
au făcut meciul greu.

Privim victoria de la Slatina 
cu gîndul la foarte dificilul 
meci cu Anglia, de la 30 apri
lie. Și este absolut necesar să 
relevăm deficientele care au 
dat bătăi de cap antrenorilor. 
In primul, dacă apărarea a 
reușit un plus fată de „amica
lul” cu Polonia, de săptămîna

reprezentative
~ ' E

bun avind ta 
adversarul, recomandat 
0—0 cu Anglia și de 
1—0 în Albania, venise

pentru

trecută. linia 
părut „golul" 
cadru] liniei 
lipsit „mintea 
re să dirijeze pasele, să lim
pezească jocul. Toată lumea 
se aștepta ca acest rol să-l în
deplinească Balint, jucător ex
perimentat. cu 11 prezente in 
prima reprezentativă ! Balint, 
însă, ca si Văidean (cei doi 
jucători peste 21 de ani. cum 
permite regulamentul), a în
semnat o mare decepție. Cum 
neașteptat de slab s-a compor
tat reprezentativa de tineret și 
la executarea loviturilor libere 
(șase la număr) de care a be
neficiat din marginea earelui 
mare, Văidean si O. Popescu, 
specialiștii, fiind total neins- 
pirati- Aceste carențe — care 
au trădat, ta fond, o abatere 
de Ia ideea de joc stabilită de 
antrenori, anemia din jocul de 
ansamblu, 
retrăgea 
ta prima 
singul — 
lui. dîrz ! 
alităti I 
fundașii

în care 
pre," mult 
repriză) și 
au permis 

și cu cîteva individu- 
(portarul Kardesler, 
Gutilen si Ostemir,

echipa se 
(mai ales 
evita pre- 
adversaru-

grupeiClasamentul

1. Anglia 2 110 2—C 3 p.
2. România 1 1 0 0 1—0 2 p.
3. Turcia 3 0 2 1 1—2 2 p.
4. Finlanda 2 0 11 1—3 1 p.
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ȘTIRI • MECIURI
• CLUBUL SPORTUL STU

DENȚESC a pus în vtnzare — 
la sediul său din str. Ștefan Fur
tună — abonamente pentru me
ciurile din returul actualului 
campionat, care se vor disputa 
în „Regie-.
• CLUBUL RAPID aawunță că 

biletele pentru medul Rapid — 
F. C. Baia Mare se vtnd numai 
tn zilele die vineri 5 și sfimbătă 
6 aprilie la casele obișmiiite. Du
minică, în ziua jocuăut, nu se 
vor vinete bilete te stedionuă 
Gkiuleștd.
• INTER VASLUI — STEAUA 

BUCUREȘTI fr—4 (0—3). Joc fru
mos. Au marcat Radu H 2, Ma- 
jaru, I, Marian. Steaua a aliniat 
formația : Ducadam — Bărbu- 
lescu, Bumbescu, Tătăran, Edu
ard — . Andrei, L Marian (min. 
70 Florea), Ruse, Majaru — Puș
caș, Radu II. (M. FLOREA — 
coresp.)

F.C. BIHOR — DINAMO BUCU
REȘTI 0—3 (0—2). Partidă dispu
tată sîmbătă. Au marcat Augus
tin, Frîncu șl Or ac din 
11 m. Au jucat formațiile : F.C.

AMICALE • ȘTIRI

Rapid — 
Velea ; ”C. 
Craiova) șl 
ceava) ;

F.C. Argeș — F.C. Olt : L Ig- 
na ; D. Buciuman (ambii din Ti
mișoara) șl C. Corocan (Reșița);

Chimia Rm. Vîlcea — Dlnamo: 
M. Neșu ; C. Pădurăriței (ambii 
din Oradea) șl L Tărcan (Re
ghin) ;

• CAJK. SUCEAVA — COR. 
VINUL HUNEDOARA »-t (Z-D- 
Med frumos, gtâuxQe tftnd mar
cate de PMuș finta. Baliga 
(min. M), Cașuba ținta, n. din 
penalty) — pentru învingători, 
respectiv Petcu (min. ta) șl Co- 
jocarn (mln. S8). (L MINDRES- 
CU — coresp.)
• Pe stadionul .,1 Mal" din Ti

mișoara, formația locală poli
tehnica a evoluat tn compania 
cunoscutei echipe PARTIZAN 
BELGRAD. Oaspeții au cîștigat 
eu 3—0 (2—B) prin golurile mar
cate de Mante (min. 7) Radovici 
(min. 26) șl DjuMd (min. 64). 
'Șt. CBBTU — coresp.).

mijlocașii Duku si 
in tasul Vezir). să argumenteze 
rezultatele bune din ultimul 
timp. Dacă echipa noastră ar 
fi jucat gîndit, dacă nu ar fi 
intrat în jocul de luptă al oas
peților. dacă ar fi mărit tem
poul- în faza finalizării, atunci 
n-ar fi trebuit să vină tot fi
nalul, ca și ta amicalul cu 
Polonia, care să... spună că 
există posibilități. Acel final, 
eu frumosul gol al excelentului 
Belodedici, a demonstrat o bună 
pregătire fizică. Fond pe care 
trebuie să se pregătească, de 
pe acum, importantul examen 
cu Anglia pe care cu cinci ani 
ta urmă o învingea fără re
plică, cu 4—0, o talentată ge
nerație de tineri, dintre care 
multi au ajuns în prima re
prezentativă. Spre acest obiec
tiv trebuie să privească cu mai 
multă cutezanță „tineretul” 1

Mirceo M. IONESCU

Soare (nr. 9) surprins tntr-una din frumoasele acțiuni de atac 
ale reprezentativei noastre FotoIorgu BĂNICĂ

DE DUMINICA A
A.S.A. Tg. Mureș — Corvtaul 

Hunedoara : N. Dineseu (Hm. VII- 
cea) ; Cr. Teodorescu (Buzău) și 
M. Ștefănolu (Tg. Jiu) ;

Politehnica Iași — F.C.M. Bra
șov : L Crăciun eseu (Rm. Vîlcea): 
G. lonescu șl L. Pantea (ambii 
din București) ;

Gloria Buzău — Steaua: S. 
Necșulescu. I. Tănase (ambii dta 
Tîrgovlște) șl S. Kotărescu (Iași);

Șl A DIVIZIEI
I : C.F.H. Pașcani — 
CSU Galați : Gh. Con-

Partteanul

SERIA
Dunărea 
stantln (Rm. VBeea). 
Bacău — Unirea Dinamo Focșani: 
P. Bogdan (Reghin), C.S. Boto
șani — Olimpia Rm. Sărat : L 
Caraman (Oradea). Oțelul Galați 
— C.S.M. Suceava : M. Constan- 
tinescu (București), Chimia Făl
ticeni — Ceahlăul P. Neamț : D. 
Teodorescu (București), Metalul 
Plopeni — F.C.M. Progresul Bră
ila : I.. Măierean (Brașov), FEPA 
"M Bîrlad — F.C. Constanța : M. 
Lică (București), Prahova C.S.U. 
Ploiești — A.S. Mizil : L. VOrSș 
(Reșița), Metalul Mangalia — Pe
trolul Ploiești : M. Stoenescu 
(București). .

£1

SERIA A n-a: Carpați MIrșa
— șoimii LP.A. sibiu : V. An- 
tohl (Iași), Tractorul Brașov — 
Mecanică fină Steaua Bucureștii 
A. Comănescu (Bacău). Automa
tica București — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : B. Ctmpeanu (A- 
rad) — stadionul Automatica. 
Gaz metan Mediaș — tMASA St. 
Gheorghe : I. Munteann (Deva), 
Metalul București — Unirea A- 
texandria : Gh. Iulian (Brăila)
— stadionul Metalul, Minerul Me
tru — Autobuzul București: T. 
Cruceanu (Tecuci), Progresul Vul
can București — Chimtm Tîmă- 
venl : R. Nlcoară (Tulcea) —■ Sta
dionul Progresul, Flacăra Attiom. 
Moroni — CA. Tîrgovlște I B.

DIVIZIEI rtA“
Sportul studențesc — Jiul Pe

troșani : M. Axente ; D. v&tran 
(ambii din Arad) șl V. Curt 
(Medgidia) ;

F.C. Bihor — S.C. Bacău : M. 
Salomlr (Cluj-Napoca) ; J. Gra
ma (București) șl I. Vereș (Si. 
Gheorghe) ;

Universitatea Craiova — _PoIl” 
Timișoara : D. Petrescu ; p. Hles- 
cu (ambii din București) șl A. 
Porumbolu (Vaslui).



Im Jj]
LUPTA DiRZA IN TURNEUL ZONAL

/

FEMININ DE ȘAH
Lupta se ascute In Turneul 

zonal feminin de șah de la Tîr- 
novo. Se joacă dirz, multe par
tide se întrerup, unele de cite 
două ori. Tensiunea nervoasă 
este de pe acum crescută. Și 
aceasta, cînd mai sint de dis
putat încă 15 runde.

Pentru jucătoarele noastre, 
runda a 4-a a fost grea. Trei 
dintre ele. Dana Nutu, Elisa- 
beta Polihroniade si Cristina 
Bădulescu. au avut negrele. 
Iar Gabriela Olărașu a intîl- 
nit-o cu albele ne una din 
principalele favorite ale con
cursului, manea maestră ungară 
Zsuzsa Veroci, deținătoarea unui 
Elo de 2280 p, fată de 2105 ale 
tinerei sale adversare Fără să 
se lase intimidată de faima 
sahistei pe care o avea in fată. 
Gabriela a jucat curajos, ener
gic. a obținut o poziție cople
șitoare. dar. in criză de timp, 
i-a oferit partenerei sale o ne
sperată șansă de salvare. Re
miză. Același rezultat, după o

Campionatele mondiale de tenis de masă

ECHIPELE R. P. CHINEZE ÎNVINGĂTOARE IN
Conform pronosticurilor, re

prezentativele R.P. Chineze au 
cîștigat. din nou. proba pe 
echipe a Campionatelor mon
diale de tenis de masă care se 
desfășoară în sala „Scandina- 
vium“ din Goteborg. în finala 
feminină. Gen Lijuan, He Zhili, 
Dai Lili, jucătoare cotate prin
tre cele mai bune din lume, au 
dispus categoric de formația 
R.P.D. Coreene. R.P. Chineză 
intrînd. astfel, pentru a 6-a 
oară consecutiv in posesia „Cu
pei Corbillon", care se acordă 
celei mai bune echipe femini
ne. La rîndul lor. Chen Xin
hua, Jian Jialiang, Chen Long 
au cîștigat la fel de net în 
fața jucătorilor suedezi (5—0), 
înscriind in palmares al 9-lea 
titlu în cele 38 de ediții ale 
campionate! v. De altfel, după 
modul cum au evoluat sporti
vii chinezi se anunță printre 
marii favoriti si ai probelor 
individuale care încep astăzi'. 
După cum se știe, reprezentati
va feminină a României s-a 
clasat pe locul 11, rămînind în 
grupa de elită a acestei mari 
competiții a tenisului de masă.

RELULTATE FINALE : femi
nin — R.P. Chineză — R.P.D. 
Coreeană 3—0. Coreea de Sud

Săptămina viitoare, in Capitală

CEI MAI BUNI PUGILIȘTI ROMÂNI 
VOR PARTICIPA LA „CENTURA DE AUR“

Iubitorii boxului se vor re
întâlni, săptămina viitoare, pe 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, unde se va disputa cea 
de a XlV-a ediție a tradițio
nalului turneu "international 
„Centura de aur". După 13 ani, 
iată, patinoarul din marele parc 
bucureștean, va găzdui din nou 
pe participanții la „centură". 
Sîntem siguri că. așa cum s-a 
Intimplat și la Campionatele 
europene de seniori din anul 
1969, sau la cele de tineret din 
1972, patinoarul „23 August" va 
fi o gazdă primitoare și va 
oferi condiții de vizionare din
tre cele mai bune pentru ma
rele număr de amatori ai pu
gilatului.

Boxerii români au urmat. în 
vederea acestui important eve
niment. precum si al altora din 
viitorul apropiat, un program 
adecvat de pregătire și avem 
convingerea că ei vor face to
tul pentru o cit mai bună com
portare în compania unor va
loroși parteneri de peste ho
tare. Antrenorii lotului nostru 
reprezentativ — lot care se 
pregătește si în vederea par
ticipării la Balcaniada de la 
București, precum și pentru 
Campionatele europene din 
Ungaria — au stabilit ca pe 
ringul de la patinoar să urce, 
printre alții, următorii spor
tivi : Dumitru Șchiopu și Vir
gil Iordache (semimuscă), Con
stantin Tițoiu (muscă), Relu 
Nistor (cocoș), Nicolae Talpoș 

lungă reluare In întâlnirea Sfet- 
ka Savova — Dana Nuțu. Eli- 
sabeta Polihroniade a pierdut 
după întrerupere cu Rumiana 
Boiadjeva. Malgorzata Wiese a 
ciștigat la Cristina Bădulescu. 
Celelalte rezultate : Voiska — 
Eretova 1—0. Skacelikova — 
Brustman 0—1, Ivanka — 
Grosch Vr—* */ lt Madl — Erenska 
și Jagodinska — Modrova în
trerupte a doua oară. Eretova 
a câștigat întrerupta din runda 
I cu Skacelikova.

C.E. DE TINERET Șl JUNIORI

In campionatul european de 
tineret s-au desfășurat marți 
mai multe meciuri.
• C.E. de tineret : gr. 4, la Sa

rajevo, Iugoslavia — Franța 
0—0. In clasament oonduce Fran
ța cu 4 p (3 j), urmată de Bul
garia, R. D. Germană cu 2 p 
(câte 2 j) și Iugoslavia 2 p (3 j). 
In aceeași competiție, gr. 5 la 
Vac, Ungaria — Cipru 1—0 (1—0). 
A înscris Balogh (min. 42). In 
clasament pe primul loc se află 
Olanda cu 7 p (4 j), urmată de 
Ungaria 6 p (4 j). Austria 2 p 
(3 j). Cipru 1 p (5 j). * In C.E. 
de juniori, la Hraniska, gr. 3 : 
Iugoslavia — Franța 1—2 (1—0). 
Clasament : Iugoslavia 4 p (3 j). 
Franța 4 p (2 j), Spania 0 p (1 
j). Luxemburg 0 p (2 j).

CM. - ZONA ASIATICĂ
în grupa a 3-a (subgrupa ,,B“): 

Bangladesh — Indonezia 2—1 
(0—1). In clasament conduce 
Indonezia cu 8 p (5 j)„— virtual

BIATLON • Concurs la Mur
mansk, 10 km : 1. Nikolai Iarî- 
ghin (U.R.SJ5.) 31:02 (1 minut 
penalizare), 2. Vladimir Alikin 
(U.R.S.S.) ?1:18.

CICLISM • „Marele premiu al 
orașului Rennes* a fost cîștigait, 
la sprint, de francezul Gilbert 
Duclos-Lassalle (229 km în 
5.56:39). Același timp l-a Înregis
trat și compatriotul său Regis 
Simon • „Turul Țării Bascilor". 
Etapa I (103 km) a revenit, la 
sprint, spaniolului Jose-Luis La
guia 5.00:28, în fața irlandezului 
Sean Kelly. Etapa a n-a (197 km) 
a consemnat succesul spaniolului 
Jose Recio (5.02:09) care i-a în
trecut la sprint, pe Lemond 
(S.UA), Laguia, Cabestany și 
Delgado (toți din Spania). Lide
rul cursei este Laguia 10.02:37 ur
mat la 2 s de Cabestany, Del
gado și Lejarreta & După 5 etape 
în „Turul Algeriei" conduce fran
cezul Gilles Figues 17.18:17, ur
mat de algerianul Sebti Benzine 
17.20:32 o A 22-a ediție a „Ma-

ÎN CLASAMENT : Nutu,
Brustman 3l/i, Erenska 3 (1), 
Boiadjeva 3, Grosch 2*/a,  Olă- 
rașu 2, Voiska. Polihroniade 
l‘/i (din 3), Bădulescu. Wiese, 
Ivanka l*/i  etc. Runda a 5-a : 
Grosch — Olărașu. Bădulescu 
— Jagodinska. Polihroniade — 
Wiese, Veroci — Voiska, Ereto
va — Savova. Brustman — 
Ivanka. Erenska — Skaceliko
va, Modrova — Madl, Anghe- 
lova — Boiadjeva. Nutu — li
beră.

— Olanda 3—1. U.R.S.S. — Un
garia 3—1, Japonia — Cehoslo
vacia 3—2. Anglia — Franța 
3—2, România — Suedia 3—1, 
Hong Kong — R.F.G. 3—1, Iu
goslavia — Belgia 3—0 ; mas
culin — R.P. Chineză — Sue
dia 5—0, Polonia — Japonia 
5—3, R.P.D. Coreeană — Iu
goslavia 5—4. Cehoslovacia — 
Franța 5—2, Coreea de Sud — 
Anglia 5—0. Hong Kong — In
dia 5—0. Ungaria — S.UA 
5—1, Danemarca — Italia 
5_ș

CLASAMENTE : feminin —
1. R.P. Chineză, 2. R.P.D. Co
reeană. 3. Coreea de Sud. 4. 
Olanda. 5. U.R.S.S.. 6. Ungaria,
7. Japonia, 8. Cehoslovacia. 9. 
Anglia. 10. Franța. 11. România, 
12. Suedia. 13. Hong Kong, 14. 
R.F.G.. 15. Iugoslavia. 16. Bel
gia ; masculin — 1. R.P. Chi
neză. 2. Suedia, 3. Polonia, 4. 
Japonia, 5. R.P.D. Coreeană. 
6. Iugoslavia, 7. Cehoslovacia,
8. Franța. 9. Coreea de Sud, 
10. Anglia. 11. Hong Kong, 12. 
India, 13. Ungaria. 14. S.U.A., 
15. Danemarca, 16. Italia.

Au retrogradat din prima 
grupă valorică R.F.G. și Iu
goslavia (feminin). Danemarca 
si Italia (masculin). In locul 

șl Costin Stancu (pană). Cor
nel Silitră, Dorel Stănciulesca 
și Ion Stan (semiușoară). Le- 
ontin Sandu, Florian Țircomni- 
cu și Gelu Hudișteanu (uȘoară), 
Rudei Obreja (semimijlocie), 
Nicolae Motrogan (mijlocie mi
că), Doru Maricescu și Flo
rian Vasile (mijlocie). Georgi- 
că Donici și Marcel Marcu (se
migrea), Dorin Răcarn (grea), 
Gheorghe Preda și Teodor Pir- 
jol (supergrea). După cum se 
vede, vor fi trimiși în luptă 
cei mai buni pugiliști români 
la ora actuală, dintre care vor 
fi selecționați reprezentanții 
noștri la alte mari competiții 
internaționale din acest an.

Federația de specialitate a 
luat toate măsurile ca la cea 
de a XlV-a ediție a „centurii" 
să oficieze cei mai buni arbi
tri. Astfel, ca neutri, au fost 
invitați Ahmet Gomert (Turcia) 
și Otto Kramhelert (R.F. Ger
mania). Din juriu de apel vor 
face parte Petre Epureantf, 
Constantin Chiriae si Virgil Ca- 
zacu, iar ca arbitri-judecători 
vor funcționa Victor Popescu, 
Doru Banciu, Gabriel Dancin, 
Victor Șchiopu, Mihai Voicu- 
Iescu, Ion Damian, Ștefan Mun- 
teanu, Grigore Dăncilă ș.a., ma
joritatea purtători ai ecusoane- 
lor A.I.B.A. sau E.A.B.A., ori 
candidați de arbitru internațio
nal. Iată, deci, premise pentru 
o desfășurare fără cusur a 
prestigiosului nostru turneu.

Paul IOVAN

EDIȚIA 1985 A C.M. 
DE SCRIMĂ TINERET

De astăzi și oină luni, la 
Arnhem. în Olanda, se desfă
șoară ediția 1985 a Campiona
telor mondiale de scrimă tine
ret. La centrul sportiv Papen- 
dal, din acest oraș olandez, 
si-au dat Întâlnire cei mal buni 
tineri scrimeri din lume, dintre 
care multi se vor regăsi pe 
planșele viitoarelor campionate 
mondiale de seniori, ca și la 
Jocurile Olimpice 1988.

Scrima românească va fi re
prezentată la această ediție de 
floretlstde Georgeta Beca, Re- 
ka Lazar, Monica Veber, flo- 
retiștii Atila File și Romică 
Molea, sabrerul Marius Florea 
și spadasinul Adrian Pop, În
soți^ de antrenorul Ștefan 
Haukler.

Astăzi. întrecerile vor debuta 
cu preliminariile probei mascu
line de floretă, a cărei finală se 
va disputa vineri noaptea. Sâm
bătă este programată finala la 
sabie, duminică la floretă femi
nin, ultima finală, cea de spa
dă. urmând a se disputa luni. 
La campionatele mondiale de 
tineret nu se dispută decit pro
bele individuale.

PROBA PE ECHIPE
lor promovând Taiwan, Cana
da (feminin) și Taiwan, R.F.G. 
(masculin), situate pe primele 
locuri in a doua grupă valorică.

ACTUALITATEA LA HOCHEI
ANG LET. In ziua a doua a 

campionatului european de ho
chei pe gheață pentru juniori, 
grupa „A“, au fost consemnate 
rezultatele : seria I : U.R.S.S.— 
R.F.G. 6—1 (1—0, 4—0, 1—1), 
Norvegia — Finlanda 3—2 (0—1, 
3—1, 0—0). Clasamentul : 1. 
U.R.S.S. 4 p, 2. Finlanda 2 p 
(6—5), 3. Norvegia 2 p (4—7), 
4. R.F.G. 0 p ; seria a II-a : 
Cehoslovacia — Elveția 8—2 
(3—1, 5—1, 0—0), Suedia—Fran
ța 15—0 (5—0, 6—0, 4—0). Cla
samentul: 1. Suedia 4 p (22—1),
2. Cehoslovacia 4 p (25—5). 3. 
Elveția 0 p (3—15), 4. Franța 0 
p (3—32).

BJORNEBORG. Intr-un med 
amical, desfășurat in localitate, 
echipa Finlandei a fost între
cută de reprezentativa Uniunii 
Sovietice cu scorul de 6—2 (2—0, 
1—1. 3—1).

Cea de a 40 a aniversare a eli&erării Ungariei

SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

LA ÎNALTE COTE
Astăzi, 4 aprilie, se împlinesc patru decenii de cind 

Ungaria a fost eliberată de sub ocupația fascistă, eveniment 
istoric de importanță hotăritoare, care a deschis calea unor 
adinei prefaceri revoluționare In toate domeniile de acti
vitate, social-politic, economic, cultural etc.

Și in domeniul educației fizice și sportului, in cei 40 de 
ani de viață nouă, sportivii din Ungaria au înregistrat 
apreciabile succese internaționale, pași importanți reali- 
zindu-se ți in privința dezvoltării continue a activității 
sportive de masă, in interesul sănătății întregului popar.

Sportul este una din cele 
mai populare activități ale 
tineretului maghiar. Spor
tul a cunoscut o impetuoa
să dezvoltare după 4 
aprilie 1945, in anii lumi
noși ai socialismului Aproa
pe că n-a existat ramură 
sportivă in care să nu se 
fi Înregistrat însemnate sal
turi de calitate, pe toate 
planurile, existînd o bază 
de masă in continuă dez
voltare și perfecționare or
ganizatorică. Acum, la a- 
ceastă oră de bilanț, vom 
face o succintă trecere in 
revistă a unora dintre dis
ciplinele in care s-au rele
vat în mod deosebit sporti
vii din R. P. Ungară.

Vom începe cu atletis
mul, pentru că el are lite
ra™ A. La marele număr 
al performerilor, de ieri și 
de astăzi ii vom adăuga 
pe cei mai noi dintre cam
pionii continentali Gyula 
Paloczy și Gyorgy Bakos, 
ciștigători la „europenele" 
de sală de la Atena, la 
lungime și, respectiv, la 
69 mg. Ei sint urmași ai 
unei pleiade de atleți cele
bri dintre care-i amintim 
doar pe Imre Nemeth — 
campion olimpic la arunca
rea ciocanului în 1948, la 
Londra, și pe Miklos Ne
meth, fiul său, și el cam
pion olimpic, la aruncarea 
suliței în 1976, la Mont
real.

Jucătorii de polo au re
prezentat întotdeauna o a- 
devărată forță in competi
țiile de anvergură. Amin
tim că in ultimii 40 de ani 
ei au realizat un palmares 
remarcabil : 4 medalii de 
aur +2 medalii de argint 
+3 medalii de bronz la 
J.O., 1+3+0 la campiona
tele mondiale și 5+2+1 la 
campionatele europene.

calificată pentru turul următor, 
urmată de Thailanda 3 p (4 j), 
India 3 p (3 j) șl Bangladesh 
2 P (4 j).

CAMPIONATE, ȘTIRI
• Tragerea la sorți a grupelor 

C.M. de juniori (programat in
tre 24 august și 7 septembrie, 
în 6 orașe din U.R.S.S. Baku, 
Erevan, Tbilisi, Minsk, Leningrad 
și Moscova) va avea loc la 27 
aprilie. Dintre cele 1« finaliste 
sint cunoscute pînă acum echi
pele : Angliei, Irlandei, Ungariei, 
Spaniei, Bulgariei și U.R.S.S.

POLONIA (et. 19). Zabrze — 
Wroclaw 2—2, Cracovia — Poz
nan 0—2. Legia — Chorzow 2—0, 
Widzew Lodz — L.S.K. Lodz 4—1, 
Katowice — Gdynia 1—9. Pe pri
mele locuri : Zabrze 26 p (18 j), 
Legia și Poznan cu cîte 26 p.

SCOȚIA (et, 31). Aberdeen — 
Dundee Utd. 4—2, Hearts — Hi
bernian 2—2, st. Mirren — Mor
ton 2—3. Pe primele locuri : A- 
berdeen 50 p (31 j), Celtic 42 p

TELEX • TELEX
relul Premiu Plno Cerami", dis
putat In Belgia, a fost câștigată 
de belgianul Paul Haghedooren 
(221 km in 3.48:00) urmat la 
1:45 de francezul Marc Madlot.

HALTERE • Concurs interna
tional la Baunatal (RJ.G.) : cat. 
52 kg : Charles Larget (Franța) 
190 kg, cat. M kg : Jean-Noel 
’.îlette (Franța) 220 kg., cat. 60 
kg : Nicola la Carpls (Italia) 255 
kg, cat. 67,5 kg : Dean Willey 
(M. Brit.) 312,5 kg, cat. 75 kg : 
David Morgan (M. Brit.) 330 kg, 
cat. 82,5 kg : Fausto Tosl (Ita
lia) 322,5 kg, cat. 90 kg : Dușan 
Pollacik (R.F.G.) 372,5 kg. cat.
100 kg : Fryderiks Mls (R.F.G.) 
362,5 kg, cat. 140 kg : Martin 
Zanleje (R.F.G.) 377,5 kg, cat.
+110 kg : Manfred Nerlinger 
(R.F.G.) 412,5 kg. ’

HOCHEI PE IARBA ® „Cupa 
lnter-continentală" (feminină), la 
Buenos Aires : India — Elveția

La înot, sport care se 
bucură de o frumoasă au
diență in rindurila tinere
tului, există în Ungaria, la 
această oră, nu mai puțin 
de 120 de secții de mare 
performanță, dintre care 
27 (feminine) aparțin ma
relui dub Vasas, cu repre
zentante în întreaga țară și 

29 de secții (masculine) ale 
clubului sportiv al armatei, 
Honved.

Pentatlonul modern este, 
de asemenea, o disciplină în 
care au strălucit sportivi de 
mare valoare intre care : 
Andras Balczo (de cinci ori 
campion al lumii), frații 
Torok, Ferenc și Otto, Fe
renc Nemeth.

Scrima ungară a însem
nat o școală de prestigiu, 
ceea ce a și contribuit la 
formarea unor reputați tră
gători precum : Gerevics.
Aladar-tatăl și Pal-fiul (am
bii campioni olimpici), Je
no Kamuti, Gyorgy Nebald, 
Imre Gedovari, Ildiko Bo- 
biș, Ildico Schwartzenber- 
gcr-Tordassy ș.a.

Un mare campion al pa- 
gaei a fost Tamas Wich- 
minn, de mai multe ori 
campion al lumii. Canoistul 
Wichmann a fost unul din
tre cei mai puternici concu- 
renți ai lui Ivan Patzaichin 
al nostru.

Boxul, halterele, luptele, 
patinajul artistic, canotajul, 
handbalul, baschetul, tirul 
ș.a. sint. de asemenea, spor
turi în care au fost înre
gistrate rezultate remarcabi
le. Să nu uităm nici rezul
tatele de valoare obținute 
de-a lungul anilor de echi
pa de fotbal a Ungariei, și 
de diversele formații de 
club, printre care Videoton 
din Szâkesfehervâr, califi
cată în semifinalele actua
lei ediții a „Cupei U.E.F.A.".

•
(29 j). Dundee Utd. 38 p (30 j).

ANGLIA (meciuri restante). 
Southampton — Luton 1—0, Wat
ford — West Ham 5—0.

BRAZILIA (et. 7 — prima fa
ză), Vasco da Gama— Palmeiras 
0—1. Fluminense — Sao Paulo
1— 2, Portuguesa — Corin tians 
0—2, Guarani — Goias 1—1, Nau- 
tico — Botafogo 1—2, Atletico — 
Bahia 2—3, Gremio — CruzeLro 
0—0. Curitiba — Intemacional 
0—0. F.C. America — Flamengo
2— 3. tn grupa „A*  conduce 
Atletico cu 22 p, iar în grupa 
.43“, Vasco da Gama tot cu 22 p.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Aseară s-au desfășurat două, 
leduri din preliminariile C.M. 

(zona europeană).
în grupa a 4-a la Sarajevo : 

IUGOSLAVIA — FRANȚA 0—0.
în grupa a 5-a, la Budapesta : 

UNGARIA — CIPRU 2—0 (0—0)
Amănunte în. ziarul de mîine.

9—0, UJIJSJS. — Zimbabwe 11—0, 
Japonia — Argentina 1—1. Țara 
Galilor — Uruguay 6—0.

BUGBT • La Bruxelles se 
desfășoară in aceste zile tradițio
nalul turneu international de 
rugby pentru juniori, organiza*  
sub egida federației internațio
nale de specialitate. în primul 
său meci, selecționata României 
a Întrecut ou scorul de 22—13 e- 
chlpa R.F. Germania. Alte re
zultate : Franța — Belgia 58—0 ; 
URS3 — Spania 33—7 ; Italia — 
Iugoslavia 53—0 ; Polonia — 
Maroc 23—10 ; Suedia — Olanda 
11—10.

TENIS • In turneul de la 
Monte Carlo suedezul Mats Wi- 
lander l-a învins cu 6—1, 6—1 pe 
Balasz Taroczy (Ungaria), în 
timp ce argentinianul Guilermo 
Viias l-a eliminat cu 6—a, 7—6 
pe francezul Benhabiles. Alte re
zultate : Cancellottl — Fibak 6—3, 
7—6, Arias — Arraya 6—2, 6—3 ; 
Jaite — Aguillera .6—4, 1—6, 6—0; 
Westphal — Wilkison 6—1, 7—6.
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