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Campionatele Balcanice de scrimă pentru juniori

ȘASE TITLUWI DIN CELE OPT
All REVENIT SPORTIVILOR

BRAȘOV, 16 (prin telefon). 
După patru zile de întreceri 
disputate — pentru eșalonul 
tinereții nu există ierarhii va
lorice, elanul juvenil anu- 
lînd deseori calculul hîrtiei — 
s-a încheiat duminică cea de 
a IX-a ediție a Campionate
lor Balcanice de scrimă pentru 
juniori. Bilanțul reprezenta
tivelor României a fost pozi
tiv, ele ad judecindu-și șase 
din cele opt titluri puse în joc, 
clasîndu-se, firesc, pe primul

loc în clasamentul punctajului 
general, (150 p), urmate de 
Bulgaria 112 p, Grecia 75 p, 
Turcia 50 p. Iugoslavia 49 p.

Ultimele două reuniuni, de 
simbătă si duminică, au fost 
destinate probelor pe echi
pa Pe baza rezultatelor obți
nute în întrecerile individuale, 
exceptind spada, echipele 
României au intrat pe planșe 
drept favorite la toate cele
lalte arme. Sabia și floreta 
feminină și-au valorificat

Față in față in /iîi-ala- individuală a floretistelor, Salvina Ionescu 
{stingă) și Monica Veber au fost alături in echipa reprezentativă 
a României, campioană balcanică Foto : Iorgu BĂNICA

Concursul internațional de sanie „Cupa Bucegi“

ECHIPAJUL NOSTRU DE DUBLU -

PE LOCUL II

pise In joc
ROMÂNI

șansele, prima cu aplomb și 
decizie maximă — A. Papp, 
D. Găureanu, G. Atudarei și 
D. Costache necedînd adversa
relor decît cinci asalturi în 
patru meciuri —, cealaltă . mai 
greu, trebuind să se mobili
zeze la maximum în întîlnirea 
cu Bulgaria. Astfel, antrenorii 
au trebuit să o înlocuiască 
înaintea ultimului asalt pe 
Salvina Ionescu (cîștigătoare 
la „individuale"), care pier
duse de două ori, cu Elena 
Copuzeanu. Și „rezerva" și-a 
făcut datoria, întreeînd-o clar 
(5—2) pe Cristanova. Nr. 1 a 
fost de această dată Monica 
Veber (3 v), care s-a revanșat 
pentru evoluția neconvingă
toare din proba individuală. 
România a cîștigat cu 5—3, in- 
trînd în posesia titlului bal
canic.

Floreta masculină nu a 
mai repetat performanța de 
joi. Lipsită de aportul lui 
Vasile Costa (al cărui acci
dent, din vina lui. de la „in
dividuale" a contat mult, după 
cum s-a văzut), formația noas
tră nu s-a putut impune’ In 
fața celei bulgare, nici chiar în 
condițiile în care aceasta din 
urmă n-a contat pe planșă de
cît pe doi trăgători, Stoian 
Velcev și Dobrevski, singurii 
care au punctat I Pentru că 
recentul campion balcanic, 
reprezentantul nostru Z. Eder, 
n-a cîștigat decât un asalt 
din trei, pierzîndu-1 net pe cel 
decisiv, cu Dobrevski (1—5), 
pentru că celălalt finalist, R. 
Molea, a pierdut și el un a- 
salt. așa îneît singurul punct 
adus de P. Ducu n-a mai a- 
vut, practic, nici o valoare in 
rezultatul final, Bulgaria câștl- 
gînd cu 5—4.

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

înotătoarele noastre au avut 
o frumoasă comportare in prima 
zi a concursului international 
de la Barcelona. Tamara Cos- 
tache a înregistrat cu 56,28 un 
nou și valoros record național în 
proba de 100 m liber, fiind de
vansată cu numai o zecime de 
cunoscuta sportivă Otto din R.D. 
Germană (pe locul 3. franțuzoai
ca Kamoun — 58,73). Două fo- 
mânce au dominat proba de 100

m spate : Anca Pătrășcoiu s-a 
clasat pe primul loc, cu un re
zultat remarcabil — 1:02.74, se
condată de Carmen Bunaciu — 
1:03.43. A treia a fost Sperka 
(R.D.G.), cu 1:03,88. La 200 m 
fluture, Maricina Culică a ter
minat învingătoare cu timpul de 
2:16,99, înaintea sportivelor 
Eckert (R.F.G.) 2:19,45 și Sykd- 
ra (R.D.G.) 2:22,36.

Mihaela Netolitchi 
(cu nr. 12, driblind) 
a avut o contribuție 
majoră la dubla 
victorie a echipei 
Politehnica Bucu
rești. Ea confirmă, 
in acest fel. valoa
rea constant ridica
tă ce o manifestă 
in actualul sezon

Foto : 
Aurel D. NEAGU

în pag. 2—3. re
zultatele si unele 
amănunte de la me
ciurile etapei Divi
ziei „A" de bas
chet, masculin și 

. feminin

in cupele europene la handbal feminin

ȘTIINJA BACAU Șl TEROM IAȘI AU DE RECUPERAT
6 Șl, RESPECTIV, 11 GUEURI 

Partidele revanșă au loc duminică, ambele 

formații încercînd calificarea în semifinale
Ieri, La Partizanske (Ceho

slovacia) și la Belgrad, echi
pele feminine de handbal Ști
ința Bacău și TEROM Iași au 
evoluat In sferturile de finală 
ale ,,C.C.E.“ și respectiv „Cu
pei cupelor". Iskra a învins pe 
Știința Bacău cu 23—17. iar 
Radnicki a dispus cu 28—17 de 
TEROM.

PARTIZANSKE, 16 (prin te
lefon). Interes deosebit, aid, 
printre oei aproape 2 000 de 
spectatori care au asistat la 
prima manșă a sferturilor de 
finală ale „C.C.E." la handbal 
feminin, dintre echipele Iskr» 
din localitate și campioana 
României, Știința Bacău. La

capătul unei dispute în caro 
handbalistele noastre au e- 
voluat bine in apărare, dar au 
ratat foarte mult in atac, 
mai ales în repriza secundă, 
Iskra Partizanske a cîștigat cu 
23—17 (11—9). Pînă în min. 
26 fiecare formație a condus 
cu câte un gol, iar la capătul 
primelor 30 de minute de joc 
gazdele s-au desprins la două 
goluri.

în partea a doua a medului, 
în contextul unor ratări „sem
nate" de Borcea, Nițolu, But-

Mihoil VESA

(Continuare In pag. 2—3)
SINAIA, 16 (prin telefon). Con

cursul international de sanie-ju- 
niori dotat ou „Cupa Bucegi% 
desfășurat timp de două zile pe 
pârtia de la poalele Muntelui 
Furnica, a reunit la start, In a- 
fa^a celor mal buni practicauțl 
ai acestui sport din țara noastră, 
reprezentanți ai R.D. Germane 
și U.R.S.S., forțe recunoscute pe 
plan internațional în sania de 
performanță. întrecerile au fost 
spectaculoase și echilibrate, spre 
satisfacția numerosului public 
prezent de-a lungul traseului. In 
cursa junioarelor, Nell Andreea- 
Holland (R.D.G.), cu cele mai 
rapide ooborîri în primele două 
manșe (46,19 șl 46,29), dar cu o 
coborîre mai slabă în manșa a 
treia (49,22), a cucerit în final 
locul I. O comportare bună a a- 
vut-o în acest concurs sportiva 
Rodlca Constantin. Ea a realizat 
în manșa I un timp de „podium* 
(47,42), în manșa a treia a ob
ținut cel mai bun timp (47,90, pe

un traseu îngreuiat de ninsoare), 
iar in cea de a doua doar o 
mică imperfecțiune, concretizată 
printr-un timp ceva mai slab 
(48,21) a făcut-o să nu „prindă" 
unul din primele trei locuri.

Clasament : 1. Nell Andreea-
Holland (RJ5.G.) 2:21,70 ; 2.
Peggl Ellng (R.D.G.) 2:21,93 ; 3.
Nina Fedorova (U.R.S.S.) 2:22,14 ; 
4. Anne Dorind Dorlng (R.F.G.) 
2:23,OS ; 5. Rodlca Constantin
(România) 2:23,13 ; I. Lucreția 
ștefan (România) 2:26,25 ; 7. A- 
lexandra Făcăleț (România) 
2:26,36 ; 8. Brândușa Dablja (Ro
mânia) 2:36,76.

In cele trei manșe ale oobori- 
rllor efectuate de băieți, sportivul 
sovietlo Oleg Gorolev a realizat 
în fiecare manșă cel mal buni 
timpi : 46,05 ; 47,95 ; 48,67 — prin

Horațiu SIMA

(Continuare In pag. 2—3)

ÎNTRECERI SPECTACULOASE ȘL: RAPIDE IN FINALELE
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE CROS

BAILE FELIX, is (prin tele
fon). Concurenți mulți, atmosfe
ră de mare sărbătoare a atle
tismului — ca de fiecare dată la 
întrecerile croslștilor, o organi
zare excelentă, pe traseul devenit 
clasic pe „platou" (a fost înghe
țat și alunecos). Timpul a fost 
destul de bun pentru alergare, 
dar puțin cam rece. Spre sfîrșl- 
tul reuniunii a început să ningă 
mărunt. Competiția a evidențiat 
un nivel de pregătire destul de 
bun pentru majoritatea alergăto
rilor, în special la nivelul vîrfu- 
rilor, dintre care urmează să se

RELANSAREA SCHIULUI Șl BIATLONULUI

selecționeze echipele pentru Cro
sul Balcanio din Bulgaria și 
pentru C.M. de cros de la Neu- 
cn.ltel, din Elveția.

Iată, în continuare, rezultatele 
înregistrate în competiția de du
minică dimineața (la reușita el 
au contribuit forurile sportive din 
Oradea și Federația română de 
atletism) șl unele amănunte.

SENIORI — 12 060 m : Gheorghe 
Sandu (Rapid Buc.) 36:26,0 —
campion național, 2. Stan Zeve- 
dei (Progresul Brăila) 36:33,0, 
3. Gh. Motorca (Tricolor Ora
dea) 36:35,0, 4. Alex. Chiran (Ra
pid Buc.) 36:41,0, 5. Ilie Florolu 
(Farul C-ța) 36:51,0, 6. Comeliu 
Scurt (Steagul Brașov)

36:58,0 etc. ; echipe : 1. Rapid 
Buc. 30 p — campioană națio
nală, 2. steaua Buc. *1 p, 3. A.S.A. 
Sibiu 52 p. Victoria lui Sandu 
poate fi apreciată, la prima ve
dere, ca o surpriză, dar ea estd 
po deplin meritată. El s-a afla* 
pe primul plan al întrecerii, îm
preună cu Chiran șl Florolu, tncâ 
de pe primii metri al cursei și 
s-a detașat, In final, fără nld 
un fel de probleme. Bună pres
tația alergătorilor rapldiștl, pre
gătiți de Gh. Boghean.

SENIOARE — 4500 m : L Ma
riana Stănescu (Politehnica H-

Andl VILARA

ÎN ARENA INTERNAȚIONALA ESTE POSIBILĂ

— declară Gheorghe Dunărințu, 
secretarul responsabil a! F. R. S.B

Aflați în plin sezon de în
trecere schiorii și biatloniștii 
sînt deciși să aibă o com
portare onorabilă în competițiile 
internaționale. Ce s-a între
prins pentru ca schiul și biat- 
lonul românesc să aibă o re
prezentare cît mai bună în 
principalele întreceri ale actua
lului sezon ?

Ne-a răspuns Ghcorghe Du- 
nărințu, secretarul responsabil 
al Federației Române de Schi- 
Biatlon :

„Fideli concepției din ultima 
perioadă, că nici schiul nu mai

sport de sezon (pentrueste un 
a obține rezultate remarcabile 
este necesară o pregătire eșa
lonată pe tot parcursul anului), 
sportivii din loturile naționale 
au început stagiile de antrena
mente încă din primăvara anu
lui trecut, cu dorința fermă ca 
la sfârșitul sezonului 1985/86 di
ferența care ne desparte pe plan 
internațional de fruntașii aces
tor ramuri să fie cît mai mică. 
Deficiențelor de ordin organi
zatoric și de conducere, mani
festate în activitatea noastră în 
anii anteriori, le răspundem prin

Instaurarea und concepții noi 
de pregătire și participare 
competiții atît a sportivilor, 
și a tehnicienilor. Pentru a tra
duce în fapt dorințele noastre 
privind competitivitatea sportivi
lor români, au fost abordate 
cîteva direcții de acțiune la care 
mă voi referi In continuare.

în primul rînd. planurile de 
pregătire a loturilor naționale 
vor ține seama. In mod obliga-

la 
cît

(Continuare in pag. 2—3)

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

Dudu Georgescu expediază balonul peste poartă. Fază' din meciul 
amical Mecon București ■— Gloria Buzău (0—1), disputat vineri pe 
stadionul Automatica din C&pitală Foto : Aurel D. NEAGU
In pag. 2—3, rezultatele meciurilor amicale care au avut loc simbată 

și duminică



Campionatele nationale

de baschet

„POLI" BUCUREȘTI (2-0 cu Olimpia)- 
PE LOCUL 3 ÎN ÎNTRECEREA FEMININĂ

DINAMOVISTELE - VICTORIOASE
ÎN DERBYUL BUCUREȘTEAN, LA VOLEI CENT

Campionatele republicane de 
baschet au continuat prin jocu
rile etapei a 21-a, . desfășurate
sîmbătă și duminică în urma re
zultatelor înregistrate, s-a produs 
o singură modificare importantă 
în clasament, echipa feminină 
Politehnica Sportul studențesc si- 
tuîndu-se pe locul 3. Rezultate :

FEMININ, GRUPA 1-6
POLITEHNICA SPORTUL STU

DENȚESC BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 2—0 î 55—52 
(24—31) și 60—54 (28—15). Echipa 
antrenată de C. Dinescu și M. 
Bărbulescu a cîștigat absolut 
meritat această dublă partidă, 
deoarece s-a apărat (în zonă) 
destul de agresiv, iar în atac nu 
s-a limitat la acțiunile pozițio
nale, ci a întreprins și contra
atacuri. ,,5“-ul format din Ro- 
șianu, Zidar u, Prăzaru-Mathe, 
Netolițchi și Moldoveanu a fost 
folosit aproape în exclusivitate 
în ambele zile, ceea ce ne în
deamnă să ne îndoim de viitorul 
celorlalte jucătoare tinere. Olim
pia, cu aruncări la coș puține 
șl imprecise („recordul0 l-a sta
bilit în repriza I a meciului de 
duminică : 32 de aruncări, 6
reușite, procentaj 18,70% !>, cu 
joc încorsetat de scheme tactice 
lipsite de incisivitate, a fost o 
surpriză neplăcută pentru puți
nii spectatori aflați în sala pro
prie. Și este păcat, deoarece e- 
chipa are posibilități mult mai 
mari, așa cum a dovedit-o de
seori. Au marcat : Roșianu 15+ 
24, Zidaru 15+9, Prăzaru-Mathe 
18+8, Netolițchi 5+7, Moldoveanu 
2+6, Pandrea 0+4, Ionescu 0+2, 
respectiv Cristea 10+4, Stingă 
8+11, Bîră 5+3, Marinache 8+8, 
Andreescu 15+21, Simioană 4+7, 
Popa 2+0. Au arbitrat bine P. 
Pasere — M. Oprea și Z. Raduly 
— I. Breza (D. STANCULESCU).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 2—0 : 
105—80 (53—38) șl 100—82 (53—45). 
Partidele au avut desfășurări a- 
semănătoare, atît ca evoluție a 
scorului, cit și prin prestația 
spectaculoasă a ambelor echipe. 
Clujencele, cu un lot mai omo
gen șl superior valoric, au do
minat autoritar ambele meciuri, 
în cursul cărora, în afara con
sacratelor Jereble, Popa și Kiss, 
am mal evidențiat verva junioa
relor Dragoș, Manasses șl a ti
nerei Misăilă. La oaspete, greul 
jocului a fost dus, ca de obicei, 
de Bodea și Grădinaru, dar me
rită sublinieri și R. Chepețan și 
Becea pentru eforturile depuse 
în disputa sub panouri. Au mar
cat Jerebie 19+26, Popa 14+14, 
Kiss 14+18, Dragoș 11+20, Ma
nasses 9+9, Misăilă 12+5, Mărgi
nean 3+4. Vigh 4+2, Enyedi 6+0, 
Sandor 9+2, Costanașiu 4+0, res
pectiv Bodea 20+26, Grădinaru 
14+17, Catrina 6+10, R. Chepe
țan 8+4, V. Chepețan 10+4, Be, 
cea 4+4, BIÎnduI 7+8, G. Nagy 
H+9. (Mircea RADU — coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—0: 72—60 
(36—33) și 84—80 (46—27). Meciul 
de sîmbătă a avut un singur mo
ment de echilibru, reflectat și 
de tabela de scor : 28—28 (min. 
16), după care Voința a trecut 
la trenă, realizînd o victorie le
jeră. Mult mal atractivă avea să 
fie partida de duminică, mai a- 
les datorită pasionantei curse în 
care s-a angajat echipa Progre
sul pentru a reface un handicap 
de 22 de puncte : 59—37 (min. 
25). Eforturile s-au dovedit foar
te ,aproape de scopul propus, ea 
ajungînd la numai două puncte 
diferență : 78—76 (min. 38). O
contribuție substanțială la reali
zarea acestei merituoase reveniri 
a avut-o Melania Marina, jucă
toarei nr. 1 la recuperări și efica
citate. De partea cealaltă, o 
remarcă în plus pentru Rodica 
Jugănaru, autoarea unor coșuri 
importante în finalul partidei. 
Au marcat : Ștefan 14+14, Vasile 
10+9, Gera 8+12, Urogdi 4+0, 
Jugănaru 17+35, Filip 2+0, Borș 
12+6, Grecu 5+6, Angheluș 0+2, 
respectiv Măringuț 23+10, Nicola 
10+6. Kapelovics 2+3, Alixandru 
17+24, Divoiu 2+7, Lambrino 
2+7. Marina 4+23. (V. ADRIAN).

GRUPA 7-11
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ

— RAPID BUCUREȘTI 1—1 :
57—75 (29—39) șl 92—68 (53—38).
Coșgetere : Olasz 24+13, Mathe 
3+29, Fărcaș 10+13, M. Nagy 
13+18, respectiv Budurăscu 19+16, 
Cirstoiu 23+14, Slăvei 9+11. 
(C. ALBU — coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE
— CRIȘUL C.S.Ș. 2 ORADEA 1—1:
79—80 (42—55) șl 83—73 (40—38).
Coșgetere : Așteleanu 20+30.
Leitner 14+13. Szocs 14+22, res
pectiv Chvatal 25+8. Casetti 
18+17, Cutuș 15+10. (Z. KO-
VOCS — coresp.).

Clasament : 1. „u« 42 p, 2. 
Voința 39 p, 3. Politehnica Buc. 
38 p, 4. Olimpia 37 p. 5. Pro
gresul 32 p, 6. „Poli" Timișoara 
31 p ; 7. Comerțul 30 p, 8—10. 
Chimistul Rm. Vîlcea, Mobila șl 
Crlșul 28 p, 11. Rapid 27 p.

MASCULIN, GRUPA 1-6
DINAMO BUCUREȘTI — I.C.E.D. 

2—0 S 120—80 (83—43) și 111-93
(53—55 1). Dacă meciul de sîm
bătă nu a avut istoric, in schimb 
duminică replica baschetbaliști- 
lor de la I.C.E.D. a constituit o 
plăcută surpriză, ei reușind chiar 
să conducă la pauză, sancționind 
prompt unilateralitatea în joc a 
dlnamovlștilor, preocupați doar 
de faza de atac. Apărîndu-se 
mal mult formal — spre marea 
nemulțumire a antrenorilor Gh. 
Novac și V. Popa — Dinamo a 
creat culoare favorabile jucăto
rilor pregătiți de D. Berceanu și 
8. Rotaru pentru a menține 
multe minute un echilibru atît 
în teren, cit șl pe tabela de 
scor. Dinamo a fost... Dinamo 
între min. 25 șl 30, cînd de la

67—62 s-a desprins la 89—66. Au 
marcat : Vinereanu 6+21. Bra- 
boveanu 23+27, Vasilică 18+6, 
Bărbulescu 7+0, Niculescu 17+25, 
Ionescu 14+8, Iacob 10+4, Uglai 
4+16, David 4+4, Constantin 17+0, 
respectiv Păsărică 11+20, Maxim 
10+2, Mlhalcea 7+12, C. loan 
2+12, Marinescu 7+9, Ciocan 
10+2, Voicu 4+13, Grădișteanu 
19+13, Pogonaru 10+4, Mărgărit 
0+6 (Ad. V.).

STEAUA — FARUL 2—0 : 113— 
86 (59-46) și 107-72 (49-36).
Constănțenil se pot lăuda cu 
performanța din meciul de sîm
bătă cînd au condus in min. 5 
cu 14—13, iar apoi au revenit de 
la 35—55 (min, 18) la 66—69 (min. 
29), însă în ultimele cinci mi
nute nu au mai contat, finișul 
stellștilor fiind Irezistibil. Au 
marcat : Ermurache 25+26, Rei- 
senbfichler 10+4, Scarlat 13+14, 
Carpen 2+7, Cernat 23+0, Opși- 
taru 2+21, Netolitschi 17+16, 
Brănișteanu 15+15, V. loan 6+4, 
respectiv Logofătu 2+12, Mănă- 
ilă 23+0, Șerban 11+6, Băicea- 
nu 31+0. Moldoveanu 13+17, Spî- 
nu 4+19, Marin 0+2, Ilucă 0+16.

RAPID — DINAMO ORADEA 
2—0 : 97—80 (57—51) și 81—68
(40—36). In ambele meciuri ini
țiativa a aparținut în permanen
ță bucureștenilor, el reușind des
prinderea de fiecare dată în pri
mele minute de după pauză, de
oarece în prima repriză orădenii 
au menținut cit de cit o dife
rență strînsă. Coșgeteri: Popovici 
(de departe cel mal bun jucător 
de pe teren) 32+23, respectiv 
Rădulescu 34+16. (N. ȘTEFAN,
coresp.).

GRUPA 7-11
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA BUCUREȘTI — 
C.S.U. OȚELUL GALATI 2—0 : 
110—83 (51—44) și 111—86 (48—36). 
Doar primele minute au avut un 
aspect echilibrat, după care 
bucureștenii au zburdat în fața 
unei echipe resemnate, ei domi- 
nînd în primul rînd lupta sub 
panouri, acolo unde superiorita
tea lor a fost evidentă. Coșge
teri : Șarlă 36+32, Oczelak 26+34, 
respectiv Popescu 24+17, Haiduc 
13+20.

POLITEHNICA IAȘI — „U“
CLUJ-NAPOCA 2—0 : 97—74 (53— 
36) șl 94—82 (52—14). Doar par
tida de duminică a arătat un 
oarecare echilibru, meciul de 
sîmbătă fiind net dominat de 
ieșeni, în fața unei echipe han
dicapate de absența a doi jucă
tori de bază, Barna și Crăciun. 
Coșgeteri : Măgurean 23+26. Bo- 
ișteanu 13+31, respectiv Szabo 
25+22, Trif 14+20. (M. MACO-
VEI, coresp.).

Clasamentul : 1. Steaua 42 p, 2. 
Dinamo 42 p, 3. Rapid 36 p. 4. 
Dinamo Oradea 33 p, 5. I.C.E.D. 
33 p, 6. Farul 32 p, 7. Academia 
militară 31 p. 8. Politehnica Iași 
31 p, 9. C.S.U. Sibiu 29 p, 10. 
„U“ Cluj-Napoca 26 p, 11. C.S.U. 
Galați 23 p.

La băiefi, victorii in general scontate
In Divizia „A“ la volei, s-au 

desfășurat Ieri partidele etapelor 
a 23-a la feminin și a 22-a la 
masculin. Amănunte :

FEMININ
Grupa I valorică

In sala M.I.U. din Capitală a 
avut loc întîlnirea dintre echipele 
Flacăra Roșie și Dinamo, Scor 
3—0 (9, 9, 10) pentru echipa cam
pioană. Derbyul bucureștean nu 
s-a ridicat la nivelul așteptat de 
către spectatorii prezenți în sală, 
întrucît replica echipei Flacăra 
Roșie a fost cvasi-inexistentă. E- 
levele antrenorului W. Schreiber 
în sextetul (neschimbat) Daniela 
Coșoveanu, Otilia Szentkovics, 
Doina Moroșan, Georgeta Ene, 
Victoria Banciu șl Irina Velicu, 
au controlat tot timpul partida, 
practicînd un joc elastic în am
bele linii, cu atacuri în forță, a- 
tente la preluări și cu execuții 
frumoase la fileu, au terminat 
victorioase într-o oră de joc. în
vinsele au decepționat printr-un 
joc tern, lipsit de nerv. Foarte 
bun arbitrajul brigăzii : Al. Di- 
nicu — N Grigorescu. (Gh. DE- 
DIU).

C.S.U. GALAȚI — FARUL 
CONSTANȚA 3—0 (9, 4, 8). Un
mare număr de spectatori a a- 
plaudat, în final, victoria abso
lut meritată a favoritelor. Par
tida. totuși, nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor. Oaspetele au 
dat o replică formală (fiind defi
citare la preluări și serviciu), o- 
ferind posibilitatea gazdelor să 
se impună cu ușurință în numai 
55 minute de joc. Au ieșit în evi
dență Speranța Gaman și Vio
leta Vuc de la învingătoare, res
pectiv Doinita Dimofte. Au arbi
trat I. Niculescu — V. Săndu- 
lescu. (T. Siriopol — coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — C.S.M. LIBERTATEA SI
BIU 3—0 (11, 10, 11). Joc frumos, 
spectaculos, cîștigat net de către 
lidera autoritară a grupei. S-au 
remarcat : Iuliana Enescu, Car
men Ctiejdeanu, Monica Sușman, 
respectiv Mirela Popoviciu si Doi
na Bischîn. Au condus V. Vră- 
jescu — I. Rusu. (C. Vlădoianu 
— coresp.).

în clasament : 1. Universitatea 
C.F.R. 40 p, 2. C.S.U. 36 p, 3. Di
namo 35 p (un joc mai puțin),
4. C.S.M. Libertatea 32 p (42:45),
5. Flacăra Roșie 32 p (37:51), 6. 
Farul 29 p (un joc mai puțin).

Grupa a n-a valorică
CHIMIA RM. VÎLCEA — DA

CIA PITEȘTI 3—1 (9, —12, 10,
14). Derbyul seriei a n-a valorice 
a corespuns așteptărilor suporte
rilor vflceni. Partida a avut multe 
momente de joc foarte bun, cu 
răsturnări spectaculoase ale sco
rului și cu -recuperări aproape 
incredibile din partea localnice
lor (în setul I de la 3—8 la 15—9 
pentru Chimia). Cel mai disputat

a fost ultimul set, cînd cîștigarea 
lui a surîs pe rînd fiecărei for
mații, dar dîrzenia din final a 
vîlcencelor a adus acestora victo
ria pe deplin meritată. Remar
cate : Ioana Cotoranu, Camelia 
Iliescu. Doina Gherghev (Chimia), 
Maria Enache, Felicia Popescu, 
Valentina Rădulescu (Dacia). Au 
arbitrat S. Tomescu — I. Mendel. 
(S. Giornoiu — coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— PENICILINA IAȘI 2—3 (—0,
11, 9, —9, —14). Joc de slabă fac
tură tehnică, cu numeroase gre
șeli atît la primire, cît și la ser
viciu. de ambele părți. După a- 
proape 2 ore, victoria a revenit 
ieșencelor, care au luptat mai 
mult și au acoperit mai bine te
renul. Bucureștencele au jucat 
tot timpul crispate și au făcut 
multe greșeli copilărești. Ele au 
dovedit lipsă de concentrare în 
momentele importante. De subli
niat că în setul decisiv Calcula
torul a condus cu 12—8 și 14—10, 
dar n-a avut resurse necesare 
pentru finalizare. Evidențiate : 
Gabriel. Coman, Tatiana Popa 
și Marcela Gîlcă de la învingă
toare, Carmen Pascu și Elena 
Negulescu (parțial) de la învinse. 
Au arbitrat O. Manițiu — M. Ni- 
colau. (N. Mateescu — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI 3—0 (12, 11, 14). Un 
joc de factură modestă, în care 
localnicele au ieșit victorioase. 
Bucureștencele au aruncat în 
luptă toate forțele, dar nu au 
avut și tăria, în special în fina- 
lurile de seturi, pentru â-și ad
judeca vreunul. Remarcate : Flo
rentina Bratu, Liliana Holeiciuc 
(Șt.)). Ileana Tîmoveanu și Tanța 
Codrea (R.). Au arbitrat FI. Scor- 
țaru — I. Teșu (L. Mandler — 
coresc.).

în clasament : 7. Dacia 41 p. 8. 
Chimia 39 p 9. Penicilina 34 p, 
10. Calculatorul 33 p, 11. Rapid 
31 . 12. Știința 29 p.

MASCULIN
GRUPA I valorică

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — DINAMO BUCUREȘTI 
1—3 (—2, —8, 1, —3). Evoluție 
modestă din partea jucătorilor 
craioveni care au totuși satisfac
ția cîștigării unui set la 1( ! !) 
în fața campionilor. Bucureștenii 
au fost superiori în toate com
partimentele cîștigînd pe merit. 
Evidenț.iați : Pop, loan, Vrîncuț 
(D). Păun (U). Au arbitrat : V. 
Arhire — C. Șovăială. (V. Po
povici — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 (—10, 3, 
2, 6). Gazdele s-au încălzit mai 
greu, pierzînd primul set, dar au 
cîștigat cu ușurință pe următoa
rele. Cei mai buni : Grădinaru, 
Mîțu, Cionca (T). Mîndru (S). 
Au condus : N. Dobre — D, 
Baba. (C. Crețu — coresp.).

STEAUA — EXPLORĂRI BAIA
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Divizia „A“ la tenis de masă FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE CROS
(Urmare din va a I)

PARTIDE FRUMOASE IN PRIMA
REUNIUNE A NOULUI CAMPIONAT

BRAȘOV, 16 (prin 
scurtă vreme după 
scrîmerl participanțl _  ____ F_
natele Balcanice au părăsit plan
șele, decorul Sălii sporturilor 
din localitate s-a schimbat, tn 
„scenă" lntrlnd jucătorii de te
nis de masă participanțl Ia pri
ma etapă a noii ediții a campio
natului Diviziei „A“ pe echipe.

Conform Ierarhiei anului pre
cedent, cele 24 de formații (12 
masculine șl tot atltea feminine) 
se află Împărțite In două grupe 
valorice, din prima făctnd parte 
cele mal bune patru garnituri — 
Juventus M.I.L.M.C., C.S. Arad, 
Spartac C.S.Ș. 1 București, C.S.Ș. 

-• —— —*■ ■ feminin
I șl n 

BllCU-

telefon). La 
ce tinerii 
la Camplo-

Metalul Rm. Vîlcea la 
și Universitatea A.S.A. 
Craiova, Mecanică fină _____
rești șl Progresul I.I.R.U.C. Bucu
rești la masculin, celelalte evo- 
lulnd (în două serii) In grupa 
secundă. Evident, atentla s-a în
dreptat spre confruntările dintre 
fruntașe, dar șl celelalte au ofe
rit, la rlndul lor, meciuri fru
moase. atractive, avînd în vedere 
că au tn componență jucători cu 
experiență, foști șl actuali com- 
ponențl al loturilor naționale, 
dar și tineri care bat cu insis
tență la porțile afirmării.

In marea lor majoritate, Intn- 
nirile au fost echilibrate, fiecare 
jucător căutlnd să-șl pună In 
valoare pregătirea, dar tn aceas
tă primă reuniune a campiona
tului, favoritele au reușit, totuși, 
să-șl impună superioritatea, 15- 
stnd să se Întrevadă tn partidele 
următoare confruntări șl mal 
strlnse tn lupta pentru lntlietate. 
Echilibrul, se pare, este mai 
pregnant în Întrecerea feminină 
(avem In vedere cu deosebire 
disputa din cadrul grupei de eli
tă) in care valorile slnt mult 
mal apropiate și outslderele pot 
obține mal ușor... surpriza. Este, 
ded, destul de dificil să ne pro
nunțăm asupra valorii uneia sau 
alteia dintre echipe, acum, la 
Încheierea doar a primei runde, 
avlnd In vedere că această etapă 
își va continua disputele șl In 
cursul zilei de luni.

Rezultate tehnice — masculin : 
Constructorul I.J.G.C.L. 1 Tg. 
Mureș — Voința Satu Mare 9—2, 
Stirom C.S.Ș. 2 București — 
Constructorul II 9—1, Știința 
C.S.Ș. 2 I.J.P.S. Constanța — 
C.S.Ș. Sticla Bistrița 9—7, C.S.M. 
Cluj-Napoca — C.SJMt. A.S.A. Bu
zău 9—8, Universitatea A.S.A. I 
Craiova — Progresul I.I.R.U.C. 
București 9—1.

Celelalte meciuri (masculine și 
feminine) se aflau tn plină des
fășurare la ora transmisiei tele
fonice.

Luni de la orele 9 șl 16 au loc 
ultimele două reuniuni ale pri
mei etape a Diviziei „A* pe e- 
chlpe.

Emanuel FÂNTÂNEANU

mișoara) 14:01,0 — campioană na
țională, 2. Elena Fidatov (Delta 
Tulcea) 14:17,0, 3. Paula Ilie-Ivan 
(Olimpia Buc.) 14:23,0, 4.
Mltrea (C.S.M. Craiova) 14:32,0, 
5. Elena Murgoci (Metalul Tîrgo- 
viște) 14:38,0, 6. Viorica Ghican 
(Voința Tg. Jiu) 14:45,0 ; echipe : 
L Olimpia Buc. 19 p — campi
oană națională, 2. Gloria Bistrița 
22 p, 3. Tricolorul Oradea 29 p. 
Pentru al doilea an consecutiv, 
eleva antrenorului Emil Grozes- 
cu a obținut o victorie clară. De 
altfel, ea este singura victorioa
să la individual care-și reedi
tează succesul din anul prece
dent.

TINERET — 8 000 m: 1. Ilie Ele
na (Steaua) 24:02,7 — campion 
național, 2. Gheorghe Tomoioagă 
(Steaua) 24:37,0, 3. Dumitru Do
bre (Steaua) 24:49,3 ; echipe : 
1. Steaua Buc. 12 p — campioa
nă națională, 2.
29 P, 3. 
Elena, 
3000 m,

Ilinca

Dlnamo 
Sibiu 44 p.

de sală
A.S.A.

campion 
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CAMPIONATELE BALCANICE DE SCRIMĂ PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Spadasinii au fost consec
venți în rezultate... slabe, pier- 
zînd în fața echipei Bulgariei 
cu 5—0 (!), aatorii fiind Hon- 
dor, Mănucu și Dumitrescu 
(ne-a mirat slabul randament 
al primului, după comportarea 
din proba individuală). $1 ca 
surpriza să fie completă, 
chipa Bulgariei a pierdut 
rîndu-i, cu 5—2, în fața Gre
ciei. fără a pierde, 
cui I în

Iată 
mentele 
echipe : 
România 4 v (5—2 cu Turcia, 
5—0 cu Grecia, 5—1 cu iugo
slavia, 5—3 cu Bulgaria), 2. 
Bulgaria 3 v (5—0 Turcia, 5—1 
Greeia, 5—3 Iugoslavia),
Grecia 2 v (5—1 Turcia, 5—4 
Iugoslavia), 4. Iugoslavia 1 v

0 v ; 
(5—2 

Iugo- 
Bul- 
5—4 

3.

e- 
la

competiție. 
rezultatele 
finale din 

floretă

însă, și lo-

și clasa- 
probele pe 

feminin : 1.

3.

(5—0 Turcia), 5. Turcia 
sabie : 1. România 4 v
Turcia, 5—0 Grecia, 5—2 
slavia, 5—1 Bulgaria), 2. 
garia 3 v (5—0 Turcia,
Grecia, 5—1 Iugoslavia), 
Grecia 2 v (5—3 Turcia, 5—4 
Iugoslavia), 4. Turcia 1 v (5—1 
Iugoslavia), 5. Iugoslavia 0 v ; 
floretă masculin: 1. Bulgaria 
4 v (5—4 România, 5—0 Tur
cia, 5—2 Grecia, 5—0 Iugosla
via), 2. România 3 v (5—0 
Turcia, 5—2 Grecia, 5—1 Iugo
slavia), 3. Grecia 2 v (5—0 
Turcia, 5—2 Iugoslavia), 4. 
Turcia 1 v (5—2 Iugoslavia), 5. 
Iugoslavia 0 v ; spadă : 1. Bul
garia 3 v (5—0 România, 5—1 
Turcia, 5—3 Iugoslavia), 2. 
România 3 v (5—1 Turcia, 5—1 
Grecia, . 5—2 Iugoslavia), 3. 
Grecia 2 v (5—4 Turcim 5—2 
Bulgaria). 4. Turcia 1 v (5—1 
Jugoslavia), 5. Iugoslavia 1 v 
(5—4 Grecia).

trenori Nicolae Păiș și Petre Lu
pan) formația cea mai convingă
toare, cu cele 12 puncte tota
lizate.

JUNIORI — 6000 m : 1. Victor 
Barbu (C.S.Ș. 2 Sf. Gheorghe) 
18:11,0 — campion național, 2. 
Nicolae Daraban (Gloria Bistri
ța) 18:15,0. 3. Simion Mocanu
(C.S.M. Cluj-Napoca) 18:17,0 ; 
echipe : 1. C.S.Ș. Mihai Emines- 
cu lași 51 p, 
56 p, 3. Gloria

JUNIOARE — 
rina Cafenie

2. C.S.Ș. Buzău 
Bistrița 61 p.

2000 m : 1. Do- 
(C.S.Ș. Tulcea) 

6:12,1 — campioană națională,
2. Rodica Moroianu (C.S.M. Pi
tești) 6:17,5, 3. Cristina Misaroș 
(C.S.Ș. 1 Baia Mare) 6:17,7 ;
echipe : 1. C.S.S. Cetate Deva 
18 p, 2. C.S.M. Pitești 27 p, 3. 
C.S.Ș. Bistrița 28 p. întrecerile 
juniorilor — aproape ca la fie
care ediție — s-au încheiat cu 
surprize. De data aceasta, poate 
nu chiar succesele noilor cam
pioni (indiscutabil, meritate), cît. 
mal ales faptul că, la junioare, 
spre exemplu, principala favori
tă, Cleopatra Pălăcian, a înche
iat întrecerea abia pe locul... 9. 
Și nu s-ar putea afirma deloc 
că ea ar fi alergat mai slab ca 
altădată, 
prezentat nesperat de bine tine
rele concurente care au prece- 
dat-o, în special tulcesnca Do
rina Galenic, care a alergat ca 
un adevărat „ceasornic" bine 
reglat.

ci în mod cert s-au

BARE 3—1 (meci disputat vineri), 
în clasament : 1. Steaua 44 p, 

2. Dinamo 40 p. 3. Explorări 32 p, 
4. Universitatea, 28 
Poli 28 p. (27:53) 
26 p.

Grupa a Il-a
C.S.U. ORADEA 

DINAMO ZALAU 
8, —G, 6). Joc viu 
care orădenii au reușit să-și a- 
proprie victoria datorită jocului 
bun practicat de întreaga echipă, 
între care au ieșit în evidență 
Țerbea și Băgăian. De la oaspeți 
au jucat mai bine Tuto van și
Ciontoș. Au arbitrat C. Gogoașe 
și I. Martin. (I. Ghișa — co
resp.).

valorjcă
— ELCOND

3—2 (12, —8,
disputat In

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — RELONUL SAVINEȘTI 
3—0 (5, 8, 8). Victorie foarte cla
ră a mureșenilor, din rîndurile 
cărora s-au remarcat 
Sînpetrean și Sanislav. 
chipa oaspete l-am reținut doar 
pe Vițelaru. (C. Albu — coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— TRACTORUL BRAȘOV 2—3 
(6, —11, 13, —9, —10). Victorie 
nesperată a elevilor antrenoru
lui T. Tănase obținută după un 
joc disputat, în care oaspeții au 
fost superiori în linia a 2-a. Ex
celentă evoluția coordonatorului 
brașovean Sterea, bine susținut 
de Covaciu, Zamfir și foarte tî- 
nărul Ferariu, care s-a impus în 
fața omologului său bucureștean 
Steriade. De la gazde mai buni: 
Drăgușin și parțial Gizdavu. 
(Gh. Lazăr —

în clasament 
8. A.S.A. 35 
nul și C.S.U. 
Calculatorul 32 
torul 30 p.

Baidoc,
Din e-

coresp.).
: 7. Elcond 37 p, 
p, 9—10. Relo- 
32 p (41:45). 11.

p (41:54), 12. Trac-

RELANSAREA SCHIULUI Șl BIATLONULUI
1 rrnare dm naq U

toriu. de ultimele cuceriri ale 
științei, urmînd calea celor mai 
moderne metode vizind parame
trii calitativi și cantitativi pen
tru obținerea marilor perfor
manțe. Antrenamentele se vor 
efectua pe întreaga durată a 
anului, statomicindu-se sistemul 
de norme și probe de control 
pentru toti sportivii, începind de 
Ia nivelul juniorilor. Ne , vom 
preocupa, în mod deosebit, de 
îmbunătățirea sistemului, 
participare la competițiile 
carapțer național si internațio
nal, aici exjstînd în trecutul , nu

de
cu

prea îndepărtat multe anoma
lii.

Ne-am propus ca, in actualul 
sezon, activitatea noastră să 
aibă citeva priorități. De exem
plu. Vom acorda o atenție deo
sebită schiului fond și alpin pen
tru fete, precum și biatlonului, 
ramuri care, după părerea noas
tră, pot înregistra rezultate re
marcabile în perioada imediat 
următoare. Cînd am stabilit a- 
ceasta, am avut în vedere re
zultatele obținute în sezonul 
1984/85, calitățile mofal-volițive 
și fizice ale sportivilor, baza 
materială existentă, posibilitățile 
noastre de a asigura condițiile 
cele mai bune pentru'■ atingerea
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triplu Salchow și triplu Rittber
ger, din păcate reușind doar un 
triplu Toe-Loop).

Am notat din nou absența din 
concurs a reprezentanților C.S.ș. 
Timișoara șl A.S. Olimpia Re
șița, ca și faptul că C.S.M. Cluj- 
Napoca s-a prezentat în compe
tiție cu o singură sportivă (Grety 
Marton).

în sfîrșit. opinăm că arbitra
jul a fost mai puțin exigent cu 
maestrul sportului Adrian Vasile, 
campion național, căruia 1 s-au 
acordat note exagerat de mari, 
în cadrul programului liber ales, 
în timp ce principalii săi ur
măritori, Cornel Gheorghe și 
Marius Negrea, au primit note 
mult prea mici față de execu
țiile lor tehnice valoroase.

Clasamente. Individual, seniori : 
1. A. Vasile, 2. C. Gheorghe. 
3. M. Negrea : senioare : 1. Anca 
Cristescu, 2. Csila Șandor (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc), 3. Simona 
D’Albon (C.S. Tractorul Brașov) ; 
juniori II : 1. Z. Kerekeș (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc-C.O. I.M.F.), 2.
L. Taifas (A.S. ICEMENERG- 
C.O. I.M.F.), 3. S. Gheorghiu
(A.S. ICEMENERG) ; junioare II : 
1. Codruta Moiseanu, 2. Raluca 
Duda (C.S.Ș. 2 Galați-C.O. I.M.F.). 
3. Crenguța Alecu (C.S.Ș. Triumf 
București) ; juniori 7 * 
Prisăcaru (C.S.Ș. 2 i
T.M.F.) ; junioare I : 
Marton, 2. Nlcoleta 
(A.S, ICEMENERG). 
Bellu (C.S.Ș. Triumf).
1. Centrul olimpic I.M.F. Bucu
rești 49 p. 2. A.S. ICEMENERG 
București 28 p 3. C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc 21 p.

Doina STĂNESCU

I : 1. M.
Galați-C.O. 
: 1. Grety
Cimpoieșu
3. Marina

Echipe :

,CUPEI BUCUREȘTI- LA POLO
pe Dinamo, iar C.S.U pe Steaua !

ratările, iar

kUA
S-a 

cce-

dat repede, ca și- 
soarta meciului a stat sub sem
nul echilibrului 
Atunci, în min.
Ștefănescu („numărul T 
tidel și al întregului program) 
șl-a dus echipa la 9—8, pentru 
ca Necula să stabilească rezul
tatul cu 20 de secunde înaintea 
ultimului fluier. Victorie surprin
zătoare, dar meritată a unei echi
pe care ține — șl pînă acum 
reușește — să-și depășească con
diția de „outsider". Au marcat 
Ștefănescu 5, Necula, Troacă, 
Popa, Olaru, Ad. Ion (C.S.U.), 
Fruth 2, Geantă 2, Nuțu 2, Va- 
moș, Obogeanu. Au arbitrat au
toritar V. Golan și Gh. Nistor.

PROGRESUL — LOTUL DE 
JUNIORI 11—8 a—3, 2—1, 2—6. 
6—4). Juniorii au condus cu 4—1 
in min. 11,16 ! In continuare, el 
au rezistat onorabil pînă in ul
tima repriză, eînd, din minutul 
24, parteneri! s-au impus. Au 
înscris Neagoe 4, Dingu 2, Băr- 
bulescu, Crețu 2, Bahnă, Fărtăiș 
(P), R. Dan, Toth 2, Bartalis, R. 
Ungureanu, Zamfir. Arbitrai bun: 
B. Băjenaru — G. Chirculete.

Competiția continuă azi, de 
ora 15.30.

pînă în final.
26^44 tînărul 

al par-

Geo RAEȚCH!
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eal. 
suri 
irea

la

frumoase evoluții ale sportivilor 
noștri Cr. Sudu — L. Cepoi. A- 
ceștia, fără o mică neatenție, ar 
fi ocupat primul loc în clasa
mentul general, care se prezintă 
astfel : 1. I. Babanov — G. Be
liakov (U.R.S.S.) 1:33,60 ; 2. Cr.
Sudu — L. Cepoi (România) 
1 :34,57 ; 3. S. Leichsenring — A. 
Stum-mer (R.D.G.) 1:36,20 ; 4. U. 
Belgard — M. Wilche (R.D.G.) 
1:37,03 ; 5. S. Cîntea — D. Boca 
(România) 1:37,26 ; 6. D. Ursuț

— C. Gyula (România) 1:39,05.
Luni șl marți au loc campio

natele naționale de seniori.

CUPELE

că si

INTR-0 GRUPA IN CARESINTEM

Cum am mai subliniat și cu alt prilej, primăvara acestui a* 
a calificărilor echi-
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AVEM DE

TRADIȚIA
A

MECIURILOR CU SPANIA //

intors 
Main

de la 
Mircea 
echipei

s-a 
pe 

antrenorul 
care a participat la

este... primăvara juniorilor. Sperăm 
pelor noastre de juniori.

LOTUL U.E.F.A. ’86
Echipa lui Gică Popescu, 

Hristea, Stroia, a celor doi 
Sava (Cristian și Daniel), a Iui 
Pojar, Nuță și Bejenaru mai 
are de susținut UN SINGUR 
MECI în a 8-a grupă euro
peană

Dar, 
că să

Aseară 
Frankfurt 
Lucescu. 
naționale, 
tragerea la sorți pentru Cam
pionatul european de fotbal. 
Iată ce ne-a declarat în mo
mentul sosirii :

„Am participat la o tragere 
la sorți foarte bine organizată. 
Am putea spune că la Frank
furt pe Main s-a adunat în
treaga Europă fotbalistică. 
Tragerea la sorți a fost domi
nată, bineînțeles, de fixarea 
grupelor valorice. In condi
țiile în care echipa României 
s-a aflat in a doua grupă va
lorică (din cele 5), ca urmare a 
rezultatelor obținute in ulti
mii ani, am căzut intr-o grupă 
care poate fi considerată echi
librată și pe care unii o soco
tesc mai slabă decît altele.

In ceea ce privește părerea 
numeroșilor tehnicieni cu care 
am putut sta 
poate afirma 
este mai slabă, 
brată. O grupă 
efectiv, este — 
spus — cea a Franței, pe lin
gă care se află echipa Uniunii 
Sovietice, a R. D. Germane, » 
Norvegiei și Islandei.

In grupa noastră, Spania are 
un avantaj minim, atît teore
tic, cit și 
condiția ei 
pionatului 
maresuiui 
rile cu echipa noastră. Dar aș 
vrea să spun că după insuc
cesele mai vechi s-a instaurat 
o perioadă de „egalități". In 
ceea ce mă privește, am jucat 
de trei ori cu echipa Spaniei

de vorbă, se 
că grupa nu 
ci doar echili- 
mai puternică, 
așa cum s-a

practic, dată fiind 
de finalistă a Cam- 
european și al pai- 
superior în întîlni-

• POIANA CfMPINA — DINA
MO BUCUREȘTI 1—2 (1—1). Au
torii golurilor : Andone (min. 15) 
și Văldean (min. 47) pentru dl- 
nămoviștl, respectiv Stan (min. 
40). Dinamo a folosit formația : 
Moraru — Varga, Al. Nicolae, 
Zare, Stănescu — Rednlc, Ando
ne, Dragnea, Suciu — Damaschin, 
Orac. Au mal Jucat : Bucu, To- 
polinschl, Movilă, Văldean, Bă
nică. Ivan și Jercan. (E. STROE 
— coresp.)

• SPORTUL. MUNCITORESC 
SLATINA — F. C. ARGEȘ 1—1 
(0—0). Au marcat : Drăgan (min. 
62) de la gazde, respectiv Ignat 
(min. 88 din 11 m). F. C. Ar
geș a aliniat formația : Cristian
— Voicu, Simlon, Ștefan, Eduard
— Badea, Achim, Guda — Stu- 
paru, Pană, Jurcă. Au mai ju
cat : Bratu, Tănase, Pîrvu, Ig
nat. Stancu și Toma. (D. MI
HAIL — coresp.)
• ARMATURA ZALAU — A.S.A. 

TG. MUREȘ 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost marcat de Pășcuță 
(min. 83). A.S.A. I Vodă — Szabo, 
Jenei, Ispir,. Fodor — L. 
Popa, Botezan, C. Ilie — Clor- 
cerl, Fanici, Soare. Au mai fost 
folosiți Marton, Someșan, Mun- 

n șl Clolponea. 
— coresp.)
MIZIL — STEAUA 
(SPERANȚE) 5—4 

RUSU

F. C.

tean, Both 
(N. DONCIU

* STEAUA 
BUCUREȘTI
(2—2). Autorii golurilor :

EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

nărașu și Lunca, Iskra se 
’ tanțează la ÎS—11 (min.
Minutul 48 al partidei

dis-
41).
este

rezultatelor in schiul românesc".
Avînd în vedere ansamblul 

de măsuri luate de forul de 
specialitate, măsuri menite să 
ridice ștacheta performanțelor 
sportive ale schiorilor noștri, 
stntem convinși că la sfîrșitul 
sezonului actual rezultatele vor 
fi superioare celor din anii pre
cedent, fapt probat și de ceea 
ce s-a realizat chiar în acest 
început de sezon. Urmează ea 
întrecerile prevăzute în a doua 
sa jumătate, „Concursurile Prie
tenia" și Campionatul balcanic, 
să ne edifice asupra potențialu
lui actual al schiorilor și biat- 
loniștilor noștri, să ne permită 
totodată o apreciere obiectivă 
asupra măsurilor întreprinse și, 
mai ales, a ceea ce s-a realizat 
in actualul sezon competițional.

LA

la Madrid, 2—2 Ia Bucu- 
și 2—2 Ia Craiova) și am 

de pe bancă echipa 
i Ia a patra remiză, 

Cred că a

(1-1 
rești 
condus de pe 
României la a 
1—1 la St. Etienne.
venit vremea să depășim pe
rioada mai veche a înfrîngeri- 
lor și pe cea recentă a „remi
zelor", luptind pentru cali
ficare.

Austria, deși are un palma
res remarcabil —r exceptind ul
tima ediție a Campionatului 
european — rămine o necu
noscută. Este adevărat că aus
triecii au participat la ultime
le două turnee finale ale C.M., 
dar ei traversează o perioadă 
de „schimb de 
ce mă face să 
cu șanse egale.

Cit privește 
este o echipă mult peste cota 
ei internațională. „Tineretul" 
Albaniei a ajuns în sferturile 
Campionatului european, ju
cătorii au urcat împreună și 
au reușit o serie de perfor
manțe deosebite, printre care 
și acel surprinzător 2—0 cu 
Belgia.

Pornim 
rea de 
pină in 
noastre, 
frunta cu aplomb, așa cum s-a 
intîmplat și în trecuta ediție 
a Campionatului european, cind 
băieții noștri au reușit să a- 
runce toiul în luptă. în viito
rul campionat european, abso
lut toate meciurile vor fi pre
gătite cu aceeași dăruire, pen
tru a evita orice surpriză. Sîn- 
tem intr-o grupă în care avem 
de învins în primul rînd... tra
diția meciurilor cu Spania".

generații", ceea 
cred că pornim

Albania, ea

la drum cu hotărî- 
a face să 
toamnă jocul echipei 
pentru a putea în-

crească

_------ a calificărilor
turneul final, cel <__ 
Uniunii Sovietice. Este 
acest lucru l-am mai spus — 
o veritabilă finală a grupei, 
de rezultatul căreia va de
pinde cîștigătoarea. Avantajul 
juniorilor sovietici se numește 
terenul propriu. Avantajul e- 
chipei 
faptul că și la 
calificați vor fi 
să nu uităm 
două partide oficiale la nive
lul primei reprezentative de 
juniori a fost obținut un ast
fel de rezultat. Dar nu 0—0, 
ci 1—1. Cu alte cuvinte, e- 
chipa noastră a marcat gol 
și. mareînd, a tăiat elanul ad
versarului. Prin urmare, abor
darea curajoasă a meciului, 
fără o cantonare totală in de
fensivă (cum s-a intîmplat la 
Turnov, în Cehoslovacia : 0—2). 
este condiția sine qua non a 
izbînzii. Echipei i se oferă și 
un program adecvat de jocuri 
interțări. pe care trebuie să le 
considere „repetiții generale" 
pentru examenul de la 25 a- 
prilie. Ceea ce nu trebuie să 
se uite nici un moment este 
că fără un potențial ofensiv 
corespunzător nimeni 
poate obține rezultate de pres
tigiu. Iată și cîteva exemple... 
convingătoare din chiar actua
lele preliminarii. Echipele R.F. 
Germania și Scoției au obți
nut 
GÎND 
nlorii „
marca (3—1), în Elveția (2—0), 
în Polonia (2—0). cei 
după ce au învins în 
sare Anglia (2—1).
(1—0) și Islanda (2—0). 
dul lor, juniorii unguri au cîș- 
tigat — pînă acum — în Bul
garia (2—0), Cipru (4—1) și au 
mari șanse de a ocupa primul

pentru 
cu echipa 

— și

noastre îl constituie 
rezultat egal 
„tricolorii" și 

că în ultimele

nu mai

calificarea CÎȘTI- 
DEPLASARE. Ju- 

vest-germani în Dane-

scoțieni 
depla- 

Irlanda 
La rîn-

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
(min. 1S și 34). Lazăr (min. 56), 
Grigore (min. 73) și A. Ene (min. 
79) pentru localnici, respectiv 
Manea (min. 12), Breniuc (min. 
33), Stanciu (min. 59) și C. 
Gheorghe (min. 61). (R. ALE-
XANDRESCU — coresp.).
• C.S.M. LUGOJ — METALUL

BOCȘA 3—2 (1—1). Au înscris :
Imireanu (min. 10). Nemeș (min. 
55) și Dăescu (min. 65) de la 
învingători, Plăvițu (min. 42) și 
Talpeș (min. 82) pentru Meta
lul. (C. OLARU — coresp.)

• OTELUL GALAȚI*"— DUNĂ
REA C.S.U. GALAȚI 2—1 (2—0). 
Au înscris : Vaișcovici (min. 15 
și 36) pentru Oțelul și Călugăru 
(min. 71 — autogol) pentru Du
nărea. (T. SIRIOPOL — coresp.)
• STEAUA C.F.R. CLUJ-NA- 

POCA — DACIA ORAȘTIE 4—0 
(1—0). Golurile au fost înscrise 
de Berindei (min. 20 din 11 m 
și 72), Arsenie (min. 55) și Orosz 
(min. 67). (I LESPUC — co
resp.)

«DIVIZIONARA WB« FLACARA 
AUTOMECANICA MOREN1 a 
susținut săptămîna trecută, două 
meciuri în
Horeakovița, 
Lokomotiv.
victoria a revenit gazdelor

(a marcat Ștefănescu). In 
doilea joc Flacăra a învins 

înscris : Ștefănescu 
(G.

2—1 
al 
cu 2—0 (au 
și Stoicu). 
resp.)
• „CUPA

ILINCA CO-

FEBRUARIE".
C. S. Tîrgoviș- 

P. Neamț 0—0, 
- Petrolul Plo- 

S. Tîrgoviște —

Bulgaria, la Gora 
cu echipa locală 

In prima partidă 
cu

HANDBAL FEMININ
Vasilcafoarte important :

(ea a apărat excelent poarta 
Științei Bacău de-a lungul în
tregii dispute) o lansează pe 
contraatac pe Mariana Tîrcă, 
aceasta aruncă pe lingă 
poartă, iar în faza imediat ur
mătoare Elena Nițoiu ratea
ză o aruncare de la 7 m. Ast
fel, în loc să refacă, Știința 
pierde teren și Iskra se distan
țează la 19—13. Trebuie preci
zat că s-a resimțit lipsa din 
echipă a Filofteii Danilof, ea 
neputînd fi Înlocuită cu succes 
pe importantul post, acela de 
pivot. După opinia noastră 
diferența de 6 goluri — care 
este totuși destul de mare — 
va putea fi recuperată dumi
nica viitoare, la Bacău, dar cu 
condiția ca din joc să fie di- 
minate acele ratări. Iskra este 
o formație solidă, ambițioasă, 
dar nu Invulnerabilă, 
înscris : Tomasiovîciova
Sabedosova 4, Borosova 
Kemkova 3, Gasporikova 
Turcekova 2, Kolecianikova 
Gombosova 1, Kalikova 1

pentru Iskra ; Tîrcă 7, Nițoiu 
3, Cervenciuc 2, Popa 2, Lun
ca 1, Butnărașu 1, Petrea 1 — 
pentru . Știința. Au arbitrat 
foarte bine Mihail Kiseliov și 
Vladimir Kiasko (U.R.S.S.).

★

(prin telefon), 
din capitala

Au
6,
3,
2,
1,

BELGRAD, 16 
în sala Banița 
Iugoslaviei s-a disputat prima 
manșă a sferturilor de finală 
din cadrul ..Cupei cupelor" din
tre formațiile Radnicki Belgrad 
și TEROM Iași. La capătul 
unui meci în care gazdele s-au 
desprins în ultimele 8 minute 
ale partidei, Radnicki a cîști- 
gat cu 28—17 (11—9). Au în
scris : Djurița 8, Iankovicl 5, 
Ercici 5> Vujici 4> Barda 3, 
Dasici 2, Delici 1» respectiv 
Haidău 5, Anton 4, Covaliue 3. 
Cazma 3, Chirvase 1, Alexescu 1. 
Au arbitrat îngăduitor pentru 
gazde Gavrilov și Sargsian (am
bii U.R.S.S.).

loc.
așa „ ,
selecționată de juniori.

U.E.F.A. '88
Echipa pregătită de C. TU- 

vescu și . V. Cojocaru va avea 
Și ea 
Două, 
Turciei.
Priu, celălalt
Condiția calificării, 
care nu se poate, 
eași : jocul ofensiv, 
prima întâlnire, in vederea ob
ținerii unui avantaj de goluri 
care să nu poată fi recuperat 
de adversar în retur. în par- 

atacul e- 
dovedit a 
și motivul 

considerăm 
ne-

exemple mai există, 
trecem și la cealaltă 

Deci...

preliminare, 
similar al

meciuri 
cu „ll“-le

Unui pe teren pro- 
in dcplasare. 

fără de 
este ace- 
dens, în

tidele din toamnă, 
chipei noastre s-a 
fi în suferință. Este 
care ne făcea să 
că și această echipă are 
voie de cit mai multe meciuri 
pentru „rodajul" necesar. Nu 
doar cu Metalul. Avîntul sau 
Recolta, ci chiar cu echipe de
talia ei. Așa e firesc.

Numitorul comun rămine 
însă și pentru o echipă și 
pentru cealaltă ÎMBUNĂTĂȚI
REA JOCULUI OFENSIV : joc 
fără de care nu se pot marca 
goluri : goluri fără de care nu 
se pot obține calificările. Anul 
trecut — dacă excludem aed 
4—0 cu Turcia, de la Ptopenl 
— toate selecționatele noastre 
au suferit la acest capitol și 
asta nu trebuie să uite antre
norii lor. Ei. în primul rind 1

Laurențiu DUM’TRESCU

CURS PENTRU ARBITRI

Consiliu- 
București 
fizică și

în organizarea 
lui municipal 
pentru educație 
sport va avea loc. în pe
rioada 31 martie—30 iunif* 
a.c. un curs pentru arbi
tri de fotbal. La acest 
curs vor putea participa 
tineri pînă în 30 de ani

înscrieri se primesc la 
sediul CMBEFS, din piața 
Amzei. în fiecare luni 
miercuri și vineri între 
orei-’ 16—18

16 
Iată rezultatele : 
te — Ceahlăul 
C.F.R. Pașcani 
iești 0—0, C. 
C.F.R. Pașcani 3—2 (2—0). Au
marcat : Ploaie (min. 29), Necul- 
ce (min. 38) șl Stan (min. 57) 
pentru învingători, respectiv Bo
tez (min. 63 și 75). (C. ENEA — 
coresp.)
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— F.C. OLT 2—1 (1—0). Au În
scris : Tilihoi (min. 34) și Bîcu 
(min. 56). de la cralovenl, res
pectiv Pena (min. 78). Universi
tatea : Lung — Negrilă, Tilihoi, 
Gh. Popescu, Ungureanu — Mă- 
năllă, A. Popescu, Săndol, Iri- 
mescu — Bîcu, Cîrțu (O. Popes
cu, Cioroianu). F. C. Olt : Clurea
— Laurențiu, Zamfir, Mlnea, Mi
hail — M. Popescu, Eftimie, Des- 
pa, Lețea — Turcu, Pena _(An- 
ghel, Andrei, Ionașcu, 
gescu, Sorohan). (Șt. 
coresp.)

• S. C. BACAU — 1 
PLOIEȘTI 1—0 (1—0). 
a fost marcat de Șoiman (min. 
11). S. C. Bacău : Popa — An
dries, C. Solomon, Borcea, Eli- 
sei — Burleanu, Soșu, Tlsmăna- 
ru, Viscreanu — Șoiman, Avă- 
danei : Petrolul : Jipa — Pancu, 
Butufel, Pitulice, P. Gușe — Mo
canii, Grigore, I.
maru 
ținea, Ene, Drăgan, Pană, Hîncu, 
Roșu). (S. NENTȚA -

« JIUL PETROȘANI 
IROPUTERE CRAIOVA 
Au marcat : Găman 
P. Grigore (min. 43 din 11 m), 
Lasconi (min. 44). Vancea (min.

A. Geor- 
GURGUT —

PETROLUL 
Unicul gol

C. 
c.

Solomon, Cls-
Iamandi, I. Gușe (Ca-

- coresp.)
— ELEC-
5—0 (3—0).
(min. 33),

71) șl Băluță (min. 80). (I ZA
MORA — coresp.)

e FLACARA automecamica 
MOREN1 — METALUL PLOPEN1 
2—0 (1—0). Au înscris : Năstase 
(min. 10) șl Ștefănescu (min. 87). 
(G. ILINCA — coresp.).
• METALUL BOCȘA — POLI

TEHNICA IAȘI 1—2 (1—0); Au
torii golurilor : Plăvițu (min. 10) 
pentru gazde și V. Radu (min. 
52 și 85). de la învingători. (T. 
ȚARANU — coresp.)

• AURUL BRAD 
I.P.A. SIBIU

• „CUPA 6 MARTIE". A 10-a
ediție a „Cupei 6 Martie" a pro
gramat mai multe jocuri, lată 
rezultatele : Mecanică fină Stea
ua București — Electromagnetica 
București 2—0 (0—0), I.C.S.I.M.
București — Electronica 2—1 
(1—0), Electrica Titu — Viscolii 
București 2—0 (0—0). Mecon
București — Danubiana București 
1—0 (0—0), Mecanică fină Steaua 
București — Electrica Titu 1—0 
(1—0), 'victoria București (spe
ranțe) — Gloria București S—2 
(2—1). (N. TOKACEK — coresp.)
• CHIMIA KM. VÎLCEA — 

ȘOIMII I.P.A. SIBIU 1—0 (1—0). 
Partida s-a desfășurat pe un te
ren greu, acoperit cu zăpadă și 
a revenit divizionarei Î.A“ cu sco
rul de 1—0, prin golul marcat de 
Verigcanu (min
Pavel — Lazăr. Basno. M. Preda, 
Cincă — Bioa Vercu.
ghe — Verigeanu. Ghiță. Ancuta. 
Au mai iucat : V. Preda. Tovan, 
Voicu și Treschin. (P. GEOR- 
NOTU — coresp.).

A F. C. MARAMUREȘ — F. C. 
BIHOR 1—1 (1—0). Au înscris :
Condruc (min. 30). de Ia băimă- 
reni șl Drăghici (min. 84). de ia 
oaspeți. F.
— Bucico, 
I. Mureșan 
huț — II e, 
mai jucat : 
ru, O. Lazăr. Cigan și Bruchen- 
tal. (A. CRIȘAN — coresp.)

0—0.

23).

ȘOIMII

Chimia :

I. Gheor-

O.

C. Bihor : Lăzăreanu 
N. Mureșan. Bisoc, 

— Petcu. Tămaș. Mi- 
Grosu, Georgescu. Au
Balasz, Klss. Bruma-

ADMINISTRAȚIA OE STAI LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 FEBRUA

RIE 1986

1. Jeno — Milan X
2. Internazionale — Bari 1
3. Juventus — Torino X
4. Lecce — Atalanta
5. Napoli — Fiorentina X
6. Pisa — Udinese X
7. Roma — Avellino 1
8. Sampdoria — Verona X
9. Arezzo — Lazio

10. Bologna — Lanerossi X
11. Palermo — Genoa X
12. Pescara — Cesena X
13. Catania — Ascoli X

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.929.315 lei.

sW:

• NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA 
FEBRUARIE 
RE/ I : 24 36 
REA A n-a : 
TRAGEREA A

Fond de clștlguri ,t.

„LOTO 
1986 : 
55 44 ;
27 16 
rn-a :

LA
2“ DIN 16 
EXTRAGE- 
EXTRAGE- 
2 48 : EX- 
19 50 35 71.
854.278 leL



DOINA MELINTE A CÎȘTIGAT
m LA CONCURSUL
DE LA NEW YORK

NEW YORK (Agerpres).
— In concursul internațional
atletic de sală desfășurat 
Madison Square Garden 
New York, proba feminină 
1000 m a fost cîștlgată de spor
tiva română Doina Melinte, 
în 2:42,40. Pe locul II s-a cla
sat Diana Richburg (S.U.A.) — 
2:42,74. Cursa 
venit atletei 
Sly — 4:28,58, 
r ici ca Puică
4:29,51 și canadiana Lynn 
lliams — 4:29,78. La 800 
Cristieana 
ocupat 
cedată 
Walton

Alte 
prâ tina
— 5,80
ce Jackson (Jamaica) 
săritura in înălțime bărbați : 
Jimmy Howard (S.U.A.) — 2,34 
m ; 400 m femei : Diane
Dixon (S.U.A.) — 32,20 ; sări
tura în lungime bărbați : La
rry Myricks (S.U.A.) — 8,37 m.

SENFTENBERG — Sprinte
rul Ștefan Bringmann (R.D.G.) 
a realizat cu timpul de 6,54 
s un nou record european de 
sală la 60 m. Vechiul record de 
6.55 s era deținut din 1980 de 
vest-germanul Christian Hass.

BERLINUL OCC. Concurs 
de săritură 
Thraenhardt 
Mogenburg 
Eddy Annis 
Gerd Nagel 
Lee Belkin

FRAGA
Jiadrich

la 
din 
de

de 1 milă a re-
engleze Wendy 
urmată de 
(România)

Ma-

Wi-
m, 

Cojocaru-Matei a 
locul II în 2:02,07, pre-
de americana Delisa 
Floyd — 2:02,00. 
rezultate : săritura cu 

Billy Olson (S.U.A.) 
m ; 200 m femei : Gra- 

33,45,

400 m : Thim 51,61, înălțime î 
Redetzky 1,92 m, 60 mg : Denk 
7,93.
• La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni se vor desfășura la Ma
drid campionatele europene 
de sală. La aceste întreceri 
Franța a anunțat că va fi re
prezentată de un lot alcătuit 
din 26 de sportivi. Cehoslo
vacia va înscrie 25 de atleți și 
atlete, în frunte cu multipla 
campioană continentală He
lena Fibingerova (aruncarea 
greutății) și săritorul in lun
gime Jan Leitener, anul trecut 
cîștigător al Jocurilor mondia
le de sală de la Paris — 
Bercy. Selecționata britanică 
contează pe 20 de atleți și a- 
tlete (lipsește Zola Budd, re
centa recordmană mondială la 
3000 m).

ACTUALITATEA

TIMIȘOARA, ÎS (prin telefon) 
Simbătă, la Arad, șl 
la Timișoara, a avut 
intilnire amicală intre 
masculine de handbal 
mâniei șl Iugoslaviei, 
formații aflindu-se în 
nală a pregătirilor pentru star
tul la C.M. din Elveția, de săp- 
tămîna viitoare.

In primul med Iugoslavia a
cîștigat cu 20—1* (11—9). Au tn-

duminică, 
loc dubla 

loturile 
ale Ro- 

ambele 
faza fl-

LA HANDBAL

DE HANDBAL MASCULIN
Drăgăuiță 2,

Încheiat, la Lisabona, 
întrecerile grupei C a CM mas
culin de handbal. Franța, câști
gătoarea competiției, a promovat 
In grupa B. Clasament : L 
Franța, 2. Olanda, 3. Israel, 4. 
Austria (în turneul final : Fran
ța — Olanda 29—21, Israel — 
Austria 25—21, Franța — Israel 
27—17, Olanda — Austria 22—17).

Competiții europene feminine

tl-(meciuri tur, „sferturi" de 
nală). „Cupa cupelor" : Roedor- 
ve (Danemarca) — Sverresborg 
(Norvegia) 22—17, VtL Engels
kirchen (RFG) — Cassano Mag- 
nano (Italia) 31—21 ; „C.C.E.- :
Vasas Budapesta — Hypobank 
Sudstadt (Austria) 21—16; „Cupa 
Federației" S Tyresoe Hf (Sue
dia) — Wat FOnthaus (Austria) 
21—11.

scris ■: Stingă 10,
Dumitru 2, Mocanu 1, Berbece
1. Mirică 1, Folker 1, Boroș L 
respectiv Isakovici 5, Unici 4. 
Tvetkovici 3, Grubici 3, Elezo- 
vici 2, Mladenovici 1, Mămici 1« 
Vujovici 1.

In cea de a doua partidă, ele
vii antrenorilor Lasc&r Pană șt 
Cezar Nlca și-au luat o meritată 
revanșă. Lotul nostru reprezen
tativ a cîștigat eu 22—18 (12—14). 
Aiu înscris : Stingă 6, Berbece 
6. Dumitru 2, FOlker 2, Ghimeș
2, Roșea 2, Boroș 1, Drăgăniță î, 
respectiv Vukovlci 4, Vujovici 3, 
Tvetkovici 2, Mămici 2, Holpert 
2. Grubici 1, Elezovici 1, Sara- 
cevici 1, Mrkonja 1, Portner L 
Partidele au fost conduse de ar
bitrii bulgari Liuben Kostov și 
Evgheni Kabadelov.

Mircea COSTEA

TURNEUL CELOR

TENISMANII NOȘTRI (j) AU PIERDUT LA LIMITĂ (4-5)

MECIUL AMICAL CU REPREZENTATIVA UNGARIEI

CINCI NAȚIUNI

LA RUGBY

Christian
occ.

în înălțime : 
(R.F.G.) ‘ ‘

(R.F.G.) 
(Belgia) 
(R.F.G.)

(S.U.A.) 2,27 m.
— Cehoslovacul 

Vondra a cîștigat 
proba de săritură în înălțime, 
cu rezultatul de 2,27 m. urmat 
de sovieticul Zosimovici și a- 
mericanul Balkin, cu 2,23 m. 
Polonezul Marian Kolasa a 
sărit 5,81 m la prăjină — rec. 
national.

SINDELFINGEN. Campio
natele R.F.G.. pe teren 
perit : BĂRBAȚI : 60
Haas 6,61, 400 m : Just 
809 m : Braun 1:47,34 ; 
mc : Thraenhardt 2,31 ;
MEI : 200 m : Gauged

2,36
2,30
2,30
2,30

aco
rn : 

46,39, 
înălți- 

FE- 
23,16,

Așadar, tenismanil noștri ju
niori — Răzvan Itu, Daniel Do- 
bre, Ciprian Porumb, Hari Nl- 
culae, Ștefan Stănilă și Cornel 
Teodorescu — au pierdut cu 
4—5 meciul amical cu reprezen
tativa similară a Ungariei. In- 
tUnirea s-a disputat, simbătă șl 
duminică, în sala de tenis de la 
Complexul sportiv „23 August" 
din Capitală. Infrîngerea, la li
mită, este drept — meciul de
cisiv putînd ti cîștigat la fel de 
bine și de juniorii români —, a 
reliefat o serie de aspecte asu- 

tre- 
în

pra cărora considerăm că 
buie să-și îndrepte atenția 
viitor antrenorii și specialiștii. 
De la bun început trebuie spus 
că tenismanil echipei noastre 
au fost la primul an al catego
riei de vîrstă pe care au repre
zentat-o (Niculae, Porumb, Itu, 
D-obre) sau chiar mai mici (Stă
nilă, Teodorescu), dar și că e- 
chipa oaspete a venit cu jucă
tori valoroși. în acest context, 
cel mai slab s-au „prezentat* 
jucătorii categoriei 16 ani, Ni
culae și Porumb, care au pier
dut toate punctele (două de sim
plu și unul la dublu). Juniorii 
noștri mari Itu și Dobre —

au cîștigat tot, ei reechilibrînd 
situația, de la 1—4 la 4—4. Stă
nilă a avut evoluții diferite de 
la o zi la alta, el cîștlgînd me
ciul de simplu, dar greșind 
foarte mult la dublu, ca și Te
odorescu. de altfel. Asta, poate 
șl pentru faptul că în 1oc era 
punctul 
trebuie spus că cele 3 meclurt 
de simplu pierdute au fost ce
date la limită, de către Teodo
rescu, Niculae și Porumb, după 
ce aceștia cîștigaseră primul set 
șl' avuseseră avantaj în al doi
lea. Mal mult, în meciul de 
dublu, decisiv, Stănilă și Teo
dorescu au avut 4—2 în primul 
set, l-au pierdut, au avut 5—2 
în al doilea șl foarte puțin a 
lipsit să nu-1 piardă șl pe a- 
cesta. Rezultă o lipsă de preo
cupare pentru pregătirea psiho
logică a jucătorilor noștri.

Paradoxal, cel mai bun s-a 
dovedit a fl Clpnan Porumb. 
Deși 11 lipsește experiența, el 
lovește mingea puternic, vine la 
fileu, dar mal are de perfecțio-

victoriei finale. Mal

lovitura de dreapta și anat
doua minge de servici.

In încheiere, putem spune că 
meciul cu juniorii unguri a fost 
un test util pentru sportivii 
noștri, ca și pentru antrenorii 
acestora, care au putut verifica 
stadiul de pregătire 
de iarnă.

Rezultate 
Zsolt Bân 
cu — Gabor Nemeth 6—4, 6—7, 
3—6 ; Niculae — Sândor Noszay
6— 2, 2—6, 4—6 ; Porumb — Ga
bor Koves 6—4, 4—6, 3—6 ; Do
bre — Ivan Meznerics 6—2, 6—3; 
Itu — Levente Nandory 6—0,
7— 5 ; Dobre, Itu — Meznerics, 
Kdves 1—6, 6—4, 3—6; Dobre, Itu 
— Meznerics, Nandory 6—2, 6—3; 
Stănilă, Teodorescu — Bân, Ne
meth 5—7, 7—5, 4—6.

specifică

tehnice : Stănilă —
7—5, 6—4 ; Teodores-

Doina STÂNESCU
• Azi începe, la Timi^oiara, pri

mul concurs de tenis al circuitu
lui organizat de federația de spe
cialitate, rezervat senioarelor.

GRUPELE C.M. DE BASCHET

e La Inzeil. în R. 
nia, 
diate masculine de patinaj 
ză - - —
(URSS) 37,99. 
(Olanda) 38,04, 
(URSS) 38.21: 5000 m : 1. 
6:54,91, 2. Sașerin 6:55,49, 
sa.-ldr Mozln (URSS) 6:56,24.

a Concurs de sărituri pe tram
bulina de la Vikersund (Norve
gia! contînd pentru ..Cupa 
diată'' ' * " — - -
tria) 360 p (sărituri de 149 
176 m), 2. Matti Nykaenen 
landa) 357 p (152+178 
Piotr Fijas (Polonia)

Germa - 
au loc campionatele mon- 

j vite- 
Bojiev 

Vergeer 
Sașerin 
Vergeer 
3. Alek-

500 m : 1. Oleg
2. Hain

3. Viktor

mon- 
: 1. Andreas Felder (Aus- 

........................................... m + 
(Fin- 

m), 3.
--- — ------------ , 354 p 

(140-H59 m).în clasamentul „Cu
pei mondiale" primul loc este 
deținut de Nykaenen cu 135 p, 
urmat de austriacul Ernst Vet- 
tori 122 p și iugoslavul Primoz 
Uîaga cu 113 p.

a Campionatele mondiale pen
tru juniori la schi fond, care au 
loc pe nîrtiile de la Falun, au 
dat cîstig de cauză următorilor: 
Kaja Pafve (U.R.S.S.) la 5 km 
junioare în 20:07,0 (2. Nadelda
Belova — URSS 20:53,2. 3. Eva 
Koroela — Suedia 21:25,0) și lui 
Anders Birk (RDG) la 10 km ju
niori în 26:46.7 (2. Franck Luck
— RDG 26:50.8, 3. Helmut Tengg
— RDG 26:56.8).

• La Lake Placid, proba 
combinată nordică pentru juni
ori din cadrul campionatului 
mondial a revenit lui Andrei 
Dundukov cu 414,86 p, înaintea 
lui GUnther Csar (Austria) 412,52 

” • - (Cehoslo-
de sărl- 
tfștigată 

pe locul 
pe trei,

p și Frantișek Repka 
vacla) 407,22 p. Proba 
turl pe echipe a fost 
de R.F.G. 
doi Italia 
U.R.S.S,

Mîinchcn. La sediul Federației 
internaționale de baschet a fost 
efectuată tragerea la sorți a gru
pelor pentru faza finală a cam
pionatului mondial masculin de 
baschet (va avea loc în Spania, 
între 6 și 20 iulie) ; grupa A 
(Zaragoza) : Spania, Brazilia, Pa
nama, Grecia, Coreea de Sud. 
Franța ; grupa B (El Ferrol) : 
U.R.S.S., Australia, Uruguay,' Is
rael, Cuba, Angola ; grupa C 
(Malaga) : R.F.G., S.U.A., Italia, 
Porto Rico, R. P. Chineză. Coas-

ta de Fildeș ; grupa D (Santa 
Cruz-Tenerife, : Iugoslavia, Ca
nada, Argentina, Olanda, Flllpl- 
ne, Noua Zeelandă.

Campionatul mondial feminin 
va avea loc în U.R.S.S. In pe- - - - - - A 

de 
Cuba, 

din Ame- 
(Vllnlus) : 
Australia, 

învlngă-

Tradiționalul turneu de rugby 
al celor cinci națiuni a progra
mat simbătă, în cadrul etapei a 
treia, două întîlnirl foarte im
portante.

Scoția — Anglia, la Edinburgh. 
Localnicii 
rie foarte 
care este 
cele mai 
petiției, 
s-a prezentat bine, dar timpul a 
fost friguros. Au 
cercări : Duncan (min. 59), Ru
therford (min. 77) și S. Hastings 
(min. 80), transformări : ~
Hastings (de trei ori) și lovi
turi de pedeapsă : G. 
(de cinci ori) pentru . ,
două lovituri de pedeapsă (An
drew) pentru Anglia. Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost 
fundașul scoțian Gavin Hastings, 
oare a înscris 21 de puncte.

Irlanda — Țara Galilor, la Du
blin, 12—19 (12—4). Joc foarte
crîncen, încheiat cu succesul lo
gic, chiar în deplasare, al echi
pei galeze, pentru care fundașul 

(o 
de 
să 

n-a 
clasa- 
an a 
trecut 

primul

au repurtat o vlcto- 
severă cu 33—6 (12—6), 
unul dintre scorurile 

mari din istoria com- 
Terenul Murrayfield

înscris : în-

G.

Hastings 
Scoția,

Thorburn a înscris 11 p 
transformare și trei lovituri 
pedeapsă). Irlanda continuă 
fie singura formație oare 
obținut nici un punct In 
mentul ediției din acest 
competiției, după ce anul 
ea s-a situat, în final, pe 
loc 1

noada 8—17 august. Grupa 
(Minsk) : U.R.S.S., Coreea
Sud, Canada, Bulgaria, 
ctștlgătoarea Intrecerti 
nea de Sud ; grupa B 
S.U.A., R. P. Chineză, 
Ungaria, Cehoslovacia, 
toarea Intrecerti din Asia.

Clasamentul : 1. Scoția și Țara 
Galilor 
Franța 
(2 j).

4 P (3 j), 3. Anglia și 
2 P (2 j), 5. Irlanda 0 p

• In 
necy :

„Cupa
Franța

F.I.R.A.", la An.
A — Italia 18—0.

CU 633,6
619,2 p 

601,7 p.
• La Kushlro, în __________

neului pe care echipa de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. 11 între
prinde în Japonia, în cadrul u- 
nuî nou meci ou reprezentativa 
niponă, oaspeții au învins 
răsi. de data 
(6—6, 3—1, 2—0)
în cadrul unul 
țional, R.S.F.S. 
4—2 (1—0, 1—0,
• La Minsk : 

turneu de hochei pentru 
în ultima zl a oompetlțiel 
fost consemnate 
U.R.S.S. -
(2—0, 0—1, 2—1) șl
Finlanda 9—2 (3—1,
Clasamentul final : 
5 p, 2. Suedia 4 p. 
2 p, 4. Cehoslovacia

p,
91

cadrul tur-

la-
aceasta cu 5—1 

i • La Tokio, 
turneu

Rusă -
2—2).

a avut

interna-
Canada

loc un 
juniori, 

au 
rezultatele : 

Cehoslovacia 4—2 
Suedia — 

4—1, 2—0).
1.
3.

U.R.S.S. 
Finlanda 

1 p.

TELEX eTELEXSTELEXeTELEX

NUMEROASE MECIURI 
INTERNAȚIONALE

• întâlnirea amicală de la San 
Jose (S.U.A.) dintre reprezenta
tivele R. D. Germane și Mexicu
lui s-a încheiat cu victoria pri
mei echipe, cu 2—1 (1—1), prin 
golurile marcate de Zbtzsche 
(min. 25, din penalty) și Straben 
(min. 82), respectiv Servin (min. 
60). Miercuri, ia Ciudad de Me
xico reprezentativa țării gazdă 
va întâlni selecționata U.R.S.S.
• La Guadalajara, U.R.R.S a 

întrecut echipa Atlas din locali
tate cu 3—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Dimitriev (min. 13) 
și Zaharov (min. 20 și 68).

nveeidiccne
• Echipa Poloniei, oare se află

în Argentina, a învins, La Buenos 
Aires, formația locală Racing, cu 
1—0 (0—0), prin punctul înscris
de Okonskl (mln. 61).
• La Hong Kong : Paraguay 

— Coreea de Sud 3—1 (0—0).

CAMPIONATE • CUPE
K. F. GERMANIA (et. 23). Din 

cauza timpului nefavorabil s-au 
desfășurat doar patru jocuri : 
Hamburger S.V. — Bayern Mtin- 
chen 0—0, F.C. Ntlmberg — Wer-

CIT 38 DE ECHIPE!

der Bremen 2—2, Diisseldorf — 
Leverkusen 2—1, Bochum — Kai
serslautern 3—2. Pe primele locuri: 
Werder Bremen 
yern Mtinchen 32 
gladbach 31 p (din 22 j).

PORTUGALIA (et. 21). Portimo- 
nense — Benfica Lisabona 0—3, 
Covilha — Salgueiros 0—0, Setubai
— Penafiel 4—0, Guimaraes — 
Avcs 2—0, Maritimo — Chaves
1— 0, Boavista — Academica 4—0, 
Sporting — Belenenses 0—0, F.C. 
Porto — Braga 5—1. Pe primele 
locuri : Benfica 35 p, F.C. Porto 
33 p, Sporting 33 p, Guimaraes 
29 p ; pe ultimele : 15. Covilha 
12 p, 16. Penafiel 11 p.

în sferturile de finală ale „Cu
pei" se vor desfășura următoarele 
partide : Benfica — Sporting,
Belenenses — Chaves, Coimbra — 
Penafiel și Ferreira (liga secun
dă) cu învingătoarea dintre Braga 
și Varzim.

ANGLIA (turul 5 în Cupa en
gleză). Ca o curiozitate, toate me
ciurile desfășurate se vor rejuca, 
deoarece s-au încheiat la egali
tate : York (liga a 3-a) — Liver
pool 1—1. Luton — Arsenal 2—2, 
Southampton — Millwall (liga a
2- a) 0—0. Peterborough (liga a
4- a) — Brighton (liga a 2-a) 2—2. 
Celelalte meciuri au fost a minate 
(West Ham — Manchester Utd, 
Derby County — Sheffield Wed
nesday și Watford — Bury).

SCOTIA (turul 4 “ ~ '
Abroeth — Aberdeen 0—1, Celtic
— Queen’s Park (liga a 3-a) 2—1, 
Dundee Utd — Kilmarnok 1—I 
(se va rejuca). Celelalte meciuri 
an fost amînate.

ITALIA (et. 21) : Lecce 
taianta 2—1, Roma
5— 1, Intern azionale
Napoli —
— Milan 
rinp 1—1, Pisa 
Sampdoria — Verona 0—0. 
nrimele locuri : Juventus 33 
Roma 30 p, Napoli și Milan 
cite 25 p ; pe ultimele : 14. 
dinese 16 p, 15. Bari 15 p, 
Lecce 12 p.

36 p, Ba- 
p, Monchen-

Sportul de mare 
țat permanent de _ ___,_______ _______
simplu, dopaj și împotriva căruia luptă nemilos Organismele 
și organizațiile sportive, interne și internaționale, de tot felul, 
în acest context, evident, s-au luat și măsuri corespunzătoare 
pentru buna dotare a laboratorului de control anti-doping de 
la Ciudad de Mexico, în vederea turneului final al campiona
tului mondial de fotbal. Acest laborator, recunoscut și de fo
rul olimpic Internațional, este astfel dotat încît va putea efec- 

analize la 416 jucători, ceea ce echivalează cu 38 de echipe, 
se știe, că la turneul final vor lua parte doar 24 de forma- 
! Directorul serviciilor medicale ale ,,mundialului“, mexioa- 
Aurelio Perez Teuffer, a declarat presei că „nici unul din- 
controalele care vor fi efectuate în acest nou laborator,

performanță al zilelor noastre este amenin- 
un mare pericol, care se numește, pur șl

ClasaAUTOMOBILISM a
al ralyulul Suedi

ei (pe primele locuri) : " 
(Finlanda),

mentul final

Piironen
Kank-

A-kunen. ___ _________ ,, __
len, Kivimaki (Finlanda), G run
dei, Malander (Suedia).

BOX • Irlandezul McGuigan 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial (W.B.A.) la oat. pană, 
după ce l-a învins prin k.o. 
(14) pe Cabrera (Republica Do
minicană).

HANDBAL • Echipa mascu
lină a U.R.S.S. a obținut două 
victorii în deplasare : la Goteborg. 
29—27 (14—11) cu “ 
Helsingbr, 29—22 
Danemarca.

ȘAH • Turneul 
Tallin s-a 
maestrei 
tova cu 11,5 p (din 15 posibile) 
• După 9 runde în turneul can
didatelor la titlul mondial de la 
Malmo, conduce Elena Ahmî- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu 7 p. ur
mată de compatrioata ei Marta 
Litinskala 5,5 p (3).

TENIS • Surpriză în turneul

feminin de

la 
cu

la 
încheiat cu victoria 

sovietice Gutnar Șaha-

de la Boca West (S.U.A.) : Mi
lan Srejber (Cehoslovacia) — 
Boris Becker (R.F.G.) 7—6, 6—3! 
• In sferturile de finală ale 
turneului de la Lyon : Bahraml 
(Iran) — Pham (Franța) 6—2, 
7—6, Hogsted (Suedia) — Ritter- 
backet (S.U.A.) 6—4, 6—2.

TENIS DE MASĂ « In finala 
turneului masculin de la Karls
ruhe (R.F.G.) : Polonia — Sue
dia 3—1. La 
Germania — 
semifinale ’ 
3—2 șl R.F.G.

VOLEI _ * 
..Clipei cupelor' 
Ankara : Ujpestl Dozsa - 
nav Ruse 3—0 (3, 10. 13) : 
Lonhof (R.F.G.) — Dunav Ruse 
3—0 (4, 8, 5). • In prima zl a 
turneului final al „C.C.E." 
minin, la Uppsala C 
Ț.S.K.A. Moscova — 
Slupsk (Polonia) 3—1 
—14, 8) ; Ravenna — 
Berlin 3—0 (10. 9, 13) : 
Berlin — Czarny Slupsk 
3, 10).

feminin : R. F. 
U.R.S.S. 3—1 (în 

U.R.S.S. — Ungaria 
Olanda 3—1).

• In turneul final al 
(feminin), la 

Du- 
S. V.

fe-
(Suedia) : 

Czarny 
(13. 10,

Dynamo 
Dynamo 
3—0 (4,

tua 
Or, 
ții ! 
nul 
tre _ . _ ________  _ __________
nu va fi lipsit de rigoare și de exactitate. Noile tehnici ce vor 
fi utilizate permit să se deceleze eventualele substanțe dopante 
care au fost folosite chiar cu șase luni înaintea competiției". 
Este vorba de depistarea celor 56 de produse farmaceutice care 
figurează pe „lista neagră" a F.I.F.A. și a căror folosire este 
completamente interzisă.

Potrivit declarațiilor dr. Teuffer. membru al comisiei medicale 
a F.I.F.A., cîte patru jucători din cele 24 de echipe care par
ticipă la turneul final vor fi desemnați prin tragere la sorți 
la pauza dintre reprize, după care controlul va continua cu 
formațiile rămase în cursă. Cu un sfert de oră înainte de în
cheierea partidelor, numele celor desemnați a fi controlați va 
fi' comunicat medicului fiecărei echipe. în eventualitatea unei 
analize „pozitive", fotbalistul în cauză poate solicita o contra- 
expertiză. Față de rigoarea măsurilor luate nu este însă posi
bilă nici o eroare sau vreo situație ambiguă... (r. vil.)

în Cupă).

A-
Avellino 

Bari 1—0. 
Fiorentina 0—0, Como 
1—1, Juventus — To- 

Udinese 0—0,
Pe 

P» 
cu 
U- 
16.


