
NOI SUCCESE ROMÂNEȘTI
LA CONCURSUL DE ÎNOT DE LA BARCELONA

în ultima zi a concursului international de înot de la Barcelona, 
sportiva română Anca Pătrășcoiu a obținut alte două victorii. La 
200 m spate, ea a realizat timpul de 2:13,68, întrecînd-o cu peste 

vtrei secunde pe Marion Sperka (R. D. Germană), clasată pe locul 
doi in 2:16,97. In proba de 400 m mixt, tnotătoarea noastră s-a si
tuat pe locul întîi, cu 4:55,58, secundată de Sonia Dangalakova (Bul
garia) — 4:57,78.

Cu succes a concurat și Carmen Bunaciu, învingătoare în proba 
de 100 m fluture, în 1:02,05. pe locurile următoare clasîndu-se Grit 
Sykora (R. D. Germană) — 1:03,04 și Suzanne Eckert (R. F. Ger
mania) — 1:04,65.

în proba de 50 m liber, Tamara Cosiache a realizat un valoros 
record — 25,97, ocupînd locul secund, după redutabila sportivă Kris
tin Otto (R. D. Germană) — 25,81.
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ÎNTRECERI VIU DISPUTATE
IN CAMPIONATUL REPURLICAN DE SANIE

SINAIA, 17 (prin telefon). 
Spre deosebire de întrecerile 
de sanie din zilele precedente, 
cînd la campionatele naționale 
de juniori și la Concursul in
ternațional „Cupa Bucegi" vre
mea a fost favorabilă, acum — 
la Campionatele senioarelor si 
seniorilor — ninsoarea abun
dentă, căzută înoepînd din 
cursul nopții de duminică și 
continuînd și luni în timpul 
concursului, a supus la efor
turi deosebite pe competitori și . 
pe organizatori.

întrecerea senioarelor 
loc unei lupte foarte 
pentru ocuparea locului 
Livia Gheorghiță și 
Constantin. Beneficiind
mărul de start 2. Gheorghiță, 
în condițiile unei pîrtii bine

a dat 
strînse 
I între 
Rodica 
de nu

curățate de zăpadă, a realizat 
cele mai rapide coborîri în pri
mele două manșe (46,32 sec. și 
47,21 sec.). Constantin (număr 
de concurs 9), a 
stratul de omăt 
timp și a obținut 
coborîri 47,73 sec. 
Manșa a treia nu 
să confirme ordinea din prime
le manșe.

Clasamentul: 1. 
ghiță-Pelin (A.S.A. 
2:21,18, campioană 
nă ; 2. Rodica <
(ICED Buc.) 2:24,86, 
Kozak (C.S.S.+C.S.O. 
2:28,07. 4. Lucretia Ștefan (Glo-

alunecat pe 
căzut între 

in cele două 
si 48,38 sec. 

a făcut decît

Livia Gheor-
Brașov) 

republica- 
Constantin 
3. Iutka 

. Sinaia)

Horatiu SIMA

(Continuare tn pag. a 4-a)

BALCANIADA Of SCRIMA PENTRU JUNIORI f

întrecerile balcanice de scri
mă — lansate Ia inițiativa fe
derației române de resort — se 
bucură de o frumoasă tradiție, 
această competiție internaționa
lă regională contribuind efec
tiv la creșterea nivelului aces
tei discipline olimpice în țări
le balcanice. Cu atît mai mult 
răspunde acestui deziderat în
trecerea care se adresează ju
niorilor, cei care, prin elanul 
juvenil și perspectiva valorică, 
sînt chemați intr-un viitor a- 
propiat să reprezinte respecti
vele țări pe planșele marilor 
concursuri europene, mondiale 
și olimpice.

Ediția 1986 a Campionatelor 
balcanice de scrimă pentru ju
niori (cea de a IX-â) a fost

llILn v iim i ti l a. i
găzduită de orașul de la poa
lele Tîmpei, preocuparea fireas
că a federației de specialitate 
fiind sprijinită cu deosebită a- 
tenție, ospitalitate și spirit gos
podăresc de organele locale și 
— nu in ultimul rînd — de 
marea întreprindere brașovea- 
nă „Tractorul" și clubul ei spor
tiv. Din acest punct de vedere, 
o reușită deplină, subliniată de 
oaspeții veniți din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și Turcia, ca 
și de arbitrul neutru, invitat

in aceeași perioadă unii dintre 
juniorii români participînd la 
alte mari concursuri internațio
nale, chiar și în reprezentativele 
de seniori (ca de exemplu la flo
retă feminin și spadă). în aces
te condiții, bilanțul scrimei 
noastre juvenile la Balcaniadă 
este bun, conform valorii șco
lii românești și locului fruntaș 
obținut de ani și ani în aceste 
întreceri tradiționale. Ce a ară
tat, însă, dincolo de bilanț, edi
ția 1986, desfășurată în plină

Notații la Campionatele naționale de cros

EVIDENT, TINERII ALEARGĂ TOT MAI BINE!---------

După cum am relatat, dumi
nică s-au desfășurat în sta
țiunea Băile Felix, gazdă de
venită tradițională a marilor 
competiții de alergare pe teren 
variat, finalele Campionatelor 
republicane de cros — ediția 
1986.

La primul start al campiona
telor s-au aliniat 76 de junioa
re (12 echipe), care au avut de 
parcurs o „buclă" a circuitului 
(2 km) amenajat pe platoul de 
lingă hotelul „Someș". Dornice

consacratele Cleopatra Pălăcian, 
Luminița Zaițuc sau Cristina 
Misaroș — de tulceanca Dorina 
Calenic (antrenată de M. Mo
rozov). O plăcută surpriză a 
furnizat-o eleva Nataliei Beti- 
ni. Rodica Moroianu (n. 1970 ; 
CSM Pitești), situată pe locul 
secund. A treia treaptă a po
diumului a fost ocupată de Mi
saroș (CSȘ 1 B. Mare), urma
tă de Cătălina Gheorghiu 
(CSȘ M. Eminescu Iași), Si
mona Staicn (n. 1971 ; CSȘ Ce-

In plutonul 
— ciștigăterul cursei, Motorca, 

Foto : Traian BADEA
Aspect din întrecerea seniorilor de la Băile Felix, 
fruntaș te află Gheorghe Sandu
Floroiu, Enăchioiu ș.a.
de afirmare, tinerele alergătoa
re au oferit o întrecere viu 
disputată, cîștigată în final — 
neașteptat am zice, avînd în 
vedere faptul că printre par
ticipante s-au numărat de-acum

tate Deva) șl Nicoleta Ispravă 
(n. 1971 ; CSȘ Bistrița), în 
timp ca Pălăcian — campioană 
europeană la 3000 m — a o- 
cupat doar locul nouă ! La e- 
chipe, victorie așteptată a CSȘ

Divizia „A" la tenis de masă

PARTIDE ECHILIBRATE
ÎN COMPETIȚIA FEMININĂa

BRAȘOV, 17 (prin telefon). 
Disputată duminică seara tîrziu 
și continuată luni în același 
ritm susținut, prima etapă a cam
pionatului Diviziei ,,A“ la tenis 
de masă, care s-a desfășurat în 
ospitaliera Sală a sporturilor din 
localitate, a ' oferit multe partide 
echilibrate, jucătorii făcînd, în 
ansamblu, lăudabile eforturi pen
tru a-și dovedi buna pregătire. 
Unii au reușit, alții nu.

în competiția masculină, cum 
era de așteptat, Universitatea 
A.S.A. I Craiova (cu Vasile Fio- 
rea, Simion Crișan, Călin Toma, 
Cristian Ignat), deținătoarea ti
tlului, s-a Impus și de această 
dată categoric, jucătorii craloveni 
dovedind o valoare ridicată, ar
gumentată și de scorurile cate
gorice cu care și-au întrecut ad
versarii, lăsînd să se întrevadă 
eă nici In actuala ediție nu vor. 
avea un contracandidat pe mă
sură la primul loc. Partide e-

ciulibrate au oferit, printre al
tele, și formațiile Constructorul 
I.J.C.L. II Tîrgu Mureș, C.S.M. 
Cluj-Napoca, Sticla C.S.Ș. Bis
trița ș.a.

Spre deosebire de competiția 
băieților, cea a fetelor se anunță 
de această dată mult mai echi
librată, multe dintre jocuri ter- 
minindu-se la limită.

Juventus M.I.L.M.C. nu s-a 
mai dovedit lideră incontesta
bilă, ca în edițiile precedente ale 
campionatului, jucătoarele sale 
evoluînd suficient de oscilant, în 
timp ce Spartac C.S.Ș. 2 Buc. 
(cu Otilia Bădescu și Emilia 
Ciosu în prim-plan) a realizat 
victorii meritate, iar noua pro
movată în grupa de elită, C.S.Ș. 
Metalul Rm. Vîlcea (cu Maria

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Cetate Deva, care a devansat 
două 
tuite 
CSM

O 
desprins după această 
de debut a fost cea a unei e- 
galizări a valorii la un nivel 
competitiv, multe alergătoare 
mai puțin cunoscute pînă acum, 
intrînd cu succes în lupta pen
tru locurile fruntașe. Această 
impresie a fost confirmată și 
de proba juniorilor (6 km — 
119 concurenți, 14 echipe), cîș
tigată — totuși — de un fa
vorit, Victor Barbu (antrenor 
C. Santa ; CSȘ 2 Sf. Gheor
ghe), care , a (re) demonstrat

merituoase formații, alcă- 
din atlete foarte tirfere : 
Pitești și CSȘ Bistrița.

primă concluzie care s-a 
cursă

Andi VILARA

(Continuare in pag 2—3)

Sala sporturilor 
juniori a constituit un 
Foto : Iorgu BĂNICA

Desfășurata intr-o organizare ireproșabila, 
din Brașov, Balcaniada de scrimă pentru 
frumos succes sportiv.
special pentru această compe
tiție.

Dar din punctul de vedere 
al performanței tinerilor scri- 
meri români ? Evident, nimeni 
nu se poate 
cut cînd din 
în joc (cite 
dividuale și . 
vin reprezentanților noștri. Cu 
atît mai mult, cu cit la Brașov 
n-au fost aliniate la toate ar
mele cele mai bune garnituri,

de pregătire în ve-

declara nesatisfă- 
cele 8 titluri puse 
4 în probele in- 
pe echipe), 6 re-

perioadă 
derea apropiatelor Campionate 
mondiale de tineret, din luna 
martie ?

Cel mai siguri pe ei s-au 
dovedit sabrerii, tcți patru — 
A. Papp, D. Găureanu, G. Atu- 
dorei și D. Costache calificîn-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2—3)

ARIA DE RĂSPÎNDIRE A HOCHEIULUI TREBUIE LĂRGITĂ
Campionatele 

hochei pentru
S-au încheiat 

republicane de 
seniori. Se știe, Steaua Bucu
rești a cucerit titlul pentru a 
24-a oară, - Dunărea Galați s-a 
clasat pe primul loc în între
cerea echipelor din a doua gru
pă valorică, iar A.S.E. Con
strucții București s-a impus 
în competiția formațiilor din a 
treia grupă valorică. Felicitări 
celor trei echipe, antrenorilor 
lor și jucătorilor care au re
alizat aceste frumoase perfor
mante. Așteptăm. în continua
re, finalul întrecerilor juniori
lor I : la Gheorgheni se des
fășoară penultimul turneu al e- 
chipelor din prima grupă, iar 
la Tg. Mureș, între 22 și 26 fe
bruarie, se va disputa al pa
trulea turneu al grupei valorice 
II. în sfîrșit, mai este de dis
putat și al treilea turneu, pe
nultimul. al concursului repu
blican al juniorilor II. -progra
mat la Miercurea Ciuc.

Și cu aceste turnee se termină 
activitatea internă a hocheiului, 
„reflectorul" fiind pus pe pre
gătirile loturilor naționale „A“, 
de tineret și de juniori, pe 
care le așteaptă întrecerile cu 
caracter european și mondial 
pentru care sînt calificate : lo
tul de seniori la campionatul 
mondial, grupa valorică „C“ 
(Spania, 22 martie —2 aprilie), 
reprezentativa de tineret la 
campionatul mondial al echi-

20 ani — grupa „B“
12—23 martie), iar

pelor de 
(Austria, 
cea de juniori la campionatul 
european, grupa „A“ (R.F. Ger
mania, 2—10 aprilie). Din a- 
cest motiv, de pildă, la ulti
mul turneu al campionatului 
republican, grupa a doua va
lorică, nu au mai participat 
echipele celor două loturi.

în ceea ce privește echipele 
de club, ar mai fi de dispu
tat calificările pentru „Cupa

României", programate (inițial) 
pentru a doua jumătate a lunii 
martie, la care sînt chemate 
formațiile din „A” 2 (Dunărea 
Galați, Viitorul Gheorghenl, 
IMASA SL Gheorghe și Meta
lul Rădăuți), alături de prime
le patru din „A” 3 (A.S.E.
Construcții București. Tîrnava

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag t—3)

„Cupa federafiei" la patinaj viteză

PREMIERĂ REUȘITĂ PE PISTA LACULUI CIUCAȘ
• Peste 100 de tineri concurenți In întrecere

Așteptată de unii antrenori cu 
optimism, de alții cu mari re
zerve, „Cupa federației" la pa
tinaj viteză, desfășurată, în 
premieră absolută, pe pista re
dusă amenajată pe lacul Ciucaș 
din Tușnad-Băi, a satisfăcut in
tegral așteptările specialiștilor 
care au privit cu încredere in
troducerea acestui gen de în
treceri în sistemul competițio- 
nal, disputele celor mai mici 
alergători fiind mult gustate de 
public. Urmînd modelul reuniu
nilor atletice, cursele celor 110

MARICICA PUICĂ - ÎNVINGĂTOARE LA 1500 m
IN CONCURSUL 0E LA ROSEMONT

concurenți (între 6 și 13 ani) au 
fost mult mai spectaculoase de
cît cele găzduite pînă acum pa 
pistele mari : majoritatea tine
rilor viteziști. de forte sensibil 
egale, au luptat cu ardoarea 
specifică vîrstei pertru un loc 
cit mai bun Disputîndu-și intî- 
ietatea pe un „inel de gheață” 
de 111.12 m. într-o formulă de
calificare a primilor doi cla
sați din serii (de 4. 5, 6 sau 7 
concurenți) in. sferturi tn se
mifinale. si, cei mai buni, in
finala probelor de 500 și 1000 
m da 1 500 m s-au aliniat la 
start doar cel care au punctat 
în primele două distante), în
vingătorii 
unui 
dire 
șilor

s-au impus grație 
plus de tehnică si de Sin
tactică. iar meritul în vin» 
a fost că ei nu s-au re»

(Amănunte îs pag. * 4-a)
Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2—3)



ÎNTRECERI ÎN CADRUL „CUPEI 16 FEBRUARIE"
LUPTE LIBERE 2.

TURNEELE PE CATEGORII AU INAUGURAT

Sala Dinamo din Brașov a găz
duit Întrecerile „Cupei 16 Februa
rie" 
care 
toci, 
Concursul a fost bine organizat, 
constituind și un prilej de veri
ficare și selecție a tinerilor lup
tători pentru completarea lotului 
național. Prezența în competiție 
a celor 18 component! ai lotului 
olimpic a dat un plus de valoare 
și de interes turneului de la Bra
șov.

Iată primii trei clasați : — SE
NIORI, 48 kg : 1. K. Kașoveanu 
(C.S.M. Reșița), 2. D. Drăghici
(Steaua), 3. A. Păcuraru (C. S.
Reghin) ; 52 kg : 1. R. Ana
(Steaua), 2. N. Trașcă (Constr.
Hunedoara), 3. D. Rus (Voința
Cj .-Napoca) ; 57 kg : 1. D. Pre- 
fit, 2. FI. loniță, 3. I. Peter (toți 
de la Steaua) ; 62 kg : 1. V. Să- 
lăjan (Voința Cj.-Napoca), 2. M. 
Rotaru (C.S. Onești), 3. L. Do
bre (Steagul roșu Brașov) ; 68
kg : 1. E. Elekes, 2. I. Bulean- 
dră, 3. I. loniță (toți de la 
Steaua) ; 74 kg : 1. St. Vizitiu
(C.S. Onești), 2. M. Trucă (C.S. 
Tîrgoviște). 3. Gh. Donose (Stea
gul roșu Brașov) ; 82 kg : 1. 
Mițu (Dinamo Brașov), 2. 
Matyas (Mureșul Tg. Mureș), 3.
1. Creangă (Dinamo Brașov) ; 90 
kg : 1. Al. Ballai (Mureșul Tg. 
Mureș). 2. V. Serdeanu (Viitorul 
Gheo-rgheni), 3. M. Badea (C.S. 
Tîrgoviște) ; 100 kg ; 1. P. Cru- 
ceanu (C.S. Onești), 2. Al. Kete- 
les (înfrățirea Oradea), 3. i 
kodi (Mureșul Tg, Mureș) ; 130 
kg : 1. Gh. Mari ța (Rapid Arad),
2. E. Toth (Jiul Petrila), 3. F.
Boriesan (Armătura Zalău) ; JU
NIORI, oat. 48 kg : 1. C. Cordu- 
neanu (Steaua) 2. D. Sologiuc 
(Constr. Hunedoara), 3. M. Greca 
(Metalul Lugoj) ; 57 kg : 1. O.
Streangă (C.S. Timiș), 2. S. Rus 
(Voința Cj.-Napoca). 3. V. Țirea 
(Dinamo Brașov) ; 62 kg : 1. M.

“ la lupte libere, competiție la 
"e au participat 150 de luptă- 
i, provenlțl din 29 de secții.

Văcăreanu (C.S.S. Constanța), 
G. Dănilă (U.M. Timișoara), 3. 
I. Poenariu (U.M. Timișoara) ; 
74 kg : 1. M. loniță (Electra
Buc.), 2. I. Dellvan (C.S. Onești), 
3. Gh. Ciupercă (C.S.S. 2 con
stanța) ; 82 kg : 1. C. Muscă
(C.S. Onești), 2. H. Bologa (Di
namo Brașov). 3. S. Moisache 
(Constr. Hunedoara) ; 90 kg : 1. 
A. Moruz (Unlo Satu Mare), 3. 
Al. Eder (Spartac Oradea), 3. S. 
stanclu (C.S. Onești) ; 100 kg : 1. 
M. Harabagiu (Constr. Hunedoa
ra), 2. V. Indru (Metalul Lugoj), 
3. M. Iva (C.S. Onești). La cate
goriile 52 kg și 130 kg n-au avut 
loc întreceri.

Carol GRUIA — coresp.

TENIS

teptat un meci dirz disputat, am
bele jucătoare fiind posesoarele 
unul joo în forță și plasat din 
spatele terenului. N-a fost așa I 
Meciul a durat aproximativ 45 
de minute ( !), junioara dina- 
movistă (16 ani), aurclasindu-și, 
pur și simplu, adversara. Scor 
final : 6—?, 6—3. Desigur, scorul 
spune aproape totul, dar trebuie 
adăugat că Tache a dominat de 
la începutul meciului prin ser
vicii puternice șl mingi plasate 
din fundul terenului, in timp ce 
Moise nu a dat nici un fel de 
replică. De remarcat victoria în 
sferturi a Florentinei Curpene 
(Dinamo) asupra Otiliei Pop 
(Progresul). In semifinale : Ta
che — Diane Samungi (Dinamo) 
6—3, 7—5 ; Moise — Curpene 6—0, 
6—1.

NOUL AN PUGILISTIC rr

I. Lo-

„Cupa 16 Februarie" la tenis 
s-a încheiat cu victoria jucăto
rilor dinamoviști Marius Comă- 
nescu și Teodora Tache. Concur
surile s-au disputat pe terenurile 
acoperite Steaua (masculin) și 
„23 August" (feminin).

Comănescu a jucat finala 
compania lui Adrian Popovicl 
(Steaua), pe care l-a întrecut în 
două seturi : 6—3, 6—4. A fost 
un meci care a durat mai bine 
de două ore, cel doi disputîn- 
du-șl șansele din spatele terenu
lui cu schimburi de mingi pre
lungite. Deși Comănescu, care 
este un bun cunoscător al jocu
lui la fileu, a acceptat, de aceas
tă dată, jocul de mare regulari
tate al Iui Popovicl (stînga-dreap- 
ta, la care acesta este specia
list) el s-a Impus greu, dar 
meritat. în semifinale, Comănes
cu l-a învins pe Răzvan Constan- 
tlnescu (Steaua) cu 6—4, 6—0,
iar Popovicl pe Laurențiu Bucur 
(TCB). cu 6—1, 3—0 abandon — 
din motive numai de Bucur cu
noscute ( ! 1).

Finala feminină a adus față în 
față pe campioana de senioare 
a țării. Daniela Moise (Steaua) 
și pe Teodora Tache. Era de aș-

în

ARIA DE RĂSPÎNDIRE A HOCHEIULUI
(Urmare din nag. 1)

Odorheiu Secuiesc, Electromu- 
reș Tg. Mureș și Petrolul Plo
iești). Primele patru clasate în 
aceste preliminarii se califică 
pentru faza finală a „Cupei 
României", alături de cele pa
tru formații din „A" 1, fază fi
nală ale cărei date de disputa
re nu sînt încă definitivate.

După aceste amănunte, să 
spunem că în hochei pro
gresul nu se obține decît ju- 
cînd cît mai mult, participând 
la cît mai multe competiții. Re
cent ne-a vizitat echipa de ju
niori (17 ani) a Cehoslovaciei, 
care a lăsat o bună impresie, 
afirmație ilustrată prin rezul
tatele pe care le-a înregistrat. 
Discutînd cu conducătorii echi
pei oaspete, am aflat că acești 
juniori dispută un minim de 
40—50 meciuri de campionat și 
unele partide internaționa
le anual, cu o activitate pe 
gheață de minimum 90 de mi
nute pe zi. E firesc atunci — 
ținînd seama și de nivelul ge
neral al hocheiului cehoslovac 
— ca acești juniori să se ara
te demni urmași al celor care 
anul trecut au cucerit titlul 
mondial.

De aceea, credem că sezonul

actual s-ar putea foarte bine 
prelungi pentru toate catego
riile de jucători, cu o serie de 
competiții cu caracter amical, 
atît pentru juniori, tit și pen
tru seniori, mai ales că mulți 
dintre componenții echipelor 
din prima grupă valorică (Stea
ua, Sport Club Miercurea Ciuc, 
Dinamo, Progresul Miercurea 
Ciuc), și nu numai ei, după 
cum am arătat, se află in va
canță. O VACANTA In plin 
SEZON de HOCHEI ! Zilele a- 
cestea, e drept, la Miercurea 
Ciuc, și la Gheorgheni evoluea
ză formația sovietică Avtomo- 
bilist Sverdlovsk. Dar în toată 
tara sînt patinoare artifidale 
pe care nu se joacă insă ho
chei, pentru că în orașele res
pective spartul cu crosa și 
pucul nu se practică. Și 
atunci, din jucătorii aflați, cum 
am zis, în vacanță, nu s-ar 
putea alcătui echipe care să 
dispute meciuri de populariza
re 7 De pildă la Timișoara, la 
Buzău, la Cîmpulung-Musoel, 
Brăila, Reșița, Hunedoara, Iași, 
Sibiu, Constanta și chiar Ia 
Medgidia. Cu siguranță că pre
zența unora dintre hocheiștii 
noștri fruntași în aceste loca
lități, cu prilejul unor astfel de 
meciuri de popularizare, ar a- 
vea un mare răsunet.

• SALA POLIVALENTA din 
Bistrița a găzduit un reușit 
turneu de handbal, rezervat 
junioarelor. Numeroși specta
tori prezenți la cele patru 
reuniuni au asistat Ia meciuri 
spectaculoase. Pe primul loc 
s-a clasat formația C1S.Ș. 
Cluj-Napoca, oare a dispus de 
" " " ------- 32—18, de

22—20, de 
36—13 și a 
30—29 de 
Pe locurile

C.S.Ș. Oradea .cu 
C.S.Ș. Bistrița cu 
c.s.ș. Mediaș cu 
fost învinsă cu 
C.S.Ș. Baia Mare. _ _ _______
următoare s-au situat CJS.Ș. 
Sighișoara și C.S.Ș. Bistrița 
• ASOCIAȚIA SPORTIVA 
IPROLAM Tîrgoviște a organi
zat pentru oamenii muncii din 
unitatea respectivă și pentru 
membrii lor de familie o ex
cursie montană. Cu acest 
prilej a avut loc și un con
curs de schi (slalom) pe pir- 
tia de la Peștera. Au termi
nat învingători : Edvina Stăn- 
cules-cu și Răzvan Șerban — 
la începători, Gianina Geor
gescu și Florin Niță — la 
avansați. • BOXERII noii 
secții a asociației sportive de 
la Șantierul naval Tulcea au 
susținut o gală cu pugiliștli 
de la Voința Ploiești. Cei 
peste 1 000 de spectatori tul
ceni au aplaudat victoria e- 
chipei lor (8—2), din care 
s-au remarcat prlntr-un box 
tehnic I. Pătrunjel (categ. 63,5 
kg) și .. .............................— . .
De l<a 
presie
(categ. 43 kg) • IN IMPRE-

C. Velea (categ. 57 kg), 
oaspeți o frumoasă im- 

a lăsat I. Călmușan

JURIMILE cabanei Izvoare 
(ju<l. Maramureș) s-a desfă
șurat ediția inaugurală a 
„Cupei Mar a tex “ la orientare 
Pe schiuri, întrecere la care 
au participat peste 100 de 
concurenți din Slatina, Hune
doara. Brașov, Zalău și, fi
rește, Baia Mare. La seniori, 
traseu] a măsurat 13 km cu 
350 m diferență de nivel, cu 
11 posturi de control (la seni
oare li km — 250 \m — 7 p 
c). După cele două etape de 
concurs, în fruntea clasamen
telor s-au situat : Ana Coste 
(Pietrosul Baia Mare) — ca
teg. 15 ani, Ileana Jder (Vo
ința Baia Mare) — categ 17 
ani, Udlko Kovari (Voința 
Baia Mr re) — categ. 19 ani, 
L. Țin țar (Chemin Baia Mare) 
—- categ. 15 ani, I. Bal ea (Pie
trosul Baia Mano) — categ. 
17 ani și M. Vereș (Laminorul 
Zalău) — seniori. Arbitri 
principali au fost K. Racz și 
St. Popescu. O DIVIZIONARA 
„C- C.S.M. Lugoj, care vi
zează promovarea In eșalonul 
secund al campionatului de 
fotbal, are ca antrenor, în noul 
sezon, pe cunoscutul Interna
țional Emerio Dembrovsehi. 
De problemele echipei se mai 
ocupă și inimosul profesor 
Mircea Dragoș, fost jucător 
al echipei lugojene, în pre
zent președintele secției 
fotbal.

RELATĂRI DE LA î 
Toma, I. Tudor, P. Comșa, 
A. Crtșan și C. Olaru.

de

FI.

Doina STĂNESCU

POPICE
Ajunsă la a 32-a ediție, „Cu

pa 16 Februarie" la popice, or
ganizată de asociația sportivă 
C.F.R. — linie din Tg. Mureș, 
pe arena Electromureș din lo
calitate, a reunit 13 echipe 
(dintre care cinci de fete). S-a 
jucat la individual, perechi și 
echipe la 100 de bile mixte. 
Fiind de forțe sensibil egale, 
jucătoarele din Brașov și Cluj- 
Napoca și-au disputat intiieta- 
tea Dină la ultimele bile. în 
final avînd cîștig de cauză la 
echipe primele sportive, la o 
diferență de numai un punct. 
La individual, s-a impus local
nicul Bela Fazekaș, care lan- 
sînd bila cu precizie a realizat 
un rezultat remarcabil — 451 
p.d. în confruntările la proba 
de perechi, tandemul feminin 
învingător s-a dovedit mai bun 
decît cel masculin, obținind un 
rezultat superior băieților.

CLASAMENTUL PE ECHI
PE : (f) — 1. C.F.R. Brașov
2147 pd, 2. C.F.R. Cluj-Napo
ca 2146. 3. C.F.R. Sibiu 1691 ; 
(b) — 1. C.F.R. Tg. Mureș — 
2450 p d ; 2. C.F.R. Constanța 
2432 ; 3. Transporturi feroviare 
Cluj-Napoca 2368. Ceilalți lau- 
reați ! Rodica Luca (C.F.R. 
Cluj-Napoca) — 396, Bela Fa
zekaș (C.F.R. Tg. Mureș) — 
451 la individual, Marcela Ra
du — / 
Brașov) 
Florea 
Mureș)

Anișoara Cristea (C.F.R. 
I — 880, Bela Fazekaș — 

------- Tg.Tudoran (C.F.R.
— 873, la perechi.

I. PĂUȘ — coresp.

Anul competițional 1986 a de
butat. pentru activitatea pugi- 
listică internă, cu „Turneul pe 
categorii 
timp de 
de sport 
ta. Iată_______ _____ ______
țllor noștri din localitățile res
pective.

GALATI. Timp de o săptă- 
mină. zi de zi, un mare nu
măr de spectatori a urmărit 
cu interes galele din cadrul 
Turneului de box găzduit în 
Sala sporturilor. Din păcate, 
însă, interesul major manifes
tat de localnici pentru sportul 
cu mănuși nu a fost dedt par
țial răsplătit de cei 128 de pugi- 
liști prezenți la Galați. Majo
ritatea întîlnirilor, in 
cele preliminare, au fost 
un modest nivel tehnic 
tacular, cei mai multi 
sportivi manifestînd 
lacune în pregătire. în 
condiții, nu le-a fost prea greu 
tinerilor Ion Guzganu (Stea
ua). Eugen Dinu (Constructorul 
București) și Cezar Roba (O- 
țelul Tîrgoviște) să rețină 
atenția printr-un box de o 
calitate ceva mai bună

După cum se știe, la aceas
tă competiție nu au participat 
si membrii lotului 
Era deci un prilej 
pentru ceilalți pugiliști consa- 
crati de a se impune în fața 
colegilor de întrecere. Dar ia
tă că nu a fost așa, sportivi ca 
Marian Finățan (Metalul Rm. 
Vîlcea), Dorel Stănciulescu 
(Drobeta Tr. Severin), Gheor
ghe Bețeanu (Metalul Bucu
rești) — și nu numai ei — 
boxînd mult sub așteptări. Așa 
se face că In prim-planul 
competiției nu a fost un spor
tiv consacrat, ti tînărul „co
coș" Ion Guzganii (Steaua), 
care a demonstrat că are un 
bogat bagaj de cunoștințe teh
nice și o pregătire fizică bu
nă.

Iată rezultatele tehnice Înre
gistrate în ultima reuniune, des
fășurată în fata unei săli arhi
pline. Semlmnscă : V. Burcă 
(Nicolina Iași) b.p. C. Blaga 
(A.E.M. Timișoara) ; cocoș : I. 
Guzganu (Steaua) b.p. Gh. Cră
ciun (A.S.A. Ploiești); semlușoa- 
ră : E. Preda (Chimia Rm. Vîl- 
eea) b.p. Gh. Flca (Voința

de greutate", găzduit 
o săptămână in sălile 
din Galați și Constan- 
relatările coreșponden-

Cimpulung Muscel); semimijlo- 
eie : T. Roman (C.S.M. sibiu) 
b.p. v. Gruev (C.F.R. Craiova); 
mijlocie : C .Lihăoeanu (Oțelul 
Galați) b.p. D. Bumbac (A.S.A. 
Cluj-Napoca); grea : Gh. Preda 
(Steaua) b.ab. 2 I. Crînganu (O- 
telul Galați).

T. SIRIOFOL — coresp.

special 
de 

și spec- 
dintre 

serioase 
aceste

național, 
excelent

CONSTANȚA. Iubitorii spor
tului cu 
au avut 
că. timp 
trecerile __ ____ _ ______
pe categorii. Cei 127 de spor
tivi înscriși în competiție s-au 
avîntat într-un adevărat mara
ton pugilistic, care a însumat 
121 de meciuri. Marea majori
tate a partidelor au fost de un 
bun nivel tehnic, satisfăcind 
așteptările spectatorilor. E re
gretabil . că o parte dintre 
spectatori au avut o atitudine 
lipsită de fair-play,

Cei mai multi dintre boxeri 
s-au prezentat bine pregătiți 
la această competiție. făcînd 
să nu se observe prea mult 
absenta de la întreceri a 
membrilor lotului național. în 
mod deosebit s-au remarcat 
sportivii C. Morea (Steaua), 
N. Regep (Cimentul Medgidia),
M. Dumitrescu (Dinamo) — în
vingător în fața campionului 
național la categoria pană. 
Ionel Panaite de la B.C. Ga
lați, M. Adamoș (Metalul Hu
nedoara). M. David (S.C. Cim
pulung Muscel), M. Vâri (A.S.A. 
Cluj-Napoca), C. Pascariu 
(Prahova Ploiești), V. Mihăiiă 
(Steaua), V. Mihai (Farul) și
N. Modrogan (Rapid). Deci, o 
listă destul de 
vilor care au 
zitate și s-au 
pentru această 
debut competițional.

Iată rezultatele tehnice,. ___
gistrate la cele șase categorii de 
greutate : muscă: c. Morea 
(Steaua) b.p. I. Tănase (Steaua); 
pană: N. Regep (Cimentul Med
gidia) b.p. M. Dumitrescu (Dina
mo); ușoară: V. Mihăiiă (Stea
ua) b.p. M. Gruescu (Timpuri 
noi București); mijlocie mică : 
V. Mihai (Farul) b.ab. 2 N. Mo
drogan (Rapid) ; semigrea : I. 
Petrescu (S.C. Câmpulung Mus
cel) b.p. D. Senciuc (A.E.M. Ti
mișoara) ; supergrea : D. Răcaru 
(Dinamo) b.p. T. Pîrjol (Voința 
București).

C. POPA — coresp.

mănuși din localitate 
prilejul să urmăreas- 
de o săptămînă, in- 
din cadrul Turneului

lungă a sporti- 
prîvit . cu serio- 

pregătit 
competiție

bine
de

lnre-

EVIDENT, TINERII ALEARGA TOT MAI BINE!
(Urmare din pag. 1)

frumoase calități. Cei devan
sați de el au fost N. Daraban 
(Gloria B-ța). S. _Mocanu (CSM 
Cluj-Nap.), 
Vaslui), G.
Napoca) și 
Buzău). La 
echilibrată, 
puncte „sosind" trei formații : 
CSȘ M. Eminescu Iași, CSȘ 
Buzău și Gloria Bistrița. Sur
prinzătoare a fost lipsa de pe 
podium a echipei clubului 
Steaua. Reprezentanții la cate
goria tineret (8 km, 48 de par- 
ticipanți, 7 echipe) ai clubului 
militar bucureștean au... repa
rat această „inexactitate", so
sind — in corpore— pe primele 
trei locuri (cinci în primii opt). 
Este indiscutabil o frumoasă 
performanță a atlețllor pregă
tiți de Nicoiae Păiș și Petre 
Lupan, care au câștigat cate
goric întrecerea pe echipe (2. 
Dinamo, 3. ASA Sibiu). La in
dividual, o impresie excelentă 
a lăsat-o Ilie Elena, care a 
controlat tot timpul cursa, ter- 
minînd cu un avans substan
țial în manieră de (viitor) ma-

Șt. Tipu (Viitorul 
Pop (CSȘA Cluj- 
M. Iordache (CSȘ 
echipe lupta a fost 
pe distanța de 10

re campion. La aproape 34 de 
secunde în urma sa a sosit Gh. 
Tomoioagă, pentru ca după alte 
12 secunde să termine cursa și 
al treilea clasat, D. Dobre. în 
urma lor — un grup de trei 
alergători : M. Cosma (Dina
mo), G. Popa (ASA Sibiu) și 
I. Costea (Steaua).

întrecerea celor 62 de senioa
re (12 echipe), desfășurată pe 
distanța a 4500 m, a dat cîștig 
de cauză Marianei Stănescu 
(Politehnica Timișoara), care 
și-a reeditat astfel succesul 
de anul trecut. Aflată In con
tinuu progres, eleva antreno
rului E. 
coperită 
in urmă 
Caracal), 
speranță 
Sosite pe următoarele 
Elena Fidatov (Delta 
și Paula Ilie-Ivan (Olimpia) au 
confirmat pronosticurile spe
cialiștilor. Ca și la ediția pre
cedentă, la echipe s-a impus 
Olimpia Buc. (2. Gloria Bistri
ța, 3. Tricolorul Oradea). în 
fine, proba care a încheiat 
competiția a fost cea a senio
rilor (102 concurenți, 13 echi-

Grozescu (a 
cu numai 
de Mircea 
se anunță 
a fondului

fost des
cind ani 
Dănilă la 
o mare 

românesc, 
locuri, 

Tulcea)

$
5

$

$
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Agențiile și filialele oficiilor județene de turism și ale 
l.T.H.R. București oferă în această lună, februarie, locuri 
pentru cură balneară, odihnă, minivacanțe sau excursii în 
stațiunile Felix, Herculane, Geoagiu, Moneasa, Sovata, Sîn- 
georz Băi, Vatra Dornei, Slănic Moldova. Lacu Sărat, Că- 
limănești-Căciulata, Olănești, Govora, Eforie Nord, Man
galia și altele.

Se eccrdă reduceri de 20—40% la tarifele 
masă si 25% la transportul pe C.F.R.

Durata perioadei de ședere și data plecării 
fi stabilite de solicitanți.

Cazarea, masa și procedurile medicale se 
gulă. în complexe balneare moderne, cu un 
confort.

Personal medical cu înaltă calificare asigură efectuarea 
unor tratamente balneare de mare eficiență, bazate pe fac
torii naturali de cură existenți în stațiuni.

In toate stațiunile se organizează manifestări cultural- 
artistice atractive și excursii la obiectivele turistice din 
împrejurimi.

Biletele se pot procura de la toate unitățile de turism șl 
comitetele sindicatelor din întreprinderi.

de cazare și
tn stațiune pot
asigură, de re- 
ridicat grad de

&
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La bazin 
Capitală ; 
după-amiaz 
drul „Cupe 
lo.

RAPID 
structh- 
(2—1, 2—3, 
mai frumo 
nii, rapidiț 
succesul di 
namoviștilo 
vansei, au 
nereușind • 
victoria, pt 
ultimele s< 
cescu). Au 
rincescu 2, 
Dan. Chiri 
tru Rapid, 
eu 3, Pop; 
Popescu, B 
rect : V. S 
culele.

LOTUL 1 
NAMO 8— 
4—1). O p 
niorii mici

s
DIN... I

BUCI

pe), așteptată, ca întotdeauna, 
cu un interes maxim, datorită 
spectaculozității sale. Un punct 
de atracție în plus l-a consti
tuit prezenta la start a campio
nilor ultimelor... 12 ediții : ne
obositul Ilie Floroiu (6 titluri 
primul în 1974 !), gălățeanul 
Gheorghe Zaharia (de trei ori 
campion la cros) și GySrgy 
Marko (cîștigătorul ultimelor 
trei ediții). în primul tur, ste- 
listul C-tin, Roșu a impus o 
trenă infernală, care a subțiat 
plutonul, dar căreia i-a căzut, 
mai apoi, chiar și el victimă, 
în continuare, s-a desprins un 
grup fruntaș — la conducerea 
căruia s-au aflat, pe rînd, Flo
roiu, AI. Chiran, Gheorghe 
Sandu, Gheorghe Motorca, Stan 
Zevedei — care a „rulat" com
pact pînă în ultimul tur, tind 
rapidistul Sandu, mai proas
păt. a declanșat atacul decisiv 
trecînd primul linia de sosire. 
Mare surpriză, Stan Zevedei 
(n. 1963, Progresul Brăila) s-a 
clasat al doilea, în timp ce o- 
rădeanul. Gh. Motorca a obți
nut un merituos loc trei. Pe 
echipe, ca și anul trecut a 
cîștigat Rapid (antrenor Gh. 
Boghean), urmată de Steaua și 
ASA Sibiu.

Capitala 
fondiști. . 
Berceni sir 
zut alune 
Parcul 
șurile c. 
„Daciadei" 
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C.E.F.S. S< 
masă infip 
tiei, comp, 
apărătoare 
tru elevii 
te, pentr 
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monul se 
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este mai n 
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notoarele, i 
bacul cu p 
jurul lac: 
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Vicina, un 
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pentru sch

Mai puf 
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se află la 
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Echilibrat 
nea, întîlnl 
valorică, F 
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Cluj-Napoc; 
Tg. M„ F 
Slatina, Me 
Constructor 
doar citeva

In ansam 
năm buna 
țillor Falm 
torul Brașo 
— la femir 
structorul 
STIROM C 
realizat fru

Din num;

BALCANIADA DE SCRIMĂ PEN'
(Urmare din pag 1)

du-se în finală, primii trei ur- 
cînd în aceeași ordine pe po
diumul de premiere, apoi in 
proba pe echipe cîștigînd toa
te meciurile la scoruri nete 
(5—1, de exemplu, cu echipa 
.dasată pe locul secund. Bul
garia, sabrerii acestei țări fiind 
printre cei mai buni din lume). 
Fiind încă foarte tineri (ieșea
nul Atudorei are abia 17 ani) 
și în sensibil progres, acțio- 
nînd ofensiv și dinamic (se în
trevăd primele semne ale Cen
trului de pregătire brașovean 
pentru speranțele olimpice), 
performanța actuală capătă și gi
rul perspectivei, pe care îl do
rim materializat, insă, cit mai

curînc la 
pe reprezei 
voie de re' 
tualul ciclu

Pe locul 
floretistele, 
cat in cor 
Salvina Io 
zeanu, Box; 
laltă corni 
Monica Vel 
schimb cea 
trecerea pc 
in comport 
cea mai n 
ternațională 
mitrescu, î: 
6—8. după 
și 6—4. ia 
nică S. Ion 
cunoscut ir
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IREȘTI" LA POLO I meciurile cu Kuusysi
i
l

o
a
simțită. Reali-
3, Găvruș 2,

>
l

rului înregistrat, 
nă partenerilor, 
rientă s-a făcut 
zatori : R. Dan 
M. Ștefănescu, Toth și Karoly 
(Lot), Răducanu 4, Cr. Dan 3, 
Ungureanu 2, Ș. Popescu 2, 
Kus, Iordache (Dinamo). Arbi
tri : B. Băjenaru — FI. Nacu, 
fără probleme.

PROGRESUL — STEAUA 
6—11 (2—3, 2—3, 1-2, 1—3). Un 
meci spectaculos și deosebit de 
disputat, cîștigat 
datorită unui

replică bu- 
căror expe-

te steliști 
joc combinativ, 

mai eficace. Au înscris : Nea- 
goe 2, Mușat 2, Fetea, Creții 
pentru Progresul. 
Fruth 2, Vamoș 2, 
Grancerof, Duculeț, 
Geantă și Bonchiș. ___
bun : V. Goian — Gh. Nistor.

respectiv
Nuțu 2, 
Staciuc, 
Arbitraj

Azi, de la 15,30 : Lot juniori 
— Rapid, C.S.U. — Progresul, 
Steaua — Dinamo.

Marian NEGOIȚĂ

alteSchi fond pe stadionul Voința din Capitală (in imagine), pe 
din cartierebaze sportive

ratorii meșteșugari au fost 
printre primii care au organi
zat concursuri de schi fond în 
București — de aici și deprin
derea de a fi mereu prezenți 
la întrecerile programate pe 
frumosul lor stadion de la Pi
pera. Ultima întrecere s-a des
fășurat, firește... ieri, azi ur- 
mind a fi organizat un nou 
concurs : cu schiuri aduse de 
acasă, cu schiuri împrumutate 
de la magazia clubului, cu o 
nouă echipă de instructori 
sportivi, cei care au oficiat in 
ziua precedentă fiind in refa
cere după atîtea ore petrecute 
in aer liber...

La schi fond băieți, pe sta

„A LA TENIS DE MASA
individuale, au reținut atenția, 
atît prin evoluția scorului, cît și 
prin rezultatele Înregistrate : 
Cheler — Alboiu 2—1, Popovicl 
— Urbanovlcl 2—1, Toma — Gheor- 
ghe 2—1, Bogoslov — Ciosu 2—1, 
Losonczi — Urbanovlcl 2—1, 
Ciosu — Alboiu 2—0, Alboiu — 
Blast o 2—1, Bădescu — Alboiu 
2—0 etc., dovadă că favoriții au 
avut mult de lucru pentru a se 
impune sau pentru a... pierde.
Principalele rezultate, FEMININ: 

Constructorul I Tg. M. — Me
talurgistul Cuglr 5—2, C.S.M. 
Cluj-Napoca — Constructorul 
Craiova 5—1, Falmar — Constr. H 
Tg. M. 5—4, Tractorul Bv. — 
C.S.Ș.-I.P.C. Slatina 5—3, Ju
ventus — Metalul Rm. V. 5—3, 
Spartac — C.S. Arad 5—4, C.S.M. 
CJ.-N. — Constr. I Tg. M. 5—4, 
Met. Cugir — Constr. Cva. 5—3, 
Spartac — Juventus 5—2, Metalul 
Rm. V. — C.S. Arad 5—2, Faimar

ria), dificultățile pe care le-au 
infimpinat (oaie în fața unor 
adversare fără veleități deose
bite, ne fac să fim circum
spect! în aprecieri. Lucru pe 
deplin valabil și în cazul flo- 
retiștilor după „dușul rece" 
din partida pierdută in fața 
Bulgariei, R. Molea și Z. Eder, 
aspiranți Ia titularizare pentru 
C.M, de tineret, nereușind să 
se impună pe plan tehnico-tac- 
tic. Corigenți — spadasinii. 
Chiar dacă D. Hondor s-a im
pus in extremis în proba in
dividuală (10—8 cu bulgarul 
Dodev), ca singur reprezen
tant în finală, la echipe for
mația noasiră (D. Hondor, E. 
Mănucu, C. Dumitrescu, E. Dan) 
s-a dovedit necompetitivă chiar 
și într-o companie modestă (în- 
vingătoarea, Bulgaria, a pier
dut la Grecia...).

I Se apropie

| STEAUA SUSȚINE ASTĂ-SEARĂ ULTIMUL JOC DIN TURNEUL ITALIAN
I

I • Convorbire telefonică cu I. Alexandrescu, conducătorul delegației

I
I
I
I
I

In cursul dimineții de ieri 
am intrat în legătură telefonică 
cu localitatea italiană Folloni- 
ca, de pe malul Mării Ligurice, 
unde se află de cîtva timp e- 
chipa de fotbal Steaua Bucu
rești, care efectuează un tur
neu de pregătire în peninsulă. 
De la celălalt capăt al telefo
nului ne-a răspuns Ion Alexan- 
drescu, vicepreședinte al clu
bului și conducător al delega
ției :

— Ce ne puteți spune des
pre turneu 7 După 1—1 cu 
Verona și 3—1 cu Torino, oe 
meci a urmat ?
— Miercurea trecută trebuia 

să întîlnim pe Ascoli, dar me-

fost 
Arta

dionul Voința, primii au 
Aurel Axinte (Cooperativa 
încălțămintei), Cătălin Măndoiu 
(Marochineri) și Constantin 
Filip (Tehnometalica). La fete : 
Vasilica Vîrlan, Letiția Răduț 
(de la Tehnometalica) ți Si
mona Nistor (Îmbrăcămintea). 
Dacă vremea ține cu schiorii, 
„lotul" fondiștilor de la Voința 
preconizează să se întreacă cu 
„loturile" celorlalte cartiere, 
după modelul... „Cupei Mondia
le", cu mai multe etape, adică 
— „Cupa Capitalei" la schi fond. 
„Starter șef" : sportul în car
tiere, tot mai îndrăgit !

Vasile TOFAN

— Slatina 5—4, Tractorul — 
Constr. H 5—2, Spartac — Me
talul Rm. V. 5—4 ; MASCULIN : 
Univ. A.SA. n Cva. — Mec. 
Fină Buc. 9—1, Sticla C.S.Ș. 
Bistrița — Voința Satu Mare 9—4, 
Constr. I Tg. M. — C.S.Ș. 2 
Știința I.J.P.I.P.S. Cța. 9—3, Univ. 
n — Progresul IJ.R.U.C. Buc. 
9—5, STIROM-C.S.Ș. 2 Buc — 
C.S.M.-A.S.A. Buzău 9—5, Univ. I
— Mec. Fină 9—2, Constr. II —
C.S.M. Cj.-N. 9—7, Unlv. I — 
Univ. H 9—3, C.S.M.-A.S.A.
Buzău — Constr. n 9—4.

PE PISTA LACULUI CIUCAȘ
(Urmare din pag. 1)

cunoscut depășiți decît pe li
nia de sosire.

Participînd cu un număr re
cord de concurenți (aproape 40 
de fete si băieți) C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc a avut elevi care, su
puși unei atente pregătiri, s-au 
remarcat la toate probele, cîș- 
tigînd la o diferență categorică 
trofeul pus în joc. Principalii 
realizatori ai celor 4 cadre di
dactice de specialitate de aici 
(șefă de catedră — Irma Mezei) 
au fost Gabor Bodo, Zsolt 
Ballo, Gabriela Vagași, Eduard 
Novak și Erika Koos, autori 
sau coautori ai primelor recor
duri pe pistă la probele respec
tive. De asemenea, Nicolae Toth 
(S.C. Miercurea Ciuc) și Mihaî 
Timiș (C.S.M. și Viitorul Cluj- 
Napoca), antrenori pricepuți si 
conștiincioși, au reușit să pre
zinte sportivi care s-au angajat 
din start în lupta pentru un 
loc pe podium, Ramona Grigo- 
raș. Tunde Horvath, Robert 
Finta, Evrica Nicolae, Ion Mol
dovan, Vilmos Szekely și Flo- 

ciul nu a putut fi disputat din 
eauza zăpezii. Ultima partidă 
jucată a fost cu Livorno, din 
„C“ : 0—0. Vom mai juca mîi
ne seară (n.r. astă-seară) cu o 
selecționată a regiunii Tosca
na, alcătuită din jucători de la 
Fiorentina și de Ia echipe din 
Divizia „B" din regiune. Me
ciul va avea Ioc Ia Grosetto. 
Cu Livorno, antrenorii Jenei 
și Iordănescu au folosit toți 
jucătorii. In prima repriză au 
jucat : Du ca dam — Iovan, 
Bumbescu, Belodedici, Bărbu- 
lescu — Balint, Stoica, Boloni, 
Majaru — Pițurcă. Radu II. 
După pauză au intrat Stînga- 
cru, Weissenbacher, Bălan, Pis
tol și Lăcătuș.

— Alte jocuri disputate?
— In afara antrenamentelor, 

am jucat cu echipe de 
rie inferioară. Steaua a 
firește, la scor, dar nu 
zultate care să poată 
cute în palmares ; ele 
portanță doar în ceea

catego- 
cîștigat, 
sînt re- 
fi tre- 
au im- 
ce pri-

Omul de gol, eterna poveste
■ 11 IIIIIM'IM ’I

DUMITRACHE: „ASTĂZI, GOLUL

E OPERA MIȘCĂRII TUTUROR"

magnetiza...
cei de azi ? Hagi, Pi

și ei, dar vin mai pe

— Ai fost om de gol, Dumi
trache...

— Să zicem că am fost.
— Cel mai frumos gol 7
— Cel de la Guadalajara, cu 

virful, in poarta Braziliei, 
printre fundașii centrali Britto 
ți Piazza...

— Dar cele două de la Ate
na, cu voleul de stingă 7

— Tempi passatti. Album de 
amintiri...

— Spune-mi, de ce se mar
chează mai puțin 7

— E foarte simplu. S-au În
tărit apărările. Asta-i cauza 
principală. După mine, ulti
mul golgeter sută la sută a 
fost Dudu. In fața lui, plasa 
porții se

— Dar 
turcă 7

— Sint .. ... 
ocolite. Dudu mai putea sta la 
primire, ca trăgătorii de volei. 
Acum se închide totul sau a- 
proape totul. Asta e ți motivul 
pentru care Hagi pleacă de 
departe, ca să „întoarcă" vreo 
doi în drum.

— Cum face Platini 7
— Cam la fel. Dar e și el 

un golgeter cu 17—18 goluri... 
Asta nu face decît să confirme 
că apărările sint mereu mai 
tari.

— Care e soluția 7
— Dacă stai să aștepți, ai 

ieșit din joc. Soluția e mișca
rea tuturor. De aici 
Cred că mișcarea 
bună a celor șase 
realizează Corvinul 
N-ai cum să tai 
fără o mișcare permanentă.

— Totuși, mai avem și vîr- 

și golurile, 
cea mai 

din față o 
și Steaua, 
un culoar

rin Kedves lăsind să se între
vadă că și-au propus să devină 
performeri ai pistelor reduse, 
atîta vreme cît le va permite 
vîrsta de participare. Plăcută a 
fost și apariția fostului patina
tor de viteză Mircea Vrînceanu 
în postură de antrenor. După 
cîteva luni de activitate la 
C.S.Ș. Sibiu, el a reușit să se
lecționeze cîteva talente, Valeria 
Sîrbu, Luminița Beraru, Radu 
Popescu, Marius Brațe și Mi
hai Turcu calificîndu-se la „ora 
debutului" în finalele sau se
mifinalele unor probe. S-au mai 
impus atenției Ana Maria Peres 
(Mureșul Tg. Mureș), Melinda 
Papai (Electromureș Tg. Mureș) 
și cel mai mic concurent, în 
vîrstă de 6 ani, Mihai Man- 
dache (Tractorul Brașov).

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE : 1. C.S.Ș. M. Ciuc 
75 p, 2. S.C. Miercurea Ciuc 34 
p, 3. C.S.M. Cluj-Napoca 13 p, 
4. Viitorul Cluj-Napoca 12 p, 5. 
Mureșul Tg. Mureș 10 p, 6. 
Electromureș Tg. Mureș și 
C.S.Ș. Sibiu 4 p.

verificarea, omogeni- 
„unsprezccelui" nostru 
campionat, pentru me
dio „C.C.E.".

To- 
ați

Cu

vește 
zarea 
pentru 
ciuriie

— Ce echipă a aliniat
rino în partida pe care 
cîștigat-o 7
— Formația completă.

Junior, cu Schachner, cu Zac- 
carelli, cu Dossena. Starea de 
spirit a echipei noastre este 
foarte bună, de angajament la 
muncă, in dorința de a reuși 
o comportare bună in „C.C.E.". 
In primele două partide, cele 
patru goluri au fost realizate 
de Stoica (2) și Pițurcă (2). 
(Stoica a marcat in ambele 
meciuri).

— Ce știți despre adversara 
din „C.C.E."?
— Și finlandezii fac pregă

tiri. Miercuri joacă un amical, 
la Setubal, în Portugalia, eu 
Vitoria. Noi, miercuri vom fi 
acasă, dar meciul Iui Kuusysi 
va fi urmărit de un reprezen
tant al clubului nostru.

M.T.

Cămătaru. Mir-furi înfipte... 
cea Sandu.

— E ți asta 
e cu sacrificii 
celor doi.

— Indiferent 
spune că înaintașii 
șutul mai puțin ca altă dată.

— Așa și este l înaintașii, 
văzînd mereu că toate culoa
rele se închid, iși spun că nu 
mai are rost să antreneze țu- 
tul, ceea ce e greșit, pentru că 
un culoar tot se mai găsește. 
Și, astfel, treptat, se pierde și 
știința șutului. îmi pare bine 
că Hagi nu face parte din a- 
ceastă categorie. Golurile lui 
de la Lisabona, de la Belfast și 
de la Helsinki demonstrează 
limpede că nu marchezi doar

o formulă. Daf 
mari din partea

de formulă, se
exersează

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B
A.S. DROBETA TR. SEVERIN ARMĂTURA ZALĂU

• Antrenori : Titu Nicolicescu 
(principal) și Paul Boiangiu (se
cund) • Noutăți in lot : Mă- 
nescu (de la Mecanizatorul Si
mian), Cazac, Stănlcă, Căprărăs- 
cu (toți promovați de la echipa 
de juniori) • Nu a plecat nici 
un jucător • Echipa se află la 
+3 in „clasamentul adevărului".
• Pregătirile au început la 10 
ianuarie la Drobeta Tr. Severin.
• In perioada 23 ianuarie — 9 fe
bruarie, antrenamentele au avut 
loc la Orșova • A susținut un 
meci amical cu Rapid București 
(1—2). In program mal figurea
ză jocuri de verificare cu Mi
nerul Motru, Universitatea Cra
iova, Pandurii Tg. Jiu și Mi
nerul Lupeni • Titu Nicolices
cu, antrenorul principal al echi
pei, ne-a spus : „Ne-am propus 
să no clasăm in primele patru 
locuri ale clasamentului seriei a 
n-a. Pentru a atinge acest obiec
tiv ne vom perfecționa concep
ția de joc printr-o mai bună or
ganizare a atacului și a apără
rii" • Cei mai buni jucători in 
turul campionatului : Tuligă, Că
lin, Adil • Golgeterii echipei : 
Palea șl Paraschlv, ambii cu cite 
5 goluri.

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Informăm participanții care 

încă nu și-au procurat bilete cu 
numerele preferate că ASTAZI, 
MARȚI, este ULTIMA ZI de par
ticipare la tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES care se va des
fășura mîine, 19 februarie.

• De ieri, a început vlnzarea 
biletelor la TRAGEREA MULTI
PLA PRONOEXPRES, care va 
avea loc duminică 23 februarie 
și la cane se vor atribui impor
tante cîștiguri în AUTOTURIS
ME ..DACIA 1300", mari sume 
de bani, precum și excursii în 
U.R.S.S.

Se efectuează 8 extrageri, în 
două faze, cu 48 numere extrase. 
Extrageri „legate", două cîte 
două, cu cîștiguri pentru 4 și 5 
numere din 12 extrase. Variantele 
de 25 lei pot obține cîștiguri cu

'11(111!l AMICALE
• C.S.M. SUCEAVA — C.S.

TÎRGOVIȘTE 0—1 (0—0). A în
scris Chiriță (min. 87). (I. Min- 
drescu — coresp.).
• METALUL SIGHIȘOARA — 

F.C.M. BRAȘOV 2—4 (2—1). F.C.M. 
Brașov : Barba — V. Ștefan, Na- 
ghi, Moldovan. P. Lucian — 
Pană. Șerbănlcă, Șoarece — Țăl- 
nar, Cramer, Bența. (I. Turcu — 
coresp.).
• F.C. BIHOR — OLIMPIA 

SATU MARE 1—0 (1—0). Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Georgescu (min. 40). F.C. Bihor : 
Balasz — Dlanu, Dumitrescu, Bu- 
cico. I. Mureșan — Tămaș, Petcu, 
Mihuț — ne. Georgescu, O. La- 
zăr. Au mai fost folosiți : Liliac, 
Kiss, Brumam și Grosu. (I. 
Ghișa — coresp.).
• METROM BRAȘOV — AUTO

BUZUL BUCUREȘTI 4—1 (1—0). 
Au înscris : Baicu (min. 40), Mu
reșan (min. 56 și 80) șl Mihui 
(min. 58), de la învingători, res
pectiv Mocanu (min. 46 — auto
gol). (G Lorac — coresp.).
• F.C. MARAMUREȘ — A.S.A.

TG. MUREȘ 1—0 (0—0). Unicul
gol al partidei a fost înscris de 
Tulba (min. 66). (A. Crișan —
coresp.).
• METALUL BOCȘA — GLO

RIA REȘIȚA 3—1 (1—1). Autorii 
golurilor : Otiman, Plăvitu și 
Anghel pentru localnici, respec
tiv Poroșniuc. (T. Țăranu — co
resp.).

S S.C. BACAU (tineret) — 
PARTIZANUL BACAU 3—0 (2—0). 
Au marcat : Iancu (2) și Ursică. 
(I. Iancu — coresp.).
• UNIREA DINAMO FOCȘANI 

— F.C.M. DELTA TULCEA 0—0.
• STRUNGUL ARAD — POLI

TEHNICA IAȘI 0—0.

șa Gerd Muller sau — ierta- 
ți-mă — ca Dumitrache, ci de 
la orice distanță.

— Spune-mi, ce faci acum ?
— încep să mă ocup de co

pii și juniori. Am încercat pe 
la echipe de seniori, dar pro
babil că principala mea calita
te este tot aceea că am jucat 
— așa cum am jucat — fotbal, 
că am sărit la cap, că am plon
jat și la firul ierbii... și că 
m-au iubit copiii... pentru că 
am „mirosit" uneori ce e in 
capul lui Dobrin, care fenta 
din ochi și adversari, și parte
neri... Dar, îmi aduc aminte, 
o dată tot i-am pus mingea lui 
Dobrin, așa cum a pus el atî
tea sute. Era meciul cu Portu
galia, în ’69. Am driblat ca 
Dobrin, am pasat ca Dobrin. și 
el a marcat golul Mexicului, 
după care a venit Domazos Și 
ne-a chinuit pînă in minutul 
90... Că așa e fotbalul...

— Copii și juniori. Unde ?
— La Dinamo. Că tot acasă 

te întorci, pînă la urmă...

loan CHIRIIÂ

• Antrenori : Alexandru Con- 
stantinescu (principal) și Dorin 
Barbu (secund) • Noutăți în lot : 
Florlcel (de la Automatica Ale
xandria), Adam (de la Progresul 
Vulcan București), Ion Marin (de- 
la C. S. Tîrgoviște), Ciobanu (de 
la Petrolul Videle), Irimeș (de la 
A.S.A. Tg. Mureș — speranțe). 
Avram (de la Sportul muncito
resc Slatina), Țăranu (de la Ce
tatea Tg. Neamț), Oțelecan și 
Petran (ambii de la centrul de 
copil șl juniori al asociației)
• Au fost scoși din lot pentru 
indisciplină : Coca, Feher și Da
rie • Pregătirile au început la 
10 ianuarie la Zalău ; apoi, în
tre 20 ianuarie și 2 februarie an
trenamentele s-ati desfășurat la 
Borsec o Echipa se află la —3 
in „clasamentul adevărului"
• Vasile Marcăș, secretarul aso
ciației sportive, ne-a declarat : 
„S-au efectuat pregătiri intense 
pentru ca în retur să avem o 
comportare cît mai bună și ast
fel să recuperăm acest —3 în 
-clasamentul adevărului». Spe
răm că Ia sfîrșitul campionatu
lui vom ocupa un loc la mijlo
cul clasamentului" e Cei mai 
buni jucători în turul campio
natului : Petreanu, Predeanu,
Bumbuț • Golgeterul echipei : 
Predeanu, cu 5 goluri.

mulate la ambele faze ale tra
gerii. Variantele sfert cîștigă- 
toare la categoriile la care nu se 
vor omologa variante sută la 
sută, vor primi cîștiguri cu va
lori unitare variabile de pînă la 
nivelul plafonului maxim inclu
siv.

Consultați prospectul tragerii și 
jucați din timp numerele dv. 
preferate !
• Agențiile Loto-Pronosport și 

vînzătorii volanțl din întreaga 
țară au spne vînzare în această 
perioadă — LOZUL MARILOR 
CÎȘTIGURI, emisiunea specială 
limitată, care atribuie cîștiguri 
suplimentare în autoturisme „Da
cia 1300", precum și variate 
sume de bani, acordate din fon
dul special al sistemului Loz în 
plic. ORIUNDE VA AFLAȚI, JU- 
CATI LA LOZ ÎN' PLIC !



mămică puica-
ÎWWfOĂUt ft 1500 m 

ft murat

HANDBALISTELE BĂCĂUANE AU ÎNCĂ ȘANSE
PARTIZANSKE, 17 (prin tele

fon). Așadar, s-a încheiat prima 
manșă a sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin, în care forma
ția locală Iskra, campioana Ce
hoslovaciei, a evoluat In compa
nia echipei nr. 1 a țării noastre. 
Știința Bacău. Rezultatul (23—17 
în favoarea gazdelor) a fost ana
lizat — deopotrivă de jucătoare 
ți antrenori — pe toate fețele 
posibile, urmârindu-se, cum este 
ți firesc, stabilirea strategiei ce
lei mai adecvate pentru ca du
minică 23 februarie, la Bacău, 
pasivul de 6 goluri să fie anu
lat, iar Știința să se califice în 
semifinalele prestigioasei compe
tiții.

Ce va trebui întreprins pentru 
materializarea acestei tentative 7 
In primul rînd se cere îmbună
tățit jocul de ansamblu al echi
pei Ia toate capitolele. Fără a le 
acuza pe handbalistele băcăuane 
de lipsă de concentrare, trebuie 
să spunem totuși, că, de-a lun
gul celor 60 de minute de joc, 
ele au slăbit deseori ritmul, ata
curile soldate cu eșecuri fiind 
urmarea lipsei de decizie, de 
gin dire tactică rapidă, care să 
permită alegerea momentului 
ideal de aruncare la poartă. Dacă 
In prima repriză studentele bă
căuane au reușit să țină pasul 
cu adversarele lor, conducted te 
cîteva rîndurl cu un gol sau 
fiind conduse cu aceeași minimă 
diferență, partea a doua a me
ciului a dezvăluit carențe în

privința atacului : s-a ratat din 
situații dare. In care doar por
tarul de la Iskra mal trebuia... 
depășit, au fost irosite aruncări 
de la 7 m. Insistăm asupra aces
tor deficiențe, tocmai pentru că 
avem convingerea că Știința Ba
cău are capacitatea de a le în
lătura, de a-și „curăța" jocul 
ofensiv șl de a-1 alinia eficienței 
apărării. Pentru că. lată, dumi
nică, Ioana Vasilca a „prins" a- 
cea formă de zile mari, cînd a 
reușit să apere cu strășnicie 
poarta echipei sale, scoțînd arun
cări de la 7 m, ca șl numeroase 
șuturi pe care spectatorii le șl 
vedeau... goluri. Ea a primit ast
fel numeroase aplauze, confe
rind .siguranță coechipierelor din 
fața sa care, de asemenea tre
buie să precizăm, au blocat bine 
culoarele de aruncări ale hand
balistelor gazde.

Este sigur că se vor face efor
turi pentru recuperarea pivotului 
Filoftela Danilof, piesă de bază 
tn angrenajul echipei, cum avem 
convingerea că Laurica Lunca, 
„mintea" echipei, capul ei lim
pede, tn calitatea ce-o deține de 
conducător de joc, va evolua cu 
mult mai bine decît a făcut-o 
duminică, aid, la Partizanske. 
Intr-un cuvînt, chiar dacă Iskra 
Partizanske sosește la Bacău cu 
un plus de șase goluri. Știința 
este, după părerea noastră, su
perioară partenerei de Întrecere, 
deținînd o bună șansă de 
a se califica In semifinale.

Mihai! VESA

SCHIORII ROMANI AȘTEAPTA 

OPTIMIȘTI STARTUL BALCANIADEI
BANSKO, 17 (prin telefon). 

Plecată simbătă seara din Bucu
rești, delegația schiorilor români 
participantă la actuala ediție a 
întrecerilor balcanice, care încep 
miine (n.r. azi), a ajuns dumi
nică dupâ-amiază in această pi
torească stațiune din munții Pi- 
rin. Frumusețea locurilor și 
ospitalitatea gazdelor au făcut 
ca oboseala drumului să fie 
repede uitată. Bansko a cunos
cut în .ultimii ani o dezvoltare 
impetuAasă. Aici, în apropierea 
muntelui pe care zăpada se 
menține aproape pe întreaga du
rată a celor 4 anotimpuri, a 
fost construită o mare și mo
dernă bază pentru sporturile de 
iarnă și turism.

La „Siligarnika“ este locul de 
plecare al modernelor telescaune 
spre punctele cele mai înalte, 
de unde pornesc pîrtiile de co- 
borîre și slalom. Unul dintre 
ele ajunge pînă în virful „To- 
dorin Vrah“ (2746 m), unde casa 
de sport-turism se află la cea 
mai mare altitudine din Bal
cani. De aici pleacă pîrtia de 
coborîre, de peste 3 km lungime 
și cu o diferență de nivel de 
700 m. Alt telescaun ajunge în 
virful „Cernomogilski Vrah“ și 
deservește numeroasele pîrtii

DE IA ROSEMONT

INZELL. Pe pista acestei 
stațiuni vest-germane s-au des
fășurat Campionatele mondiale 
de patinaj viteză. Titlul a re-

rard Kemkers (Olanda) 163,660 
p. Dave Silk (S.U.A.) 163,833
p, Michael Hadschieff (Austria) 
163,936 p. La 10 000 m, noul 
campion, Gcir Karlstad (Nor
vegia), a înregistrat un record 
mondial cu 14:12,14 (v.r. 14:21,51 
aparținea sovieticului Malkov), 
2. Kemkers 14:23,74, 3. Igor 
Malkov 14:24,61. La 1500 m, 
victoria a revenit sovieticului 
Oleg Bojiev în 1:54,95, succe
dat de Vergeer 1155,36 și Sașe- 
rin 1:55,77.

da 1.24:32) — la 3X10 km ju
niori și Norvegiei 47:08,6 (2.
U.R.S.S. 47:23,8. 3. Suedia
49:14,6) — la 3X5 km junioa
re.

OTTAWA. Cursa de mare 
fond (55 km), din cadrul 
„Worldloppet" la schi, a reve
nit suedezului Orjan Blomqvist 
în 2.34:54. Pe locurile următoa
re : Lars Frykberg (Suedia)' 
2.38:18. Ola Hassis (Suedia) 
2.41:30 etc. în clasamentul ge
neral al competiției. primele 
locuri sînt ocupate de : Kon
rad Hellenbarter (Elveția) 126 
p, Anders Blomqvist (Suedia) 
90 p și fratele său Orjan cu 
83 p.

pentru slalom special si slalom 
uriaș.

înlr-o zonă cu multă pădure 
se află „Banderinska Poliana", 
locul unde sînt amenajate tra
seele pentru cursele de fond, 
care permit desfășurarea probe
lor în condiții foarte bune.

La ora cind citiți aceste rîn- 
duri schiorii și schioarele din 
echipa României intră în plin 
concurs. Lotul fondistelor și 
fondiștilor are în componență, 
printre alții, pe Ileana Hangan, 
Edith Bako, Adina Tuțulan, Da
niela Filimon și Elena Reit, iar 
la băieți pe Ion Lungociu, Ca
rol Kope și Gavrilă Boitiș. „Al
pinii" sînt Vili Podaru, Mihai 
Bîră. Carol Adorjan, Liliana 
Ichim, Mihaela Fera, Claudia 
Posiolachc, Delia Parate.

Așteptăm din partea sportivi
lor noștri comportări și rezul
tate cit mai bune în compania 
valoroșilor lor adversari. După 
toate probabilitățile, echipele 
Bulgariei — țara gazdă — și 
Iugoslaviei vor avea în compo
nență vedetele lor binecunoscu
te în schiul mondial...

Paul IOVAN

SUCCESUL TINERILOR ȘAHIȘTI 
DE LA CALCULATORUL

Pentru a doua oară consecutiv, 
tinerii șahiști de la Calculatorul 
București au terminat învingători 
în tradiționalul Turneu interna
țional pentru juniori de la Byd
goszcz (Polonia). Echipa bucu- 
reșteană a ocupat primul loc în 
clasament cu un total de 35 p, 
fiind urmată de M.D.K. Bydgoszcz 
27,5 p, Ani!ana Lodz 24 p, Palac 
Mlodziezy Gdynia 23 p„ Bohe
mians Praga 21,5 p. Jucătorii de 
la Calculatorul au ocupat șl pri
mele locuri in clasamentele indi
viduale pe mese, prin Daniel Po
pescu 9 p (la juniori 15 ani), 
Andrei Munteanu 7,5 p (juniori 
14 ani), Luminița Radu 10 p — 
toate partidele cîștigate ! — (fete) 
șl Gabriel Schwartzmann 8,5 p 
(copil). La start au fost 22 de 
echipe. Lotul jucătorilor români 
a fost condus de antrenorul lor, 
lng. Sorin Grațianu.

Rosemont. Mulți dintre particl- 
panții de vineri, de la Madison 
Square Garden, din New York, 
s-au reintllnit duminică ta con
cursul de sală de la Rosemont 
(statul Illinois). Cu acest prilej, 
Mariciea Puică a terminat învin
gătoare în cursa de 1500 m, cu 
4:14,73, urmată de americanca Sue 
Adison — 4:14,37 șl de Margareta 
Keszeg (România) 4:14,87. Cris- 
tieana Cojocaru-Matei (53,2) și 
Doina Melilite (2:04,54) s-au cla
sat pe locurile doi șl, respectiv, 
trei, la 400 m (a cîștigat Diane 
Dixon 52,3) șl la 800 m (1. De
ltas Walton-Floyd 2:03,78, 2.
Diane Richburg 2:04,42). In alte 
probe : BĂRBAȚI : 60 m : McRae 
5,70, 400 m McCoy 47,60, 800 m : 
Brown 1:48,3O, 1 milă : Smith
3:57,8, 3 000 m: Brehm 7:57,92, 
60 mg : Foster 6,37, lungime s 
Conley 8,31 m, înălțime : 1. Sjo- 
berg (Suedia) 2,30 m, Howard 
2,30 m... 5. Povarnițîn (U.R.S.S.) 
2,22... 7. Sorin Matei 2,14 m. pră
jină : S. Bubka (U.R.S.S.) 5.81 m; 
FEMEI : 60 m : Chandra Chees- 
borough 6,22, 60 mg : Gayle Wat
kins 6,99, lungime : Jackie'- Joy
ner 6,66 m.
• In cadrul campionatelor R.D.

Germane, la Senftenberg, Marita 
Koch a înregistrat un nou re
cord mondial tn cursa de 200 m 
cu 22,33 s. (v.r. îl aparținea cu 
22,39, din 1083, de la Budapesta). 
După recordul european la 60 m. 
realizat sîmbătâ, Stefan Bring- 
mann a egalat, duminică, recor
dul mondial la 50 iarzl cu 9,50 s. 
Un record surprinzător a reușit 
sărltoarea în lungime Heike 
Drechsler, tn cursa de 100 yarzi. 
cu 10,24 s (v.r. 10,25 Marita Koch 
— 1985). Alte rezultate : FEMEI : 
400 m : Petra Mtiller 50,75, 5 km 
marș : Dagmar Grimmenstein 
23:52,76, 1500 m : Ines Bibernelle 
4:07,62, înălțime : Andrea Ble- 
nias 1,94 m, greutate : Heidi
Krieger 20,37 m ; bărbați : 200 
m : O. Prenzler 21,21, 400 m : M. 
Scheming 46,14, 800 m : A. Hauck 
1:48,35, 3000 m : H, Melzer 7:69,58, 
lungime : J. Hirschberg 7,78 m, 
1500 m : J. Herold 3:43,55.
• Duminică, la Moscova, cu 

5,61 m, Grigori Egorov a reali
zat un nou record mondial de 
juniori la săritura cu prăjina.
• Med Internațional pe teren

acoperit între echipele de probe 
combinate ale R.D. Germane șl 
U.R.S.S, Pentatlon : 1. Sablno
Paetz (R.D.G.) 4897 p; pe echipe: 
R.D.G. — 18665 p, U.R.S.S. — 
17434 p; la bărbați, la heptatlon: 
U.R.S.S. — 29310 p, R.D.G. — 
28006 p, individual — 1. Aleksandr 
Nevski (U.R.S.S.) 6048 p.

Noul campion al lumii la patinaj viteză este olandezul Hein Ver
geer, pe care U vodcii în timpul concursului de la Inzell

venit olandezului Hein Ver
geer. cu 161,937 p. El a fost 
urmat de : Oleg Bojiev
(U.R.S.S.) 162,078 p. Viktor Șa- 
șerin (U.R.S.S.) 162,727 p. Ge-

Telefoto : A. P. — AGERPRES

LAKE PLACID. Campionate
le mondiale de juniori la șta
fete au fost dștigate de echi
pele Uniunii Sovietice 1.23:19 
(2. Norvegia 1.24:05. 3. Finlan-

CANPIONATIIL DE SANIE
(Urmare din pag î)

ria Bistrița) 2:29,82, 5. Ionela 
Dută (ICED Buc.) 2:30,50. 6.
Adina Toth (S.C. Miercurea 
Ciuc) 2:33,15.

Tot luni s-a desfășurat man
șa I a întrecerii seniorilor. Cla
sament : 1. I. Apostol (A.S.A. 
Brașov) 49,17 ; 2. D. Comșa
(Tractorul Brașov) 49,47 ; 3. A. 
Comșa (Tractorul) 50,07 : 4. A.

Kozak (C.S.O. Sinaia) 51,0 ; 5. 
S. Barteș (A.S.A.) 52,14 ; 6. C. 
Ungureanu (A.S.A.) 52,91.

Marți au loc concursul băie
ților (două manșe la simplu și 
coborîrile dublourilor) și an
trenamente ale boburilor de 2 
persoane, care vor lua startul 
simbătă și duminică la con
cursul internațional „Trofeul 
Carpați" —, cu participarea re
prezentanților U.R.S.S., R. D. 
Germane și, bineînțeles, ai tă
rii noastre.

F«Cb«l meridiane
CAMPIONATE, CUPE

SPANIA, (et. 25). Real Madrid 
se detașează I tn etapa de du
minică ea a obținut o victorie 
prețioasă la Bilbao, unde ■ În
vins cu 2—1 pe Athletic. în a- 
celași timp, rivala el. C.F. Bar
celona, a fost învinsă clar, cu 
3—0, în deplasare, de către Las 
Palmas. Se pare că noua cam
pioană va fi Real Madrid, care 
are acum un avans de 0 puncte 
față de formația catalană. Iată 
celelalte rezultate : Atletico Ma
drid — Sporting Gijon 1—1, Her
cules — Cadiz 1—1, F.C. Sevilla 
— Valladolid 1—0, Osasuna — 
Celta Vigo 2—1, Zaragoza — Real 
Socledad 3—1, Real Santander — 
Betls Sevilla 1—1, Espanol Bar
celona — Valencia 2—1. Pe pri
mele locuri : Real Madrid 42 p, 
C.F. Barcelona 36 p, Athletic Bil
bao 31 p, Atletico Madrid 30 p ; 
pe ultimele : 16. Valencia 18 p. 
17. Osasuna 17 p, 18. Celta Vigo 
11 D.

BELGIA (et. 26). Schimbare de 
lider. S.C. Anderlecht a pierdut 
primul loc, deoarece in derbyul 
cu Standard Liege a cedat in 
deplasare (0—1), în timp ce F.C. 
Bruges, a terminat la egalitate, 
pe teren propriu, (1—1) cu Ant
werp. în 'continuare insă, lupta 
pentru primul loc se va da tot 
intre F.C. Bruges șl Anderleelit.

Celelalte rezultate : 
Malines — Llerse 
1—1, Beveren — 
Beerschot 3—0, Cer- 
cle Bruges — Char
leroi 1—1, Molem- 
beek — La Gantoi- 
se 0—1, F.C. Ltege
— Courtral 2—0, 
Lokeren — Waters- 
chel 3—0, Waregem
— Seratag 3—1. Pe 
primele locuri : F.C. 
Bruges M p. Ander
lecht 39 p, ■ 
gem, La i 
$1 standard 
cu alte 31 p 
ultimele :
Courtral. -- -------- .
Molembeek cu cite 
19 p. 17—1». Llerse 
șl Waterschei cu 
cite 16 p,

FRANȚA (meciuri 
tur, din 
„Cupei").

Ware- 
Gantolse 

Llege 
: pe 
14—16. 

Charleroi,

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM © Cursa de 

500 d: mile de la Daytona Beach 
a fost cîștigată de americanul 
Geoff Bodine (, Chevrolet Monte 
Carlo"), cu o medie orară de 
238,33 km. El l-a învins cu 11,26 
s pe Terry Labonte.

BOX © Dominicanul Cesar Po
land a este noul campion al lu
mii (l.B F.) la cat. super-muscă. 
La Jakarta el l-a învins la 
puncte pe indonezianul Allays 
Picai, deținătorul centurii © Li
vingstone Bramble și-a apărat 
cu succes titlul mondial la cat. 
ușoară (W.B.A.) învingîndu-1 pe 
Tyrone Crawley, prin r.s.c. în 
rep. a 13-a, într-o gală la Reno.

CICLISM © „Turul meditera
nean", etapa a doua, (Canat-Plage

șl Beziers, 107 km) a revenit o- 
landezului Eric Vanderaerdem în 
3.01.17, iar în etapa a treia (Be
ziers — Montpellier, 117 km) pri
mul s-a clasat spaniolul Modesto 
Urruti în 2.47:56. Vanderaerden 
este liderul cursei cu 5.49:13.

HANDBAL © Rezultate din 
competițiile feminine europene 
(meciuri tur, sferturi de finală): 
„C.C.E." : Spartak Kiev — A.S.K. 
Vorwaerts Frankfurt pe Oder 
26—11, Buducnost Titograd — 
Cracovia Krakovia 27—17 ; „Cupa 
cupelor" : Avtomobilist Baku — 
T.S.C Berlin 34—26 ; „Cupa Fe
derației" : Gjerpen Skien — 
M.S.C.V. Debrețin 26—25, Druz- 
stevnik Topolnickî — Liitzellin- 
den (R.F.G.) 23—14, S.C. Leipzig

— Vif Georgi Dimitrov Sofia 
22—12 © Meci amical feminin, la 
Varșovia : Polonia — R.D.G. 
16—23 (8—1D.

HOCHEI PE IARBA © La Du
blin, Irlanda — Canada 2—0 
(med feminin).

SCRIMA © Turneul de floretă 
femei „7 națiuni", desfășurat în 
RJ.G. : 1. R.F.G. A 6 v, 2. Ita
lia 6 v, 3. Franța 5 v, 4. Polo
nia 4 v, 5. R.F.G. B 3 v, 6. Ro
mânia 2 v, 7. R.P. Chineză și Ma
rea Britanie 1 v.

TENIS • Circuitul satelit fran
cez, la Lyon : Hogstedt (Suedia)
— Nelson (S.U.A.) 6—3, 6—7, 6—3, 
Catherine Bonnet (Franța) — Cat
herine Destieux (Franța) 6—2, 
6—3.

„16 “-lmiie 
Nice — 

Mulhouse 0—1, Le
Havre — Rea nes

2— 1, Lille — Brest 
1—1, Auxerre — So- 
ohaux 1—0, Beau
vais — Lens 1—2, 
Laval — Angers 
0—0, Bastia — Chau
mont 4—1, Paris St. 
Germain — Mont
pellier 2—1, Pont 
St. Esprit — Mar
seille 0—0, Stras
bourg — Meaux
3— 0, Red Star — 
Bordeaux 0—1.

GRECIA (et. 20). Panathinaikos 
conduce detașat. Duminică, li
dera a dispus cu 3—2 (scor des
tul de strîns) de Panahaikl (pe 
ultimul loc). Următoarele clasate, 
Heraklis și Aris, au pierdut ci
te un punct. Heraklis — P.A.O.K. 
9—0, Serres — Arts 1—1, O.F.I. — 
Panionios 1—0, Apollon — Olym- 
piakos 1—0, Larissa — Yannina 
3—0, Ethnikos — Doxa 2—1. Pe 
primele locuri: Panathinaikos 31 
p, Heraklis și Aris 26 p, O.F.I. 
25 p; pe ultimele:, 14—15. Doxa șl 
Serres cu cîte 14 p, 16. Pana
haikl 10 p.

ANGLTA (meci în avans). Co
ventry — Birmingham ' '
clasament, pe primele
Everton 59 p (29 j), Manchester 
United 56 p (28 j), Liverpool 
54 p (29 j), Chelsea 54 p (27 j).

O mare surprizl din campionatul Angliei a 
fost înregistrați in etapa a 29-a, cînd Oxford 
a învins pe Chelsea, la Londra, cu 4—1 t tn 
imagine, Aldridge (in echipament alb), din e- 
chipa învingătoare, este sever marcat de Rog- 
vie (care respinge balonul cu capul) Și de alți ju

cători din formația londoneză.
Telefoto : A.P. — AGERPRES

în4—4. 
locuri :

ȘTIRI, REZULTATE
© în meci amical, La Monte

video (40 000 de spectatori) :• U- 
ruguay — Polonia 2—2 (0—1). Au 
marcat : Baran (min. 7 și 63) 
penetra oaspeți, respectiv Bossio 
(mi*!. 60) și Zalazar (min. 78).

© După cum am anunțat, tur
neul final al C.E. se va desfă
șura între 10 și 25 iunie 1988. în 
R. F. Germania. Au fost stabilite 
orașele care vor găzdui meciu
rile : Dusseldorf, ’
TlOVra, GuiSciinu muu, ixum,
Frankfurt pe Main, Stuttgart și 
Miinchen. ~ .............
loc la Hamburg și Stuttgart, iar 
finala pe Miinchen.

© Turneul de juniori de la 
Doha (Qatar): Uruguay — Italia 
3—1, Maroc — Qatar 0—0.

Hamburg. Ha- 
Gelsenkirchen, Koln,

Semifinalele vor avea


