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La campionatele europene de atletism pe teren acoperit

TREI MEDALII CUCERITE DE SPORTIVELE NOASTRE

Cristieana Cojocaru

„Argint" pentru Cristieana Cojocaru-Matei la 800 m,
„bronz" pentru Mihaela Loghin la aruncarea greutății

și Mitica Junghiatu la 1500 m
MADRID, 23 (prin telefon). 

La Palacio de Los Deportes, din 
capitala Spaniei, s-a disputat, 
sîmbătă și duminică, cea de a 
17-a ediție a Campionatelor eu
ropene de atletism pe teren a- 
coperit. Chiar dacă întrecerile 
continentale s-au desfășurat la 
concurență (pe plan valoric, e- 
vident) cu concursurile din ca
drul circuitului indoor nord-a- 
merican. unii dintre cei mai buni 
atleți europeni rămînînd să con
cureze dincolo de Ocean (Ser- 
ghei Bubka a și înregistrat a- 
colo în acest timp cea mai bună 
performanță mondială 
tura cu prăjina), nici 
zultatele de valoare nu 
sat așteptate.

Pe listele de concurs _ 
rat și 9 atleți români: Cristieana 
Cojocaru-Matei și Ella Kovacs 
(800 m). Mitica Junghiatu (1504 
m), Margareta Keszeg (3 000 m), 
Mihaela Loghin (greutate), Ma- 
rieta Ucu (lungime), Liviu Giur- 
gian (60 mg). Sorin Matei 
(înălțime), Petre Drăgoescu 
(800 m). Prima medalie pentru 
delegația noastră a adus-o mai 
vechea participantă la „euro
penele" de sală, Mihaela Lo
ghin, care abia acum și-a vă
zut încununate eforturile de ani 
de zile cu o binemeritată me-

la sări- 
aici re- 
s-au lă-

au figu-

dalie de bronz „indoor“. Care, 
însă, ar fi putut să aibă o 
strălucire mai puternică, chiar 
dacă atleta noastră s-a aflat în 
luptă cu campioana olimpică 
Losch șl cu tînăra și talentata 
Krieger. Aruncînd la plafonul 
valoric dovedit în acest sezon 
(peste 20 m) aruncătoarea noas
tră de greutate Mihaela Loghin 
ar fi urcat mai sus pe podiu
mul de premiere. A venit apoi 
rîndul alergătoarelor noastre 
pe distante medii și lungi să 
intre în palmaresul actualei e- 
diții a „europenelor1* de sală. 
Astfel, în proba de 800 m în 
finală s-au calificat Cristieana 
Cojocaru-Matei si Ella Ko
vacs. Avînd o comportare me
ritorie, Cristieana Cojocaru- 
Matei a obținut medalia de 
argint cu 2:01,54, titlul reve
nind atletei din R. D. Germa
nă Sigrund Ludwig (1:59,89). 
Cealaltă atletă din tara noas-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Turneul final al „Cupei cu
pelor" la volei (masculin), pro
gramat vineri, sîmbătă și du
minică la Atena, a prilejuit șan
sa unei frumoase performanțe 
reprezentantei țării noastre 
Steaua București, în compania u- 
nor formații bine cotate pe plan 
continental : Dinamo Moscova, 
Ț.S.K.A. Sofia și Panin' Mode
na. Voleibaliștii români au dis
pus în prima zi de Dinamo 
Moscova cu 3—0 (13, 6, 13), iar 
în ziua a doua de puternica 
garnitură sofiotă Ț.S.K.A. cu 
3—2 (—10, 7, —8, 11, 11), după 
un joc-maraton, de mare miză 
și de luptă îndîrjită, în care 
au ieșit în evidență atit calită
țile tehnico-tactice ale jucăto
rilor noștri, cit și disponibili
tățile lor deosebite în planul 
rezistentei de concurs, grație 
căreia au putut să răstoarne in 
favoarea lor scorul de la 1—2

la seturi. Vineri, Ț.S.K.A. So
fia învinsese cu 3—1 (9, —10, 
10, 7) pe Panini Modena, iar 
sîmbătă echipa italiană a în
trecut pe Dinamo Moscova cu 
3—0 (6, 15, 5), astfel că ieri, 
în ultima zi a turneului, Steaua 
București avea nevoie, pentru 
a-șl adjudeca trofeul, numai de 
două seturi în fața lui Panini. 
Aseară, însă, steliștii, resimțind 
serios eforturile din ziua pre
cedentă, au fost nevoiți să în
cline steagul în fața mai proas
peților adversari, care au obți
nut victoria cu 3—0 (13, 6, 11),' 
infirmînd pronosticurile favora
bile lor. Astfel, formația ita
liană intră în posesia trofeu
lui, de care Steaua a fost atit 
de aproape... în celălalt meci 
de ieri: Ț.S.K.A. — Dinamo 0—3

(Continuare în pag o 4-a)

CALIFICATE: 4 ECHIPE DE „A“Ș13 DE „B“
•> Pcriornicrd: Progresul Vulcan București • Partida
Steaua - Rapid va avea loc miercuri, Ia Brașov

Sîmbătă si ieri s-au disputat, pe șapte stadioane neutre din tară, 
optimile de finală ale „Cupei României" la fotbal, întrecere care 
se desfășoară sub genericul marii noastre competiții „Daciada". 
Ca de fiecare dată, „Cupa" nu s-a dezmințit, oferind partide spec
taculoase, trei dintre ele cu prelungiri, iar una chiar cu epilogul, 
atit de mult gustat de spectatori, al penalty-urilor, după scurgerea 
celor 120 de minute. Dar iată rezultatele celor șapte meciuri :

Alba Iulia : DINAMO — „U“ CLUJ-NAPOCA 3—1 (0—0).
Suceava : OȚELUL GALAȚI — GLORIA BISTRIȚA 2—1 (0—1).
Tîrgoviște : VICTORIA BUCUREȘTI — PETROLUL PLOIEȘTI 

1—0 (0—0, 0—0).
Caransebeș : JIUL PETROȘANI — METALUL BOCȘA 1—0 (1—0) 
Rm. Vîlcea : UNIV. CRAIOVA - ȘOIMII I.P.A. SIBIU 5-1 (3-0) 
Sibiu : PROGRESUL VULCAN — F. C. Olt 4—3 (1—1, 2—2).
Brăila : CHIMIA RM. V1LCEA — CEAHLĂUL P. NEAMȚ 5—4 

(0—0, 0—0, 1—1), după loviturile de la 11 metri.
• A opta partidă din această fază a „Cupei", Steaua — Rapid, 

se va disputa miercuri 26 februarie, la Brașov.

După jocurile retur din sferturile de finală ale cupelor europene la handbal feminin

Debut victorios al rugl>u$tilor in acest an

ROMÂNIA-PORTUGALIA 34-14 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

ȘTIINȚA BACĂU-ÎN SEMIFINALELE C.C.E!

LISABONA, 23 (prin telefon) 
Echipa reprezentativă de rug
by a țării noastre a debutat 
victorioasă în noul sezon inter
național, cîștigînd în fața se
lecționatei Portugaliei cu 34—14 
(24—0), tatr-un meci disputat 
în cadrul actualei ediții a Cam
pionatului european. Partida a 
avut loc la Barreiro, o locali
tate la circa 30 de km de ca
pitala portugheză, pe un teren 
excelent. în fața a circa 8000 
d>e spectatori. Relevabil faptul 
că s-a jucat permanent des
chis, cu numeroase șarje pe 
treisferturi și acțiuni specta
culoase. De altfel, toate punc
tele au fost înscrise din ese
uri și transformări. Pentru e- 
chipa noastră (care a dominat 
copios în prima repriză) au 
marcat, în ordine: Murariu 
(min. 6), Hodorcă (14), Tufă 
(27), Voinov (32), Lungu (33) ; 
Ignat a transformat de două 
ori. stabilind scorul reprizei: 
24—0 !

' La reluare, gazdele, rapide, 
incisive, reduc din handicap, 
izbutind și ele trei eseuri (min. 
41. 48, 59), primul fiind trans
format. In această parte a me
ciului, rugbyștii noștri, care 
au insistat mal puțin (de ce?), 
au mai înscris doar două ese
uri: Paraschlv (min. 57, trans
formă Ignat) și Hodorcă (min. 
74). Scorul putea fi mai mare.

ÎNTRECERILE 
„TROFEULUI CARPAJI" 
LA BOB AMÎNATE

PENTRU AZI
După ce sîmbătă starea bună 

a pîrtiei a permis coborîri de 
antrenament, duminică tempe
ratura ridicată a împiedicat des
fășurarea coborîrilor pentru 
„Trofeul Carpați" la bob, în
trecerile fiind aminate pentru 
astăzi. 

dar arbitrul sovietic Alfonso 
Grumbinas — inexplicabil — 
ne-a refuzat alte patru eseuri 
dare (Hodorcă, Voinov. Paras- 
chiv și Tufă). Antrenorul fede
ral. Valeriu Irimescu, ne-a co
municat că, în ansamblu, echi
pa noastră s-a comportat mul
țumitor. avînd în vedere că ea 
disputa primul meci al sezonu
lui. Au jucat: Marin — Voinov> 
Lungu, David, Hodorcă — Ig
nat. Paraschiv — Murariu, St. 
Constantin, Giuglea — L. Con
stantin, Stroe — Pascu, Tufă, 
Bucan.

In clasamentul grupei A: 1. 
Italia 8 p (din 4 meciuri), 2. 
România 7 p (3 meciuri), 3. 
Franța 6 p (2 meciuri), 4. 
U.R.SJ3. 4 p (2 meciuri) etc.

„CUPA f.R. HOCHEI ', 0 UTILĂ VERIFICARE 
ÎNAINTEA CAMPIONATULUI MONDIAL

• Trofeul a revenit formației Avtomobilist Sverdlovsk
„Cupa F.R. Hochei" s-a în

cheiat ieri cu victoria forma
ției sovietice Avtomobilist 
Sverdlovsk, care a primit tro
feul. Ea a fost urmată in cla
sament de reprezentativa de 
tineret a Cehoslovaciei, națio
nala României și cea a Bul
gariei. Cu acest prilej au fost 
premiați : cel mai bun portar 
al turneului — O. Svoboda 
(Cehoslovacia), cel mai bun fun
daș — E. Antal (România) și cel 
mai bun atacant — V. Kiiter- 
ghin (Avtomobilist).

Iată amănunte de la ultimele 
două zile de Întreceri.
ROMANIA — BULGARIA 2—# 

(2—0, 0—0, 0—0)

în primul meci al progra
mului de sîmbătă, o victo
rie „scurtă" a culorilor noas
tre. semnată în prima repri-

• TEROli lași n-a putut reiate handicapul de la Belgrad
Ieri, la Bacău și Iași, s-au disputat jocurile manșei a doua a 

sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" și „Cupei 
cupelor" la handbal feminin. Știința Bacău, campioana țării noas
tre, a intilnit In C.C.E. pe Iskra Partizanske, campioana Ceho
slovaciei. Deși abordau acest joc cu un handicap de șase goluri 
(17—23, în partida tur), studentele au cîștigat cu 29—22 (15—9),
asigurindu-și, astfel, participarea în semifinalele prestigioasei com
petiții europene cu scorul general de 46—45. A fost o splendidă 
victorie a campioanei României, ea calificindu-se în semifinalele 
competiției continentale. La Iași, în jocul retur din „Cupa cupe
lor" TEROM a obținut victoria în fața Iui Radnicki Belgrad 
(25—24), insuficientă însă pentru calificarea în semifinale.

CAMPIOANA NOASTRĂ ÎNVINGĂTOARE LA SCOR, 
DUPĂ UN MECI DE MARE ÎNCLEȘTARE

BACAU, 23 (prîn telefon). 
Entuziasm de nedescris în Sala 
sporturilor din localitate. Publi
cul. prezent în tribune cu multe 
ore înaintea startului, a urmă
rit cu sufletul la gură evoluția 
formației favorite, încurajînd-o 
frenetic. Ovațiile au continuat 
minute în șir și după fluierul 
de încheiere a partidei. Spre 

ză : în min. 14 scorul final era 
stabilit prin golurile lui 
Cazacu (min. 4) și Gereb (min. 
14). După cum înoepuse, se 
spera intr-un joc bun al 
reprezentativei noastre. Dar 
pe măsură ce timpul se 
scurgea, hocheiștii români 
au „intrat" tot mai mult în 
jocul obstructionist, cu multe 
„dinciuri". al partenerilor 
de Întrecere. Principalul o- 
biectiv al acestora era îm
piedicarea hocheiștilor români, 
prin orice mijloaoe, chiar ală
turi de regulament, să șuteze 
la poartă. Adăugind jocul 
nostru individual, ca și im
precizia șuturilor, cu in
credibile ratări de la un 
metru (șl chiar mai puțin !) 
de poartă (Gliga — min. 25 și 
55, Tureanu — min. 31, Caza
cu — min. 33, K. Antal — de 

satisfacția generală, Știința 
Bacău (antrenată de Alexandru 
Mengoni șl Costel Petrea) a 
reușit, la capătul unui meci de 
mare încleștare, să depășească 
pe campioana Cehoslovaciei, 
Iskra Partizanske, cu scorul de 
29—22 (15—9), calificindu-se în 
semifinalele C.C.E. Știința a 
condus în permanentă pe tabela (Continuare în pag. a 4-a)

Un nou atac al reprezentanților noștri (tricouri de culoare, deschisă) 
din meciul cu Bulgaria : Șofron ' ‘ ‘
Zarev (nr. 24).
două ori în min. 34, Sofron —
min. 35, Solyom — min. 41, 
Hălăucă — min. 44, Gereb — 
min. 45, Herlea — „bară" în 
min. 47 etc), avem explica
țiile faptului că scorul a 
rămas cel fixat în primul sfert 

de scor, diferența de goluri 
mărindu-se treptat. La sfirșitul 
primei reprize se contura o 
victorie categorică, localnicele 
anulînd handicapul din partida- 
tur. Portarul Ioana Vasilca a 
apărat excepțional pe toată du
rata jocului, fiind — după opi
nia noastră — principala arli- 
zană a victoriei băcăuane. A- 
lâturi de ea, Mariana Tîrcă, cu 
cele 16 goluri înscrise, a fost 
la mare înălțime. Semnificativ 
pentru desfășurarea partidei 
este acel minut 52, cind stu
dentele aveau un avans de 11 
goluri (27—16) ! In final, forma
ția cehoslovacă a trecut la o 
disperată apărare „om la om", 
reușind și atacuri mai tăioase, 
ceea ce i-a permis să reducă 
din scor. Dar soarta partidei 
fusese pecetluită.

Să subliniem că echipa băcă
uană a făcut o partidă cil mult 
mai bună dccît aceea din tur.

Mihail VESA

(hr. 17) in dispută pentru puc cu 
Foto : Aurel D. NEAGU

de oră al partidei. Oaspeții au 
avut și ei cîteva situații bune 
(în min. 15 „bara" l-a salvat

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag a 4-a)



D.4CMD/Î „Sâniufa In Divizia „A“ de baschet

TINERII DIM JUDEJUL HARGHITA
AU DOMINAT ÎNTRECERILE

FAVORITELE AU OBȚINUT VICTORII SCONTATE
ț\\\\\\\\\\\\\\\\\'

Sărmaș din 
(situată in

jude- . 
ve«6- 
a fost 
între-

Localitatea 
țul Harghita 
nătatea orașului Toplița) 
gazda actualei ediții a 
cerii. devenită tradițională, 
„Săniuța de argint" pentru ti
neri între 14—19 ani (băieți și 
fete), inițiată și organizată de 
C.C. al U.T.C. și desfășurată 
sub însemnele „Daciadei". 
Bucurîndu-se de cele mai fru
moase auspicii, Întrecerea — 
finală pe țară — a fost do
minată de reprezentanții jude
țului gazdă, în speță ai loca
lității în care a fost progra
mat acest ultim act al con
cursului, într-o dispută foarte 
strînsă cu cei din Petroșani Ga 
băieți) și Suceava (la fete). 
Zăpada, așternută în strat com
pact, a favorizat reușita aces
tei acțiuni sportive de masă, 
care a angrenat în prima ei 
etapă, în vacanța de iarnă a 
elevilor, mii de tineri și ti
nere.

In proba băieților, cel mai 
iute sănier s-a dovedit a fi 
Istvan Bala, de la Școala din 
Sărmaș. L-a urmat Marcel 
Crețu (Liceul nr, 1 din Petro
șani — Hunedoara), Dorin Dă- 
răban (Liceul minier Vatra Dor-

nei — Suceava), Nicu Tîrîlă (Li
ceul ind. 2 din Rîmnicu Vil- 
cea), Gheorghe Cioc (Liceul in
dustrial din Cavnic — Mara
mureș) și Gheorghe Geambașu 
(Liceul agroindustrial din Ho
tarele — Giurgiu).

Dintre fete, cea mâi bună 
s-a dovedit Aurelia Suciu, de 
asemenea de la Școala din Săr
maș. După ea s-au clasat Ni- 
coleta Pătăliță (Liceul minier 
Vatra Dornei — Suceava), Me
lania Lucaci (Liceul industrial 
din Cavnic — Maramureș), Mi- 
haela Draginschi (Liceul indus
trial 3 din Sibiu), Maria Con- 
drea (Liceul industrial din Bu- 
cecea — Botoșani) și Cristina 
Cenușă (Liceul de matematică- 
fizică din Petroșani — Hune
doara).

în clasamentul pe județe, 
Harghita a ocupat locul I, fi
ind urmat de Suceava, Hune
doara, Maramureș, Vîlcea și 
Botoșani. Sănierilor harghiteni 
li s-au decernat Diploma și 
„Cupa C.C. al U.T.C.", celor 
din Suceava „Cupa comitetului 
județean Harghita al U.T.C.", 
iar celor din Hunedoara, „Cupa 
C.J.E.F.S. Harghita".

/n „Cupa F. R. Tenis"

TIMIȘOARA, 23 (prin tele
fon). Concursul dotat cu „Cu
pa F.R. Tenis", desfășurat 
timp de o săptămînă în sala 
Olimpia din localitate, a fost 
cîștigat de sportiva dinamovis- 
tă Diane 
vins-o în ___r
(Progresul București) cu 7—6, 
6—7, 6—3.
tre două tenismane ale tinerei 
generații — a fost așteptat cu 
interes. Și. într-adevăr, cele 
două combatante au oferit o 
dispută pasionantă, relevată și 
de evoluția scorului.

Meciul a început eu multă 
prudență din partea ambelor 
jucătoare, fiecare cîstâgîndu-si 
serviciul (2—2), apoi fiecare a 
reușit cite un break, din nou 
fiecare si-a valorificat servi
ciul. astfel că s-a ajuns la si
tuația de 6—6. Egalitatea a 
continuat și la tle-break (6—6), 
moment în care Samungi a 
reușit două mingi șî a cîștigat 
setul cu 7—6. În a doua parti
dă. Pop a intrat decisă să re
facă terenul pierdut si a reu
șit. însă nu fără emoții: con
duce cu 3—1 și 4—2, este ega
lată la 4. are 5—4 și 6—5. din 
nou egalitate la 6. se intră în 
tie-break, din care, de data a- 
oeasta, iese învingătoare Pop. 
Așadar, 1—1 la seturi. In al 
treilea set. Samungi a practi
cat un joc mai elastic, în vi
teză. sî a reușit să cîstige pa
tru ghemuri consecutive, apoi 
setul (6—3) și meciul.

Samungi. Ea a in- 
finală ce Otilia Pop

Ultimul meci — în.

In semifinale, Samungi a in- 
vins-o pe campioana tării la 
senioare. Daniela Moise (Stea
ua). mai ușor decît arată sco
rul: 6—4. 4—6. 6—1. In cea de 
a doua 
cut de 
lega sa 
datorită 
tate si

Se poate concluziona că tur
neul timișorean a avut în 
Diane Samungi o învingătoare 
merituoasă, iar finalista Otilia 

a
o

semifinală. Pop a tre- 
Aurelia Gheorghe, co
de club, cu 6—2, 6—2, 
unui joc de regulari- 
serviciilor- puternice.

„CUPA A. S A." IA SCHI
FOND ȘI BIATLON

tncepînd de azi șl plnă dumi
nică, pe pîrtiile din Valea Riș- 
noavei, din apropierea Predealu
lui. se va disputa „Cupa A.S.A." 
la schi fond și biatlon, după ur
mătorul program : luni : 20 km. 
biatlon ; marți : 80 km, fond ;
miercuri : la km, biatlon ; Joi : 
15 km, fond; vineri: 4X7,5 km. 
biatlon ; sîmbătă i 4X10 km,fond.

Pop 
dată.

lăsat, si de această 
frumoasă impresie.
C. CREȚU — coresp.

astăzi se desfășoară la 
un nou turneu în cadrul

De
Deva 
aceleiași competiții organizate 
de forul nostru de specialitate.

în campionatul Diviziei „A" 
de baschet s-au desfășurat par
tidele unei noi etape,

FEMININ, GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

VOINȚA BUCUREȘTI ' 
63—68 (27—30) și 86—87 (44—48), 
Două meciuri de angajament 
în derbyul întrecerii feminine, 
in fata unei săli pline evo- 
luind formațiile aflate, deo
camdată. pe locurile 4 (gazde
le) și, respectiv 2 în clasamen
tul actualei ediții. Ambele 
jocuri S;au încheiat la limită, 
fiecare echipă depunînd efor
turi serioase pentru realizarea 
victoriei, dovadă că, în partida 
de duminică, scorul a fost egal 
la încheierea timpului regula
mentar, pentru desemnarea 
ciștigătoarei fiind nevoie de 
prelungiri, sportivele de la Vo
ința obținînd punctul victoriei 
în ultimele secunde. Principa
lele marcatoare : Stingă 14+13, 
Cristea 9+16, Marinache 17+14, 
Andreescu 12+26 pentru Olim
pia, respectiv Ștefan 8+15, Ju- 
gănaru 15+26, Borș 12+14. Au 
arbitrat cuplurile : M. Aldea — 
C. Dumitrache și, respectiv C. 
Gheorghe — M. Aldea), (O. GU- 
ȚU, coresp.).
' PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLS.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA 0—2 : 
58—94 (38—48) și 73—92 (37—49). 
Lidera clasamentului, echipa 
clujeană, și-a impus fără difi
cultate superioritatea, acționînd 
cu claritate și eficiență sub pa
nou. Principalele realizatoare : 
Măringuț 14+17, Marina 17+26, 
Alixandru 6+8, Divoiu 6 + 6 
pentru bucureștence, respectiv 
Jerebie 20+17. Popa 20+13, Dra- 
goș 14+22, Enyedi 14+14. Au 
arbitrat : G. Chiraleu — D. Bă- 
dilă și V. Iliu — M. Petrescu. 
(V. NETOLIȚCHI. coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 
1—1 : 91—85 (54—45) și 60—71 
(26—45). Cu Grădinara gripată, 
jucătoarele timișorene și-au vă
zut diminuate forțele și, de a- 
ceea. au început primul joc 
prudent, cu scopul de a men
ține un rezultat cit mai strîns, 
reușind, chiar, să obțină o me
ritată victorie. A doua zi, însă, 
timișorencele au fost de nere
cunoscut. ratînd numeroase a- 
runcări. Au marcat : Bodea 
20+7, Nagy 19+13, Blîndul4+3,

1—1 :

Stamin 13+10, Catrina 12+11, 
R. Chepețan 8+8, Neusatz 
4+0, V. Chepețan 1+8, pentru 
gazde, respectiv Moldoveanu 
24+13. Prăzaru-Mathe 12+11, 
Zidaru 18+20, Netolițchj 17+5, 
Bărăgan 10+20, Făgărășanu 
3+0, Ionescu 1+0. Au arbitrat : 
A. Guță 
ță - M. 
coresp.).

— R. Vaida și A. Gu- 
Niculescu. (C. CREȚU,

GRUPA 7-11
BUCUREȘTI — 
RM. VÎLCEA

cui-
2—0 :
(43—

RAPID 
MISTUL 
63—67 (43—24) și 68—52 
28). Meciuri deosebit de im
portante pentru rapidiste, care 
s-au străduit și, în cele din 
urmă, au reușit să se impună 
in ambele partide. Sîmbătă, 
după ce vîlcenoele au condus 
în majoritatea timpului, lăsînd 
impresia că nu au cum să ce
deze, gazdele s-au apropiat în- 
cet-încet, reușind să ia condu
cerea în ultimele minute ale 
întilnirii și, pe fondul unei tot 
mai evidente scăderi din par
tea oaspetelor, să se impună 
la o mică diferență. In ansam
blu, meciul a fost de un ni
vel scăzut,

Nici jocul de duminică nu s-a 
ridicat la un nivel deosebit, 
gluleștencele luînd din start a- 
vansul necesar victoriei, situa
ție în care oaspetele s-au com
plăcut, nefăcînd mai nimic pen
tru a încerca să echilibreze si
tuația. Au înscris : Popa 11+18, 
Trică 13+13, Cîrstoiu 21+5, 
Slavei 16—6, Budurăscu 5+15, 
Oprea 2+9, Pîrvan 3+2 pentru 
învingătoare, respectiv Barbu 
18+13, Ionescu 15+12, Manea 
13+6, Petre 10+7, Nițulescu 
0+10, Sacerdoțeanu 7+0, Sto- 
checî 0+2, Nicolescu 0+2, Pre- 
duțoiu 1+0. Au arbitrat : V. 
Iliu — N. Sdrula și FI. Balo
șescu — I. Relih. (EM. F.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
REȘ — aminat.

MASCULIN, GRUPA 1-6
I.C.E.D. — STEAUA 0—2 : 

101—107 (55—57) și 91—107 (51— 
51). Ambele întîlniri au fost de 
un nivel tehnic ridicat, cu foar
te multe aruncări la coș. Ste- 
liștii au reușit să obțină cîș- 
tig de cauză spre finalurile am
belor jocuri, cînd au înscris co
șurile victoriei. Principalii mar
catori ; Pogonaru 13+16, loan 
33, Ivascencn 21, Mihaicea 16, 
Grădișteanu 22 pentru gazde,
£33

in Divizia „A" de volei

A

ECHIPELE CRAIOVENE ÎNVINSE ÎN DERBYURILE ETAPEI
In 

s-au 
tirul 
și a

Divizia „A" de volei, ieri 
desfășurat partidele din ca- 
etapelor a 34-a Ia feminin 
23-a la masculin.

FEMININ
Grupa I valorica

DINAMO — C.S.M. LIBERTA
TEA sibiu 3—0 (7, 7, 11). Ne
așteptat, slbienoele n-au pus 
nici un fel de probleme cam
pioanelor, care au fost tot tim
pul la cirma jocului, cîștigînd 
in numai 55 de minute I La Di
namo am remarcat jocul bun — 
In special in atac — al Danielei 
Coșoveanu, iar la oaspete... for
ma slabă în care se găsește Mi- 
rela Popovlciu, eu cițeva _reușlte 
doar în 
a jucat 
roșan. 
Banclu, 
Coșoveanu, 
Foarte bun 
M. Vlădescu 
(M.FR.).

C.S.U. GALAȚI — UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA S—0 
(9, 12, 11). La derByul etapei, 
peste 3000 de spectatori, au

și-au dominat ad- 
toate planurile, 
impună prlntr-un 

combinatlv șl 
remarcat: 

Cojo-

virtuți tehnice 
Studenții, lup- 
au dereglat (!) 

dinamovist, care 
victorie ușoară.

C.

23+22,
24+ 22, 
13. Au
— N. I „UVEI

flnalui partidei. Dlnamo 
în formația: Doina Mo- 
Georgeta Ene, Victoria 
Irina Velicu, Dantela 

Ottilia Szentkovics. 
arbitrajul brigăzii A. Dragomir.

fSAGEREA EKTBA08DIIAR1

i uui: mi
a MĂRȚIȘORULUI

IN BANI 
PESTE

A CiTE 
BILETELE

UIuillBISNLBANI SHKCimSII <N fi.O.BERMAru«

Șanse multiple de mari 
satisfacții I

• AUTOTURISME „DA
CIA 1300“ 
CÎSTIGURI 
EXCURSII 
HOTARE 

EXTRAGERI 
NUMERE.

25 LEI PARTICIPĂ 
LA TOATE EXTRAGERILE.

Un bilet — un cadou 
plăcut cu ocazia Mărți
șorului I

Sîmbătă 1 martie — 
ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE.

aplaudat în final victoria me
ritată a localnicelor. Elevele lui 
Traian Vilsan 
versarele pe 
reușind să se 
excelent joc
atacuri eficace. S-au 
Cristina Buzilă, Gabriela 
caru, Maria Mititelu (C.S.U.). 
Carmen Cuejdeanu (U). Au ar
bitrat V. Dumitru — I. Costi- 
nlu. (T. SIRIOPOL. coresp.).

FARUL CONSTANȚA — FLA- 
CARA ROȘIE BUC. 3—3 (7, —11, 

—8, 9, —9). Remarcate: Cristina An
ton, Viorica Bîrseșteanu, 
ca Niculescu șl Niculina 
(FI. r.), Doinița Dimofte, 
Cucoș, Gulniza " "
arbitrat 
seanu).

In clasament: 1.
41 p, 2. C.S.U. 38 p, 
37 p (un joc mai puțin). 4. Fla
căra roșie 34 p, 5. C.S.M. Liber
tatea 33 p, 6. Farul 30 p (un joc 
mal puțin).

Grupa a H-a valoricăRAPID BUCUREȘTI — CALCU
LATORUL BUCUREȘTI 1—2 (10,
—13, 3, —7, 11). Deși se poate 
spune oă ta cele aproape două 
ore de joc au fost șl citeva fa
ze de calitate, scorul s-a alcă
tuit mal ales din... greșeli. Me
ritată (și importantă) victoria 
gazdelor în lupta pentru evita
rea retrogradării. Rapid a avut 
un serviciu mai eficient (în spe
cial prin Ana Grecu șl Dana 
lacob) o preluare mai precisă 
(îndeosebi Georgeta Popescu) și 
o linie nare a dus cu succes trena (Elena IHe-Iacob-Ponescu).

STIINTA BACAU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—2 (—8, 2, 14, — 
9). Remarcate: Florentina Bra- 
tu. Daniela Buhlea, Liliana Ho- 
leiciuc (S). Marilena Dubinciuc 
șl Ioana Cotoranu (C). Arbitri: 
AJ. Ignat — M. Nlță. (E. TEI- 
RAu, coresp.).

PENICILINA IAȘI — 
PITEȘTI 3—0 (7, 10, 5).

In clasament: 7. Dacia 42 p, 
8. Chimia 40 p, 9. Penicilina 36 
p, 10. Calculatorul 34 p, 11. 
pid 33 p, 12. Știința 31 p.

MASCULIN 
Grupa I valorică 

DINAMO — POLITEHNICA 
MIȘOARA 3—1 (8, 12, —11,

I. Stoica 
(C. POPA,

Viori- 
Bujor 
Elena 

Au 
Găle-

Lică (F). 
- N.
coresp.).
Universitatea

3. Dinamo

dacia

Ra

TI-
12).

O partidă fără 
sau spectaculare, 
tînd cu ambiție, 
dispozitivul 
spera într-o 
Campioana, șl antrenorul el, 
Oros, a folosit ta continuare pe 
tinerii săi (Drăghlcl, Rădulescu, 
Rotar), care n-au avilt însă o 
zi prea bună. Remarcăm, cu 
greutate, pe Ion, Enescu și Ro
tar (D), Cionca (P). Bun arbitra
tul prestat de G. Toma — L 
Covaci, (M.FR.).

EXPLORĂRI 
MARE — 
C.F.R. CRAIOVA 3—2 (12, 
—11, 10). Meci de mare 
cu gtadul la „medalia de 
a campionatului. Gazdele, 
ce au cîștigat clar două 
s-au relaxat, dtad mari 
sunorterilor. Evidențieri: Roiban, 
Szilagy, Manole (E). Bagi, Pascu 
(U). Au arbitrat: V. Ranghel — 
M. Herța. (O. NEMEȘ coresp.).

Meciul C.S.M. Suceava — Stea
ua (a fost amtaat).

Clasament: 1. Steaua 44 p (un 
joc mat puțin), i. Dinamo 12 p, 
3. EXDlorări 34 p, 4. Universita
tea 29 p. (32:54), 5. Politehnica 
29 p, (28:56). 6. C.S.M.U. 26 p
(un meci mal puțin).

Gruoa a ll-a valorică
ELCOND DINAMO ZALAU — 

A.S.A.
MUREȘ 
derbyul 
cel mai 
Strauff, 
Pop, 
trat: R. Farmuș — 
DOMUȚA coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 3—0 
(12, 8, 14). Victorie meritată a 
echipei locale: Sterea, Zamfir, 
Ferarlu, Pustiu, Cășvean, Cova- 
clu. Au arbitrat: C. Pitarii— E. 
Govoreanii. (C. GRUIA, coresp.).

RELONUL SAVINESTI — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—1 
(11. —5, 4, 6) (N. MARCU, eo-
resp.).

Clasament: 7. Elcond 39 p; 8. 
A.S.A. 36 p; 9. Relontfl 34; 10. 
C.S.U. 33 p (41:48); 11. Calcula
torul 33 p (42:57); 12. Tractorul 
31 p.

știința baia 
universitatea

7. -4. luptă, 
bronz “ 

după 
seturi, 
emoții

ELECTROMUREȘ TG. 
3-1 (10, —10, 6, 8). In
prunci valorice 7—12,
buni au fiost Clonțos, 
Tutovan, Ștreang (El, 

Ra-olțea (AS A). Au arbi- 
I. Pintea (I.

respectiv Ermurache 
Cernat 13 + 19, Opșitaru 
V. Ioan 14, Brănișteanu 
arbitrat : Fi. Baloșescu 
Constantinescu și I. Antonescu
— N. Constantinescu. (N. COS- 
TACHE, coresp.).

FARUL CONSTANȚA — DI
NAMO C.S.Ș. 2 ORADEA 2—0 : 
78—65 (35—30) și 100—84 (49—41). 
Jocuri echilibrate. în care gaz
dele au avut mai mult iniția
tiva. Orădenii, cu absențe no
tabile în echipă, au dat, totuși, 
o replică 
Băiceanu 
15+15. 
11+11, 
Spînu 
pectiv 
17+10, 
3+16, Flaundra 
14+0, Szabo 8+5, Fodor 0+4. 
Au arbitrat : R. Stănciulcscu — 
V. Octavian. (C. POPA, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 0—2 : 69— 
91 (31—46) și 70—97 (40—54). 
Fără să forțeze prea mult, bas- 
chetbaliștii de la Dinamo și-au 
impus superioritatea, ei acțio- 
nînd cu mai multă claritate în 
atac, unde au dovedit o preci
zie superioară adversarilor în 
aruncările la coș. De cealaltă 
parte, giuleștenii nu au avut 
decît rare sclipiri, nereușind să 
opună rezistență, greșind atât 
în ceea ce privește precizia a- 
runcărilor. cit și în construcția 
fazelor de atac, ei dovenid. de 
asemenea, suficiente slăbiciuni 
și în momentele de apărare. 
Au înscris : 
Gh. Dumitru 
Ghițâ 6+10, 
Mihai 2+10, 
2+9, Bănică 
pentru rapidiști, respectiv Ni- 
culescu 18+18, Vinereanu 11+ 
23, Uglai 20+12, Ionescu 6+16, 
Braboveanu 16+0, Marinache 
9+8, lacob 6+4. David 2+5, 
Vasilică 3+4, Bărbulescu 0+4, 
Constantin 0+3. Au arbitrat : 
I. Antonescu — Z. Raduly și 
I. Olarn — C. Andreescu 
(EM. F.).

GRUPA 7-11
C.S.U. OȚELUL GALAȚI — 

C.S.U. BALANȚA SIBIU 2—0 : 
80—75 (44—40) și 67—65 (41—33). 
în bună dispoziție de joc, gă- 
lățenii au reușit, la capătul a 
două partide echilibrate, să ob
țină victorii deosebit de pre
țioase. Principalii realizatori : 
Popescu 20 + 25, Cazaneschi 17 + 
22, Haiduc 21+11 pentru învin
gători, respectiv Chirilă 30+33. 
Au arbitrat N. Ionescu — M. 
Oprea. (T. SIRIOPOL. coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș, UNI
REA IAȘI — ACADEMIA MI
LITARĂ MECANICĂ FINĂ 
BUCUREȘTI 1—1 : 107—87 (53— 
40) și 83—85 (47—41). Printr-un 
joc eficient în apărare și prin- 
tr-o precizie mai mare în a- 
runcări, ieșenii au reușit să ob
țină victoria în primul joc. în 
al doilea, deși au condus o bună 
parte din timp, experiența lui 
Oczelak, precum și precizia lui 
Zdrenghea și Neagu au făcut 
să încline balanța în favoarea 
bucureștenilor, la o minimă di
ferență. Marcatori : Mibăilescu 
7+23, Măgurean 22+9, Tonca 
22+9, Takacs 17+18. Boișteanu 
20 + 20 pentru gazde, respectiv 
Zdrenghea 25 + 13, Neagu 19+19, 
Oczelak 9+21. Arbitri : I. Co- 
măniță — P. Bara. (AL. PlN- 
TEA, coresp.).

bună.
27+34,

Mănăilă 4+29,
Ilucă 4+8, Șerban 11+0, 
6+3 pentru gazde, res-

Costin 4+29, Antochi 
Rădulescu 12+9, Koșa 

7+10, Pascu

I
I
I

Dinam*

Marcatori :
Moldoveanu 

Tecău

Popovici 21+13, 
13+8. Sipoș 10+7, 
M. Dumitru 4+8, 
Becea 5+4, Suciu 
4+3. Dăescu 2+0

C.

!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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TRAGEREA 1
23 FEBRUARIE

AOMINISTRATIA OE STAT LOTO PRONOSI
NUMERELE EXTRASE LA 

EXPRES DIN
I : EXTRAGEREA I

EXTRAGEREA a II-a :
A II-a : EXTRAGEREA A III-a : --------------------A __

A 
A 
A

__________ A _______
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 2.189.347 Ie

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 FEBRUA
RIE 1986: 1. Atalanta — Sampdo- 
ria 2—1 1 ; 2. Aveliino — Pisa 
1—1 X ; 3. Bari — Juventus 0—3 
2 ; 4. Fiorentina — Roma 1—1 X; 
5. Internazlonale — Lecce 3—0 1;

FAZA

FOND

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

IV- a :
V- a :
VI- a : 
Vil-a : 
VIII-a :

CURS DE ARBITRI 
DE CICLISM

In organizarea Consiliului 
municipal București pentru 
educație fizică și sport. In 
perioada 21 aprilie — 30 iunie 
a.c va avea loc un curs pen
tru formarea de arbitri de 
ciclism. Pot participa la acest 
cura tineri Intre 18 șl " ' 
ani.

înscrieri _ ___ „ _
C.M.B.E.F.S., din piața 
zei. In flecare luni și miercuri, 
Intre orele 16—18.

t. Tc—inc - 
Udirr — 
rona Na' 
ari — Pesca
— Triestina
— Bologna 
Brescia 0—0 
benedettese 
DE CIȘTIG

35 de
se fao la sediul 
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Din cat 
teorologi 
lecțiile c 
gatorii p 
al Cursu 
a antrer. 
de doi a 
planificat 
tie 1986, 
perioada

M.FR
M.FR
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„ OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI
SURPRIZĂ, CA JOC Șl REZULTAT

Progresul Vulcan București - F.C. Olt 4-3 (1-1, 2-2)

VERITABIL SPECTACOL
B" CIuj-Napoca 3-1 (0-0)
te golul, la șutul lui Rednic, însă
la respinge uluitor Cavai în

căpui lui Damaschin I, care 
te trimite balonul în... brațe-
ill le portarului clujean ! Pe
1- contraatac, o șarjă pornită
ir de pe stingă, Boeru — Fîșie
>- — CIMPEANU II, ultimul, cu
i- tehnicitatea-i recunoscută, în-
i- scriind, de la 10 m, un gol
ii, superb : 0—1. Replica bucu-
r, reștenilor vine imediat, în
a min. 58, tind REDNIC, „moto-
3- rul“ echipei, șutează puter-
>- nic, mingea îl lovește pe Ca-
»- vai in umăr, ricoșează dinco-

lo de linia porții, unde clujea- 
>- nul o prinde tardiv : 1—1. Ră
ii pida egalare șochează tînăra e-
d, chipă de sub Feleac. care se
n, vede clar dominată. Și, domi-
ș- nînd, Dinamo ratează (An-
;ă done — min. 59 și D. Sava —
i- min. 62). dar și înscrie în min.
le 68, cînd Orac îl deschide cu
it capul și cu... cap pe VAl-

DEAN, care, tot cu capul, il
s, surprinde pe Cavai pe unghiul
ip lung : 2—1. După ratările din 
is min. 79 (Orac stopat în 6 m 
ta de Cavai) și min. 82 (Rednic), 
ie dinamoviștii își concretizea- 
•i, ză neta dominare din final 
ș- (raportul cornerelor : 17—2)
6. în... min. 90 : Mihăescu sprin-
1- tează dezinvolt la o „minge 
i“ pierdută", pe stingă, een- 
_ trează perfect și ORAC Înscrie 
î- eu capul din coltul drept al 
■!t careului mic : 3—1.
5, Arbitrul orădean M. Neșu
și a condus bine formațiile :
la DINAMO : Moraru — RED-
li NIC, Nicolae. MOVILA, Stă- 

nescu — DRAGNEA, ANDO- 
; NE. Varga, (min. 46 D. Sava), 

il ORAC — Văidean. Damaschin 
; I (min. 78 MIHĂESCU).
; „U“ CLUJ-NAPOCA : Ca-

n vai — Dobrotă. NEAMTU, FI.
° Pop. MESZAROS — SABĂU.

14 MUJNAI (min. 81 L. Moldo
van), Bucur — Fîșie (min. 71 

:u Biro), CIMPEANU II, Boeru.

d Mircea M. IONESCU

IE ȘI-A SPUS CUVlNTUL
ctalul Bocșa 1-0 (1-0)
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i- 
>-
L
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și
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18
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7.
i-
ia
;e
i-
L

ultima oară în acest joc : Sta
na il găsește excelent in adin- 
cime pe LASCONL care pă
trunde in interiorul suprafeței 
de pedeapsă și lobează balonul 
peste portarul ieșit în întim- 
pinare. Din acest moment însă, 
Jiul stinge cu totul inexplica
bil „motoarele", formația care 
domină copios fiind aceea din 
Bocșa, animată de speranța 
restabilirii egalității. Si in re
priza secundă Jiul se canto
nează în defensivă, spetind, în 
atac, doar pe explozia celor doi 
„spiriduși", Bălută și Laseoni. 
In consecință, o cascadă de o- 
cazii la poarta lui Homan : 
min. 51, Anghel pătrunde pe 
dreapta, centrează, dar nimeni 
nu recepționează ; min. 60, din 
nou Anghel. șut de la 25 m 
parat de goal-keeper-uil petro- 
șenean ; min. 81, „cap" Sculici. 
Și astfel meciul se încheie cu 
o înfrîngere ncmeritată a boc- 
șenenilor, eliminați din compe
tiție numai de plusul de matu
ritate al fostei divizionare „A“.

Arbitrul Mircea Ștefănoiu 
(Tg. Jiu) a condus bine for
mațiile :

JIUL : HOMAN — V. Popa. 
MERLA NEAGU, P. Grigore — 
Szekely. Stana (min. 73 Rădu- 
canu), Găman — BALUȚÂ, Să- 
lăjan (min. 80 Pachiițeanu). Las- 
coni.

METALUL : Focșeneanu — 
Costescu. Sculncd. Ionită, OR- 
MENIȘAN — LUCHIAN, T. Ni
colae (min. 80 Otirnan), Roșea. 
ANGHEL — MARGINEANȚU, 
Plăvițu (min. 67 Nucă).

Mihai CIUCA

MECIURI AMICALE
POLITEHNICA TIMIȘOARA A 

CÎȘTIGAT „TROFEUL CRIȘA-' 
NA“. A 6-a ediție a turneului 
dotat cu „Trofeul Crișana“ s-a 
încheiat duminică, la Oradea, cu 
victoria Politehnicii Timișoara. 
Dar lată rezultatele înregistra
te sîmbătă : F.C. Bihor — A.S.A. 
Tg. Mureș 2—2 (0—0). Golurile
au fost marcate de Nemțeanu și 
Georgescu, respectiv C. nie și 
Both n. Politehnica Timișoara —

TERENUL GREU A CERUT MARI EFORTURI
Victoria - Petrolul

TlRGOVIȘTE, 23 (prin tele- 
fon). A fost un meci de mare 
luptă, în care ambele echipe 
au făcut o adevărată risipă de 
energie, depunînd eforturi 
deosebite, mai ales din cauza 
terenului moale, alunecos. în- 
oeputul este favorabil plo- 
ieștenilor. care se remarcă 
prin combinații rapide și 
prin atacuri pe extreme, mai 
periculoase fiind cele de 
pe partea stingă, unde I. Gușă 
a creat totdeauna panică în 
dispozitivul advers. In min. 
6, portarul Nitu are o inter
venție salvatoare la șutul 
puternic al Iui Mocanu, de la 
12—13 m. Victoria echilibrea
ză jocul, obține numeroase cor- 
nere (raportul loviturilor de 
colt avea să-i fie pînă la urmă 
favorabil cu 10—4) și, prin în
cercările de lansare ale lui
Nica, pe porțiunile de teren 
mai uscate. se vede mai
mult în atac. La jumătatea
reprizei, bucureștenii încear
că poarta prin suturi de la 
distantă (Cățoi, Săndoi, Augus
tin) bine blocate de portarul 
Jipa. în minutul 38, bucureștenii 
au cea mai mare ocazie de gol. 
dar șutul lui Nica (mingea 
se îndrepta spre gol), este 
respins. în ultimă instanță, de 
Butufei. Două minute mai 
tîrziu, Augustin pătrunde pe 
un culoar excelent, dar ra
tează, șutind slab.

Din nou debut de repriză mai 
bun pentru ploieșteni. în 
min. 50, Cismaru are o oca
zie excelentă (Nițu, care 
respinsese un șut dificil, era 
la pămînt), dar șutează pe jos, 
pe lingă poartă. Din nou bucu-

DIVIZIONARA „B“ LA ÎNĂLȚIME
Chimia Rm. Vilcca-Ceahlăul p. Neamț 5-1 (0 0. 1-1, 1-1)

BRĂILA, 23 (prin telefon). 
10 000 de spectatori în tribune, 
în pofida vremii închise si a 
terenului greu, după ce a 
plouat timp de 24 de ore. 
Ceahlăul a dat o replică 
neașteptat de frumoasă di
vizionarei „A", dominînd 
primele 30 de minute, timp în 
care a ratat destule ocazii 
(min. 17 — Amarghioalei, min. 
28 — în mod special ! — Va- 
manu). Vîloenii au echilibrat 
jocul în ultimul sfert de oră. 
dar nu au avut ocaziile echi
pei antrenate de Dumitriu 
III. După pauză, fața jo
cului se schimbă, vîloenii do
mină Insistent, e rîndul lor 
să rateze mult : Carabageac 
— min. 48, din lovitură libe
ră, Bica — min. 49. Pe contra
atac, Berceanu ratează și el 
cea mai mare ocazie (min. 58), 
după o cursă spectaculoasă a 
lui Amarghioalei. Spre fina
lul celor 90 de minute, să 
menționăm „bomba" lui Bel- 
deanu (min. 82), insistența 
finală a moldovenilor (Ion 
Gheorghe salvează în cor
ner în min. 87, Amarghioalei 
ratează de aproape, „cap" pe * 
lîngă — în min. 88) și „prima 
manșă" se încheie în min. 
90 cu o minge care cade pe 
bara lui Ion Tache. Urmează 
prelungirile și, în min. 94, 
VASILACHE deschide scorul 
reluind de aproape pe lingă 
portarul surprins. în min. 
99, același Vasilache are 
K.O.-ul în... picior, dar șu
tul său din voleu, de la 
cîtiva metri, trece pe lîngă 
bară. Chimia luptă din greu 
pentru egalare» CSncă» sin

D.M.V.S.C. “ Debrețin (Ungaria) 
3—3 (0—0). Au marcat : Oancea, 
Sulea, Bolba, respectiv Benyo, 
Mortel și Sztîcs. Duminică 
s-au disputat partidele : Politeh
nica — A.S.A. 3—0 (2—0), goluri
le fiind înscrise de Bolba (2) și 
Oancea; F.C. Bihor — D.M.V.S.C. 
Debrețin 4—2 (1—0). Au marcat: 
Nemțeanu (2). O. Lazăr, Kiss, 
respectiv Magyar și Cseke. Cla

1-0 (0 0, 0 0)
reștenii încep să domine și, în 
min. 62, Jipa apără sigur, la 
o lovitură liberă, de la 20 m, 
executată de CătoL Trei minu
te mai tîrziu este rindul Pe
trolului să se afle aproape de 
deschiderea scorului, dar șu
tul frumos al lui Drăgan 
trece puțin peste „transversa
lă". Cele 90 de minute, în 
care Victoria a avut mai mult 
inițiativa, se încheie cu 0—0 
și se intră în prelungiri. Jo
cul este din ce în oe mai în
cordat, oboseala începe să-șl 
spună cuvîntul. în min. 107, 
I.- Gușă se găsește din nou în 
poziție bună, dar șutează peste 
bară. Se părea că ne în
dreptăm spre o decizie prin 
lovituri de la 11 m, însă în 
min. 114 bucureștenii înscriu 
punctul victoriei prin MIREA. 
în ultimele minute se joacă 
și mai nervos, într-o atmosfe
ră de tensiune, dar scorul ră- 
mîne neschimbat și Victoria 
București se califică astfel în 
sferturile de finală.
. Arbitrul Nicolae Dineseu 
din Rm. Vilcca a condus for
mațiile :

VICTORIA : NITU — Vlad, 
Mirea, CĂȚOI, Mânu — SĂN
DOI, Augustin, Ursu (min. 65 
Mitracu) — Glonț (min. 78 Tir- 
chinici), Lala, NICA.

PETROLUL : JIPA — Ște
fan, Butufei, Pitulice. P. Gușă 
— Drăgan (min. 75 Cristian 
Ene), P. Costin, I. Salomon 
(min. 46 Cismaru) — MOCA
NU. O. Grigore, I. GUȘA.

Radu URZ1CEANU

gur, în min. 102, este blocat 
de portarul Ceahlăului și di
vizionara „A" egalează in 
min. 108, în urma unui penal
ty acordat la un fault asupra 
lui Vergu și transformat de 
BASNO.

Urmează „repriza" lovitu
rilor de la 11 m. Ceahlăul, mai 
puțin experimentată, ratea
ză de două ori, prin Chertic 
(la 3—3) și Mironaș (la 3—4). 
Pentru vîlceni au marcat : 
BICA, VERIGEANU, BEL- 
DEANU și CARABAGEAC. 
Ceahlăul a înscris prin VASI
LACHE, BERCEANU și VA- 
MANU.

Echipa din Piatra Neamț a 
fost la un pas de victorie ; a 
condus pînă în ultimele 
minute și, mai mult decît a- 
tît, a avut și un handicap su
plimentar : la primul pe
nalty, executat de Bica, Ta
che a apărat, dar arbitrul V. 
Curt (Medgidia) — care a a- 
vut un final foarte slab — a 
dictat repetarea loviturii în 
mod nejustificat și mijlocașul 
vîlcean a reușit apoi să mar
cheze.

CHIMIA : Pavd — Lazăr.
Preda, BASNO, Cincă — BICA. 
I. Gheorghe (min. 103 Vergu), 
Beldeanu — VERIGEANU, 
Ghiță (min. 46 Treschtn), CA
RABAGEAC.

CEAHLĂUL : Ion Tache — 
Murariu, COVRIG, Ivanov. 
Mironaș — Vamanu, VASILA
CHE, BERCEANU — AMAR
GHIOALEI, Roșea (min. 109 
Giroveanu), Chertic.

loan CHIRILĂ

samentul final : 1. Politehnica ;
2. F. C. Bihor : 3. D.M.V.S.C.
Debrețin ; 4. A.S.A. Tg. Mureș. 
(P. SANDOR — coresp.).

S.C BAC AU — PROLETARUL 
BACA»7 6—1 (3—1). Au marcat : 
Mangalagiu (min. 5), Tismănaru 
(min. 25). Bîșcă (min. 43), Ian- 
cu (min. 50), Viscreanu (min. 70). 
Ursică (min. 85), respectiv Chi- 
taru (min. 33 din penalty). D:v!- 
zionara .. A.“ a utilizat forma4’a • 
Mangeac — Andrieș, Borc^a, Pa- 
chiem Elisei — Ăvădanei, Tis- 
mănaru. Burieanu, Viscreanu — 
Mangalagiu, Bîșcă. Au mai Ju

SIBIU 23 (prin telefon). în pri
mele 45 de minute, jocul — ur
mărit de peste 10 000 spectatori 
— a fost echilibrat. După ce 
F.C Olt a beneficiat de cîteva 
lovituri de colț, rămase fără nid 
un rezultat: a fost rîndul bucu- 
reștenher să execute trei aseme
ne? lovituri. Progresul Vulcan a 
acționat spectaculos mai ales Ia 
mijlocul terenului și, in min. 17, 
a deschis scorul. în acest mi
nut, fundașul MEZAROȘ a exe
cutat puternic o lovitură liberă 
din apropierea colțului sting al 
terenului, portarul Anghel a 
plonjat defectuos și mingea a 
intrat în plasă : 1—o pentru Pro
gresul Vulcan. F.C. Olt a forțat 
egalarea și a realizat-o In min. 
29 : Laurențiu l-a servit excelent 
In careu pe PENA și acesta a 
șutat pe sub portarul Gîrjoabă : 
1—1.

După pauză, pe fondul unei 
perioade de dominare a bucu- 
reștenilor F.C. Olt a luat con
ducerea. în min. 64, fundașul 
Laurențiu a urcat pînă in preaj
ma careului advers, a centrat la 
înălțime și TURCU, cu o lovitură 
de cap a făcut inutilă interven
ția portarului Gîrjo’abă: 2—1 pen
tru F.C. Olt. în continuare, bucu
reștenii au insistat mal mult in 
atac și, intr-un final incandes
cent au reușit să egaleze : era 
min. 82 cînd, după executarea

A DECIS JOCUL DIN REPRIZA SECUNDA
filoria Bistrița — Oțelul fialați 1-2 (1-0)

SUCEAVA, 23 (prin telefon). 
Terenul, cu strat de zăpadă, a 
constituit un impediment la 
care echipele au trebuit să se 
adapteze. Asta nu scuză cele 
cină cartonașe galbene (Rota
ru, C. Stan, Coman, Costin, Po
pescu) și cele două roșd (D. 
Nicolae și Popescu, primul pen
tru atac violent, al doilea pen
tru bruscare). Dar, spre lauda 
lor, în acest meci dominat de 
orgolii (veleitățile pentru Divi
zia „A“, înțelegeți !), Gloria 
Bistrița și Oțelul Galati au o- 
ferit celor 1 400 gălăteni, 600 
bistrițeni și 10 000 de localnici 
o partidă, cu adevărat, de Cu
pă și, s-o recunoaștem, demnă 
de... divizia la care cele două 
formații speră să ajungă. A în
vins Oțelul. Au învins gălățenii 
după un meă în care cele două 
formații, parcă vorbite, și-au 
„împărțit frățește" perioadele 
de dominare. Singurul șut pe 
spațiul porții, din prima repri
ză, Gloria I-a convertit în gol. 
Era min. 40 : Florea a pasat, 
cu boltă, apărarea gălățeană a 
gafat „în bloc" si experiența lui 
DORU NICOLAE și-a spus cu
vîntul, el „liftînd" balonul pe 
sub brațul portarului. In min. 
42 stadionul a văzut egalarea, 
însă Vaișcovici, din poziție ex
celentă, a tras slab și portarul 
Nalați a deviat balonul.

După pauză, aspectul jocului 
avea să se schimbe complet.

DIFERENȚA MARE DE... CATEGORIE
Universitatea Craiova - Șoimii I.P.A. Sibiu 5-1 (3-0)

RM. VÎLCEA, 23 (prin tele
fon). Mica, dar zgomotoasa 
galerie sibiană, care, în o- 
rele dimineții, pe străzile ora
șului, solicita cu zel și umor, 
în egală măsură, echipei de 
inimă... „Cupa cupelor", a fost 
redusă, relativ repede, la tă
cere de Universitatea Craiova. 
Marănd un evident plus va
loric de partea ei, divizionara 
„A“ și-a impus, din start, 
superioritatea tehnîco-tactică, 
manevrînd balonul cu ingenio
zitate și eficientă, in pofida 
terenului alunecos. în min. 
3, Bîcu a trimis, din afara ca
reului. mingea în „transversa
lă" anunțând, parcă, deschi
derea scorului, care nu va 
lntirzia mult: Cîrțu a execu
tat, lateral, o lovitură liberă, 
de la 29 m, spre IRIMESCU 
și „stingul" puternic al aces
tuia a expediat balonul în 
plasă. Un timp, după gol, 
replica sibiană începe să 
se facă simțită, dar ea are con
sistentă numai pînă la margi
nea careului mare. în schimb. 
..caruselul" declanșat de mij

cat : Popa, Manase, Arteni, Pe- 
nof, Ursică și Iancu. (I. IANCU
— coresp '.

CORVTNUL HUNEDOARA — 
POLITEHNICA IAȘI 4—2 (3—0).
Au marcat Dentru hun edo reni
Badea (min. 1 și 10) și Petcu 
(min. 32 și 80, ultimul din pe
nalty) Corvin ul a aliniat forma
ția: Ionită — Nicșa, Mărginean,
^ubinci’ic. Tîmoveanu — 
’'«♦cu Mateuț, Klein — Gabor, 

văetuș. Au mai jucat : 
Alexa. Bardac și Stroia. (I. VLAD
— coresp.). 

unei lovituri de colț, balonul a 
ajuns Ia Ene, care a șutat pu
ternic. mingea I-a lovit pe LAU- 
RENȚIU deviind în poartă: 2—2.

Și in prelungiri s-a jucat des
chis. s-an creat multe faze fru
moase. Progresul Vulcan a mai 
„punctat* în min. 102, cînd 
STOICHIȚA. mai rapid decît por
tarul Anghel și Mihr’i, a fructi
ficat centrarea lui Ene : 3—2.
După două minute, din nou ega
litate, prin golul marcat de BĂ
LĂCI In ul.imu] minut al pri
mei reprize de prelungiri, LIV- 
CTUC a executat excelent o lo
vitură liberă de la 17 metri, ex
pediind balonul direct Ia vindu: 
4—3 pentru Progresul Vulcan, 
scor care a rămas neschimbat 
pînă Ia fluierul final.

A arbitrat foarte bine Ion Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea).

PROGRESUL VULCAN: Gîrjoa- 
bă — D. Popescu (min. 47 Ra
du) BELDIE, Purdea, MEZAROS 
— Bolborea, LIVCIUC. ENE, Ni- 
ță (min. 65 Stoichiță) — Marin, 
FI. GRIGORE.

F.C. OLT: Anghel — LAUREN- 
TIU, Mihali, Minea. Zamfir — 
Donose (min. 100 Leța), M. Po
pescu. BĂLĂCI Eftimie (min. 84 
Georgescu) — Turcu, PENA.

v Pompiliu VINTILÂ

Nemaiavînd ce pierde. Oțelul 
a pornit la atac din plecare și, 
mai bine de 30 de minute, a- 
vea să-și domine adversarul cu 
o autoritate neașteptată. După 
ce Nalati a respins spectaculos 
șutul lui Rotaru (min. 47). în 
min. 54 s-a produs egalarea : 
Rotaru a executat o lovitură li
beră, M. Stan a reluat cu ca
pul, Nalati a respins și RALEA, 
pe fază, a trimis balonul in 
poartă. Și tot Ralea. în min. 70, 
a șutat din nou, și din nou por
tarul bistrițean a respins mira
culos. Dar, iată, iese și Gloria 
la joc și acesta( devine mai fru
mos. In minu'ul 90, cu șansă, 
se stabilea cîștigătoarea parti
dei : a centrat Vaișcovici de pe 
partea dreaptă, a reluat cu ca
pul M. Stan, s-a înălțat RALEA, 
cu detenta pe care i-o cunoș
team, și a șters doar balonul cu 
capul. Portarul, derutat, la sin
gura (și marea) lui greșeală și-a 
anulat eforturile do pînă atunci 
și a primit un gol stupid.

Arbitrul C. Gheorghe (Su
ceava) a condus bine formațiile: 

GLORIA : Nalați — Roman, 
Cervenschi, Kbrtesi, GH. RA
DU — IVAN, Costin, FLOREA, 
Coman — Moga, D. Nicolae.

OȚELUL : Dinu — C. Stan, 
Anghelinei, BEJENARU. Po
pescu — M. STAN, Burcea, 
ROTARU — Vaișcovici, RALEA, 
Stamate.

Constantin ALEXE

locașii și vîrfurile Universității 
Craiova se dovedește a fi de
rutant pentru ariergarda ad
versă și. în min. 25, CÎRȚU 
înscrie fără prea mari pro
bleme. Șase minute mai tîr
ziu, BÎCU majorează scorul la 
3—0, la capătul unui dublu 
„un-doi" cu Gică Popescu, ur
cat și el în atac.

La acest scor împovărător, 
„Șoimii" reiau partea a doua 
a meciului cu aripile și mai 
mult tăiate. De partea cea
laltă, craiovenii zburdă si. 
în minutele 58 și 65, BÎCU 
(din 11 m) și, respectiv, NE- 
GRILĂ înscriu golurile cu 
numerele 4 și 5. La 0—5. for
mația sibiană nu-și poate 
dori decît golul așa-zis al o- 
noarei, pe care îl obține în 
min. 73, din penalty, mai slab 
protejat, in aceste momente de 
relaxare, Lung se vede nevoit 
să-I faulteze, în careu, pe Mo- 
romete și GIUGIUMICĂ re
duce din scor, executînd im
pecabil lovitura de la 11 m.

Arbitrul Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea) a condus foarte 
bine următoarele formații :

UNIVERSITATEA : Lung — 
NEGRILĂ, Tilihoi. G. Popescu. 
Ungureanu — A. POPESCU 
(min. 74 Mănăilă), IRIMES
CU, SĂNDOI — GEOLGĂU 
(min. 74 Cioroianuj, CÎRȚU 
BÎCU.

ȘOIMII I. P. A. SIBIU : Că- 
linescu — Rotar. Lungu. BAR
NA, Curtean — GIUGIU
MICĂ. Stoica (min. 46 Bîr- 
san' Mărginean, Deacones- 
cu (min. 46 MOROMETE) — 
Coldea, Văsîi.

Gheorghe NICOLAESCU
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• Campionatul mondial la pa
tinaj viteză — probe de sprint, 
care s-a desfășurat la Karuizawa 
(Japonia), a avut 
configurație în partea 
oară a clasamentului 
feminin — 1. Karin 
ke (R.D.G.) 160,060 p ;

-Rothenburger (R.D.G.)
3. Bonnie Blair (S.U.A.) 163,695 p; 
masculin — 1. Igor Jelezovski
(U.R.S.S.) 149,085 p ; 2. Dan Jensen 
(S.U.A.) 149,595 p ; 3. Akira Ku- 
reiva (Japonia) 150,810 p. In pro
ba feminină de 1 000 m, Kania a 
stabilit un nou record mondial, 
parcurgînd distanța în prima zi 
în 1:18,84 (v.r. 1:19,31, stabilit de 
sovietica Natalia Petrușeva, la 26 
martie 1983). lată și ceilalți cîș- 
tigători ai probelor, în cele două 
zile de concurs : feminin, 500 m : 
Kania 39,94 și 40,00 ; 1 000 m : 
Kania 1:18,84 r.m., Angela Stehn- 
ke (R.D.G.) 1:20,76; masculin,
500 m : 1—2. Akira Kureiva (Ja
ponia) și Jelezovski 37.13 în pri
ma zi ; Dan Jensen (S.U.A.) 36,84 
— în a doua zi ; 1 000 m — Je
lezovski 1:14,81 și 1:14,14.
• Pe primele locuri în clasa

mentul probei de 10 km (m) din 
cadrul Campionatului mondial

L1sI
X L xX

PE ZAPADA

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL IN PREAJMA STARTULUI
Lotul reprezentativ al țarii noastre a plecat ieri in Elveția

următoarea 
superi- 

general : 
Kania-En- 
2. Christa 
162.720 p;

Eveniment sportiv așteptat 
cu mult interes, mai ales pe 
continentul nostru, Campiona
tul mondial de handbal mas
culin începe marți 25 februa
rie în Elveția și se va încheia 
in ziua de 8 martie, cînd vom 
cunoaște campioana celei de a 
11-a ediții.

La „mondialele" din acest an 
participă 16 reprezentative na
ționale, dintre care 12 echipe 
calificate din Europa — unde 
handbalul are cea mai mare 
răspîndire — la care se adau
gă echipa Elveției, ca țară or- 

mizatoare. si cîte o formație 
reprezentînd Asia (Coreea de 
Sud), Africa (Algeria) și con
tinentul american (Cuba).

Pentru a oferi unui ,cît mai 
mare număr de spectatori po
sibilitatea să urmărească acest 
Campionat mondial, organiza
torii au repartizat cele 54 da 
partide (24 în turneul preli
minar, 18 în turneul principal, 
6 în oel de consolare și 6 pen
tru clasament și finale) în 11 
săli din 16 orașe : Aarau, Ba
den, Basel, Berna, La Chaux-de- 
Fonds, Coire. Geneva, Herisau, 
Lucerna, Mohlin, Olten, St. 
Gallen, Schaffhaussen, Soleure, 
Winterthur și Ziirich, finala

acesturmind să aibă loc în 
din urmă oraș.

Echipele participante 
împărțite în 4 grupe : »■ 
Iugoslavia, R. D. Germană, 
Uniunea Sovietică, Cuba ; „B“ 
— R. F. Germania, Elveția, Po
lonia, Spania ; »C“ — ROMA
NIA, Islanda, Cehoslovacia, 
Coreea de Sud ; „D“ — Da
nemarca, Suedia, Ungaria, Al
geria.

In turneul preliminar, în cele 
4 grupe, fiecare echipă joacă 
cu fiecare. Primele 3 clasate 
merg în turneul principal, al
cătuit din două grupe a 6 e- 
chipe. Cele venite din grupa 
„A" vor întîlni pe cele din „B“, 
cele din „C“ pe cele din „D“. 
In turneul principal contează 
zestrea de puncte din cel pre
liminar.

Echipele clasate în grupe pe 
ultimul loc vor susține partide 
într-un tur de clasament, pen
tru locurile 13—16.

Echipele de pe primul loc 
in cele două grupe de 6 își 
dispută titlul și locul secund. 
Celelalte de pe locurile doi In 
grupe — locurile 3—4 și așa 
mai departe, pînă la locul 12.

In cadrul grupei „C“ echipa

sînt
,A“ -

are următorul pro-
Cehoslovacia, Ia 25 

ora 20,45 (21,45 ora
la Geneva ; cu Co-

României 
gram : cu 
februarie 
României) 
reea de Sud la 26 februarie ora
20 (21) — la Chaux-de-Fonds ; 
cu Islanda, la 28 februarie ora 
19 (20) — Berna.

Intre cele 12 cupluri de arbi
tri, care vor oficia la„mondiale“, 
se află și românii Marin Marin 
și Romeo Iamandi.

în vederea participării la 
C.M., lotul handbaliștilor ro
mâni a plecat ieri în Elveția.

de biatlon, de la Holmenkollen 
(Norvegia) : 1. Valeri Medvetsjev 
(U.R.S.S.) 28:02,8 (0 puncte pe
nalizare) ; 2. Peter Engerer
(R.F.G.) 28:09,3 (1) ; 3. Franz
Schuler (Austria) 28:55,3 (1).
• In Campionatul 

schi alpin, pentru juniori, 
putat In orașul austriac 
Kleinkirchlefn, s-au 
trat următorii timpi : 
uriaș, masculin — 
Ladstaetter (Italia) 2:24,64 ; 
Andreas Lundqvist (Suedia) 
2:24,94 ; 3. Richard Kroll (Aus
tria) 2:25,01 ; feminin — 1. Lucia 
Medzhradska 1:32,13 ; 3. Eder
2:06,61 ; 2. Birgit Eder (Austria) 
2:07,36 ; 3. Annick Chapot (Elve
ția) 2:07,59 ; slalom (f) : 1. Chrisa 
Hartmann (Austria) 1:31,92 ; 2.

• ■ - * Eder

mondial de
dis- 
Bad 

înregis- 
slalom 

Konrad 
2.

1.

3.Medzhradska 1:32,13 
1:32,28.
• Clasament final 

pionatul mondial de 
la Konigssee (R.F.G.) 
(Wolfgang Hoppe ______ _
Schauerhammer) 1:39,92 (49,90 4- 
50,02) ; 2. Elveția (Ralph Pichler
— Celest Poltera) 1:40,04 (49,65 + 
50,39) ; 3. R.F.G. (Anton Fischer
— Christoph Langen) 1:40,51 (50,14 
+ 50,37)

Cam-tn 
bob (2) de
: 1. R.D.G.

Diezmar

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM CUPELE EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

după cum chiar si oaspetele au 
evoluat mai bine dccît în fața 
propriilor suporteri, astfel _ că 
meciul de la Bacău s-a ridicai 
la cote superioare celui de la 
Partizanske. Pentru frumoasa 
victorie obținută. întreaga echi
pă care a evoluat în teren — 
Ioana Vasilca, Mariana Tîrcă, 
Laurica Lunca, Adriana Popa, 
Eva Darvas, Gcorgeta Cerven- 
ciuc, Elena Nițoiu, Maria Bor-

cea și Marilena Pelrea —, an
trenorii și conducătorii formați
ei Știința Bacău merită c—- 
mai calde felicitări.

Golurile au fost înscrise de : 
Tîrcă 16, Darvaș 5, Lunca 3, 
Nițoiu 3, Cervenciuc și Popa 
cite un gol, respectiv Sabado- 
șova 8, Tomașiovciova 6, Kole- 
ceanikova, Gomboșova și Be- 
nușkova cite două, Boroșova și 
Gașparikova câte un gol. A ar
bitrat foarte bine H. Eichhorn 
— R. Passmann (R.D.G.).

cele

TEROM CIȘTIGA, DAR NU SE CALIFICA
IAȘI, 23 (prin telefon). In par

tida revanșă din sferturile de fi
nală ale competiției continen
tale „Cupa cupelor", echipa fe
minină de handbal fete TEBOM 
din localitate a obținut cu mare 
dificultate victoria cu 25—24 
(13—13) In fața puternicei e- 
chipe belgrădene Radnicki. Spe
ranța în refacerea handicapului 
din meciul tur (11 goluri diferen
ță) — țel ce și-l propuseseră 
ieșencele — s-a năruit pe mă
sura scurgerii timpului regula- 

este
evo- 

ra- 
clare 
două putea

manșe : 52—42 în favoarea echi
pei Radnicki Belgrad, care se ca
lifică In semifinalele competi
ției europene.^ GAVR)LESCU

țel ce și-l . _
...____3 — s-a năruit pe
sura scurgerii timpului 1 
mentar de joc. Explicația 
una singură : TEROM-ul a 
luat neașteptat de slab, cu 
țări din situații foarte 
(exemplu, Covaliuc a irosit 
aruncări de la 7 m). Am 
spune că, duminică seara (parti
da nu s-a putut desfășura la ora 
stabilită Inițial din cauza sosirii 
cu întîrziere la meci a 
de arbitri), i 
din cele mai 
chipei locale.

Au înscris :
5, Nisipeanu 
liuc 3, Anton 2, 
clei 6, Djurlța 5, Dasici 4, lanko- 
vici 4, Budja 2, Gole 2, Vuicici L 

Scorul general după cele două

• Alte rezultate din sferturile 
de finali (med retur) ale cupe
lor europene la handbal femi
nin (echipele scrise cu literă mai 
neagră s-au calificat pentru se
mifinale). în „C.C.E.": Frankfurt 
pe Oder (R.D.G.) — Spartak 
Kiev 20—23 ; „Cupa federației": 
V.I.F. Sofia — S.K. Leipzig 23—16; 
T.V. Luetzelllnden (R.F.G.) —
Druzstevnik Topolnlky 19—21 ; 
Debrețin — Gjerpen Skien (Nor
vegia) 29—24.

tră, Ella Kovacs, s-a clasat pe 
locul 5. Apoi, tinăra alergă
toare Mitica Junghiatu, debu
tantă la o asemenea mare 
competiție, a obținut o meri
tată medalie de bronz în pro
ba de 1 500 m, fiind cronome
trată cu 4:15,00.
cîștigată de sovietica 
Kitova (4:14,25), 
compatrioata sa 
bonda (4:14,29).
Keszeg a încheiat proba de 3 000 
m pe poziția a cincea, ca și 
hurdlerul Liviu Giurgian la 
60 m.g.. deși acesta din urmă 
se calificase în finala probei 
cu cel mai bun timp înregis
trat în semifinale. Dacă Sorin 
Matei a fost considerat aci o 
adevărată revelație, în pofida 
locului 5 (el a ratat de puțin, 
în cădere, la 2,31 m, întreeîn- 
du-1, totuși, cu cei 2,28 m reu
șiți, pe fostul recordman șl 
campion european Sjoberg), Pe
tre Drăgoescu, aflat, după pă
rerea specialiștilor, în postură 
de favorit al probei de 800 m, 
a deziluzionat total. El nu s-a 
calificat nici măcar in semifi
nale, iar faptul că a concurat 
în seria în care s-au obținut 
cei mai slabi timpi (unde re
prezentantul nostru s-a clasat 
pe locul 3, ratînd calificarea) 
nu este o circumstanță atenuan
tă pentru un atlet care-și cu
noaște valoarea.

Cursa a fost 
Svetlana 

urmată de 
Tatiana Le- 

Margareta

REZULTATE TEHNICE : lungi
me femei — 1. Heike Drechs-
ler (R.D.G.) 7,18 m, 2. H. Radtka 
(R.D.G.) 6,94, 3. “ ------ '
(U.R.S.S.) 6,90... 7.
(România) 6,61 m ; 
bați — 1. Dietmar 
(R.F.G.) 2,34 m, 2.
hardt (R.F.G.) 2,31 m, 3. G. Par
sons (Marea Britanie) 2,28 m... 5. 
Sorin Matei (România) 2,28 m; 
greutate femei — 1. Claudia Losch 
(R.F.G.) 20,48 m, 2. H. Krieger 
(R.D.G.) 20,21 m, 3. Mihaela Lo- 
ghin (România) 19,07 m ; greu
tate bărbați — 1. Werner Gunt- 
hoer (Elveția) 21,51 m, 2. S. 
Smirnov (U.R.S.S.) 20,36 m, 3. M. 
Montelatici (Italia) 20,11 m ; tri
plu salt — 1. Maris Bruzhiks 
(U.R.S.S.) 17,54 m (cea mai bună 
performanță mondială), 2. A. Ple- 
hanov (U.R.S.S.) 17,21 m, 3. B. 
Bakoși (Ungaria) 16,93 m ; 60
m g femei — 1. Cornelia Oschke- 
nat (R.D.G.) ’,70, 2. A. Piquereau 
(Franța) 7,89, 3. K. Knabe
(R.D.G.) 7,90 ; lungime^ bărbați —
l. Robert
m, 2. L. 
m, 3. J.
8,17 rr -

LA VOLEI (m)

Ammlan 
Szalma 
Leitner

★

_ ___  _ brigăzii
am asistat Ia unul 
slabe jocuri ale e-
Haidău 6, Chirvase
5, Cozma 4, Cova-

3, respectiv Eri-

Participînd. alături de alțl 
invitați de peste hotare, la cam
pionatele de înot ale U.R.S.S., 
sportiva noastră Eniko Palenc- 
sar a obținut o nouă victorie, 
de această dată In proba de 
800 m liber. Băimăreanca a fost

E. Kokonova 
Marieta Ucu 
înălțime băr- 

Moegenburg 
C. Thraen-

(U.R.S.S.) 8,32
(Ungaria) 8,24
(Cehoslovacia)

atletic de sală 
(Statele Unite), 

Maricica Puică 
_ _____  de o milă, cu 

timpul'de 4:37,82, iar coechipiera 
sa Doina Melinte s-a clasat pe 
locul doi în cursa de 1 000 yarzi 
(2:26,8). In același concurs, să
ritorul cu prăjina Serghei 
Bubka (U.R.S.S.) a stabilit cea 
mai bună performanță mondi
ală în sală — 5,94 m.

In concursul 
de la Inglewood 
atleta română 
a cîștigat cursa

FLORETISTUL R. MOLEA ÎNVINGĂTOR ÎN CONCURSUL „PRIETENIA*
SOFIA, 23 (Agerpres). In 

orașul bulgar Varna au în
ceput întrecerile Concursului 
„Prietenia" la scrimă, competi
ție la care participă juniori și

ROMÂNEASCĂ LA MOSCOVA
cronometrată în 8:48,02, fiind 
urmată de Ania Klem (R.D.G.) 
8:51,05 si de sovietica Vlada 
Bourova 8:55,25. In proba mas
culină, cunoscutul campion VI. 
Salnikov s-a impus net, cu un 
rezultat remarcabil — 7:55,00.

junioare din Bulgaria. Ungaria, 
R.D. Germană. Cuba» Polonia, 
România, U.R.S.S. 
slovacia.

în prima zi, un remarcabil 
succes a obținut 
român Romică Molea, 
terminat învingător în 
individuală, fiind 
Ersek (Ungaria) 
(URSS), Kenderesi 
Soloviov (URSS) 
Costa (România), 
primul loc a fost 
sportivul sovietic Panteleev.

Si Ceho-

floretistul 
care a 
proba 

urmat de 
Pavlov 

(Ungaria), 
Vasile 
sabie, 

de
si 
La 
ocupat

(Urmare din pag. 1)

(—12, —8, —10). Clasament fi
nal : 1. Panini 5 p (7:3), 2.
Steaua 5 p (6:5), 3. Ț.S.K.A. 
Sofia 4 p (5:7), 4. Dinamo Mos- 
cova 4 p (3:6).

★
La Parma, în aceeași perioa

dă, a fost programat turneul 
final al C.C.E. Iată rezultatele 
din primele două zile : Ț.S.K.A. 
Moscova — Ruda Hvezda Praga 
3—1, Santai Parma — Brother 
Martinus Amstelveen 3—0; 
Ț.S.K.A. — Brother Martinus 
3—1. Din ultima zi, ne-a sosit, 
pînă la închiderea ediției 
doar rezultatul primului meci 5 
Brother Martinus — Ruda 
Hvezda 3—0. Alte amănunte 
în ziarul de mîine.

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Raliul Cos

ta Brava : 1. Tabaton — Tede- 
schlnl (Italia, „Lancia Delta S 4") 
6h08:35 ; 2. Sainz — Boto (Spa
nia, „Renault 5 Maxi turbo") 
6hll :52 ; 3. Ervia — Saater (Spa
nia, „Lancia 037 Rally") Gh 12:00.

CICLISM • A 4-a etapă în 
„Turul Valenciei" a fost cîștiga
tă die Greg Lemond (S.U.A.) 
5h26:12. In clasamentul general 
conduce spaniolul Jesus Blanco 
Villar *

JUDO • Cîștigătorii (în ordi
nea categoriilor) turneului inter
național de la Reims *
Csak (Ungaria); Aliev 
Deak (Ungaria) ;
(U.R.S.S.) ; Geymond 
Peșurov (U.R.S.S.) ;
(UJR.S.S.).

TENIS • Finale la 
(f): Chris Evert-Lloyd 
Graf 6—4, 6—2 ; ' ’ '
lizabeth Smylie, John Fitzgerald
— Steffi Graf, Emilio Sanchez 
6—4, 7—5; semifinale (m): Lendl
— Connors 1—6, 6—1, 6—2, 2—6,
5— 2, ab. : Wilander — Edberg
6— 4. 1—0, ab.; dublu fete: Evert- 
Lloyd, Turnbull — G. Fernan
dez, White 6—1, 6—2 ; Shriver. 
Sukova — Garrison, Rinaldi, 6—2, 
6—fl.

(Franța) ;
(U.R.S.S.) S

Malțev 
(Franța); 
Darzniks

Boca West 
Stem 

dublu mixt : E-

G.

„CUPA F.R. HOCHEI", O UTILA VERIFICARE
(Urmare din pag. 1)

pe portarul Gh. Huțan), dove
dind progresul în care 
află.

Au arbitrat foarte bine 
Presneanu — FI. Gubernu, 
Dinu.

se

M. 
M.

AVTOMOBILIST 
SLOVACIA

CEHO-
(t) 4—1 (0—0, 2—1 
2—0)

FOT BAL meridiane j

Frumoasă 
modern, în 
corectă a 
Mai puțin 
mația

versarilor și a mărit avanta
jul lui Avtomobilist. A redus 
diferența 
într-un 
cheiștii < 
flau în 
pentru 
Osipov
Tatarinov (min. 54) 
ultimele goluri ale

Au arbitrat corect 
simov (Bulgaria) — 
Gh. Mîcu.

Hrstka 
moment 

din Sverdlovsk se a- 
inferioritate numerică, 

ca in a treia repriză 
(min. 43) și din nou 

să înscrie 
meciului.
K. Ghera- 
St.

(min. 35) 
cînd ho-

Enciu,
lecție de hochei 

viteză, cu folosirea 
jocului cu corpul, 

experimentată, for- 
cehoslovacă. după o 

repriză albă, nu a putut rezis
ta fizic unei echipe neobosite, 
mature, omogene ca valoa
re, superioară ca pregătire 
generală și chiar ca tehnică a 
patinajului și a mînuirii ero- 
sei, care a făcut totul într-o 
viteză debordantă. Apărarea 
(care s-a dorit ermetică) a e- 
chipei cehoslovace a fost 
„spartă" de Tatarinov (min. 
25), care a deschis scorul. 
Besukladnikov (min. 28) a 
profitat de descumpănirea ad-

CEHOSLOVACIA (t) 
BULGARIA „A" 6—1

2-0, 1—1)
Ultima zi a „Cupei 

Hochei" a debutat cu o 
dă mal interesantă decît 
tepta. 
vedea 
prize, 
riei a

(3—0,

F. R.
■ parti- 
se as- 
poate 

pe re- 
Bulga-

După cum se 
si din scorurile 
reprezentativa _ 

jucat mai bine pe mă
sură ce timpul se scurgea. A 
ieșit încă o dată în evidență 
clasa hocheiului cehoslovac, 
învingătorii cîstigînd partida 
relaxat, chiar dacă sportivii 
bulgari. renunțînd la jocul 
obstructionist practicat sîm- 
bătă. s-au străduit — si une-

ori au reușit — să facă față 
superiorității adversarului. Au 
marcat : Hrstka (min. 6), Rusz- 
nyak (min. 11), Brazda (min. 
17), Kubicek (min. 39), îmbina 
(min. 40) și Kron (min. 46), 
respectiv Bucikov (min. 59).

Au arbitrat foarte bine Șt. 
Enciu — Gh. Mîcu, I). Tranda
fir.
ROMANIA — AVTOMOBILIST 

1—5 (1—2, 0—2, 0—1)
Jucînd mult mai bine decît In 

ziua precedentă, reprezentativa 
României a dat o replică cu
rajoasă formației oaspete, care 
și de această dată s-a dovedit 
o demnă reprezentantă a ho
cheiului sovietic. Nici ieri an
trenorii Kalamar și Tiron nu 
au putut utiliza toți jucătorii, 
Popescu fiind în continuare ac
cidentat, iar Chiriță bolnav. Ca- 
zacu a deschis scorul (min. 5), 
dar în continuare Avtomobilist 
a înscris de cinci ori, prin Ta
tarinov (min. 8). Kuterghin 
(min. 9 și 31). Boiko (min. 28) 
și Osipov (mm 45).

Au arbitrat corect I. Becze— 
M. Presneanu. K. Gherasimov, 
ultimul din Bulgaria.

KUUSYSI LAHTI S-A PREGĂTIT 
IN PORTUGALIA

HELSINKI, 23 (pria telex). E- 
chipa Kuusysi Lahti s-a pregătit 
timp de două săptămtnl ta Por
tugalia, susținînd mai multe 
meduri amicale. Cel mai impor
tant dintre ele 
mul. ta care 
Vitoria Setufral. 
nit fotbaliștilor
2— 0, prin golurile marcate 
Rinne și Tialnen. Cu prilejul a- 
cestui turneu, vîrful de atao 
Kousa a fost grav aeddentat la 
genunchi, fiind supus unei ope
rații. Astfel, d nu va putea evo
lua în meciurile cu Steaua Bucu
rești în cadrul sferturilor de fi
nală ale „C.C.E."

CAMPIONATE 
germana (et. 14 — pri

ma din retur): Union Berlin — 
Dynamo Berlin 1—1, Aue — Dy- 
nariio Dresda 1—1, F.C. Karl 
Marx Stadt — Hansa Rostock 
1—0 Magdeburg — Lokomotive 
Leipzig 1—0. Riesa — Branden
burg 0—0, Frankfurt/O. — Zwickau
3— 1 (mec’ul dintre Jena și Erfurt 
a fost amin at). Pe 
locuri : Dynamo Berlin 21 
Dynamo Dresda 19 p Jena 16 p 
(un joc mai puțin), Brandenburg 
16 p ; pe ultimele : 11—13. Erfurt 
(un joc mai puțin), Riesa și Aue

a fost ulti-
a tatilnit pe

Victoria a reve- 
finlandezi cu 

de

R.D.

primele 
P,

cu cite 11 p, 14. Zwickau 7 p.
ANGLIA (et. 30). Din cauza 

timpului nefavorabil s-au desfă
șurat doar cinci meciuri : Liver
pool — Everton 0—2, Manchester 
Utd. — W.B. Albion 3—0, Coven
try — Southampton 3—2, Q.P. 
Rangers — Luton 1—1, Sheffield 
Wednesday — Tottenham 1—2. Pe 
primele locuri : Everton 62 p (30 
j), Manchester Utd. 59 p (29 j), 
Liverpool 54 p (30 j>, Chelsea 54 
P (27 j) : pe ultimele: 20. Aston 
Villa 25 p (28 j), 21. Birmingham 
22 p (29 j), 22. W.B. Albion 10 
P (30 j).

R.F GERMANIA (et. 24). Tot 
din cauza timpului neprielnic au 
avut loc doar patru jocuri: Wer
der Bremen — Dtisseldorf 7—3, 
Bayern Mtinchen — F.C. Koln 
3—1, Monchengladbach — Ntirn- 
berg 3—0, Kaiserslautern — 
Frankfurt/M. 1—1. Pe primele 
locuri î Werder Bremen 38 p, 
Bayern Munchen 34 p, MSnchen- 
gladbach 33 p (23 j); pe ultime
le : 16. Dtisseldorf 16 p, 17. Sa- 
arbrtlcken 15 p (22 j), Hanovra 
14 p (22 J).

ITALIA (et. 22). Atalanta — 
Sampdoria 2—1, Avellino — Pisa 
1—1. Bari — Juventus 0—3, Fio
rentina — Roma 1—1, Internazio- 
nale — Lecce 3—0, Torino — Mi
lan 2—0, Udinese — Como 2—2, 
Verona — Napoli 2—2. Pe prime
le locuri : Juventus 35 p, Roma 
31 p. Napoli 26 p.
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