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„Cupa României" la handbal feminin, edifia a IX-a

ȘTIINȚA BACĂU CUCEREȘTE TROFEUL A PATRA OARA

MARKKA PUICĂ ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PROBA DE 0 MILĂ LA CAMPIONATELE 
DE ATLETISM ÎN SALĂ ALE S.U.A.

Trei noi recorduri mondiale

® Victoria cu Chimistul Rm.
Duminică, la Timișoara și 

la Tg. Jiu s-au disputat jocu
rile etapei finale a „Cupei Ro
mâniei" la handbai-feminin. 
Confirmînd forma bună în care 
se află. Știința Bacău a între
cut pe Chimistul Rm. Vilcea 
intrînd. pentru a patra oară, 
in posesia trofeului.

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon). 
Atmosferă de adevărată finală 
în sala „Olimpia", unde s-au 
intîlnit în partida decisivă echi
pele Știința Bacău (antrenori 
Alexandru Mengoni și Coslel 
Petrea) și Chimistul Rm. Vil- 
cea (antrenor loan Gherhard). 
Ambele formații au oferit celor 
aproape 2000 de spectatori un 
meci de mare dramatism si de

La Miercurea 6iuc, într-o ambianță deosebită (Continuare in vag 2—3)

Vilcea — decisă in prelungiri
o foarte bună valoare tehnica. 
In cele din urmă. Știința a cîș
tigat cu 27—25 (14—11. 21-21), 
dar nu înainte de a asista la 
două repriz-e de prelungiri de 
cîte cinci minute. Echipa noas- 
tră campioană intră astfel pen
tru a patra oară in posesia 
„Cupei României", performan
tă pentru care merită cele mai 
calde felicitări.

Timp de 24 de minute din 
prima repriză. Chimistul a avut 
inițiativa, conducted de zece 
ori cu cîte un gol diferență, 
dar tot de atîtea ori studentele 
au egalat. în ultimele șase mi
nute ale primei reprize, hand
balistele din Bacău au început 
să-și organizeze din ce în ce

mai bine atacurile. Laurica 
Lunca a devenit dispecer și 
realizator de mare eficiență, 
in timp ce Mariana Tîrcă a 
fost de neoprit în aruncările 
la poartă. Din nou. portarul 
studentelor, Ioana Vasilca, a 
făcut o partidă excelentă. In
cepted din min. 32, Chimistul 
reface din handicap grație e- 
voluției de excepție a lui Edil 
Torok, care reușește egalarea: 
18—18 în min. 49. Un minut 
mai tîrziu, Știința are din nou 
avantaj, dar egalitățile din pri
ma repriză încep să se suc- 
ceadă : 19—19, 20—19 pentru
Chimistul, apoi 20—20. în min. 
58,50, Pcstrițu (Ch.) ratează 
singură cu portarul, apoi Știin
ța se află în atac, înscrie — 
(21—20, Popa) și iar : 21—21. 
Se intră în prelungiri — două 
reprize a cinci minute : 22—21

Ion GAVRILESCU

La o săptămină 
după desfășurarea 
campionatelor eu
ropene de atletism 
pe teren acoperit, 
unii dintre atleții 
noștri au evoluat 
intr-o altă compe
tiție, la fel de pres
tigioasă — campio
natele indoor ale 
Statelor Unite, la 
Madison Square 
Garden, la New 
York. Ne bazăm a- 
ceastă afirmație 
privind prestigiul 
întrecerii pe faptul 
că la New York 
au fost prezenți nu 
numai cei mai 
buni atleți de pes
te Ocean, ci și at- 
leți reputați din 
Uniunea Sovietică, 
România, Irlanda, 
Anglia etc (care 
n-au concurat la 
Madrid), dar și u- 
nii dintre cei mai 
de seamă partici
pant la C.E.. în 
frunte cu atleții 
din R.D. Germană.

Atleții noștrii au contat și de 
această dată printre competito
rii de marcă ai acestor impor
tante campionate. Astfel, ta 
cursa de o milă — 1609,35 m, 
Maricica Puică (antrenor Ion 
Puică) a obținut o victorie 
mult aplaudată de cei peste 
13 000 de spectatori prezenți în

tribunele mari săli sportive. Ea 
s-a impus în fața unei alte aler
gătoare române, Doina Melinte, 
sosită pe locul secund. Pe foi
le de concurs au fost notate 
performanțele : Puîcă — 4:35,00, 
Melinte — 4:35,30 (a treia s-a

(Continuare în pag. a 1-a)

ÎNTRECERI DE BUN NIVEL 
LA PATINAJ VITEZĂ

® Doua victorii românești in concursul international
® Au lost desemnafi noii campioni ai (firii

Finalele pe țară ale' „Cupei U. G. S. R.“ la schi

CEI MAI BUNI DIN 30.000 IN FRUMOASE DISPUTE

MIERCUREA CIUC. 2 (prin 
telefon). în pofida frigului 
(simbătă : — 29 grade, dumini
că :— 19 grade), ambianță plă
cută, de zile mari, pe baza 
sportivă de iarnă din locali
tate. Aici s-au desfășurat, con
comitent. concursul internațio
nal — ediția 1986, cu partici
parea a șase sportivi din R.D. 
Germană, campionatele na
ționale ale seniorilor și cele ale 
juniorilor, tinerii patinatori de 
viteză punctînd în toate clasa
mentele. Fiind de forțe sensibil 
egale, viteziștii noștri fruntași 
si partenerii lor de peste ho
tare au furnizat întreceri de 
maro luptă, pe o gheață cu 
un coeficient bun de alunecare.

Mult apreciată de public a 
fost proba de sprint (500 m), 
cîștigată de cunoscutul nostru 
alergător Dezidcriu Jenei cu 
40.6 sec. grație unui evident 
plus de tehnică in luarea tur
nantelor. A doua victorie ro
mânească a adus-o tot un pa
tinator din vechea gardă.

A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI
și CODOI — l.p. pentru Steaua, 
DĂNILA — eseu transf. de 
TOMA. A condus M. Galanda 
— București. (V, Apostol, 
coresp.).

Campionatul Diviziei „A” de 
rugby a fost reluat, fie pe te
renuri înghețate, fie acoperite 
cu zăpadă, ceea ce a solicitai 
mult echipele.

Atac dmamouist în meciul cu 
greu, acoperit cu zăpadă...

Scria I
LOCOMOTIVA PAȘCANI - 

STEAUA 6—15 (6—8). Oaspeții 
s-au desprins greu, abia după 
pauză. Realizatori : DAVID, 
MOȚ. GIUCĂL — cite un eseu 

ploieșteanul Ion Opincariu, 
care a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 1500 m. cu 
timpul de 2:06,8. Celelalte pro
be au revenit oaspeților.

De remarcat faptul că prin
tre protagoniști s-au intercalat 
și cîțiva juniori. Dornici de 
afirmare. Ileana Cleleșteanu, 
Edmond Cșeh, Nicolae Sandu 
si alți tineri talentați s-au an
gajat total în cursele cu muiț 
mai experimentații lor parte
neri. ceea ce a condus la dis
pute echilibrate. De altfel, ti
nerele Cerasela Hordobețiu 
(antrenor I. Armenciu), Mihae- 
la Dascălu (antrenor E. Uhlrich- 
Petric) si Emese Antal (an
trenor C. Gall-junior) au răs
turnat toate calculele, devenind 
campioane de senioare — la o 
vîrstă adolescentină — la cîte- 
va probe din programul ..na
ționalelor".

Troian IOANIȚESCU

/Continuare in pag 2—3)

Rapid, în condițiile unui teren 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

T.C. IND. MIDIA — R.C. 
GRIVITA ROȘIE 12—10 (6—7). 
Meci cu multe răsturnări de 
scor si un succes muncit al 
gazdelor. Au înscris : CALIN — 
3 l.p. și GH. MIRCEA — l.p.

Decor de basm, la sfirșit de 
săptămină, la Bușteni... Pretu
tindeni, albul imaculat al zăpe
zii, așternută peste poieni și

Și, totuși, slalomul atrage mereu, in jurul traseului, un public numeros.... 
păduri, fulgi de nea seînteind 
în soare, lume multă în jurul 
pîrtiilor si pe ele, lume igno- 
rind parcă temperaturile scăzu-

„A“ DE RUGBY 
pentru T.C. Ind., MORARU — 
eseu, T. RADU — drop și l.p. 
A arbitrat M. Popa — Iași. 
(L, Mihăilă, coresp.).

UNIV. 16 FEBRUARIE CLUJ- 
NAPOCA — C.S.M. SIBIU 4—12 
(0—6). Sibienii, mai buni, au 
cîștigat pe merit prin BECHEȘ 
— 2 eseuri și IGNAT — trans
formări. Pentru gazde a înscris 
MOROIAN — eseu, A condus 
P. Soare — București. (O. La- 
zăr, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 32—7 (9—7). Rea
lizatori : PALAGEAN — 2 e- 
seuri, DUMITRAȘ, GRlGORAȘ, 
CIOBANU și IRIȘESCU — cite 
un eseu, VASILIU — 2 l.p. și 
LIVĂDARU — transf. respec
tiv DUMITRU — eseu și BRE- 
ZARU — drop. A condus Gh. 
Huștiu — București. (I. Mîn- 
drescu, coresp.).

RULMENTUL BlRLAD — 
SP. STUDENȚESC 17—0 (3—0). 
ARHIP — 2 eseuri, ȘTEFANI- 
CA — eseu. SERGHIE — drop 
și DRANGA — transf. Arbitru, 
FI. Dudu — București. (M. Paiu, 
coresp.).

Seria a II-a
RAPID — DINAMO 0—10 

(0—10). Jocul l-a condus Dina
mo, cu un lot mai valoros, care,

(Continuare in pag. 2—3) 

te la minus 15 sau chiar mi
nus 18 grade, iubitori pasionați 
ai sporturilor de iarnă. în acest 
peisaj fermecător, străjuit de

Caraiman și Coștila s-a situat 
„scena" pe care s-au desfășurat 
întrecerile unei remarcabile (și 
excelente din punct de vedere

Componenții echipei sălăjene 
manifestîndu-și bucuria victoriei 
la sosirea ultimului schimb al 

ștafetei...
Fotografii de Aurel D. NEAGU

Noi etape în competiții divizionare 
: • LUPTE GRECO-ROMANE • TENIS DE MASA 
Ș • VOLEI MASCULIN • BASCHET

(Cronicile in pag. 2—3)

organizatoric) competiții de 
masă — „Cupa U.G.S.R." la 
schi fond si alpin, organizată 
în întîmpinarea celei de a 65-a

de 
cons- 
celei 

a sa.

aniversări a partidu
lui și a Congresului 
U.G.S.R. O competi
ție de frumoasă tra
diție, întrecerile 
la 1 si 2 martie 
fintind finalul 
de a 18-a ediții 
fapt subliniat de alt
fel cu justificată mîn- 
drie de către șeful 
Comisiei sport-turism 
a U.G.S.R., Efrem 
Cherteș, care ne spu
nea : „Este o compe
tiție care se organi
zează de mai mulți 
ani, inițiată din do
rința de a atrage oa
menii muncii, tineri si 
adulți, Ia mișcare în 
aer liber pentru re
creare și petrecere u- 
tilă a timpului lor 
liber... Vremea favora

bilă schiului, in această iarnă, in 
toate zonele, a creat condiții 
ca, de Ia startul Cupei pină Ia 
etapa finală, să fie angrenați în 
întreceri peste 30 000 de oameni 
ai muncii".

Finalele la care am fost mar
tori ta ultimele două zile ale 
săptămînii trecute, la Bușteni, 
au avut la starturi aproape 400 
de participanți, cei mai buni 
din județele lor. femei și băr
bați. care s-au întrecut la schi 
fond — ștafetă (echipe de cîte 
3 pe distanțele de 1 500 m — 
fetele și 3 000 m — bărbații), 
precum și în probe alpine. Cine 
erau de fapt concurenții fina- 
liști ? Firește, oameni ai mun
cii de diferite profesii, îndră
gostiți de acest frumos sport 
care este schiul. între ei. Gh. 
Cozanu, electrician la I.E.A.M. 
Sf. Gheorghe, Marcela Negrea, 
profesoară din Albac, FI. Iorda- 
che, metalurgist la Slatina. V. 
Oneț, miner de la Roșia, jude
țul Alba. Mihaela Berindei, teh-

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag. 2—3)



MULTE SCORURI STRINSE IN ETAPA DE „GRECO-ROMANE"
Duminică s-au disputat între- 

cerile celei de a doua etape a 
Diviziei „Au de lupte greco-ro- 
mane.

BUCUREȘTI. Așa cum amin
team în avancronica etapei, în 
Capitală au fost programate trei 
întîlniri. în cea mai interesantă 
dintre ele, echipa multiplă cam
pioană a țării — Dinamo — a 
primit replica formațiilor Meta
lul Rădăuți și Turbomecanica 
București. Firește, echipa Dina
mo, în componența căreia s-au 
aflat sportivi valoroși ca R- 
Strubert. N Zamfir, Gh. Savu, 
C. Ută. Șt Rusu, S. Herțea. I. 
Grigoraș, a obținut victorii cate
gorice în ambele întîlniri: 9—1 
cu Metalul Rădăuți și 10—0 cu 
Turbomecanica București. Dar, 
deși dinamovfștii au cîștigat la 
scor. întîlnirea lor cu sportivii 
din Rădăuți a fost destul de 
disputată. N. Zamfir (57 kg), Gh. 
Savu (62 kg) și S. Herțea (100 
kg !) au fost obligați să depună 
eforturi considerabile pentru a-i 
denăsi pe C. Filipov, R. Brașo
veanul și. respectiv. I. Lungoci.

întîlnirea dintre Metalul Ră
dăuți și Turbomecanica a fost 
mult mai dîrză și menținută sub 
semnul echilibrului pînă la în
cheierea meciurilor de la ulti-

■Ar ★
în sala P-.ognesul a lipsit doar 

foarte puțin să asistăm nu la 
una. ci la două mari surprize. 
Pentru că atît Metalul București, 
cît si Progresul — care concura 
în propria-i sală — au fost „ți
nute în șan** de Delta Tulcea, o 
formație bine condusă de „bă- 
trînul lup de... Dunăre" Ion 
Geambazu. în primul meci, cel 
dintre Delta și Progresul, rezul
tatul final a stat sub semnul e- 
chilibrului pînă la ultimele ca
tegorii. Bucureștenii luaseră un 
avantaj apreciabil, 4—1. după 
întîlnirile de la primele cinci ca
tegorii și se părea că vor obți
ne victoria Dar luptătorii tul
ceni au nedus, mai întîi, la li
mită handicapul, .3—4. după care 
au Ieșit învingători la două ca
tegorii și bucureștenii la una. 
Astfel rezultatul a devenit egal: 
5—5. Mult mai interesantă a fost 
partida dintre Delta și Metalul. 
După meciurile de la primele 
cinci categorii, oaspeții reușiseră 
să obțină tot atîtea victorii, adi
că ei conduceau cu 5—0 ! în 
continuare însă, luptătorii din 
Tulcea, mult prea siguri de vic
torie, au greșit de cîteva ori, 
iar metalurgiștii bucureșteni, că
rora le rămăseseră doar șansa 
egalării, au punctat de fiecare 
dată si... 5—5 ! „Duelul" celor 
două formații bucureștene s-a 
încheiat mult mai repede decît 
se aștepta Rînd pe rînd, gazdele 
s-au impus, detașîndu-se, mai 
întîi. cu 5—0 și apoi, la urmă
toarele categorii, au mai repur
tat două succese, cîștigînd, în 
cele din urmă, clar la puncte : 
7—3.

mele două categorii. Partidele 
V. Sbera (52 kg) — C. Aldea, 
C. Filipov (57 kg) — S. Dincă, 
R. Brașoveanu (62 kg) — T. Bre- 
zeanu, I. Babalean (68 kg) — 
T. Bucevschi, P. Puha (90 kg) — 
I. Ursea (primii sînț rădăuțenii) 
au ținut în permanență trează a- 
tenția spectatorilor prin dinamis
mul lor și desele schimbări de 
situație. în final, au obținut de
cizii de învingători V. Sbera, C. 
Filipov. T. Brezeanu, T. Bucev
schi și I. Ursea.

Datorită victoriilor realizate în 
ultimele două meciuri de către 
I. Lungoci (100 kg) și M. Crîș- 
maru (cîștigător, în mod sur
prinzător prin tuș, in partida cu 
tînărul B Mănăilă, de care era 
condus la puncte). Metalul Ră
dăuți a cîștigat întîlnirea cu sco
rul de 7—3. Nu este mai puțin 
adevărat că luptătorii din Ră
dăuți au avut o bună pregătire 
fizică pe întreaga durată a con
cursului, în timp ce doi sportivi 
bucureșteni, C. Țintea și M. Pe
trescu (de la care se aștepta mai 
mult), au prezentat unele slăbi
ciuni la acest capitol, situație în 
care n-au reușit să realizeze 
succesele așteptate.

Mihai TRANCĂ
★

în această reuniune s-au evi
dențiat: Cristian Vasile (cat. 52 
kg), Mircea Constantin (62 kg) 
și Cristian Albuț (90 kg) de la 
Progresul, Constantin Arapu (57 
kg) Leonard Gavriliu (74 kg) și 
Radu Contocenco (100 kg) de la 
Delta, Gheorghe Vasile (74 kg). 
Aurel Stancu (82 kg) și Adrian 
Alionte (130 kg) de la Metalul.

Costîn CHIRlAC

Cea de a treia întîlnire din 
Capitală, găzduită de sala Con
strucția, a reunit echipele C.S.M. 
Reșița, C.S.M. Craiova și Con
strucția București, întrecerile a- 
cestor formații fiind destul de 
echilibrate. în final, localnicii 
și-au valorificat avantajul tere
nului propriu, obținînd două vic
torii : 9—1 cu C.S.M. Reșița și 
6—4 cu C.S.M. Craiova. Craio- 
venii i-au învins, tot la limită 
(6—4) pe reșițeni. S-au remarcat 
luptătorii: N. Iordache și M. Țin- 
tea (Construcția), I. Zacotă și 
N. Toader (Craiova), Șt. Bălu- 
lescu, I., Urs (Reșița). (Nicolae 
ȘTEFAN, coresp.)

BAIA MARE. întreceri de bun 
nivel tehnic, dominate de luptă
torii localnici: SIMARED Baia
Mare — Metalul IURT Lugoj 
6—4. cu Bihoreancă Marghita 
8—2. Metalul IURT Lugoj — Bi
horeancă Marghita 8—2. (A. CRI- 
ȘAN, coresp.)

TG. MUREȘ. Mai mult de 1000 
de spectatori au fost prezenți în 
Sala sporturilor. Cu o formație 
mal omogenă, Steaua a cîștigat 
ambele întîlniri: 8—2 cu C.S.

Arad șl 7—3 cu Electromureș Tg. 
Mureș. Electromureș — C.S. A- 
rad: 6—3 (o dublă descalificare). 
(C. ALBU, ecresp.)

SLATINA. Sportivii de la Alu
miniu din localitate au reușit 
două victorii clare: 8—2 cu Ra
pid și 9—1 cu Electroputere Cra
iova. întîln'rea dintre cele două 
învinse a toti mult mai echili
brată șl s-a încheiat, cu victoria, 
la limită, a rapldiștilor (6—î). 
(C. BUCHEA, coresp.)

TG. JIU. Cele patru echipe 
prezente au înregistrat rezultate 
contradictorii: Cimentul Tg. Jiu
— Metalurgistul Băilești 9—1, cu
Minerul Motru 5—5, iar cu Mus
celul Cîmpulung 5—5. Minerul 
Motru — Metalurgistul Băilești 
6—4; Muscelu' Cîmpulung — Me
talurgistul 5—5. (O. VtLCEANU,
coresp.)

BUZĂU. întîlnirile din cadrul 
acestei grupe au fost foarte e- 
chilibrate și încheiate cu urmă
toarele rezultate: I.M.U. Medgi
dia — A S.A Buzău 6—4; cu In
dustria sîrmel Buzău 5—5; cu 
Prahova Ploiești 6—4; A.S.A. Bu
zău — Prahova Ploiești 7—3; cu 
Industria sîrmei Buzău 6—4. (D. 
SOARE, coresp.)

PIATRA NEAMȚ. Partide viu 
disputate șl echilibrate: C.S.M. 
Suceava — Ceahlăul P. Neamț 
6—4, cu Steagul roșu Brașov 6—4, 
cu S.C. Bacău 6—3 (o dublă des
calificare) ■ Steagul roșu Brașov
— S.C. Bacău 5—5. cu Ceahlăul 
P. Neamț 3—7. (C. RUSU, coresp.)

BRĂILA. Cele trei echipe, de 
valori apropiate, au realizat în- 
tilnlri echilibrate șl spectaculoa
se. Dunărea Galați — Progresul 
Brăila 6—4. cu C.S. Botoșani 
s—5: Progresul Brăila — C.S. 
Botoșani 6—4 (T. ENACHE-coresp.)

L.-U wj • -—

ECHIPAJUL C.S.O. SINAIA A CÎȘTIGAT 
CAMPIONATUL TINERILOR BOBERI

SINAIA, 2 (prin telefon). 
Campionatul național de bob 
rezervat echipajelor de tineret 
a avut condiții de desfășurare 
dificile. Deși la ora startului 
temperatura era de minus 9 
grade, stratul de zăpadă căzut 
în timpul nopții a îngreuiat a- 
lunecarea pe traseul de 1500 m 
al pîrtiei, cu 13 viraje, in trei 
manșe, toate disputate dumi
nică.

în manșa I. cu cel mai rapid 
start (primii 50 m) — 5,61, cu 
trecerea intermediară (1000 m) 
cea mai bună — 52,34, echipajul 
C.S.O. Sinaia (C. Nagy — M. 
Nistor) a realizat la sosire 
1:06,92, timp cu care s-a insta
lat pe primul loc, urmat de 
echipajele Tractorul Brașov (A. 
Ciobotaru — Cr. Coteanu) — 
1:07,45 și Neptun Cîmpina (V. 
Oatu — A. Aștileanu) — 
1:01,18. în coborîrea a doua, de
și a avut mici imperfecțiuni în 
parcurgerea virajelor 8 și 12, 
echipajul sinăian a obținut din 
nou cei mai buni timpi (5,62 — 
start, 52,57 — intermediar și 
1:07,28 — final), pe locul secund

sosind tot brașovenii, iar pe locul 
trei s-a clasa Carpați Sinaia (M. 
Ene — FI. Olteanu). Zăpada 
căzută în timpul primelor două 
manșe a făcut ca timpii reali
zați în ultima coborîre să fie 
mai slabi. Avansul de circa o 
secundă pe care-1 aveau față 
de următorul echipaj, precum 
și condițiile de concurs arătate, 
au determinat pe sportivii de 
la C.S.O. Sinaia să facă o cobo- 
rire ceva mai prudentă, dar 
si așa au avut cel mai bun timp, 
prin care și-au consolidat locul 
I în clasamentul final.

Clasament : 1. C.S.O. Sinaia 
(C. Nagy — M. Nistor ; — an
trenor D. Francu) 3:22,17 ; 2.
Tractorul Brașov (A. Ciobotaru 
— Cr. Coteanu) 3:23,39 ; 3. A.S. 
Neptun Cîmpina (V. Oatu — 
A. Aștileanu) 3:25,28 ; 4. A.S. 
Carpați Sinaia (M. Ene — FI- 
Olteanu) 3:25,48 ; 5. A.S. Poiana 
Cîmpina (D. Grosu — FI. Bu- 
joreanu) 3:29,50 ; 6. A.S.A. Bra
șov (M. Colceriu — D. Frijan) 
3:29,98.

Horațiu SIMA

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL (f)
(Urmare din pag. 1}

(Cervenciuc) pentru Știința, 
22-22 (Pestrea), 23—22 (Cer
venciuc), 23—23 (Torok), după 
prima repriză a prelungirilor. 
Imediat după reluare, 24—23 
(Nițoiu) pentru Știința, apoi 
24—24 (Pestrea), din nou a- 
vans pentru studente, 25—24 
(Tîrcă), și 25—25 (Maria Petre), 
în finalul celei de-a doua re
prize de prelungiri, Mariana 
Tîrcă transformă două arun
cări de Ia 7 m, stabilind scorul 
final, aducînd victoria Științei 
Bacău. Au marcat : Tîrcă 11. 
Lunca 5, Nițoiu 5, Cervenciuc
2, Popa 2, Darvas 1 si Butnă- 
rașu 1, respectiv, T6rok 10, 
Țipi 4, Maria Petre 3, Ionescu
3, Pestrițu 2, Pestrea 2 și Ro- 
mete 1. Au condus foarte bine

o partidă dificilă Al. Vîrtopea- 
nu și Șt. Georgescu, ambii din 
București.

în finala „mică", Rulmentul 
Brașov a disput de Hidroteh
nica Constanța cu 15—13 (4—6), 
la capătul unui meci în care, 
pînă în min. 33, handbalistele 
de pe Litoral au condus cu 
două și trei goluri. în finalul 
partidei, brașovencele s-au im
pus, In timp ce Hidrotehnica a 
resimțit tot mai mult absența 
Larisei Cazacu (pe parcursul 
partidei s-a accidentat și Că-1 
mui). Au înscris : Marian 4, 
Neică 3, Boriceanu 3, Oancea 
3, Blajinovics 1, Demeter 1, 
pentru Rulmentul, Cămui 5, 
Manea 3, E. Carapetru 2, Pi- 
rîianu 2, Mihăilescu 1 și Mo- 
toșcă 1. Au arbitrat bine Tr. 
Șchiopii și Al. Pohl, ambii din 
Timișoara.

SURPRIZE ÎN AMBELE
Simbătă și duminică s-au dis

putat partidele penultimei eta
pe a returului in campionatul 
masculin al primei divizii de 
volei. Trei victorii in deplasa
re, cite o surpriză in cele două 
grupe valorice: Ia Craiova și, 
respectiv. București ! Amănunte 
de la corespondenții noștri :

Grupa I valorică
UNIVERSITATEA C.F.R. 

CRAIOVA — C.S.M.U. SUCEA
VA 2-3 (9, —9, 10, 13, —13). 
Neașteptată surpriză în Bănie ! 
După două ere de joc viu dis
putat, oaspeții au cucerit ne
sperat cele două puncte. Stu
denții craioveni nu se aștep
tau la o replică atît de puter
nică din partea oaspeților și, 
din setul al doilea, au așteptat 
ca victori? să... vină de ia sine. 
Dar sucevenii, care alcătuiesc 
o echipă bătăioasă în toate 
compartimentele, n-au așteptat 
alte invitații la preluarea ini
țiativei. astfe! incit gazdele au 
mai cîștigat doar un set, cu 
greu ! Remarcări : Șteflea,
Mîndru, Mărginean și Lepădă- 
tescu de la învingători, Stro- 
berl de la învinși. Competent 
arbitrajul- C. Gogoașe — C. 
Murguiescu. (T. COSTIN)

EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA 
MARE — DINAMO BUCU
REȘTI 2—3 (—6, 2, 6, —11, —7). 
Peste 2 000 de spectatori au a- 
sistat Ia un joc frumos, care a 
durat două ore și 15 minute.

GRUPE VALORICE IA
Gazdele au excelat în seturile 
2 și 3, dar n-au mai făcut fa
tă asaltului dat de bucureșteni 
din setul 4. S-au evidențiat 
Arbuzov, Manole și Roiban de 
la localnici, Gheorghe, Enescu, 
Pop și Vrîncuț de la oaspeți. 
Bun arbitrajul: C. Șovăială — 
C. Păduraru. (A. CRIȘAN)

STEAUA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(2, 1, 13). Meciul, desfășurat în 
sala Steaua, în condiții ne- 
adecvate Diviziei ;,Â“ (plafon 
mai jos decît prevederile regu
lamentare, luminozitate scăzu
tă), s-a încheiat în numai 50 
de minute. Steliștii. de la care 
au lăsat impresie bună Pralea, 
Constantin și Dascăiu (acesta, 
mai ales prin serviciile sale 
puternice și eficiente), au do
minat fără eforturi deosebite 
o echipă care doar în setul 3 
a „schițat" cite ceva, în rest 
făcînd pur și simplu figura
ție. Fără probleme arbitrajul : 
C. Onrea — I. Armeanu. (Gh. 
LAZĂR)

CLASAMENTUL
1. Steaua
2. Dinamo
3. Explorări
4. Univ. C.F.R.
5. Politehnica
6. C.S.M.U.

23 23 0 69:10 46
24 20 4 64:27 44
24 11 13 45:49 35
24 6 18 34:57 30
24 6 18 28:59 30
23 5 18 22:60 28

GruDO a ll-a valorică
CALCULATORUL BUCU

REȘTI — A.S.A. ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ 1—3 (—9, —7, 
8, —10) ! Superiori la toate ca-

deizbaschlt FARUL CONSTANȚA, LA 0 PREMIERĂ...
în etapa a 23-a a campionate

lor naționale de baschet s-a în
registrat cea mai mare surpriză 
din ultima vreme : echipa Dina
mo București a fost învinsă, la 
Constanța, de Farul ! In clasa
mentele întrecerilor nu s-au pro
dus modificări importante. Re
zultate :

MASCULIN, GRUPA 1-6 :
FARUL CONSTANȚA — DI

NAMO BUCUREȘTI 1—0 : 83—82 
(40—45) ; al doilea meci se dis
pută luni. Echipa antrenată de 
Al. Botoș a realizat prima sa 
victorie (din istoria campiona
tului țării) asupra dinamoviștilor. 
Constănțenii au dominat în pri
mele 14 minute, apoi avantajul 
a alternat, pentru ca atunci cînd 
mai erau 8 secunde de joc, Băi- 
ceanu să înscrie coșul victoriei, 
pe deplin meritată. Au înscris : 
Băiceanu 26, Moldoveanu 25, Mă
năilă 14, Ilucă 8, Logofătu 6, Te- 
cău 4, respectiv Uglai 20, Nicu- 
lescu 17, Ionescu 14, Bărbulescu 
13, Braboveanu 4, Vincreanu 4, 
Iacob 2, David 8. Au arbitrat 
bine M. Oprea și C. Comăniță. 
(Cornel POPA — coresp.).

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 : 110—80 
(51—40) și 88—95 (46—48). Evolu
ții contradictorii : sîmbătă, bas- 
chetbaliștii de la I.C.E.D. au fă
cut o demonstrație de apărare 
agresivă și atac modern, cîști
gînd la o diferență concludentă: 
duminică, rapidiștii, (amintindu-și 
probabil că ocupă locul 3 în 
clasament), au fost mai agresivi 
în defensivă și au recuperat mai 
bine decît în ziua precedentă. 
Ca urmare, ei au condus chiar 
cu 6—7 coșuri. Spre final I.C.E.D. 
a revenit, dar cînd a ajuns la 
numai un punct, a ratat și a 
comis greșeli de tehnică, de care 
echipa Rapid a profitat cu promp
titudine, cîștigînd absolut meri
tat. Au înscris : Pogonaru 30+29, 
Grădișteanu 24+14, Voicu 17+21, 
Ciocan 6+5. C. loan 10+9, Tza- 
chis (și-a făcut e reintrare pro
mițătoare în partida de dumi
nică) 0+2, Mihalcea 3+0, Ivas- 
cencu 8+6, Păsărică 12+2, res
pectiv Mihai 23+11, Suciu 19+27, 
Dăescu 6+0, Becea 0+4, Popovici 
8+14, Ghiță 13+19, Gh. Dumitru 
7+6, Sipoș 4+13, Bănică 0+1. Au 
arbitrat : I. Antonescu — C. Du- 
mitrache — bine (într-un meci 
fără probleme), respectiv M. Al
dea — I. Olaru — tot bine, dar 
într-o partidă în care au avut 
de suportat din primele minu
te (!) protestele jucătorilor am
belor echipe. (D. STANCULESCU).

TG. JIU, 2 (prin telefon), 
în partida pentru locurile 5—6. 
TEROM Iași a dispus de Mu
reșul IMATEX Tg. Mureș cu 
29—22 (14—12), intr-un meci în 
care au avut permanent ini
țiativa. Marcatoare : Chirvase 
8, Anton 6, Oneț 4, Nisipeanu 
4, Alexescu 3, Cozma 2, Horga 
2, (TEROM). respectiv. Biro 5, 
Laszlo 5, Florea 4, Mozsi 3, 
Bărbat 3, Buciuman 1 și Ben- 
de 1. Au arbitrat : Tr. Popescu- 
și Șt. Marghescu (București. în 
jocul pentru locurile 7—8, Con
structorul Timișoara (Divizia 
,,B“) a întrecut pe Rapid Bucu
rești cu 21—19 (8—13). Au în
scris : Oncu 8, Cojocărița 6,
Covaci 4, Terjoc 2, Melintc 1, 
pentru învingătoare, Dobre 4,
Vasile 3, Stanciu 3, Oanea 3,
Borga 3, Oprea 2, Doiciu 1.
Au condus : M. Tănăscscu și 
I. Grigore, ambii din Pitești. 
Manole BĂLOI — coresp.

STEAUA — DINAMO ORADEA 
2—0 : 127—82 (63—52) și 102—89
(55—44). Campionii țării au avut 
o misiune ușoară în fața unei 
formații care a opus o oarecare 
rezistență doar în meciul de du
minică. Au înscris : Cernat 18+ 
19, Reisenbiichler 6+22, Opșitaru 
17+7, A. Netolițchi (11+4), Bră- 
nișteanu 13+3, V. loan 4+9, Că- 
pușan 22+6, Carpen 3+11, Scar- 
lat 15+7, Ermurache 14+14, Pin- 
tea 4+0, respectiv Gh. Pascu 9+
19, Flaundra 8+0, Rădulescu 27+
20, Kosa 7+4, Fodor 2+0, Antochi 
16+18, Costin 13+28. Arbitri : D. 
Oprea și N. Ionescu. (Valerian 
NETOLIȚCHI — coresp.).

GRUPA 7-11 :
C.S.U. BALANȚA SIBIU — UNI

VERSITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 2—0 : 92—76 (55—
35) și 96—80 (45—39). Coșgeteri :
Chirilă 33+35, Dăian 22+24 (5 de 
cîte 3 puncte), Bretz 14+13, res
pectiv Szabo 23+19, Moldovan 
14+20, Murășan 7+24. (Hie IO
NESCU — coresp.).

C.S.U. OȚELUL GALAȚI — PO
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
2—0 : 53—51 (28—25) și 85—79 (44— 
38). Coșgeteri : Cazanovsehi 18+ 
27, respectiv Moscalu 12+21. (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

FEMININ, GRUPA 1-6 :
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO

RUL CLUJ-NAPOCA — POLITEH
NICA SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI 2—0 : 94—75 (45—39)
și 83—72 (39—31). Două partide
de bun nivel tehnic și spectacu
lar, în care merite au ambele 
echipe, dar mai ales cea clujea
nă. Campioanele țării au domi
nat net întîlnirile datorită fap
tului că au prezentat un lot o- 
mogen, în care așa-ziselor jucă
toare de rezervă li s-a acordat, 
ca de obicei, încredere deplină 
(ceea ce nu s-a petrecut la ad
versare). S-au evidențiat Popa 
și Enyedi (,,U“), Moldoveanu și 
Zidaru (Politehnica). Au marcat: 
Jerebie 21+26, Kiss 11+19, Popa 
17+9, Margincan 3+0, Misăilă 12+ 
8, Enyedi 12+12, Dragoș 18+6, 
Costanașiu 0—3, respectiv Zidaru 
21+21, Roșianu 13+12, Ionescu 8+ 
4, Prăzaru-Mathe 12+8, Netolițchi 
6+13, Moldoveanu 15+12, Făgără- 
șanu 0+2. Au arbitrat bine C. 
George — D. Roșea (sîmbătă), 
C. George I. Georgiu (duminică). 
(Mircea RADU — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 : 65— 
86 (22—41) și 73—64 (40—35). După 
prestația foarte bună a bucu- 
reștenelor, timișorencele s-au re
vanșat la capătul unei întreceri 
în care au avut permanent ini
țiativa. Coșgetere : Catrina 16+16, 
BIîndul 14+17, Nagy 18+8, Bodea 
6+19, respectiv Ștefan 34+13, Ge
ra 16+9, Filip 10+6. Au arbitrat 
bine G. Dutka și C. Pop. (Con
stantin CREȚU — coresp.).

PROGRESUL STIROM BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
1—1 : 44—76 (21—40) și 90—85 (50— 
34). Primul meci a fost net do
minat de echipa Olimpia, care a

evoluat la adevărata ei valoare, 
dominînd lupta sub panouri și 
realizînd atacuri eficiente. De re
marcat procentajul excelent rea
lizat de Mariana Andreescu la 
aruncările din acțiune : 69%. Du
minică îftsă, învingătoarele de 
sîmbătă au fost de nerecunoscut, 
în vreme ce baschetbalistele de 
la Progresul s-au „bătut" exem
plar sub panouri, iar în atac au a- 
vut o mare eficacitate. Au marcat: 
Marina 18+24, Alixandru 6+29, 
Măringuț 9+22, Divoiu 2+0, Lam- 
hrino 2+0 Kapelovics 2+0, Cio
can 5+9, Nicola 0+6, respectiv 
Andreescu 25+34, Marinache 13+ 
0. Simioană 9+2, Cristea 13+23, 
Stingă 16+6, Bîră 0+11. Au arbi
trat bine I. Olaru — N. Constan- 
tinescu, respectiv Z. Raduly — 
O. Vestinian. (Octavian GUȚU — 
coresp.).

GRUPA 7-11 :
RAPID BUCUREȘTI — MOBILA 

C.S.Ș. SATU MARE 2—0 : 65—58 
(39—25) și 83—62 (39—28). După 
un prim meci ceva mai echili
brat, rapidistele l-au cîștigat la 
scor pe cel de al doilea. Coșge
tere : Cîrstoiu 14, Popa 14, Oprea 
10 (Rapid), Toth 15, Szoke 12, 
Leitner 11 (Mobila) — sîmbătă. 
respectiv Pîrvan 27, Cîrstoiu 26 
(Rapid), Așteleanu 24 și Toth 11. 
(Nicolae COSTACHE — coresp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. V1L- 
CEA — CRIȘUL C.S.Ș. 2 ORADEA 
2—0 : 89—69 (45—31) și 77—67 (39— 
36). în prima partidă, vîlcencele 
s-au impus de la început ; în a 
doua, jocul a fost mai disputat. 
Coșgetere : Petre 214-22, Nicolescu 
144-16, Manea 114-19, Barbu 194- 
11, respectiv Cutuș 104-27, chva- 
tal 244-0, Casetti 74-19. (Pavel 
GIORNOIU — coresp.).
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ÎNTRECERI VIU DISPUTAT
(Urmare din pag 1)

Iată invingătorii probelor 
concursului internațional : B : 
D. Jenei, la 500 m — 40,6, T. 
Piekarz (R.D.G.), la 3000 m — 
4:26,3, la 5000 m — 7:36,6, I. 
Opincariu, la 1500 m — 2:06,8; 
F: Gunda Keelemann (R.D.G.) 
la 500 m — 45,2, la 1500 m — 
2:20,0, la 1000 m — 1:29,5, la 
3000 m — 4:54,9. Clasamentele 
generale : (F) : 1. Gunda Kee
lemann 186,033 p, 2. Cerasela 
Hordobețiu 196,083 p, 3. Ibolya 
Szatmari 197,050 p ; (B) : 1. M. 
Thurner (R.D.G.) 175,206 p, 2. 
T. Piekarz 176,243 p. 3. S. 
Schinler (R.D.G.) 176,363 p. 4.1. 
Opincariu 178,502 p, 5. D. Jenei 
180,167 p, 6. N. Sandu 180,596 
P-

Tabloul de onoare al campio
nilor republicani la probele se
niorilor : Emese Antal (Mure

șul Tg. 
45,6 ; 
(Voința 
pia Mc 
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1:32,7 ;
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
Rezultatele concursului Prono

sport din 2 martie 1986
1. Como — Avelliino X ; 2. Fio

rentina — Atalanta X ; 3. Juven
tus — Udinese 1 ; 4. Lecce — 
Bari X ; 5. Milan — Verona X ; 
6. Napoli — Torino 1 ; 7. Roma 
— Internazlonale 1 ; 8. Sampdo- 
ria — Pisa 1 ; 9. Arezzo — Em- 
poll 2 ; 10. Brescia — Genoa 1 ;
11. Campobasso — Perugia 1 ;
12. Palermo — Cesena X ; 13.
Lanerossi Vicenza — Ascoli 1 ;

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : • 
1.794.963 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO A MĂRȚI
ȘORULUI DIN 2 MARTIE 1986

FAZA I: Extragerea I: 21 18 
52 81 89 4 22 5 1 19 ; extrage
rea a II-a: 65 86 53 10 17 28 63 
20 54 13.

FAZA A H-a: Extragerea a 
III-a: 13 50 72 89 10 55 35 70 28 
29 ; extragerea a IV-a: 6 17 15 
69 37 59 34 90 45 32; extragerea 
a V-a: 59 45 37 73 3 46 56 9 81 
8 ; extragerea a Vl-a: 1 32 65

75 54 53 
rea a V 
83 53 24 
26 18 23 
extrager 
3 14 17 
X-a: 56 
54 45.

FAZA 
a Xl-a: 
78 17 : 
74 44 1 1

FOND 
GURI: 6.
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DE MASAFEMININE LA TENIS

8

în spe- 
eforturi 
ele pri- 
putemi-

3—1 (6, —12, 12, 6). Gazdele, 
superioare la blocaj, obțin a 
patra victorie consecutivă și- 
cedează „lanterna". Remarcați: 
Ferariu, Zanfir, Pustiu și Căș- 
vean, respectiv Tutovan, Strauff 
și Ștreang. Arbitri : V. Ranghel 
— D. Rădulescu. (V. SECA- 
REANU).

C.S.U. ORADEA — RELONUL 
SAVINEȘTI 3—0 (7, 6, 10). Joc 
frumos. Cu excepția setului 3 
(cînd oaspeții au condus cu 
7—3), gazdele au dominat au
toritar. Sublinieri pentru Țer- 
bea, Teleagă, Băgăian, respec
tiv Rădulescu. Arbitri: N. Gă- 
leșanu — N. Dobre. (I. GHIȘA)

CLASAMENTUL
7. Elcond D.
8. ASA Electroni.
9. c.s.u.

10. Betonul
11. Tractorul
12. Calculatorul

24 16 8 50:35 40
24 14 10 52:40 38
24 11 13 44:48 35
24 11 13 44:49 35
24 10 14 43:53 34
24 10 14 43:60 34

vederea meciului cu Kuusysi

STEAUA iȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE
9 Fotbaliștii finlandezi sînt așteptați sil soseascâ

cursul zilei de astăzi
Așa cum se știe, miercuri, pe 

stadionul din Ghencea, Steaua 
va primi replica echipei finlan
deze Kuusysi Lahti, în cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni.

Continuîndu-și preparativele 
în vederea acestei importante 
partide, jucătorii formației cam
pioane au efectuat, ieri, pe 
unul din terenurile complexu
lui Ghencea, două antrenamen
te, unul dimineața, celălalt — 
după-amiază.

Au participat toți cei 16 com
ponent ai lotului și 
Ducadam, Stîngaciu, 
Bumbescu, Belodedici,

anume : 
Iovan, 

Bărbu-

if. 
6; 
li) 
m 
A

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
lescu, Weissenbacher, T. Stoica, 
Boloni, Majaru, Balint. Bălan, 
Pițurcă, Radu II, Lăcătuș, Pis
tol.

Fotbaliștii Stelei vor lua par
te astăzi la un nou antrena
ment, urmînd ca ei să-și în
cheie pregătirile mîine. Pentru 
ca terenul principal să se pre
zinte, la ora jocului, în condiții 
cît mai bune, organizatorii au 
luat măsuri pentru curățirea 
zăpezii așternute în urma nin
sorii.

Echipa Kuusysi Lahti este aș
teptată să sosească astăzi după- 
amiază, pe calea aerului.
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LOTUL DE JUNIORI 

U.E.F.A. ’88 — MECON BUCU
REȘTI 2—2 (0—0). în cadrul 
pregătirilor pentru meciul tur 
cu echipa similară a Turciei, 
din cadrul preliminariilor C.E. 
de juniori II, lotul U.E.F.A. 
'88 a susținut un nou meci de 
verificare. Au marcat : Moldo
van și Stanici, respectiv 
lexandru și Țugulan.

VICTORIA BUCUREȘTI 
F.C. ARGEȘ 3—0 (2—0).
înscris Augustin (min. 14 și 
și Tirchineci (min. 71). Victo
ria : Nițu — Vlad, I. Marin, 
Mirea, P. Petre — Mitracu, 
Ursu, Săndoi — Augustin, Nica.

1 BUCUREȘTI — 0 LIDERA AUTORITARA»

descu și Emilia Ciosu, 
cial, depunînd serioase 
pentru a se desprinde, 
mind o replică foarte . 
că din partea adversarelor, ju
cătoare. Ia rîndul lor, foarte 
bine cotate. De altfel, faptul că 
abia au întrecut cu 5—4 pe 
Juventus MILMC, într-un meci 
pe muchie de cuțit, spune mul
te. De notat, de asemenea, și 
victoria clară (aparent o sur
priză) obținută de Metalul C.S.S. 
Rm. Vîlcea în fața campioanei, 
Juventus MILMC, Maria Albo- 
iu, Maria Bogoslov și Anda 
Gîrbină reușind să se impună, 
am spune, fără drept de apel. 
Dintre numeroasele jocuri in
dividuale, menționăm : Bogoslov 
— Cheler 0—2 (—21, —20), Bo
goslov — Enulescu 2—1 (—15, 
21, 18), Ciosu — Bogoslov 2—1 
(—21, 19, 21), Bădescu — Gîr
bină 2—0 (20, 13). Bădescu — 
Bogoslov 2—1 (—19, 16, 20),
Ciosu — Aiboiu 2—1 (16. —17, 
18), Bădescu — Enulescu 2—1 
(17, —19, 15). Ciosu — Găgeatu 
2—1 (—11. 12, 15), Ciosu —
Enulescu 2—1 (17, —13, 15),
Blasko — Girbină 2—1 (—11, 
13, 11). Bogoslov — Blasko 2—1 
(—20, 19, 19). Au fost meciuri 
în care s-a făcut o mare risi
pă de energie, în care am asis
tat la schimburi deosebit de 
frumoase, într-un ritm sufocant, 
cu numeroase și palpitante răs
turnări de scor. Așadar, deocam
dată, Spartac C.S.S. 1 a reu
șit să se desprindă, dar aceasta 
nu înseamnă că disputa pentru 
întîietate s-a încheiat, pentru

RETURUL DIVIZIEI
(Urmare din pag. I)

sub impulsul lui Paraschiv, cu 
. alură juvenilă, a construit atac

după atac, fie cu înaintarea (cu 
!' numeroase „ruleuri" indicate pe

un teren cu zăpadă), fie cu o 
') linie de treisferturi în vervă

și cu cîteva noutăți interesan
te : pe aripă, un fost bober, 

' C. POPESCU (a creat numeroa
se faze, dintre care una con
vertită în eseu); fundaș, M. 
Toader, venit de la Farul „via“ 
Steaua, iar la centru, o pere- 

■ che inedită, M. Aid ea — G. Tu- 
. lunea. Al doilea eseu dinamo- 

vist a fost semnat de CHIRI- 
; CENCU. A transformat PODĂ-
’ RESCU. Dintre înaintașii mai
“ activi, cei din linia a 3-a, Za- 

fiescu, Doja și Marin, în timp 
ce Caragea n-a putut fi veri- 

i ficat, fiind eliminat (min. 25) 
pentru lovirea adversarului — 

! Nită, care l-a urmat pe tușă, 
pentru ripostă... Cuvinte de 
bine și pentru elevii lui H. 
Preda, care pe o „ploaie" de

A-

Au
38)

că Metalul C.S.S. Rm. Vîlcea și 
Juventus MILMC mai au posi
bilități și resurse să revină. 
Doar C.S. Arad a rămas mult 
în urmă.

REZULTATE TEHNICE: Meta
lul — Juventus 5—1 (Aiboiu 2 v, 
Gîrbină 2 v, Bogoslov 1 v, res
pectiv Cheler 1 v), Spartac — 
Metalul 5—1 (Ciosu 2 v, Bădes
cu 2 v. Tăriță 1 v, respectiv Ai
boiu 1 v'. Juventus — C.S. Arad 
5—3 (Enulescu 2, Cheler 2, Gă. 
geatu 1, respectiv Blasko 2 v, 
Măcean 1 v), Spartac — C.S. 
Arad 5—2 (Bădescu 3 v, Ciosu 
2 v, respectiv Blasko 1 v, Mă- 
eean 1 v). Metalul — C.S. Arad 
5—1 (Bogoslov 2 v, Aiboiu 2 V, 
Gîrbină 1 v, respectiv Blasko 1 v), 
Spartac — Juventus 5—4 (Bădes
cu 3 v, Ciosu 2 v, respectiv Che
ler 2 v, Enulescu 1 v, Găgeatu 
1 V> Emanuel FÂNTĂNEANU

SLATINA. In sala Sc. gen. 
din localitate, cele patru e- 

chipe au oferit partide de un 
bun nivel. REZULTATE: FAI- 
MAR B. Mare cu C.S.Ș. I.P.C. 
Slatina 5—2, cu Tractorul Bra
șov 5—4, cu Constructorul II 
Tg. Mureș 5—0; C.S.S. I.P.C. 
Slatina cu Tractorul 5—4, cu 
Constructorul 5—0; Tractorul — 
Constructorul 5—4. Pe primul 
loc în clasament a trecut Fai- 
mar B. Mare 11 p. (C. BU
CHEA — coresp.).

• Turneele celorlalte grupe 
Ga Craiova si Tg. Mureș) au 
început duminică după-amiază, 
urmînd să se încheie în cursul 
zilei de astăzi.

„A" DE RUGBY
atacuri adverse s-au apărat co
rect și au atacat periculos, ra- 
tînd un eseu — ca și... înscris 
— prin. T. Dumitru. A condus 
foarte bine buzoianul N. Caio- 
ian. (D. CALLIMACHI).

MAȘINI GRELE — POLI
TEHNICA IAȘI 3—3 (3—0). Un 
meci al ratărilor de ambele 
părți și un rezultat care ne
dreptățește, într-un fel, echipa 
oaspe, care a dominat copios 
în ultimele 20 de minute, scă- 
pînd... înainte cîteva eseuri ! 
Avînd un „XV“ mai omogen și 
mai puternic, „Poli" s-a văzut 
condusă, în min. 17, prin lovi
tura de pedeapsă realizată de 
BUGA, după ce pînă atunci (și 
după aceea...) ambele formații 
au ratat lovituri de pedeapsă în 
serie (ieșenii nu mai puțin de 
6 !). Gazdele au avut ocazia să 
se desprindă, după pauză (imn. 
49), dar Buga, dintr-o poziție 
excelentă, a trimis o l.p, pe 
lingă bară ! în reolică, studen
ții au ieșit mai . deciși la atac, 
au egalat (min. 55) prin DO-

Glonț. F.C. Argeș : Cristian — 
Voicu, Ștefan, Simion, Eduard 
— Ionescu, Badea, Toma — D. 
Zamfir, Jurcă, Stuparu. Au mai 
jucat : Eftimescu, Zlotea, Du
mitrescu. Călin, Iordache, Ae- 
lenei, Tirchineci, respectiv 
Pană, Tănase, Guda, Achim și 
Hristu. (C. Sterescu).

MUSCELUL ClMPULUNG — 
F.C. OLT 0—1 (0—0). A În
scris M. Popescu (min. 62).

Olt a aliniat formația : 
Laurențiu, Zamfir, 

Minea, M.
Donose, Bălăci — 

Pena. Au mai jucat : 
Cîmpeanu, Ionașcu 
Sorohan, Georgescu, 
~ ‘ coresp.)

F.C. 
Ciurea 
Despa, Eftimie 
Popescu, 
Turcu, 
Anghel, 
Andrei,
M. Leța. (P. Mateoiu

A.S. DROBETA TURNU-SE- 
VERIN — C.S.M. LUGOJ 1—1 
(1—1). Au înscris : Palea (min. 
43), respectiv Babei (min. 4). 
(S. Manafu — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— OLIMPIA SATU MARE 
3—1 (1—1). Au marcat Oancea 
(min. 24), Bolba (min. 53) și 
Varga (min. 81) pentru gazde, 
Erdelyî (min. 31) pentru oas
peți. Divizionara „A“ a folosit 
formația : Popa — Andreaș.

pectiv Mihăescu (min. 23 și 65). 
Dinamo : Bucu — Magda, Ivan, 
Mitici, Stănescu — Dragnea, 
Varga, D. Sava — Văidean, 
Mihăescu, Orac. Au mai jucat 
Prunea, Cristea și Jărcălău. 
(P. Enache — coresp.).

OȚELUL GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Au 
înscris Vaișcovîcî (min. 78, — 
din 11 m) și Rotaru (min. 89). 
în fața a 15 000 de spectatori 
au evoluat formațiile : Oțelul : 
Călugăru — Dumitru (C. 
Stan), Anghelinei, Bejenaru, 
Basalîc (Popescu) — Burcea, 
M. Stan (Posmac), Hanghiuc 
(Rotaru) — Vaișcovici, Ralea. 
Stamate (Antohi). Rapid : Toa
der — Marinescu, Grigore, Ba
coș, Cîrlan — Nuță, Teodores- 
cu (Mărginean), Șt. Popa (Pro- 
șteanu) — Damaschin II, Cloa
că, Manea. (Gh. Arseni — 
coresp.)

GLORIA BUZĂU — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 3—1 
(2—0). Au înscris Alexandres- 
cu (min. 20), Timiș (min. 43) 
și D. Georgescu (min. 65), res
pectiv Petrache (min. 59 — din 
11 m). Gloria a utilizat forma
ția : Lazăr — Năstase, Teodo- 
rescu, Stoica, Tulpan — Stan, 
Socarici, Profir, Timiș — A- 
lexandrescu. Julis. Au mai ju
cat Cristian II, Comănescu, FI. 
Marin, Mircea, Ghizdeanu, Ti- 
că. Balaur, Șumulanschi. D. 
Georgescu.

„CUPA SILVIU PLOEȘTEA- 
NU“ și-a disputat ultima etapă. 
Rezultate : I.C.I.M. BRAȘOV - 
MOBILA MĂGURA CODLEA 
2—5 (0—3). PRECIZIA SĂ CELE
— F.C.M. BRAȘOV (speranțe) 
1—1 (1—1). METROM BRAȘOV
— TRACTORUL BRAȘOV 2—5
(0—3). CIMENTUL HOGHIZ — 
UTILAJUL FĂGĂRAȘ 1—1 
(1—1). S-au disputat și meciu
rile restanță : TRACTORUL
BRAȘOV — CIMENTUL HO
GHIZ 0—0. UTILAJUL FĂGĂ
RAȘ — NITRAMONIA FĂGĂ
RAȘ 0—1 (0—1), MOBILA MĂ
GURA CODLEA si NITRAMO-
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Șunda, Șulea, Pascu — Vlătă- 
nescu, Neagu, Mureșan — Bol- 
ba, Giuchici, Oancea. Pe par
cursul întîlnirii au mai fost 
folosiți Leu, Varga, Trăistaru, 
Gușcan, Păuna. (C. Crcțu — 
coresp.)F.C.M. DELTA TULCEA — 
DINAMO BUCUREȘTI 2—2 
(2—2). Meciul s-a disputat sîm- 
bătă. Pentru gazde au înscris 
Magda (min. 27 — autogol) ș’ 
Grosu (min. 29), iar pentru 
Dinamo — Varga (min. 14) și 
D. Sava (min. 43). Dinamoviș- 
tii au evoluat 
Bucu — 
Stănescu 
D. Sava 
Orac. Au 
teren Prunea, 
che, Jărcălău, Dochia și Pișta- 
lu. Vineri, echipa tulceană e- 
voluase în compania Oțelului 
Galați. Scor : 0—2 (0—0), prin 
punctele înscrise de Ralea 
(min. 53) și Rotaru (min. 76). 
(P. Comșa — coresp.).

F.C. CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI 1—2 (1—1).
Meci jucat duminică. Au 
marcat Purcărea (min. 40), res-

fruntașele 
ambele 
disputa 
manșă. (C.

cu 
fi-

în formația : 
Magda, Ivan, Mitici,
— Dragnea, Varga,
— Văidean, Bănică, 
mai fost introduși în

Cristea, Iorda-

nia făgăraș, 
celor două serii, 
cîte 7 puncte, își vor 
nala într-o dublă 
Gruia — coresp.).

MUREȘTUL DEVA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 1—1 
(0—0). Golurile au fost înscri
se de Neag (min. 70), respec
tiv Cîrțu (min. 80). Diviziona
ra „A" a folosit formația : 
Sinescu — Negrilă, Tilihoi, Mă- 
năilă, Ad. Popescu — Gh. Po
pescu, Irimescu, Săndoi — 
Geolgău. Bîcu, Cîrțu. Au mal 
jucat Stănescu și O. Popescu. 
(I. Simion — coresp.).

F.C.M. BRAȘOV — CARPAȚI 
MlRȘA 3—0 (1—0). Au înscris 
Kramer (min. 8 și 52) și Cîm- 
pean (min. 75 — din penalti). 
F.C.M. Brașov a utilizat for
mația : Barba — Bălan, Lun- 
gu, Moldovan, P. Lucian — 
Șerbănică, Șt. Vasile, Mărgărit, 
Bența — Kadar, Kramer. Au 
mai fost utilizați Dragomir. 
Barbu, Cîmpean, Șoarece, Man- 
doca, Spirea. I.C.I.M. BRAȘOV 
— OLIMPIA RÎMNICU SĂRAT 
0—0 (G. Carol — coresp.).

în cadrul celei de-a 10-a e-

diții a „CUPEI 6 MARTIE", 
disputată în ultimele două zile 
în organizarea Asociației spor
tive Automatica, s-au înregis
trat rezultatele : MECON — 
ELECTROMAGNETICA 3—0 
(2—0). AUTOMATICA — GLO
RIA 6—0 (4—0) și MECANICA 
FINA STEAUA — VICTORIA 
(speranțe) 4—’. (0—1). GLORIA
— T.L.S.I.T. 4—1 (2—0), DA
NUBIANA — I.C.S.I.M. 3—1 
(2—1), AUTOMATICA — E- 
LECTRICA TITU 1—1 (1—0), 
(N. Tokacek — coresp.).

PROGRESUL VULCAN — 
SPORTUL STUDENȚESC 0—0. 
Meciul a avut loc sîmbătă. 
Sportul a aliniat formația : Za- 
riosu — M. Mihail, M. Popa. 
Cazan, Munteanu II — Țiclea- 
nu, Cristea, Burchel, Bozeșan
— M. Sandu. Terheș. Au mai 

, evoluat Speriatu, Pologea. Ră-
duțoiu și Olteanr Duminică. 
PROGRESUL VULCAN — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(0—0). Au marcat Beldie (min. 
61) și Ene (min. 70 și 83). (O. 
Guțu — coresp.).

PANDURII TÎRGU JIU — 
CHIMIA RÎMNICU VlLCEA 
1—3 (0—0). Au marcat Gugu 
(min. 64), respectiv Bica (min. 
60), Cîriete (min. 72) și Ghiță 
(min. 88). Divizionara „A" a 
evoluat în formația : Pavel — 
Lazăr. M. Preda, Basno, Cin- 
că — Bica, Carabageac, I. 
Gheorghe — Vergu, Verigeanu. 
Ancuța. Au mai jucat: V. Pre
da, Cîriete, Ghită, Voicu. Mo
toc. (M. Băîoi — coresp.).

F.C. BIHOR — F.C.M.U.T. 
ARAD 1—1 (1—1). Meciul s-a 
disputat în comuna Borș de 
lingă Oradea. Au marcat : O. 
Lazăr (min. 21). respectiv Țîr- 
lea (min. 35). F.C. Bihor : Ba
lazs — Dianu, Dumitrescu, 
Bizsok, I. Mureșan — Tămaș, 
N. Mureșan. Mihuț '— O. La
zăr. Nemțeanu, Kiss. Au mai 
jucat Lăzăreanu, Grosu. Bu- 
cico, lie. (I. Ghișa — coresp.)

JIUL PETROȘANI 
BRAD 2—0 (0—0). 
Muițescu (min. 59) și Găman 
(min. 88). (S. Băîoi

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
MINERUL CAVNIC 4—1 (1—1). 
Au marcat : Kulcsor (min. 11), 
Sălăjan (min. 47), Todor (min. 
69) și Pușcaș (min. 
pectiv Iliu (min. 17). 
șa — coresp.).

F.C.M. PROGRESUL
— RAPID 
(2—0). Au 
27 și 33), 
(min. 60). 
Marinescu,
— Cîrlan, 
Țîră, Damaschin II, Cioaca. Au 
mai evoluat Crăciur.escu, Teo- 
dorescu, Mărginean, Prostea- 
nu, Manea. (N. Costin — coresp.)

A.S. STEAUA MIZIL — ME
TALUL BUCUREȘTI 4—0 
(2—0). Au marcat Dumitrașcu 
(min. 7 — autogol). Galeș (min. 
38), Lazăr (min. 57 și 78). (R. 
Alexandrescu — coresp.).

INTER VASLUI 
PAȘCANI 1—1 (1—1) Au 
scris : Țibulcă (min. 20). 
pectiv Cărpuci (min. 38). 
Florea — coresp.).

PROGRESUL ODORHEI
C.S. T1RGOVIȘTE 0—1 (0—0). 
A înscris Petruț din 11 metri 
în min. 51. (I. Barta — coresp.).

— AURUL
Au înscris

— coresp.)

86), res- 
(I. Ghi-

BRAlLA 
BUCUREȘTI 2—1 

marcat Doboș (min. 
respectiv Șt. Popa 
Rapid : Toader — 

Grigore, Niță. Bacoș 
Goanță, Șt. Popa —

C.F.R.

nes- 
(M.

ROFTEI, din l.p., insialîndu-se, 
treptat, în jumătatea de teren a 
gazdelor. Dar, cum am subli
niat, șarjele lor n-au avut fina
litatea așteptată. Arbitarjul lui 
C. Stanca, din Constanța — ex
celent. (Tiberiu STAMĂ).

HIDROTEHNICA MILCOV 
FOCȘANI — FARUL 3—18 
(0—0). Joc bun al gazdelor, dar 
rutina — pînă la urmă — și-a 
spus cuvîntul. A arbitrat C. 
Udrea — București. (I. Mano- 
liu, coresp.). -

UNIV. TIMIȘOARA — ȘTI
INȚA BAIA MARE 6—3 (3—3). 
Realizatori: DOMOCOS — 2l.p., 
respectiv CANTEA — drop. A 
condus I. Vasilică — București. 
(C. Crețu, coresp.).

GLORIA P.T.T. ARAD — 
CONTACTOARE BUZĂU 9—7 
(9—3). Au marcat ASMARAN- 
DET — l.p. și transf. și CON- 
DUREANU — eseu pentru gaz
de. CIOFICA — eseu si DINU 
— l.p. A arbitrat S. Marin — 
București. (N. Străjan, coresp.).

în clasament conduc Steaua 
(seria I) si Dinamo (seria a 
Il-a), cu cîte 28 p.

„CUPA U.G.S.R.“ LA SCHI
(Urmare din vag. 1)

niciană, reprezentînd același ju
deț (și pentru a cincea oară !), 
S. Antohi din Brașov (și el un 
vechi participant: pentru a opta 
oară) etc.

Prima probă de concurs a 
fost cea de fond-ștafetă, dispu
tată pe platoul din preajma ho
telului „Silva" si a dat ciștig 
de cauză reprezentanților unor 
județe cu profile muntoase. Ia
tă primii clasați, fete : 1. Brașov 
(Ileana Olteanu, Maria Solovăs- 
tru și Ioana Forico), 2. Prahova 
3. Alba; masculin: 1. Sălaj (Mi
hai Vereș, Istvan Naghy si Mir
cea Moldovan), 2. Harghita, 3. 
Maramureș si Suceava. Pe e- 
chipe : 1. Brașov, 2. Prahova, 
3. Bistrița-Năsăud, 4. Suceava, 
5. Alba.

Probele de schi alpin s-au 
desfășurat pe o pîrtie de 450 m, 
pe Valea Jepilor. Rezultate, fe
minin. 19—25 ani: 1. Mirela 
Stănescu (Hunedoara), 2. Csilla

Petres (Harghita), 3. Daniela 
Tampa (Brașov); 26—35 ani : 1. 
Nuți Puchianu (Brașov), 2. Ne- 
lida Bucur (Hunedoara), 3. Ne- 
la Simion (Buzău): masculin, 
19—25 ani: 1. FI. Vintilă (Pra
hova), 2. I. Cervenschi (Hune
doara), 3. E. Laszlo (Harghita); 
26—35 ani: 1. P. Arpad (Har
ghita), 2. Gh. Bucur (Hunedoa
ra), 3. I. Țîrea (Prahova). Pe 
echipe: 1. Hunedoara, 2, Pra
hova, 3. Brașov, 4. Harghita, 
5. Covasna.

în finalul întrecerilor, un 
spectacol deosebit de plăcut — 
„Serbările zăpezii" — susținut 
de mici schiori (5—8 ani) de la 
patru unități prahovene : C.S.Ș. 
și Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Sinaia, Schi-club șl 
A.S. Caraimanul din Bușteni. 
Un tablou minunat prin voiciu- 
nea și frumusețea sa, subliniind 
și el izbutita manifestare de 
masă a celor mai buni schiori 
sindicaliști...



TURNEUL CELUR 5 NAȚIUNI LA RUGBY
Cu un interes deosebit au 

fost urmărite cele două partide 
ale etapei a treia din Turneul 

..celor cinci națiuni" la rugby. 
La Cardiff, ȚARA GALILOR a 
pierdut întilnirea cu FRANȚA, 
de care a fost întrecuta cu 
23—15 (11—9). Partida, desfășu
rată in fața a peste 65 000 de 
spectatori, a avut loc în condi
ții atmosferice nefavorabile 
(frig pătrunzător și vînt puter
nic, în rafale), dar pe un te
ren bun. Partida a fost condu
să de arbitrul scoțian Anderson. 
Au marcat — pentru Franța : 
încercări : Lafond (min. 17 și 
46). Sella (min. 42). Blanco 
(min. 76), transformări : La
porte (min. 46 și 76), drop : 
I.aporte (min. 12) ; pentru Țara 
Galilor : penalități : Thorburn 
(min. 2, 35, 44, 49, 59). Formația 
Franței s-a impus, în mod spe
cial. prin jocul foarte bun al 
liniilor dinapoi. învingătorii au 
folosit următoarea echipă : 
Blanco — Lafond, Sella, Char- 
vet. Bonneval — Laporte. Ber- 
bizier — Erbani. Joinel. Champ

— Condon, Ilagct — Garuet, 
Dubroca, Marocco. Cu această 
victorie si ținînd seamă că in 
ultimul meci, la 15 martie, 
Franța va juca la Paris cu An
glia. avînd — cel puțin teoretic
— prima șansă, se scontează că 
XV-le „cocoșului galic" poate 
cuceri în acest an primul loc 
al clasamentului competiției.

La Londra, pe Twickenham 
(60 000 de spectatori), ANGLIA 
a învins IRLANDA cu 25—20 
(9—10). în felul acesta câștigă
toarea ediției trecute. Irlanda, 
nu mai poate evita ultimul loc, 
chiar dacă în etapa următoare, 
pe teren propriu, va învinge 
Scoția. Au înscris — pentru 
Anglia : încercări : Richards 
(min. 43 și 78), Davies (min. 
64 și min. 18 — eseu de pe
nalitate !), transformări : An
drew (min. 19, 44, 64), penalita
te : Andrew (min. 40) ; pentru 
Irlanda : încercări : Ringland 
(min. 7), Mullin (min. 25), 
McCall (min. 79), transformări : 
Kiernan (min. 26). penalități : 
Kiernan (min. 54 și 67).

Campionatul mondial de handbal (m)

ÎN PRIMUL MECI AL SERIEI A ll-a, 
ECHIPA NOASTRĂ A FOST ÎNTRECUTĂ DE SUEDIA

, tț.țZLEN (SUEDIA). Peste 
11 pO'O de concurenți au partici
pat duminică. la cea de a 62-a 
ediție a faimoasei competiții de 
schi-mare fond „Vasaloppet". 
Pentru a doua oară consecutiv, 
victoria a revenit suedezului Bengt 
Hassis, cronometrat pe 85 km în 
3.48:55 (el a întrecut cu peste 10 
minute recordul competiției), 2. 
Anders Blomqvist (Suedia) 3.48:57, 
5. Hans Persson (Suedia) 3.49:00.

HEMS ED AL (NORVEGIA). Con
curs de sla’om super-uriaș con- 
tînd pentru „Cupa mondială". Pe 
primele locuri s-au clasat: 1. Pir- 
min Zurbriggen (Elveția) 1:37,44, 
2. Markus Wasmeier (R.F.G.) 
1:37.62, 3. Leonhard Stock (Aus
tria) 1 :38 78. în urma acestei 
curse. în clasamentul mondial al 
probei pe primul loc se află 
Wasmeier cu 65 p, urmat de

Marc Girardelli cu 56 p. în 
schimb, Girardelli ocupă primul 
loo în clasamentul general al 
„Cupei mondiale" cu 279 p (2. 
Zurbriggen 206 p).

PRIBAM (CEHOSLOVACIA).
Med amical de hochei: Ceho
slovacia — R.D. Germană 9—1 
(4—0, 0—0, 5—1).

LAHTI (FINLANDA). Austria
cul Klaus Sulzenbacher a cîști- 
gat proba de sărituri (227 p; 88 
m + 86,5 m) din cadrul com
binatei nordice contînd pentru 
„Cupa mondială". Comportîndu-se 
însă foarte bine în cursa de 
fond, vest-germanul Herman 
Weinbuch șl-a adjudecat victo
ria cu un total de 414,000 p. A 
fost urmat de norvegianul Geir 
Andersen 412,990 p și de Sulzcn- 
bacher cu 409,425 p. Herman 
Weinbuch esbe actualul lider al 
„Cupei" cu 110 p, față de cele 
86 p ale compatriotului său Tho
mas MUller.

FURANO (JAPONIA). Cursă 
feminină de coborîre pentru 
„Cupa mondială": 1. Maria Wal- 
liser (Elveția) 1:19.92, 2. Brigitte 
Oertli (Elveția) 1:20,11. 3. Laurie 
Graham (Canada) 1 :20,32. Walliser 
conduce cu 231 p în clasamen
tul competiției (2. Erika Hess — 
Elveția 21° p).

AARAU, 2 (prin telefon). Du
minică după-amiază au început 
jocurile turului principal al Cam
pionatului mondial de handbal- 
masculin. In primul meci al se
riei a Il-a, echipa României a 
întîlnit reprezentativa Suediei, de 
care a fost Întrecută cu scorul 
de 25—20 (11—11). Partida a înce
put în nota de superioritate a 
handbaliștilor români, care con
duceau în min. 10 cu 6—2, după 
o perioadă de joc bun, atent. 
Din acest moment, echipa sue
deză. masivă, cu o bună pregă
tire fizică, joacă din ce în ce 
mai „tare", uneori la. limitele re
gulamentului, ceea ce face ca 
diferența de scor să se micșoreze, 
sfîrșitul primei reprize găsindu-i 
pe adversarii noștri în plin 
avînt, ei reușind chiar să egaleze 
— 11—11 — în min. 29 printr-un 
gol marcat pe contraatac (în 
faza anterioară Dumitru fusese 
pur și simplu aruncat la pămînt, 
fără ca arbitrii -să acorde fault 
în favoarea echipei României).

La reluare, meciul se menține 
echilibrat pînă în min. 43, cind 
suedezii se distanțează la două 
goluri (17—15). A urmat o pe
rioadă în care slăbiciunile for
mației noastre au ieșit mai preg
nant în evidență (lipsa din e- 
Chipă, în continuare, a lui Stin
gă este un handicap greu de

surmontat, Drăgăniță, Folker șl 
Dumitru netlind nici ei în ple
nitudinea forțelor). In aceste 
condiții, suedezii ișl Îndreaptă 
toată atenția spre Măricel Vol- 
nea, care, de unul singur, nu 
poate să facă chiar totul, deși 
a marcat cele mal multe goluri 
în această partidă. Eșecul înre
gistrat diminuează serios șansele 
echipei României pentru o si
tuare în partea superioară a cla
samentului final al competiției. 
Pentru formația noastră au în
scris : M. Voinea 11, Dumitru 2, 
Ghimeș 2, Mocanu 2, Mirlcă 1, 
Drăgăniță 1 și Boroș 1 ; pentru 
suedezi au marcat : Hajas 7, 
Jilsen 6, Wlslander 4, Bengtsson 2, 
Carlsson 2, Jărphag 2, Oberg 1 și 
Carlen 1. Au arbitrat Țardașvili 
șl Taranușln (U.R.S.S.).

In alt meci al seriei a n-a, 
Ungaria a întrecut Islanda cu 
21—20 (11—12).

Marți, echipa noastră intilnește. 
la Geneva, reprezentativa Unga
riei.

Mircea COSTEA
Alte rezultate înregistrate in 

grupele preliminare : Iugoslavia — 
R. D. Germană 22—20 (10—9),
U.R.S.S. — Cuba 33—23 (13—12), 
Suedia — Danemarca 24—21 <12— 
11) Polonia — Spania 20—20 (10— 

9), R. F. Germania — Elveția 
18—17 (8—10).

Fotbal meridian»
CAMPIONATE NAJ1O- 
NALE: NUMEROASE 
MECIURI AMÎNATE

AU FOST DEPUSE
CANDIDATURILE

OLIMPICE PENTRU J.O.
ZURICH, 2 (Agerpres). — De

legațiile orașelor Barcelona, 
Belgrad, Albertville (Franța) și 
Cortina d’Ampezzo (Italia) au 
depus, la sediul Comitetului In
ternational Olimpic din Lau-
sanne, candidaturile oficiale 
pentru organizarea Jocurilor O- 
limpice de vară și respectiv, 
de iarnă, din 1992.

Astfel, pentru găzduirea ,,O- 
limpiadei albe" candidează 
Albertville, Anchorage (SUA), 
Berchtesgaden (RF Germania), 
Cortina d’Ampezzo. Falun (Su
edia), Lillehammer (Norvegia) 
și Sofia, iar pentru Olimpiada 
de vară — Amsterdam, Bris
bane, Birmingham. Paris. Bar
celona și Belgrad.

Decizia în ce privește atribui
rea organizării va fi luată de 
C.I.O. la 17 octombrie, cu prilejul 
celei de-a 91-a sesiuni a orga
nismului olimpic mondial, ce 
va avea loc la Lausanne.

MECIUL DE SAH 
KASPAROV - KARPOV

Federația internațională de șah 
(F.I.D.E.) a anunțat că meciul 
pentru titlul mondial dintre ma
rii maeștri sovietici Garri Kas
parov și Anatoli Karpov va în
cepe la 28 iulie, la Londra, și se 
va încheia cel mai tîrziu la 11 
octombrie, la Leningrad. S-a 
precizat că primele 12 partide 
ale meciului (prevăzut pentru 24 
de partide) se vor desfășura în 
capitala engleză, după care cel 
doi jucători se vor deplasa. în 
termen de o săptămînă, la Le
ningrad, pentru a doua jumătate 
a meciului.

Marc Girardelli, principalul pretendent la „Cupa mondială" la 
schiul alpin

ANGLIA (et. 31). Alte patru 
meciuri, au fost aminate simbă- 
tă, din cauza timpului nefavora
bil. Everton a dispus cu 2—0 de 
Aston Villa, consolidîniu-șl po
ziția de lideră a campionatului, 
deoarece Manchester United a 
pierdut în deplasare (0—1) la 
Southampton. Alte rezultate : Lu
ton — Sheffield Wednesday 1—0, 
Newcastle — Arsenal 1—0, —
mingham — Q. p. Rangers 
Manchester City — Oxford

. Meciul Tottenham — Liverpool 
urma să aibă loc duminică, dar 
rezultatul nu ne-a parvenit încă. 
Pe primele locuri : Everton 65 p 
(31 - j), Manchester United 59 p 
<30 j), Liverpool 54 p (30 j),
Chelsea 54 p (27 j), West Ham 
51 p (26 j) ; pe ultimele : 21. 
Birmingham 25 p, 22. w. B. Albion 
16 p.

R. D. GERMANA (et. 15). Un 
singur joc aminat (Sachsenring — 
Jena). Fruntașele au terminat la 
egalitateDynamo Berlin — Aue 
1—1, Dynamo Dresda — F. C. 
Magdeburg 1—1, Frankfurt/O. — 
F. C. Karl-Marx-Stadt 1—1, Bran
denburg — Union Berlin 0—1 !, 
Erfurt — Riesa 1—1, Lokomotive 
Leipzig — Rostock 3—0. Pe pri
mele locuri: Dynamo Berlin 22 p, 
Dynamo Dresda 20 p, Lokomotive 
Leipzig 17 p ; pe ultimele : 13.
Rostock 11 p; 14. Zwickau 7 p.

R. F. GERMANIA (et. 25). 
Două meciuri nu s-au disputat. 
Bayern Munchen a obținut o 
victorie prețioasă în deplasare 
(1—0) la Nurnbcrg, prin golul 
marcat de Rummenigge II. Re
cord de spectatori la acest meci : 
peste 65 000 ! Lidera campiona
tului, Werder Bremen a termi
nat la egalitate (1—1) la Mann-

Bir-
2—0, 
0—3.

heim-, Alte rezulta
te : Bochum — Le
verkusen 1—1, Fran
kfurt — Dortmund 
2—1, SaarbrUcken — 
Hanovra 2—1, 
— Stuttgart 
Diisseldorf — 
chengladbach _ . 
Pe primele locuri : 
Werder Bremen 39 p, 
Bayern Munchen 
36 p, Monchenglad- 
bach 33 p (un joc 
mai puțin) ; pe ul
timele : ~~__ ‘
dorf 18 p, 18. Ha
novra 14 
două jocuri i 
puțin disputate).

Koln 
2—1, 

Mon- 
2—0 I.

17. Diissel-

P (cu 
mai

CAMPIONATELE DE ATLETISM ÎN SALĂ ALE S.U.A.
Ceilalți atleți români partlzi- 

panți la întreceri au realizat ur-
mătoarele rezultate : 2 mile : 5.

(Urmare din pag. I)

clasat britanica Josephine White 
— 4:33,04).

Ca și cu cîteva zile în urmă, 
pe pista de la „Palacio de los 
Dcportes" din Madrid, pozițiile 
fruntașe ale clasamentului 
cursei feminine de 800 iarzl 
(804,67 m) și le-au disputat ace
leași concurente de la 800 m, 
Sigrun Ludwig (R.D.G.) și cam
pioana noastră Crîstieana Cojo- 
caru-Matej (antrenor Nicolae 
Mărășcscu). A fost o luptă 
toarte strînsă, campioana Euro
pei impunîndu-se cu 2:05,93. A- 
lergătoarea noastră a realizat 
2:06,65 m. A treia a fost ame- 
ricanca Delisa Walton-Floyd cu 
2:06,72. Cu acest prilej au 
fost înregistrate trei noi recor
duri mondiale. Astfel recenta 
campioană europeană Marita 
Koch s-a impus categoric în 
proba de 220 Iarzl. Ia capătul

căreia a fost înregistrată în 
22,89 s (vechiul record aparținea 
din februarie 1985. sprinterei 
americane Valerie Brisco- 
Hooks, ca 22,95). Alergătoarea 
Lynn Jennings a cîștigat cursa 
de 2 mile (3218,69 m) cu timpul 
de 9:28,15, care reprezintă un 
nou record mondial pentru a- 
ceastă distanță. Precedentul, de 
9:31,7, aparținuse, din 1983, cam
pioanei mondiale Mary Decker, 
în sfîrșit, al treilea record 
mondial a fost opera acestui 
neobosit săritor care este atletul 
sovietic Serghei Bubka. La o 
săptămină după ce la Los An
geles ridicase recordul lumii la 
5,94 m. acum tot el și-a mai 
îmbunătățit performanța cu un 
centimetru. El a trecut din a 
doua încercare Ia 5,70 m, 5,80 
m și. în fine, la 5.95 m. Din ce
le nouă recorduri mondiale la 
săritura cu prăjina, înregistrate 
în această iarnă. Serghei Bub
ka a reușit patru !

Margareta Keszeg 9:41,07 (a doua 
clasată, Cindy Bremser, cu 9:28,29 
a coborît și ea sub vechiul re
cord mondial) ; înălțime : Sorin 
Matei, ca șl sovieticul Rudolf Po- 
varnîțln, au fost eliminați la 2,20 
m (1 Jimmy Howard 2,34 m). Al
te performanțe : BĂRBAȚI : 60 
iarzi : Lee McRae (S.U.A.) 6,06 ; 
440 iarzi : Antonio McKay 
(S.U.A.) 47,60, Walter McCoy 
(S.U.A.) 47,62, Thomas Schonlebe 
(R.D.G.) 47,85 ; 1000 iarzl : Johny 
Gray (S.U.A.) 2:04,52 ; o milă :
Marcus . O’Sullivan (Irlanda) 
3:57,27 ; 60 iarzi garduri : Mark 
McCoy (S.U.A.) 6,95 ; lungime I 
Mike Conley (S.U.A.) 8,27 m ;
triplu ț Conley 17,34 m ; greuta
te : Greg Tafrais (Ș.U.A.) 21,01 
m; FEMEI 60 1: Jeanette Bol
den (S.U.A.) 6,57, Marlies G6hr
(R.D.G.) 6,62 ; 440 i : Diane Di
xon (S.U.A.) 52,52, Sabine Busch 
(R.D.G.) 52,70 ; 60 ig : Stephanie 
Hightower (S.U.A.) 7,44, Kerstin 
Knabe (R.D.G.) 7,46 ; lungime s 
Heike Drechsler (R.D.G.) 7,03 m, 
Jackie Joyner (S.U.A.) 6,97 m î 
Înălțime': Debbie Brill (Canada) 
1,97 m, Andrea Bienlas (R.D.G.) 
1,93 m.

SCOȚIA (et. 29). 
S-au disputat doar 
două jocuri : F. C. 
Dundee — Clyde
bank 4—0, Glasgow 
Rangers — Hiber
nian 3—1, pe pri
mele locuri : Mid
lothian 37 p (28 j), 
Dundee Utd, 35 p 
(26 j), Aberdeen
34 p (27 j), Celtic 
32 p (26 j); pe ultimele: a. uiyoe- 
bank 16 p (28 j), 10. Motherwell 
13 p (24 j).

FRANȚA (et. 31). Doar patru 
jocuri (din 10) au avut loc : Tou
lon — Nancy 1—0, Monaco — 
Marseille 0—0, Toulouse — Lille 
1—0, Rennes — Nice 2—0. tn ase
menea situație, nu s-au produs 
schimbări In fruntea clasamen
tului : Paris St. Germain 47 p 
(30 j), Nantes 39 p (29 j), Bor
deaux 39 p (29 j) ; pe ultimele : 
19. Strasbourg 20 p, 20. Bastia 
19 p.

UNGARIA (campionatul a fost 
reluat cu etapa a 20-a). Honved 
și-a mărit avansul In urma 
victoriei, cu 1—0, In fața lui 
Gyor, distanțîndu-se de Pecs, 
care a fost învinsă (cu 0—2) de 
Videoton. Alte rezultate : Bekes-

tnamtașii Keith Walwyn și John McPhail for
țează apărarea adversă. Aspect din meciul de 

cupă dintre York CUy și Liverpool.
Telefoto: A.P. — Agerpres

cupă

9. Clyde- csaba — Ferencvaros 1—1. Za- 
laegerszeg — Tatabanya 2—0, 
Slofok — Szombathely o—0, Cse- 
pel — Ujpesti Dozsa 0—0, Debre
țin — M.T.K. 1—2, Vasas — Vo
lan 2—2. Pe primele locuri : Hon
ved 31 p Pecs 25 p, Zalaegerszeg 
și Videoton cu cite 23 p ; pe ul
timele : 15. Volan 15 p. 16. Csepel 
13 p.

ITALIA (et. 23) : Juventus — 
Udinese 2—1 ; Roma — Interna- 
zlonale 3—1 ; Como — Avelllno 
1—1 ; Florentina — Atalanta 0—o; 
Lecce — Bari 1—1 ; Milan — Ve
rona 1—1 : Napoli — Torino 3—1; 
Sampdoria — Pisa 3—0.

Pe primele locuri : Juventus
Torino, cu 37 p, Roma 33 p și 
Napoll 28 p ; pe ultimele... 15. 
Bart 16 p. 16. Lecce 13 p.

fOTBMIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎN EGIPT
ALEXANDRIA, 2 (prin tele

fon). Selecționata noastră de 
fotbal a susținut cel de al doi
lea meci în Egipt. Ea a întîlnit, 
tot la Alexandria, în meci re
vanșă, reprezentativa țării gazdă, 
cu care, după cum se știe, ter
minase la egalitate în prima 
partidă, cu scorul de 2—2.

De data aceasta, fotbaliștii 
români au reușit să se impună, 
cîștigînd întîlnirea cu 1—0 
(1—0), prin golul marcat de 
Gabor. De la începutul jocului, 
echipa noastră și-a dominat 
partenerul de întrecere si, după 
cîteva bune situații de deschi
dere a scorului, a avut satis
facția de a marca un gol, care 
avea să fie golul victoriei. 
Klein a pătruns pe aripă, a 
depășit doi adversari, a urmat 
o centrare... ca la carte și

GABOR a reluat, imparabil, cu 
capul. Era minutul 38 al 
partidei.

în continuare, jucătorii egip
tenii au încercat să echilibreze 
meciul, dar selecționata română 
s-a apărat organizat, înlăturînd 
mereu pericolul de la poarta 
lui Lung, care, la rîndu-i. a 
avut cîteva intervenții salutare.

Antrenorul Mircea Lucescu a 
folosit formația : Lung — 
Rodnic, Zare, Iorgulescu, Ungu- 
reanu — Mateuț (min. 82 Mo
vilă), Andone, Hagi, Klein — 
Coras (min. 87 Petcu), Gabor 
(min. 65 Damaschin).

De menționat că în min. 41 
echipa noastră a rămas în zece 
jucători, ca urmare a eliminării 
— cu prea mare ușurință — a 
lui Hagi.

Constantin F1RĂNESCU
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