
Finalele pe țară ale Dinamoviadei de schi

O REUȘITĂ COMPETIȚIE 
SPORTIVĂ DE MASĂ

într-o atmosferă tipic hiber
nală, cu ghirlande de gheață 
si o superbă mantie albă, fru
moasa stațiune turistică Seme- 
nic a găzduit, zilele trecute, 
finalele Dinamoviadei de schi 
pe M.L, amplă manifestare 
sportivă de masă, Înscrisă pe 
agenda etapei de iarnă a celei 
de a V-a ediții a marii noastre 
competiții naționale „Daciada".

Muntele Semenic a trăit săr
bătorește acest important mo
ment sportiv, organizat irepro

Una dintre cele mai pasionante probe a 
fost ștafeta de 3X5 km. In imagine, efec
tuarea unui schimb. Foto : S. LUCACI

ii IN VEDEREA CAMPIONATELOR MONOIALE, VOLUMUL DE MUNCA
LA ANTRENAMENTE S-A DUBLAT FAȚĂ DE ANII TRECUȚI"

11*
xispunaL

declară CONSTANTIN NICOLAE,
secretar responsabil a| F.R. Hochei

Aflați in plin sezon, hocheiștll 
noștri sînt deciși să aibă o com
portare onorabilă în apropiata 
întrecere a Campionatului mon
dial. grupa „C“, ei vizlnd reveni
rea în grupa imediat superioară.

Ce s-a întreprins pentru ca ho
cheiul românesc să aibă o re
prezentare dt mal bună în apro
piata și imporfânta întrecere?

Ne-a răspuns prof. Constantin 
Nicolae, secretarul responsabil al 
Federației Române de Hochei :

„Analizînd cu mare responsabi
litate necalificarea echipei de se
niori în grupa «B» a Campiona
tului mondial la turneul de anul 
trecut, din ’ Franța, plenara F.R. 
Hochei a luat o serie de măsuri

întrecerea pe echipe a boxerilor

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE
ÎN PRIMA ETAPĂ

Cele opt formații participan
te la Campionatul național de 
box pe echipe, Divizia „A", au 
luat startul într-o nouă ediție 
a tradiționalei competiții. Așa 
cum era de așteptat, prima eta
pă s-a încheiat cu victoria gaz
delor, iubitorii sportului cu mă
nuși din Constanța, Brăila și 
București avînd satisfacția să-și 
vadă 
Cele 
le -au 
(10—2 
B. C.

reprezentanții învingători, 
mai categorice victorii 

obținut echipele Steaua 
cu S. C. Muscelul) și 
Brăila (10—2 cu A.S.A. 

Buzău). Farul a trecut destul 
de ușor de Metalul București, 
cîștigtnd cu 9—3, iar Dinamo 
a obținut punctele victoriei in 
fața formației B. C. Galați, pe 
care a intrecut-o cu 7—5. Dar 
iată amănunte de la meciurile 
susținute de marile favorite ale 
competiției, 
Dinamo.

STEAUA 
LUL 
ta, 
s-au 
sala 
gala 
S. 

echipele Steaua și

— S. C. MUSCE-
Duminică diminea- 

zeci de spectatori
10—2.
cîteva ..._ ...________
îndreptat încrezători spre 
Giulești, pentru a urmări 
de box dintre Steaua 

C. MusceluL Și trebuie 
spunem că nu au avut ce 
greta. în ambele formații 
evoluat pugiliști cunoscuți, . .. 
frumoase cărți de vizită. Nor-

și 
să 

re- 
au 
cu

șabil de I-J. Caraș-Severin al 
M.I., la colaborare cu federa
ția de specialitate si organele 
locale, sub îndrumarea si con
ducerea Consiliului politic al 
M.I.

Așa cum sublinia Oprea Pă- 
unescu. instructor cu probleme 
de sport in cadrul Consiliului 
Politic al M.I., .această între
cere tradițională a realizat in 
ultimii ani un serios salt cali
tativ, reușind, intr-un mod efi
cient, să extindă practicarea, pe 

scară tot mai ma
re, a disciplinelor - 
cu un pronunțat 
caracter aplicativ".

în cele trei zile 
de concurs și-au 
disputat întâietatea 
peste 200 de spor
tivi, cadre, elevi și 
militari in termen, 
care au demonstrat 
cu prisosință Să 
posedă multe din 
tainele sporturilor 
sezonului alb. Ală
turi de o foarte 
bună pregătire fi
zică a tuturor con- 
curenților, merită 
să fie evidențiat și 
aspectul tehnico- 
tactic superior e- 
dițiilor anterioare 
(abandonurile fiind 
rare, iar acciden
tările lipsind in 
totalitate).

Sportivii au o- 
norat cum se cu
vine finalele Dina
moviadei, Întrece
rea avînd o aleasă
Marcel POPESCU

(Continuare 
in pag. 2-3)

care au vizat, în primul rind, 
eliminarea unor lipsuri constata
te în pregătirea echipei naționa
le, remanierea lotului (prin In
troducerea unor mal tineri ho- 
cheiști) șl a colectivului tehnic. 
Avînd ta vedere că, ta acest an. 
Campionatul mondial, grupa va. 
lorică «C», se desfășoară deose
bit față de trecut (adică echipe
le participante stat împărțite în 
două serii; reprezentativa Româ
niei face parte din seria *A*. 
alături de Norvegia, Danemarca. 
Spania, Coreea de Sud; din seria 
«B» fac parte R.P. Chineză, Un
garia, R.P.D. Coreeană, Australia 
și Bulgaria) pregătirile au fost 
astfel concepute Incit vizăm ocu-

ar-

mal, militarii au cîștigat lejer, 
dar scorul ar fi avut dimensi
uni mai... rezonabile dacă in 
meciul „semimijlodilor" Mircea 
Pasmagiu (Steaua) și Constan
tin Marcel (SC Muscelul),
bitrii nu l-ar fi gratificat pe 
bucureștean cu o victorie,.ne- 
meritată.

Dintre cele 11 partide dis
putate, s-a detașat, prin dîrze- 
nia și frumusețea ei, cea din
tre fostul campion al „penelor", 
Costin Stancu (Steaua), și Ion 
Cruceru (SC Muscelul). Stelistul 
a boxat de această dată așa 
cum dorim să o facă de foar
te multă vreme. El a avut In 
muscelean un adversar reduta
bil, care a atacat aproape con- 
tiriuu, fără să-și amintească ce 

. este „pasul înapoi". în această 
situație, Stancu a adoptat o 
manieră de luptă care îi face 
cinste : în locul evitării contac
tului cu omul din față, al es
chivelor exagerate, el a răspuns 
prompt la schimburile propuse 
de Cruceru. A demonstrat că 
poate să o facă cu succes și, în 

%
Petre HENȚ 

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)
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Sâptâmlno aceasta,

sub genericul „Daeiadci* i

ALTE TREI FINALE LA
VATRA DORNEI Șl SEMENIC

Din nou o săptămină bogată 
în acțiuni sportive de masă 
înscrise sub genericul „Dacia- 
dei“. într-adevăr, începînd de 
luni și pînă joi. frumoasa sta
țiune Vatra Dorinei este din 
nou gazda unor atrăgătoare în
treceri cu mii de competitori 
la startul primelor faze 5 fi
nalele „Cupei U.T.C." la bia- 
tlon, categoria 14—15 ani- Pîr- 
tiile argintii de pe Semenic vor 
reuni, sîmbătă și duminică, zeci 
de schiori din toate județele 
tării, tineri și tinere oe își vor 
disputa întâietatea în finalele 
„Cupei U.T.C." ja schi alpin și 
schi fond, ambele concursuri 
fiind rezervate categoriei 14—19 
ani.

Alte numeroase manifestări 
și acțiuni sportive locale de 
masă vor întregi voluminoasa 
agendă a „Daciadei" din a- 
ceste prime zile ale lunii 
martie.

parea primului loc în serie, fapt 
care ne asigură Intrarea In tur
neul final al grupei șl șanse spo
rite. în vederea promovării în 
«B», în oare se califică primele 
două clasate în turneul final.

Ce a apărut nou față de trecut 
în pregătirea echipei naționale ? 
Volumul de muncă la antrena
mente s-a dublat față de anii 
trecuți, ajungîndu-se ca, în acest 
sezon, să se efectueze circa 1200 
ore de pregătire. In același timp, 
pentru a păstra o continuita
te în pregătirea sportivilor, in 
sezonul 1935—86 sistemul compe- 
tițional intern a fost modificat, 
asigurîndu-se — alături de orga
nizarea unor turnee (simple șl 
duble), după modelul C.M. — și 
o întrecere sistem divizie, Ia care 
au luat parte cele mal bune pa
tru echipe din țară.

Sezonul internațional a cuprins, 
tot în perioada de care vorbesc, 
un număr de 19 întâlniri interna
ționale. Meciurile au constituit 
un bun prilej de verificare a po
tențialului hochelștilor noștri în 
compania unor adversari bine co
tați pe plan internațional. Am 
reușit să ne impunem în fața e- 
ehipelor din țările cu hochei a-

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2—3)

Avînd în program 
liatlonulul mic (500, 
3000 m la fete, 500, 
5000 m la băieți) 
republicane de patinaj viteză re
zervate seniorilor șl juniorilor I 
s-au desfășurat concomitent, 
sîmbătă șl duminică, pe pista 
naturală din Miercurea Cluc, cel 
mai tineri alergători avînd pri
lejul să puncteze și in clasamen
tele seniorilor. Luind startul în 
comun, cel 37 de participant la 
actualele campionate, care de 
data aoeasta și-au disputat di
rect întiletatea, au făcut uz de 
întregul lor arsenal fizic șl teh
nic pentru a obține un loc cît 
mal bun. întrecerile ne-au oferit 
o imagine reală a diferenței va
lorice dintre seniori șl... -noul 
val“ și, totodată, au constituit 
o probă a adevărului, a efortu
rilor depuse de unii și de alții 
în procesul de Instruire.

în acest context, experimenta
ți! patinatori Ion Oplncarlu, noul

probele po- 
1500, 1000 șl 
3000, 1500 și 

campionatele

Proletari din toate țările, tmifi-oă !

Marți 4 martie 1986

Cu o zi înaintea meciului steaua — tfuusijsi Labti

AMBELE „TABERE"
ÎȘI BESÂVlRȘESC PREGĂTIRILE
9 Campioana țării noastre își repetă .schemele" 
0 Fotbaliștii finlandezi speră ca timpul să le fie un pre
țios aliat ț Ambele echipe au făcut ieri un antrenament 

pe terenurile de la „Complexul Ghencea"
O singură zi ne mai desparte șase componenți ai echipei de

de prima manșă a meciului 
Steaua — Kuusysi Lahti, din 
cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni. 
Apropierea — la 24 de ore — 
de acest important eveniment 
fotbalistic, așteptat cu mare 
interes, se face simțită, firește, 
in ambele tabere.

Jucătorii formației noastre 
campioane, cu toții perfect să
nătoși, după cum ne asigură dr. 
Marcel Georgescu, au luat par
te, ieri, la penultimul antre
nament, la un joc-școală des
fășurat pe unul' din terenurile 
„Complexului Ghencea". Pro
babilii titulari (care au primit 
replica, dacă se poate spune 
așa, unui „unsprezece" alcătuit 
din jucătorii de rezervă plus (Continuare in oag 2—3)

Aspect din timpul antrenamentului efectuat de Steaua, ieri, pe 
unul din terenurile „Complexului Ghencea" Foto : Iorgu BĂNICĂ

SPORTIVI ROMANI - VICTORIOȘI

IN CONFRUNTĂRI
SOFIA, 3 (Agerpres). Spor

tivul român Iulian Rișnoveanu 
s-a numărat printre învingăto
rii tradiționalului concurs in
ternațional de lupte libere des
fășurat la Hașkovo (Bulgaria), 
în finala categoriei 90 kg, Iu
lian Rișnoveanu l-a întrecut pe 
campionul bulgar Stolan Nen- 
cev, pe locul trei clasindu-se 
luptătorul polonez Leszek Szo- 
ta. în limitele categoriei 68 kg, 
Aron Cîndea (România) a ocu
pat locul trei.

ie (alinai liteiă TIMCnCTIII 
ți juniorilor IINCKEIUL ÎN PRIM PLAN

(ultimii doi laureați la 
de 500 șl, respectiv, 5000 
demonstrat încă o dată 
face munca și perseve- 

condițille precare ale 
datorită

și selec- 
pregătlre 

A.S. Me- 
s-au an-

campion absolut al țării la se
niori, Dezideriu Jenei și Andrei 
Erdelyi ’
probele 
m) au 
ce pot 
renta în 
unui timp nefavorabil, 
căruia au fost nevoițl să se pre
gătească mal mult pe... uscat, el 
reușind să se mențină în prim- 
plan. De partea cealaltă, cîțiva 
iuniori, deja cunoscuți 
ționațl în Centrul de 
olimpică de pe Ungă 
canlca fină București, 
gajat din start în lupta pentru 
un loc pe bodlum la o probă 
sau alta. Ploieșteanul Nicolae 
Sandu, situat in final pe locul 
trei în clasamentul general al 
seniorilor șl pe prima poziție la 
categoria lui de vârstă (juniori 
I) se anunță ca un poliatlonist 
de nădejde, Tlbor Becze, din 
Miercurea Ciuc, și Daniel Csata, 
din Brașov, s-au prezentat ta 

„speranțe") au repetat, cu a- 
cest prilej, unele scheme da 
joc, antrenorii Emerich Jenei 
și Anghel Iordănescu interve
nind ori de cite ori au găsit 
de cuviință. Astăzi, cei 16 
componenți ai lotului (Duca- 
dam, Stîngaciu, Bărbulescu, 
Belodedici, Bumbescu, Iovan, 
Weissenbacher, Bălan, Majaru, 
Stoica, Boloni, Balint, Rada II, 
Pițurcă, Lăcătuș, Pistol) își 
vor încheia pregătirile printr-o 
ședință de antrenament care 
va avea loc, de asemenea, pe 
un teren secundar. Așa cura 
este firesc, organizatorii mani-

Gheorghe NICOLAESCU

3 (Agerpres). 
internațional

INTERNAȚIONALE
BUDAPESTA, 

în concursul 
de judo de la Budapesta, spor
tivul român Gheorghe Dani a 
terminat învingător la categoria 
60 kg, fiind urmat de Renella 
(Italia), Csak (Ungaria) și Kim 
Chun Kho (RPD Coreeană). La 
categoria peste 95 kg, Mihai 
Cioc (România) s-a situat pe 
locul doi. La întreceri au parti
cipat 138 de concurenți.

progres, depășind o serie de a- 
lergătorl mult mal rutlnați. Iar 
mureșenii Edmond Cseli. Csaba 
Madaras șl bucureșteanul Orlan
do Cristea au arătat deosebite 
calități de sprinteri.

In confruntările feminine a fost 
șl mal evidentă ambiția repre
zentantelor tinerei generații de a 
ajunge cit mal, în... față. Sti
mulate de posibilitatea de a 
obține o dublă victorie, sibianca 
Cerasela Hordobețiu a devenit 
campioană absolută a senioarelor 
și junioarelor mari, iar brașo- 
veanca Mihaela Dascălu șl mure- 
șeanca Emeșe Antal au urcat pe 
ce mai înaltă treaptă a podiu
mului de premiere la probele de 
3000 și, respectiv 500 m la vîrsta 
junioratului, toate titlurile puse 
in joc afllndu-se în mîinlle tine-

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag 2—3)



SE EXTINDE ARIA PERFORMANTEI... TREI ECHIPE FEMININE PATINATORILOR AR
SUCEAVA, 3 (prin telefon). 

Noua sal de atletism din com
plexul sportiv sucevean Areni a 
găzduit, in premieră, o finală a 
unui concurs republican — cea 
a atletilor juniori de categoria a 
Hl-a. De o valoare apropiată 
celor de ia ediția trecută. între
cerile au relevat. în primul rînd, 
puternic.' ofensivă" a centrelor 
atletice provinciale (care și-au 
apropriat 10 titluri) în disputa cu 
reprezentanții Capitalei (o sin
gură victorie!). în aceeași ordine 
de idei se cuvine 
nat și faptul 'îă 
atletismului iuvenil 
cie a- cucerit un 
de locuri fruntașe, 
zentanții s 14 centre, dintre care 
unele cu mai puțină sau chiar 
fără j *radiție atletică privind 
activitatea eompetițională în 
timpul iernii, cum sînt Cărei, 
Călărași A^jud, Odorheiul Se
cuiesc ș.a. în acdst timp, bucu- 
restenii au urcat numai de opt 
ori pe podium. Desigur că a- 
ceastă extindere a ariei perfor
mantei, la respectiva categorie 
de vî^stă, este un element deo
sebi de îmbucurător, a cărui 
confirmare o așteptăm cu încre
dere și lp finalele 
lor juniorilor I 
cău din zilele

Surprinzător, 
realilor acestui 
rilor atleți au lipsit reprezentan
ții unc. secții cu 0 îndelungată 
practică în activitatea cu junio
rii Avem în vedere C.S.Ș. 4, 
Viitorul. C.S.Ș. 7, C.S.Ș. Triumf 
din București. C.S.Ș. Politehnica 
Timișoara. C.S.Ș. A. Craiova, 
C.S.S Cîmpulung Muscel, C.S.Ș. 
Bacău etc. care au dominat, în 
anii tre^uți, întrecerile acestei 
competiții.

O bună impresie au lăsat, în 
special atlleții Politehnicii Timi
șoara (antrenor Mircea Dănăilăj, 
care au obținut victoria în patru 
probe, prin foarte dotați! Tama
ra Jude și Alexandru Sandor 
(dubli învingători, la 50 mg și 
la săritura *n lungime), cel de 
la Ceahlăul Piatra Neamț — 
două victorii. între care Robert 
Osz. la aruncarea greutății, este 
singurul atlet care și-a păstrat 
titlul de anul trecut.
(de la ambele Cluburi 
școlare' au urcat tot 
ori pe primi treaptă 
mulu! datorită sprinterului 
Han Constantin eseu și a

a fi mențio- 
reprezentanții 

din provin- 
mare număr 
prin repre-

campionate- 
și n, de la Ba- 
următoare.
de pe lista lau- 
concurs al tine-

Gălățenii 
sportive 

de două 
a podiu- 

Iu- 
arun-

RUGBY,
Campionatul de rugby s-a re

luat sub bune auspicii, tn duda 
terenurilor Înzăpezite ; jocurile 

i au fost foarte disputate, iar e- 
chipele mal bune — logic — au 
învins. în urma primei etape a 
returului, clasamentele 
fel :
Seria I

arată ast-

1. STEAUA 10 9 0 1 379- 78 28
2.CSM Sibiu 10 7 1 2 192-115 25
3.Rulm. Bîrlad 10 5 0 5 119-161 20
4. St. Petroșani 10 5 0 5 101-136 20
5. Griv. Roșie 10 4 1 5 127- 87 19
6. CSM Suceava 10 4 0 6 134-114 18
7. Sp. stud. 10 4 0 6 107-157 18
8. TC Midia 10 4 0 6 87-152 18
9. „U* Cluj-Nap. 10 4 0 6 99-183 18

10. Loc. Pașcani 10 3 0 7 91-253 16
Seria a Ii-a
1. DINAMO 10 9 0 1 338- 81 26
2. Farul C-ța. 9 7 0 2 382- 51 23
3. St. Baia M. 10 5 0 5 121- 85 20
4. Contact. Bz. 10 5 0 5 113-172 20
5. Poli Iași 10 4 1 5 151-105 19
6. Rapid Buc. 10 4 0 6 86-197 18
7. Gloria Arad 9 4 0 5 92-152 17
8. MG Olimpia 10 3 1 6 88-228 17
9. „U" Tim.*) 10 4 0 6 85-237 16

10. Miloov Fcș. 10 3 0 7 81-229 16
2 puncte.*) Penalizată cu

• Următoarea 
,A“,

etapă tn Divizia 
(a 11-a), duminică 9 mar

tie : cel mai echilibrat meci va 
avea loc în Capitală : Rapid
Buc. — Contactoare Buzău.

a Astăzi dimineața — sub con
ducerea antrenorului Ion Țuțîl- 
ianu — se vor reuni, îritr-o pri
mă luare de contact, cel 17 
rugbyștl preselecțlonațl în vede
rea participării — peste 2 săp-

S-A REDESCHIS

câtoarei de greutate Mariana 
Stroe.

Promițătoare a fost și evoluția 
sportivei Tunde Vasz (descoperi
tă la Cared de loan Mărneanu), 
care a dovedit certe calități pen
tru prob* de săritură în lungi
me.

lată rezultatele tehnice înre
gistrata : băieți : 50 m : I.
Constantinescu (C.S.Ș. 1 Galați) 
6,0, S. Chițu (C.S.Ș. Curtea de 
Argeș) 6,0, S. Trifan (C.S.Ș.A. 
Cluj-Napoca) 6,1 ; 50 mg : Al
Sandor („Poli" Timiș.) 7,1, M. 
Rafail (C.S.Ș. 190 Buc.) 7,3, T. 
Bărbulescu („Poli* Timiș.) 7,4; 
lungime : S. Ene (Ceahlăul P. 
Neamț) 6,26 m, FI. Dobrogeanu 
(Rapid Buc.) 6,18 m, C. Stan 
(C.S.Ș. A. Cluj-Napoca) 6,06 m : 
înălțime : Al. Sandor 1,84 m, M. 
Stoica (C.S.Ș. Călărași) 1,78 m, 
O. Adam (C.S.Ș. „M. 1 “
Iași) 1,78 m ; prăjină 
ciuc (C.S.Ș. 5 Buc.) 
Bărbulescu 3,10 m, ’ 
(C.S.Ș. 3 Steaua) 2,80

(Ceahlăul
E. Ștefăneseu

R Osz

i.

Eminescu" 
: R. Stan- 
3,20 m, T.
Constantin 
m ; greu- 
------- P.fcat :

Neamț) 13,83 m, 
(C.S.Ș. 190 Buc.) 13,61 m, V. An
ton (C.S.Ș. Odorheiul Secuiesc) 
12,78 m.

FETE: 50 m: Caria Popa (C.S.Ș. 
2 Constanta) 6,5, Vasilica Vătă- 
șoiu (C.S.Ș. Aripi Pi i) 
Aurelia Rădulescu (C.
Pitești) 6,7 ; 50 mg 
Jude („Polir ~

6,7, 
Aripi 

_ Tamara 
Timiș.) 7,3, Tudo- 

rita Catarglu (C.S.Ș. Luceafărul 
MedeșanBrașov) 7,5, Cristina

(C.S.Ș. 5 Buc.) 7,6 ; lungime : 
Tunde Vasz (C.S.Ș. Cărei) 5,45 
m, A. Rădulescu 5,22 m, Roxana 
To-lescu (C.S.Ș. Adjud) 5,18 m ; 
înălțime : T, Jude 1,65 m, Oa- 
na Mușunoi (C.S.Ș. 2 Galați)
I, 62 m, Cr. Medeșan 1,59 m ; 
greutate : Mariana Stroe (C.S.Ș. 
Galați) 12,79 m, Elena Vlădescu 
(C.S.Ș. 3 Steaua) 11,96 m, Ilea
na Costea (C.S.Ș. Șoimii Sibiu)
II, 56 m.

Audi VIL ARA

Pe traseul din str. 
ravu, în Capitală, s-a 
duminică, tradiționala 
„Crosul mărțișorului" — a 27-a 
ediție. Rezultate : 800 m: Leti- 
ția Olaru (P.T.T. Slănic), Mag
da Camedis (Metalul Buc.); 1000 
m : Cristina Popescu (P.T.T. 
Slănic) Adriana Grigore (Olim
pia Buc.) • 3000 m : Daniela Vie- 
ru (I.E.F.S.), El. Radu 
(Nicol ae D. NICOLAE,

Maior Co— 
desfășurat, 

Întrecere
— a

800 m:

(Metalul). 
coresp.)

raz

LA ZI...
tămtni — la Turneul 
In 7 de la Sydney i
Printre cei convocațl, 
eseu (Dinamo), Gh. Vărzaru, M. 
Moț (Steaua), V. Hcă, A. Pon- 
gracz, V. Anton (Grlvița Roșie), 
FI. Oprlș, A. Pollotschi (Farul), 
A. Domocoș (Universitatea Timi
șoara), H. Dumitraș (CSM Su
ceava), D. Cojocaru (Sportul 
studențesc) etc.

de rugb^ 
(Australia). 

, M. Zafi-

VICTORIOASE IN DEPLASARE!
Simbătă s-a disputat prima e- 

tapă a returului campionatului 
Diviziei „A" la popice. In com
petiția feminină, trei formații au 
reușit victorii în deplasare — 
Voința Oradea, Electromureș Tg. 
Mureș și Voința Timișoara, Iar la 
bărbați două divizionare au reu
șit o asemenea performanță. Rul
mentul Brașov, care a <" 
Capitală, de Laromet, 
Constanța, ciștlgătoare 
Au fost cîteva jocuri 
tate foarte strînse, iar 
tre codașe. Petrolul Cîmpina (m) 
șl Olimpia București (f), au reu
șit să obțină valoroase victorii 
la echipe din fruntea clasamen
telor, cum sînt Gloria București 
șl, respectiv, Rapid București, a- 
cestea din urmă avînd cîțiva ju-w 
cători care au evoluat surprinză
tor de slab. Dar lată rezultatele 
acestei Interesante etape :

FEMININ O VOINȚA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCUREȘTI 
2528—2416 pd (scor Individual 
4—2). Voința, cu un lot mal o- 
mogen, a cîștigat la o diferență 
apreciabilă, avînd în Andreescu 
(448 p) șl Pană (445) cele mai 
eficace jucătoare. De la învinse 
s-a remarcat doar Stela Andrei 
Cu 432 p. (A. Soare — coresp.).
• METROM BRAȘOV — VOINȚA
GALAȚI 2365—2322 (3,5—2,5). Cele 
mai precise jucătoare au fost 
Ioana Minciună — 415, de la gaz
de, și, respqptiv, Aneta Popescu 
— 404. (C. Gruia — coresp.).
• OLIMPIA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2403—2302 (6—0). 
O înfringerd severă a fruntașei 
seriei Sud, care, surprinzător, a 
avut o sihgură concurentă cu 
peste 400 p — Elena Anton (410). 
De la Olimpia s-au impus Elena 
Luca — 430 și Marga Burlacu — 
412. (N. Ștefan — coresp.).'
• C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA TG. 
MUREȘ 2550—2477 (3—3). Joc viu 
disputat, cîștigat de gazde, care 
au avut în Rodica Fulga cea mai 
eficientă jucătoare. Cu 468 p ea 
a stabilit uii nou record al are
nei reșițene. De la Voința, foarte 
bine a evoluat Maria Todea — 
452 p. (P. Fuchs — coresp.).
• PETROLUL BAICOJ — VOIN
ȚA PLOIEȘTI 2518—2377 (5—1).
Gazdele au fost net superioare, 
două dintre jucătoare avînd re
zultate de excepție : Marieta O- 
prescu — 478 p — nou record al 
sălii șl Aura Tudor — 467. De la 
ploieștence s-a apropiat de va
loarea petrolistelor doar Mlnela 
Mihăilă — 426 p. (I. Brânzea — 
coresp.). 9 U. T. ARAD — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
2424—2442 (2—4). Meci frumos, în 
care mureșencele, campioane ale 
țării, au fost mai bune în final. 
Primele două realizatoare : Be- 
senyel — 445, de la arădence, șl, 
respectiv, Tegean =- 423. (O. Ber- 
becaru — coresp.). • HIDROME
CANICA BRAȘOV — CONSTRUC
TORUL GHERLA 2456—2387 (5—1)
• GLORIA BUCUREȘTI — VO
INȚA CONSTANTA 2533—2215 
(6—0) • VOINȚA ODORHEI —
VOINȚA ORADEA 2414—2463 (2—4)
• VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA
TIMIȘOARA 2262—2266 (3,5—2,5).

dispus, fn 
șl C.F.R. 
la Galați, 
cu rezul- 
două f<iin-

MASCULIN • AURUL BAIA
MARE — UNIO SATU MARE 
5421—5414 (&—1). Joc foarte inte
resant, cu rezultate mari- șl cu o 
formație oaspete care era la un 
pas să producă o mare surpriză. 
Plnă acum nid o altă formație 
n-a reușit la Baia Mare un re
zultat așa de concludent ca Unio 
Satu Mare ! Principalii realizatori 
au fost Boariu — 1003 (!), Bice 
999 de la Aurul, Biciușcă — 965 și 
Pop — 928 de la oaspeți. (Ov. 
Nemeș — coresp.). • .CARPAȚI 
SINAIA — METALUL. ROMAN 
4930—4842 (4—2). Gazdele au do
minat tot timpul și au cîștigat 
pe merit, ei avînd în Vasile — 
862 și Sindrilaru — 851 pe cei 
mai preciși popicari. De la oas
peți s-a remarcat numai Covă- 
sală — 847 p. (V. Feldman — 
coresp.). • LAROMET BUCU
REȘTI — RULMENTUL BRAȘOV 
5317—5330 (3—3). Brașovenii, ca 
și bucureștenii, au avut cîte un 
sportiv deosebit de productiv, 
care s-au detașat prin punctajele 
obținute : Tismănar — 976 și, res
pectiv, Pop — 967 (N. Costache
— coresp.). • PETROLUL C1M- 
PINA — GLORIA BUCUREȘTI 
5109—1998 (4—2). Localnicii au ju-

®tat, de data aceasta, foarte bine, 
cu Slai și Oancea în zi bună — 
885 și, respectiv, 883 p. De la 
Gloria, campioana țării, a cores
puns doar Marian — 885. (C.
Vîrjoghie — coresp.). • INDUS
TRIA SlRMEI CIMPIA TURZII
— CHIMICA TÎRNAVENI 5199—5038 
(5—1). Cele mal bune rezultate 
le-au avut Kiralyi — 929, Deac — 
908 de la localnici și Petca . — 
878 de la oaspeți. (P. Țonea — 
coresp.). • TEHNOUTILAJ O- 
DORHEI — METALUL HUNE
DOARA 5040—4875 (3—3). S-au e- 
vldențiat din cele două echipe 
Ferenc — 885 și, respectiv, Mihal
— 874. (I. Bartha coresp.).
• ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ
5331—5052 (&-1) • VICTORIA TI
MIȘOARA — C.F.R. TG. MUREȘ 
4874—4687 (5—1) • CHIMPEX
CONSTANȚA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 5036—4952 (4—2) • CON
STRUCTORUL GALAȚI — C.F.R. 
CONSTANȚA 5019—5048 (2—4).

GHEORGHENI, 3 (prin tele
fon). Timp de trei zile, pati
noarul artificial din localitate a 
fost gazda concursului republi
can de patinaj artistic pentru 
speranțe si copii. Aproape 60 
de sportivi și sportive s-au în
trecut pentru o clasare cit mai 
bună. Au lăsat o frumoasă im
presie Sebastian Gheorghiu 
(ICEMENERG), Mălina Ion 
(CSȘ Pionierul Ploiești), Bea
trice Curceacovschi (CSȘ 
Miercurea Ciuc — Centrul O- 
limpic), Gheorghe Chiper (CSȘ 
Miercurea Ciuc), Miruna Cos- 
tache (CSȘ Pionierul Ploiești), 
Răzvan Constantin si Răzvan 
Atanasescu (ambii de 
ICEMENERG).

Atracția concursului au 
stituit-o evoluțiile fetelor, 
cestea având în Beatrice Curcea
covschi o învingătoare meritu
oasă, care pe tot parcursul 
competiției s-a dovedit in bună 
formă sportivă, prezentînd în 
.ambele programe (scurt și li
ner) exerciții de mare frumu
sețe. Sebastian Gheorghiu a 
avut și el prestații notabile, 
manifestând, de la un concurs 
la altul, o siguranță tot mal 
mare. Mălina Ion a impresio
nat la programul liber prin exe
cuții de virtuozitate, care o

la

con-

confirms 
ranță a 
tic.

Rezult 
1. Răzv: 
van A 
Broștean 
speranțe 
Costache 
Miercuri 
Constan, 
speranțe 
Chiper, 
(CSM C 
Marin (< 
speranțe 
Mateesci 
Iești), ' 
(CSȘ St. 
Șuteu (( 
băieți : 
Cluj-Naj 
rin (C: 
iești) ; < 
Mălina 1 
Daniela 
MENERi 
Sebastia 
Boloaan 
tălin Fr 
copii I, i 
covschi, 
Triumf 
noiu (CI

DUPĂ „NAȚIONALELE"
(Urmare din pag. I)

relor vlteziste de la care se aș
teaptă rezultate superioare.

lată acum Iaureațli campiona
telor de juniori I : (F) Ileana 
Cleteșteanu (Petrolul Ploiești — 
C.O. Mec. - fină Buc.) la 500 m — 
45,7. Cerasela Ilordobețiu (Voința 
Sibiu — C.O. Mec. fină Buc.) la 
1500 m — 2:28,8, la 1000 m — 
1:32,7, Mihaela '• Timiș (C.SJW. 
Cluj-Napoca) la 3000 m — 5:16,7. 
Clasament general : 1. cerasela 
Hordobețiu 196,983 p — campioa
nă absolută, 2. Mihaela Timiș — 
197,316 p, 3. Ileana Cleteșteanu —

PE F
197,466 p 
(Mureșul 
fină Bu< 
colar 
C.O. 
4:41,5.
m — IA 
1. Nlcoli 
campion 
(S.C. M.
BUC.) 18) 
(Traeton 
fină Bu 

îneepîn 
pe pista 
campion: 
sprint al

FINALELE PE ȚARA ALE DINAMOVIAI
(Urmare din pag 1)

CLASAMENTELE pIVIZIEI
După jocurile etapei a 23-a a 

chel, clasamentele Întrecerilor se
MASCULIN 

Steaua* 
Din. Buc. 
Rapid Buc. 
Farul C-ța 
ICED Buc. 
Din. Oradea

1.
2.
3.
4.
5.
8.

25
23
15
13
12
11

1
3 

11
13
14
15

50
49
41
39
38
37

A" PE BASCHET
campionatelor republicane de bas- 
prezlintă astfel :

FEMININ
1. „U“ Cj.-N. 26
2. Voința Buc. 26
3. „Poli" Buc. 26
4. Olimpia
5. Prog. Buc. 26
8. „Poli" Tim. 26

26

24
19
17 
17
11
11

2
7
9
9

15
15

2157:1673 
1870:1608 
1790:1707 
1838:1637 
1751:1957 
1777:1905

50
45
43
43
37
37

7.
8.
9. 

10. 
11.

„Poli" Iași 
C.S.U. Sibiu 
Acad. MII.
CSU Galați 
„U“ CJ.-N.»

26
24
24
26
24

1893:2079 
1999 :1995 
2059:2142 
1792:2412 
1817:2031

10 16 
11 13 
10 14 

5 21 
. 5 19

• Echipe penalizate
★

FARUL — DINAMO BUCU
REȘTI 74—101 (37—56). Dlnamo-
viștil au condus In permanență, 
tn timp ce gazdele au ratat foar
te mult pe contraatac, în special 
prin Băiceanu și Tecău. După 
victoria din primul joc (83—82), 
echipa locală a apărut relaxată 
pe teren, o relaxare nejustificată

36 
3a
34
31
28

★

..CBMPliXill UUM OOIIi <
OIN STAJIUNtA NfPTUN !)

„Complexul balnear Doina", înzestrat cu cele mal modeme 
mijloace de tratament și proceduri speciale, dispune de un 
personaj medical cu înaltă calificare, specializat în tratarea ur
mătoarelor afecțiuni ale aparatului locomotor : reumatisme cro
nice și degenerative, artroze, spondiloze, Sechele post-reuma- 
tismale sau post-operatorii, afecțiuni ale sistemului nervos 
periferic, oto-rino-laringite etc.

Sînt aplicate procedurile balneare bazate pe nămol sapropelic 
din lacul Techlrghlol, se fac tratamente cu gerovital, aSlavital 

pell-amar, preparate românești cu faimă mondială, pentru 
combaterea îmbătrînirli premature și regenerarea funcțiilor or
ganismului.

Alte relații legate de tratament la telefon 917/3.15.17.
In cadru] complexului funcționează o piscină cu apă de 

mare încălzită.
Costul unei pensiuni complete este de numai 85 lei/zi/per- 

soană (cazare în hotel categ. T A 4- masă + tratament). 
„Complexul Doina" oferă condiții deosebite nu numai pentru 
tratament, ci șl pentru odihnă. Se pot organiza diverse acțiuni, 
cum ar fi : cantonamente șl competiții sportive, consfătuiri, 
simpozioane etc.

De reținut — hotelul „Doina* se află situat la numai 200 m 
de stația C.F.R. care deservește stațiunea (halta „Popasul Că
prioarelor"). unde opresc șl trenurile accelerate.

Se pot procura bilete de la toate agențiile de turism din țară 
sau direct de la Dispeceratul stațiunii — telefon 917/3.13.10.

Rapid Buc. 26 9
24 10

8
6
6

Chim. R. V.
Com. Tg. M. 22
Crlșul Or. 24

17
14
14
18
18

1576:1749 
1612:1616 
1466:1528 
1608:1814
1601:1852

35
34
30
36
30

7.
8.
9.

10.
11. Mobila S.M. 24

★
de care experimentata 
bucureșteană a profitat și a cîș- 
tigat clar. Au marcat : Mănăilă 
26, Băiceanu 21, Moldoveanu 8, 
Spinu 7, Ilucă 6, Logofătu 4, Te- 
cău 2, respectiv .Niculescu 39, 
Uglai 16, Vasilică 13, Bărbulescu
12, David 9, Iacob 8, Vinereanu 4. 
Au condus bine C. Comănlță șl 
M. Oprea (Cornel POPA — co
resp.) .

formație

ținută, punctată de rezultate bu
ne. Pe pârtiile foarte bine pregă
tite de un apreciat corp de 
arbitri, a-sigurat de C.J.E.F.S. 
Caraș-Severin, am văzut „Ia 
lucru" schiori ou certe calități, 
precum Dumitru Lupu, Gheor
ghe Siminescu, Gheorghe Ris- 
tei, Adrian Badu (profesor de... 
tenis la Dinamo Brașov !), Ma
rian Moraru Ia „alpine", Ion 
Runceanu („veteranul" între
cerilor, care la cei 53 de ani 
luptă de la egal la egal cu cei 
mai tineri !), Dorin Epure (un 
alergător dotat, capabil de re
zultate mai bune in viitor), 
Gheorghe Ionetecu (un nume 
cunoscut în schiul nostru). Din
tre elevii și militarii în ter
men s-au remarcat, Îndeosebi, 
Roland Imetz (Ia „alpine") și 
Mihai Bazic (la fond). Ștafe
ta de 3X5 km a revenit echi
pei Pompierul 1, urmată de 
două echipe ale asociației 
sportive Dinamo Tunari. De 
altfel, aceste loturi au domi
nat întrecerea pe echipe, ală
turi de Dinamo Brașov. •.

raș-Severin) ; 3. T. Vid (D. Ti
miș). Trupe — ‘ 
cu (Pompierul 
tei (CTS 1) ;
(Pompierul 2).
1. “ ~
Pipoși (CTS 2) ; 3. 
(Pompierul 1). Slalom 
(peste 35 ani) — 1. D.
2. Gh. Șerbulea ; 3. P.
Slalom uriaș (sub 35 ani) I.J. + 
școli — 1. A. Badu (D. Bra
șov) ; 2. I. Arion ; 3. M. Mo
raru. Trupe — 1. Gh. Simines
cu ; 2. Gh. Ristei ; 3. N. Ena- 
che (Pompierul 1). Elevi + m.t. 
— 1. R. Imetz ; 2. V. Baciu 
(D. Tunari); 3. D. Pipoși. Fond 
5 km (peste 35 ani) — 1. I. 
Osan (Pompierul 1) ; 2. I. Run
ceanu (D. Brașov) ; 3. M. Gră- 
dinaru (D. Gloria Cîmpina).

1. Gh. Simines-
1) ; 2. Gh. Ris-

3. N. Bucur 
Elevi + m.t. —

R. Imetz (CTS 1) ;
I. Follert

2. D.

uriaș 
Lupu; 
Boldi.

R.

Fond 5 
școli — 
Brașov) 
miș) ; 3. 
Trupe s 
pierul 1) 
pierul 2 
1). Elevi 
(Pompiei 
reanu ( 
Brebenei 
feta 3X!
Pomr
3. D. „ 
I.J. + șei 
D. Glori 
raș-Seve 
Pompier 
3. CTS 
Pompier 
3. D. Ti

ÎNTRECEREA pe echipe ,
(Urmare din pag 1)

Rezultate tehnice : INDIVI
DUAL. Slalom special (peste 
35 ani) — l.e D. Lupu (Pom
pierul 1) ; 2. Gh. Șerbulea (D. 
Prahova) ; 3. P. Boldi (CTS 2). 
Slalom special (sub 35 ani) 
I.J. 4- școli — 1. I. Arion (D. 
Cluj) ; 2. M. Moraru (D. Ca-

REDACȚIA ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag 1)

propiat ca valoare de cel româ
nesc și, uneori, să obținem re
zultate strinse în fața unor 
adversari din grupele valorice 
superioare (cum a fost aed 3—3, 
de la Riga, cu reprezentativa Po
loniei, sau rezultatul, strâns, 2—4, 
cu Izstal Ijevsk, echipă din su- 
pertiga sovietică).

Cu toate acestea, față de con
dițiile pe care ne-am străduit sâ 
le asigurăm lotului reprezentativ, 
rezultatele obținute nu ne satis
fac In totalitate, fapt pentru ca
re, cu mai puțin de trei săptă
mâni Înainte de plecarea la C.M., 
am fost nevolți să luăm o serie 
de măsuri care să conducă la 
realizarea obiectivului propus.

Peste cdteva zile echipa națio
nală va pleca In Cehoslovacia,' la 
Fraga, în vederea susținerii unor 
meciuri de verificare în compa
nia reprezentativelor de 20 de 
ani șl de 18 ani ale Cehoslovaci
ei. Cu acest prilej se via urmări 
în special omogenizarea liniilor

de atac și de apărare, ca și a 
întregii formații care ne va re
prezenta la competiția din Spa
nia. Conducerea tehnică, asigura
tă de antrenorii Al. Kalamar și 
L Tiran (medic, Gh. 
masor, V. 
cu pală, in 
remedierea 
cu prilejul 
până acum 
liniilor de . .
tlficarea avantajului in momen
tele când echipa se află in su
perioritate numerică.

Sîntem convinși că tinerii ju
cători Introduși in echipa națio
nală (Dala, Heriea, Sofron, GU- 
ga, K. Antal etc.), alături de cei 
cu experiență mal mare (Turea- 
nu. Cazacu, Netedu, Hălăucă, E. 
Antal etc.), vor face totul ca 
echipa «.României să realizeze 
obiectivul stabilit de FJÎ. Hochei. 
Cu atît mai mult, cu cât în anul 
următor, lotul național va trebui 
să lupte pentru calificarea In 
turneul final al Jocurilor Olim
pice din 1988“.

Ionescu ; 
Georgescu), este preo- 
flnalul pregătirilor, de 
lipsurilor constatate 
partidelor disputate 
privind ineficacitatea 

atac, precum și fruc-

ultimul rund, după ce l-a expe
diat pe Cruceru de două ori la 
podea, a obținut victoria prin 
abandon. Dar au fost și alte 
meciuri demne de semnalat : 
Ion Guzganu — Gheorghe Nea- 
goe, Mircea David — Viorel 
Mihăilă, Vasile Florian — Da
rie Petrescu etc. REZULTATE, 
în ordinea disputării meciurilor 
(primii sînt steliștii) : FI. Vîl- 
ceanu b.p. V. Voicilă, I. Tăna- 
se b.ab. 1 D. Bărăilâ, I. Guz- 
'-ganu b. ab. 2 Gh. Ncagoe, C. 
Stancu b. ab. 3 I. Cruceru, M. 
Calu b.p. I. Zaharia, V. Mihăi- 
lâ p.p. M. David, M. Pasma- 
giu b.p. (?) C. Marcel, Cr. Du
mitru b. ab. 2 Gh. Vălimărea- 
nu, V. Florian b. ab. 3 I. Pe
trescu, A. Bălan p.p. V. Calciu. 
Gh. Preda b. ab. 1 V. Catană. 
T. Pîrjol cîștigă prin neprezen- 
tarea adversarului.

DINAMO — B. C. GALATI 
7—5. Ne așteptam ca aceste 
două formații, cu renume tn 
pugilatul nostru, să atragă. tn 
sala din șos. Ștefan cel Mare 
un mare număr de spectatori. 
Prima noastră surpriză a fost 
insă sala aproape goală! A doua 
surpriză a fost faptul că din 
cele 
buit 
avut 
tenii
la categoriile muscă si 
iar dinamoviștii la semimuscă, 
semigrea și supergrea. De reți- 
r _it că „supergreul" dinamo-

12 meciuri care ar ti tre
să se dispute, pe ring au 
loc doar 7, deoarece gălă- 
nu au prezentat sportivi 

cocoș,

vist Doi 
zentat 1 
sindu-și 
aproape 
disciplin 
hotărîtoi 
lei, oasp 
cesar d 
pentru 
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Cele două meciuri cu reprezentative Egiptului

START PENTRU PREGĂTIREA ACȚIUNII „EURO 88
CAIRO, 3 (prin telefon). Cu 

cel de al doilea meci pe care 
l-au susținut duminică după- 
amiază la Alexandria, fotbaliștii 
noștri și-au încheiat turneul 
efectuat în Egipt. Un turneu pe 
care îl putem aprecia ca fruc
tuos, prin pregătirea comună, 
realizată timp de o săptămînă 
de componenții lotului deplasat 
aici, ca și — sau mai ales — 
prin bilanțul obținut în cele 
două partide amicale cu repre
zentativa țării gazdă : un egal 
(2—2, vineri) șl o victorie (1—0, 
duminică). Notăm că ambele 
meciuri. Ia solicitarea gazdelor, 
au fost puse sub titulatura Egipt 
— România, deci ca meciuri 
inter-țări, așa cum le-au pre
zentat toate ziarele de aici. 
Rezultatele pot fi considerate 
ca satisfăcătoare pentru fot
balul nostru, dacă avem în 
vedere că din lotul care 
a făcut deplasarea în Egipt 
(reunit după mai bine de 
trei luni de Ia ultimele lui ac
țiuni internaționale) au lipsit 
selecționabilii de la Steaua. 
Trebuie, de asemenea, ținut 
seama că ele au fost realizate 
în compania unei echipe na
ționale aflată în real progres, 
angajată în numeroase și pre
tențioase partide internaționale, 
care s-a pregătit intens pentru 
apropiata participare la Cupa 
Africii și care ne-a demonstrat 
frumoase calități, cum ar fi 
forța și viteza ei de joc, ca și 
tehnicitatea celor mai mulți din
tre componenți. Jucătorul nr. 1 
șl conducătorul ei din teren, EI

Fotbaliștii echipei Kuusysi Lahti, la puțină vreme de la sosirea 
in Capitală Foto : Aurel D. NEAGU

ÎNAINTEA MECIULUI STEAUA — KUUSYSI LAHTI
(Urmare din pag. 1)

festă, în continuare, preocupa
re pentru menajarea terenu
lui central, afectat de ninsoa
rea si ploaia care au căzut în 
ultimele zile.

★
Un avion al companiei 

TAROM, cursă specială, a de
pus, ieri, la ora amiezii, pe 
pista aeroportului internațional 
Otopeni, pe cei 16 componenți 
ai lotului deplasat de Kuusysi 
Lahti. Acești sînt : Korhonen, 
Makipaa — portari, Hannikai- 
nen, Remes, Jantti, Pekonen, 
Annunen, Rinne, Tiainen, 
Nordman, Hudd, Mike Carrol, 
Kalvonurmi, Puhakainen, Vuo- 
rio, Vehkakoski.

După masa de prînz si o 
odihnă de circa o oră In ca
merele confortabile ale hotelu
lui București, campioana Fin
landei s-a deplasat, cu 
autocarul, la stadionul Ghencea, 
unde, pe același teren pe 
care se" antrenase Steaua, a e- 
fecutat o ședință de pregătire, 
condusă de managerul Keijo 
Voutilainen.

împreună cu ziariștii finlan
dezi care însoțesc, la București, 
formația din Lahti, pe margi
nea terenului am întîlnit o mai 
veche cunoștință a noastră, pe 
Martti Kuusela, antrenorul e- 
chipei naționale a Finlandei, 
prezșnt în capitala tării noas
tre în calitate de comentator 
TV. în locul lui Keijo Vouti- 
lainen, aflat în teren printre 

Chatib, are clasa internaționa
lilor de renume din Europa ; 
fundașul central de marcaj 
Yussef impresionează prin pre
cizia intervențiilor lui ; iar edi 
doi oameni din „avanposturi", 
Hamid (care evoluează pe fron
tul stîng al atacului) șl Abou 
Zeid, un înaintaș percutant și 
puternic, dețin și ei o clasă de 
joc ridicată. Să mai menționăm 
că pregătirile reprezentativei e- 
giptene se desfășoară sub în
drumarea unui antrenor englez, 
Michael Smith. Cu satisfacție 
putem sublinia că, atît prin re
zultatele obținute, cît și prin 
jocul prestat, fotbaliștii noștri 
au lăsat aici, în Egipt, impresii 
dintre cele mai bune, reflectate, 
de altfel, unanim de presa 
locală.

Dacă în primul meci, de vi
neri, în condițiile unui arbitraj 
defavorizant, echipa noastră nu 
a putut realiza mai mult decît 
un scor egal, duminică ea a în
cheiat victorioasă disputa cu 
reprezentativa egipteană. O 
victorie meritată, muncită, care 
a necesitat multă dăruire și dîr- 
zenie, un mare consum de ener
gie, mal ales în condițiile în 
care, aproape 50 de minute, 
gazdele s-au aflat în superiori
tate numerică, prin eliminarea, 
cu mare ușurință, de pe teren, 
a lui Hagi. Fără a-1 scuza în 
totalitate pe internaționalul 
nostru, care primise anterior 
un avertisment din partea arbi
trului Ahmed Badawi, ni s-a 
părut nefiresc, totuși, ca el să 
fie trimis la vestiar doar pentru 

jucătorii lui, proaspătul... con
frate ne-a furnizat unele a- 
mănunte interesante din tabăra 
lui Kuusysi Lahti, formație 
pe care — In pofida faptulili 
că a pierdut de curînd o serie 
de jucători — o consideră 
încă puternică, capabilă și de 
alte surprize. Antrenorul-zia- 
rist Martti Kuusela atrage a- 
tenția asupra foarte tînărului 
mijlocaș Tiainen, „o mare spe
ranță a fotbalului finlandez, pe 
care intenționez să-l promovez, 
cît de curînd, în echipa națio
nală".

La sfirșitul antrenamentului, 
obținem o declarație și de 
la căpitanul echipei, Esa Peko
nen : „Nu ne-am așteptat ca 
Ia București să găsim un timp 
asemănător cu cel de acasă. 
Firește, vremea ne convine, 
sperăm să ne ajute în realiza
rea unui rezultat încurajator 
pentru partida retur"... „Acolo, 
unde, după toate probabilitățile, 
sperăm să beneficiem si de a- 
portul lui Kousa, a cărui acci
dentare. în timpul turneului în
treprins de noi în Portugalia, 
nu este chiar atît de gravă pe 
cit a părut la momentul aceia".

în cursul zilei de astăzi este 
așteptată să sosească și briga
da de arbitri elvețieni, al
cătuită din Frans Gaechter, la 
centru, Roland Gnaegi si Serge 
Muhmenthaler. Observator din 
partea U.E.F.A. a fost delegat 
iugoslavul Drago Maro viei.

Meciul, care va fi găzduit de 
stadionul din Ghencea, va în
cepe la ora 16.

că — după acel avertisment — 
a oprit mingea cu mina la 
centrul terenului ! Sigur că,
rămasă în zece oameni, for
mația noastră nu a mai putut 
acționa la fel de ofensiv cum 
o făcuse pînă atunci, fiind ne
voită mai mult să se apere, fără 
a renunța la contraatacuri care 
au continuat să dea, uneori, se
rioase emoții adversarului. Do
rința de victorie a băieților 
noștri a fost atît de mare și de 
vizibilă, îneît ei au luptat cu 
adevărat exemplar — de la por
tarul Lung- care a avut inter
venții de mare efect, pînă la 
masivul Coraș, admirabil prin 
inepuizabilul efort depus, sau 
Gabor, care acum ne-a impre
sionat realmente prin combati
vitatea sa — pentru a menține 
avantajul luat în prima repriză. 
Și — în cele din urmă — au 
reușit.

Subliniind aceste reușite ale 
fotbaliștilor noștri, care au e- 
fectuat turneul în Egipt, nu în
seamnă nicidecum că avem te
mei pentru a ne declara total 
mulțumiți de evoluția lor. Se
lecționata de acum — In fapt 
un embrion al lotului reprezen
tativ, care va aborda, începînd 
din toamnă, preliminariile noii 
ediții a C.E. — este încă de
parte de ceea ce așteptăm de la 
ea. De altfel, după părerea 
noastră, nici nu se putea acum 
mai mult. Sîntem, să nu uităm 
acest lucru, doar la începutul 
unei noi etape în pregătirea și 
evoluția lotului reprezentativ. 
Este încă faza tatonărilor, a în
cercărilor, a promovării unor 
noi jucători și a readaptării la 
atmosfera din lot a vechilor 
„tricolori", a reomogenizării 
lotului, a reîntronării spiritului 
de echipă. Pe acest nou drum, 
turneul din Egipt a fost un 
prim și reușit pas înainte. Vor 
urma, sîntem convinși, alți pași, 
mai mari, mai stabili, pînă la 
alcătuirea unei reprezentative 
naționale puternice, capabilă să 
obțină calificarea la viitorul 
turneu final al Campionatului 
Europei inter-țări.

Constantin T1RÂNESCU

stop-cadru COPIII BIHORULUI...
Am fost martor la un 

„mini-spectacol" sportiv care 
i-a mulțumit in mod egal 
pe cei care l-au produs și 
pe cei care au asistat la el. 
Treceam, tn amurgul unei 
zile „primăvăratice" din a- 
cest februarie capricios, prin 
cartierul orădean Ioșia-Nord. 
Dinspre Crișul Repede adia 
• „briză" călduță, nepotrivi
tă cu rigorile acestui ano
timp. Nu departe de Sala 
sporturilor, mai mulți copii 
încinseseră — ei, da, lucrul 
cel mai firesc din lume ! — 
o aprigă „miuță" la două 
porți improvizate pe un 
dreptunghi de iarbă aspri, 
rărită și înnegrită de intem
perii. Cit de mult suflet, 
cită pasiune pun copiii tn 
aceste „derbyuri" organizate 
ad-hoc — e un fapt îndeobș
te cunoscut. Și totuși, deși 
nu se invocau nume celebre 
și nu se afișau tricouri cu 
numere „ă la Platini, Mara
dona, Hagi" etc., ardoarea 
cu care piticii din Ioșia-

ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI • MECIURI AMICALE • ȘTIRI
• ȘTARTUL JUNIORILOR 

REPUBLICANI. La două săp
tămâni după ce vor reintra in 
scenă participantele la campio
natul divizionar „A", va fi re
luată și întrecerea principală 
a juniorilor, Campionatul re
publican I. Startul în acest

ADMINISTRAȚIA DE
• CÂȘTIGURILE TRAGERII

MULTIPLE PRONOEXPRES DIN 
23 FEBRUARIE 1986. FAZA I S 
cat. 2 : 5,25 variante a 8.969 lei ; 

cat. 3 : 23,25 a 1.967 lei ; cat. 4 :
66,00 a 693 lei ; cat. 5 : 155,25 a
295 lei ; cat. 6 : 5.498,25 a 40 lei ;
cat. 7 : 212,00 a 200 lei ; cat. 8 :
2.888,00 a 40 lei. FAZA A H-a : 
cat. A : 1 variantă 100% = au
toturism „Dacia 1300“ (70.000 lei) ; 
cat. B : 9 variante 25% a 21.137 
lei ; cat. C : 28,00 a 6.794 lei ; 
cat. D : 128,25 a 1.433 lei ; cat. E: 
346,25 a 549 lfei ; cat. F : 11.477,25 
a 40 lei ; cat. G : 322,25 a 200 lei; 
cat. H : 5.709,00 a 40 lei. Report

După debutul Gloriei Buzău în „Cupa Balcanică11

„FOTBALIȘTII
MULT

ALBANEZI JOACA
MAI BINE

DECÎT PE VREMEA MEA“
e de părere antrenorul GH. CONSTANTIN

Pentru frumoasa comportare 
din campionatul trecut, pe care 
l-a încheiat pe onorantul loc 5, 
Gloria Buzău reprezintă, îm
preună cu A.S.A. Tg. Mureș, 
fotbalul nostru în „Cupa Bal
canică" inter-cluburi. Este o 
premieră pentru orașul și jude
țul Buzău, care vine să răsplă
tească eforturile depuse aici 
pentru dezvoltarea și afirmarea 
fotbalului. Și debutul s-a petre
cut marțea trecută, cînd Glo
ria a jucat în Albania, cu for
mația Vllasnia Skkoder. Rezul
tatul se cunoaște : 0—0. La îna
poierea în țară am avut o con
vorbire cu antrenorul Gh. Con
stantin, pe care l-am rugat să 
ne ofere unele amănunte.

— Debut promițător pentru 
Gloria. Cum a fost î

— Putea să fie și mai bine, 
putea să fie și mai... rău, dar 
zic că remiza e echitabilă. Să 
spun, mai întîi, că am fost în- 
tîmpinați cu multă atenție de 
ospitalierele noastre gazde. în 
orașul Skkoder, 120 km distan
ță de Tirana, meciul a trezit 
un viu interes și aproximativ 
20 000 de spectatori au umplut 
pînă la refuz frumosul stadion.

— Cum a fost terenul ?
— Cu o zi înainte a plouat 

cu... găleata și pe teren era un 
strat de apă care trecea mult 
peste glezne. Nu credeam că 
putem juca a doua zi. Dar, mi
rare, apa s-a scurs și terenul, 
moale, desigur, a permis dispu
tarea partidei.

— Cum a fost jocul ?
— Destul de bun, echilibrat. 

Cum spuneam, puteam să și cîș- 
tigăm, dar Șumulanschi, Cra
mer și Profir au ratat ocazii 
bune.

— Ce formație a aliniat Glo
ria ?

Nord se dăruiseră mingii de 
cauciuc cu buline albe de
pășea in mod vizibil media. 
Ca dovadă că prezența mea 
— spectator nesingular, de 
altfel — fusese cu desăvirși- 
re ignorată, pînă tntr-un 
tîrziu, dnd am fost rugat si 
recuperez „obiectul de foc" 
din capcanele unui nuc ră
muros. Pentru a nu irosi 
timpul de joc, întreaga echi
pă de vajnici fotbaliști (pa
tru plus portarul !) pornise 
In urmărirea mingii. Trecu
seră prin momente mai di
ficile, din cite am înțeles, 
dar erau deciși să întoarcă 
soarta importantei partide : 
„Am stabilit si ciștige cei 
care ajung primii la 10. Noi 
sîntem «Bihorul» și ei au 
zis că dacă pierdem și a- 
cest meci, retrogradăm..: 
Noi sîntem tntr-a patra fi 
ei într-a cincea și conduc 
cu 8—1, dar ii batem, să 
vedeți numai!“ mi-a spus, 
dintr-o suflare, „vtrful" ^Bi

campionat este prevăzut pen
tru 23 martie, ora 13.
• C.I.L. SIGHET — MINE

RUL BAIȚA 2—0 (1—0). Go
lurile le-a marcat Caciureac 
(min. 9 și 56). (Ion MIHNEA — 
coresp.).
• POLITEHNICA LAȘI —

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
la cat. 1 : 281,869 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ (70.000 lei) de 
la cat. A a fost clștlgat de par
ticipantul Coriolan Groza din 
București.

• ASTAZI, MARTI, este ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor la tragerea obișnuită PRONO
EXPRES, ce va avea loc mîlne 
5 martie. Procurațl-vă din vreme 
biletele I

• Informăm partlcipanțll că, de 
Ieri, a început vînzarea biletelor 
la TRAGEREA EXTRAORDINARĂ 
PRONOEXPRES, ce va avea loc

— Cristian — Comănescu, 
Mircea. FI. Marin, Tulpan — 
Șumulanschi, Balaur, Ghizdea- 
nu, Tică — Profir, Cramer. Nu 
am făcut înlocuiri. Marcu e 
încă indisponibil, după un acci
dent la șold, iar pentru Dudu 
Georgescu, terenul era prea di
ficil.

— Sîntem cu Albania în pre
liminariile C.E. Ce părere și-a 
făcut antrenorul Constantin 
despre fotbalul albanez ?

— E vorba doar de un singur 
meci și de o echipă. Dar Vllas
nia a terminat campionatul tre
cut pe locul trei și cu spun că 
e o echipă bună. Veți vedea, in 
retur, Ia Buzău, (25 mar
tie), unde sper să obți
nem victoria necesară cali
ficării pentru finala v-upei cu 
echipa greacă Panionios, care 
a învins de două ori pe Botcv 
Vrața, cu 3—2 și 3—1. Vllasnia 
a demonstrat un fotbal bun, 
incomparabil cu cel pe care il 
cunoșteam eu, ca jucător. Echi
pierii săi - au fost preocupați 
numai de joc, fără durități. E- 
chipa a atacat modern, pe un 
front larg, și cu fundașii late
rali, cu învăluiri etc. Nu trebuie 
să mai surprindă acel 2—2 al * 
echipei naționale albaneze cu 
Polonia, 2—0 cu Belgia. De alt
fel, cei mai buni oameni ai lui 
Vllasnia au fost jucători din lo
tul național, fundașul lateral 
dreapta Z. Hysen, fundașul cen
tral F. Ragami, _ atacanții Lugi 
și Buznati, în timp ce alt in
ternațional, Lagja, a fost re
zervă, pentru că fusese acciden
tat. Sigur, mai e vreme pînă .Ia 
meciurile din preliminariile 
C.E., dar, repet, fotbalul alba
nez a făcut mari progrese și 
trebuie studiat și tratat cu 
toată atenția.

■ Constantin ALEXE

horului». Sudoarea curgeau 4
de-a valma pe obrajii lui ►
micuți, cînd a repus mingea ?
in joc, intr-o... joacă purta- 5
tă în cea mai deplină serio- i
zitate. Nu știu de cite ori 1
au mai trecut cei 10 școlari 5
mingea printre cele patru ►
bețe infipte in pămîntul rea- 4
văn, fiindcă n-am urmărit, $
cu bună știință, deznodămîn- ș
tul acelui meci cu o miză 4
atît de mare. Presupun că ►
nici umbrele inserării, care p
coborau tot mai mult, nici 4
dublul avantaj, decisiv a- e
proape, al celor „dintr-a ț
cincea" nu i-au putut opri «
Pe interlocutorul meu și pe >
echipa sa ! ;

Firește, morala acestor <
rînduri, dacă ar exista, ar <
putea însemna că fotbaliștii >
de la F.C. Bihor (cel de-a- g
devăratelea !) vor afla cu 4
uimire că piticii din Ioșia- $
Nord joacă, deja, returul. ►

Petru ȘANDOR 4

S.C. BACAU 2—0 (2—0). Au
marcat : V. Radu (min. 25) și 
Paveliuc (min. 35). Băcăuanii 
au aliniat echipa : Mangeac — 
Andrieș, Borcea, Arteni, Eli- 
sei — Tismănaru, Penoff, Șo- 
șu. Ursică — Șoiman, Avăda- 
nei, (Al. NOUR — coresp.).

duminică 9 martie. La această 
atractivă tragere, se atribuie au
toturisme „DACIA 1300“, Cîști- 
gurl în bani de valoare fixă șl 
variabilă, precum și excursii în 
R.D. Germană. Se efectuează 10 
extrageri, cu un total de 60 de 
numere. Cîștlgurile de la faza a 
In-a, suplimentară, se suportă 
din fondul special al sistemului 
Pronoexpres. Biletele de 25 lei, 
participă la toate cele 10 extra
geri. Consultați prospectul tra
gerii șl jucați din timp numerele 
dv. preferate I



Campionatele europene de tir redus

~ELENA TACIUC — LOCUL .4

LA PISTOL 10 m
în localitatea Espoo, din Fin- 

landa,, s-au desfășurat Campio
natele europene de tir pentru 
arme cu aer comprimat, înche
iate. în general, cu rezultate 
scontate. Dintre trăgătorii ro
mâni, participant! la întreceri, 
o comportare bună a avut E- 
leaa 'i'iciuc, clasată pe locul 4 
în proba de pistol 10 metri, cu 
382 p. De remarcat că țintașa 
noastră a avut punctaj egal cu 
alte două sportive, sovietica 
Marina Dobranceva și Enke 
Volker (R.D.G.), care au pre- 
codat-o însă, la baraj ! Me
dalia de aur a revenit iugos
lavei lasna Sekarici-V'rajkovici, 
cu un total de 385 p. Pe echi
pe, victoria a revenit Suediei, 
cu 1132 p, urmată de U.R.S.S., 
cu 1130 p și R. F. Germania, cu 
1124 p. întrecerea masculină de 
pistol a fost, cîștigată de

PREGĂTIRI ALE JUCĂTORILOR NOȘTRI DE TENIS
In vederea unei evoluții cit 

mai bune la cea de a XV-a e- 
diUe a Campionatelor europene 
(Praga, 5—13 aprilie), jucătorii 
noștri de tenis de masă — Ma
ria Alboiu, Otilia Bădescu, Va
sile Florea, Andras Fejer — au 
participat la a Vil-a ediție a 
Campionatelor internaționale ale 
Israelului. Au mai luat parte, 
de asemenea, sportivi din An
glia, Finlanda, R.F.G., Suedia, 
S.C.A., Canada, Israel, printre

i puzderia de performanțe 
care, dau strălucire și un far
mec aparte aproape fiecărei 
discipline sportive, recordurile, 
de toate nuanțele, joacă, d’esi- 
gur. un rol deosebit. Există 
sporturi pentru care recordu
ri’? sînt un fel de sare și pi
pe. — atletismul, înotul, hal
terele, tirul, patinajul viteză 
ele. —,. după cum sînt altele în 
ca • ..recordurile" apar întîm- 
pl.lor, pe care cronicarii le 
înregistrează cu titlu de ele
mente inedite și pe oare le 
tr; !<‘ază în consecință, dar care 
nu fac niciodată obiectul vre
un u prooes-verbal de omolo
ga ?

Așadar, recordul ! Nu există 
sportiv, indiferent de treapta 
de evoluție pe care se află în 
decursul carierei sale, care să 
■nu-și propună și să nu do
rească să devină recordman. 
Unii reușesc pe deplin (atin- 
gind. să zicem, cote mondiale- 
sau olimpice), alțî sînt nevoiți 
să se mulțumească doar ■ cu 
așa zisele recorduri personale, 
adică performanțele cele mai 
bune din anii de activitate 
competițională. Ei bine, între 
recordurile lumii sînt unele 
performanțe de o mare rezo
nantă, despre care ne place să 

sovieticul B. Kokorev, cu 587 
p. 2. U. Pottek si 3. G. Eder, 
ambii din R.D.G., cu cite 582 
p. Proba pe echipe s-a încheiat 
cu un nou record mondial, 
realizat de formația Uniunii 
Sovietice, cu 1748 p. Echipa 
noastră, alcătuită din L. Stan, 
S. Babii și I. Petru, s-a situat 
pe locul 7, sub posibilități, ou 
1707 p.

Alte rezultate, pușcă, femi
nin : 1. Anita Karlsson (Suedia) 
394 p, 2. Marina Suslova 
(U.R.S.S.) 390 p, 3. Irene Sus- 
ter (Elveția) 390 p ; echipe : 
1. U.R.S.S. 1162 p, 2. Suedia 
1161 p, 3. R.D.G. 1151 p ; mas
culin : 1. J. M. Weber (Fran
ța) 591 p, 2. J. P. Amat (Fran
ța) 590 p, 3. B. Suss (R.F.G.) 
587 p ; echipe : 1. Franța 1767 
p (n. rec. mondial). 2. Norve
gia 1755 p, 3. U.R.S.S. 1755 p.

care Elliot Fiona, Gene Parker 
(Anglia), Thomas Rosskopf 
(R.F.G.), Katrin Teraevuo, Aasa 
Svensson (Suedia), Eric Boggan 
(S.U.A.) ș.a.

Reprezentanții noștri au avut 
o comportare foarte bună, cîș- 
tigînd patru din cele 7 probe i 
echipe fete (3—2 cu R.F.G. în 
finală, 3—0 cu Anglia, Israel, 
Suedia), dublu mixt (Otilia Bă
descu, Vasile Florea, 2—0 Ia 
finală cu Maria Alboiu, Andras

EFEMERA VIAȚĂ
spunem că aparțin, de acum, 
mileniului următor, rezultate 
dacă nu imposibil, în orice caz, 
greu, foarte greu de egalat și 
mai ales de întrecut Și, totuși, 
cum viața stadioanelor nu este 
ceva imobil, indiferent, să zi
cem, de tăria, ca de granit, a 
unui record, iată că se găsește 
un sportiv, încă și mai bine 
pregătit decît actualul record
man, poate chiar mai bine do
tat, mai talentat și... Unul din
tre aceste recorduri care pă
rea greu de întrecut este (mal 
bine zis — era), cel de 14:21,51, 
realizat de patinatorul sovietic 
Igor Malkov în cursa de 10 000 
m. Ei bine, această performan
tă a fost întrecută, chiar co
pios, de tînărul sportiv norve
gian Geir Karlstad. Cu prile
jul Campionatelor mondiale, 
desfășurate, recent, pe pista de 
la Inzell, în R.F. Germania, 
Karlstad a cîștigat proba de 
10 000 m cu un timp încă și 
mai și : 14:12,14 ! In aceeași 
cursă, fostul recordman mon
dial, Malkov a realizat 14:24,61.

Ceea ce ni se pare acum ca 
excepțional (acest record al lui 
Karlstad) s-ar putea, foarte 
bine, să fie întrecut, în viitorul 
mai apropiat sau ceva mai de
părtat. Progresul în sport nu 
cunoaște limite...

Romeo VILARA

MECIUL DE ÎNOT

U. R. S. S. - R. D. G.

LENINGRAD. Meciul de înot 
dintre echipele U.R.S.S. și R.D. 
Germană s-a desfășurat Ia Lenin
grad. Oaspeții au învins cu sco
rul general de 220—162. Cîteva 
rezultate: femei: 200 m liber:
Heike Friedrich (R.D.G.) 2:00,2S,

200 m spate : Katrin Zimmer
mann (R.D.G.) 2:13,73, 100 m flu
ture: Komelia Gressler (R.D.G.) 
59,79 , 200 m bras: Sylvia Ge-
rasch (R.D.G.) 2:28,20 — record 
mondial (v.r. 2:28,33 era deținut 
de Silke Horner — R.D.G. din 
iunie 1985) 400 m liber : Astrid
Strauss (R.D.G.) 4:11,92, 100 m
spate : Katrin Zimmermann
(R.D.G.) 1:02,39, 100 m bras : Syl
via Gerasch (R.D.G.) 1:08,62 ;
bărbați : 100 liber : Smiriaghln
51,19, 1500 m liber : Dassler
(R.D.G.) 15:22,37, 100 m bras :
Kllmentiev 1 :03,13, 100 m spate : 
Polianski 56,02, 100 m fluture : 
Kovalski 54,74, 4X100 m liber :
R.D.G. 3:22,10 — record național, 
200 m mixt : Hannemar (R.D.G.) 
2:04,54, 200 m spate : Polianski
2.-00,17, 200 m liberi Fleming
(R.D.G.) 1:50,84, 400 m mixt :
lartotcluk 4:19,41.

DE MASĂ PENTRU C. E.
Fejer), dublu masculin (Vasile 
Florea, Andras Fejer, 2—1 în 
finala cu suedezii Gulberg, Jo
hansson), dublu fete (Maria Al
boiu. Otilia Bădescu, 2—0 In 
finală cu Fischer, Stumper). 
Totodată, la simplu (Maria Al
boiu, Otilia Bădescu) și echipe 
(formația masculină) (3—0 cu 
Israel, 3—2 cu Anglia, 1—3 cu 
S.U.A.) jucătorii noștri s-au si
tuat pe locul 3.

A RECORDURILOR
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Campionatul mondial dc handbal (m)

TURNEUL PRINCIPAL,
ÎNAINTEA JOCURILOR DECISIVE

GENEVA, 3 (prin telefon). 
Primul joc- al echipei noastre 
în turneul principal al Cam
pionatului mondial de handbal 
a coincis cu o înfrânge
re în fața Suediei. Fireș
te, rezultatul ne-a lăsat un 
gust amar și ne-a contrariat, 
cu atît mai mult cu cit în pri
mele 10 minute handbaliștii 
noștri au jucat dezinvolt și-l 
și vedeam învingători. Speran
țele noastre s-au risipit însă, 
și aceasta, în primul rînd, pen
tru că, în jocul cu Suedia, 
ceea ce a ieșit cel mai preg
nant în evidență a fost lipsa 
de combativitate, insuficientul 
angajament în jocul handbaliș- 
tilor noștri. Or, tocmai acestea 
ar fi fost „armele" pentru ob
ținerea unui rezultat care să ne 
mențină în lupta pentru mult 
doritul titlu suprem, în condi
țiile în care accidentările nu 
ne-au ocolit, cea a lui Stîngă 
fiind cea mai grea. S-a jucat 
fără vlagă, fără ambiție. Pivo
ți! Mocanu și Boroș au fost 
parcă zidiți în betonul apără
rii pe semicercul advers ; Ghl- 
meș a înghesuit tot jocul pe 
centru, pe unde practic nu se 
putea pătrunde; s-au pierdut 
multe mingi în atac sau au 
fost irosite copilărește contra
atacuri ; apărarea a fost dese
ori prea ușor depășită din cau
za lipsei de sincronizare Intre 
jucători. Singurul jucător care 
a încercat ceva a fost Măricel 
Voinea, dar și acesta a fost 
luat repede în „obiectiv" de 
apărarea adversă, fiind, de alt
fel, singurul pericol real pen
tru poarta suedeză. Urmează 
două partide deosebit de difi
cile, „ în primul rînd cea de 
marți cu Ungaria și apoi cea 
de joi cu Danemarca, in care 
practic se va decide poziția în 
clasamentul final. Se speră că

FURANO (JAPONIA) — Proba 
feminină de slalom uriaș dispu
tată pe plrtia de la Furano (Ja
ponia) a revenit sportivei cana
diene Lllsa Savijarvl — 1:20,43. 
urmată de Sleglinde Winkler 
(Austria) — 1:21,04, și Pam Ann 
Fletcher (S.UA.) — 1:21,09. In 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" conduce Marla Walll- 
ser (Elveția) cu 231 p, secundată 
de coechipiera sa Erika Hess — 
217 p.

STOCKHOLM. — „Cupa Mon
dială" la patinaj viteză a progra
mat la Oestersund (Suedia) o 
probă masculină de 1500 m, în 
care victoria a revenit sportivu
lui austriac Michael Hadschieff, 
cu timpul de 2:01,55. L-au urmat 
suedezul Hans Magnusson — 
2:01,88 șl americanul Dave Silk 
— 2:03,15.

LAHTI (FINLANDA). — In ca
drul concursului internațional de 
schi fond de la Lahti (Finlanda), 
sportiva finlandeză Marjo Mati- 
kainen a ocupat primul Ioc în 
proba de 5 km, cu timpul de 
18:16,91, fiind urmată de norve- 
glanca Anne Jahren — 18:21,74. 

forul handbalistic internațional 
va accepta masca de protecția 
pe fața lui Stîngă (după acci
dentul la maxilar) și, mai ales, 
că acesta va putea evalua cit 
mai aproape de valoarea lui 
reală. Este drept că fără trei 
piese de bază valide în angre
najul echipei (Stîngă, Drăgă- 
niță și Dumitru) este greu, dar 
opinăm că nu numai acciden
tările sînt cauza principală a 
rezultatelor nedorite.

Mirceo COSTEA

Rezultate In turneul principal 
(semifinale):

SERIA I : R. D. Germană —
Elveția 23—16 (11—6) ; UJt.S.S. —
R.F.G. 23—20 (8—10); Iugoslavia
— Spania 18—17 (10-8).
1. Iugoslavia 3300 66-59 8
2. R.D. Germană 3201 66-56 4
3. R.F.G. 3201 56-54 4
4. UJLS.S. 3102 63-69 2
5. Spania 3012 46-51 1
6. Elveția 3012 48-56 1

SERIA A n-a 7 Ungaria — Is-
landa 21—20 (11--12) ; Danemarca
— Coreea de Sud SI—27 (18—17) 1
Suedia — România 25—20 (11—ii).
1. Ungaria 3300 69-63 1
2. Suedia 3201 71-64 4
3. Coreea de Sud 3102 77-74 3
4. Danemarca 3102 73-76 2
5. România 3102 65-71 2
6. Islanda 3102 66-73 2

în turneul pentru locurile
13—16: . Cehoslovacia — Cuba
27—23 (16—9); Polonia — Algeria
28—23 (13—6). Clasament : 1.
Cehoslovacia 2 (+5); 2. Polonia
2 (4-4) ; 3. Cuba 0 (—4); 4. Al-
gena o (—5).

Astăzi vor avea loc meciurile 3 
R.D. Germană — R.F.G. șl Iu
goslavia — Elveția (Olten, seria 
I): Coreea de Sud — Suedia 
(Winterthur, II); Islanda — Da
nemarca (II) și U.R.S.S. — Spa
nia (I) — (Lucerna); România 
— Ungaria (Geneva, n — 21,« 
ora României).

Proba de combinată nordică a 
fost cîștigată de Herman Wein- 
buch (R. F. Germania), cu un to
tal de 414 p., urmat de Geir An
dersen (Norvegia) — 412,990 p.

Pe trambulina de 70 m din lo-' 
calitate, finlandezul Matti Nyka- 
enen a realizat sărituri de 86,5 m 
șl 89 m, a totalizat 225,7 p șl s-a 
clasat primul lin disputa sărito
rilor. El este, de altfel, lider 
autoritar (după 21 de probe) șl 
In „Cupa mondială- cu 210 p, 
față de austriecii Ernst Vettori 
194 p și Andreas Felder 130 p.

QUEBEC (CANADA). In cadrul 
campionatelor mondiale de pati
naj viteză (juniori) au obținut 
primele victorii: Monique Gar- 
brecht (R.D.G.) 44,41 la 500 m șl 
Anja Ulbricht (R.D.G.) 2:17,18 la 
1500 m.

KOENIGSSEE (R.F.G.). — Cam
pionatul mondial de bob pentru 
patru persoane s-a Încheiat, pe 
plrtia de la Koenigssee (R.F. Ger
mania), cu victoria echipajului 
secund al Elveției, cronometrat 
tn patru manșe cu timpul de 
3:16,28. Pe locul secund s-a situat 
echipajul Austriei — 3:16,77.
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și Teddy Schaller („Ford Sierra") 
au cîșfiga‘- cu un avans de nu
mai 7 secunde raliul de iarnă 
tte la Sachs, conțind pentru cam
pionatul R.F. Germania.

box • Americanul Evander 
Holyfield (fost medaliat cu 
bronz la J.O. ’84) l-a învins prin 
r.s.c. rep. 6 pe zambianul Chi- 
«anda Mutti.

cAlArie • Austriacul^. Hugo 
SinuHt a cîștigat (0 p) proba de 
înălțime. de la Bruxelles, sărind 
cu ..Grăfin" zidul de 2,10 m.

GIMNASTICA • Concursul in
ternațional feminin de la Fairfax 
(Virginia) a fost cîștigat, la in
dividual compus, de Kristie 
Phillips (S.U.A.) — 38,775 p, ur
mată în clasamentul final de 
Doriana Stoianova (Bulgaria) — 
38.500 p, Irina Baraksanova 
(U.R.S.S.) — 38,488 p. Zeng Ylngzi 
(R.P. Chineză) — 37,400 p, Mariana 
Tudor (România) — 37.050 p. Sa
bine Mar (S.U.A.) — 36,95 p, 
Elena Drevjina (Cehoslovacia) — 
36.765 p șl Andrea Ladanyi fUn- 
gariaj — 36,425 p. în competiția 
masculină, pe primul loc s-a si
tuat gimnastul sovietic Aleksei 
Tihonkin — 58,35 p.

handbal • Meci amical fe
minin la Belgrad: Iugoslavia — 
Japonia 31—26 (14—13).

hochei PE IARBA • La Isla
mabad : Pakistan — India 3—3 
(1—0).

SCRIMA • Concursul de sabie 
de la Hanovra a revenit france
zului Franck Leclerc, învingător 
cu 10—3 în finala cu ungurul 
Imre Gedovari. Pentru locul trei: 
Massimo Cavaliere (Italia) — 
Andrei Alsan (U.R.S.S.) 10—3.

TENIS • Turneul masculin de 
la La Quinta : Joakim Nystrbm
— Boris Becker 7—6, 6—2 !, Thi
erry Tulasne — Mats Wilander 
6—4, 6—3 !, Yannick Noah —
Michael Iernfors 7—5, 7—5, Jimmy 
Connors — David Pate 7—5, 6—4. 
în finală : Nystrbm — Noah 6—1,
6— 3, 6—2 • Turneul feminin de 
la Oakland a furnizat o mare 
surpriză : Kathy Jordan a în
vins-o pe Martina Navratilova
5— 7, 6—3, 7—6. Chris Evert-Lloyd 
a dispus de Helena Sukova cu
7— 5, 6—4. în finală, Evert-Lloyd
— Jordan 6—2, 6—4 • în finală 
la Bayonne (Franța) : Todd Nel
son — Steeve Shaw 6—4, 5—7,
6— 3 • Punct final în turneul de 
la Lagos : Nduka Odizor — Mar
cel Freeman 6—2, 6—3.

MÎINE, PRIMA MANȘĂ A 
SFERTURILOR DE FINALĂ 

IN CUPELE EUROPENE

Mîine se vor prezenta la start, 
pentru meciurile-tur, echipele ca
lificare în sferturile de finală ale 
cupelor europene. Este, desigur, 
un eveniment important, așteptat 
încă de anul trecut, cînd au fost 
desemnate formațiile calificate 
pentru aceasta fază. Desigur, din 
punctul nostru de vedere,* pre
zența echipei Steaua în „C.C.E.* 
constituie un eveniment deosebit, 
îmbucurător, și sperăm că fot
baliștii noștri vor trece cu bine 
și acest examen, cu finlandezii 
de la Kuusysi Lahti. în această 
competiție, și celelalte meciuri 
prezintă un interes deosebit. în 
primul rînd, partida de pe „Nou 
Câmp", în care C.F. Barcelona, 
ca gazdă, va întâlni pe Juventus 
Torino, lideră în campionatul 
Italiei. Echipa spaniolă a jucat 
sîmbătă, în campionat, și a sur
clasat pe Valladolid (4—0), în 
timp ce Juventus a cîștigat cu 
2—1, meciul cu Udinese, golul 
victoriei fiind înscris de Platini. 
„Juve“ va juca, însă, fără „tuna
rul" Serena — suspendat! Bayern 
Munchen, pe teren propriu, va 
primi replica echipei Anderlccht, 
lideră în campionatul Belgiei. 
Bavarezii, în prezent* pe locul se
cund în „Bundesliga", nu vor a- 
vea o misiune ușoară. în fine, 

Aberdeen este favorită în jocul 
cu I.F.K. Goteborg, pentru sim
plul motiv că scoțienii sînt în 
plin campionat, în timp ce sue
dezii au fost în pauză de iarnă, 
pe care nu știm cît de eficient 
au folosit-o. Iată programul ce
lorlalte competiții, care se anun
ță și ele foarte interesante. în 
CUPA CUPELOR : Rapid Viena— 
Dinamo Kiev; Dukla Praga — 
Benfica ; Dynamo Dresda — Ba
yer Uerdingen ; Steaua roșie — 
Atletico Madrid. CUPA U.E.F.A.: 
Sporting Lisabona — F.C. Koln; 
Real Madrid — Neuchâtel Xamax; 
najduk — Waregem; internazio- 
nale — F.C. Nantes.

CAMPIONATE
U.R.S.S. A început o nouă edi

ție printr-o etapă cu scoruri 
foarte strînse. Dniepr — șahtior 
1—0, Cernomoreț Odesa — Harkov
1— 0, Spartak Moscova — Vilnius
2— 0, Kutaisi — Dinamo Minsk 
0—0. Erevan — Torpedo Moscova 
0—0. Baku — Alma Ata 0—1, Di
namo Moscova — Zenit 3—4, Di
namo Tbilisi — Dinamo Kiev 1—1.

SPANIA (et. 27). Las Palmas — 
Cadiz 2—2, C.F. Barcelona — Val
ladolid 4—0, Hercules — Real 
Madrid 0—3, F.C. Sevilla — Cel
ts Vigo 2—1, Osasuna — Real So- 
ciedad 1—2 Atletico Madrid — 
Betis Sevilla 2—1, Zaragoza — 
Valencia 2—1, Santander — 
Espan ol 2—2, Athletic Bilbao — 

Gijon 2—0. Pe primele locuri : 
Real Madrid 46 p, C.F. Barcelo
na 40 p; pe ultimele : 17. Valen
cia 18 p. 18. Vigo 11 p.

IUGOSLAVIA (et. 18). Titograd 
— Pristina 0—0 Tuzla — Parti
zan 3—0, Skoplje — F.C. Sara
jevo 2—1, O.F.K. — Osijek 3—0, 
Zeleznicear Sarajevo — Novi Sad 
2—1, Dinamo Zagreb — Zenica
1— 0, Rijeka — Dinamo Vinkovici
2— 0, Steaua roșie Belgrad — Ve
lez Mostar 2—2, Hajduk Split — 
Niksicd 3—1. Pe primele locuri : 
Partizan 27 p, Steaua roșie 26 p, 
Velez Mostar 23 p, Hajduk și 
Dinamo Vinkovici cu câte 20 p ; 
pe ultimele : 17. Titograd 13 p, 
18. Novi Sad 9 p.

PORTUGALIA (et. 23). Boavis- 
ta — Sporting 2—1, Benfica — 
Penafiel 2—0, Portimonense — 
Salguelros 2—0, Covilha — Aves 
2—0, Setubal — Chaves 0—1, Gui
maraes — Braga 5—3, Porto — 
Belenenses 5—0, Maritimo — A- 
cademica 2—1. Pe primele locuri: 
Benfica 37 p *"22 j), Porto 37 P 
(23 j), Sporting 35 p; pe ulti
mele : 15. Covilha 14 p, 16. Pe
nafiel 13 p,.

R.D. GEftMANA. Meci restant: 
Zwickau — F.C Cart Zeiss Jena 
0—0. Jena a trecut pe locul 3 în 
clasament, la egalitate cu Lo
komotive Leipzig, după Dynamo 
Berlin 22 p și Dynamo Dresda 
20 1

ANGLIA. Meci restant : Tot
tenham — F.C. Liverpool 1—2.
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