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Astăzi, dc la ora 15, la sferturile dc llnald ale Cupei Campionilor Europeni

STEAUA PRIMEȘTE REPLICA ECHIPEI»
Astăzi, cu inoepere de la ora 

15, stadionul din Ghenoea găz
duiește medul din cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E., 
Steaua — Kuusysi Lahti.

Spre acest important eveni
ment fotbalistic a! anului 1988

STOICA

duc toate gindurile noastre. 
Gînduri de mal bine penitra În
treaga campanie declanșată de 
Steaua Încă din toamnă și care, 
lată, continuă acum. In aceas
tă primăvară a speranțelor le
gitime, de calificare In semi
finalele eompetițiel-fanion re
zervată echipelor de club ale 
bătrînului continent Sigur, iu
bitorul de fotbal din tara noas
tră cunoaște mal bine poten
țialul de joc al formației cam
pioane ; o campioană neSnvin- 

să și după parcurgerea primei 
jumătăți a întrecerii 1985—86. 
Dar cuvinte de laudă la adre
sa echipei pregătită de Emerich 
Jenei șl Anghel Iordănescu au. 
din toamna trecută, și oei care 
au văzut-o evoluînd în arena

PEKONEN

internațională. In partidele cu 
Vejle șl Honved Budapesta, 
îndeosebi spectatorii (aflați in 
tribune sau In fața micilor e- 
crane) manșei a Il-a cu Hon
ved și-au putut da seama mal 
bine de ceea ce reprezintă e- 
chipa campioană a României 
in momentul de față și anume 
un -11* valoros, capabil să In
cinte tribunele prin jocul lui 
matur și spectaculos, să satis
facă, In același timp, și setea 
de gol. Perioada de intersezon

Proletari din toate țările, unițlrvă >

SECVENȚE SUCEVENE ÎN PREMIERĂ

KUUSYSI LAHTI
a constituit un impediment 
pentru Steaua, iarna lungă ca- 
re-și prelungește existența pe 
meleagurile noastre venind să 
Îngreuneze perioada obișnuită 
de acumulări între tur șl re
tur.

Prin grija conducerii clubu
lui și a secției, echipei Steaua 
i s-a asigurat. Insă, un pro
gram de pregătire șl jocuri 
peste hotare, menit să readucă 
echipa la potențialul din toam
nă. Șl, In pofida caracterului 
amical al jocurilor din Italia, 
fotbaliștii formației campioane 
au cules binemeritate aplauze 
— pentru prestația lor, de ri
dicată factură — la sfîrșitul

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

DUPĂ CISTIGAREA CUPEI ROMÂNIEI, LA HANDBAL (f) 
ȘTIINȚA BACĂU-CU GÎNDUL LA C.C.E.

O finală de Cupa României 
ctștigată cu trei săptămlnl Îna
inte de abordarea semifinalelor 
Cupei Campionilor Europeni 
este — nu Încape nici o Îndo
ială — de natură să stimuleze, 
să sporească încrederea celei 
mal bune echipe feminine de 
handbal din țara noastră. Ști
ința Bacău, Intr-o reușită șl la 
nivel continental. Duminică, la 
Timișoara, studentele moldove
ne au avut motiv să se bucure 
nu doar pentru faptul de a fi 
clștigat a patra oară trofeul, 
dar și datorită evoluției cu ade
vărat de nota 10, oferind spec
tatorilor (se Înțelege că șl re
plica Chimistului a fost foarte 
bună) motive In plus să iubeas
că handbalul. Faze ce s-au 
succedat cu mare viteză, exe
cuții tehnice uneori de aprecia
bilă finețe, un portar — Ioana

Sfirșit de siptămină la Su
ceava. Știam că tn .Tara de 
sus a Moldovei" ninge, ți am 
găsit orașul de parcă ne-am fi 
aflat la Predeal sau Păltiniș, 
undeva in inima munților. Po
mii incărcați de nea, iar din 
cer continuau si codi fulgi 
mart. Căldura pentru sport a 
sucevenilor s-a dovedii a fi 
puternică și, ta decorul hiber
nal, reporterul avea ei consem
neze citeva secvențe ta premie
ră, cu care localnicii au tot te
meiul si se mlndreasci. Ne-a 
spus-o ți însoțitorul nostru, 
noul președinte al Clubului 
sportiv municipal, activist spor
tiv de peste 30 de ani. Con
stantin Alexa.

Primul popas, la Stadionul 
„Areni*, bază sportivă fru
moasă, de Divizia ,A*. 

daci vreți, care prin grija clu
bului ți a administrației bazelor 
sportive avea si fie o gazdă 
ospitalieri pentru meciul din 
„optimile" «Cupei României» la 
fotbal dintre Gloria Bistrița ți 
Oțelul GalațL De trei ori au 
curățat gazdele terenul de ză
padă, simbătd, cele două echi
pe au făcut ți antrenamentul 
planificat, acolo pe stadionul 
central, ceea ce se Intimplă 
mai rar in alte localități, unde 
proprietarii de terenuri se pltng 
că acestea se deteriorează ți 
trimit echipele, pentru antre
namente, prin te miri ce co
mune. Iar toate eforturile au 
fost atunci răsplătite, tind 
stadionul „Areni" a fost plin 
cum nu s-a mai intimplat pini 
atunci. Sucevenilor le place 
fotbalul ți poate ei fotbaliștii 
de la C.S.M. vor fi mai recep
tivi pentru ci Suceava duce de 
mult dorul primului eșalon, deși 
are condiții dintre cele mai 
bune.

Vasilca — capabil să le dez
armeze pe handbalistele de la 
Chimistul, ca și starea de sus- 
pens conferită partidei de fap-

deREPORH

Am urcat strada cu saltimi 
ți am poposit la Școala 
generală nr. 3. în curte, 

pe terenul de handbal, cu stra
tul de zăpadă bătătorii de ghe
tele ți— cizmele copiilor, cițiva 
elevi întinseseră un meci de 
fotbal

Am lisat fețele îmbujorate 
ale viitorilor „Avădanei, Cașu- 
ba sau Păiuț" — fotbaliștii de 
azi — ți am pătruns tntr-o sală 
cu aer cald. Aici, la Școala ge
nerali nr. 3, e noul bazin de

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. 2—3)

TURNEUL F.I.R.A.
LA BUCUREȘTI

Bucureștiul va găzdui, în 
perioada 24—31 martie, o 
întrecere de reală atracție 
la rugby : Turneul F.I.R.A. 
pentru juniori. Această a 
18-a ediție a competiției 
„speranțelor* sportului cu 
balonul oval urmează să re
unească reprezentantele a 16 
țări, oare vor juca tn ca
drul a două grupe valorice. 
Printre favorite se numără 
echipele Franței, Italiei, 
României M Uniunii Sovie
tice, clasate In această or
dine la ediția precedentă.

luat „din mers”, la începutul 
sezonului competițional, condu
cerea tehnică a echipei — au 
reușit nu numai să-1 suplineas-

Azi, In campionatul masculin de volei

UN NOU DERBY, DINAMO - STEAUA..
Ultima etapă a

Astăzi este programată ulti
ma etapă din cadrul returului 
in campionatul masculin al 
primei divizii de volei, după 
care se vor desfășura ultimele 
3 turnee tn cele două grupe 
valorice.

Firește, ca întotdeauna, în fi
nalul fiecărui tur „capul de 
afiș* al etapei îl deține partida 
Dinamo — Steaua. Cea de as
tăzi este a 5-a Intîlnire. in a- 
ceastă ediție, dintre oele două 
fruntașe ale voleiului nostru 
masculin. Și ea are o semnifi
cație aparte, întrucît Steaua, 
lideră detașată, a clștigat toate 
cele 4 intîlniri precedente cu 
campioana, slăbită serios In a- 
cest sezon de indisponibilitatea 
prelungită a Iul Căta-Chițiga 
și Girleanu. Totuși, treptat, 
dinamoviștii și-au îmbunătățit 
serios prestațiile, iar tn tur
neul de la Baia Mare s-au a- 
flat foarte aproape de reduce
rea handicapului față de ste- 
11 ști, cărora le-au clștigat pri
mele două seturi. Deci, dat 
fiind faptul că pînă la sfîrșitul 
campionatului au rămas 4 con
fruntări directe, campionii vor 
Încerca cu și mai multă decizie 
să-și mențină șansa de a mai 
conta în lupta pentru titlu. Cum 
Steaua urmărește, la rindu-i, 
detașarea decisivă, este de aș
teptat ca publicul Iubitor de 
volei să asiste în sala Floneas- 
ca la un meci de bun ni zei teh
nic, de mare luptă si spectacol.

returului
Iată programul 

etapei : Dinamo — 
Steaua (sala Flo- 
reasca, ora 15), Po
litehnica Timișoa
ra — Universitatea 
C.F.R. Craiova, 
C.S.M.U. Suceava 
— Explorări Ști
ința Baia Mare, în 
grupa I valorică ; 
Elcond Dinamo Za
lău — Calculato
rul București, 
A.SA. Electromu- 
reș Tg. Mureș — 
C5.U. Oradea, Re- 
lonul Săvinești — 
Tractorul Brașov, 
tn grapa a doua 
valorică.

Tot astăzi, ta 
Constanța, restan
ta Farul — Dina
mo, la feminin.

„Tunarul" nr. 1 al echipei Steaua, DascăJu, 
tatr-o caracteristici poziție de atac In mare 

forță, la un meci anterior eu camp'enti..

Foto : Aurel D. NEAGU

Din cuprinsul ziarului: 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII JOCULUI 
LA EXAMENUL COMPETITIVITĂȚII VOLEIULUI

;! (Pag. 2—3) ;
i PROGRAMUL MECIURILOR IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL ■

!; (Pag. a 4-a) i

Știința Bacău : (ta picioare, de la stingă) : Alexandru Mengoni 
— antrenor principal, Maria Borcea, Mariana Tîrcâ, Lidia But- 
nărașu, Eva Darvaș. Marilena Petrea, Elena Nițoiu, Cos'.cl Pe- 
trea — antrenor secund. Rîndul din față : Georgeta Cervenciuc, 
Ioana Vasilca. Angela Brîndușoiu, Laurica Lunca. Adriana Popa,

tul că rezultatul final s-a decis 
abia după prelungiri, toate a- 
cestea ne îndreptățesc să afir
măm că am asistat la o fina
lă de zile mart

Cei doi antrenori ai Științei 
Bacău, Alexandru Mengoni ți 
Costel Petrea — care au pre-

Fote : Z. VUJIN — Timișoara 

că cu brio pe fostul „dirijor” 
al formației, ci au pus și mai 
mult in evidență — printr-o 
pregătire individualizată — va

lon GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Mîine, la Oradea

DESCHIDEREA OFICIALĂ A SEZONUIUI IN POLO, 
CU PARTICIPAREA CELOR MAI BUNE ECHIPE

Cele mai bune șase echipe 
de polo ale noastre iau parte, 
inoepind de mline și pină du
minică, la turneul I al seriei 
de frunte din campionatul Di
viziei „A*. După cum se știe, 
cele șase formații eu fost sta
bilite după desfășurarea primei 
părți a competiției, astfel :

1. DINAMO ÎS 15 0 1 208-103 30
2. Crișul 1613 1 2 213-105 ZT 
1 Rapid 16 11 1 4 169-114 23
4. Steaua 16
5. Progresul 16 
«. Voința* 1®

•) Penalizată <

8 4 4 139-113 20
T3 6 131-134 17
6 0 10 122-143 10
a 2 puncte

Turneul din aoeastă săptămt- 
nă — care va fi urmat da alta 
3 — este găzduit de Oradea, 
orașul echipei campioane. Chiar

din prima zi, programul cu
prinde un meci de interes ridi
cat j Dinamo—Rapid. De altfel, 
fiecare din cele cinci reuniuni 
are un veritabil „cap de afiș*, 
duminică puțind vorbi chiar 
de... două. Iată programul com
plet al turneului, de la care 
așteptăm partide de calitate: 
joî, ora 14,3# : Steaua — Voin
ța CIuj-Napoca, Crișul Oradea
— Progresul București, Dinamo
— Rapid București ; vineri, 
ora 8,30 : Crișul — Voința, Di
namo — Steaua, Rapid — Pro
gresul, ora 14,3# : Dinamo — 
Voința, Steaua — Progresul, 
Crișul — Rapid 1 aimbătă, era 
14,3# : Rapid — Voința, Dina
mo — Progresul, Crișul — Stea
ua 1 duminică, ara 8,3# : Pro
gresul — Vbința, Rapid — 
Steaua, Dinamo — Crișul.



Turneul de judo de la Budapesta DIANE SĂNUNGI A Cl$TIOAT
UN BUN PRILEJ DE VERIFICARE

A SPORTIVILOR ROMANI
■ft’rgitu] «ăptămînii trCCU-* 

tal, ta Budapesta »-* desfășurat 
un turneu international de 
Mo, unul dintre cele progra
mate in scopul verificării spor- 
ttvflor fruntași pentru Campio
natele europene. La întreceri 
am participat 230 de eoncurenți 
din 22 de țări, 
mințim Austria, 
R.D.G.-------
garia, U.R.S.S.,

intre care a- 
______  Canada, Cuba, 
R.F.G., Japonia, Un- 

, țări în care 
judo-’ul are o deosebită valoa
re. Au fost prezenți șl 7 Ju
doka români. La înapoierea din 
Ungaria, i-am solicitat amă
nunte antrenorului coordonator 
al lotului nostru, Gheorghe nie.

— La ce nivel valoric s-au 
situat întrecerile de la Buda
pesta 7

— Numărul mare de pârtiei- 
panti, mulți dintre ei medaliați 
la mari competiții internațio- 

a făcut ca turneul să 
valoare ridicată, solici- 
la maximum pe con cu

au avut comportări promiță- 
toara in vederea participării lor 
la CM. Juniori (9—14 aprilie). 
Sub nivelul așteptărilor s-a 
prezentat campionul european 
IRe Șerban, care nu se află 
încă în forma obișnuită. După 
două victorii (b. yuko S. She- 
faeld — Canada, b.ippon B. 
Wlncenczlk — Polonia), el a 
pierdut două partide (la Far
ces — Ungaria șl Borgona — 
Cuba), rattnd obținerea 
medalii. Dar 
suficient de 
în luna mal, 
Campionatele 
a pune la punct toate amănun
tele pregătirii sportivilor noș
tri fruntași, astfel ca Gh. Dani, 
L, Șerban șl M. Cioc să se 
numere printre medaUații com
petiției continentale.

Mihai TRANCA

unei 
mai avem timp 

antrenament plnă 
când vor avea loc 
europene, pentru

TURNEUL DE TENIS DE LA DEVA
• Al treilea turneu F.R.T
Circuitul feminin de tenis 

dotat eu .Cupa FJLT." se a- 
prople de sfirșit, in aceste zile 
consumindu-se al treilea din
tre de, cel de la Cluj-Napoca. 
La Deva, unde s-a disputat 
turneul anterior, în finală s-au 
intîlnit două dinamoviste bucu- 
reștene. La capătul unei par
tide plăcute, foarte tînăra Dia
ne Samungi a tntrecut-o eu 
6—3, 6—7, 6—4 pe Florentina 
Curpene.

în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, după rfteva meduri 
preliminare, au Intrat în com
petiție favoritele. Daniela Moi
se (Steaua), evoluînd mai bine 
ca In întrecerile de la Timișoa
ra șl Deva, le-a întrecut cu 
6—1, 6—1 pe Cristina Lazea
(Constructorul Cluj-Napoca) și, 
respectiv, eu 6—3, 6—1 pe Ma-

la Cluj-Napoca
rilena Totoran (Spartacus Bră
ila).

Șl in celelalte meciuri, favo
ritele s-au impus : Florentina 
Curpene — Angela Kerek (E- 
lectrica Timișoara) 6—3, 6—3.
Maria Romanov (Politehnica 
București) — Laura Btrlea (Vi
itorul Pitești) 8—0, 0—6, 6—4, 
Diane Sam ungi — M&dălina 
Voinea (Dinamo București) 2—6, 
6—3, 6—4. Otilia Pop (Progre
sul) — Anamaria Pastor (Con
structorul Cluj-Napoca) 6—1, 
6—1, Luminița Săi ă Jan (Poli
tehnica București) — Monica 
Pecheanu (Dinamo București) 
6—7, 6—2, 6—2. Aurelia Gheor- 
ghe (Progresul) — Eugenia 
Năstăsescu (Universitatea Cluj- 
Napoca) 6—0, 2—6, 6—1, Teodo
ra Tache — Corina Tăios (am
bele Dinamo București) 6—4, 
6—4. întrecerile continuă.

La ciamcflnl compctfflntlțil

REDUSĂ PRODUCTIVITATE LĂ

nale, 
albă o 
tîndu-I 
renți.

— In 
preciați 
români 7

— Reprezentanții noștri au 
avut evoluții conform așteptă
rilor, la nivelul pregătirilor e- 
fectuate pînă acum. Un plus 
fată de colegii săi a manifes
tat Gheorghe Dani (superușoa- 
ră), care a și ocupat locul I. 
El a clștigat 5 meciuri : b. 
Ippon G. Martonosi (Ungaria), 
b.ipp. R. Arnhold (R.D.G.), b.p. 
(yuko) M. Catedra (Italia), b. 
yusei-gachi Kim Chun Ho 
(R.P.D. Coreeană) și, în finală, 
b.y.g. R. Rennella (Italia). Bi
ne s-a comportat și Mihal Cioc 
(grea), care — ca și la turneu1 
de la Sofia —, a cîștigat pa
tru meciuri prin ippon, la J. 
Tonal (Ungaria), 
(Austria). V.
(U.R.S.S.) și J. Nery (Brazilia), 
dar a greșit copilărește, în fi
nală, pierzînd prin Ippon, în 
min. 5. rfnd conducea cu yuko. 
tn partida cu H. Stohr (R.D.G.). 
O mențiune specială pentru 
juniorii P. Anițoaie (mijlocie) 
și A. Clinei (semigrea), care

aceste condiții, cum a- 
comportarea sportivilor

M. Kolbl 
Zabcenko

CEI MAI TINERI CAMPIONI DE PATINAJ VITEZĂ
Junioare care au obținut rezultate superioare celor ale senioarelor !

Campionatele republicane de 
patinaj viteză rezervate junio
rilor II au reunit pe pista na
turală din Miercurea Ciuc a- 
proape 50 de fete și băieți, în
tre 13 și 15 ani, care și-au pus 
în gînd să devină performeri 
de nădejde. Mulți eoncurenți 
s-au aflat la ora debutului la 
această categorie de vîrstă șl 
primele lor reușite au bucurat 
pe toată lumea. Mai plăcut a 
fost faptul că tinerii pe care 
i-am mai remarcat cu alte pri
lejuri au confirmat așteptările, 
de data aceasta existînd chiar 
mai mulți șefi de promoție... 
Mihaela Dascălu șl Emeșe An
tal au reușit să obțină la pro
bele de 3 000 m șl, respectiv, 
500 m, rezultate superioare ce
lor înregistrate de senioare, iar 
Ioan Moldovan, Mădălin Mun
teanu și Dezso Horvath și-au 
împărțit victoriile pe probe. In 
plin proces de afirmare se mai

află Mihaela Stanciu, Irene 
Engelleiter, Simona Grigoraș, 
Eniko Balazs, Nicolae Dicu, 
Mirel Galoș, Tibor Mathe și 
alte elemente dotate pentru a- 
cest sport. Fără discuție avem 
un bogat rezervor de talente 
și sperăm că antrenorii vor ști 
să lucreze cu acești tineri pen
tru ca promisiunile să devină 
certitudini.

Iată Învingătorii : FETE : — 
Emeșe Antal (Mureșul Tg. Mu
reș) la 500 m — 45,6, la 1 500 m 
— 232,0, la 10(» m — 135,1, 
Mihaela Dascălu (Tractorul 
Brașov — C.O. Mec. fină Buc.) 
la 3 000 m — 5:13,5. Clasament 
general: 1. Emeșe Antal 198,304 
p — campioană absolută, 2. Mi
haela Dascălu 198,633 p, 3. Ire
ne Engelleiter (Voința Sibiu) 
.203,375 p ; BĂIEȚI — I. Moldo
van (Viitorul Cluj-Napoca) la 
500 m — 42,7, la 1 500 m 2:18,4, 
Mădălin Munteanu (Tractorul

ll rașov) la 1 000 m — 138,4,
Dezso Horvath (S. C. Miercurea 
Ciuc) la 3 000 m — 4:49,5. Cla
sament general : L I. Moldovan 
182,033 p — campion absolut 
2. D. Horvath 185,553 p, 3.’ 
M. Munteanu 186,699 p.

în caz de timp favorabil, azi 
și mîine vor avea loc campio
natele naționale de sprint ale 
senioarelor și seniorilor (Tr. I.).

i

După medalia obținută de 
echipa masculină la XO. dta 
1930, voleiul nostru la nivel 
de reprezentative * regresat 
treaptă cu treaptă in ierarhii 
plnă ce a părăsit aoeoa ma
rilor competiții internaționale. 
Nid echipele de Xmtori 
nu strălucesc In scena 
internațională. Această invo
luție are motivații indisolubil 
legate de organizarea *1 con
ținutul activității care se des
fășoară la toate eșaloanele. 
Reexaminlnd aspectele defini
torii ale stării de fapt actuale 
din acest sport, ne vom opri, 
pe rtad, asupra dtorva din
tre ele. eu gtndul eă cel in 
drept vor ieși din inerție, din 
șabloane șl din... birouri pen
tru a scoate voleiul din Impas.

Una dintre cauze este PRO
DUCTIVITATEA SCĂZUTĂ 
(CALITATIV) A SECȚIILOR 
DE JUNIORI, problemă pe 
care o aducem astăzi tn dis
cuție.

Se știe că In ultimul timp 
o serie de voleibaliști șl vo
leibaliste de valoare și-au În
cheiat cariera, alții se apro
pie de sfirșltul ei. Cine le-a 
luat sau le va lua locul pe 
prima scenă? De curfnd, an
trenorul federal Vasiie Pavel 
ne spunea cu mlndrie că, in 
acest sezon, divizionarele -A" 
feminine au folosit 73 de ti
nere, majoritatea Încă juni
oare, Iar cele masculine 53 de 
jucători sub 22 de ani. De la 
calculul pe hlrtle să trecem 
însă mal la concret șl să ve
dem ce fel de prezență sem
nează aceste elemente pe sce
na ,A“-ului, pe dte se ba
zează realmente echipele res
pective. Să luăm tn discuție 
producția in rfndul celor năs- 
cuțl într-o perioadă de 5 ani 
(1965—1970). Valori confirma
te? Constantin, Șolca șl Pădu
reții, la Steaua (care au șl 
produs saltul calitativ al a- 
cestei echipe). Rotar la Di-

proape de 
alunea ți 
tfttorl de 
Sivlnescu, 
Machedon 
etdescu,

G 
M P. Badea, 8. 

mlrescu, V. 
valorile reali 
genia Coteai 
lă, Corina B 
peseu, Atic: 
Iacob, Crfcrtl 
la Dumltres 
kovlcs, Mi 
Carmen Titi 
nefU-nd inc: 
vingătoare p 
tdvitățli in 
mai mulți t 
duc Insă n1 
eriteril ștlln 
formal, si. 
timpul — ș 
Îndemnați : 
creze callts 
deopotrivă 1 
(aspect *' 
uită) d 
țlei lor.

Aure!

La tenis de masă : UNIVERSITATEA A.S.A. CRAIOVA
UN SUBSTANTIAL AVANS

SECVENȚE SUCEVENE IN PREMIERĂ
(Urmare din pag. 1)

înot, de 25 de metri. Și aici, 
o premieră, „Cupa Bucovinei" 
la înot, EDIȚIA I. Harnicul an
trenor coordonator Sergiu Tă- 
nase ne-a pus la curent cu ci- 
teva date: luau parte la între
ceri 108 sportivi, băieți ți fete, 
de la Centrul olimpic din Baia 
Mare, C.S.Ș. Pitești, C.S.Ș. ți 
CS.M. Suceava. Alături, cioco
late mari sau tricouri frumoase 
cu care urmau să fie premiați 
învingătorii. Dar Suceava spe- 

intre ți 
natației, 
Romîcă 
republi- 
nu mai 

urma,

poate cu rezultate și mai bune, 
Iuliana Pantelimon, Ramona 
Tapalariu, Simona Turcu sau 
Marius Doroftei, care nu au 
declt... 11 ani.

„Cupa Bucovinei", ediția I, 
un concurs reuțit in cadrul „Da- 
ciadei", ți un bun prilej pen
tru suceveni de a învăța lu
cruri noi și tub aspectul orga
nizării, dar ți al instruirii. Și 
mai ales o bună propagandă 
pentru frumusețea și bineface
rile înotului.

ră cu acest •concurs să 
mat serios in circuitul 
pentru ca numele lui 
Macovei, vicecampion 
can la 50 m. liber, să 
rămină „unicat", ti vor

Sala de atletism. Da, Su
ceava are o frumoasă sa
lă pentru alergări, sări

turi, aruncări, toată cu tartan. 
Șase culoare, 60 de metri lungi
me ea la regulament — deși 
mai rint metri in plus. Aici a

avut loc etapa de zonă a con
cursului republican de juniori 
II ți, apoi, finala concursului 
republican al juniorilor III. Tot 
premiere. Suceava vrea să se 
remarce ți la atletism, pentru 
ca numele aruncătorilor 
drușcă — mai 
discobolă de lot 
perspectivi — să 
stituie excepții...

★
Și a mai fost la Suceava, nu 

demult, ți etapa de zonă a 
campionatelor de lupte greco- 
romane, speranțe olimpice, in 
sala Unirea, In timp ce in ju
deț, la Cîmpulung ți Vatra 
Domei, sporturile de iarnă, cu 
sute de pionieri ți elevi la 
start, erau... la ele acasă prin 
„Festivalul sporturilor de iar
nă", prin „Feeria pe gheață", 
prin festivalul „Bucuriile ză
pezii". Și ce bucurie a fost. Și 
ce zăpadă. Și ce obraji roții...

An- 
ates Simona. 
național, de 
nu mai con-

La Craiova și Tg. Mureș s-au 
desfășurat ultimele intilniri din 
cadrul etapei 
„A“ la tenis 
mănunte :

CRAIOVA.
lor din localitate s-au întrecut 
cele mai bune patru echipe 
masculine, detașîndu-se, din 
nou, conform așteptărilor, for
mația Universitatea A.S.A. I 
Craiova. REZULTATE TEHNI
CE : Universitatea A.S.A. I — 
Mecanică fină București 9—1
(Florea 3, Crișan 2. Toma 2, 
Florescu 1, dublul Ignat, Cri
șan 1 v, respectiv Stoica 1 v), 
Universitatea A.S.A. II — Pro
gresul IIRUC București 6—9 
(Tiugan 3, Nicorescu 2, dublul 
Nicorescu, Tiugan 1 v, respec
tiv Moraru 3, Ciociu 3, Craio- 
veanu 2, Muntean 1), Mecanică 
fină București — Universitatea 
A.S.A. II 4—9 (Stoica 2, Gheor- 
ghe 2, respectiv Tiugan 3, Ni
corescu 2, Mihalache 2, 
cu 1, dublul Nicorescu, 
1), Universitatea A.S.A. 
Progresul IIRUC 9—2
2. Florescu 2, Ignat 2,
3, respectiv Moraru 1, 
Craioveanu, Moraru 1), 
versitatea A.S.A. I — Universi-

a doua a Diviziei 
de masă. Iată a-

In Sala sporturi-

Bădes- 
Tiug-an

I — 
(Crișan 
Florea 
dublul 

Uni-

II
3,
2,

Vasiie Florea a fost ;
Craiova unul dintre ce

Fote

grupei va-

mascu- 
a avut 
I Tg.

TEH- 
IJGCL

gistul cu i 
5—2, cu C< 
3-5 (!) ;
cu Construt

A APĂRUT
șase Învingători

In openul șahist

DE LA TIMIȘOARA

CU GÎNDUL LA C. C. E.
(Urmare din pag. 1)

O MARGARETA MUREȘ AN 
ȘI MIRAI ȘUBA

NOII CAMPIONI NAȚIO
NALI

(reportaje, clasamente, par
tide comentate -r de la cele 
două finale)
• CAMPIONATUL MON

DIAL AL JUNIOARELOR
(Cristina Bădulescu, printre 

fruntașe)
• NOUTĂȚI ÎN SICILIANA 
(primul articol dintr-o nouă

serie dedicată teoriei deschi
derilor
• CÂRTI ROMANEȘTI DE 

ȘAH CELEBRE
(incursiune In marile colec

ții bibliofile ale lumii)
• CAMPIONATUL NAȚIO

NAL PRIN CORESPONDENȚA
(cronica ediției Jubiliare și 

instantanee din finală)
• NOILE -------------------

MONDIALE
(Primii l«o 

cătoare tn 
1986)

Precum șl 
nente

INFORMAȚII — ȘAH-COM- 
PUTER — STUDII — PRO
BLEMS — COMBINAȚII

Cereți .Revista Română de 
Șah- la chioșcuri ri oficii 
poștalei

CLASAMENTE

Jucători șl 50 In
versiunea .Kîo" 
rubricile peima-

La Timișoara au luat sfîrșit 
întrecerile din cadrul celei de 
a IlI-a ediții a turneului „open" 
internațional de șah, organizat 
de asociația sportivă Electro
motor din localitate. Au parti
cipat 120 de jucători și jucă
toare, reprezentînd cinci țări : 
R. F. Germania, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și România. S-a 
jucat în sistem elvețian, cu un 
program de 9 runde, alcătuit 
cu ajutorul unui calculator con
struit de tehnicienii Centrului 
teritorial de calcul Timișoara.

După o dispută foarte strînsă 
și frumoasă, victoria în con
curs a fost împărțită de nu 
mai puțin de 6 eoncurenți, la 
egalitate cu cîte 7 puncte fie
care (în’ ordinea Bucholz) : 

— *, N. Sula va
.ppeltauer, D.

Takacs

H. Meyer (R.F.G.), 
(Iugoslavia), W. Ai 
Lazăr, M. Dominte și B. 
(toți România).

Un nou .open" de șah 
Mfoari, In aceste 
riaș. Participă în 
eoncurenți.

C. CKEȚU

ie des- 
la Bu-rile,

total 76 de

coresp.

loarea unor handbaliste ca Lau- 
rica Lunca, Mariana Tîrcă E- 
lena Nîțoiu, Georgeta Cerven- 
duc. In plus, datorită acciden
tării pivotului echipei, Filofteia 
Danilof, importantul post al a- 
cesteia a fost preluat, cu destul 
succes, de 
Darvaș.

Din cele 
României" 
nici o altă 
să dștige cel puțin de două ori 
trofeul, pe clnd Știința — cum 
spuneam — l-a adus la Bacău 
de patru ori. Intre care, In 1982 
șl 1983, de două ori consecutiv. 
Iată alte motive să adresăm, 
din nou, felicitări sportivelor, 
antrenorilor, conducerii clubu
lui și secției de handbal. Și nu 
In ultimul rînd și suporterilor 
care. In frunte cu tehnicianul 
Vasiie Pascu, Însoțesc pretutin
deni — cum au făcut-o și la 
Timișoara — echipa îndrăgită.

Chimistul Hm. Vîlcea — deși 
fără Maria Verigeanu In for
mație — are meritul incontes
tabil de a fi contribuit, prin 
replica dată cfștigătoarei, Ia 
reușita frumosului spectacol 
handbalistic. Dacă Edith Torok 
este cunoscută și mai de mult 
consacrată, dacă Doina Rodeanu 
și-a dovedit valoarea constantă 
de apărătoare a porții echipei

tfnăra speranță Eva

9 ediții ale „Cupei 
disputate pînă acum, 
formație nu a reușit

sale, iată că la Chimistul evo
luează acum două foarte ti
nere handbaliste, Anca Pestri- 
țu și Liliana Bloju Țopea. Pri
ma, mai ales, a avut o contri
buție de seamă atît la înscrie
rea golurilor, cit și Ia calitatea 
bună a replicii oferită Științei 
Bacău. Am simțit, înainte si 
după acest meci, că asociația 
vîlceană i-a acordat mult mai 
mult credit declt a făcut-o pînă 
acum unui antrenor, loan Gher- 
hard, capabil să muncească zece 
ore pe zi pentru a-și instrui 
echipa și — merit deloc de ne
glijat — curajos In promovarea 
tinerelor jucătoare.

tatea A.S.A.
9—3 (Florea 
Ignat 3, Crișan 
Florescu-1, respec
tiv Tiugan 1, Ni
corescu 1, dublul 
Nicorescu, Tiugan 
1), Progresul IIRUC 
— Mecanică fină 
9—5 (Moraru 4,
Craioveanu 2, Cio
ciu 2. Muntean 1, 
respectiv Gheor
ghe 2, Stoica 2, 
dublul Gheorghe, 
Godini 1). 
V. Fopovici — 
coresp.

TG. MUREȘ. în 
Sala sporturilor au 
evoluat jucătorii 
din seriile grupei 
a II-a a campio
natului masculin, 
precum și sporti
vele din seria I a 
lorice ' secunde.

în seria I a disputei 
line, cîștig de cauză 
Constructorul IJGCL 
Mureș. REZULTATE 
NICE : Constructorul
I Tg. Mureș cu Sticla C.S.S. 
Bistrița 9—7, cu Voința S. Ma
re 9—3, cu Știința C.S.S. 2 
IJPIPS Constanța 9—2 ; Știința 
cu Voința 9—8, cu Stihia 9—7 ; 
Sticla — Voința 9—3. S-au evi
dențiat, printre alții : Creangă, 
Toth (Stida), Galfi, Vaida, 
Naidin (Constructorul), Nicolae, 
Simion (Știința), Hodaș, Chiș, 
(Voința). în seria a II-a, for
mația Stirom C.S.S. 2 București 
s-a distanțat, se pare, decisiv. 
REZULTATE TEHNICE: Stirom 
cu C.S.M. Cluj-Napoca 9—3, cu 
Constructorul IJGCL II Tg. 
Mureș 9—2, cu G.S.M.A.S.A. 
Buzău 9—1 ; C.S.M. Cluj-Napo
ca cu Constructorul 9—3, cu 
C.S.M.A.S.A. Buzău 9—3 ; 
C.S.M.A.S.A. cu Constructorul 
9—6. REZULTATE TEHNICE : 
Constructorul IJGCL cu C.S.M. 
Cluj-Napoca 5—2, cu Construc
torul TAGCM C.S.S. Universi
tatea Craiova 5—1, cu Meta
lurgistul Cugir 5—1 ; Metaiur-

1.
1.
3.
4.

Spartac C 
Metalul R 
Juventus 
C.S. Arad

GI
Faimar B. 
Tractorul
CJ5.Ș. U». 
Consta-. II

J
Consta*. I.

2. Metalurgi
■ c.s.m. cai 

Consta*. Ci
I

1. 
2.
3.
4.
1.
3.
4.

1. 
2.
X.
4.

1. 
2. 
I.
4.
1. 
2.
3.
4.

ADMINISTRAȚIA DE
O CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 2------
TIE: Cat. 1 113 rezultate) : 
riantă lOD’A — autoturism 
1300 șl 16 variante 25% a 
lei; cat. 2 (12 rezultate): 22 va
riante 100% a 3 196 lei șl 5S6 va
riante 25% a 799 lei; cat. 
rezultate): 263 variante 100 
436 lei șl 6 339 variante 25% 
lei. Report la categoria 1: 
W. Autoturismul .Dacia

MAR- 
1 va- 
Dacla
17 500

3 (11 % a 
a 121

8 998 
1900“ 

de la categoria 1, a revenit par
ticipantului Hie Ștefan din 
Galati
• Tragerea obișnuită prono-

Univ. I Cr 
Univ. n C 
Progresul 
Mecanică

GJ
Constar. I' 
Știința C- 
SticSa B-t 
Voința SJ « 
stirom C:i 
c.s.M. cai 
A.S.A. CJ 
cc~tr. n.

STAT LOTO-PRONOSPORT II
EXPRES de astăzi, miercuri, 5 
martie, va avea loc în Bucu
rești, în sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, eu începere de 
la ora 16.05. Transmiterea la ra
dio a numerelor clștlgătoare se 
va face în pauza meciului de 
fotbal Steaua — Kuusysl Lahtl.
• Așa cum am mal Informat, 

domin că. 9 martie, se va desfă
șura atractiva TRAGERE EX- 
-u ' OVTVWARA PRONOEXPRES. 
la care se atribuie importante 
e*—'-uri in autoturisme „DACIA 
i ■ mari sume de bani de va
lori fixe și variabile, precum șl

excursii în 
curați-vă di
• In spr 

Pronosport, 
concursului 
tie : 1. Ata 
Avellino — 
— Torino ; 
na ; 5. 
Pisa — 
Lecce ; 
Cagliari 
nese — 
Triestlna ; 
si ; 13. Pei 
țese.

Jui 
MII 
8.
Br<



Puncte de vedere

UNDE SE
ASCENSIUNEA

ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII JOCULUI
un

SCOPUL FINAL AL TRANSFERĂRILOR

I
I
I

I
I
I

J

șadar Începe! Începe fot
balul, simbol al primăverii, 
care se dovedește mal pu

ternic decât frigul, decât zăpada. 
El Încălzește Inimile suporterilor 
care șl-au făcut „rodajul* cu 
prilejul meciurilor din optimile 
Cupei, când tribunele au fost 
pline, iar repetiția generală de 
azi, din Capitală, II va pune șl 
mal mult in temă cu fotbalul a- 
nulul 1MB, In care steaua, port
drapelul echipelor noastre de 
club, poate face un pas mare 
spre afirmarea sa continentală.

Dar nu numai steaua, ci toate 
echipele din primul eșalon speră 
In acest retur. In rezultatele pe 
oare le vor înregistra, cuvtntul 
de ondine fiind victoria. In nu
mele acestor așteptate victorii, pe 
care noi le dorim tn consonanță 
cu dorința de a realiza un fotbal 
de cit mal bună calitate — să 
nu uităm că Încep preliminariile 
pentru un nou campionat euro
pean — multe formații (dar nu 
numai cele ddn „A*) șl-au revi
zuit loturile tn speranța că noii 
venlțl vor împlini mal bine sar- 
elnfle ce le-ar fi revenit odor 
pe care l-au Înlocuit. Ce multe 
speranțe se pun ta aceste schim
bări de domiciliu! Roadele le 
vom vedea, sperăm, chiar din 
primeSe etape.

dteva
_ ________ 1 „A*.
Sameș, după o

I
Deocamdată să notăm c 

„dispariții* de vază din 
Mal tatii, - _

carieră de 15 ani pe prima scenă 
s fotbalului nostru, timp ta care 
a jucat 388 meciuri de campio
nat Ja Universitatea Craiova

î PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR

I
l
I

ÎNFRĂȚIREA ORADEA
• Antrenori : Vlorel Abrudan 

(principal) și Paul Popovld (se
cund) a Noutăți in Iot : Slmuț, 
Sălăjan șl Nițu (toți de la r.C. 
Bihor) șl Culcear (de la Voința 
Oradea) a Au plecat : Nlcoraș 
(la Minerul Bihor), David (la 
Crlșul Alejd), Fekete (la Voin
ța Oradea) șl Teșan (la C.S.S. 
Bihorul) • Echipa se află la —< 
In „clasamentul adevărului* a 
Pregătirile au Început la 10 ia
nuarie in localitate. în luna țe

I
I
I
I

va disputa In 
Ttmovo.

I
ÎN PROGRA- 
DOUĂ ETAPE 
DIVIZIEI „A*, 
se vor disputa

I
I

ȘTIRI © ȘTIRI
« SPORTUL STUDENȚESC E- 

VOLUEAZA astAzi ÎN bulga
ria. Divizionara „A* Sportul 
Studențesc va susține astăzi o 
partidă amicală avtnd ca adver
sară prima reprezentativă a Bul
gariei. Partida se 
localitatea Vellko

6 MODIFICĂRI 
MUL PRIMELOR 
ALE RETURULUI 
Staibătă 8 martie 
jocurile din prima etapă a retu
rului Diviziei „A“, partide care 
vor Începe la ora 18,00; o singură 
tatfinlre este programată a doua 
zl (duminică 3 martie) și anume 
meciul Corvinul — Steaua. Două 
jocuri din etapa a H-a (din 11 
martie) se vor disputa la alte 
date: Chimia Rm. VHcea — Cor
vinul, la 13 martie, iar Steaua — 
F.C. Argeș, la 13 martie.

I
I
I
I

• Ca urmare a abaterilor să- 
vtrșlte de unii componențl al 
Set. divizionare de tineret, cu o- 
cazla ultimului el turneu Inter
național, Biroul federal a hotă- 
rlt suspendarea următorilor jucă
tori : B. Bănuță (F.C. Argeș) — 
7 etape, FI. Popicu (-U' 
Napoca) — 4 
(F. C. Argeș), 
CorvlnuH), Gh. 
Tlrgoviște) — 
Bal cea (CJS.
etape.

I
I
I
I

CTuj- 
etape, L. Hristeta 
I. Cojocaru (F. C. 
Dumitrașcu (C. S. 
câte 3 etape, L. 
Tlrgoviște) — 3

UN CADOU CU SURPRIZE

LOZUL 
MĂRȚIȘORULUI 

(emisiune specialii limitată)

C1ST1GUKI ,*
SUV1.1MZUTA11B V, Rin

ond arzciAX 
acordate da 
AS. LOTO- 
RRON0SP0M

I
I
I
I

AUTOTURISM.
kDACIA 1300"

Steaua șl Rapid șl a Îmbrăcat 
de 4â de ori tricoul național, va 
Întări apărarea echipei ROVA 
Roșiori din „C*. Apoi, Decu Crin- 
gașu, prezent șl el ta prima dl- 
vlzie pe traseul — Petrodul — 
„Poil* — Petrolul, vn juca la 
Chimia Brazi, Stredle (fost la 
Dinamo șl la Victoria București), 
la Strungul Arad ta „B*. Iar 
Tulba revine la Bala Mare, după 
sejurul său bucureștean, ta care 
nu a tadreptățlt «peranțeie pe 
care Dinamo le-a pus inițial ta 
prezenta lui ta linia de atac. Mai 
dispare din ,A‘ un att talent 
care nu a Îndreptățit nici el aș
teptările: napldlstul Ion Ion (ple
cat la Carpațl Mirșa, ta Divizia 
„B*), cei căruia, pe când era ju
nior la Steaua, 1 se spunea „O- 
zonel*, fiind oonslderat din fami
lia din care au făcut parte Ozon 
șl Dumitrlu n.

Dintre formațiile bucureșțene, 
Rapid a rămas eredlncfoesă Ideii 
promovării cu mult curaj a tine
relor elemente din echipe din 
categorii Inferioare. Gluleștenll 
vor arunca ta focul diviziei „A* 
trei jucători din „C*: Dragomlr 
(Metalul București), Niță (Petro
lul Bălcoi) șl Petrariu (Dacia O- 
răștie), dar n vor readuce (de 
fapt a șt jucat ta medul de la 
Brașov, al Rapidului, cu steaua, 
din Cupă) la rampă pe Dumitru. 
La 3S de ani, ef revine la matcă 
după mal bine de un deceniu de 
peregrinări de pe malurile Dîm
boviței pe ode ale Begăl.

în această perioadă s-a rezol
vat șl schimbul dintre F.C.M. 
Brașov șl Sportul studențesc pri-

Voința O- 
juca cu 
• Teodor 
asociației,

te

bruarie, tatreg lotul a urmat 
un stagiu de pregătire centrali
zată la Stina de Vale șl apoi 
la Băile Felix a A susținut me
ciuri amicale cu caracter de ve
rificare cu Minerul Cavnlc 4—1, 
Victoria Care! 1—3 șl 
radea 1—1. Va mal 
C.S.U.T.A. (tur-retur) 
Motoșan, președintele 
ne-a declarat t „Ne așteaptă un 
retur foarte greu, glndindu-ne Ia 
faptul că ocupăm penultimul 
loc ta clasament. Ne-am propus 
să abordăm meciurile eu Încre
dere șl ambiție, tn așa fel in
cit să putem ta cheia campiona
tul in primele 14 echipe șl deci 
să evităm retrogradarea. Avem 
un lot bun tn care ne punem 
mari speranțe.* a Cei mal buni 
jucători din tunul campionatului: 
Boltar, Palfi, Vonț a Golgete- 
rulul turului : Heredea, cu 3 
goluri il 

STEAUA PRIMEȘTE REPLICA ECHIPEI
(Urmare din pag. 1)

confruntărilor cu Verona și 
F.C. Torino. După cum ne măr
turiseau, la Înapoierea tn țară 
jucătorii Stelei, bunele apre
cieri ale specialiștilor din pen
insula care vede un fotbal eum 
puține țări posedă In Europa, 
le-au întărit Încrederea tn po
sibilitățile lor, credința că as
pirația întregului colectiv — 
spre mal bine in prestigioasa 
Cupă a Campionilor Europeni 
— se Justifică pe deplin. Nu 
este vorba, nici pe departe, 
ne-am dat seama In aceste rile, 
de o supraapreciere a forțelor. 
Studiind cu atenție Înregistră
rile jocurilor susținute de Ku
usysi Lahtl tn compania echi
pelor Sarajevo sl Zenit Lenin
grad, cel din anturajul echipei

UN PRILEJ 
FRUMOASE 
TISFACȚTI — UN 
CADOU PLĂCUT 
ȘI UTIL PENTRU 

CEI DRAGI !

Agențiile Loto- 
Pronosport și vin- 
zătorli voi an ți vă 
oferă, în 
perioadă, 
litatea de 
număra 
marii
la LOZUL MĂR
ȚIȘORULUI !

această 
posibl- 
a vă 

printre
cîștigători

TUTU-

UN SUCCES DE 
SEZON, LA ÎN- 
DEMÎNA 
HOR ! 

vind transferarea lui Cristea, 
fundaș central care s-a afirmat 
ta campionatul trecut, La forma
ția brașovean ă. Au fost cedați, 
ta schimb, Șerbănlcă, Pană și L.

■ Petre. Ambele echipe par a fi 
ta cîștlg. Dar nu putem trece cu 
vederea realitatea că formația 
brașoveană s-a dovedit ta ultimii 
ani furnizoarea unor jucători cu 
certe calități ca de pildă Bucur, 
Văldean Lăcătuș, Stlngaclu, 
Șulea.

In jocul formației bucureșțene 
Victoria se așteaptă un re
viriment tatrucît și-a com
pletat rindurile cu cîțlva jucători 
de recunoscută valoare, ca de 
pildă Augustin, Ion Marin, Cățol, 
Nlca. Rămâne aa Tlrchlnecl, Ml- 
tracu, p. Petre, Lala șl Costl- 
nescu, venlțl și ei la același 
dub, să confirme așteptările.

Dinamo și-a completat lotul eu 
Damaschln I (care ar putea de
veni ceea ce s-a intenționat cu 
Tulba), cu Mlhăescu (un jucător 
puternic) și doi tineri fotbaliști 
afirmați tn naționala de juniori: 
Daniel Sava șl Cristian 
purtătorii aceluiași nume 
toate că nu stat rude.

Sa va, 
cu

Destule nume noi și la F.C. 
Bihor, care șl-a Întărit com
partimentele cu jucători cu

noscut!, ca de pildă fostul stellst 
Petcu, fostul bălmărean Nemțea- 
nu, apoi I. Mureșan de la „U* 
Cluj-Napoca, bucureștenil Bru
mară șl Drăghid de la Victoria, 
ta timp ce Florean a revenit la 
echipa unde s-a lansat, Politeh
nica Iași. Dar sint mal mulțl ju
cători care ca șl Tulba. ca șl 
Florean, au revenit la echlpeie 
lor de baștină. Șl ne referim la 
schimbul F.C. Argeș (Togan) — 
S. C. Bacău (Penoff) care nu a 
reușit, astfel că cel doi jucători 
au revenit de unde au plecat, la 
Despa (CJSM. Reșița) șl Ionașcu 
(Sp. muncitoresc Slatina) reve
niți și el la F. C. Olt. Așa cum 
se arăta șl tatr-un articol anterior 
publicat ta ziarul nostru, unele 
transferări se fac numai din do
rința de a te transfera, fără nici 
un folos pentru cele două părți.

Concluzia acestor mutații este 
una singură: tn speranța de 
a se Îndepărta cit mai mult 

de tocurile care vor hotărî echi
pele retrogradate, locuri pe care 
nimeni nu și Ie dorește, forma
țiile amenințate au realizat cede 
mal Importante transferări. Să 
sperăm că vor fi tn folosul lor, 
cu repercusiuni asupra calității 
fotbalului etalat...

Mirceo TUDORAN

sint acum în posesia unor date 
suficiente, grăitoare în privin
ța potențialului de care dispu
ne, la ora actuală, formația 
finlandeză ; această echipă 
oare, cum bine remarca vice
președintele clubului. Ion A- 
lexandrescu, în toate cele pa

Aspect din timpul unuia dintre antrenamentele efectuate
Steaua. 1 — - —------

ale jocurilor cu Sa- 
Zenit a deschis ea 
capătul unor faze

tru manșe 
rajevo și 
scorul, la 
bine concepute și derulate In 
viteză. „Este, desigur, în fo
losul nostru să știm, din timp, 
cit mai multe lucruri despre 
Kuusysi Lahtl, dar, așa cum 
vă spuneam la Brașov, sâptă- 
mîna trecută, Steaua va face 
tot ceea ce îi stă în putință 
ea rezultatul final să depindă 
de ea", ne spunea Emerich 
Jenei.

...O declarație realistă, aceas
ta, a antrenorului principal, pe 
placul și al „tribunelor" care 
așteaptă, firește, și ele ca în 
meciul de astăzi Steaua să cau
te să-și facă jocul ei. In așa K

ante- 
Bec- 
Maz-

de

In 
se

Se pune întrebarea : de ce 
numărul vedetelor fotbalului e 
în scădere ? Nu de mult, un 
antrenor din generația de mij
loc făcea afirmația că acum 20 
de ani erau 10 Platini in Eu
ropa. (Și această afirmație nu 
ni se pare exagerată, ca să nu 
mai vorbim de perioada 
rioară anilor lui Cruyff, 
kenbauer, Gerd MOller, 
zola $1 alții).

împuținarea jucătorilor 
prim-plan este o realitate 
obiectivă, care nu omite nici 
Brazilia, care încearcă acum să 
refacă o echipă cu vedete tip 
Socrate, refuzate politicos 
Italia, unde publicul nu 
împacă doar cu firma.

Recent, tn U.R.S.S., antreno
rul lui Dinamo Minsk, Arza- 
masțev, pe care il cunoaștem 
din dubla intilnire cu Dinamo 
in turul trei al Cupei Campio
nilor, făcea observația că în 
1985 pe primul Ioc in clasa
mentul celor mai buni fotba
liști sovietici, s-a aflat un 
fundaș (Demianenko), pentru 
ca următorii doi să fie Ceren
kov șl Protasov, adică doi ju
cători valoroși, nici vorbă, dar 
departe de „constelația" lui 
Dinamo Kiev 1976, cînd vede
tele se numeau Blohin, Kolo
tov, Muntean și nu numai ei 
— In cadrul unui singur club.

De ce se împuținează numă
rul vedetelor ?

Același antrenor 
două explicații de

1. In triunghiul 
antrenor-jueitor, 
loc — ca importanță și putere 
de decizie se află ...jucătorul, 
in timp ce antrenorul e „la 
mijloc", adică Ia discreția coa
liției spontane jucător-condu- 
cător, acesta din urmă sfirșind 
prin a ceda, deoarece ii e mal 
ușor să renunțe la un singur 
om (antrenorul), decît 
cători sau chiar la 
cind-șase, eonstituiți 
grup în dezacord eu 
rul.

2. A doua observație e lega
tă de înmulțirea peste măsură 
a întîlnirilor internaționale de 
juniori. Faptul in sine, 
clanșat 
care e 
ferării 
nurlie, 
trenorului 
Minsk — unele implicații.

furnizează 
fond :
conducător- 
pe primul

la 11 ju- 
numal 

Intr-un 
antreno-

de-
de Joao Havelange, 

mereu partizanul proli- 
în fotbal pe toate pla- 
are — după părerea an- 

de la Dinamo

KUUSYSI LAHTI
fel incit, la sfîrșitul celor 90 
de minute avantajul formației 
gazdă pe tabela de scor să fie 
unul asigurător pentru manșa 
de la Helsinki.
• „Cărui „11“ ii încredințați 

misiunea de a realiza departa
jarea dorită l-am întrebat

___ „L C—iie
Foto : Iorgu BĂNICA

pe Em. Jenei, in încheierea 
scurtului dialog. „N-am hotărît 
încă. Eu și colegul meu Anghel 
fordănescu mai avem ceva timp 
pentru a ne putea pronunța. 
Este vorba de o amînare deter
minată de absența forțată a Iui 
Lăcătuș (n.n. pentru cartonașe), 
ca și de starea terenului. Ori
cum, cu parantezele de rigoare, 
notați următoarea echipă : DU- 
CADAM — IOV AN, BELODE- 
DICI, BUMBESCU, BARBU- 
LESCU (WEISSENBACHER) — 
BALAN, T. STOICA, MAJARU, 
BOLONI — BALINT (RADU 
II), PIȚURCA.

★
Dornică să-și respecte „car

tea de vizită", pe Cit de proas-

ÎNTRERUPE
JUNIORILOR ?

ale seniorilor. El 
menționează antre- 
se blazeze, să nu 
prea mult de la 
trei-patru ani da 

rara

pregătirilor 
intr-un moment în ea-' 

această pregătire e mai 
nevoie, știut1 fiind fap
ta 19—20 de ani saltul

încă de la 15—16 am, junio
rii sint angrenați intr-un sis
tem de turnee cu nimic dife
rite de cele 
au timp — 
norul — să 
mai aștepte 
fotbal după 
jocuri internaționale in 
au văzut totul. Așa se face — 
continuă antrenorul amintit — 
că o dată cu revenirea la clu
burile din care fac parte ju
niorii — și mai ales cei mari 
— nu mai pun același sufla; 
în jocurile devenite banale ale 
„speranțelor", considerîndu-se 
frustrați chiar și atunci cînd 
se află pe banca de rezervă a 
echipei mari.

Această situație, să-i zicem 
obiectivă, face ca juniorii s* 
micșoreze „strocul" 
tocmai 
re de 
multă 
tul câ 
calitativ obligatoriu pentru aș
teptatele confruntări cu cei 
mari poate să survină numai 
printr-un efort în plus, ca M 
celebrul „punct mort" care in- 
lervine în cursele de semifand 
ale atleților.

Dacă primul 
două explicații 
mă mai veche, 
Ia punctul doi 
teresantă. și. 
tă.

Sigur că acest punct de vo- 
dere nu este automat o invi
tație la reducerea calendaru
lui internațional al junioritorJ 
Soluția e cu totul alta. Ea zre 
în vedere în primul rind man- 
ca de educație, al cărei speci
fic in cazul juniorilor nu poar
te fi pus la îndoială. Exigență 
sporită față de lucrul la ang 
trenament, munca educativ# 
sporită, preocuparea antrenorii* 
lor pentru ridicarea nivelului 
cultural al (doar) t"’.. 
jucători vor sfîrși 
convinge pe tinerii fotbaliști 
că frumoasa aventură sporti
vă' în care s-au angajat est# 
abia la începutul ei la 20 dȘ 
ani. Abia atunci se vor eîiml* 
na nenumăratele „puncte moar
te" din cursa adevăratei con* 
sacrări. Abia atunci vor rea
părea vedetele care trebuie 
să dea culoare marelui specia-' 
col care este fotbalul.

punct la '-lo 
este o proble- 
ideea cuprinsă 

ni se pare in* 
mai ales, reati»-

educativi 
antrenori^

vii tor-lot 
prin a-<,

loon CHiRILÂ

păt scrisă pe atit de frumoasă, 
Kuusysi Lahli a acordat și ea 
— înaintea celui dc-al trc'.-ea 
tur în C.C.E. — o mare aten
ție preparativelor. Fugind de 
iarna grea, de acasă (o obiș
nuită, nu ca la noi), campioana 
Finlandei a optat pentru Pen
insula iberică, mai precis pen
tru Portugalia, unde, în luna 
februarie, a efectuat antrena
mente și jocuri. încheiate toa
te cu victorii : 3—1, cu Montijo, 
4—1, cu Uniao de Santiago 
(ambele din liga a Il-a). în 
sflrșit, 2—0, cu VitoTia Setybal, 
singura din Divizia „A“. Cele 
două goluri ale lui Kuusysi 
Lahti au fost înscrise în partea 
a doua a meciului (autori Rin- 
ne — min. 56 și Mainen — 
min. 58) cînd Fernando Tone, 
antrenorul Vitoriei Setubal. a 
operat în formație numeroase 
modificări. După jocul de la 
Setubal, echipa din Lahti a re
venit acasă, unde, ne spune 
Keijo Voutilainen, a efectuat 
doar antrenamente pentru con
diție fizică și unele jocuri- 
școală, în „familie". „Față de 
noi, ține să remarce manager.il 
finlandez. Steaua are în plus, 
în afara unor teste mai conclu
dente, cele din Italia, jocul o- 
ficial, susținut cu Rapid... Nu 
este singurul motiv, a comple
tat Voutilainen. pentru care, 
în ceea ce mă privește, acord 
prima sansă fotbaliștilor 
mâni. Doresc însă ca, în pofi
da terenului care va pune pro
bleme ambelor echipe. jocul 
nostru cu Steaua să dea loc 
unei dispute corecte, spectacu
loase*.

în privința „ÎX“-lui pe care 
Keijo Voutilainen îl va alinia 
astăzi, acesta va avea urmă
toarea alcătuire : KORIIONEN
— HANIKAINEN, JANTTT, 
PEKONEN, REMES — KTNNE. 
ANNUNEN, TIATNEN. HUDD
— CARROLL, KAIVONUEMI.

Meciul va fi condus de Frans 
Gaechter, ajutat la linie de 
Roland Gnaegi și Sergi Muh- 
mcnthaler, toți din Elveția.

ro-

manager.il


FOSTUL CAMPION OLIMPIC TEOFILO STEVENSON Carnet extern
o nouă ediție a „Cupei Davis" 

es.e gala de start. Intre 7 și S 
martie sint programate întreceri 
In cadrul primei faze a grupei 
de elită a competiției. Este vorba 
de următoarele întUniri: Mexic 
— R. F. Germania (la Ciudad de 
Mexico). Ecuador — S.U.A. (ta 
Guayaquil), Noua Zeelandă — 
Australia (la Auckland), Marea 
Britanie — Spania (ta Telford), 
Iugoslavia — U.R.S.S. (ta Bel
grad). India — Cehoslovacia (la 
Calcutta), Italia — Paraguay (la 
Palermo). Danemarca — Suedia 
(l:i Brcndby).

ÎȘI CONTINUĂ ACTIVITATEA LA ÎNALT NIVEL
SOFIA, 4 (Agerpres). — In 

turneul internațional de box 
de la Sofia pentru „Cupa 
Strandjata", fostul campion o- 
limpic, cubanezul Teofilo Ste
venson, in limitele categoriei 
supergrea, l-a întrecut la 
puncte pe bulgarul Lucezar 
Kamenov. Iată și câștigătorii 
(toți din Bulgari* șl Cuba), fa

celelalte categorii, de la semi- 
muscă la grea : L Marinov, F. 
Reyes, G. Kolfu, H. Solet, H. 
Furnikov, B. Abadjiev, C. Du- 
vergel, A. Espinosa, J. Aulnta- 
na. P. Romero, F. Sabon. Cei 
mal tehnici boxeri al turneului 
au fost desemnați cubanezii 
Romero și Solet

JOCUL
ÎNĂLȚIMII...

PATINAJ VITEZA 9 La Que
bec (Canada) s-au Încheiat În
trecerile campionatelor mondiale 
rezervate juniorilor, tn concursul 
masoulin, victoria a revenit spor
tivului sovietic Bronislav Snet
kov, cu un total de 167,77 p., ur
mat în clasament de Ildar Ga
raev (U.R.S.S.) — 167,80 p. și

‘fTakuya Nakamura (Japonia) — 
; 163. M p. La feminin, pe primul 
loc al clasamentului s-a situat 
Monika Garbrecht (R. D. Ger-

mondială- a programat la Oeo- 
tersund (Suedia) o probă masou- 
Un» de 5 000 m, ta care victo
ria a revenit norvegianului Geti 
Karlstad, cu timpul de 117,34. 
I.-au urmat ~ t _ ~Gustafisson — 7:19,60 șl austriacul 
Christian Eminger — 7:21,90.HOCHEI pb GHZAȚL • selec
ționata B. D. Germane, aflată ta 
turneu ta Cehoslovacia, a Jucat 
cu formația Motor Ceske Bude- 
jovice. Hocheiștil cehoslovaci au

suedezul Tomna

I

totailzlnd 230 p cu două sărituri 
de cite 88,5 metri. E8 a fost ur
mat de către compatriotul său 
W. Haftn șl de francezul D. Mol- 
lard. 9 fată configurația supe
rioară • .Cupei Mondiale- t L 
Nykanen (Finlanda) 220 p, L K. 
Vettorl (Austria) 194 p, L *. 
Suoraa (Finlanda) 137 p, A A. 
Feider (Austria) IX p, (. R. A. 
Berg (Norvegia) 129 p, l P. Ute- 
g. (lugoelavte) 123 p.

SCHI ARTISTIC 9 Trace Wor
thington (3.U.AJ șl Colette 
Brand (Elveția) au dștigat proba 
<ta salturi din cadrul concuzwo- 
lui de juniori de ta Super Sauza 
(Franța), ta timp ce Martin FM- 
den (Marea Britanic) șl Krista 
Pettibone (S.U-A.) a-au Impus ia 
Întrecerea <ta ta balet a aceluiași 
eoocuta.

Intr-o perioadă în care 
înălțimea de, să zicem, 2 
metri a unora dintre jucă
torii de baschet este consi
derată ca„. medie. Lată că 
un oarecare Spud Webb 
tace senzație in întrecerile 
iul de peste O-

deoarecs el nu mă- 
dedt— 170 an. Adică,

ce mal, este un „pigmeu" 
între ..guHverii" din propria 
echipă. Hawks din Atlanta 
sau ced din formațiile ad
verse. Cu o asemenea talie, 
Webb ar putea fi, eventual, 
conducător de joc, admițind 
că are o bună intuiție a jo
cului, eă-și dirijează cu mă
iestrie pasele, că are o vi
teză corespunzătoare etc. 
Dar nu. Deși atlt de mic de 
stat, Spud Webb este totuși 
o mare vedetă, mal ales din 
ziua tn care a realizat un 
coș, „înfundlnd” mingea, cu 
ambele mtinl, de deasupra 
IneMul de metal, (în foto
grafie) așa cum fac mulțl 
dintre giganțL Vă dați sea
ma cam ce detentă Im pre-

sionantă are Webb, știind că 
inelul coșului este ridicat la 
3,05 m distanță de podea.

Dar apropo de cei 3,05 m 
Înălțime ai coșului. Cunoaș
teți desigur cite ceva din
tre „isprăvile" sportive ale 
baschetbalistului american 
Mânute Bol, care mă
soară 2,30 m. Ultima lui 
ispravă : în cursul unui 
meci, sărind la panou, a 
fost, se pare, Împins de un 
adversar, iar el s-a lovit cu 
gura de... inelul coșului, cu 
alte cuvinte. In momentul 
respectiv, capul său depășea 
înălțimea de 3,05 m I 7

r. vil.

CAMPIONATE, CUPE 1—2. Meciurile Beerschot 
lines șl FXt Bruges — Llerse au 
fost aminate.

KLVn'yiA (te. ÎS). Campionatul 
a fost reluat., cu un singur 
meci: Stan — La Chaux de Fonds 
1—1. Pe primele locuri: Neuchatel 
Xamax 23 p, Grasshoppers 21 p, 

pe ul- 
16. Ba-

Trei, dintre fruntașii clasamentului 
sărituri cu schiurile (de la stingă 
dreas Felder și Ernst Vettori

general al „Cupei 
la dreapta): Matti 

Telefoto: A. P.
Mondiale" la 

Nykanen, An» 
— AGERPRES

nună) — 133,43 p. • In cadrul 
■concursului internațional de ta 
Groningen (Olanda), campioana 
znondială Karin Kania-Enke (R.D. 
Germană) a terminat Învingă
toare tn două probe: 500 m — 40.71 șl 1 500 m — 2:05,73. In
proba masculină de 500 m, pe 
primul loc s-a situat norvegianul 
Frotle Ronning — 39,03. 9 „Cupa

•ooml de 5—3obținut victoria cu 
(1-2, 3—1, 1-0).

Campioană a Elveției este for
mația Lugano, Învingătoare, ia 
med retur, asupra echipei Davos, 
cu 7—5. ___SĂRITURI CU SCHIUBILB 9 
Austriacul W. Schuster s-s im
pus ta „Cupa Alpilor- (70 metri), 
disputată ta Htntergartea (R.F.G.),

ASTĂZI 
IN CUPELE 
EUROPENE

„C-C-E." : Steaua — Kuu- 
oyal Lahti; Bayern MOnchen 
— Andertecht; Aberdeen — 
LFJL G&teborg ; C. F. Bar
celona — Juventus Torino.

.CUPA CUPELOR* S Ba.pld 
Vlena — Dinamo Kiev; Du- 
kla Fraga — Benfica Lisabo
na; Dynamo Dresda — Bayer 
Uenllngen; Steaua roșie Bel
grad — Atletice Madrid.

TELEX»TELEX»TELEX»TELEX
ATLETISM 9 Alergătorul por

tughez Fernando Mamede a ctș
tigat pentru a șasea oară titlul 
de campion național de cros fi
ind înregistrat pe 12 km ta 
24:07. La 14 s. a sosit Antonio 
Leitao. Carlos Lopez, campionul 
mondial de cros din 1985, nu a 
participat la Întreceri, confir- 
mind „zvonurile" publice că va 
abandona activitatea competițlo- 
nală.

CICLISM 9 Tradiționala cursă 
Paris — Nisa, afiată la cea de a 
26-a ediție, a programat prima 
etapă, cîștigată la sprint de fran
cezul Bruno Wojtlnek. Pe 140 
km, plutonul a fost Înregistrat 
4.05:01. Timpul său, cu bonifica- 

locurile 
Francii 
(cu bo- 
(Belgia)

este de 4.94:51. Pe
clasat:

tie.
următoare s-au
Castaing (Franța) 4.04:56 
nlfic.) șl Frank Hoste , _
4.91:59 (cu bonific.). Liderul com
petiției este tnsă Irlandezul Sean 
KOIly cu 4.12:20 (a ctștigat etapa

prolog) 9 Olandezul As Wljuanta 
a fost primul clasat ta cursa de 
217 km, desfășurată ta Belgia 
(5.42 .DO). Aceiași timp 1-aa ‘ 
gistrat și următorii clasați 
Van Hoondert (Olanda) șl
Der Vljver (Belgia).

HOCHEI PB IARBA * In 
revanșă, la Karad, a-*u tnttlnU 
echipele Pakistanului și IndleL 
Oaspeții au obținut victoria cu 
2—1 (1—1).

SCRIMA 9 tn finala turneului 
de floretă de la Veneția, Italianul 
Andrea BoreMa l-a tnvtna eu 
10—7 pe compatriotul său Andrea 
Clpressa.

TENIS • După șase turnee, 
clasamentul .Marelui premiu — 
Nablsco* are pe primele locuri 
pe: Ivan Lendl 990 p, Joachim 
NystrOm 583 p și Yannick Noah 
514 p. La dublu: Stefan Edberg 
— Anders Jarryd au totalizat 
120 p, cu 12 p mal multe dec.1t 
Peter Fleming — Guy Forget

tare-
Peter 

Van
med

„CUPA U.E.F.A.* ; Sporting 
Lisabona — FX. Koln; Beai 
Madrid — Neuchatel Xamax; 
Hajduk Split — Waregem; 
internazlonale — F.C. Nantes.

★
Următorii jucători — fiind 

suspendați — nu vor evolua 
azi: Serena (Juventus). Lăcă
tuș (Steaua), Elsner (Steaua 
roșie), Zavarov (Dinamo Ki
ev), Mlnervinho 
Milins șl Vldlcd 
Split), Venado șl 
(Sporting), Dekenne 

Gordillo

(Benfica), 
(Hajduk 
Mendes 
(Ware- 

gem), Gordillo (Real Ma
drid). Schuster (CJ. Barce
lona) — accidentat — na 
face parte din lotul echipei 
sale ta partida en „Juve*.

Lucerna 20 
tlmele: 15. 
den 4 p.

GBECIA 
Fruntașele 
nut nod 
așa tneft 
produs schimbări 
ta eșalonul superior 
al clasamentului. 
Rezultate: Panathl- 
nalkos — P.A.O.K. 
5—0 Heraklte — O- 
lymplakos 3—1. A- 
ris — Panahalkl 

Larissa — 
Yairnl- 

na — Panlonlos 1—1, 
O3I. — Apolk» 
0—0. Etbnlkos — 
Kaăamaria 1—1, Ser
ras — Doza ă—o. 
Pe primele tocuri : 
Panathlnalkos 34 p, 
Heraklta șl Arta cu 
cite X p; pe ulti
mele: 15. Doza 15 
p, 16. Panahaikl 
U p.

ARGENTINA 
32). River Plate 
Newefl*B Old Boys
1— 1, Velez — Inde- 
pendlente 0—0, Gim
nasta — Argentinos 
Juniors 2—2. De- 
portlvo — San Lo
renzo 1—0. Boca Ju
niors — Estudiantes
2— 1, Ferrocarril — 
Union 1—0. PLaten
se — Huracan 3—1, 
Temperiey — Insti
tut» 1—0, Cordoba 
— Clacarlta 2—1. 
Pe primele locuri : 
Blver Plate 43 p 
(X j), Deportlvo « 
P (X J), Newell’s 
Old Boys Mp (31 j); 
16—12. Estudiantes,

Republica Marino a
cerut afilierea federației sale da 
fotbal la F.U.A. și la U.E.F.A^ 
argumentând că în prezent a- 
ceastă țară are 900 de jucători 
legitimați și 17 duhuri (cu echi
pe de seniori, juniori și copii).

0 Noul antrenor al edhipet 
M.T.K. Budapesta este Jozsef 
Both, care-1 înlocuiește pe Dal
ii oki. Acesta din urmă a trecut(ei. 22). 

an obți- 
vlctorll, 

nu s-au

P, Sion 
Granges

In derby-ul campionatului italian: Roma — 
Intemazionale 3—1. tn Imagine, Rummenlgga 
(Inter), autorul singurului gol al învinșilor nu 
reușește să ajungă tn posesia balonului, res
pins de portarul Franco Tancredl.

Telefoto: A. P. — AGERPRES
pe ultimele: 
PLatense șt 

Cordoba 22 p (aceasta din urmă 
P19. Clacarlta 20

GAJUL" MARILOR ATLETI!
Anchetele internaționale, desfășurate la 

sfirșitul anului trecut, au cuprins, in marea 
lor majoritate, numele atletului britanic Steve 
Cram, printre cei mai de seamă sportivi ai 
lumii. Șl nu așa pe degeaba, ci pentru bunul 
motiv că acesta a fost, într-adevăr, printre 
cei mai buni, dacă stai numai să-i aduni 
succesele prestigioase pe care le-a realizat. 
Anul trecut, de pildă, între altele, el a fost 
primul alergător care a acoperit 1 500 m in
tr-un timp mai bun de 3:30,0. In iulie, la 
Nisa, Cram a obținut o victorie la limită, asu
pra lui Aouita (care avea mai apoi să-i co
recteze recordul), realiztnd 3:29,67. Citeva zile 
mal tîrziu, la Oslo, el a devenit recordman 
mondial al cursei de 1 milă (3:46,31), iar la 
începutul Iul august, pe Nepstadion din Bu
dapesta, a corectat si recordul la 2000 tn 
(4:51,46).

Steve Cram, care este si campion european 
In 1982, la Atena, tn cursa de 1 500 tn (3:36,49)

și campion mondial in 1983, la Helsinki, in 
aceeași probă (3:41,59), va fi tot mal greu de 
văzut în viitor. De ce T Pentru că, recent, 
diriguitorii atletismului britanic au hotărtt 
că pentru a concura. In viitor. Cram va trebui 
să fie plătit cu peste 10 000 de lire sterline, 
de probă. Și nu este singurul atlet care va 
trebui astfel onorat. Sebastian Coe si el se- 
mifondist și Fatima Whitbread, aruncătoare 
de suliță (ambii campioni olimpici in 1984), ca 
să ia parte la un concurs oarecare, vor trebui 
să primească un „gaj“ asemănător, tar Zola 
Budd, campioana mondială de cros, și ea pe 
acolo...

Acesta este atletismul, sportul cel mai pur 
sub aspectul ideii de amatorism 1 Pentru că, 
iată. In ultimii ani, fși schimbă tot mal mult 
înfățișarea pe care i-o știam...

Romeo VILARA

are 21 j),

’de pretutindeni
• La apropiatul Congres 

1IJJ.A, oe va avea loc la 
aprilie ta localitatea portugheză 
Cascals, pentru postul de preșe
dinte al organismului fotbalistic 
european a fost depusă o singură 
candidatură, eea a actualului 
președinte, Jacques Georges 
(Franța).

al
24

la clima formației Ferencvaros.
9 La Tașkent a Început un tur

neu de juniori: U.R.S.S. (1) — 
Polonia 5—0, Ungaria — Ceho
slovacia 0—0, Sel. Ucraina — 
Bulgaria 2—0, Sd. Uzbekistan — 
R. D. Germană 2—1.

9 La Manama, selecționata 
Suediei a dispus de reprezenta
tiva Bahrein ului cu 2—0.

9 La Bocholt (RJ.G.), 
cu același nume din liga 
a tnvina reprezentativa 
de Sud cu 2—0 (1—0).

în C. M. de handbal masculin

echipa 
a 3-a, 
Corect

ECHIPA NOASTRĂ ÎNVINSĂ
DE REPREZENTATIVA UNGARIEI

Marți seara, in cd de al 
doilea meci din grupa a II-a 
semifinală, reprezentativa Un
gariei a învins cu 19—17 
(10—9) echipa României, in
tr-un meci In care nu au evo
luat Stingă, Drăgăniță și Bo- 
roș. Pentru echipa României 
au înscris : FSIker 7, M. Voi- 
nea 3, Mocan» 8, Covaciu 8, 
Mirică 1, Ghlmeș 1 și Berbece 1.

Alte rezultate : Cehoslovacia 
— Polonia 23—22 (10—13) ;
Cuba — Algeria 25—24 
(10—16) ; Islanda — Danemar
ca 25—16 (10—10) ; R.D.G. — 
R.F.G. 24—15 (11—7)) ; Iugo
slavia — Elveția 27—19 (15—7), 
Coreea de Sud — Suedia 
26—29 și U.R.S.S. — Spania 
17—25.
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