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Ieri, in prima manșă din cadrul sferturilor de finală

ale Cupei Campionilor Europeni la fotbal

STEAUA A REALIZAT DOAR 0-0 CU KUUSYSI LAHTI,
DAR, PRINTR-0 COMPORTARE MAI BUNA IN JOCUL-RETUR,

CALIFICAREA POATE FI OBTINUTA dez pare să fie învins : T. 
Stoica are golul in vjrful bo
cancului, cu toată poarta în 
față, dar balonul trece peste 
„transversală".

Jocul curge în același sens, 
spre poarta lui Korhonen, la 
acțiunile ofensive ale Ste
lei participînd — la învăluiri, 
ca și la finalizare — și jucă- 
t.orii din ariergardă. Ce folo..

ja- 
folos 

apără 
cind 
stră- 

• de

Unul clin nenumăratele momente de 
Kuusysi Lahti...

panică la poarta lui 
Foto : I. BĂNICA

PROMIȚĂTOARELE REZULTATE

ALE SCRIMERILOR NOȘTRI

LA CONCURSUL PRIETENIA

20 
că 
se

Concursul Prietenia, dedicat 
tinerilor scrimeri din țări so
cialiste, este considerat o a- 
vanpremieră a campionatelor 
mondiale dedicate acestei cate
gorii de vîrstă (pină la 
ani). Și nu numai pentru 
acest tradițional concurs
desfășoară, anual, în preajma 
fiecărei ediții a supremei com
petiții pentru cădeți, 
ales, pentru că aduce 
șe speranțele unor 
școli de scrimă — 
românească, ungară, 
— sau ale celor mai 
afirmate pe 
țlonale, cum 
din care se 
medaliați ai 
tineret, ulterior urcați pe po
diumul J.O. sau C.M. de se
niori.

Recent desfășurată la Varna, 
ediția 1986 a Concursului Prie
tenia de scrimă a oferit selec
ționerilor noștri importante 
puncte de reper cu o lună de 
zile înaintea Campionatelor 
Mondiale de tineret de Ia 
Stuttgart.

Fapt relevant, după părerea

Ci, mai 
pe plan- 
reputate 

sovietică, 
poloneză 

de curind 
planșele interna- 

ar fi cea bulgară, 
recrutează mulți 
„mondialelor" de

noastră, este calificarea repre
zentanților scrimei noastre ju
venile in 3 din cele 4 finale 
ale probelor individuale (am
bele florete și spada), la care se 
adaugă palmaresul meritoriu al 
medaliilor — două de aur, obți
nute de floretistul Romică Mole» 
și de echipa feminină de floretă 
(Reka Lazar, Ana Georgescu, 
Claudia Grigorcscu, Gcorgcta 
Beca, Monica Vebcr), și una 
de bronz (formația floretiști- 
lor: R. âlolea, V. Costa, Z. 
Eder, B. Soroceanu, V. Zvin- 
cu). Ceea ce arată fără echi
voc că scrimerii români s-au 
numărat în acest an printre 
protagoniștii prestigioasei com
petiții internaționale, avind o 
comportare mult superioară 
precedentelor ediții.

Prin prisma apropiatelor a- 
salturi din cadrul „mondiale
lor" de tineret (sfîrșitul aces
tei luni), cîteva rezultate se 
cuvin amintite separat. Astfel, 
victoria floretistului român

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag 2-3!

Așa cum începuse Kuusysi 
Lahti prima manșă a disputei 
cu Steaua, din sferturile de fi
nală ale Cupei Campionilor 
Europeni, era limpede pentru 
toți că formația finlandeză își 
limitează 
joc Strict 
de a nu 
Ungerea 
ții aveau

pretențiile la un 
defensiv, în dorința 

primi gol. Pentru a- 
obiectivului, oaspe- 
un prețios aliat în 

starea terenului, greu, alune
cos, așa cum de altfel se pre- 

cîmpurile de joc o bună 
de timp dinlr-un an in 
celor 1000 de lacuri".

partea cealaltă. în tabăra 
Steaua apare supe- 

la „capitolul tehnică" 
și, prin acțiuni desfășurate pe 
un front larg. încearcă și reu
șește să dezechilibreze o apă
rare supranumerică și foarte

zintă 
parte 
„tara

De 
noastră, 
rioară

să închidă cu prompti- 
unghiurile din preaj- 

Pri-

atentă, 
tudine 
ma porții lui Korhonen. 
ma breșă in careul formației 
oaspete o Înregistrăm in min. 
10 : Pițurcă învăluie pe par
tea stingă a frontului de atac, 
mingea centrată de el a- 
junge la 
marginea 
deapsă. 
lături de 
mai tirziu, Bărbulescu 
afla la „serviciu", 
la „primire", undeva 
puțin lateral stingă, 
gea reluată direct de 
Stelei va fi parată, 
scurt, de portar. In 
cing-ului continuu 
pioanei noastre, Kuusysi cu
noaște momente de panică 
și, în min. 20, portarul finlan-

ei
de la 

pe- 
a-

centrată de 
Bălan, care, 
suprafeței de 

trimite balonul 
buturi. Patru minute 

se va 
iar Pițurcă 

la 7 m, 
dar min- 
„nouarul" 
la colțul 
fața for
ai cam

insă, Kuusysi Lahti se i 
cu dirzenie, iar atunci 
sistemul ei defensiv este 
puns, mingile expediate 
lovan (min. 30) și T. Stoica 
(min. 33) sînt fără adresă. Cel 
mai aproape de gol este însă, 
in două rinduri (min. 38 și 44), 
Balint. dar acestuia ii lipsește, 
finalmente, o fracțiune de se
cundă, permițindu-i 
honen să-l blocheze 
mis.

Steaua mai avea 
de minute, suficiente pentru a 
deschide scorul. Ea a revenit 
de la cabine mult mai decisă. 
Și jocul s-a desfășurat, iarăși, 
intr-un singur 
til învăluind 
flancuri, căutînd, 
să pătrundă pe culoare fron
tale. Datele statistice din 
această a doua jumătate a me
ciului sînt edificatoare in ceea 
ce privește accentuata domina
re stelistă. Cornere după cor- 
nere, șuturi din toate pozi
țiile nu aduceau însă golul a- 
tît de mult așteptat în, tribune. 
In min. 54 stadionul „vede" a- 
proape golul mult dorit : 
mijlocul 
Stoica, 
trimite 
dar, de

„CUPA

lui Kor
in extre-

în față 45

sens, steliș- 
pe ambele 
de asemenea,

din 
careului mare T. 

Intr-un ultim efort, 
balonul spre plasă, 
pe linia porții, Jantti

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pag. 2—3)

ATLETII ROMÂNI AU ONORAT CONCURSURILE DE PESTE OCEAN
Maricica Puicâ intre cei mai buni concurenfi

8 MARTIE'

SPORTIVELE

DE LA
„ZIMBRUL"...

la 
de 

Su- 
sint frun- 

muncă

Tinerele de 
Întreprinderea 
tricotaje din 
ceava 
tașe și in 
și la sport

tricotaje

La 11 noiembrie 1868 Athletic 
Club din New York a organi
zat primul concurs de atletism 
pe teren acoperit, dincolo de 
Ocean. Evenimentul s-a bucu
rat atunci de o foarte bună 
primire din partea sportivilor

competițiilor ame- 
iarnă se bucură.

Soții Puică, antrenorul și va
loroasa 
moment

alergătoare, 
de relaxare...

intr-un

și a 
acest
activitatea atletică fiind astfel 
continuată și pe timpul săptă- 
mînilor de iarnă, constituin- 
du-se intr-un sezon distinct.

spectatorilor 
gen de

pentru 
concursuri,

Sezonul 
rioane de 
in continuare, de un mare Inte
res și credem că nu a existat 
vreo mare vedetă a atletismu
lui internațional, de ieri și de 
azi, care să nu fi luat parte 
măcar la vreunul din zecile de 
concursuri dintr-o iarnă, 
țara noastră, In decursul 
lor, au fost invitate să 
cureze mai multe 
tive.

Concursurile din 
care au luat parte 
mâni, 
întrerupere, timp de o 
Inițial a fost vorba de 
reuniuni, dar, în cele din ur
mă, au fost opt, atleții români 
dînd strălucire și onorîndu-le 
prin comportări deosebite. Ve
deta lotului nostru a fost cam
pioana olimpică Maricica Puică, 
singura care a luat parte la 
toate concursurile, ea cîștigînd 
șase dintre ele. La reîntoarce
rea în Capitală am avut o dis
cuție cu valoroasa și neobosita 
noastră alergătoare.

— Cum a fost anul acesta, 
Maricica, turneul din S.U.A. ?

— Judecind după victorii, 
nu numai după ele, cred 
bine. Am inceput ia Dallas 
milă — locul I — 4:36,34) 
am terminat Ia New York 
milă — I — 4:35,00) după 
am străbătut teritoriul S.U.A., 
de la o coastă la cealaltă și de la 
nord la sud. Din punctul aces
ta de vedere, a fost destul de 
greu, dar onorurile care i-au 
fost aduse atletismului româ
nesc, pentru evoluțiile noastre, 
au răsplătit toate eforturile.

— Care a fost momentul cel 
mai frumos ?

— Să nu mă considerați lip
sită de modestie, dar personal 
am trăit mai multe asemenea 
momente frumoase. La ultimul

loturi

Din 
ani- 
con- 

spor-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

întreprinderea de 
„Zimbrul" din Suceava este o 
fabrică oe și-a dobîndit un nu
me cu... renume. „Este o unitate 
model pe linia productivității 
muncii încă din 1976 — ne spune 
inginera Adriana Bejan, secre
tara comitetului de partid. 
Fabrica noastră are specific fe
minin, fiind o întreprindere de 
tricotaje. întregul colectiv, în 
frunte cu comunistele, este mo
bilizat pentru îndeplinirea pla
nului și a producției suplimen
tare pe acest trimestru. Așa 
înțeleg femeile muncitoare să 
intimpine ziua de 8 Martie : 
printr-o prezență activă in via
ța economică, dar și în cea so
cială și culturală a fabricii".

Firește, activitatea sportivă nu 
poate lipsi nici ea din acest 
context, iar Adriana Bejan este 
în cunoștință de cauză : „Colec
tivul nostru este în marea Iui 
majoritate un colectiv tinăr, iu-

bcșle mișcarea, ii place sportul, 
intr-un cuvînt este amator de 
destinderq". Amănunte in acest 
domeniu ne oferă președintele 
asociației sportive „Zimbrul", 
It adu Gălățeanu, care ne și 
invită să vizităm secția con
fecții, cea 
fabrică, unde 
două schimburi, cu peste 
de muncitoare pe schimb.

Aici aflăm că se practică 
nic gimnastica la locul 
muncă, iar instructoare 
jucătoarele din echipa de 
lei. Inginera Lia Tănase, 
secției și responsabilă cu gim
nastica în producție, ne dă 
unele lămuriri : „La ora 10 în
cepem gimnastica, este un mo
ment îndrăgit de muncitoare 
pentru că exercițiile Ie exc-

mai
se lucrează în

1000

mare din

zil- 
de 

sînt 
vo- 

șefa

Elena DOB1NCĂ

(Continuare tn vag 2—3'

acest an, la 
și atleți ro- 

s-au desfășurat, fără 
lună, 
șapte

Și 
că 
(o
Ș< 
(« 
ce

Campionatul masculin de volei

DINAMO A REDESCHIS LUPTA PENTRU TITLU.

Dinamoviștii au avut în blocaj un important atu in fata ste- 
liștilor, tn imagine Pop și Vrîncuț intervenind la mingea ex
pediată de Șoica Foto: A.D. NEAGU

leri, în a 5-a întîlnire 
directă: 3—1 cu Steaua
Ieri, campionatul masculin al 

primei divizii de volei și-a 
consumat ultima etapă din re
turul campionatului (pină la 
inchcierea competiției urmind 
să se mai desfășoare încă ■ trei 
turnee pe grupele valorice 1—6 
și respectiv 7—12), etapă do
minată de al 5-lea derby al 
candidatelor la titlu : Dinamo 
— Steaua. Meciul ar fi stîrnit 
un mare și justificat interes în 
rindul iubitorilor de sport din 
Capitală dacă nu ar ti , fost 
programat în sala Floreasca la 
aceeași oră cu partida de fotbal 
din C.C.E. (!). Astfel, din păca
te. sala a fost aproape goală...

Deși nu a beneficiat de data 
asta de acel stimulent pe care-1

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)
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AZI, LA GALAȚI, START IN CAMPIONATUL 
ECHIPE (juniori)DE HALTERE PE

Azl. In municipiul Galați, se 
inaugurează campionatele de 
haltere ale juniorilor pe echi
pe — turul (pentru ambele di
vizii ; A : Olimpia București — 
campioană. Rapid Buc., Stea
ua, Clujana, Gloria Bistrița, 
C.S.M. Cluj-Napoca. Rapid A- 
rad. Chimpex. Farul. Construc
torul Tg. Mureș, A.S.A. Tg. 
Mureș Dunărea Galați
ganizatoare ț B : Steagul Roșu 
Brașov. Strungul Arad. Lacul

or-

Ursu Sovata, Nicolina lași, 
Tracțiunea București, Progre- 
sul Brăila, Unirea Alba-Iulia, 
Carpați Mirșa, C.S.M. Reșița. 
Abrom Bîrlad. Electromotor Ti
mișoara, Electra București). 
Specialiștii speră ca bilanțul a- 
cestel reuniuni să consemneze, 
pe lingă o bună comportare in 
ansamblu, și unele performanțe 
de bun augur pentru noul se
zon Internațional.

Notații la campionatul național, In perspectiva celui european

POSIBILITĂȚILE JUCĂTORILOR NOȘTRI DE TENIS DE MASĂ

TURNEUL DE TENIS DE LA CLUJ-NAPOCA
(prin tele- 
doilea al 

Cupei

Jucătorii noștri de tenis de 
masă au intrat în linia dreaptă 
care duce spre Întrecerile celei 
de a XV-a ediții a Campio
natele»' Europene (Praga. 5—13 
aprilie), pregătirile care ur
mează fiind menite nu numai 
să cizeleze procedeele tehnice, 
ei $1 să-i aducă In aoei vîrf 
de formă atît de necesar, am
bele noastre reprezentative e- 
voluînd, după cum se știe, în 
grupa de elită. Iată, 
ghiul de vedere din 
fost privită ultima 
campionatului.

Cu puține excepții, 
bune jucătoare s-au
Capitală, în turneul primei gru
pe valorice, in care Spartac 
CSS 1 București a reușit, deo
camdată, să-și păstreze avan
tajul fată de principalele con
tracandidate la titlu. Metalul 

Vilcea și actuala
campioană. Juventus MILMC. 
Așadar, s-au oonfruntat direct, 
în întreceri cu miză Otilia Bă
descu, Emilia Ciosu (Spartac), 
Maria Alboiu, Maria Bogoslov 
(Metalul). Anca Cheler, Car
men Găgeatu, Cristina Enuics- 
cu (Juventus), avantajul fiind 

.— nu numai pe tabela de scor 
— indiscutabil de partea jucă
toarelor de la Spartac. La C.E. 
reprezentativa noastră feminină

care

TREBUIE MAI BINE VALORIFICATE

CLUJ-NAPOCA, 5 
fon). In turul al 
concursului din cadrul 
F.R. Tenis, care se desfășoa
ră în Sala Sporturilor din lo
calitate. meciurile au fost, cum 
era de așteptat, mai echilibra
te. Daniela Ivana (Steaua) a 
Invins-o pe mai experimenta
ta Luminița Sălăjan (Politeh
nica București). După cîteva 
ghemuri în care au mers „cap 
la cap" Ivana se desprinde 
cîștigă primul set (6—3), are 
5—2 în al doilea și minge de 
meci. Situație ratată însă (tri
mite un rever afară) de care 
profită Sălăjan, egalînd la 5. 
în continuare, stelista se con-

centrează, practică un joc pru
dent din spatele terenului, rea
lizează un break, apoi cîștigă 
setul (7—5) și meciul.

Alte rezultate: Florentina 
Curpene (Dinamo) — Ruxandra 
Dragomir (CSS Viitorul Pitești)
6— 1. 6—2 ; Maria Romanov 
(Politehnica București) — Mi- 
rela Buciu (Steaua) 2—6, 6—3.
7— 5 ; Diane Samungi (Dinamo)
— Gabriela Mitrică (CȘS Dru
muri Unirea Iași) 6—0. 6—2 ; 
Aurelia Gheorghe (Progresul)
— Monica Radu (Dinamo) 7—5. 
6—4 ; Otilia Pop (Progresul) — 
Elena Carp (Spartacus Brăila) 
6—4. 6—1. (Nușa DEMTAN 
coresp.).

cele mai 
reunit în

CSS Rm.

va juca in compania unor for
mații (U.R.S.S., Suedia, Olanda, 
R.F. Germania. Bulgaria) care 
cuprind sportive valoroase, cu 
stiluri diferite de joc, ceea ce 
impune, desigur, o mare și ra
pidă putere de adaptare, în- 
tr-un regim de intensă solici
tare psihică și fizică. Pornind 
de la aceste considerente, . a- 
preciem că Otilia Bădescu a 
dovedit, din nou, aceleași 
lități care au consacrat-o 
piditate în acțiuni, gîndire 
tică bine orientată, o tot 
bună 
tehnice), în timp ce 
Ciosu a căpătat un 
valoare, de forță și 
acțiuni, grevate, însă, 
de neașteptate căderi 
care-i influențează randamentul 

t general. Oricum, ea rămîne o 
candidată serioasă la un loc 
în echipa reprezentativă, ceea 
ce trebuie să o îndemne în con
tinuare la o muncă și mai in
tensă. oehtru că. în fond

ca- 
(ra- 
tac- 
mai 

stăpînire a mijloacelor 
Emilia 

plus de 
ritm în 
deseori, 

nervoase

la C.E., constituie 
satisfacție, dar nu 

determine și o stare

motive 
trebuie 
de au- 

reali- 
S>

re 
de 
Să 
tomulțumire, succesele 
zale trebuind consolidate 
confirmate, ceea ce nu se poa
te obține cu jumătăți de mă
sură. Fetele de la Juventus, in 
schimb, nu sînt în acest sezon 
In „dispoziția" care le-a Con
sacrat, evoluînd oscilant și ne
convingător, fapt reflectat și în 
omogenitatea echipei, altădată 
principalul atu.

Forțele băieților sînt concen
trate la Universitatea ASA Cra
iova, dintre Vasile Florea, Si- 
mion Crișan, Cristian Ignat, 
Călin Toma și Andras Fejer 
de la Od. Secuiesc, antrenorii 
avînd misiunea de a-i selecțio
na pe oei mai în formă patru. 
Aceștia promit. deocamdată, 
cel mai mult, dar să nu se uite 
că unul este, totuși, nivelul va
loric de ansamblu al divizio
narelor noastre și altul (evi
dent suoerior) al echipelor Po-

FO

I
I
I
I
I
I

I'ltllMIJUmELE HEZUITHE lie scftiMEniian noștri u concursul prietenia
(Urmare din pag. I) la Varna, a ratat de 

(7—8 cu sovietica Griși-

Romică Molea, învingător net 
(10—4) în asaltul decisiv, în 
fața actualului campion mon
dial de tineret, ungurul Erzek, 

........  “1 o 
Și 

lot 
ca- 

(cum

a constituit pentru multi 
mare surpriză, nu însă 
pentru antrenorul său de 
reprezentativ, IuLiu Falb, 
re-1 gradează cu grijă l. 
ne-a declarat la începutul a- 
cestui an) intrarea in formă, 
în vederea atingerii punctului 
maxim la întrecerile de 
Stuttgart $i lîngă Molea, 
finală, a mai fost și Costa (lo
cul 6), abia refăcut după un 
accident. Deci, speranțe pentru 
C.M. în proba individuală a 
floretistelor. singura țară care 
a avut toate cele 5 reprezen
tante calificate printre prime
le 16 a fost România, 3 dintre 
ele ajungînd în finală (Lazar, 
—. loc 4, Grigorescu — 5, Geor
gescu — 6). performanță vali
dată în proba pe echipe, cîș- 
tigată cu brio de cvintetul 
nostru, care a întrecut, de 
pildă. U.R.S.S. cu 9—7, Unga
ria cu 9—2 și Polonia cu 9—1. 
Reka Lazar, vicecampioaria 
mondială de tineret ’85 și fa-

la 
în

vorită 
puțin
na, cîștigătoarea probei) califi
carea pentru ultimul asalt, ca 
apoi, descurajată, să piardă și 
„bronzul". In atenția antreno
rului ei, Șerban Vlad, trebuie 
deci să stea capacitatea de 
concentrare nervoasă in fina- 
lurile incandescente, pentru ca 
tinăra noastră speranță 
valorifice pe deplin talentul 
pregătirea asiduă de luni 
luni de zile. Spadasinul 
Pop (locul 6) a dovedit 
poate fi competitiv, ca și i 
brerii A. Papp și D. Coslache,

(Urmare din pag I)

Inter

să-și
1 si 

Și 
A. 
că

sa-

calificați în faza eliminărilor 
directe, primul neajungînd în 
ultimul act al probei, finala, 
din cauza a două tușe (a pier
dut in extremis, 9—10, la polo
nezul Hubowski și la bulgarul 
Peiccv). Dar ce mult înseam
nă nu două, ci numai o tu
șe, intr-un final de asalt, ți 
mai ales intr-unui eliminato
riu! Nu credem că antrenorii 
sabrerilor (și nu numai ei...) 
au uitat cile poziții pe podium 
s-au ratat în marile competi
ții Internaționale ale ultimilor 
ani, din cauza
unor

nevalorificării
finaluri...

DE LA „ZIMBRUL**.

Emili^ Ciosu (Spartac C.S.$. 1 București) și Maria Bogosiov (Me
talul C.S.Ș.Rm. Vilcea) două tinere speranțe și pentru C.E.

Foto t Aurel D. NEAGU

ceastă eventuală promovare in 
mare“ reprezintă o 

trebuie onorată, 
și pentru Maria 
bună de la un 

Cine va cîștiga 
este greu de 

se va lua, desi-

cutăm pe muzică. Mișcarea și 
muzica înviorează, alungă obo
seala, creează o stare dc voie 
bună și fac Ca producția să 
crească. Aici, in secție, avem un 
«Colectiv model». El are reali
zări frumoase cum ar fi : de
pășiri de norme, creșterea in
dicelui de calitate și impor
tante economii Ia materia 
primă".

De azi, pe Valea Rișnoavei

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE DIATLON
Pe Valea Rișnoavei, din 

pierea Predealului, cei 
buni bLatloniști ai țării se în
trec — incepînd de azi — pen
tru cucerirea titlurilor de cam
pioni naționali în probele in
dividuale pe 20 km și 10 km.

apro- 
mal

precum și în ștafeta de 4 X 
7,5 km. Protagoniștii curselor 
sînit biatloniștii de la Dinamo 
și A.S.A. Brașov : Vladimir To- 
dașcă, Sorin Popa, Imre Lesty- 
an, Mihai Rădulescu ș.a.

în 
siliul 
brul" 
tie" la șah, popice, volei între 
secții și ateliere, acțiune In 
plină' desfășurare.

în primăvară va fi gata Com
plexul social care cuprinde: 
cantină, creșă, grădiniță și un 
Club cu poplcărie și cu un vi
itor centru de gimnastică de 
întreținere pentru muncitoare.

Deoarece muncitoarele de la 
„Zimbrul" sînt tinere, media de 
vîrstă fiind sub 27 de ani. in
dicele natalității este aici bun. 
Circa 400 de muncitoare sînt 
în concediu pre și postnatal. 
Din echipa de volei cinci jucă
toare au copii. Este un lucru 
minunat să vezi cum acestor 
tinere le sînt asigurate aici, 
la Fabrica de tricotaje „Zim
brul", toate condițiile de mun
că și de recreere

cinstea zilei femeii, con- 
asociatiei sportive „Zim- 
a organizat „Cupa 8 Mar-

CAMPIONATUL

prin sport.

DE VOLEI

I A APĂRUT UN NOU NUMĂR AL REVISTEI
1

'Urmare din nag i.

99 EDUCĂTIE FIZICA Șl SPORT"
In cuprins: • „Reflecții și demersuri pentru oportunitatea 

unor regîndiri, reconsiderări și actualizări în problemele teo
retice ale educației fizice și sportului (I)“ (autor: Leon Teo- 
dorcscu) 0 TEORIE-STUDII-CERCETARI: „Viziune asupra pro
cesului de corectare tehnică în sportul de performanță și a 
posibilităților de ameliorare a sa (H)” (autori: Pierre-Joseph 
de Hlllerin, Die Stupineanu, Vladimir Schor, Dan Bostan) ; 
„Cercetarea structurii temperamentului la canotoarele de mare 
performanță. Contribuții la stabilirea profilului (modelului) 
psihologic” (autoare: Maria Șerban); „Considerații biologice șl 
metodologice privind dezvoltarea fizică” (autor: Viorel L. Di- 
mitriu) • TEHNICA-METODICA-ANTRENAMENT: „Despre pre
gătirea fizică a halterofililor” (autor: Lazăr Baroga); „Criterii 
de apreciere a îndeplinirii obiectivelor de performanță șl a 
obiectivelor instructive. Analiza planului anual de pregătire” 
(autor: Horia Siclovan); „Activitatea competițională stimulează 
progresul judo-ului (II)” (autor: Anton Muraru) • MEDICINA 
SPORTIVA: „Cercetări privind efectele HGH la sportivii de 
performanță" (autori: Ion Drăgan, Valentin- Stroescu, Ligia 
Simlonescu, Ionel Droc, Adrian Vasillu, Mihai Popa, Virgil 
Stroescu, Marcela Pitiș); „Congresul internațional de medicină 
sportivă de la Palma de Mallorca” (autor: Andrei Demeter) 
• OPINTI-CONSULTAȚH: „Lateralitatea, ambilateralitatea și 
performanțele omului. Aplicații și adaptări la domeniul spor
tului" (autor: Gheorghe Dumitru) • FILE DE ISTORIE: „O 
nouă revistă sportivă condusă de Camil Petrescu, FOOT-BALL 
NAȚIONAL în 1933 (Rezultatele unei recente anchete)” (autor: 
Victor Bănciulescu). Acest număr se găsește de vînzare ia 
toate chioșcurile de difuzare a presei din Capitală șl provincie, 
dar cea mal sigură cale de procurare a revistei „EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT" rămîne tot ABONAMENTUL!

constituie efervescența galerii
lor, meciul dintre cele două 
fruntașe s-a caracterizat prin 
cunoscuta îndirjire cu care fie
care își apără șansele, nelip
sind fazele spectaculoase, con
strucțiile de kinograir.ă, întor
săturile de situații. Dar nici 
greșelile... Tn sfîrșit, după 4 
înfrîngeri în meciuriie directe 
de pînă acum, campioana — 
Dinamo — a spart gheața : 
după circa două ore de joc e- 
chipa lui C. Oros și M. Pău- 
șcscu a învins cu 3—1 (8, —6, 
16, 13), menținîndu-se încă (cel 
puțin teoretic) în lupta pentru 
titlu și redeșteptînd 
pentru ultimele 
directe...

în întîlnirea de 
a avut în tînărul 
(remarcabil prin 
psihic, prin calitatea execuțiilor 
și deosebitul spirit de orien
tare în teren) jucătorul său 
numărul 1, în "timp ce de par
tea cealaltă tot un tînăr. Con
stantin, a dominat sextetul (el 
a fost însă lăsat de-o parte în 
setul al patrulea !).

După cum începuse partida, 
se părea că lidera. Steaua, se 
va impune din nou, dar dina- 
moviștii au echilibrat curind 
situația si, profitînd de faptul 
că principalului trăgător stelist.

interesul
3 confruntări

ieri, Dinamo 
Teodor Rotar 
echilibrul său

„echipa 
perspectivă ce 
lucru valabil 
Bogoslov, mai 
joc la altul, 
această cursă 
spus ! Decizia 
gur, abia în preajma C.E. și ea 
va depinde de comportarea din 
perioada pregătitoare. Mai ales 
eă nici șansele mureșenoei 
Kinga Lohr nu sînt de negli
jat. ea avînd, însă, de refăcut 
handicapul unui accident care 
a ținut-o suficient de mult 
timp departe de masă. O cer
titudine, alături de Otilia Bă
descu, este, în schimb, Maria 
Alboiu, bine cotată în diverse 
topuri. Trebuie, însă, să recu
noaștem că la Brașov și Bucu
rești ea n-a evoluat la poten
țialul maxim, avind circum
stanța oboselii acumulată în 
diverse turnee internaționale. 
Desigur, perioada următoare, 
sperăm, va fl un sfetnic bun 
pe toate planurile, Maria Al
boiu avînd de îmbunătățit o 
serie de procedee tehnice, pre
cum și forța și clarviziunea lo
viturilor de atac. Victoriile 
obținute de jucătoarele noastre 
în confruntările internaționale, 
unele chiar la viitoare adversa-

loniei. Cehoslovaciei, Iugosla
viei, Norvegiei și R.F. Germa
niei, pe care le vor întilni la 
Praga. Deci, și in căzui lor 
se cere o muncă intensă, o 
mai bună valorificare a poten
țialului si a posibilităților de 
exprimare deoarece trebuie ți
nut seama, că și simplul obiec
tiv de a rămine în grupa de 
elită va fi greu de atins fără 
o atentă și minuțioasă pregă
tire.

Și turneul de la Brașov, și 
etapa a doua au confirmat sen
sibila creștere calitativă a în
trecerii, dar mai trebuie spus, 
în același timp, că noile pro
movate nu au rezistența ne
cesară unei astfel de întreceri 
și că încercările de promovare 
a tinerelor talente ni se par 
încă singulare si timide. CSM 
Cluj-Napoca, Sticla CSS Bis
trița, Stirom CSS 2 București 
fiind prea puține exemple po
zitive din eșalonul secund. 
Pauza competițională (etapa 
următoare 24—25 mai) poate fi 
folosită, deci, pentru a se rea
liza o pregătire superioară pe 
toate planurile, astfel qa Divi
zia A 
Iul de 
nostru

să-și îndeplinească ro- 
ridicane a cotei tenisului 
de masă.

Emanuel FANTANEANU

Dascălu, nu-i ieșea deloc jocul 
(îndeosebi eficientul, de regulă, 
serviciu din săritură, precum și 
atacul în forță), s-au iansat de 
la 6—8, prin frecvente blocaje 
și recuperări la dublaj, spre o 
victorie detașată în primul set. 
în al doilea, Steaua a jucat 
însă la nivelul obișnuit și a e- 
galat situația mai ușor decît 
spera și nu a fost departe 
(14—11) de a prelua conducerea 
la seturi însă dinamoviștii se 
salvează prin patru blocaje 
bune, duc setul în prelungiri 
și-1 cîștigă ! La 7—2 pentru 
Steaua, în setul 4, se întreve
dea o nouă egalare a situației, 
dar — incredibil — liderii nu 
rezistă unui nou asalt dinamo- 
vist !

Arbitrii A. Dinicu (foarte 
bine) și Al. Dragomir (bine) au 
condus echipele : DINAMO — 
Vrîncut, Rotar, Pop, Gheorghe, 
Enescu, A. Ion (au mar 1ucat: 
Drăghici, Rădulescu și Geor
gescu); STEAUA — lonescu. 
Mina, Șoica, Pralea, Dascălu, 
Constantin (au 
duretu, Spînu, 
Ma cavei)

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA C.F.R. 
IOVA 3—0 (6, 7, 6). S-au remar
cat : Grădinaru, Clonca, Csik de 
la gazde, Stoian, Daha și Mătu- 
șoiu de ia oaspeți, tntr-un meci 
echilibrat. (C. CREȚU, coresp).

C.SJH.U. SUCEAVA — EXPLO
RĂRI ȘTIINȚA BAIA MARE 2—3 
(8, 9, —11, —10, 8). S-au remar
cat : Mărgineau de la localnici,

mai jucat : Pă- 
Pentelescu și

TIMIȘOARA — 
------ CRA-

Corcheș «si Marc de la băimă-
reni. (I. MINdrescu, coresp.)

1. Steaua 24 23 1 70:13 47
2. Dinam< 25 21 4 67:28 46
3. Explorări 25 12 13 48:51 37
4. „Poli- 25 7 18 31:59 32
5. Univ. CFR . 25 6 19 34:60 31
6. C.S.M.U. 24 5 20 24:63 30

GRUPA A II-a VALORICA
ELCOND DINAMO ZALAU — 

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (6, 7, 6). Cei mal bun! de 
la învingători : Ciontoș, Ștreang 
și Strauff. (I. domuța. coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — C.S.U. ORADEA 3—0 
(8, 14, 4). Orădenii au echilibrat 
disputa numai in setul al doilea, 
învingătorii au avut cei mai buni 
jucători tn N. Pop, Sîmpetrean, 
Baidoc și Sanislav (C. ALBU, 
coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI —

DI-

TRACTORUL BRAȘOV 3—2 (10,
14, —9 —7, 10).

7. EQeond D 25 17 8 62:35 42
8. AS A Electrom. 25 15 10 55:40 40
9. Relo-nul 25 12 13 47:51 37

10. C-S.U 25 11 14 44:51 36
11. Tractorul 25 10 15 45:56 35
12. Calculatorul 25 10 15 43:63 35

FARUL CONSTANTA — 
(D 1—3.

restanță cu Farul, 
D’namo a câștigat 

—4. 9, —7), avînd 
omogen, efi cient

la 
cu 
un
în 

De 
au

Returul 
toate e< 
campiona 
și C, d: 
nici pent 
plină, ac< 
al F.R.F. 
cina de 
rarea un 
tate pe I

Pentru 
Comisia 
sens, am 
ședințele 
care l-an 
la o înti 
atit la 
Comisiei, 
itoarea <

— Cor 
campioni 
siei au 
tă de se 
vă, de ui 
indulgen

— Pot 
toate ca; 
ci plină 1 
din aces 
aplicat 
cont de 
de antec 
ni(i în < 
ziția 
față u. 
tr-un tir 
re sau 1 
folosim 
fără „gr< 
ro pentr

| STEAl

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tn meci 
Constanta 
3—1 (—9.
sextet mal 
atac și mobil în linia a doua, 
remarcai că bucureștencele 
condus eu 8—2 și tn setul 3. scor 
de la oare s-au relaxat prematur. 
Evidențiate : Victoria Banciu,
Hol-a More -an. Data Co-oveanu 
șl OttUia Szemkovics (D), Gul- 
nlza Itcă Do’nita nlmofte sl E- 
lena Cucns (F>, ‘ ‘
vian și Cornel 
POPA, coresp.).

I

EMERK 
principal 
„Terenul 
adversar 
chipa di 
pe carte 
tructiv, 
foarte n 
am avut 
sum eden 
reproșa 
tri. Abs< 
efort, at 
sărilor ! 
nlc, dar 
n-a vru 
cbipei f 
rîți să 
meciul 
unde T<t 
iasă 
avea 
a ataca 
tant est< 
del tere 
bun, ce< 
tajul să

STOIC. 
Steaua): 
adversar 
fragmeni

(ti

îl bloch 
minut r 
infiltrea 
alunecă 
peste
63 Maja 
B alint, 
stingă, 1 
pește ia 
Un mir 
este far 
teriorul 
deapsă, 
ționează 
realmen 
ce în n 
luată < 
8—10 n 
„lungim 
cis în 
trimite 
locul lu 
fondul 
mari i 
gazdă - 

la 
Pi-arcă 
zie, așa 

- puțin r 
teriorul 
balonul 
în sfirț

I
I

•'>. Arbitri î Oct*»- | 
I Manițlu. (Cornel I

• „Ci 
VENIT 
încheiat 
„Cupei 
ganizată 
Automal 
divizion: 
acumulE 
locurile 
Mecanic 
Victoria 
tă rezu: 
Viscolii 
Gloria ■



PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI A «.m»

ULUI ÎI STĂ BINE CU... JOCUL"
așca, președintele Comisiei de disciplina a F.R.F.

ETAPA A 18-a (sîmbătâ 8 martie) 
Corvinul — Steaua
Gloria — Petrolul
Rapid 
„Poli" Timisoara

ntru celorlalte două eșaloane. Vreau
in să declar că n-am avut și nu

B vom avea nici in viitor două
ușor „cîntare" sau două „regula
se!- mente". Ar fi o mare greșeală,
lism Chiar ne propunem să privim
sar- >n viitor cu un ochi mai critic
țau- comportările jucătorilor frun-
ivi- tași, cei care pot influența,

prin exemplul bun sau rău pe
_ care ii dau, atitudinea celor-

oest la,^‘ totbali5« S’ chiar a spec-
3re_ tutorilor. Privind in urmă, ne

* putem reproșa, totuși, că n-am
ndă ,ost suficient de fermi față de
)are recidiviști. Și este vorba ații
p a de jucătorii care s-au făcut
vi_ din nou vinovați de abateri

inainte de expirarea perioadei 
de 2 ani stipulată de regula- 

îrui meni, cit, mai ales, de cei care
mi- abia au ispășit o pedeapsă și
no- au comis noi acte de indisci-
tri- plină. Pentru aceștia trebuie să
mai avem in vedere chiar DUBLA

REA sancțiunii pe care ar fi 
ape primit-o dacă ar fi fost la pri- 
iis- ma abatere.
una — După cum se știe însă, în 
Am orice domeniu, deci și în sport,
ând sancțiunile reprezintă o acți-
lor, une de ultimă oră în eombate-
ve- rea unor fenomene negative,
po- mult mai eficace fiind măsurile
lor, preventive, cele legate nemij-
In- lodt de munca de educație...
ta- — Nu există nici o îndoială 
noi în această privință. De aceea,
iul, Comisia de disciplină a și for-
oa- mulat o serie de puncte de ve-
Itul dere care se cer respectate de

conducătorii de cluburi și a- 
sociații sportive, precum și de 
antrenori. Este necesar, astfel, 
ca un vicepreședinte sau altă 
persoană din conducerea echi
pei să se ocupe special de 
munca educativă. Antrenorul, 
de asemenea, trebuie să consi
dere disciplina propriu-zisă ca 
un factor ajutător, determinant 
— am putea spune — al disci
plinei tactice. Din cînd în cînd, 
trebuie să se organizeze adu
nări ale clubului, avînd ca te
matică diferite aspecte disci
plinare. S-a dovedit apoi, cu 
prilejul ședințelor Comisiei de 
disciplină, eă mulți jucători NU 
CUNOSC DELOC sancțiunile pe 
care le-ar putea primi pentru 
abaterea comisă. Să Ie cunoas
că ! Un om prevenit valorează 
cit doi 1 Și spectatorii trebuie 
să știe ce deserviciu pot aduce 
echipei favorite, în cazul co
miterii de către aceștia a unor 
acte nesportive. In felul acesta, 
vom putea ajunge Ia cît mai 
puține sancțiuni, nedorite desi
gur de nimeni. Și, așa cum 
călătorului îi stă bine cu dru
mul, tot așa fotbalistului îi stă 
bine cu... jocul. De ce să se 
ajungă ca mulți fotbaliști va
loroși sau de perspectivă să nu 
poală juca din propria lor vi
nă ? Nu este nici în interesul 
lor, nici al fotbalului, în ge
neral 1

Jack BERARIU

Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Dinamo 
F. C. Argeș 
F. C. Bihor

ETAPA A
S. C. Bacău 
Steaua 
Chimia
Victoria 
Petrolul
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc 
F. C. Olt 
„U* Cluj-Napoca

- „U" Cluj-Napoca
- Chimia
•» Victoria București
- F. C. Olt
- S. C. Bacău
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc

19-a (marți 11 martie)
- Gloria
- F. G Argeș
- Corvinul
- F. C. Bihor
- Rapid
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov
- „Poli" Timișoara
- Dinamo

ETAPA A 20-a
Sportul studențesc 
„Poli* Timișoara 
S. C. Bacău 
Steaua
Gloria
F. C. Bihor
F.C.M. Brașov 
Rapid
Chimia

(sîmbătâ 22 martie)
- Univ. Craiova
- Petrolul
- Victoria
- F. C. Olt
- A.S.A. Tg. Mureș
- F. C. Argeș
- „U" Cluj-Napoca
- Corvinul
- Dinamo

ETAPA A 21-a (duminicâ 30 martie)
A.S.A. Tg. Mureș
Corvinul
Dinamo
Petrolul
„U“ Cluj-Napoca 
Victoria
F. C. Argeș 
Gloria
Univ. Craiova

- F.C.M. Brașov
- F. C. Olt
- Steaua
- F. C. Bihor
- Chimia
- Sportul studențesc
- S. C. Bacău
- Rapid
- „Poli" Timișoara

(0-1) 
(1-3) 
(1-3) 
(1-4) 
(1-D 
(0-0) 
(1-0) b-o) 
(0-5)

(0-3)
(2-0)
(1-3) 
(0-0) 
(0-2) 
(0—2) 
(4—1) 
(2-1)
(0-1)

(1-2) 
(0-1) 
(0-2)

(0-2)
(0-0)
(0-1) 
(0-9) 
(0-3)

(0-1) 
(2-3) 
(0-1)
1-1) 

(1-4) 
(0-4) 
(0-2) 
(0-0) 
(2-1)

Gloria
F. C. Argeș 
Rapid
Sportul studențesc

ETAPA A

Dinamo 
Chimia 
Petrolul 
F. C. Olt 
„U* Cluj-Napoca 
Victoria 
Gloria
S. C. Bacâu 
Univ. Craiova

— Chimia
- Petrolul
- Dinamo
- Steaua

27-o (miercuri 14 mai)

- „Poli" Timișoara
- Steaua
- F.C.M. Brașov
- F. C. Argeș 
— F. C. Bihor 
— A.S.A.' Tg. Mureș
- Sportui studențesc
- Corvinul
- Ropid

ETAPA A 28-a (duminicâ 18 mai)

A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Argeș 
Chimia
Steaua 
Corvinul 
S. C. Bacâu 
F.C.M. Brașov 
Petrolul
Rapid

ETAPA A

(0-0) 
(1-3) 
(1-2) 
(1-1)

(0—2) 
(0-1) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-2) 
(1-3) 
(2-3) 
(0-3) 
(1-0)

— F. C Bihor
- Gloria
- F. C. Olt
- Victoria
- „U“ Cluj-Napoca
- „Poii" Timișoara
- Dinomo
- Univ. Craiova
- Sportul studențesc

29-a (simbâtâ 24 mai) 
Sportul studențesc - Pejrolul 
Rapid 
F. C. Bihor 
A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj-Napoca 
F. C. Argeș 
F. C. Olt 
„Poli* Timișoara 
Univ. Craiova

ETAPA A

- F.C.M. Brașov
— Chimia
— Dinamo
— Glorie
- Victoria
- S. C. Bacău
- Steaua
- Corvinul

30-a (simbâtâ 31 mai)

(2-1) 
(2-3) 
(0-3) 
(0-0) 
(1-3) 
10-5) 
(0-4) 
(0-1) 
(0-1)

.Ă FACĂ LA HELSINKI
>rul singur țel, scurgerea timpului șl
a) : scorul alb. Sînt optimist totuși
un în privința calificării la Ilelsin-
E- kl, unde vom avea în față spa

rtul ții mai largi, pe unde vom pu
les- tea surprinde adversarul. Și să
enit
sta,---------- ------------

pot MINUTUL 91, LA VESTIARE 105-
t la -----------------------
rer-
eh- nu uităm că pentru a ajunge în 
gea semifinale ne este suficient șl 

e- un 1—1”.
>tă- BOLONI : „Nici nu-mi vine să 
in cred că nu am Învins. Ne-am 

tkl, Îngreunat șansa de calificare, 
să dar pe care nu am plerdut-o. 

om s-a văzut că slntem superiori 
de echipei din Lahtl, pe toate pla- 

or- nurllt. în meciul retur este 
an- exclus să fim urmăriți de tot 
nai atîta neșansă*.
an- BELODEDICI : -A fost un 
■ă". meci neașteptat de greu și va fi 
pei la. fel de greu șl la Helsinki, 
un dar pentru adversar...*

t Să KEIJO VOVTILAINEN (antre- 
un Dor’ll principal al echipei Ku- 

R 0-0 cu KUUSYSI
află singur, în apropierea ca- 

— reului mic, dar, sleit de pu-
Un teri, șutează slab.
se Steaua n-a reușit, așadar, să 

Iar obțină victoria așteptată de
ite toți iubitorii fotbalului, deși
in. s-a străduit să ia avantaj
pe după prima manșă. Disputa
■al cu formația finlandeză nu s-a
si- încheiat încă. Judecînd după
ol. neta ei superioritate, la mulți
:ă factori ai jocului. Steaua își
n- păstrează în continuare șan-
ie- se pentru meciul de la 19 măr
ie- tie. Atunci cînd, în scopul de
za a obține departajarea, Kuusysi
e- Lahti va trebui, desigur, să
e- iasă la ioc. Altele vor fi,
ca deci. datele problemei în
na manșa a doua de la Helsinki,
e- unde, chiar în condițiile unei
îl replici mai complete a for-

'în mației finlandeze. Steaua are
pe suficiente resurse pentru a
tai reuși calificarea în semi
tei finale. La Helsinki, Steaua
iu îl va putea folosi și pe Lăcă-
84 tus. un jucător care. în condi-
a- țiile unor spații mai libere, va
m, fi, credem, alături de ceilalți
n- coechipieri, un pericol real
te pentru anărarea adversă, scă-
ig. pată la București cu fața cu-
se rată si datorită norocului...

PASUL CALIFICĂRII
usysi): „Remarc în primul rînd 
toată apărarea echipei mele, ca
re și-a făcut datoria exemplar. 
Disciplina tactică în defensivă, 
dublajul și spiritul de sacrifi
ciu au contribuit la acest re
zultat de egalitate. Steaua este 
o echipă care ml s-a părut su
perioară lui Sarajevo șl Zenit 
Leningrad. Calificarea rămlne 
deschisă, meciul de la 19 martie, 
de la Helsinki, fiind la fel de 
greu și pentru noi, șl pentru 
adversarii noștri*.

PEKONEN (căpitanul echipei 
Kuusysi) : „Terenul alunecos
ne-a avantajat. Jocul atletic 
practicat de noi l-a stlnjenlt 
evident pe jucătorii echipei 
Steaua, care n-au putut să con
struiască In voie acțiunile de 
atac. Am reușit să potolim 
furia de la începutul reprizei 
secunde. Iar spre finalul jocului 
adversarii noștri n-au mal avut 
luciditate, starea lor de nervozi
tate fiind in favoarea noastră. 
Remarc spiritul sportiv în care 
s-a desfășurat partida*.

Gheorghe NERTEA

ETAPA A
S. C. Bacău 
Sportul studențesc 
F.C.M. Brașov
F. C. Olt 
Steaua , 
„Poli* Timișoara 
F. C. Bihor 
Victoria
Chimia

ETAPA A I
„U" Cluj-Napoca 
F. C. Argeș 
Petrolul
Gloria 
F. C. Olt 
F.C.M. Brașov 
Corvinul
Rapid 
Sportul studențesc

22-a (miercuri 2 aprilie)
- Univ. Craiova
- „U* Cluj-Napoca
- Corvinul
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș
— Gloria
- Rapid
- Petrolul
- F. C. Argeș

i-a (sîmbătâ 19 aprilie)
— Univ. Craiova
- Dinamo
- Steaua
— F. C. Bihor
— A.S.A. Tg. Mureș
— S. C. Bacâu
— Victoria
- „Poli" Timișoara
— Chimia

ETAPA A 24-o (duminicâ 27 aprilie)
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" Timișoara 
S. C. Bacâu 
F. C. Argeș 
Steaua
F. C. Bihor
Petrolul 
Univ. Craiova
Victoria

- Chimia
- Sportul studențesc
- „U" Cluj-Napoca
- F.C.M. Brașov
- Rapid
- Corvinul
- F. C. OH
- Gloria
- Dinamo

LAHTI
Arbitrul Franș Gaetcher 

(Elveția) a condus următoare
le formații.

STEAUA : Ducadam — IO- 
VAN, BELODEDICI, Bumbes- 
cu, Bărbulescu — BALAN, T. 
STOICA, Boloni. Majaru (min. 
78 Radu II) — Balint, Pițurcă.

KUUSYSI LAHTI : KOR-
HONEN — HANIKAINEN, 
PEKONEN, JANTTI, Remes 
— Rinne, Annunen, Tiainen 
(min. 58 Nord man), Hudd — 
Carroll. Kaivonurmi (min. 79 
Puhakalnen).

ETAPA A
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Olt
„U* Cluj-Napoca 
Rapid
Corvinul
Chimia
Steaua 
Dinamo

25-a (simbâtâ 3 mai)
- F. C. Argeș
- Sportul studențesc
- F. C. Bihor
- Victoria
- S. C. Bacâu
- „Poli" Timișoara
- F.C.M. Brașov
- Gloria
- Petrolul

ETAPA A 26-a (duminicâ 11 mai)
„Poli" Timișoara
Victoria
F.C.M. Brașov
F. C. Bihor
Corvinul

- „U" Cluj-Napoca
- F. C. Olt
- Univ. Craiova
- S. C Bacâu
- A.S.A. Tg. Mureș

9 martie 1986

TRAGEREA EXTRAORDINARA
PRONOEXPRES

(1-3) 
(1-D 
(0-4) 
(0-2) 
(2-1) 
(0-3) 
(0-4) 
(1-D 
(1-2)

(0-1)
(2-0) 
(1-6) 
(2-1) 
(0-2) 
(0-3) 
(0-1) 
(3-1) 
(2-0)

(1-3) 
(2-2) 
(1-2) 
(0-1) 
(2-1) 
(1-5) 
(0-0) 
(0-1) 
<2-3)

(1-2) 
(0-4) 
(0-3) 
<1-1) 
(2-4) 
(2-3) 
(3-1) 
(1-0) 
(0-0)

(1-2)
(1-2)
(0-3) 
(0-4) 
(1-2)

E- 1—0 (1—0), Electrica Titu — E- 
lu lectronica 3—0 (2—0), Gloria — 
ul Electronica 4—1 (3—0), MECON — 
r- I.C.S.I.M. 3—2 (2—1). (N. TOKA- 
ză CEK-coresp.).
dt
a a AV1NTUL REGHIN - A.S.A. 

’e TG. MUREȘ 0—0. A.S.A. a tolo- 
at sit formația : Vodă — Szabo, 
și Marton, Fodor, Someșan — Fo
ii- pa, Botezan, C. Iile — Ciorceri, 

: Fanlcl, Dumitrescu. Au mai ju-
), cat : Both, Muntean și Albu. 
ia (L. MAIOK-coresp.).

•e XrtnBuie CfSttguri In

BANI.AUTOTURISME EXCURSII
ti» R.D. GERMANA

10 EXTRAGERI IN 
TREI FAZE CU 60 
NUMERE EXTRASE
Oricine joacă, 
poate cistiga :
• AUTOTURISME

„DACIA 1300"
• MARI SUME DE

BANI
(variabile și fixe)

• EXCURSII PES
TE HOTARE

BILETELE DE 25 
LEI PARTICIPA LA 
TOATE EXTRAGE
RILE

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE : 

Sîmbătâ 8 martie
1986

Petrolul 
Steaua 
Chimia 
F. C. Olt 
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Bihor 
F. C. Argeș 
Victoria

Victoria - Chimia (0-2)
Gloria — F.C.M. Brașov (1-2)
Dinamo — Univ. Craiova (0-0)
Corvinul - F. C. Argeș (1-D
F. C. Olt - Rapid (3-4)
F. C. Bihor - „Poii“ Timișoara (0-2)
S. C. Bacâu - Sportul studențesc (0-1)
Petrolul - A.S.A. Tg. Mureș (0-0)
„U* Cluj-Napoca - Steaua (0-2)

ETAPA A 31-a (duminicâ 8 iunie)
A.S.A. Tg. Mureș - S. C. Bacâu (0-3)
Victoria - Rapid (0-0)
F.C.M. Brașov - „Poli" Timișoara (0-2)
Dinamo - Sportul studențesc (1-2)
Corvinul - Glorie (1-3)
Steaua - F. C. Bihor (0-0)
F. G Argeș - „U" Cluj-Napoca (0-4)
Chimia — Petrolul (0-0)
Univ. Craiova - F. C. Olt (1-1)

ETAPA A 32-a (miercuri 11 iunie)
Rapid - F. C. Argeș (0-0)
Univ. Craiova - Chimia (0-2)
Sportul studențesc - Corvinul (3-4)
„Poli* Timișoara - Victoria (4-2)
S. C. Bacâu — Petrolul (1-2)
F. G Bihor — Dinamo (1-3)
Gloria - F. C. Olt (0-2)
F.GM. Brașov - Steaua (0-6)
„U" CJuj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș (0-0)

0-5)
2-0) 
0-1) 
0-2) 
3-1) 
0-3) 
0-1) 
0-0) 
0-1)

ETAPA A 33-a (simbâtâ 14 iunie) 
Corvinul 
S. C. Bacâu 
Rapid 
„U" Cluj-Napoca 
Gloria 
„Poli" Timișoara 
Univ. Craiova 
Sportul studențesc 
F.C.M. Brașov

ETAPA A 34-a (duminicâ 22 iunie) 
Univ. Craiova — Steaua 
„U" Cluj-Napoca - Petrolul 
Sportul studențesc — F. C. Olt 
Corvinul 
„Poli" Timișoara 
F.GM. Brașov 
Gloria 
S. G Bacâu 
Rapid

— Dinamo
- F. C. Argeș
- F. C. Bi.ior
— Victoria
— Chimia
- A.S.A. Tg. Mureș

(0-2) 
(0-2) 
(2-2) 
(0-0) 
(3-4) 
(0-2) 
(0-1) 
(1-0) 
(0-2)

între paranteze rezultatele din tur

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
S MARTIE 1986.

Extragerea I : 36 13 37 19 34
7 ; extragerea a n-a r 9 17 14 
31 19 32. Fond total de clștlguri: 
1.184.665 lei, din care 128.066 lei, 
report la categoria 1.

a CTȘTIGUR1LE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 26 FE
BRUARIE 1986. categoria 1: 2
variante 100% — Autoturisme 
„Dacia 1300* (70.000 lei) șl 6 va
riante 25% a 17.500 lei; cat. 21
8 variante 25% a 11.400 Id ; cat.
3 : 38.25 variante a 2.384 lei ; 
cat. 4 : 188,25 a 484 lei ; cat. 5 : 
241,25 a 378 lei ; cat. 8 : .9.413.75 
a 40 lei ; cat. 7 : 230.50 a 200 lei; 
cat. 8 : 4.369,25 a 40 lei. Report 
la categoria 1 : 128.066 lei. Au
toturismele „Dacia 1300“ (70.000
leb, de la categoria 1 iinn" ' 
au fost clștlgate de : PETRU 
MACRA din Peșteana — Hune
doara si respectiv ION MAREȘ 
din Giurgiu.

a La sflrșitul acestei săptă- 
mîni, respectiv duminică 9 mar

tie, va avea loc TRAGEREA 
EXTRAORDINARA PRONOEX
PRES, care atribuie importante 
clștlguri In autoturisme „DACIA 
1300“, mari sume de bani, de 
valori fixe șl variabile, precum 
și excursii în R.D; Germană.

Jucațl din timp la cea de a 
doua tragere extraordinară Pro- 
noexpres a anului 1
• Informăm partlclpanțil care 

Încă nu și-au procurat bilete 
pentru tragerea obișnuită LOTO 
de mline, vineri, 7 martie că 
ASTAZI este ULTIMA ZI In 
care lșl mal pot juca numerele 
preferate !

A Alături de celelalte serii de 
Loz tn plic aflate în vînzare, a- 
gențlile Loto-Pronosport șl vln- 
zătorii volanți din Întreaga ța
ră, oferă în această perioadă 
LOZUL MĂRȚIȘORULUI — e- 
mislune specială limitată, la ca
re se atribuie autoturisme „DA
CIA 1300“, precum șl variate cîș- 
tlgurl în bani, acordate din fond 
special.
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PE GHEATĂ SI PE ZĂPADA

de handbal masculin

AZI, !n ultimul meci
DIN GRUPELE SEMIFINALE

SCHI ALPIN. S-au desfășu
rat alte citeva competiții în 
cadrul „Cupei Europei". Astfel, 
fetele s-au întrecut intr-un sla
lom la San Sebastian, ciștigat 
de Helga Lazak (R.F.G.), ur
mată de cehoslovaca Lenka 
Kebralova și suedeza Monika 
Aeijae. în clasamentul gene
ral : 1. Astrid Geisler (Austria) 
159 p. 2. Chantal Bournissen 
(Elveția) 152 p, 3. Catherine 
Glasscr-Bjcrner (Suedia) 144 p. 
Iată și învingătorii unor curse 
ale băieților, slalom la Popova 
Sapka (iugoslavia) : Carlo Ge
ros» (Italia) ; slalom uriaș, la 
Popova Sapka : Rudolf Nierlich 
(Austria) ; 'slalom la Vitoșa 
(Bulgaria) : R. Nierlich. Clasa
ment general : Nierlich 184 p. 
2. Helmut Mayer (Austria) 131 
p, 3. Gerhard Lieb (Austria) 
120 p.

JOCURILE DE IARNA ALE 
ASIEI. La Sapporo, în cadrul 
Jocurilor sportive de iarnă ale 
Asiei; proba masculină de 15

km a fost ciștigata de schiorul 
japonez Kazunari Sasaki in 
42:48,10. In concursul de pati
naj viteză, cursa de 10 000 m 
a revenit japonezului Munchisa 
Kuroiwa cu timpul de 15:22,08.

(prin

p.

MHMMI

maximă 
startului 

manșă, 
a Cam- 

Mondial

Momente de con
centrare 
înaintea 
in ultima 
decisivă, 
pionatului 
de bob, desfășurat 
la Kdnigsee : echi
pajul Elveția II, 
condus de pilotul 
Erick Schărer (în 
picioare), viitor 
campion al lumii.

Telefoto : A.P.
AGERPRES

ATLEȚII ROMANI AU ONORAT CONCURSURILE DE PESTE OCEAN
(Urmare din pag. 1)

concurs, de pildă, la Campiona
tele indoor ale S.U.A., desfă
șurate in marea sală de la 
Madison Square Garden, toate 
biletele fuseseră epuizate cu 
vreo săptămină înainte. Am 
obținut titlul de campioană a 
Americii în proba de o milă, 
intr-o probă pe care am con
dus-o din plecare. Am fost 
călduros aclamată cind 
vins, cind am primit medalia 
de campioană a S.U.A. și apoi 
cind am fost distinsă 
plachetă specială, împreună cu 
sovieticul Serghei Bubka, cu 
americanii Jimmy Howard (să
ritorul în înălțime) și alergă- 
toarea Dione Dixon, noi fiind 
apreciați ca cei mai buni din
tre concurenți la recentul se
zon de sală de peste Ocean. 
Apreciez acest trofeu ca pe o 
mare onoare ce mi s-a făcut 
Cu un alt prilej, după ce con
curasem Ia Los Angeles, îm
preună cu Serghei Bubka am 
fost invitați să asistăm doar 
■a un concurs, la San Diego, 
cu care prilej am fost prezen
tați publicului spectator. Pen
tru că aveam cu mine echipa
mentul și pentru că aveam în 
Plan un antrenament in acea 
zi, pină la urmă am... concurat 
și am ciștigat, in aplauzele en
tuziaste ale spectatorilor.

— Și vreun moment mai a- 
parte, să-i zic mai dificil 1

— Ah da ! în acest turneu 
n-am concurat doar in Statele

am în-

cu o

Unite, ci și in Canada, la Ot
tawa. Surpriza noastră a 
pista extrem de scurtă, 
de vreo 122 m ! Nu mai 
zusem niciodată așa ceva, 
avut impresia că mă aflu pe 
un „zid al morții**, din bilciu- 
rile noastre. Am tot amețit în- 
virtindu-mă (1500 m — I — 
4:14,17). S-a terminat concursul 
la ora două noaptea. Am dor
mit puțin apoi am petrecut 
citeva ore intr-un aeroport și 
a urmat o adevărată cursă con
tratimp : la ora 17 eram la 
East Rutherford in statul New 
Jersey, Ia ora 18 am intrat în 
hotel, m-am echipat, Ia 19 
eram în sală unde s-a făcut 
prezentarea „olimpicilor" stră
ini, la ora 21, am concurat din 
nou (o milă — II — 4:33,70). 
Nu mi-a fost prea ușor, deoare
ce nu eram obișnuită 
astfel de ritm.

— Și performanțele ?
— Vreau să vă fac o 

dență, deși știu că va 
publică. Am alergat în

fost 
doar 
vă- 
Am

cu un

confi- 
deveni 
primul

rind pentru victorie, și in mai 
mică măsură pentru 
mante. Acum însă îmi 
rău pentru că în 
curs de la New 
am realizat 1:29,51, 
team obține poate chiar 4:25,0, 
adică un rezultat mai bun decât 
recordul meu național pe o mi
lă, care este de 4:28,55, de la 
Milano, din 1982. Apreciez însă 
ca foarte important faptul că 
în tot acest turneu m-am pre
gătit, de fapt, pentru la vară. 
Am făcut antrenamente zilnice, 
in sală și în aer liber, cu Ella 
Kovacs (din păcate ea fiind 
serios răcită n-a fost in ple
nitudinea forțelor). Mă așteap
tă, in continuare, un sezon 
greu. Mă axez, in principal, pe 
proba de 1500 m (vreau să-mi 
corectez recordul de acum doi 
ani 3:57,22) — voi concura la 
C.E. de Ia Stuttgart și in con
cursurile pentru Marele Premiu 
(anul acesta în același „mă
nunchi" intră probele de 800 m, 
1500 m, o milă și 2000 m). Sper 
ca totul să fie bine...

perfor- 
pare 

primul con- 
York, unde 
cred că pu-

ROMÂNIA-DANEMARCĂ
GENEVA, 5

In partida susținută 
ra de handbaliștii 
compania reprezentativei 
gariei, din grupa a doua semi
finală a Campionatului Mon
dial de handbal, evoluția sco
rului, pînă in min. 48 a dat 
speranțe intr-un rezultat 
vorabll. Pînă cu 
înainte de final, 
tronică a indicat 
egalități (3—3 în 
în 21, 7—7 în 24 , 
dephrte), pentru ca in min. 48 
echipa noastră să conducă cu 
16—15. în jocul handbaliștilor 
români au reapărut însă in fi
nalul partidei mal vechi ca
rențe, între care lipsa de con
centrare in momente-cheie, 
cînd Miricâ, Roșea, uneori și 
Dumitru, au dat pase greșite. 
Această ultijnă gravă eroare a 
sâvîrșit-o și Ghimeș care, în 
min. 58 (la scorul de 13—17 
pentru Ungaria), a pasat la... 
adversari, și astfel în loc 
scorul să devină egal, acesta 
s-a majorat in faza următoare 
cu încă un gol 
handbaliștilor unguri. Să 
amintim " '
pierdute în fața Islandei 
Suediei jucătorii români 
manifestat aceleași slăbiciuni 
de care, iată, nu reușesc să se 
debaraseze.

Opinăm că echipa noastră 
putea încheia victorioasă me
ciul cu Ungaria! Cu condiția, 
desigur, să fi avut capacitatea 
tehnică, fizică șl psihică de a 
aborda ultimul sfert de eră 
cu și mal multă ambiție, cu și 
mai multă dăruire.

i telefon), 
marți sea- 

noștri in 
Un-

fa-
14 minute 
tabela elec- 
mai multe 

min. 10, 6—6 
și așa mai

ca

în favoarea 
ne 

că și in partidele 
și 

eu

Printre multele comentarii 
care se fac aici pe marginea 
numeroaselor surprize, unele se 
referă, de pildă, la compor
tarea foarte bună a echipei 
Spaniei la acest campionat 
mondial, care începe să nu 
mai fie considerată o... surpri
ză, ci rezultatul unei pregătiri 
minuțioase, al abordării cu se
riozitate a fiecărei partide. 
Victoria categorică a repre
zentativei iberice asupra celei 
a Uniunii Sovietice (25—17) 
este cit se poate de grăitoare 
în sprijinul acestei afirmații-.

Joi sînt programate ultimele 
partide din cadrul grupelor 
semifinale. în grupa I : Iu
goslavia — K.F. Germania (la 
Lucerna), R. D. Germană — 
Spania (la Berna), U.R.S.S. — 
Elveția (la St. Gallen). In gru
pa secundă semifinală, repre
zentativa României susține ul
tima partidă, cu Danemarca, la 
Aarau. în celelalte meciuri se 
întilnesc : Islanda — Suedia 
(la Berna) și Coreea de Sud — 
Ungaria, (la St. Gallen).

Mircea COSTEA

1.
1.
3.
4.
5.
6.

CLASAMENTELE
GRUPELOR SEMIFINALE 

Grupa 1 : 
Iugoslavia 
R.D. Germană 
R.F. Germania
Spania 
U.R.S.S. 
Elveția

2-a :Grupa a
1. Ungaria
2. Suedia
3. Islanda
4. Coreea de Sud
5. România
6. Danemarca

TELEX • TELEX
BOX. £ Campionul european 

al greilor, englezul Frank Bru
no (de origine antileză), l-a în
vins prin k.o. în rep. 1 pe sud- 
afrlcanul Gerry Coetzee, in gala 
de la Wembley. Meciul a con
tat ca preliminarii pentru Utlui 
mondial al W.B.A.

ciclism a cea de a doua e- 
tapă (223 km) a cursei Paris — 
Nisa — Buxy — st. Etienne, a re
venit la sprint francezului Bruno 
Wojtinek în 6.30:33. Timpul său 
cu bonificație este de 6.30:23. A 
fost urmat de Sean Kelly (Ir
landa) 6.30:28 și Franck Hoste 
(Belgia) 6.30:31 (timpi cu bonifi
cație). Liderul cursei este. în 
continuare, Kelly, cu 10:41,43, ur
mat la 9 s de Wojtinek șl la 13 
s de Thierry Marie (Franța).

SCRIMĂ • In finala turneului 
feminin de ‘ —
s-au întilnit 
tine Weber 
rita Zalaffi. 
8—6.

tenis a 
de la Sao Paulo, brazilianul Ce
sar Kist l-a învins cu 2—6, 6—2, 
6—4 pe argentinianul Javier Frâ
na a Turneu feminin la West 
Windsor (New Jersey) : austra- 
lianca Diane Balestrat a intre- 
cut-o cu 6—7, 6—1, 6—2 pe Ka
terina Maleeva (Bulgaria), 
Alycia Moulton (S.U.A.) ;
pus de ’ - - - -
cu 6—1, 
(Suedia) 
(S.U.A.) 
(S.1T.A.) 
landa) 6—2, 6—1, Helena Sukova 
(Cehoslovacia) — Eva Pfaff 
(R.F.G.) 6—1, 0—1. Kathy Jordan 
(S.U.A.) — Carrina Karlsson
(Suedia) 6—1, 7—5.

TENIS DE MASĂ s Super-di
vizia din liga europeană: Fran
ța — Iugoslavia 4—3, ta Dijon.

floretă de la Roma 
vest-germanca Chris- 
și italianca Marghe- 
Prima a invins cu

In finala turneului

, Iar 
a dis- 

Annabel Croft (Anglia)
6— 2, Catarina Lindquist 

— Ann Henricksson
7— 5, 6—1, Pam Shriver 
— Marcella Mesker (O-

4 
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
0

0 0 
0 1 
0 2
1 2 
0
1

3
3

93—78 8
90—71 6
71—78 4
71—68 3
80—94 1
67—83 1

4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
1

8 
fi
4
2
2
1

TURNEU DE ȘAH LA LUGANO
LUGANO. După desfășurarea 

a patru runde în turneul inter
național care ane loc în loca
litate, pe primele locuri, cu 
cite 4 p, se află Viktor Korci- 
noi, Yasser Seirawan, Gyula 
Sax, Lev Gutman. Urmează, cu

3,5 p : John Nunn, Florin 
Gheorghiu, Nigel Davies. Jon 
Levitt, Serghei Dolmatov. Ja
mes Plaskett, Nigel Short etc. 
In runda a patra. Florin Gheor
ghiu (cu negrele) a remizat cu 
englezul Nigel Davies.

CUF1 AU DEVENIT CUNOSCUT!CALEIDOSCOP

1963 (la

Prezentăm astăzi, in continuare, citeva 
exemple de antrenori reputațl, tehnicieni' 
cu remarcabile suooese in activitatea lor 
de pedagogi, care — paradoxal sau nu — 
n-au fost totuși practicant! al ramurii de 
sport respective. Au iubit-o insă, au res
pectat-o șl au învățat-o bine sau chiar 
foarte bine. De aici se poate vedea că 
nu este neapărat nevoie să fi fost me
daliat olimpic sau măcar campion națio
nal pentru a putea fi totuși, un bun me
seriaș ta ale sportului.
• Boxerul prahovean Ion Alexe (născut 

la Cornu, la 25.7.1947) a fost unul dintre 
cel mal buni pugillștl din țara noastră, 
care a cunoscut remarcabile succese sub 
culorile dinamoviste. roșu-alb. A fost cam
pion european la categoria grea, la Bucu
rești. In 1969, medaliat cu argint la J.O. 
din 1972 și medaliat cu bronz la C.E. din 
1973. Bl a fost de șase ori campion na
țional, din 1967—10’1 șl 1973. Conjudețea- 
nul său Mihai Nicolau a fost campion al 
țării ta 1959 (cat. mijlocie) și in 1962 și 
1963 (la „seml-grea“). 4mbH boxeri stat 
produsul aceluiași antrenor din Ctmpina, 
Traian Marinescu, care a mai avut și alți 
elevi talentați. Marinescu n-a fost insă 
niciodată boxer, cl... prefesor de limba la
tină, tmpărțindu-și timpul și dragostea In
tre sala de box șl studiul lumii lui Ovi- 
dlu sau Horațltt.
• Mihai Cioc, judoka la Dinamo Brașov, 

este deținător al medaliei de bronz la cat.

actualul 
din oa- 
Pentatlon

open in competiția olimpică din 1984, de 
la Los Angeles. Acest veritabil colos a 
fost descoperit de o... femeie I Da, da, de 
o femeie, deș. aceasta, la data respectivă, 
nu practicase încă acest sport. Este vorba 
de inginera chlmistă Florica Kotaru-Enciu 
care a funcționat multă vreme, cu pasiu
ne, entuziasm șl competență, ta cadrul cer
cului de judo la Casa pionierilor și șoi
milor patriei din Tr. Măgurele.
• Col. (rez.) loan Mureșaau,

președinte al comitetului tehnic 
drul Uniunii Internaționale de
Modern șl Blatlon, este un om cu merite 
deosebite la impămlntentrea și dezvoltarea 
pentatlonului modern ' 
neșanu, care cu ani 
trenor de atletism la 
1953 s-a ocupat cu 
tlon fiind antrenorul 
lui național, funcție pe care a tadepllnit-o 
multă vreme. Deși a practicat fiecare din
tre ramurile acestui sport (călărie, sorimă, 
tir, Înot și cros) el nu a concurat, totuși, 
niciodată la o competiție de pentatlon mo
dern. Mul ți dintre elevii săi, între care
Victor Teodorescu Dumitru Țintea, Dan
Ionescu, Wilhelm Roman, Christu Lichiar- 
dopol, Gheorghe Tomluc, Nicolae Mari
nescu ș.a., au realizat unele rezultate bune 
tn concursuri internaționale de anvergură.
• Profesorul Constantin Totan deține 

funcția de antrenor de sărituri ta apă,

in țara noastră. Mu
ta urmă a fost an- 
C.C.A. (Steaua), din 

precădere de penta- 
coordonntor al lotu-

UNII ANTRENORI (II)
C.S.Ș. Lie. industrial nr. 
Deși el n-a fost săritor

ln cadrul
București. . ._
trambulină, l-a format ca performer 
niorul Ionel Petrache, cel care, anul 
a fost campion național absolut 
nlori. Acest titlu s-a acordat săritorului cu 
valoarea cea mai constantă și. evident, 
cele mai bune clasări la principalele con
cursuri de sărituri de la trambulină șt de 
la platformă în decursul unui sezon. Dar 
să nu credeți că Petrache este o floare 
rară care a răsărit tntimplător In „grădi
na* lui Constantin Totan. Nicolae Lepăduș 
șl Florin Avasiloaie, de pildă, sînt atti 
doi tineri talentați, cu frumoase perspec
tive de progres.
• O situație, oarecum curioasă, tn atle

tismul nostru. Fostul sprinter Alexandru 
Stoenescu, de mai multe ori campion na
țional, a fost multă vreme un reputat an
trenor, obținînd rezultate valoroase și cu 
elevii săi din grupa de marș. între aceș
tia afllndu-se șl Leonida Caraioslfoglu, 
campion național șl balcanic, medaliat cu 
argint la 20 km la .europenele* din 1969. 
de la Atena. Astăzi, Caraioslfoglu. profe
sor de educație fizică, a devenit el tn- 
suși antrenor, evident de marș, dar și de... 
sprint. Soția sa. Natalia — care a fost 
campioană națională la 100 m șt 200 m, ti 
este, poate, eleva oea mal sîrgulncloasă t

37 din 
de la 

pe ju- 
trecut, 
la se-

meridiane La închiderea ediției

MECIURI INTERNAȚIONALE • REZULTATE PRIMA

Romeo VILARA

MANȘĂ A SFERTURILOR OE FINALĂ IN CUPELE EUROPENE
• Echipa Mexicului a susținut

o nouă intîlnlre în cadrul pre
gătirilor pe care le efectuează 
în vederea turneului final al 
C.M. Jucînd la Monterrey, Mexi
cul a dispus de formația Nacio- 
nal Montevideo cu 1—0 (1—0),
prin golul marcat de Flores 
(mln. 21).
• Selecționata Coreei de Sud

a suferit o nouă * ■ • 
turneul pe care-1 
Europa. Jucînd 
cu echipa Bayer 
fotbaliștii vest-germani au cîștl- 
gat CU 2—1 (1—0). Au î
Reinhard (min. 3) și Gdtz 
67), respectiv Clan-Sund 
(mln. 86).
• In semifinalele ,,Cupei 

engleze (prima manșă) r 
Villa ----- 
5 al Cupei Angliei 
Peterborough 1—o, 
Tottenham 2—1. 
Brighton s-au calificat

înfringere în 
întreprinde în 
la Leverkusen 
din localitate.

înscris 
(min. 
Park
ligii" 

Aston 
turulOxford 2—2. • In

Brighton — 
Everton — 
Everton și 

pentru

turul următor.
• In turul 4 al „Cupei Sco

ției": St. Mirren — Falkirk 1—1, 
(partida se va rejuca); Midlot
hian — Hamilton 2—1.

■ Jocuri din optimile de fina
lă ale „Cupei Franței" (tur) 5 
Chaumont — Bordeaux 0—0, Pa
ris St. Germain — Mulhouse 
1—0, Marseille — Blenod 3—0. 
Brest — Auxerre 2—4, Rouen — 
Rennes 1—1, Limoges — Lens 
3—4. Meciurile Laval — R. C. 
Paris și Strasbourg — Tours vor 
avea loc la 11 martie.
• După 15 etape, in campio

natul Albaniei conduce echipa 
Dinamo Tirana, cu 26 p, urma
tă de Nendori — 23 p și Fla- 
murtari — 21 p. Rezultate teh
nice : Apolonia — Dinamo Tira
na 1—3 ; Partizani — Flamur- 
tarl 0—0 ; Tomori — Nendori 
0—1 ; Labinotl — Vlaznia 2—0 ; 
Luftetarl — Lokomotiva 1—0 : 
NaftetagI — Traktorl 1—1.

— după-amlază și seara — s-au desfășurat meciurile 
manșă a sferturilor de finală In cupele europene, în

Ieri
prima___ ____ _________ _ ___ _ ______
trei competiții. Returul partidelor va avea loc la 19 martie 
rezultatele sosite pînă la închiderea edit lei.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

P-

Steaua București — Kuusysi Latitd

CUPA CUPELOR

din 
cete 
Latâ

J—O

Dukla Fraga
Dynamo Dresda
Steaua Roșie Belgrad

— Benfica
— Bayer Uerdingen
— Atletico Madrid

CUPA U.E.F.A.

Hajd.uk Split 
Internazionale

— Waregem
— F. C. Nantes

1—fl
9—0
fl—3

t—0
3-0

— F. C. Koln s-a disputat marți noaptea, 
înscris: Meade (mln. 55), respectiv T. Allots

Sporting Lisabona 
Scor: 1—4 (0—6). Au 
(min. 09, din penalty).

Rezultatele celorlalte jocuri In ziarul de mllne.
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