
D/JCMD-4 în cadrul „Daciadei"

SPORTIVII CAPITALEI
PE PRIMELE LOCURI

IN CEA DE-A IV-a EDIȚIE
Edificator în ceea ce privește 

mișcarea sportivă a Capitalei 
este faptul că sportivii bucu- 
reșteni au obținut, la încheie
rea celei de-a IV-a ediții a 
„D#ciadei“, LOCUL I — atît la 
sportul de masă cit și la cel de 
performanță — în întrecerea 
organizată de către Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, loc răsplătit cu

punerii în viață a obiectivelor 
cuprinse în planul de dezvolta
re pe anul 1985, punînd accen
tul principal pe organizarea și 
cuprinderea întregului tineret, 
a oamenilor muncii în întrece
rile „Daciadci". Ceea ce s-a 
realizat în răstimp de un an a 
fost urmare a unor eficiente 
măsuri organizatorice din care 
amintim cîteva : înființarea a

Crosul Tineretului. Aspect din etapa pe Sectorul 2. la care 
au luat parte peste 2500 de concurenți.
două frumoase cupe înmînate la 
recenta Plenară a C.M.B.E.F.S. 
de președintele C.N.E.F.S., 
tovarășul Haralambie Alexa.

Un succes remarcabil, expli
cat prin aceea că — sub direc
ta îndrumare a Comitetului mu
nicipal de partid, a C.N.E.F.S. 
— organele și organizațiile 
sportive din Capitală și-au con
centrat eforturile asupra trans-

164 de asociații sportive în 
școli, întreprinderi, instituții, 
comune suburbane și cartiere ; 
au luat ființă peste 1 000 secții 
și cercuri pe ramură de sport 
în asociații și cluburi, stăruin-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

Proletari din toate țările, unlțl-vi î
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Pentru par tîda-revanșă cu echipa finlandeză Kuusysi Lahti

STEAUA TREBUIE SĂ-ȘI ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ PRECIZIA ȘUTURILOR
Mai rar un rezultat atît de 

neconform cu realitatea de pe 
teren cum a fost acest 0—0 con
semnat la sfîrșitul primei man
șe Steaua — Kuusysi Lahti, în 
sferturile de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni.

Cum se arăta și în cronica 
meciului, datele statistice (șu
turi : 28—4 ; pe poartă : 11—1, 
cornere : 13—1). prezente pe 
carnetul nostru de însemnări, 
vorbesc ele singure despre neta 
superioritate teritorială a Ste
lei în această partidă, desfășu
rată 80 de minute — din 90 — 
într-un singur sens. Privind 
spre „careul asediat", am avut, 
nu o dată, impresia că revedem 
o parte din fazele meciului 
România — Irlanda de Nord, 
că în poarta lui Kuusysi Lahti 
ar fi... reapărut Jennings, „în
gerul păzitor" în acea decisivă 
partidă din preliminariile C.M. 
Intr-atît de bun și de... noro
cos a fost, miercuri, portarul 
Korhonen. Și, pentru ca simi
litudinea unor secvențe decupa
te din cele două filme ale jocu
rilor Steaua — Kuusysi Lahti 
și România — Irlanda de Nord 
să meargă și mai departe, șo- 
cînd și mai mult, șl în această

nOCHEIȘTII JUNIORI SE PREGĂTESC PENTRU „EUROPENE ‘
Amănunte-de la Lucian Vasiliu, secretar adjunct al federației
La puține zile după încheierea 

jocurilor din cadrul C.M. de ho
chei al seniorilor, ediție care se 
va disputa în Spania, în a doua 
jumătate a lunii martie, și lotul 
de juniori al țării noastre se va 
alinia la startul unei 
competiții : Campionatul 
pean, programat în R.F. Germa
nia, la începutul lunii 
Amănunte despre această 
portantă acțiune a tinerilor ho- 
cheiști ne-au fost furnizate de 
prof. Lucian Vasiliu, secretarul 
adjunct al federației de specia
litate.

— Mai întîi vă rog să amintiți 
planul de pregătire al juniori
lor în vederea acestui obiectiv.

— Am putea spune că pregă
tirile au intrat acum... “ ’* *
dreaptă, 
cătorl, 
norii 
mus 
dă de instruire la Poiana Bra
șov. se află acum la Galați, ur

Lotul celor 25 
pregătiți de 

Stelian Rusu 
Bianu, după o

mari 
euro-

• aprilie.

in linia 
de ju- 
antre- 

șl Re- 
perloa-

mînd ca în perioada 13—19 mar
tie să susțină trei meciuri la 
Sofia, avînd ca adversară selec
ționata de juniori a Bulgariei 
după care, la 1 aprilie, va ple
ca în R.F. Germania.

— Cum considerați componen
ța grupei din care face parte 
echipa României ?

— Sorții ne-au hărăzit o grupă 
foarte puternică, din care fac 
parte trei selecționate scandina
ve, Suedia, Finlanda și Norve
gia, țări cu tradiție în sportul 
cu crosa și pucul, care practică 
hocheiul aproape tot anul. A- 
vem deci o sarcină dificilă în 
tentativa de a ne păstra locul 
în grupa hA“, drept obținut prin 
cîștigarea grupei „B“ a Campio
natului European, anul trecut, la 
Sofia, cînd am învins, în finală, 
Polonia cu 4—3. Revenind la e- 
diția actuală a C.E. să amintesc 
șl componența celeilalte grupe, 
în care vor evolua selecționate
le Uniunii Sovietice, Cehoslova-

ciei, R.F. Germania și Elveției. 
Primele două clasate din fiecare 
grupă își dispută jocurile pen
tru ocuparea locurilor 1—4, iar 
celelalte pentru 5—8, ultima cla
sată urmînd să retrogradeze în 
grupa „B“ valorică.

Gheorgha NERTEA

(Continuare in pag 2—3)

Campionatele Naționale de biatlon

MIHAI RADULESCU (AS. A.). ÎNVINGĂTOR
IN CURSA DE 20 KM

PREDEAL, 6 (prin telefon). 
Joi dimineața, soarele strălucea 
deasupra frumoasei stațiuni 
reducînd mult din... elanul or
ganizatorilor competițiilor de 
schi de aici. Razele puternice 
au făcut ca zăpada să se to
pească văzînd cu ochii, iar o- 
ticialii Campionatelor Naționa
le de biatlon să privească cu

circumspecție desfășurarea pro
belor.

Prima cursă a întrecerilor, pe 
distanța de 20 km, a fost totuși 
de, bun nivel tehnic și specta-

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

partidă formației 
gazdă i s-a refuzat 
un penalty ; arbi
trul elvețian Frans 
Gaetcher _ temîn- 
du-se, parcă, să a- 
plice regulamen
tul.

Au fost însă — 
în această primă 
manșă cu Kuusysi 
Lahti — și destule 
elemente, de ase
menea NEGATI
VE, care trebuie 
trecute în contul 
formației
ele zădărnicind, 
în cele din urmă, 
un remarcabil efort 
colectiv. Ne refe
rim, în principal, 
la esențiala ca
rență într-un joc 
de fotbal — FINA
LIZAREA acțiuni
lor ofensive — 
lacună evidentă, 
miercuri, la abso
lut toți jucătorii 
Stelei aflați atît de 
aproape de gol.

Nu vom mai în
șira, în prezentele 
rînduri, numeroa
sele ocazii risipite 
la poarta formației 
oaspete ; am făcu
t-o în cronica me
ciului. Unele din-
tre ele au însem
nat, însă, marile 
momente psiholo
gice ale meciului, 
cu implicațiile lor 
asupra stării de spirit.
— după ratarea rarisimă a lui 
Stoica, aceea din minutul 20 — 
pe Majaru, Bălan, Pițurcă și, 
mai ales, pe acest Balint (atît 
de generos în efort și de irezis
tibil pînă în clipa care precede 
șutul) cum se precipită în ca
reul advers, ne-am întrebat 
dacă nu cumva, într-o oare-

Dovadă a 
a echipei 
poarta lui

l
Văzîndu-i

unei nete superiorități teritoriale 
sale. Belodedici ameninți fi el 

Kuusysi Lahti...
Foto : Aurel D. NEAGU

care măsură, ei poartă pe ume
rii lor șt., povara, dacă se poa
te spune așa, a acelui gol în
scris de Pițurcă în primul mi
nut al meciului cu Honved. Go-

Gheorghe NICOLAESCU
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Sezonul competițional intern de scrimă în plină desfășurare

ÎNTRECEREA FLORETISTELOR - SUB SEMNUL ECHILIBRULUI,

CEA A SPADASINILOR- DOMINATĂ
In sala Floreasca din Capita

lă s-a desfășurat prima etapă 
a Campionatului Național Indi
vidual și a Diviziilor A și B 
la floretă feminin și spadă. 
Două competiții de bun nivel 
tehnic (pentru startul In sezon) 
cu multiple mize : în afara ca
lificării propriu-zise în etapa 
a II-a, din vară, ele au însem
nat și o testare binevenită a 
sportivilor aflați în ajunul unor 
întreceri de anvergură și de 
tradiție : pentru floretiste — 
Campionatele Internaționale ale 
României și Concursul patrula
ter Franța. Italia, România, 
Ungaria, de săptămîna viitoare, 
iar pentru spadasini. Campio
natele Internaționale din ulti
ma decadă a lunii. în același 
timp, In fața trăgătorilor sub

20 de ani se află Campionatele 
Mondiale de tineret programa
te. tot în această lună, în R.F. 
Germania.

Intr-un asemenea context 
este de apreciat evoluția promi
țătoare în Campionatul Națio
nal individual a reprezentantei 
clubului sportiv Tractorul Bra

DE STELIȘTI
șov, Reka Lazar, care a înche
iat pe primul loc întrecerea 
floretlstelor, urmată de lidilco 
Gyurkan (C.S.M. Cluj-Napoca 
— o confirmare a valorii ates-

T. BRĂDEȚEANU

(Continuare In pag. 2—3)

In etapa divizionară de duminică

REÎMTÎLNIRE CU LIIPIĂIOIlll FRUNTAȘI

Primul derby al anului In Divizia A la polo

DINAMO CIȘTIGĂ PE MERIT UN MECI'DE BUNĂ CALITATE
ORADEA, 6 (prin telefon). Ce- 

s mal bune șase echipe de po- 
3 au disputat Ieri primele par- 
ide din cadrul turului I al tn- 
reeerll pentru desemnarea lerar- 
ilel fruntașe a Diviziei A.
DINAMO — RAPID 12—11 (2—2, 

—3, 2—3, 5—3). Polarlztnd inte- 
esul general, derbyul de joi a 
onfirmat așteptările : a fost un 
teci de mare angajament, cu 
aze fierbinți, cu momente de 
ispans, un meci in care s-a vă- 
ut mal ales un polo de callta- 
î. Au cîștlgat meritat, în uîti- 
îele 18 secunde, dlnamoviștil, 
upă ce feroviarii au condus o 
unâ parte din repriza a patra 
d au ratat, dealtfel, ultimul

atac — pasă greșită a Iul Die). 
Golurile au fost Înscrise de Ră- 
ducanu 4, Cr. Dan 1, Hagiu 2, 
Ardelean 2. Găvruș, Ciobăniue 
(D), Jlanu 3, Iile 2. Lupescu, 
Angelescu, R. Tufan, Florinces- 
cu, Arsene, Ragea. Au arbitrat 
R. Timoc — V. Golan.

STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA ÎS—6 (5—3, 3—1, 4—0,
3—2). Partidă plăcută. In care 
tinerii poloiști al Stelei — supe
riori in ambele faze, cu un joe 
mobil, viguros — și-au dominat 
adversarii. Ia un moment dat 
net (în repriza a treia). Au mar
cat Ghiță 5, Geantă 4, Malecu 
2, Nuțu 2, Duculeț, B. Tufan 
(S), Colceriu 3, Musznai 3. Au

condus V, Median — șt. Ka- 
racsony.

CRIȘUL — PROGRESUL 13—11 
(2—2, 5—2, 3—2, 3—5). Campionii 
au ratat in prima repriză Incre
dibil — e drept, la capătul unor 
faze frumoase —, au dovedit o 
eficacitate sporită In sfertul al 
doilea, lăsind, intr-un final do
minat de bucureștenl, Impresia 
că au terminat cu puține re
zerve. Autorii golurilor : Raț 4, 
Kiss 3, Fărcuță 2, Fejer 2, Ga- 
rofeanu, Illes (C), respectiv 
Dlngu 4, Crețu 2, Mădescu, 
Bărbulescu, Mușat, Fărtăiș, Vol- 
cu. Arbitri : V. Burdca — B.
Băjenaru.

Petre ȘANDOR

După promițătoarele rezulta
te obținute de luptătorii noștri 
fruntași de la stilul „libere" la 
recentele turnee internaționale 
din Uniunea Sovietică și Bulga
ria, este așteptata cu firesc in
teres etapa divizionară (a II-a), 
de duminică, la întreceri fiind 
prezenți, în formațiile cluburi
lor respective, și componenții 
lotului reprezentativ.

Două dintre echipele noastre 
fruntașe. Steaua (campioana 
republicană) și Vulcan Bucu
rești (situată pe locul 3 la edi
ția de anul trecut) vor evolua 
în Capitală : în sala Steaua, 
gazdele vor concura în compa
nia luptătorilor de la U.M. Ti
mișoara și A.S.A. Oradea, iar 
la „Semănătoarea" se vor tn- 
tilni Vulcan, Nicotină Iași și 
Vagonul Caracal. în ambele 
triunghiulare, formațiile bucu- 
reștene au. de departe, prima

șansă. Partide interesante se a- 
nunță, desigur, tn toate cele 
patru serii ale competiției divi
zionare. Notăm din prima serie 
întilnirile de la Satu Mare s 
Voința Cluj-Napoca, Metalul 
IURT Lugoj, UNIO Satu Mare 
și Armătura Zalău (vă susține 
meciuri numai cu Voința și 
Metalul). Cel mai echilibrat 
triunghiular al seriei a II-a se 
va desfășura la Brașov : Stea
gul Roșu — Constructorul Hu
nedoara — Constructorul Tg. 
Mureș. Din seria a III-a se de
tașează triunghiularul de la 
Tg. Jiu: Gloria Pandurii — 
Jiul Petrila — Electra București, 
iar din seria a IV-a. cel de la 
Brănești : Rapid București — 
C. 8. Onești — C.S. Sătesc.

Celelalte Întreceri au loc la 
Arad. Oradea, Tg. Mureș, Con- 
atanța, Tîrgoviște și Galați.



FINALE ALE CAMPIONATELOR DE JUNIORI FESTIVALUL SPORTIV DE IA POALELE BARAULOI Mîine și duminica

• La Bacău, atletism Indoor
Simbătă șl duminică, in noua 

gală de atletism din Bacău, 
devenită din acest sezon gazdă 
a principalelor competiții in
terne, se vor desfășura finalele 
campionatelor naționale ale ju
niorilor I.

Menită să constituie un prilej 
de verificare a stadiului de 
pregătire a tinerilor atleți — 
cei mai buni dintre ei uimind 
să participe, în vară, la pri
ma ediție a Campionatelor 
Mondiale de juniori — ediția 
1986 a „naționalelor" se anunță 
a fi un spectacol deosebit de 
atractiv, atît prin dorința com
petitorilor de a se afirma și 
de a intra in atenția selecțio
nerilor (nu vor lipsi de la start 
campioanele europene de ju
nioare, fondistele Ana Pădurean 
și Cleopatra Pălăcian, sprinte
ra Corina Roșioru, săritoarea in 
Înălțime Alina Astafei, fondista 
Cristina Misaroș), cît și prin 
elanul lor juvenil.

Simbătă se vor desfășura 
două reuniuni, cea de dumini
că dimineață urmind să desem
neze ultimii campioni.

gazda Campionatelor Naționale 
de judo rezervate juniorilor. 
Peste 300 de concurenți, califi
cați cu ocazia fazei de zonă, 
se vor lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni.

Întrecerile vor începe simbă
tă dimineață si se vor Încheia, 
conform programului stabilit 
inițial, duminică la prînz, cînd 
vor fi cunoscuți noii campioni 
ai țării la această categorie de 
vtrstă (17—18 ani). Cum etapa 
finală a campionatelor indivi
duale constituie si un concurs 
de selecție pentru alcătuirea 
lotului național care va parti
cipa la Concursul Prietenia, a- 
van convingerea că vom asista 
la dispute aprige.'

• In Capitală, patinaj artistic

Participanfi din patru județe pe pîrtia din Sinaia

• La lași, judo
La sfinșitul acestei săptătntni, 

Sala Sporturilor din Iași va ti

Sezonul intern de patinaj ar
tistic continuă. Incepînd de azi 
și pînă duminică, la patinoa
rul „23 August" din Capitală 
vor avea loc Campionatele Na
ționale ele juniorilor. Progra
mul de desfășurare este urmă
torul : vineri — figuri obliga
torii (ora 8) șl program scurt 
(ora 14) juniori II ; simbătă •— 
figuri obligatorii juniori I (ora 
8), program liber juniori II și 
program scurt juniori I (ora 
14) ; duminică — program li
ber juniori I (ora 10), urmat de 
gala laureaților.

Si în această iarnă, la Cîmpu
lung Moldovenesc s-a desfășu
rat „Festivalul sporturilor de 
iarnă", ediția a 15-a, acțiune 
de masă în cadrul „Daciadei". 
După oe în etapele anterioare 
au participat peste 20 000 de 
tineri și adulți, la finala fes
tivalului au luat parte circa 
5000 de sportivi 
județul Suceava 
rului, Rădăuți, 
Moldovei, Vama, 
fie din altele : 
Maramureș.

Locurile de întreoere au fost 
pîrtiile din apropierea orașului, 
sălile de sport, patinoarele. Ia
tă, de pildă, pe patinoarul Șco
lii generale nr. 4 a avut loc 
cea de a 16-a ediție a spectaco-

veniți fie din 
(Gura Humo- 
Solca, Fundu 
Pojorîta ș.a.), 
Neamț, Iași,

hilui „Feerie pe gheață", cu 
participarea a 400 de elevi con
duși de profesorul Gheorghc 
Bratu ; pe pantele dealului 
Runc, elevii Liceului de con
strucții din Cîmpulung au fă
cut o frumoasă demonstrație, 
realizînd, cu trupurile lor, cu
vintele „P.C.R.", „Pace", „Da- 
ciada"; alte întreceri au foot 
de bob și sanie pe Deia, schi 
fond pe Bodea, schi alpin pe 
Runcu, iar cele de șah și tenis 
de masă în localurile școlilor 
generale nr. 3 și 4. Participan- 
ții din cele patru județe au 
contribuit la reușita spectacolu
lui dat cu acest prilej : „Ser
bările zăpezii".

CAMPIONATUL
REPUBLICAN

DE BOB

Ion MÎNDRESCU

1101 linșiII JUNIORI SE PREGĂTESC
(Urmare din pag. I)

Cu mult interes este aștep
tată desfășurarea Campionatu
lui național de bob, de sîm- 
bătă și duminică. Vor concura 
competitori experimentați a și 
tineri, care iși vor demonstra 
măiestria în manevrarea fise- 
lelor pe parcursul celor 1500 
de metri (cît măsoară, în tota
litate, pîrtîa de la poalele 
Muntelui Furnica), vor lupta 
cu ambiție și curaj pentru cu
cerirea titlului sau pentru o 
clasare cît mai bună. Anul a- 
cesta, atracția este sporită de 
faptul că majoritatea echipa
jelor vor folosi boburi noi.

— Cind și in ce localități îșl 
dispută meciurile echipa noas
tră 7

— Primul joc va avea loe la 
3 aprilie, cînd vom Intilni Sue
dia, la Dusseldorf. Următorul, 
la 4 aprilie, cu Finlanda, la Ra
tingen, Iar Ia 6 aprilie vom ln-

SPORTIVII CAPITALEI PE PRIMELE LOCURI
(Urmare din pag. 1)

du-se în principal pe înființa
rea unor secții de atletism, 
gimnastică, turism și sporturi 
tehnico-aplicative; activitatea 
susținută a 4 comandamente 0- 
perative de lucru care urmă
resc modul Jn care este organi
zată și condusă gimnastica la 
locul de muncă, activitatea 
sportivă in cartierele de locuit, 
dezvoltarea prioritară a atletis
mului și voleiului în municipiul 
București; constituirea a încă 
* consilii de educație fizică și 
sport comunale (pe lingă alte 
29 existente) ; înființarea Clu
bului de automobilism șl kar
ting $.a. îmbunătățirea calita
tivă a muncii organizatorice s-a 
reflectat in creșterea număru
lui sportivilor legitimați (de 
la 114 000 la începutul anului 
1985) la 128 000, depășindu-se cu 
mult indicativul de plan. Din
tre aceștia, 9 046 sint sportivi 
de nivel republican, cuprinși în 
44 secții olimpice, 82 internațio
nale și 264 naționale.

Notabile sînt șl succesele ob
ținute pe plan international de 
sportivii bucureșteni, el cîști- 
gînd 29 medalii Ia campiona
tele mondiale, 26 Ia campiona
tele europene, 9 la J.M.U., 86 
la Jocurile Balcanice ș! 25 la 
Concursurile „Prietenia". în 
loturile reprezentative ale țării 
sînt nominalizați, la ora actua
lă, 876 sportivi, cei mai mulți 
fiind de la cluburile Steaua, 
Dinamo și Olimpia.

„Evident, sînt unele succese — 
ne spunea tovarășul Nicolae 
Stancu, președintele Consiliu
lui Municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport — dar... 
an trecut. Ne bucură, firește, 
cupele cîștigate pentru cele 
două locuri 1, însă acum ne

gîndim că avem mult de lucru 
pentru perioada următoare. 
Din păcate, persistă încă defi
ciențe în unele sectoare ale 
activității sportive din Capita
lă, care trebuie să recunoaș
tem, constituie o frînă în calea 
dezvoltării in ritmul cerut...".

Și, în continuare, președinte
le C.M.B.E.F.S. a concretizat, 
subliniind o serie de lipsuri •- 
supra cărora se va concentra 
atenția pentru eliminarea lor : 
în aproape 100 de întreprinderi 
și instituții, cu un număr re
lativ mare de oameni ai mun
cii, activitatea sportivă nu este 
riguros organizată (în special 
în sectoarele 1 și 3) ; se sem
nalează aspecte de formalism 
în practicarea gimnasticii la 
locul de muncă, desfășurată in 
multe locuri cu mari intermi
tențe ; excursiile, la care 
ti®pă un mare număr de 
studenți și oameni ai muncii, 
nu au și un program sportiv 
adecvat, din care să nu lipseas
că crosurile, jocurile, activități
le tehnico-aplicative; mai este 
mult de făcut pentru a duce la 
îndeplinire o sarcină priorita
ră, aceea de a se angrena în
treaga populație a Capitalei în 
practicarea organizată a exer
cițiului fizic, sportului și turis
mului...

De asemenea, în sportul 
performanță, interlocutorul 
punctat unele neajunsuri, ince
pind cu pregătirea sub nivelul 
cerințelor a sportivilor, nepro- 
movarea cu curaj a tinerilor, 
selecția necorespunzătoare, fap
tul că unele cluburi, ca Viitorul, 
Triumf, Progresul, Rapid, Me
talul, Voința ș a. nu acordă su
ficientă atenție muncii cu co
piii și juniorii...

Iată o optică corectă, de ana
liză critică și autocritică a

muncii, care exclude automulțu- 
mirea in fața unui succes și 
privește cu ochi exigent mai 
ales minusurile din activitatea 
unui centru fruntaș pe țară. O 
atitudine care îndeamnă la 
muncă mai hotărită pentru îm
plinirea tuturor obiectivelor ac
tivității de masă și de perfor
manță, garanție a unor reali
zări superioare...

tilnl Norvegia, la Krefeld. In 
funcție de rezultatele obținute 
vom vedea, in continuarea com
petiției, cu cine ne vom măsura 
forțele.

— Ne puteți enumera lista ju
cătorilor care, în momentul de 
față, se află Ia pregătire 7

— Majoritatea provin la C.S.Ș. 
2 Galați (care furnizează nouă 
jucători șl anume : Andrei, Di
ma, Dlmache, Mohorea, Potap, 
Spiridon, Voican, Geru și Toa
der). Restul sint de la C.S.Ș. 
Viitorul Gheorgheni (Z. Antal, 
Gall, Z. Nagy, Orban șl Simlon). 
C.S.Ș. Miercurea Clue (Augustin, 
Csikl, Makszem șl Szvitlak), Pe
trolul Ploiești (Mlnescu și Ser- 
sea), Steaua — Triumf (Drago- 
mlr șl Șomfoleanu), Dinamo (D. 
Popovlci) șl C.S.Ș.S. Suceava 
(Moroșan). La sfirșitul lunii 
martie, o dată eu definitivarea 
pregătirii și stabilirea formației 
de bază, In funcție de 
fiecăruia,
vom selecționa pe cel 20 de ju
cători care vor face deplasarea 
în R.F. Germania, sperînd că ne 
vor reprezenta cu cinste.

forma
din acest lot lărgit 11

CUPA FEDERAȚIEI
SINAIA, 6 (prin telefon). 13 

echipaje au luat startul (de la 
plecarea Intermediară) în tra
diționalul concurs de bob dotat 
cu „Cupa Federației". Pe pri
mul loc se află, după parcur
gerea a două manșe, echipa
jul I.E.F.S. I (L. Pap-G. Tudor), 
cronometrat cu 1:52,57. La nu
mai patru sutimi de secundă se 
află echipajul C.S.O. Sinaia (C. 
Nagy-C. Petrariu), 1:52,61. Pe 
tocurile următoare : 3. Tractorul 
I. Brașov (R. Vasile-Cr. Cotea- 
nu) 1:53,39 ; 4. Tractorul II (D. 
Degan-A. Ciobotaru) 1:54,14 ; 5. 
Carpați I. Sinaia (M. Ene-Fl. 
Olteanu) 1:54.25 ; 6.
Cîmpina (V. Ouatu-A. 
nu) 1155,18.

Vineri se desfășoară 
două manșe.

Vasile FELDMAN — coresp.
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BASCHET ECHIPA Politehnica Bucu
rești nu va mai beneficia de dreptul de 
dublă legitimare pentru junioara Gabriela 
Pandrea (CSȘ 2 Constanța). Motivul : în 
cele 26 de meciuri susținute pînă acum 
de formația respectivă în Divizia A, talen
tata sportivă (componentă de bază a lo
tului național de junioare) a fost „spe
cializată- în a sta pe banca rezervelor. 
Biroul federal a apreciat — șl bine a fă
cut — că Gabrielei Pandrea îl sint mai 
utile meciurile din Divizia școlară șl de 
junioare decît „odihna- prelungită în 
cursul partidelor Politehnicii. • REPRE
ZENTATIVA de juniori a țării (care evo
luează în Divizia B sub numele de 
I.C.E.D. II) nu l-a putut utiliza pe Cătă
lin Pintea, deoarece echipa Steaua l-a «e- 
ținut pentru întîlnirea cu Dlnamo Oradea, 
din cadrul Diviziei A. Numai că Pintea a 
fost introdus în teren exact 3 minute (in 
min. 37 al partidei de simbătă, la scorul 
de 120—75 pentru Steaua ; a doua zi, ei 
nici nu - ■ ■ 
Pe lingă 
tărîre a 
membrii 
joace — . .
scopul formării coeziunii echipei 
susține, în luna aprilie, dificilul examen 
al turneului de calificare pentru Campio
natul European), se diminuează și posi
bilitățile de călire, prin joc, ale unuia 
dintre cel mai valoroși componențl al se-

a fost trecut pe foaia oficială), 
faptul că nu se respectă o ho- 

Biroulul federal (care a decis ea 
lotului național de juniori să 
toți — în echipa I.C.E.D. II, în 

" " ‘ ’ care va

FINAL IN CONCURSUL ATLEȚILOR JUNIORI III
în continuarea finalelor Con

cursului republican al juniori
lor III, s-au disputat, zilele tre
cute, probele combinate. Orga
nizatorii — C.J.E.F.S. Suceava 
în colaborare cu F.R. Atletism 
— au reușit să asigure 
condiții de Întrecere în 
sală „Arenl" (103X18 m ; 
cu multiple amenajări de 
tire șl refacere).

La hexatlon băieți (11
rențl) s-a impus, oarecum

bune 
noua 

dotată 
pregă-

concu-

prinzător, Marian Stoica (CSȘ 
Călărași, elev al lui Traian Ni- 
colau, a cărui muncă a Început 
să-și arate roadele în orașul 
dunărean) cu 3618 puncte (50 m: 
6,4 ; lung.: 5,68 m ; great. : 11,02 
m ; Inălț. : 1,82 m ; 50 mg 
prăj ‘ ;
mătoare s-au clasat Călin 
(CSSA Cluj-Nap.; antrenor 
Bogdan) cu 3527 p (6,4 ; 
m ; 9,33 m ; 1,70 m ; 7,3 ; 
m) șl Daniel Bărbulescu

lung.
înălț. : 1,82 m ; 50 mg : 7,8) 
: 2,60 m). Pe locurile ur- 

Șpan 
V.

5.93 
2.50 

(Poli.

Timiș,) cu 3423 p (6,6 ; 5,70 m; 
9,35 m ; 1,58 m ; 7,6 ; 3,00 m).
Pentatlonul fetelor (24 de parti
cipante) a fost dominat autori
tar de acest mare talent care 
este Tamare Jude (pregătită de 
M. Dănilă, la — 
care a totalizat 3869 p (50 mg : 
7,4 ; înălț. : 1,61 m ; greut. : 11,56 
m ; 50 m : 6,5 ; lung.: 5,28 m). 
Mare dispută pentru locurile ur
mătoare, decisă la ultima încer
care a... ultimei probe : eleva
Iul Gh. Medeșan, fiica sa Cristi
na (CSȘ 5 Buc.) a obținut 3415 
p (7,7 ; 1.58 m ; 8,20 m : 7.0 ;
5,13 m), în timp ce Manuela 
Vlădău (CSȘ C-lung "Muscel ; 
descoperită în urmă cu numai 
cîteva luni de Doina Ungnrea- 
nu a realizat 3387 p (7,9; 1,37 m; 
10,46 m ; 5,18 m).

Andi VILARA

Poli. Timișoara)

1 , gtCLll. . 11, UU
lung.: 5,28 m).
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SEZONUL COMPETITION
(Urmare din na o 1)

Aspect din cadrul concursului din noua sală de atletism din 
Suceava. Foto : I. MlNDRESCU, coresp.

dele au fost adevărate... gazde, în teren 
și in afara lui, șl au învins meritat. Ar
bitrajul brigăzii conduse de FI. Dudu — 
nici un reproș din partea conducerii noas
tre tehnice-. Mai presus de orice explica
ție ne apare fair-playul din aceste cuvin
te... (G.R.).

lecționatei baschetului nostru 
(D. St.).

RUGBY. AȘTEPTATA reintrare 
rului și dotatului internațional

juvenil.

a tînă- 
____  ________ ___ _ Marcel 
Toader — de această dată sub tricoul clu
bului Dinamo — a durat numai circa 20 
de minute. El s-a accidentat duminică la 
picior, în meciul cu Rapid. Sperăm că nu 
a fost ceva grav șl-1 așteptăm cît de cu- 
rînd în reprezentativă. • IN MECIUL din 
Parcul copilului, (Dlnamo — Rapid), prin
tre cel remarcați s-a aflat și Mircea Pa- 
raschiv. Evoluția lui plină de elan a fost, 
din păcate, umbrită de o atitudine arță
goasă față de arbitru — care a condus 
bine —, față de spectatori și parteneri. De 
la el, căpitanul echipei naționale, aștep
tăm o comportare exemplară. In toate... 
(D.C.) • DE MULT TIMP nu a mai pier
dut C.S.U. Sportul studențesc, în deplasa
re, la un scor ca acela consemnat la 
Bîrlad (17—0 pentru Rulmentul). Cum s-a 
întîmplat ? Relatează, pe scurt, medicul 
echipei, dr. L. Șstmanschi : „Un stadion- 
bijuterie, cu tribuna plină în ciuda visco
lului, dar cu un teren înghețat, care a in
fluențat vădit jocul. Rezultatul a fost de
cis după pauză : primele 40 de minute 
s-au încheiat cu 3—0 pentru bîrlădeni, pen
tru ca în repriza a doua el să mal reu
șească 14 puncte, în timp ce Năstase șl 
Cojocaru au ratat multe lovituri de pe
deapsă acordate echipei bucureștene. Gaz-

TENIS DE MASA. LA SALA Spartac. o 
frumoasă gazetă de perete prezintă — sub 
titlul „Bravo Oti ! Bravo Eml !• — succe
sele repurtate de cele mal bune jucătoa
re ale secției și ale tenisului nostru de 
masă juvenil, campioanele europene Otilia 
Bădescu și Emilia Ciosu a IN ECHIPA 
Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcea n-a putut evo
lua șl sportiva Elena Anescu, deoarece 
și-a ...pierdut paleta ! Ea a fost insă În
locuită cu succes de Anda Gîrbină, un 
promițător talent. n APROPO, de Metalul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea, să subliniem buna cola
borare dintre cele două unități. Metalul 
(președinte e al asociației Vlad Păun, pre
ședinte al secției Gheorghe Scherer) și 
C.S.Ș. (director Laurențiu Stilea), ilustrată 
și de rezultatele obținute în acest sezon 
de jucătoarele vîlcene • DISCUTIND des
pre modul cum unii antrenori dau indi
cații — în timpul jocului chiar șl cu voce 
tare, contrar regulamentului —, antrenatul 
Florentin Henț (Spartac), unul dintre cei 
în culpă, ne-a replicat că „omul are gură 
pentru ca să vorbească", la cate 
dăugăm (respectînd regulamentul) că an
trenorul o poate face doar Intre
Altfel, intervine arbitrul, așa cum nu s-a 
prea întîmplat în sala Spartac. a PREA 
MULTA nervozitate din partea jucătoare
lor In cazul unor nereușite, ele vărsîn- 
du-șl necazul pe paletă și masă, deși, evi
dent, nu acestea erau... vinovatele 1 
(Em. F.).
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tată în sezonul trecut), Claudia 
Grigorescu (Steaua), Rozalia 
Oros (C.S. Satu Mare), Csila 
Ruparcsics — Szarvady (C.S. 
Satu Mare), Ana Georgescu 
(Steaua). Monica Veber (C.S. 
Satu Mare) și Elena Copuzca- 
nu (Dinamo). Intre primele 24 
de floretiste care vor lua parte 
la asalturile din etapa a II-a, 
pentru desemnarea campioanei 
țării pe acest an, se află, de a- 
semenea, Georgeta Beca — Di
namo (locul 11). Salvina Ioncs- 
cu — Tractorul Brașov (12), A- 
lina Moțea — Steaua (13) etc.

In cazul spadasinilor este de 
remarcat prezența și în acest 
început de sezon printre califi
cați a trăgătorilor de la Steaua 
(Nicolae, Saitoc, Mitrăchioiu, 
Szabo), C.S. Satu Mare (Pop, 
Bodoczi), I.E.F.S. (Savaniu, 
Calcișcă), C.S.M. — I.J.C.C.L. 
Craiova (Mihăilescu, Hondor), 
Tractorul (Mănuncu) și ca o 
frumoasă surpriză, a tinărului 
M. Filipescu (C.T.A.S.), fiecare 
dintre ei cu veleități la titlul 
de campion al probei ; al unei 
probe care, spre deosebire de 
trecut, cînd era apanajul trăgă
torilor foarte tehnici, acum, da
torită spiritului ofensiv către 
care este orientată, impune a- 
tenției și spadasini foarte ti
neri. cu o mare mobilitate g> 
spontaneitate:

Confirmindu-șl omogenitatea, 
echipa feminină de floretă a 
Clubului sportiv <Hn Satu Mara 
(M. Zsakr R. Oros. M. Veber, Cs. 
Szarvady — antrenor, St. Arde
leanul a terminat neînvinsă me
ciurile din prina etapă a Divi-
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cute ca Nino Gurleil, 
gareta Mureșan, Maria 
ka, Liu Shelan.

Diagrama la care 
oprit rîndul trecut (alb —
Rgl, Dh4, Tdl, e2, Ce4, Pa4, 
b2, c2, d5, 12, g2, h3 ; negru 
— RgS, Db6, Tb8, d8, Cc7, 
Pas, b5, c4, e7, 16, g6, hî) 
era un moment al partidei 
pe care Svetlana Matveeva a 
susținut-o cu Gordana Mar- 
kovici, ocupantele primelor 
două locuri, in această ordi
ne, in turneul de la Belgrad, 
1985. Iată eum a cîștlgat (cu 
albele) Matveeva : 23,a51 (ai
doma combinației lui ' 
man, de rîndul 
23...D :as (cea mal 
piesă neagră este, 
scoasă din joc) 
e:f6 (la 24...Rg7, 
25,D:h7+) 25.Te7 șl 
trunde imediat cu dama 
pe a 7-a orizontală, 
imparabil.
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Negrul cfștigă!

Tot din șahul juvenil este 
culeasă prezenta noastră dia
gramă. Intr-un recent con- • 
curs, în care tineri șahiști 
români s-au făcut cu deose
bire remarcați, purtătorul 
banderolei negre (la mutare) 
sprintează spre victorie. Să 
Încercăm a-i descifra logica, 
desăvîrșită, 
pieselor.

în conducerea

Radu VOIA

LOR CAMPIONATELE
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PENTRU DEPAȘiREA „COTEI" DE
Printre multele întreceri care 

se reiau mîiție, o dată cu retu
rul Diviziei A, este și aceea, 
foarte importantă pentru „ci
frele de control" ale primului 
campionat al țării, a goigeteri- 
lor. Devreme ce si 0 serie de 
trofee internaționale au ajuns 
să răsplătească cele mai bune 
performante din campionatele 
naționale in materiei eu atît de 
cunoscutele „ghete" (de aur, 
argint și bronz) ințelegem și 
mai bine cit de reprezentative 
sint cifrele realizate de „tuna
rii** din respectivele țări din 
întrecerile formațiilor de prima 
categorie. Ne interesează, prin 
urmare, în mod deosebit, ca 
actuala ediție să aducă o sub
stanțială Îmbunătățire a perfor
mantelor, Doleanța devine ma
joră dacă privim și un tabel 
retrospectiv al cifrelor reușite 
de recordmenii eficacității pri
mei noastre divizii. Iată-i, deci, 
pe ultimii zece golgeteri ai 
campionatului nostru : 

1975 : D. Georgescu 
mo) 33 goluri ; 1976 : D. 
gescu (Dinamo) 31 g. ; 
D. Georgescu (Dinamo)

nală, sub valoarea care impu
ne un fotbalist de o deosebită 
valoare ofensivă. Radu II, în 
1981, a fost ultimul care a pre
zentat, din partea campionatu
lui nostru, un record de efica
citate onorabil, figurând in 
partea superioară a tabelului 
european al probei.

Putem ‘să ne așteptăm Ia o 
depășire a acestei cote medio
cre de 26 de goluri in actuala 
ediție 7 Să vedem care sînt da
tele problemei.

La jumătatea parcursului, si
tuația clasamentului golgeteri- 
lor, în partea lui superioară, 
este următoarea :

13 GOLURI: Petcu (Corvinul)
— 5 din penalty

11 goluri : Pițurcă (Steaua)
— 1 din penalty

10 goluri : Hagi 
dențesc) — 3 din

9 goluri : Coraș 
dențesc) — 1 din 
(Universitatea Craiova)
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Lupta pentru primele 
s-a dat. așa cum se pre- 

între sportivii de la 
șl cei de la Dinamo Bra

șov. Disputa a dat câștig de
cauză biatHoniștilor de la A.S.A. 
La prima treoere prin poligon, 
protagoniștii, cu excepția lui 
Todașcă (a tras fără greșeală), 
au acumulat minute de pena
lizare : Sorin Popa — 3, Imre 
Lestyan — 3, Mihai Rădulescu 
— 2, Gheorghe Vasile — 1. La 
următoarea trecere, situația a 
redevenit echilibrată : Radu
lescu a acumulat încă un mi
nut de penalizare, Lestyan a 
tras fără greșeală, iar Todașcă, 
deși a ratat o țintă, a conti
nuat să se afle în frunte, in 
timp ce Rădulescu, cu un sin
gur minut de penalizare, a in
trat — și el — în plutonul 
fruntașilor. La a treia tre
cere prin poligon. Todașcă 
nu a ratat nici o țintă și se 
îndrepta dezinvolt spre primul 
loc al clasamentului. Dar prin
cipalii săi adversari, M. Rădu
lescu și Lestyan, au tras bine 
(cite un mln, pen.) și urma ca 
ultima trecere prin poligon să 
stabilească învingătorul Rădu
lescu a țintit precis, Lestyan a 
ratat un foc, dar Todașcă, sur
prinzător, a avut 3 min. pen. 
și a ajuns pe locul 3, în timp 
ce Rădulescu, a cîștigat titlul 
de campion național. Colegul 
de secție, Lestyan, deși a făcut 
totul pentru victorie, a trebuit 
să se mulțumească cu locul se
cund al clasamentului.

REZULTATE TEHNICE : 1.
M. Rădulescu (A.S.A.) lhl7:07 
(4 min. pen.), 2. I. Lestyan 
(A.S.A.) Ihl7:17 (5). 3. V. Țo- 
dașcă (Dinamo) lhl8:01 (4), 4. 
S. Csedo (A.S.A.) lhl9:08 (6),
5. V. Pelin (A.S.A.) Ih21:25 (1).
6. Gh. Vasile (Dinamo) lh21:30
(5). e

întrecerile continuă.
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Ju- 
șl 

isa- 
, 2.

v-> 
AI-

(Dina- 
Geor- 
1977 : 

___ _____ _ 47 g 
(performanță-record în trofeul 
„Gheata de aur") ; 1978 : D. 
Georgescu (Dinamo) 24 g. ; 
1979 : Radu II (F.C. Argeș) 22 
g. ; 1980 : Cîmpeanu II („U“ 
Cluj-Napoca) 24 g. ; 1981 : Ra
du II (F.C. Argeș) 28 g. ; 1982: 
Iordănescu (Steaua) 20 g. ; 
Grosu (F.C. Bihor) 20 g. ; 1984 
Coraș (Sportul 
g. ; 1985 : Hagi 
dențesc) 20 g.

Constatăm că, 
patru ediții, cîștigătorii acestei 
grele (este adevărat) competi
ții a recordmenilor eficacității, 
ai acestei lupte cu apărările, 
care a devenit (de asemenea, 
o recunoaștem) parcă mai dură 
și mal intensă decît oricînd, 
s-au stabilizat la o cifră care ră- 
mîne insă sub cota internațio-

1983

Studențesc) 20 
(Sportul Stu-

in ultimele

Stu- 
Bîcu 
- 1 

din penalty și Giuchici (Poli
tehnica Timișoara) — 1 din pe
nalty

8 goluri : Cîmpeanu II („U“ 
Cluj-Napoca) — 3 din penalty

1 goluri : Mateuț (Corvinul) 
și Rotariu (Politehnica Timi
șoara).

Prezența huncdoreanului Pet- 
eu, o prezență inedită, repre
zintă rodul reușitului joc de 
ansamblu al Corvinului, un 
mecanism in care rolul oame
nilor din linia a doua, în par
titura ofensivă, nu-i cu nimic 
mai prejos decît al vîrfurilor. 
în grupul fruntaș al „tunari
lor", alături de vîrfuri de atac 
veritabile precum Pițurcă, Bicu, 
Coraș, Giuchici, Cimpeanu II 
(un nume care a mai apărut, 
cum vă puteți convinge din 

•clasamentul de mai sus, pe 
tabloul învingătorilor întrece
rii), apar titulari ai liniei de 
mijloc, în frunte cu actualul 
lider (Petcu) cum sînt Hagi,

Mateuț, Rotariu. Cine poate 
lansa, cu șanse reale, atacul 
pentru depășirea „cotei 20“ ?

Nu neglijăm șansele lui Pet
cu. Beneficiind de un mecanism 
de joc bine pus la punct, el 
poate fructifica mai departe a- 
cest avantaj, deși, element pe 
care nu-1 putem neglija, el a 
reușit 5 goluri din lovituri de 
pedeapsă. Concurenții princi
pali ai doboririi modestului re
cord din ultimele ediții ni se 
par, totuși, Pițurcă, Hagi și Co
raș. Cei trei trebuie judecați 
și în funcție de ansamblurile 
unde evoluează, atît Steaua cit 
și Sportul Studențesc fiind ca
pabile să le pună în valoare 
calitățile (dovedite și recunos
cute) de realizatori. în acest 
„trio“ se găsește, după opinia 
noastră, golgeterul ediției 1985/ 
86 și posibilul realizator al unei 
mult așteptate depășiri a „bar
ierei" de 20 de goluri la care 
s-a stabilizat, din păcate, cam
pionatul nostru în ultimele pa
tru ediții.

Eftimie IONESCU

ARBITRII ETAPf I A 18-a
A DIVIZIEI A

SÎMBĂTĂ I
Gloria Buzău — Petrolul Plo» 

iești : M. Constantinescu ; M. 
Stoencscu și E. Pătrașcu (toți 
din București) ;

Rapid — „U“ Cluj-Napoca 
A. Porumboiu (Vaslui) ; S. H«>- 
tărăscu și V. Antohi (ambii dini 
Iași) ; .

Politehnica Timișoara — Chi
mia Rm. Vilcea : M. Nieuleseui 
N. Voinea și V. Anghcloiu Cioți 
din București) ;

Universitatea Craiova — Vioi 
tona București : I. Igna ; D. 
Buciumau (ambii din Timișoa
ra) și M. Axente (Arad) ;

F.C.M. Brașov — F.C. Olt 1 
D. Petrescu ; J. Grama și G. 
lonescu (toți din București);

Dinamo — S.C. Bacău : O. 
Strong (Oradea) ; Gr. Maiavei 
(Deva) și I. Ghergheli (Baia 
Mare) ;

F.C. Argeș — A.S.A. Tg. Mu
reș : M. Neșu (Oradea) ; A. 
Gheorghe (P. Neamț) și V. Ti- 
torov (Drobeta Tr. Severin) 5

F.C. Bihor — Sportul Stu
dențesc : M. Salomir (Cluj-Na
poca) ; C. Gheorghe (Suceava) 
și M. Stănescu (Iași) ;

DUMINICA
Corvinul Hunedoara — Stea

ua : R. Petrescu (Brașov) ; I. 
Velea (Craiova) și Fl. Popescu 
(Ploiești).

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
SPORTUL MUNCITORESC

SLATINA
• Antrenori : Ion Oblemeneo 

(principal) șl Constantin Vlad 
(secund) • Noutăți In lot : Ilies
cu (de la F.C. Argeș), Rașu (de 
la Automecanlca București), Co- 
man (de la Viitorul Scornicești), 
Martinescu și Dincă (de la F.C. 
Olt), Negoescu (de la Metalul 
Plopeni), Plrvu (de la Sportul 
Muncitoresc Caracal) și Din (re
venit de la Pandurii — '
Au plecat : Florea 
Scornicești), Stuparu (la F.C. Ar
geș) șl Niță (la F.C. Olt) « E- 
chipa se află la — 2 In „clasa
mentul adevărului** • Pregătirile 
s-au efectuat în localitate, intre 
9 șl 22 ianuarie, după care ele au

Tg. Jiu). • 
(la Viitorul

STEAUA TREBUIE SA-ȘIIMBUNATAJEASCA PRECIZIA ȘUTURILOR
(Urmare din pag. 1)

Iul care netezise atunci forma
ției campioane drumul «pre un 
joc foarte bine gîndit, spre acel 
scor de 4—1 care, să ne amin
tim, trecuse pe la 4—0...

Pe clnd așa, nereușind des
chiderea scorului In primele 45 
de minute, Steaua a avut, acum, 
în fața ei o repriză cu șl mai 
multe probleme, cîmpul de joc, 
noroios pe mari porțiuni, aju- 
tînd-o pe Kuusysi Lahti să 
persevereze fn atingerea scopu
lui pe care îl urmărea, și anu
me remiza. între primii care 
acuzau starea necorespunzătoa
re a terenului se aflau Boloni 
și Majaru (cu consecințele de 
rigoare în pregătirea acțiunî- 
lor), apoi, din ce în ce mai 
pregnant, și Pițurcă, Ușor de 
ținut de fundașii lui kuusysi 
Lahti.

Peste două săptămîni, la Hel
sinki, datele problemei (menită 
să rezolve calificarea în semi
finale a uneia sau alteia din 
cele două echipe) vor suferi 
substanțiale modificări. La ca-

bine, antrenorii și jucătorii for
mației noastre campioane insis
tau, pe bună 
faptului că
doua Kuusysi Lahti va tre
bui să iasă la joc, r— '* 
mai mult

dreptate, asupra 
In manșa a
la joc, mult 

decît a făcut-o 
la București, ceea ce va înlesni 
Stelei manevre mai largi în 
cîmpul advers ; inclusiv sub 
forma „contrelor** iuți („arma" 
de predilecție a lui Boloni — 
lansarea vîrfurilor de tipul 
Balint și Lăcătuș), care, alterna
te cu acțiunile ofensive de rafi
nament tehnic ale lui Pițurcă, 
Majaru șl T. Stoica, pot crea 
multe situații de dezechilibru 
în sistemul defensiv al forma
ției finlandeze.

Pregătind de pe acum returul 
de la Helsinki, antrenorii Jenei 
și Iordănescu au în vedere 
pentru planul lor tactic șl sta
bilirea măsurilor de contraca
rare a ofensivei lui Kuusysi 
Lahti. Ieșirile la joc ale fotba
liștilor finlandezi, este drept, 
le-am putut număra pe degete
le unei singure mîini, dar tre
buie reținut faptul că ele au

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DE <A FEDERAȚIA DE 

FOTBAL se anunță că meciurile 
din etapele a 18-a și a 19-a ale 
Diviziei A vor începe la ora 15.30.
• ANTRENORUL FLORIN HA- 

LAGIAN a reprimit dreptul de a 
pregăti și conduce echipa F. C. 
Argeș, fiind sancționat cu aver
tisment. De asemenea, jucătorului 
Ștefan (F.C. Argeș) 1 se acordă 
drept de joc cu Începere de la 
data de 8 martie.
• METALUL BOCȘA — CHIMIA 

RM. VILCEA 1—0 <1—®). Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Otiman (mln. 32). (T. Țăranu — 
coresp.).
• BULGARIA — SPORTUL 

STUDENȚESC 4—«. Miercuri, In 
localitatea Veliko Tirnovo, prima 
reprezentativă a Bulgariei a sus-

ținut un meci de verificare cu 
divizionara „A“ Sportul studen
țesc. Intîlnirea s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Bulgariei 
care a Învins cu scorul de 4—0, 
prin golurile marcate de Ghetov, 
Pașev, Kostadinov și Mladenov.
• CLUBUL SPORTIV RAPID 

organizează astăzi, 7 martie, la 
ora 15,30 o intîlnire cu susțină
torii. Intrarea la această acțiune, 
care va avea loc In sala Rapid, 
se va face numai pe baza car
netului de membru susținător. 
Tot de la acest «Sub aflăm că bi
letele pentru meciul de fotbal 
Rapid — „U“ Cluj-Napoca. 
sîmbătă 8 martie, s-au pus 
vlnzare la casele obișnuite.
ziua meciului nu a?" vor vinde 
bilete Ia stadionul Giuleștl.

avut un grad sporit de pericu
lozitate. Sub aspectul calităților 
fizice, jucătorii din Lahti *sînt, 
într-adevăr, demni urmași ai 
legendarului atlet Paavo Nurmi 
(ne îndeamnă, poate, să-l evo
căm într-o cronică fotbalistică 
prezența în „ll“-le finlandez a 
Iui... Kaivo Nurmi) dar au de- 
monstrat-o jocurile cu Saraje
vo și cu Zenit Leningrad, ci au 
obținut, în ultima vreme, în
semnate progrese și Ia ceilalți 
factori ai jocului. Neignorînd 
aceste progrese (dimpotrivă, re- 
ținîndu-le ca atare, în urma 
studierii casetelor video), teh
nicienii și jucătorii echipei din 
Ghencea își justifică optimismul 
afișat după joc, la cabine, în 
privința scorului final.

Declarația pe care am obți
nut-o din partea observatorului 
U.E.F.A., iugoslavul Dușan Ma- 
ravici („Chiar dacă n-a reușit 
să obțină victoria, mi-a plăcut 
foarte mult Steaua. Ea este o 
echipă matură, cu un stil plă
cut ochiului. Corectîndu-și a- 
dresa în trasul la poartă, ca va 
putea să obțină succese răsu
nătoare în arena internațio
nală**), fotbaliștii români tre
buie să o interpreteze ca o do
vadă de apreciere a calităților 
lor de necontestat, dar și ca un 
stimulent în îndreptarea esen
țialei carențe — finalizarea.

continuat, pîaă la 2 februaite, la 
Băile Herculane o A susținut 
jocuri amicale cu Rapid Arad 
1—2, F.C.M. Reșița 2—2, ROVA 
Roșiori 2—1, F.C. Argeș 1—1 și 
0—1, Viitorul Scornicești 2—1 șl 
Viitorul Drăgășani 2—1 și 3-0 • 
Gheorghe Sorcață, președintele 
secției de fotbal, ne-a spus : 
„Returul campionatului este în
totdeauna mult mai greu. Toate 
echipele iși vor apăra șansa eu 
ardoare. Trebuie să ne mobilizăm 
exemplar, să abordăm meciurile 
cu marc ambiție pentru a ne pu
tea atinge obiectivul propus, și 
anume clasarea in grupul prime
lor 8 echipe. Existind o concu
rență pe posturi, toți jucătorii 
s-au pregătit cu seriozitate pen
tru a... prinde echipa, fapt care 
determină să apreciem că vom 
avea o comportare superioară in 
retur**. • Cei mai buni jucători 
din turul campionatului : Vlnd, 
Stanciu, Asaftei • Golgețerii tu
rului : Păun și Tițu, cu cite 4 
goluri.

I.M.A.S.A. SF. GHEOaGKÎ
• Antrenori : Francisc Sik!o<M 

(principal) șl Gheorghe G >ga 
(secund) • Noutăți în Iot : Kă- 
răgău (revenit după satisfacerea 
stagiului militar) o Nu a pieeat 
nimeni • Echipa se află la — 1 
în „clasamentul adevărului" • 
Pregătirile au început la 10 ia
nuarie, în localitate, și au con
tinuat, în perioada 20 ianuarie 
— 3 februarie, la Covasna • A 
susținut o suită de jocuri de ve
rificare, încheiate cu următoarele 
rezultate : cu Minerul Baraolt 
6—1 și 2—1. S.C. Bacău 2—4. Ni- 
tramonia Făgăraș 1—2 și 2—1, Me
canica Vaslui 5—o și F.C. Con
stanța (juniori) 1—0 • Mai are 
perfectate jocuri amicale cu 
F.C.M. Brașov și I.P.T. tntorsura 
Buzăului • Francisc Siklodi, an
trenorul principal al echipei, ne-a 
declarat : „Obiectivul nostru este 
acela de a rămînc în eșalonul se
cund, pe un loc spre mijlocul 
clasamentului. Intenționăm ea, 
pe parcursul returului campiona
tului, să promovăm o seric de 
juniori din pepinieră proprie 
care au fost testați de mai mul
tă vreme și au probat reale ca
lități. Numai așa schimbul de 
mîine** va fi asigurat, dîndu-ne 
speranța că echipa noastră va 
putea progresa", o Cei mai buni 
jucători din turul campionatului : 
Rădulescu, Andrași, Lovasz • 
Golgeterul echipei : Rădulescu, 
cu 7 goluri.

M1MINISTRATIA OE SÎAI LOT0-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Agențiile Loto-Pronosport și 

vînzătorli volanți continuă vîn- 
zarea biletelor pentru tradiționala 
tragere extraordinară Pronoex
pres care va avea loc duminică, 
9 martie, tragere Iâ care partici
pant lor li se oferă noi posibili
tăți de a putea intra în posesia 
unor importante cîștiguri, în 
frunte cu autoturismele „DACIA 
1300“, a unor mari sume de bani, 
de valori fixe și variabile, pre
cum și excursii în R.D. Germană.

Se efectuează 10 extrageri, cu un 
totaT de 60 " 
de la faza 
se suportă 
sistemului _ ______ ____ _____
de 25 lei varianta participă 
toate cele 10 extrageri.

Așadar, sîmbătă 8 martie — ul
tima zi de participare ; în aceas
tă zi, oferiți celor dragi bilete 
Ia atractiva tragere !
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri, 7 martie, va avea

de numere. Cîștigurile 
a IIT-a, suplimentară, 
din fondul special al 
Pronoexpres. Biletele 

Ia

loc în București, în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 16,05. Transmi
terea numerelor cîștigătoare se va 
face ÎN DIRECT, la radio, pe 
programul I, de la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, de asemenea, la ora 19 pe 
programul IX, la ora 23 pe pro
gramul I, precum și mîine, sîm
bătă, în reluare, la ora 8,55, tot 
pe programul I. După efectuarea 
operațiunilor de tragere, va rula 
filmul ,,MISTERELE BUCU-
REȘȚIULUI", intrarea liberă.

PRONOEXPRES

I
se atribuie ci$tiguri In

9 mame 1986

mBERtA extraobdinaha

CEL MAI 
FRUMOS 
CADOU 
OE ZIUA 
NOASTRA •

BANI.AUTOTURISME EXCURSII
I» R.D.GERMANA

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

„DACIA 1300“ 
< MARI SUME DE 

BANI 
(variabile și fixe) 

$ EXCURSII PES
TE HOTARE 

BILETELE DE 25
LEI PARTICIPĂ LA 
TOATE EXTRAGE
RILE

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE : 

Sîmbătă 8 martie



PE LOCURI FRUNTAȘE
IN TURNEUL

DE LA VARȘOVIA

LUPTĂTORI ROMÂNI c c
turneul internațional de 
libere (juniori pînă la 

ani) desfășurat la Varșo-

La 
lupte 
20 de 
via, unde au participat sportivi 
din Bulgaria. Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Iugoslavia, România, 
Ungaria și mai multi reprezen
tanți ai tării gazdă, cîtiva 
luptători români au avut com
portări foarte bune, ocupînd 
locuri fruntașe. Astfel. Cătălin 
Băjenaru (62 kg) și Daniel Io- 
nită (68 kg) au devenit câștigă
tori ai concursuuli, Eugen Toth 
(130 kg) a ocupat locul II. iar 
Viorel Minescu (48 kg) și Doru 
Cumiță (82 kg) s-au clasat pe 
locul III.

PE GHEAȚA Șl
PATINAJ VITEZĂ. în con

cursul de la Savalen (Norve
gia), suedezul Jens Magnusson 
a parcurs 500 m în 39,15, iar o- 
landezul Leo Wiser 1 000 m în 
1:18,52. Probele similare ale 
senioarelor au revenit olande
zelor Christina Aaftink, in 43,32 
și respectiv 
în 1:25,43.

PE ZAPADA

Yvone Van Genip,

CU SCHIURILE. 
Bohumil Vacek

C.C.E LA

SĂRITURI
Cehoslovacul 
(218,9 p) s-a impus în concursul

BASCHET MASCULIN
în turneul semifinal al competi
ției masculine de baschet Cupa 
Campionilor Europeni, a avut 
loc întîlnirea dintre Cibona Za
greb și Real Madrid (etapa a 
IV-a, meci retur). Baschetba- 
liștii
88—81 (44—50). Un alt meci al 
etapei. Maccabi Tel Avlv

iugoslavi au învins CU

Jalghiris Kaunas (88—86) s-a 
desfășurat la 16 ianuarie. A 
mai rămas de jucat partida 
Limoges — Milan. Clasamentul: 
1—2. Jalghiris Kaunas și Cibona 
Zagreb 15 p (9 j), 3. Real Ma
drid 14 p (9 j), 4. Macabi Tel 
Aviv 13 p (9 j), 5. Milan 12 p 
(8 j), 6. Limoges 9 p (8 j).

jocul apărărilor

de la Oernskoeldsvik (Suedia), 
trambulina de 70 metri, contînd 
pentru „Cupa Europei", înain
tea suedezului J. Bokloev (218,6 
p) și finlandezului A. Nikkola 
(214,3 p). • Marele favorit la 
Campionatelor Mondiale ce se 
vor desfășura, sîmbătă și du
minică, la Kulm (Austria) este 
finlandezul Matti Nykaenen, 
deținătorul recordului mondial 
al specialității cu o săritură de 
191 m.

PATINAJ ARTISTIC.
concursul din cadrul Jocurilor 
sportive de iarnă ale Asiei, ce 
se desfășoară la Sapporo, cu
plul Liu Luyang — Zhao Xiao- 
lei (R. P. Chineză) a terminat 
învingător în proba de dans, cu 
un total de 167,6 p. Pe locurile 
următoare s-au situat perechile 
japoneze Junko Ito, Hiroki To- 
klta — 159,2 p și Kauro Takino, 
Kenji Takino — 149,5 p.

SCHI FOND. — în clasamen
tul general al competiției de 
schi — mare fond „Worldlop- 
pet“, după disputarea a 12 pro
be, conduce elvețianul Konrad 
Halienbarter — 145 p, secundat 
de suedezul Anders Blomquist 
— 126 p.

trambulină ?

TELEX • TELEX
ATLETISM • In cadrul unul 

concurs de sală la Kobe, cana
dianul Mark McKoy a inregis- 
trat un nou record mondial de 
sală la 50 mg, cu timpul de 6,25. 
(v.r. 6,30 îi aparținea din ianua
rie 1985 lul Greg Foster). Alte 
rezultate : 400 m : Utl (Nigeria) 
49,04, înălțime : Zhu Jianhua
(R.P. Chineză) 2,31 m, prăjină : 
Volz( S.U.A.) 5,70 m ; feme! : 50 
mg: Cornelia Oschkenat (R.D.G.) 
6,75, înălțime : Susane Helm
(R.D.G.) 1,94 m, 800 m : Sue
Palmer (S.U.A.) 2:11,14.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
la Miami (Florida) a revenit pi
lotului francez Bob Wollek ur
mat de americanul Danny Sulli
van, la 28,97 s, ambii pe mașini 
„Porsche-962".

ÎNOT • Sportivul canadian 
Alex Baumann șl-a egalat recor
dul mondial la 200 m mixt cu 
2.01:42 într-un concurs la Mont
real. Baumann este 
lifnpic la 200 și 400

.O. ’84.

campion o- 
m mixt, la

De foarte multă vreme viața stadioanelor a consfințit ideea 
tactică, potrivit căreia, cea mai bună apărare este atacul! 
Poate fi. Indiscutabil, o chestiune paradoxală, dar acesta este 
adevărul: deci atacul! Pînă într-o zi când apărările au fost 
super sau hiper betonate, astfel că s-a ajuns la concluzia că, 
de fapt, apărarea cea mai bună (și mai sigură!) este tot 
apărarea! In fotbal, în handbal, polo sau hochei, apărările au 
fost puse pe primul plan, ceea ce, prin forța lucrurilor, au 
determinat dispute extrem de echilibrate și scoruri tot mai 
mid, tot mai apropiate de zero. Din acest punct de vedere, 
campionatul italian de fotbal (edițiile de acum cîțiva ani) cu 
al său faimos „catenaccio" (<n.n. „lacăt") a ' 
vărat, proverbial în privința scorurilor albe

feminin
Săritură ------- _ .
Nu. Un aspect dintr-o cursă 
de coborlre a schioarei elve
țiene Marla Waliser, ps pif
tia de ta Furano, tn Japonia. 
Telefoto ; A Ta — AGERPRES

TENIS • Turneul 
la West Windsor (turul 
Navratilova — Holikova 
6—4, Mandlikova — Hanlka 
6—2, Shriver — Reggi 6—1, 
Sukova — Burgln 6—1, 
Moulton — Potter 6—3, 2—6, 
Jordan — Louie 
Phelps — White

Performerele primei manșe a „sferturilor" din cupele europene:

al său faimos „catenacclo" (n.n. „1___
vârât, proverbial ta privința scorurilor 
la diferențe minime.

Dar fotbalul nu este un caz aparte.
baschetul peninsular (indiscutabil de o ____ ______ , _ _____
apărările, în primul rînd, stat cele care decid astăzi rezul
tate foarte strînse. în contrast cu baschetul american în care 
ofensiva este cea care guvernează, scorurile de peste „sută" 
fiind frecvente, o recentă etapă, a 23-a, a campionatului de 
baschet Italian a oferit următoarele rezultate: Slmac Milano — 
Banco Roma 86—84, DiVarese — Ștefane Trieste «1—79, Palla- 
canaestro Livomo — Berolini Torino 65—59, Scavolinl Pesaro — 
Cantine Riunlte Reggio Emilia 99—94, Benetton Treviso — 
Mulat Napolo 91—88, Marr Rlmini — Silverstone Brescia 81—80. 
Singurele excepții de la „regulă": Arexons Cantu — Opel 
Reggio Calabria 102—74 șl Granarolo Bologna — Mobllglrgi 
Casetta 109—98.

n „catenaccio" nu mai este așadar, doar al fotbalului...

devenit, cu ade- 
sau a victoriilor

DINAMO KIEV Șl
Iată, 
certă

spre exemplu și 
valoare) în care

r. vil.

>
tîrzlu, 

a _______ ________ primei
manșe ale sferturilor de finală 
ale cupelor europene. Din acest 
motiv, o serie de rezultate. în
deosebi cele din C.C.E., care ne 
interesează în mod deosebit, au 
lipsit în ziarul nostru de ieri.

tn C.C.E., capul de afiș a fost 
întîlnirea dintre C.F. Barcelona 
(locul secund In campionatul Spa
niei) șl Juventus Torino (dețină
toarea trofeului și lideră în ac
tualul campionat Italian). Pe 
„Nou Camp". In fața celor 120 000 
de spectatori, pe un teren exce
lent, jocul dintre cele două for
mații renumite s-a desfășurat a- 
proape tot timpul într-un singur 
sens : spre poarta italienilor. A- 
ceștla au evoluat bine în apăra
re, reușind să mențină scorul alb.

ECHIPELE SPANIOLE
Miercuri seara, foarte 

s-au încheiat meciurile 
manșe ale l...—

plnă in mln. 79, cînd gazdele au 
.spart gheata- înscriind golul 
victoriei prin Julio Alberto. Deci, 
1—0 pentru C.F. Barcelona, scor 
minim care face ca returul de 
la Torino să se anunțe foarte 
„fierbinte". Arbitrul suedez Fred- 
riksson a condus formațiile : C.F. 
BARCELONA : Urruti — Gerardo, 
Mlgueli, Alesanco, Julio Alberto 
— Victor, Pedraza, Esteban (Ma-

șt 61), Paremciuk (min. 68) șl 
Iakovenko (min. 74). Golul de o- 
noare al vienezilor l-a marcat 
Wilfurth (min. 84). Deci, Dinamo 
Kiev se poate considera în semi
finale. Dynamo Dresda a dispus 
cu 2—0 (0—0) de Bayer Uerdingen 
și poate viza șl ea calificarea. 
Golurile au fost înscrise de Llpp- 
mann (min. 50) și Pllz (min. 62). 
Gazdele au dominat copios, șl 
după cum relatează agențiile de 
presă scorul putea să la propor
ții... La Praga, Dukla a dispus de 
Benfica cu 1—0 (1—0). prin golul 
lui Luhovy (min. 13), într-un joe 
desfășurat pe un teren greu și pe

e fa u* fa a&ufa,
1986 - ULTIMUL SEZON COMPETIȚIONAL
în galeria marilor 

campioni al ciclismului 
figurează, Indiscutabil, 
și rutierul francez Ber
nard Hinault, de cinci 
ori cîștigător al „Turu
lui Franței", al atttor 
alte competiții cicliste, 
de mal mică sau de 
mai mare anvergură. 
Aflat la egalitate de 
victorii cu 
Anquetil și 
Hinault șl-a 
pentru ediția din acest 
an a „marii bucle", să 
obțină un nou succes 
și să fie astfel liderul

CELE MAI PUTERNICE DIN LUME...
Halterele, apreciate a fi un sport eminamente 

al celor mai puternici dintre puternici, o disci
plină rezervată exclusiv bărbaților, a taoeput 
să devină un spert pentru ambele sexe. în 
fond, stat destule femei capabile să ridice bara 
halterei, Încărcată ou... kilograme. în această 
lună, pe un podium montat la „Palatul sportu
rilor" din Budapesta va fi organizată o mare 
competiție internațională la care au fost invi
tate mal multe nalterofile din diferite țări din 
lume. Un pas important către posibila organi
zare a unor campionate continentale și mondiale 
feminine!

199 KM - PROBA DE... VITEZA I
Deși se cheamă pati

naj viteză, apreciem 
totuși că „Turul celor 
11 orașe", desfășural 
pe canalele înghețate 
din provincia Frise, în 
nord-estul 
este, în 
cursă de 
Distanța 
fost 
dent, 
ocrea 
ție 
mase 
participant! (un fel de 
„ Vasal op pet" al patina
jului!) — urmărită cu 
mult interes de zeci de 
mii de privitori, care

faimoșii
Mercxk, 
propus.

Olandei, 
realitate o 
mare fond, 
parcursă a 

de 199 km, evl- 
pe patine. între- 
fiind o competi- 

tradițlonală. de 
— peste 16 000

ocmpetițlei. El s-a pre
gătit cu minuțiozitate, 
Iar recenta sa victorie 
dintr-una din etapele 
Turului Valenclel a 
fost o veritabilă de
monstrație de mare în
drăzneală, de Iscusință 
șl de măiestrie. El a 
realizat o evadare, sin
gulară, de 17S km. pe- 
dalînd în medie cu o 
viteză de 38 km. A fost 
prima dintre victori1’ ■ 
Iul Hinault ta acest se
zon, care. după pro- 
prla-1 declarație va fi 
ș. ultimul I .

îndură gerul doar 
tru a face cîteva 
grafii și pentru 
încuraja pe concurenți. 
întrecerea din acest an 
a revenit olandezului 
Evert Van Benthem 
(de 27 ani) care a în
vins si la ediția tre
cută. El a parcurs cel 
199 km ai cursei * 
6.55:17, cu o medie o- 
rară 
nou 
ceea 
fi <5 
totul 
ales 
totuși,
teză!

pen- 
foto- 

a-1

In

de 28, 895 km — 
record al cursei, 
ce se apreciază a 

performanță cu 
remarcabilă, mai 
că proba este, 

de patinaj vi

IN DRUM SPRE PRIMUL LOC
Desl, evident, face parte din elita mondială a 

săritorilor tn Înălțime, vest-germanul Carlo 
Thraenhardt (29 anl, 199 cm Înălțime, 85 kilo
grame și... nr. 48 la încălțăminte) n-are ta 
palmares decît un singur succes notabil. A oîș- 
tigat „europenele" de sală de la Budapesta, ta 
1983 (2,32 m) ta rest el avtad, se poate spune, 
mai mult oontra-performanțe. A fost al 7-lea la 
C.M. de la Helsinki în 1983 (2,26 m). a ocupat 
abia locu> 10 Ia J.O. de la Los Angeles (2,15 m), 
an în care. împreună cu sovieticul Valeri Se
reda, a fost Insă $1 recordman al Europei cu o 
săritură de 2,37 .m. Ca și Dletmar Mbgenburg 
el este antrenat tot de Dragan Tancici (a fost 
în 1982 și tn țara noastră, tatr-un schimb de 
experiență), dar performanțele sale sînt 
de contradictorii.

în toamna anului trecut șl tn această 
Thraenhardt a lucrat insă ca niciodată, 
tivul sau mai bine zis obiectivele sale ______
acest sezon fiind cucerirea titlului de campion 
europene tn august, la Stuttgart, șl să devină 
recordman al lumii, cu peste 2,42 m. Pînă una 
alta, la C.E. de sală de la Madrid, Carto a 
făcut ceea oe n-a mal realizat nimeni: și-a 
Început concursul la 2,31 m, Înălțime care plnă 
mal ieri era superioară chiar recordului mon-

mea
Sper

destul

iarnă, 
obiec- 
pentru

mai ieri era superioară chiar recordului 
dial. „Este, ta primul rînd, o victorie a 
asupra mea, și apoi asupra adversarilor.

fast. Ar fi 
să fiu cel

ca 1986 să He pentru mine un an 
păcat pentru cît am lucrat. Vreau 
mal bun!..."

Păcat pentru Thraenhardt, că la 
2,31 m el a fost al doilea, după 
care a sărit 2.34 m. Dar ce va £1 la

Madrid cu 
Mogenburg 
vară?

O REZISTENȚA PUȚIN OBIȘNUITA
Un oarecare Jacques 

Sicot a realizat recent 
recordul Franței în 
proba de înot, timp de 
24 de ore. El a reali
zat — într-un bazin de 
50 m — distanța de 
67,150 km. Stimulat de 
acest succes și apreci
ind că ane, de acum, o 
anume experiență pen- 

stabiHnea unei tac- 
corespunzătoare,

tn. 
ticl

ei se crede capabil 
să atace oei 88 km al 
recordului mondial. De 
asemenea, el și-a pro
pus să realizeze, 
premieră, un tur 
Insulei Martinica 
unde este originar) 
240 km, tn numai 
etape. Să recunoaștem 
că Sicot are o rezis
tență ieșită din 
mun...

în 
al 

(de 
de 

trei

co-

Rubrica redactata de Romeo VILARA

Pavel Iakovenko (în tricou alb) și 
Vie na — Dinamo Kiev, în Cupa

Telefoto : A. P. — AGERPRES
Duel pentru minge Intre sovieticul 
Krancar. Fază din meciul Rapid 
Cupelor.

nolo) — Carrasco (Moratalla), Ar
chibald, Amarllla. JUVENTUS : 
Tacconl — Favero, Brio, Sclrea, 
Cabrini — Bonint, Mauro, Man- 
fredonla, Platini — Brlaschi (Pa- 
cione, apoi Carieola), Laudrup.

La MUnchen, Bayern nu a reu
șit dectt o victorie „subțire" In 
fața liderei campionatului bel
gian, Anderlecht : 2—1 (2—0).
După un Început furtunos al 
gazdelor, care au condus cu 2—0. 
prin golurile lul Honess (mln. 13) 
șl Wolfahrt (mln. -?2). se părea 
că scorul va lua proporții. Dar. 
în repriza secundă, belgienii au 
revenit, spectaculos șl au con
traatacat periculos, reușind să 
marcheze golul de onoare (dar 
foarte prețios obținut In deplasa
re) prin Andersen (mln. 69). Pe 
un timp rece, pe un teren des
fundat, ta fața a numai 23 000 de 
spectatori, arbitrul Hackett (An
glia) a condus echipele : BA
YERN MUNCHEN : Aumann — 
Augenthaler, Eder, Pflflger — 
Nachtweih Matthaus, Lerby, 
Rummenlgge II, Wilmer — Wol
fahrt, HOness (Hartmann). AN
DERLECHT : Munaron — Grun 
(Vandenbergh), Olsen, Peruzovlci 
(De Greef), De Groote — Scifo, 
Andersen, Vandereycken, Lozano 
— Demol, Frimann. Un rezultat 
mai puțin așeptat : F.C. Aber
deen — I.F.K. Gflteborg 2—2 
(1—1). Au înscris Miller (min. 
16 șl Hewitt (min. 79) pen
tru gazde. respectiv Holmgren 
(mln. 43) șl Ekstrom (min. 85).

Ce s-a întîmplat In CUPA CU
PELOR ? Dinamo Kiev a trium
fat la Viena unde a dispus cu 
4—1 (0—0) de Rapid t Un scor pu
țin obișnuit tn deplasare I Echi
pa sovietică a înscris după pau
ză, în mal puțin de 19 minute, 
de patru ori : Belanov (min. 56

ploaie. Forțele au fost echilibra
te, Îndeosebi în repriza secundă, 
cind lusitanii au ieșit la atac. 
Mare surpriză la Belgrad, unde 
Steaua Roșie a fost învinsă fără 
drept de apel de Atletico Madrid 
cu 2—0 (1—0) prin golurile Iul 
Da Silva (mln. 30 șl 89). tn mod 
teoretic Steaua Roșie a pierdut 
șansa de calificare, spre deziluzia 
celor 80 000 de spectatori prezențl 
la joc.

în CUPA U.E.F.A., performe
rele au fost Internazionale, Real 
Madrid șl F.C. Koln. Iată cîteva 
date statistice. Internazionale — 

Nantes 3—0 (1—0). Au în
scris AltobeUl (mln. 13), Tardelll 
(mln. 62) șl Rummenlgge (min. 
76). Au asistat 50 000 de specta
tori. A arbitrat McGinlay (Sco
ția). Formațiile : INTER : Zenga
— Bergoml, Collovatl, Mandor- 
linl, Ferri — G. Barest, Tardelli, 
Fanna (Marini), Brady (Minaudo), 
Altobelli, Rummenigge. F.C. NAN
TES: Bertrand Demanes — Aya- 
che, Le Roux, Der Zakarian, 
Kombouare — Bracigllano, De- 
botte (Frankowski), Burruchaga, 
Toure — Halilhodzlcl, Amisse 
(Morlce). Hajduk Split — Ware
gem 1—0 (1—0). A Înscris Zlatko 
Vujovlci (mln. 10). A arbitrat 
excelent Butenko (U.R.S.S.). Real 
Madrid — Neuchatel Xamax 3—0 
(1—0). Au Înscris : H. Sanchez 
(min. 33), Michel (mln. 66J șl Bu- 
tragueno (min. 85). Forhihțille : 
REAL : Agustin — Chendo, Ca
macho, Maceda, Sanchls — Galle
go, Juanlto, (Santlllana), Michel
— Valdano, H. Sanchez, Butra- 
gueno. NEUCHATEL : Engel — 
Kuffer, Givens, Forestier, Ryf — 
Perret, Hermann, Stiellke — El- 
sener, Lflthl, Nielsen.

Meciurile retur, vor avea loc 
la 19 martie.

F.C.
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