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DE ȘAH PENTRU JUNIOARE

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Pe lista Înscrierilor figurează 
14 nume de competitoare, re
prezentând 11 țări, tot atttaa 
speranțe ale aoestel disciplina 
sportive mereu proaspete. U-
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Herculane, va suna 
gong al unor întreceri 
tate cu deosebit interes 
Iubitorii șahului

In această dimineață, la Băile 
primul 
aștep- 

de toți 
începe Cani
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revine, 
deschi- 
compe- 
perma- 
talente

rugby In vederea ma-
__ . _ ______ ___ ' - -- marț;e, fa
Iată componența lui, fa ordinea posturilor (de *

în etapa a 19-a a Diviziei A de fotbal

MECIURI SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
• S.C. Bacău - Gloria Bu

zău, joc cu mare încărcătură 
psihică pentru formația gazdă. 
• Pe Stadionul Politehnica, 
primul examen (sever) ai lui... 
Ștefănescu.

Svetlana Matveeva

CLASAMENTUL
1. STEAUA 18 14 3 1 35- 9 31
2. Sportul Stud. 18 10 6 2 38-17 26
3. Dinamo 18 10 4 4 29-14 24
4. Univ. Craiova 18 10 3 5 21-16 23
5. Corvinul 18 9 2 7 47-23 20
fi. F. C. Argeș 18 7 5 6 18-21 19
7. Petrolul 18 5 9 4 16-21 19
«. „Poli* Tim. 18 8 1 9 34-31 17
9. Gloria 18 7 3 8 25-23 17

10. Cluj-N. 18 7 3 8 21-22 17
11. Chimia 18 7 2 9 22-22 16
12. F. C. Olt 18 5 5 8 19-26 15
13. A.S.A. 18 6 3 9 16-24 15
14. Rapid 18 6 3 9 21-30 15
15. S. C. Bacău 18 7 0 11 24-29 14
16. F.C.M. Bv, 18 6 2 10 11-35 14
17. Victoria 18 3 6 9 14-26 12
18. F. C. Bihor 18 3 4 11 14-36 10

Cristina Bădulescu 
pionatul European pentru ju
nioare, la prima sa ediție ofi
cială. Țârii noastre îi 
astfel, onoarea de a fl. 
zătoare de pîrtie tntr-o 
tiție menită să asigure 
nent emulația tinerelor 
ale șahului feminin de pe con
tinentul nostru.

nele dintre participante stnt 
de pe acum forțe recunoscute 
ale eșichierului continental șl 
mondial, tinere șahiste cu pal
mares remarcabil. Ne referim

Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

LOTUL DE RUGBY PENTRU PARTIDA CU SCOȚIA

^\\\\\\\\\\^^^^^ PROGRAMUL
| MARȚI

Șl ARBITRI
O

- GLORIA BUZĂUBacău : SPORT CLUB
(Gh. Constantin — Rm. Vîlcea; A. Morolanu și I. Coț — ambii 

din Ploiești)
București : VICTORIA - F.C. BIHOR
(I. Crăciunescu; I. Dogaru — ambii din Rm. VUcea și Gr. 

Macavei — Deva) — stadionul Dinamo
PETROLUL - RAPID

A. Nicolescu — ambii din Pitești șl I. Igna — 
Timișoara)

A.S.A.

Goantă marchează golul cu 
oare Rapidul a cucerit am
bele puncte puse în joc în 
fața Universității Cluj-Na
poca. în dreapta, Ciocan și 
FL Pop urmăresc, îngrijorați, 
faza Foto : Iorgu BĂNICA

Ploiești :
(A. Mustățea;

- UNIV. CRAIOVATg. Mureș
(iR. Matei; M. Niculescu șl T. Badea — toți din București) 

București : SPORTUL STUDENȚESC- F.C.M. BRAȘOV
(I. Tărcan — Tg. Mureș; I. Dlma — Sighișoara și V. Curt — 

Medgidia) — stadionul Sportul Studențesc
F.C. OLT - „POLI” TIMIȘOARA

M. Constantinescu și V. Alexandru — toți din 
București)

»U“

SPORTUL STUDENȚESC- F.C.M. BRAȘOV

Slatina :
(M. Stoenescu;

Cluj-Napoca :
(A. Gheorghe — P. Neamț; C. Carooan

— Brașov)
MIERCURI

- DINAMO
— Reșița și R. Petrescu

8
Rm. Vîlcea 
(Ș. Necșulescu;

JOI

CHIMIA
I. Tănase — ambii din

—- București)
- CORVINUL

Tîrgoviște și D. Petrescu

București :
(N. Dinescu; A. Mițaru — ambii din Rm. Vîlcea și M. Salomir

— Cluj-Napoca) — Stadionul Steaua
Toate meciurile încep la ora 15,30.

STEAUA - F.C. ARGEȘ

A fost alcătuit lotul reprezentativ de _ . 
ciului amical cu Scoția, care va avea loc la 29 
București 
fundaș) :

Hodorcă 
versitatea 
rie Cluj-Napoca), Lungu (Dinamo), . .. .
(C.S.M. Sibiu), Năstase (Sportul Studențesc), Ignat (C.S.M. Si
biu), Paraschiv (Dinamo), Tutunea (Dinamo), Murariu (Steaua), 
Giuglea (Farul), Moraru (R.C, Grivița Roșie), ȘL Constanta 
(Farul), Giucăl (Steaua), Stroe (R.C. Grivița Roșie), Carages 
(Dinamo), I. Constantin (Steaua), Băcan (Dinamo), Pașcu (Di
namo), Petru (Politehnica Iași), Tunam (Politehnica Iași), Mun
teanu (Steaua), Tufă (Dinamo). Antrenori : Valeria Irimeseu |t 
Mihai Naca, medic : dr. Petrs Bendin, masor : Nie. Nan.

(Steaua), Marin (R.C. Grivița Roșie), Voinov (Unl- 
Timișoara), Toader (Dinamo), Copil G.U* 18 Februa- 

David (Steaua), Becheș

REPREZENTATIVA DE HOCHEI (TINERET) A ROMÂNIEI
PLEACA AZI LA CAMPIONATUL

• De vorbă cu antrenorii echipei, Ion Bașa șl Florian Gheorghe
• Primul meci, joi, cu Norvegia, la Klagenfurt (Austria)
Cea mai grăbită să intre în 

focul competițiilor 
nale oficiale dintre cele 
selecționate de 
niori, tineret și 
te în pregătire 
neret. care. în 
azi, urmează să plece în Aus-

internațio- 
trei 

hochei — se- 
juniorl — afla- 
este cea de ti- 
cursul zilei de

După Campionatele de sală ale juniorilor I, In perspectiva sezonului in aer liber

MONDIAL

MULTI ATLETI1 1
Cedînâ o singură mare în

trecere din actualul sezon at
letic pe teren acoperit („repu
blicanele" juniorilor III, unei 
surate moldovene. Suceava), 
noua sală a municipiului Ba
cău a găzduit, sîmbătă și du
minică — in foarte bune con
diții —, Campionatele Naționale 
de juniori I, urmind ca, la 
sfirșitul acestei săptămîni, tot 
aici, să se consemneze înche
ierea sezonului, prin disputa 
celor mai buni juniori II. A- 
sumindu-și principalele compe
tiții din această iarnă, organi
zatorii băcăuani, sprijiniți cu 
atenție Si grijă de comisiile de 
resort ale federației, au început 
să capete experiență, derularea 
recentului concurs fiind evi
dent pozitivă, numărul foarte 
mare de eoncurenți (la 80 m 
băieți — 8 serii preliminare. 3 
semifinale, iar la 200 m — 36 
eoncurenți, cu serii contratimp, 
ca să dăm doar două exem
ple) fiind îndrumat cu compe
tență, in ordine șl disciplină, 
programul fiind respectat fără 
a se Impieta asupra perfor
mantelor.

Și, vorbind despre perfor-

campionatul similar de la Sap
poro, in Japonia, an rămas 
doar patru jucători : Bunda, 
caro este și căpitanul echipei. 
L. Qsata. Er3s șl N. Munteanu. 
In rest, numai nume noi, chiar 
juniori. Avem In lot jucători 
născuți și in 1969, ca D. Po
povic! și Voican. De altfel, tn 
apropierea vârstei de 20 de ani 
nu sânt decât cel patru amin
tiți. Multi dintre componenței 
fostei echipe au promovat bl 
prima garnitură, aceea de se
niori. Este vorba de Horvath 
și, în întregime, de linia a 
m-a de la Steaua, adică Daia— 
Herlea—K. Antal—Gliga—Șo
tron. Dintre el doar Sofroa a 
Împlinit 20 de ani. Cit de mult 
ar fl ridicat valoarea echipei 
noastre ceilalți patru I Cu cd. 
tindeam spre un Ioc în partea_ 
foarte superioară a clasamentu
lui. Dar dacă valoarea l-a 
propulsat ia lotul A, foarte 
bine. Ne bucură că selecționata 
de tineret și-a făcut datoria *1 
a dat jucători reprezentativei 
de seniori. De altfel, aceasta și 
este rațiunea unul 
neret".

— Cum ați făcut 
— Am chemat la 

sura posibilităților,___ .
plete de la câte o echipă, pen
tru la asigura omogenitatea for-

tria, mai precis la Klagenfurt, 
pentru a lua parte la CM. de 
tineret (selecționate de 20 de 
ani), grupa valorică B. In care 
hocheiștii noștri participă pen
tru a treia oară consecutiv.

I-am intihnit pe hocheiștii «âta 
selecționata de tineret și pe 
antrenorii lor, Ion Bașa și Flo
rian Gheorghe, zilele trecute, la 
patinoarul ,,23 August" din 
Capitală, unde disputau unul 
din multele meciuri de verifi
care susținute în compania for
mației reprezentative de seniori. 
Rezultatul (8—4 în favoarea 
seniorilor) contează mai pufin. 
Mai mult interesează că echi
pa se mișcă destul de bine, că 
acțiunile de atac au consisten
tă, dar și faptul că apărarea se 
arată destul de vulnerabilă. 
După joc am stat de vorbă cu 
cei doi antrenori. Lată păre
rile „principalului" Ion Bașa : 
„Ne prezentăm la întrecere cu 
o echipă tânără, a cărei medie 
de vîrstă este de 18 ani și 8 
luni, deci eu mult sub limita 
la care aveam dreptul, cam
pionatul la care urmează să 
participăm fiind deschis jucă
torilor de 20 de ani. De altfel, 
din echipa care ural trecut, 
tot in martie, a luat parte la

MULTE SPERANȚE...
pentru prima ediție a Campio
natelor Mondiale de juniori 
(iulie. Atena) — Corina Ro
șiorii, sprintera nr. 1 a țării 
în acest moment, și, respectiv, 
Alina Astafei, toate celelalte 
au stat sub semnul unui 
pregnant echilibru ; chiar dacă 
diferența de vîrstă între com
petitori era uneori de 2—3 ani 
(care contează la nivelul ju
niorilor), pe podium ureînd, 
de altfel, și juniori II (de e-

Paul SLAVESCU

nu

Șl ATLETE,
mante — ținind cont că în a- 
ceastă perioadă acestea
constituie un scop în sine, d 
„rezultate intermediare" ale u- 
nul sezon aflat în plină des
fășurare, vizînd marile compe
tiții atletice din aer liber, din 
vară — vom sublinia în pri
mul rind evidenta poftă de 
concurs a întregului detașa
ment juvenil. Astfel, cele șase 
noi recorduri republicane de 
sală ale juniorilor I (care au 
însă— șapte autori : 60 mg
fete : Daniela Neaga — 8,62 s 
și. apoi, Florina Neder — 8,46 
s ; 800 m fete : Iuliana Enă- 
chioiu șl Denisa Zăvelcă — 
2:11,40 ; înălțime fete : Alina 
Astafei — 1,86 m ; 200 m bă
ieți : Valentin Chiriac — 22,97 
■ ; 1500 m : Valentin Coroja 
— 3:55,92) și cele (mai multe) 
ale juniorilor II, stabilite in 
timpul celor trei reuniuni, au 
fost un corolar firesc al unor 
întreceri deosebit de populate 
și. tn marea lor majoritate, 
spectaculoase. De fapt, cu ex
cepția probelor de 60 m și 
înălțime fete, dominate net de 
două atlete care și-au depus 
cu mari speranțe candidatura

(Continuare in pap 2—3)

O ETAPĂ CU SURPRIZE LA

lot de ti-

selecția T
Iot* in mi- 
linJi conț

Mircea TU DORAN

(Continuare lit pag. a 4-a)

LUPTE LIBERE

Ieri, fn meci amical de volei (m)

DINAMO - LEGIA VARȘOVIA 3-0
In această săptămlnă se află tn București echipa de volei 

masculin Legla Varșovia — prima tn clasamentul campionatu
lui polonei conducted ta prezent cu un avans de 3 puncte. 
I.egia va juca astăzi, marți, și Joi două partide cu steaua 
Incepted de la ora 15,30 ta Sala Agronomia.

Ieri. Legia Varșovia a susținut o partidă amicală cu Dinamo 
București. Scor final : 3—« (11, ia, S) pentru Dinamo.

in cea de a doua etapă 
Diviziei A de lupte libere 
fost înregistrate câteva

a 
au 

_  _______ _____ mari 
surprize : tinerele echipe Oțe
lul Călărași. Electra București 
și Voința CluJ-Napoca au re
purtat succese in fata onor 
formații redutabile. Iată câte
va amănunte *1 rezultatele

BUCUREȘTI. O reuniune 
trei formații bune nu putea 
se soldeze decît cu partide 
calitate. Ne referim la triun
ghiularul din Sala Steaua la 
care s-au aliniat echipa gazdă, 
multiplă campioană republi-

Tindrul Dumitru Buleandră 
(Stea-ua) finalizeazi spectacu
los un „rebur* tn meciul cu 
Eugen Tepeș (U.M. Timișoara)

Foto: Aurel D. NTSAGU

cu 
să 
de

cană. ASA Oradea, situată pa 
locul n la seria sa Ia ediția 
de anul trecut, și UM Timișoa
ra, clasată pe locul ▼.
nu se punea în discuți 
un moment șansa Stelei, 
altfel, ea a domina* autoritar 
ambele Intîlniri și rezultatei* 
categorice de 9—1 în favoarea 
sa ne scutesc de amănunte. Se 
cuvine doar să-l remarcăm pa 
unii luptători steliști, care au 
finalizat 
tehnice: 
(cat. 52 
(62 kg),
(74 kg), _ . .
și VasBe Pușcașu (130 kg).

Cel ma( interesant meci 
fosrt, neîndoios, ultimul : ASA-

Costin CHIRIAC

frumoase procedee
Dumitru Drăghâd 

kg). Cătălin Băjenarn 
Dumitru Buleandră 

Ciprian Radu (100 kg)

(Continuare în pag. 2—3)



In campionatul Icminin de votci - Divizia A CARPAȚI SINAIA, PERFORMERA ETAPEI LA POPICE JUDOKJ
SURPRINZĂTOAREA VICTORIE A FARULUI CONSTANTA

ASUPRA ECHIPEI
Turneele Cu nr. 4 ale cam

pionatului feminin de volei — 
Divizia A — au continuat la 
Constanta (locurile 1—6) si 
București (grupa secundă) cu 
partidele etapei a doua :

CONSTANȚA. 10 (prin tele
fon). în deschiderea turneului 
fruntașelor, în meciul dintre 
formațiile bucureștene. Dinamo 
a învins pe Flacăra Roșie cu 
3—1 (4, 13, —6, 3), partida o- 
ferind două seturi frumoase, de 
joc de calitate, cu faze lungi, 
spectaculoase. După ce cam
pioanele s-au plimbat pur și 
simplu în primul set și păreau 
să se îndrepte spre o victorie 
comodă si categorică, Flacăra 
Roșie, care prezentase mari 
carențe la preluare, și-a sporit 
concentrarea la aceste execuții, 
a forțat serviciul si a ieșit mai 
decisă la joc. Cu recunoscuta-i 
mobilitate în apărare, echipa lui 
S. Chiriță a reușit chiar să 
Încline balanța în favoarea sa 
conducînd în setul al doilea cu 
11—i, dar ratind incredibil fi
nalul. De la învingătoare s-au 
detașat Doina Moroșan (cea mai 
In formă de pe teren), Victoria 
Banciu, Otilia Szenkovics si 
Daniela Coșoveanu ; de la în
vinse au evoluat mai bine Cris
tina Anton și Viorica Bîrsăș- 
teanu.

Galeria constănțeană a fost 
apoi mulțumită, echipa sa favo
rită, Farul, furnizind o mare 
surpriză atît prin calitatea 
jocului practicat în toate 
compartimentele, cît si prin 
scotiil net : 3—0 (9, 9, 11) cu 
care a surclasat pe CSU Galați, 
de data aceasta o mare decep
ție. Elevele lui O. Dimofte 
eu forțat cu înțelepciune ser
viciul, au fost atente atît Ia 
preluare, cît si în apărare. E- 
xemplar dinamizate de Doinița 
Dimofte s-au ridicat cu mult 
deasupra vicecampioanelor. în
vingătoarele au folosit forma
ția : Marinela Neacșu, Doinița 
Dimofte, Viorica Geapana, E- 
Icna Cucoș, Mădălina Cîorbaru, 
Elena Bălan. De la învinse, 
doar Daniela Dinică a făcut — 
parțial — față jocului.

în ultimă partidă Universita
tea CFR Craiova — CSM Li
bertatea Sibiu 3—0 (8, 2, 9). 
S-au remarcat : Violeta Dinu,

C.S.U. GALAȚI
Monica Șușman, Carmen 
Cuejdeanu (U), respectiv Teo
dora Mareș. Arbitraje corecte 
V. Valentin — C. Ion, Ov. Pop 
— E. Ududec, D. Dobrescu — 
V. Valentin. în programul de 
marți, de la ora 15 : Dinamo 
(44 p) — CSM (37 p); CSU (43 
p) — Universitatea (46 p) ; 
Farul (36 p) — Flacăra (37 p).

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

BUCUREȘTI. Primul joc al 
turneului, desfășurat în sala O- 
limpia Cocurile 7—12), a adus 
față în față pe Dacia Pitești 
(lidera grupei) si Penicilina 
Iași. De această dată piteșten- 
cele au dezamăgit, părind o- 
bosite. Ele au evoluat șters, e- 
xact cînd, de cealaltă parte a 
fileului. ieșencele — cu Gabrie
la Coman „argint viu" — jucau 
cu multă ambiție. Astfel, după 
două ore de joc, Penicilina — 
de la care s-a mai remarcat 
Marcela Olteanu — a obținut 
victoria cu 3—2 (—7, 3, —6, 
15, 13). Foarte bun arbitrajul. 
A. Dragomir — V. Ionescu.

în continuare, victorie fru
moasă — dar mai ales utilă — 
a Calculatorului București, în 
dauna Științei Bacău : 3—1 (3, 
—14, 11, 7), obținută după o par
tidă plăcută în care a impre
sionat ambiția bucureștencelor, 
inspirate și dezinvolte în atac. 
Merite speciole pentru Carmen 
Pascu si Elena Neguiescu, e- 
fectiv cele mai bune de pe 
teren. De la Știința am remar
cat doar pe Daniela Buhlea. 
Bun arbitrajul prestat de M. 
Rotaru — C. Oprea.

Ultima partidă a zilei a adus 
față în fată pe Rapid Bucu
rești și Chimia Rm. Vîlcea Din 
păcate, cele două combatante 
n-au reușit să ofere decît un 
spectacol mediocru, în care doar 
Rapid a mai arătat cite ceva, 
cîștigînd în circa o oră de joc 
cu scorul de 3—0 (7, 5, 14). Ar- 
tizanele victoriei au fost ileana 
Tîrnoveanu, Georgeta Popescu, 
Daniela lacob și Veronica 
Șerbu. Corect arbitrajul bri
găzii : M. Stamate — P. Pițur- 
că. Marți de la ora 12 : Chimia 
(44 p) — Dacia (47 p) ; Știința 
(35 p) — Rapid (37 p) ; Peni
cilina (41 p) Calculatorul (39 p).

Modesto FERRARINI

Returul campionatului Diviziei 
A la popice are un început deo
sebit de atractiv, cu numeroase 
surprize. Și în etapa a doua, 
de simbătă, s-au Înregistrat cî
teva rezultate neașteptate, ca 
de pildă înfrîngerea unor favo
rite pe propriile lor arene. Din
tre aceste surprize se detașează 
victoria echipei feminine Gloria, 
în derbyul bucureștean, asupra 
formației Voința, fruntașa seriei 
Sud, precum șl evoluția ’
așteptări a popicarilor de 
Carpațl Sinaia în meciul de 
București, 
toamnă a 
trebuit să 
să în fața 
în prima .
Au mal reușit să cîștige în de
plasare C.S.M. Reșița (f) șl Au
rul Baia Mare (m). Iată rezul
tatele etapei:

FEMININ a VOINȚA 
REȘTI — GLORIA ---
2468 .....................
3—3) 
două schimburi 
egal: 
conducerea Voința cu 17 
dar, In ultimul schimb, rezulta
tul foarte bun al Anei Petres
cu — 442 p d (adversara ei 
Georgeta Moise a punctat doar 
398) a Înclinat balanța In favoa
rea Gloriei. De la Voința cele 
mal mari cifre le-au avut Elena 
Andreescu — 443 și Elena Pană
— 431. De la învingătoare 
mal remarcat Margareta 
neanu cu 438 p.
resp.) a VOINȚA
— C.S.M. REȘIȚA 
(3—3). Prima înfrîngere 
șorencelor pe arena lor 
campionat. La „Izolate", 
perioare reșițencele: 
care au avut in Stanca 
mal precisă jucătoare.
gazde o singură concurentă cu 
peste 400 p d, Davițolu — 414. 
(C. Cretu-coresp.) a RAPID 
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAlCOI 2413 — 2373 (3—3). Meci 
viu disputat, în care prahoven- 
cele au fost la un pas de vic
torie. Scorul a fost decis de jo
cul ultimei perechi: Plnțea — 
Oprescu 429—373! (N. ștefan —
coresp). • ELECTROMUREȘ TG. 
MURES — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2406—2394 (2—4). Victo
ria mureșencelor se datorează 
comportării foarte bune a Doi
nei Țșgean — 430. De la bra- 
șovence s-a evidențiat Mariana 
Radu cu 411 p d. (I. Păos — 
coresn.) a VOINȚA PLOIEȘTI
— VOINȚA CONSTANTA 250S—
2258 (6—0) a VOINȚA TG. MU
REȘ — U.T. ARAD 2489—2344 
(5—1) « LAROMET BUCUREȘTI
— METROS! BRAȘOV 2533—2398
(5—1) a VOINȚA ODORHEIU 
SECUIESC — VOINȚA CRAIO
VA 2410—2341 (4—2) a CON
STRUCTORUL GHERLA — VO
INȚA ORADEA 2106—2246 (5—1).

peste 
la 
la 
de 

a 
se recunoască învin- 
acestul sextet modest 
parte a competiției.

cu Olimpia (lidera 
seriei Sud), care

- 2495 p d
Joc foarte
1639—1639,

BUCU- 
BUCUREȘTI 

(scor individual 
echilibrat. După 
scorul a fost 
apoi a preluat 

,bețe“,

s-a 
cătl- 

(A. Soare-co- 
TIMIȘOARA 

2290—2312 
a timi- 
in acest 
net su- 
729—688, 

(423) cea 
De la

SURPRIZE LA LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

UM. CSnd, după întîlnirile de 
la primele cinci categorii» ti
mișorenii reușiseră să se deta
șeze cu 4—1, puțini dintre cei 
prezenți mai stăteau la îndoia
lă în privința echipei învingă
toare. Ou toate acestea, în 
continuare, orădenii — la capă
tul unor partide extrem de dis
putate — au reușit să câștige 
meci după meci șl, in final, să 
obțină și victoria pe echipe cu 
6—4 ! Au punctat : B. Poiană 
(cat. 48 kg). D. Poiană (52 kg), 
M. Roșu (62 kg) și O. Mioc 
(68 kg), pentru UM Timișoara, 
M. Boroș (57 kg), D. Apostu 
(74 kg). A. Dorobăț (82 kg), M. 
Băbțan (90 kg), P. Costanda- 
che (100 kg) și H. Klein (130 
kg) pentru ASA.

Consemnăm, în încheiere, 
foarte buna organizare a gaz
delor și arbiitrajele corecte 
prestate de Vasile Coman 
(București) și Mircea Filip 
(Iași). A surprins neplăcut ab
sența arbitrului gălătean Mihai 
Bontea.

★
în Sala Semănătoarea, Vul

can București s-a impus cu ușu
rință în prima partidă, 9—1 cu 
Vagonul Caracal, dar a trecut, 
totuși, prin emoții în cea de a 
doua : 6—4 cu Nicolina Iași. 
Formația ieșeană a dispus de 
Vagonul cu 9—1.

CONSTANȚA. Cum era de 
așteptat, întrecerile din loca
litate au fost dominate de pu
ternica echipă constănțeană 
Hidrotehnica. Trebuie subliniat 
că succesele acestei formații 
sîn.t cu atît mai valoroase cu 
cit nu mai puțin de șase din 
cel zece luptători se află încă 
la vîrsta junioratului ! Hidro
tehnica a dispus, mai întîi, de 
CL Tg. Jiu cu 6—4 și apoi de 
CSM Craiova cu 7—3. în cel 
de al treilea metis formația din 
Tg. Jiu a obținut o victorie la 
scor. 9—1, cu echipa craiovea- 
nă. (C. POPA — coresp.).

ORADEA. Vicecampioana tă
rii, Dinamo Brașov, s-a impus 
autoritar în triunghiularul cu 
înfrățirea Oradea (8—2) și Vii
torul Gheorgheni (10—0). Tot 

la scor s-a încheiat și partida 
dintre înfrățirea și Viitorul :

9—1 pentru gazde. (L GHIȘA— 
coresp.).

BRAȘOV. Triunghiularul din 
localitate n-a fost atît de in
teresant pe cît se aștepta, de
oarece tînăra echipă Construc
torul Tg. Mureș, debutantă în 
primul eșalon, nu s-a prezen
tat bine pregătită, fiind ,,o 
pradă ușoară" pentru rutinate
le sale adversare. Steagul Roșu 
Brașov șl Constructorul Hune
doara, de care a fost învinsă 
net cu 10—0. Nici întâlnirea 
dintre cele două formații în
vingătoare n-a fost la înălți
me. Hunedorendl — nemulțu
miți de faptul că luptătorul lor 
de la categoria 68 kg I. Boca 
fusese descalificat cînd scorul 
le era favorabil cu 3—2 — s-au 
retras din concurs ! tn cele din 
urmă, brașovenii au câștigat cu
7— 3. (C. GRUIA — coresp.).

TÎRGOVIȘTE. Cinci partide 
frumoase și de bun nivel teh
nic. Spre satisfacția localnici
lor. C.S. Tirgoviște a aivut o 
comportare foarte bună» reu
șind să obțină victorii în toate 
cele trei meciuri susținute : 
9—1 cu IOB Balș, 7—3 cu 
URBIS București și tot 7—3 cu 
Danubiana București. în cele
lalte două întâlniri : Danubia
na—IOB 6-4 și URBIS—IOB
8— 2. (M. AVANU — coresp.).

TG. JIU. O mare surpriză in 
triunghiularul din localitate. 
Este vorba de victoria tinerei 
echipe Electra București, obți
nută în fața puternicei forma-

ții Jiul Petrila, prezentă anul 
trecut la turneul final : 6—3.
Deosebit de disputate au fost 
partidele dintre Electra și Glo
ria Pandurii Tg. Jiu (5—5) și 
Jiul — Gloria (5-4). (P. CRIS- 
TEA — coresp.).

SATU MARE. O reuniune cu 
cinci meciuri interesante. Gaz
dele UNIO au susținut două 
partide pe care le-au câștigat : 
8—2 cu Metalul IURT Lugoj 
și 6—4 cu Voința CIuj-Napoca. 
Celelalte rezultate : Voință cu 
Armătura 8—2 (!) și cu Meta
lul IURT 9—1 (!). Armătura — 
Metalul IURT 8—2 (Z. KO
VACS — coresp.).

TG. MUREȘ. Două formații 
locale și alte două oaspete au 
furnizat meciuri viu disputate. 
Rezultatele : Mureșul Tg. Mu
reș cu CSM Sf. Gheorghe 8—2 
și cu Lemnarul Odorhei 5—4 ; 
CSM cu Comerțul Tg. Mureș 
7—3 și cu Lemnarul 3—6 ; Lem
narul — Comerțul 6—2. 
ALBU — coresp.)

ARAD. Deși a prezentat 
mai puțin de șase juniori 
formație. Rapid Arad a avut o 
comportare frumoasă : 9—1 cu 
Precizia Blaj și 5—5 cu CSM 
Reșița. în ultimul med : CSM— 
Precizia 8—2. (O. BERBECA-
RU — co-resp.).

GALAȚI. Comportare peste 
toate așteptările a tinerei echipe 
Oțelul Călărași (debutantă în 
Divizia A) : 8—2 cu Progresul 
Brăila și 7—3 cu Viitorul Vas
lui ! Celeilalte rezultate : Du
nărea Galați cu Viitorul 7—3 și 
cu Progresul 5—5 ; Progresul — 
Viitorul 6—4. (Gh. ARSENIE — 
coresp.).

(C.

nu 
în

ADMINISTRAȚIA DE
ClȘTIGURlLE TRAGERII PRO- 

NOEXPltES DIN 5 MARTIE : cat. 
1 : 1 variantă 100% autoturism 
Dacia 1300 (70 000 lei) șl 3 va
riante 25% a 17 500 lei ; cat. 2 : 
1 variantă 100% a 6 747 lei șl 30 
variante 25% a 1 667 lei ; cat 3 : 
20 variante 100% a 1 274 lei șl 100 
variante 25% a 319 lei ; cat. 4 : 
162,25 a 353 lei ; cat. 5 : 414,75 a 
138 lei ; cat. 6 : 12 123,75 a 40
lei ; cat. 7 : 279 a 200 lei ; cat. 6: 
5 727,25 a 40 lei. Report categoria 
1 : 62 912 lei.

Autoturismul Dacia 1300. a fost 
obținut de Ionescu Valeria din 
Făgăraș, jud. Brașov.

Doar o singură jucătoare a de
pășit granița celor 400 p d — 
Berclu, de la gazde, 428 (A. Sa
bo — coresp.) • VOINȚA GA
LAȚI — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2496—2396 (6—0). Victorie clară a 
gălățencelor, ele avlnd cea mal 
productivă jucătoare în Elena 
Chiriloiu — 445. De la Olimpia 
nici o concurentă n-a atins 400 
p. (Gh. Arsenie — coresp.)

MASCULIN a METALUL RO
MAN — RULMENTUL BRAȘOV 
5243—5070 (5—1). Cu prilejul a- 
cestui joc s-a inaugurat noua 
instalație automată de ridicare 
a popicelor, cu fișaj electronic, 
realizată de specialiștii romaș- 
cani! Cel mal eficienți jucători 
au fost: Tiron — 927 șl, respec
tiv, Tismănar — 884. (M. Chi-

. riac — coresp.) * OLIMPIA 
BUCUREȘTI — CARPAȚI SINA
IA 4999—5027 (2—4). După evo
luția primilor doi jucători, O- 
Umpia conducea cu 65 p, dar 
sinălenii au avut un final re
marcabil șl au cîștlgat. Cele 
mai multe nopice le-au doborit 
Tudor — 879 șl. respectiv, Ovl- 
diu — 877. (P. Ignatencu — co
resp.) e. METALUL HUNEDOA
RA — VICTORIA TIMISOARA 
5122—4884 (5—1). Joc la discreția 
hunedorenilor care au avut In 
Țălnar — 899 cel mai bun rea-

la Învinși, doarllzător. De
Matno — 848 a reușit un punc
taj mai bun. (1. ’
a GLORIA BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL GALAȚI 5186—4941 
(5—1). Victorie meritată a cam
pionilor, net superiori tot tim
pul partidei. Principalii realiza
tori: Andrei — 924 șl, respectiv, 
Lebădă— 864. (O. Guțu — co
resp.) a C.F.R. CONSTANȚA — 
CHIMPEX CONSTANȚA 5013— 
4782 (4—2) a CONSTRUCTORUL
TG. MUREȘ — INDUSTRIA STR- 
MEI CIMPIA TURZII 5232—5081 
(5—1) a UNIO SATU MARE — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5170—5064 (4—2). Fruntașa seriei
Nord a suferit o Înfrângere se
veră, echipa Unio fiind mal o- 
mogenă. Cei mai productivi: 
Pop— 906. Blciușcă — 906, res
pectiv, Fekete — 871 șl Silves
tru — 868. (Z. Kovacs — coresp.) 
a TEHNOUTILA.T ODORHETU 
SECUIESC— AURUL BATA MA
RE 5022—5107 (2—4). Aurul,
avlnd clțlva jucători mal valo
roși a cîștlgat pe merit. Cele 
mal mari punctaje le-au avut 
Boariu (A) — 911 și Miklos (T) 
—890. (A, Pialosra — coresp.) a
CHIMICA TTRNAVENI — C.F.R. 
TG. MUREȘ 5300—5215 (5—1) a 
PETROLUL CTMPINA — LARO- 
MET BUCUREȘTI 4993—4941 (4—2)

Vlad — coresp.) NO
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PATINATORII ARTISTICI JUNIORI ȘI-AO DESEMNAT I
După trei zile de întreceri, 

duminică s-au încheiat — la 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală — Campionatele Naționa
le de juniori la patinaj artistic. 
Au fost decernate patru tit
luri : junioare I și II, juniori 
I și II. în general, concursul a 
plăcut, fiind „presărat" cu cî- 
teva exerciții valoroase. A sur
prins, în schimb, neplăcut, nu
mărul extrem de mic de con
cur enți — 20, din care mai 
mult de jumătate au fost copii 
(desigur, orice concurs este un 
cîștig pentru ei), prezenți și în 
urmă cu o săptămînă la Gheor
gheni, la concursul republican 
rezervat lor.

Grațioasa Grety Marton a 
dominat categoria junioarelor 
mici, singura unde a existat 
realmente o întrecere. „Bătălia" 
s-a dat însă de la locul al doi
lea în jos, intre speranțele pa • 
tinajului nostru artistic, care se 
numesc Beatrice Kurceakovski, 
Crenguța Aiecu, Raluca Duda, 
Fabiola Vișinoiu, clasate în a- 
ceastă ordine. Aiecu a prezentat 
un program liber foarte bun, 
cu un valoros dublu Axei. A 
lipsit din confruntarea directă 
Marina Bellu, înscrisă la cate
goria superioară (?!), unde nu

a avut, practic, decît o adver
sară : Nicoieta Cimpoieșu. Con
siderăm că ratările_ patinatoa
relor 
tuate
2 — 
lipsei

Juniorii mici s-au luptat în 3, 
Luiș Taifas si Sebastian Gheor
ghiu, clasîndu-se în această or
dine pe primele două locuri. 
Marian Prisăcaru si Zsolt Ke- 
rekes au câștigat la pas cate
goria juniorilor mari (deși sint 
tot juniori II), la care au fost 
înscriși și în ultimul moment 
pentru a o... salva. Toți patru 
au avut evoluții sigure, aplau
date.

Rezultate tehnice : juniori n
— 1. Luiș Taifas (ICEMENERG
— CO IMF) ; 2. Sebastian
Gheorghiu (ICEMENERG) ; 3.
Cornel Ivan (C.S.Ș. Steagul ro
șu Brasov) ; junioare II — 1.
Grety Marton (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) ; 2. Beatrice Kurceakovski 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc — CO 
IMF) ; 3. Crenguța Aiecu (C.S.Ș. 
Triumf București) ; uniori I — 
1. Marian Prisăcaru (C.S.Ș. 2
Galați — CO IMF) ; 2. Zsolt 
Kerekes (C.S.Ș. Miercurea Ciuc
— CO IMF) ; 3. Felix Sinitean 
(C.S.Ș. Timișoara) ; ' junioa-

Cimpoieșu și 
pe locurile 1 
se datorează 
de motivație.

Bellu — si- 
și respectiv 
în principal

re I — 
(icemene: 
(C.S.Ș. Tri 
Andreea 
Triumf Bu>

cr ’
DIVIZIEI

ÎNTRECERILE DE SALĂ ALE ARCAȘILOR»

® Aproape 100 de sportivi participanfl

în sala de atletism din Iași 
s-au desfășurat întrecerile 
Campionatelor Naționale indoor 
de tir cu arcul pentru seniori și 
juniori. Pe listele de înscriere 
au figurat aproape 100 de spor
tivi, reprezentând 13 cluburi și 
asociații sportive din țară. în
trecerile s-au ridicat la un ni
vel valoric, acceptabil, oficialii 
înregistrlnd în final un număr 
de șase noi recorduri de sală.

REZULTATE TEHNICE, se
nioare : 1. Gabriela Coșovan
(Voința Rădăuți) 1100 p (nou r. 
naț.) ; sportiva a realizat un 
nou record național și la dis
tanța de 25 m, cu 546 p, 2. 
Marina Prelipceanu (Voința Ră
dăuți) 1096 p„ " ‘
(Steaua) 1082 ,. , . .
Voința Rădăuți 3244 p., 2. Mi
nerul Aninoasa . 
ința Satu Mare 2703 p.

Tănase

1085 p. ; juniorae I : Mihaela 
Puiu (C.S.M. Iași) 1031 p, nou 
record național ; sportiva a rea
lizat un nou record național și 
la 2x25 m, cu 522 p. întrece
rea pe echipe a revenit, la ju
niori I, formației C.S.M. IAȘI, 
cu 3067 p„ iar la junioare 
formației C.S.ș. Rădăuți, 
2909 p.
Alexandru NOUR — coresp.

I. cu

1. STEAUA
2. CSM Sil
3. Șt. Petro
4. Grlvlța B
5. Rulm. Bl
6. CSM S
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9. T. C. I 

10. Loc. Paș
S

1. DINAMC
2. Farul
3. Șt. Baia
4. Cont. B
5. Pollt. laț
6. Rapid
7. Mașini (3
8. Gl. Arao
9. Univ. Ti)

10. Hldr. Fo
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MULTI ATLETI, MULTE» » 7
(Urmare din pag 1)

3. Aurora Chin 
p. ; echipe 1.

2774 p„ 3. Vo- 
; seniori: 

1. Robert Tănase (Olimpia 
București) 1113 p„ 2. Ion Călin 
(Voința Satu Mare) 1107 p„ 3. 
Gheorghe Birzu (Voința Satu 
Mare) 1101 p. ; echipe ; 1.
Olimpia București 3251 p. Iată 
și campionii categoriei juniori
lor : juniori II : Cristofor Po- 
povici (C.S.M. Iași) 948 p. ; ju
nioare II : Olimpia Mariduo 
(C.S.Ș. Rădăuți) 952 p ; juniori 
I : Florin Iliescu (C.S.M. Iași)

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZ1, MARȚI, ESTE ULTIMA 
ZI PENTRU PROCURAREA BI
LETELOR LA TRAGEREA „MA
RILOR CtȘTIGURI" PRONOEX- 
PRES, de mâine miercuri 

martie 1
In cadrul celor 3 extrageri, 

două faze, cu uh total de 
numere extrase, partlcipanții 
posibilitatea, juclnd la această 
Interesantă tragere, de a obține 
ciștlguri importante în autoturis
me „DACIA 1300“ (la ambele 
faze), mari sume de bani, pre
cum și excursii în R. P. Ungară. 
Reamintim cîteva dintre caracte
risticile tehnice ale acestei tra
geri : faza I (obișnuită), formată

12
în
18

au

dln 2 extrageri „legate", ea la 
orice tragere săptăminală, prima 
de 6 numere extrase din 45 șl 
a doua, efectuată In continuare, 
de 6 numere extrase din restul 
de 39. Faza a n-a, a „Marilor 
ciștlguri", va consta dlntr-o sin
gură extragere de 6 numere din 
45. Biletele de 25 lei varianta 
participă la toate cele 3 extra
geri șl pot obține ciștlguri cu
mulate la ambele faze. Important 
de reținut că, la faza a n-a, 
categoria B, se asigură dștlgul 
de minimum 3 500 lei, tn cadrul 
căruia o excursie în R. P. Un
gară și eventuala diferență In nu
merar.

xemplu, săritoarea în lungime 
Mirela Belu, semifondista De- 
nisa Zăvelcă, hurdlerii Florina 
Neder și Mircea Oaidă, fon- 
dista Simona Staicu), cei care 
abia la sfârșitul acestei săptă
mâni urmează să-și desemneze 
campionii...

Cea mai frumoasă întrecere 
a constituit-o ultima serie a 
cursei de 800 m fete (contra
timp), disputată intr-un ritm 
susținut și Încheiată, la foto
grafie, cu un nou record re
publican — 2:11,40. A câștigat, 
prin decizia judecătorilor, căci 
timpul anunțat a fost același, 
Iuliana Enăchioiu (C.S.Ș. Ști
ința Fălticeni — 17 ani), reve
lația probei și cea care a con
dus tot timpul, în fața Denisei 
Zăvelcă (C.S.Ș. Voința Slatina 
— 16 ani), o mare speranță a 
semifonduluâ românesc. De alt
fel, șl alergările pe distanțe 
lungi au relevat alte două ti
nere talente : Simona Staicu 
(C.S.Ș. Cetate Deva — 15 ani), 
dublă învingătoare, la 1500 și 
3 000 m (performantă realizată 
la băieți de sprinterul Valentin 
Chiriac, C.S.Ș. 4 București, 18 
ani. Ia 60 șl 200 m) și Vasile 
Miron (Gloria Bistrița — 16 
ani), cîstigător la 3 000 m.

Rezultate tehnice: FETE — 
400 m: Camelia Lateș (C.S.Ș.A.

Cj-Nap.) 
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ÎN RiNDULl A DECIS ■V

DE JUNIORI I Șl PTNAtTV-Ul RATAT
peanu), care au prezentat ta 
concurs juniori talentațl șl foarte 
bine pregătiți, unii dintre el reu
șind să devină campioni ai țării.

In afara unor sportivi a că
ror valoare era cunoscută, cum 
slnt orădenil Petru Opriș șl Flo
rin Lascău (ultimul a realizat o 
partidă remarcabilă In compania 
blstrlțeanulul Ioan Pop), au apă
rut o serie de juniori foarte 
bine dotați pentru această dis
ciplină sportivă, cum slnt Radu 
Matușca (Voinicelul ICEMENEIRG 
Buc.), Dragoș Anton (CSȘ Dina
mo Brașov), Cristl Hasegan (CSȘ 
1 Constanța), care l-au Indntat 
pe cel prezențl prin cunoștințele 
tehnice și dîrzenla cu care și-au 
apărat șansele.

înainte de a consemna toți cam
pionii șl judokanil clasați pe pri
mele locuri, se cuvine să amin
tim buna organizare a campio
natelor, asigurată de gazde, In 
rlndul cărora comisia județeană 
de specialitate a avut un rol 
principal.

I
I
I
I
I
I 
I

Iată primii clasați la JUNIORI 
n : cat. 40 kg : 1. Radu Matușca 
(Voinicelul ICEMENERG Buc.), 
2. G. Dragomlr (CSȘ Gh. Gheor- 
ghlu-Dej), 3. Gh. Colibei (CSȘ 
Sibiu) și C. Neață (Viitorul A- 
lexandrla) ; cat. 44 kg : ~ '
Vitan (CSȘ Sibiu), 2. 
(Energia Buc.), 3. L. 
(Voinicelul ICEMENERG 
Al. Vălean (CSȘ Aiud) , __  „
kg : 1. Dragoș Anton (CSȘ Di
namo Brașov), 2. L. Olaru (Vii
torul Pitești), 3. M. Borțănolu
(CSȘ 1 Buc.) șl L. Robu (Uni
rea Focșani) ; cat. 53 kg : 1.
Gheorghc Brunchea (CSȘ Sibiu),
2. T. Balosz (CSȘ Miercurea 
Clue), 3. I. Nastravel (Viitorul 
Pitești) și Gh. Stana (CSȘ Ora
dea) ; cat. 62 kg : 1. Cristi Ha
segan (CSȘ 2 constanța), 2. B. 
Marin (CSȘ 1 Buc.), 3. F. Gyor- 
gy (Pionierul Oradea) șl C. He- 
lerman (CSȘ Deva) ; cat. 70 kg : 
1. Adrian Croitoru (Unirea Foc
șani), 2. S. Ifrlm (Celuloza Aiud),
3. S. Albert (CSȘ Dinamo Bra
șov) șl M. Negoiță (CSȘ 2 Ga
lați) ; cat. +70 kg : 1.. Gheorghe 
Techer (Spartac Oradea), 3. M. 
Avădanei (CSS Gh. Gheorghlu- 
Dej), 3. St. Ghinescu (Chimia 
Tr. Măgurele) șl D. Neață (Vo
ința Alexandria).

1. Sorin 
I. Luca 
Păulescu 
Buc.) și 

; cat. 48

JUNIORI I : cat. 53 kg : 1. Lu
cian Marin (IACEJD Buc.), 2. L. 
Manole (CSȘ Gh. Gheorghlu- 
Dej), 3. C. Mihal (Energia Buc.) 
șl E. Turicel (Viitorul Pitești) ; 
cat. 57 kg : 1. Richard Pîrvu
(CSȘ 2 Constanța), 2. Z. Tezari 
(Spartac Oradea). 3. D. Agapie 
(Dinamo Brașov) șl C. Mihal 
(CSȘ 1 Buc.) ; cat. 62 kg : 1.
Gabriel Rupert (Nltramonia Fă
găraș), l. C. Lungu (CSȘ 1 Buc.), 
3. P. Buglea (Pionierul Oradea) 
și C. Stan (Metalul Aiud) ; cat. 
68 kg : 1. Adrian Szekely (Oțelul 
Tîrgoviște), 2. Al. Enciu (Ener
gia Buc.), 3. V. Gheorghiță 
(IACED Buc.) ți M. Penciu (CSȘ 
2 Galați) ; cat. 73 kg : 1. Mihaly 
Balogh (Voința Tg. Mureș), 2. 
F. Comănescu (Viitorul Pitești), 
3. G. Grigore (Celuloza Adjud) 
si H. Torok (CSȘ Miercurea 
Ciuc): cat. 83 kg: 1. Florin Lascău 
(Spartac 
Bistrița), 
teștl) șl 
viște) ; ' 
Opriș 
Benczlk (Gloria Arad), 3. 
vid (CSȘ Sibiu) șl I. 
(Spartac Oradea).

Oradea). î. I. Pop (CPL 
Barbu (CSM Pi- 

Tirgo- 
Petru 
2. Z.

C. Da- 
Nazer

3. A.
R. Ivan (Oțelul 

cat. +83 kg: 1.
(Spartac Oradea),

Mihai TRANCA

Răducă (C.S.Ș. 4 Buc.) 
L Pop (C.S.Ș. 5 Buc.) 
1500 m: V. Coroja
3:55,92, C. Gavrllă 
3:58,12, V.Alblcă (Steaua) 3:58,90;
60 m: V. Chiriac (CJS.S. 4 Bue.) 
7,05, C. Oberschl (C.S.Ș. Sucea
va) 7,08, A. Fornerino (Petrolul 
PI.) 7,10; înălțime: D. Ene (Cea
hlăul P.N.) 2,00, V. Juncu (Stea
ua) 2,00, G. Neder (C.S.Ș. 4
Bue.) 1,95; lungime: D. Rotarii! 
(C.S.M. Iași) 7,39 m. C. Milet!

c.

4,38 m. 
4,30 m; 
(Steaua) 
(Steaua)

I
I

I

„Intîmplarea face ca returul să 
Înceapă cu o solicitare maximă, 
meciul cu Sportul Studențesc a- 
vind — in perspectiva obiectivu
lui propus — un caracter deci
siv, iar despre dificultatea aces
tui joc, in care orădenil vor avea 
de înfruntat una din cele mai bune 
echipe ale țării, e Inutil să mal 
insistăm. Ca să clștlgl ta fața 
lui Hagl, Iorgulescu, Coraș, Mir
cea Sandu, Munteanu n, Boze- 
șan, Speriata și ceilalți este o- 
bllgatoriu să Jod foarte bine”.

Am redat acest paragraf " 
excelentul program redactat 
confrații noștri din Oradea, 
Chlrilă și P. Șandor, pentru 
a definit atlt de bine starea 
spirit a formației orădene pen
tru meciul de slmbătă. Șl, cum 
s-a spus și in cronică, F. C. 
Bihor s-a ridicat peste condiția 
ei de ocupantă a ultimului loc, 
s-a mobilizat exemplar, a prac
ticat un Joc curat, dar șansa nu 
a fost de partea eL Cifrele din 
caseta tehnică nu l-au fost defa
vorabile, ci dimpotrivă (7—2 la 
cornere, 9—8 la șuturi, S—S pe 
poartă), dar valoarea de ansam
blu a echipei bucureștene și-a 
spus cuvlntul, mal ales ta fața 
porții adverse, unde Sportul s-a 
dovedit mal periculoasă. Mal in
cisivă și mal eficace, pentru că 
l-a avut pe Hagi in mare dispozi
ție. Apoi a mal fost un moment 
de mare Importanță, unde tot 
valoarea (sau lipsa de valoare) 
a Ieșit in evidență, atunci, in 
mln. 49, cind Ia 9—1, Mlhuț a 
ratat transformarea loviturii de 
la 11 m, MOMENT PSIHOLOGIC, 
pentru că altfel ar fi

VETERANII CIORIII Șl VITALITATEA PETROLULUI

din 
de
D. 
că 
de

Indiscutabil, în decursul unui an 
și jumătate de cînd Gloria joacă 
ta Divizia .A”, grupul .bătrîni- 
lor* (D. Georgescu, Marcu, Cra
mer) și-a făcut datoria, creditul 
acordat lor de antrenorul Gh. 
Constantin fiind pe deplin justi
ficat. în condițiile unui teren

față unui meci întreg, mal ales 
dnd el se desfășoară pe un 
teren atit de greu. Poate că a 
venit timpul, așa cum Ișl ex
prima părerea cineva din inti
mitatea echipei, să fie promo
vați cu curaj cițlva juniori ta- 
lentațl, cum este cazul lui stan,

Mîine, la Plopeni

ROMÂNIA
- TURCIA, 

IN PRELIMINARIILE 
C.E. DE JUNIORI B

O
■

Marcu intirzie la... intilnirea cu balonul și buzoienli vor pierde un 
bun prilej de a înscrie (Fază din meciul Gloria — Petrolul 2—2) 

Foto t Gabriel MIRON
greu, alunecos, așa cum s-a pre
zentat ctmpul de Joc al stadio
nului din Buzău, duminică, in 
timpul meciului Gloria — Petro
lul. cat tsei au avut un hand!-I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

lucrurile, mal ales că oas- 
aveau să Înscrie, la 2—0, 

Bozeșan I, un gol cu șansă, 
mai rar se vede. Așa s-a 
.istoria* unul med de care

orădenil s-au temut atlt de mult. 
Echipa are insă obligația să 
joace tot returul cel puțin cum 
a făcut-o slmbătă (cu Îmbună
tățirile ce se ocr la finalizare). 
Șl ce va fi, vom vedea.

Constantin ALEXE

cap deosebit, care le-a redus vi
zibil din potențlaL Din această 
cauză Cramer (Înlocuit cu Marcu 
după pauză) șl D. Georgescu 
(care are totuși meritul Înscrie
rii unul gol) -
facă ' 
atae 
Fără 
dusă 
lene,
au trecut anii, nu mal pot face

_ j, n-au putut să-și 
jocul, randamentul liniei de 
fiind sub cota obișnuită, 
a le diminua contribuția a- 
la succesele echipei buzo- 
cel trei veterani, pește care

Teodorescu, Timiș sau Alexan- 
drescu (toți componențl al lo
tului U.E.F.A.), nevoia de Înti
nerire a lotului fădndu-se strin
gent vizibilă. Dar să-1 lăsăm ex
perimentatului antrenor Gh. Con
stantin decizia finală, dat fiind 
că el știe cum șl ce are de 
făcut cu echipa pe care o pre
gătește.

Referitor la formația ploleș- 
teană, trebuie să remarcăm pu
terea ei de luptă, spiritul de sa
crificiu, excelenta pregătire fi
zică și, nu ta ultimă Instanță, 
maturitatea tactică, toate Ia un 
loc permlțtndu-le jucătorilor pre
gătiți de M. Dridea replieri su- 
pranumerice ta apărare șl de
clanșarea 
fulger.

Mîine, start oficial al se
zonului internațional la nivel de 
echipe reprezentative. Eveni
mentul va avea loc pe stadio
nul din Plopeni. această mică 
localitate prahoveană, mare iu
bitoare de fotbal. Se vor afla 
față in față selecționatele de 
juniori U.E.F.A. ’88 ale Româ
niei si Turciei, care își vor 
disputa prima manșă a dublei 
întîlniri preliminare pentru ca
lificarea la turneul final al 
Campionatului European ,,B“. 
In vederea acestui meci, echipa 
noastră va încheia astăzi pre
parativele, desfășurate în ulti
mele zile în localitatea care va 
găzdui partida de miercuri.

Meciul de miercuri va începe 
la ora 15 si va fi condus la 
centru de arbitrul iugoslav S. 
Ilijevski.

Și-a reluat pregătirile ți 
selecționata U.E.F.A. '86, care 
are de susținut, în deplasare^ 
meciul decisiv pentru califica
rea la turneul final în compa
nia echipei U.R.S.S.

MECIURI AMICALE

unor contraatacuri

Gheorghe NERTEA

UN MECI CARE NU SE UITA UȘOR
Bucurie 

stadionul 
nedoara, 
inimă a 
mentalul, 
gere. Bucurie cu atît mal În
dreptățită cu cit Corvlnul a rea
lizat un joo bun, la fel de bun 
ca șl cele din toamnă dnd a 
reușit pe terenul propriu numai 
victorii. Publicul a plecat acasă 
mal ales cu impresia jocului din 
prima repriză al Corvlnului (.du
pă pauză le-am cerut jucătorilor 
mei să joace mai prudent, să-și 
apere victoria, pentru că Steaua, 
datorită experienței șl valorii ju
cătorilor săi, poate fi ta conti
nuare periculoasă”, ne spunea 
după meci antrenorul Ion V. to
nes cu), cind hunedorenll au ți 
marcat trei goluri care de eare 
mai spectaculoase. (Trebuie să 
spunem Insă că, cel puțin la al 
doilea, Ducadam a reacționat eu 
tntirzlere). Hunedorenll au asis
tat la un meci care nu se uită 
ușor. Klein, Mateuț șl coechipie
rii lor s-au dovedit mal tați, au 
gindit șl au realizat faze ofen-

mare, duminică, pe 
slderurglștllor din Hu- 
unde echipa lor de 
adus fruntașei clasa- 
steaua, prima infrtn-

sive prin care au surprins apă
rarea cu fisuri a bucureștenllor, 
ta care doar Belodedld și-a re
confirmat clasa, ceilalți 
fundași fiind de multe 
depășiți, 
faulturi

clasa, ceilalți trei 
fiind de multe ori 

el suplinind prin 
(arbitrul R. Petres

cu putea fi mal exigent 
din acest punct de vedere) lipsa 
da precizie și de promptitudine 
ta intervenții. Ceva mal atentă 
— dar, de asemenea, sub forma 
arătată în toamna trecută — ni 
z-a părut linia de mijloc ; Stoica 
și BOlSnl nu mal au 
cunoscut, iar BaHnt șl 
ta special primul, se 
ta continuare deficitari 
dzla șuturilor. Ca de 
eef doi din atac. Lăcătuș șl Pl
țurcă. Primul nld nu a prea

serviciul 
Majaru, 

dovedesc 
in pre- 

altfel ți

contat ta ofensivă. Iar Plțurcă 
s-a văzut o singură dată, atunci 
cind... a șutat peste poartă I De 
altfel, lipsa de periculozitate a 
atacului bucureștenllor la poarta 
Iul Ionlță reiese șl din numărul 
mare de ------ ' ------
buturile 
expediat 
numai 4 
timp ce la Corvlnul 
fost net superioară : 
In condițiile unul 
bun, uscat, care convine jocului 
stellștllor. Așa sttad lucrurile, 
returul — foarte apropiat — cu 
campioana Finlandei trebuie pre
gătit cu multă atenție de tehni
cienii campioanei noastre.

șuturi care au ocolit 
hunedorene 
14 șuturi, 
pe spațiul

: Steaua a 
dintre care 

porții, ta 
proporția a 

» la 7. Asta 
teren foarte

Mircea TUDORAN

• OLIMPIA SATU MARE —
F.C, MARAMUREȘ 1—2 (0—1».
Au marcat: Tulba (min. 13), 
Moldovan (min. 85) pentru în
vingători, respectiv Palinesar 
(mln. 78). (Z, Kovacs — coresp.)
• ÎNFRĂȚIREA ORADEA —

C.S.U.T. ARAD (1—2 (1—1). Au
înscris: Simuț pentru gazde, Ne- 
grău și Cura de la oaspeți. (V. 
Sere — coresp.)
• ȘOIMII IPA SIBIU — UNI

REA ALBA IULIA 3—1 (0—1).
Autorii golurilor : Giugiumldl 
(mln. 53 din 11 m), Moromete 
(mln. 70) șl Coldea (min. 78) de 
la sibieni, respectiv Nlcolae 
(min. 25). (I. Ionescu — coresp.)
• F.C. CONSTANȚA — OȚE

LUL GALAȚI 0—1 (0—1). Unicul 
gol al partidei a fost marcat da 
Ralea (min. 43). (N.
coresp.)

• PRAHOVA CSU
— ICIM BRAȘOV 1—0 
înscris Catană (min. 
Bălteanu — coresp.)

fi A.S. DROBETA TR. SEVE
RIN — METALUL BOCȘA 1—• 
(0—0). A marcat: DumitrășcuțM 
(mln. 78). (M. Focșan — co
resp.)

a minerul cavnic — cib 
S1GHET 0—1 (0—0). A înscris!
Caclureac (mln. 60). (I. Mibnea
— coresp.)

Stere

(Steaua) 7,23 m, D. Mltirlcă 
(CJ3.Ș. C-lung Muscel) 7,18 sa; 
800 m: P. Tobias (C.S.Ș. Sighi
șoara) 1:55,02, L. Mirza (CAJ3. 
Brăila) 133,87,1. Tomescu (CJS A. 
Rm. v.) 1:5<S,M; 3800 m: V. Mi
ron (Gloria Bistrița) 034,40, V. 
Coroja (Steaua) 3:41,23, fi. Re- 
benctac (C.SJȘ. Triumf) 8:40,43; 
200 mi V. Chlriac (CAJȘ. 8 
BucJ 32,97, C. Popescu (CJS4L 
Rm. V.) 33,58, M. Vutcovld (Ta
rul C-ța) 23,73.

TRAGEREA 
marilor ctștiguri la

MIERCURI 
n MARTIE 1988

PRIMA TRAGERE A 
R
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bani.autoturismeexcursk
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acest 
din 
dv.

ASTAZI — ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE.

• Robert Cosmoc, după medul cu Chimia : 
»Ne-am făcut singuri meciul foarte greu. L-a 
făcut de Oa.pt Șui ea, care a ratat acei penalty 
din prima repriză. Dacă marca, mal veneau șl 
alte goluri*. Probabil. fi Chimia n-a făcut la 
Timișoara un Joc strict de apărare. Ea a avut 
ta Ancuța și Verigeanu două vlrfuri rapide și 
periculoase, eare au creat panică In apărarea 
gazdelor, cel mal bun jucător viloean a fost 
fundașul Clmcă, ale cărui intervenții spectacu
loase au fost aplaudate la scenă deschisă de 
cei din tribune. fi Tot mal rar am avut prilejul, 
ta ultimii ani, ca un arbitru să fie felicitat la 
afirșltui unei partide de conducătorii ambelor 
echipe, așa cum s-a tottaiplat 1a Timișoara, cu 
M. Nlculescu (București). fi înaintea medului 
de la Craiova, arbitrul loan Igna avea febră și 
respira foarte greu. Mulți se Indolau că poate 
arbitra. „Mexicanul” nostru a condus tnsă 
foarte bine, tavingtad In primul rtnd boala! Un 
cuvtrrt in plus de laudă. fi tn echipa cralo- 
veană, două evenimente, stmbătă, înaintea me
dului cu Victoria: Negrii* era salutat pentru 
a 300-a prezență pe prima scenă, E, Săndol 
primea felicitări pentru cei M de ani Împliniți. 
Sportiv, publlicul cradovean l-a aplaudat pe 
Cățol dnd acesta a apărat pe stadion, fără să 
joace ta aoua aa echipă. Victoria, <fln cauza 
unei accidentări. Craiovenil l-au aplaudat pe 
fostul jucător al Universității, cum au aplaudat 
ta final șl echipa oaspete. Un gest frumos 
eare venea după „prologul” medului, cu fiori 
șl porumbel lansați de pe pistă. fi In medul 
speranțelor de la Craiova ambeta goluri ale 
partidei au fost marcate de Calafeteanu, un 
ttnăr de M de ani, in care suporterii olteni 
ișl pun speranțe. • Înaintea tniHni-rli de la 
Craiova, dialog intre fostul stflp al apărării 
craiovene, Deselnicu, fi Cămătarul „Nu-i un 
teren pentru Camt, astăzi! ■ prea riscant, după 
accidentul său recent!” Ceea ce Cămătaru în
țelesese... fi Agfa a împlinit slmbătă, in ziua 
medului Rapid — „U” Ctaj-Napoca, SO de ani. 
Clubul său, RapM, l-a tamtnat un buchet de 
flori, iar suporterii giuleștenl l-au aplaudat. Ce 
repede tree anii! Parcă ieri debuta Agiu in 
prima divizie! • Mutual, cane slmbătâ a jucat 
primul său med In Divizia „A”, s-a comportat 
«lestul de bine, fiind printre oei care au sus
ținut, ta principal, jocul liniei de mijloc. Păcat 
că. față de omniprezența tai in ioc. nu acțio
nează mal periculos, nu amenință cu adevărat 
poarta adversă. fi Reapărut după 13 ani în

prin buna 
acele pase 
„secret” S

echipa Rapidului, Dumitru — acest produs sută 
la sută al Gtaieștiului — și-a făcut simțită re
venirea la „echipa lui de inimă” 
dirijare a ooechlpieriior și prin 
lungi, de o mare precizie, al căror ______
deține. • Fotbaliștii clujeni au ajuns în Capi
tală stmbătă, ta dimineața meciului. Proiectata 
călătorie, pe calea aerului, vineri după-amiazâ 
nu a putut avea loc din cauza ceței șl, astfel, 
Remus Vlad șl devii tal au venit cu trenul de 
la Cluj-Napoca la București. După citeva ore 
de odihnă e4 z-su prezentat pe stadion șl au 
evoluat cu o deosebită angajare, fi La fel a 
pățit-o șl Sportul studențesc. După patru ore 
de așteptare în aeroport, vineri, la ora 20,15 s-a 
taapott de la Aeroportul Băneasa, a Inoptat în 
Capitală șl ahnbătă dimineața s-a deplasat la 
Oradea, tot cu avionul. După citeva ore de la 
sosire. Sportul studențesc a intrat pe teren Șl 
a Ieșit victorioasă. Trenul rămlne tnsă mijlocul 
cel mal sigur de deplasare șl echipele ar trebui 
să țină seama de acest tacru cind vremea e 
nefavorabilă, cum a fost In aceste zile, fi Lingă 
Hagl, tacă na sttngacl se remarcă în echipa 
atudențflor taworeșteni: Burchel, 22 de ani, stu
dent la si, ta anul TI, la I.E.F.S. un jucător 
de mare tehnicitate, travaliu și bună orientare 
ta teren, fi Pe un 
șt. Petes a ieșit ta 
promițător debut la 
remarcat și ambiția tai Nemțeanu de a ieși 
anonimatul ta eare a intrat de diva timp 
„N-aș fi crezut,

lul 
un 
am 

_______ ____ ______ , , din 
anonimattfl în eare a Intrat' de cîtva timp. • 
wN-aș fi eresuty ea tatr-un timp relativ scurt, 
in tatersezon, o echipă, mă refer la Dinamo, 
desigur, să cunoască o asemenea metamorfoză. 
Se înțelege, te Mne. Același instrumentiști — 
sub bagheta unul alt dirijor (n.n. Mircea Lu- 
eeseu) — tațerpreteazâ, acum, o cu totul altă 
pariftură”, ne spunea, la sflrși-tul meciului dis
putat pe etodiomtl din șos. ștefan cel Mare, 
Cornelin Costimesen, președintele lui S. C. 
Bacău, fi In lipsa lut Eilsei. accidentat, antre
norii D, Nleolae-Nleușor Șl N. Vătafu s-au 
văzut nevdțl să apeleze Io serviciile lui Artenl. 
Șl Improvizație s-n simțit, Văldean, adversarul 
direct al Iul Artenl, înscriind, repede, două go
luri. Situația aproape ia indigo și la dlnamo- 
Viști, unde absența lui Stănescu i-a permis Iul 
Șoiman unele incursiuni periculoase la poarta 
tal Morarn șL_ un gol. Varga, omul -«lui», era 
adesea tentat, mal ales la 3—0, să sprijine o- 
fen o’

teren greu, tehnicitatea 
evidență. El ți-a făcut 
T. C. Bihor, după cum



Concursul internațional de la Pitești

COMPORTARE BUNĂ A TINERILOR 
NOȘTRI ÎNOTĂTORI

La Pitești a avut loc, intr-o 
organizare apreciată unanim de 
oaspeții frumosului bazin arge- 
șean, un tradițional concurs in
ternațional de înot : patrulate
rul pentru juniori II Cehoslova
cia — R. D. Germană — Polo
nia — România. A fost, Intr-un 
fel, o avanpremieră a Concursu
lui prietenia, care se va desfă
șura în vară în țara noastră, la 
București, la competiție partld- 
pind tineri sportivi sub 14 ani — 
băieții, și 13 ani — fetele.

Reprezentanții noștri au obți
nut frumoase victorii în șapte 
probe, urcînd de multe ori pe 
celelalte trepte ale podiumului, 
înregislrînd și patru noi recor
duri naționale. Unul dintre prin
cipalii performeri al concursului 
a fost ploieșteanul de 13 ani Dra- 
goș Băcescu. Elevul lui Gh. Ior- 
gulescu a cîștigat cursele de 2N 
și 400 mixt, a fost al doilea la 
200 liber și al treilea la 100 și 
400 liber. Foarte tînărul și ta
lentatul înotător a stabilit, totoda
tă, trei noi recorduri ale catego
riei sale de virstă — 57,42 la 100 
liber, 2:03,06 la 200 liber, 2:19,4« 
la 200 mixt, fiind foarte aproape 
de un al patrulea, la 400 mixt, 
în care a fost înregistrat în 
4:58,09, la numai 8 sutimi de re-

REPREZENTA TIV A
(Urmare lin nan U

mației. Și in bună măsură am 
reușit. Cluburile cu cea mai 
mare pondere sînt cele bucu- 
reștene, Steaua și Dinamo, dar 
și Dunărea Galati. Adică por
tarii Kiraly și Ungureanu sînt 
de la Steaua (în paranteză fie 
spus, m-aș fi bucurat dacă Kl- 
raiy ar fi jucat mai mult în 
campionat). Fundașii liniei I 
sint de la Steaua, iar atacant!! 
de la Dinamo ; linia a Il-a 
este numai dc la Dunărea, și 
doar linia a III-a va fi alcă
tuită din jucători de la trei 
cluburi. Sper că reușim re
zultate pe măsura efortului

tgZNSnfgBH SCHIMBAREA IINUI PRINCIPIU
sportive a a^Sd'ul'lpJLap^excluslv
a? sportivilor americani, învingători la rtată'mta^
competițiile de anvergură. încă de atunci * PM1
cipiul că „cine termină primul este, in mod 
bun“. Acesta a și fost multă vreme principiul care » 
mai ales în concursurile de selecție dinaintea Jocurilor OHm S“e, «JampîSnâtelor mondiale. Jocurilor Pan-am^eM>e 
etc. Superioritatea inițială a sportivilor americani asuprai P^ 
Lari arilor de întrecere a fost cea care a asigurat viabilitatea 
acestui principiu, pînâ ta momentul ln fsi nu doar ei) au fost în măsură nu numai să dea o replica 
puternică americanilor, ci șl să-i întreacă la multe probe ta 
cadrul multor ramuri sportive între care și cele ™

Anul acesta, precum se știe, în luna august. Madridul va fi 
gazdă a întrecerilor Campionatelor Mondiale de națațle (bazi
nele pentru concursuri și pentru încăizlre se află intr-un 
stadiu înaintat de construcție). Evident, americanii 1
ultimii ani — au pierdut multe dintre pozițiile lor prioritare, 
au analizat cu seriozitate situația nou creată șl s-au decis să 
la măsuri în replică. Una dintre acestea este, spre exemplu, 
renunțarea la vechiul lor „principiu” de selecție a lotului. 
Richard Quick, antrenorul șef al înotătorilor, l-a convins pe 
conducătorii Iul „U. S. Swimming” să-l aprobe organizarea 
unui cantonament de pregătire (in bazin de S0 m) ta care să 
fie chemați unii dintre fruntașii înotului american (vreo 60). 
Acest cantonament, primul din istoria natațlei americane, care 
marchează o nouă concepție asupra pregătirii, a avut loo M 
Honolulu, în Insula Hawaii, unde a fost pusă la punct replica 
pentru europeni, australieni și chiar asiatici. Rămîne de văzu 
însă ce vor avea aceștia de spus!

Romeo V1LARA

TURNEUL DE HANDBAL DE LA TIMIȘOARA
• IN SALA OLIMPIA din Ti

mișoara s-a disputat turneul in
ternațional de handbal masculin 
„Cupa Primăverii”, organizat de 
clubul Politehnica din localitate. 
Pe primul loc s-a situat Politeh
nica, Învingătoare cu 27—n 
(14—8) șl cu 31-24 (13—12) In 
meclurlie cu Dinamo Pancevo 
(Iugoslavia) șl, respectiv. Con
structorul Oradea. Pe locurile 
următoare : 1. Dinamo Pancevo 
24—21 (11—12) cu Constructorul
Oradea, ocupanta locului 1. (C. 
CREȚU, coresp.).

C.E. DE ȘAH (j)
(Urmare im na o 11

din nou la Svetlana Matveeva, 
cel mai recent produs al școlii 
șahiste sovietice, sau la Ildiko 
Madl, jucătoarea ungară care 
a cîștigat acum doi ani o edi
ție experimentală a „europe
nelor". Ca și, bineînțeles, la 
prima noastră reprezentantă, 
Cristina Bădulescu. Toate trei, 
maestre internaționale, puțind 
fi considerate drept principa
lele favorite ale turneului.

Dar iată cum arată tabela 

cord. Alte succese românești au 
fost consemnate în cele două 
probe masculine de fluture, prin 
hunedoreanul Florin Nițu, cu 
1:03,49, respectiv 3:20,50 (pe lo
cul secund la 200 m — FI. Bă- 
trînoiu, cu 2:20,69), la 100 spate 
băieți, prin Marius Crișan — 
1:05.76, la 200 fluture fete, prin 
Corina Dumitru — 2:34,31. In fi
nalul concursului, de asemenea, 
o surprinzătoare șl mult aplau
dată victorie românească a șta
fetei de 4X100 mixt băieți (M. 
Crișan, D. Boncea, FL Nițu, D. 
Băcescu), cu un nou record al 
categoriei 14 ani — 4:20,45, față 
de 4:91,55, timpul cvartetului 
R, D. Germane.

O comportare remarcabilă au 
mal avut Alexandrina Croitorii, 
Llvla Copariu, Blanca Mailer, 
Daniel Boncea, Cătălin Nlcoară, 
clasați pe locuri fruntașe (care 
au mal fost ocupate și de patra 
ștafete). In clasamentul final t
1. R.D.G. 435 puncte, 2. Româ
nii 323 p, 3. Polonia 246 p, 4. 
Cehoslovacia 206 p. Dintre rezul
tatele înregistrate de oaspeți, 
s-au desprins cele din probele 
de 100 spate f — Kathrin Meiss
ner 1:06,43 șl 400 liber b — W. 
Torsten 4:16,44 (ambii sportivi 

R.D.G.)din

DE HOCHEI (TINERET) A ROMÂNIEI
ntare depus la orele de pre
gătire.

Despre alte elemente ca-re au 
leșiit în evidență la antrena
mente ne-a vorbit antrenorul 
Florian Gheorghe, care, alături 
de medicul M. Bărbățeanu și 
masorul I. Păduraru, s-a preo
cupat de bunul mers al pregă
tirilor : ,,Ceea ce ne-a bucurat 
în mare măsură a fost disci
plina de care au dat dovadă 
jucătorii din lot. Ca joc mai 
sînt carențe pe care am cău
tat să le rezolvăm, ca de pildă 
precisa paselor și angajamen
tul fizic. De un mare folos 
ne-ar fi fost disputarea unul 
număr mai mare de partide 
internaționale, prilej cu care să

• UN TURNEU FEMININ do
tat de asemenea cu „Cupa Pri
măverii” a avut loc șl la Bra
șov. Rulmentul s-a situat pe 
primul loc (23—12 cu Oltul St. 
Gheorghe, 23—10 cu Relonul Să- 
vlneștl șl 16—17 cu CSM Inde
pendența Sibiu). Pe locurile ur
mătoare : Oltul, Relonul șl In
dependența. (C. GRUIA, coresp.).
• COMPETIȚIA MASCULINA 

„Cupa Universitatea" organizată 
la Craiova a fost dștigată de 
divizionara A a studenților din 
localitate. (V. POPOVICI, coresp.).

completă a participantelor, cu 
coeficienții „Elo“ respectivi : 
Vera Peiceva (Bulgaria) 1 950, 
Petra Polakova (Cehoslovacia) 
2 095. Ines Abraham (Elveția) 
1 900, Bettina Trabertz (R.F. 
Germania) 2 005, Vesna Markov 
(Iugoslavia) 2 060, Mariette 
Drewes (Olanda) 1 940, Joanna 
Sztralka (Polonia) 1 990, Cris
tina Bădulescu 2 150, Smaranda 
Boicu 2 015, Mălina Nicoară 
1 900 (toate România), Aiisson 
CoulI (Scoția) 1 900, Ildiko Madl 
2185, Erika Sziva 2 040 (am
bele Ungaria). Svetlana Mat
veeva (U.R.S.S.) 2 245.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
PRAGA. în cadrul competi

ției internaționale de judo 
dotată cu „Cupa Eliberării", 
desfășurată în capitala Ceho
slovaciei, sportivul român Va
lentin Bazom s-a clasat al doi
lea la categoria +95 kg, fiind 
întrecut la puncte de Fred 
Oldhorn (R.D.G.).

Iată ceilalți ciștigâtori : cat. 
60 kg : Pavel Petrikov (Ceho
slovacia), cat. 65 kg ; Vilem 
Șefi (Cehoslovacia), cat 71 kg : 
Jaroslav Slaby (Cehoslovacia), 
cat. 78 kg : Ryoichi Matsuda 
(Japonia), cat. 86 kg : Alek
sander Sivcev (U.R.S.S.), cat. 
95 kg : Miguel Aurelio (Bra
zilia).

MOSCOVA. In cadrul Între
cerilor la categoria 100 kg ale 
concursului internațional de 
haltere de la Volgograd, sporti
vul român Nicu Vlad s-a cla
sat pe locul secund, atît la to
tal, cit și la ode două sti
luri.

constatăm atit gradul nostru 
de pregătire, cit și nivelul a- 
tins de alții. Era bine să fi 
jucat în special cu echipe din 
grupa noastră". Multe dintre 
ele, continuăm noi, reprezintă 
țări cu tradiție și valoare în 
hochei, așa cura reiese din în
șiruirea meciurilor pe care re
prezentativa de tineret a 
României le va susține la Kla
genfurt : cu Norvegia la 13 
martie, cu Japonia Ia 14 martie, 
cu Polonia la 16 mantie. cu 
Austria la 17 martie, cu Bul
garia la 19 martie, cu Italia la 
21 martie și cu Olanda la 22 
martie.

Fetbal meridiane
a Campionate, cupe Din nou multe meciuri aminate
• Real Madrid a cîștigat derbyul 0 Bayern Munchen 

a fost învinsă pe teren propriu !
SPANIA (et. 28). Real Madrid 

se apropie de cucerirea titlului. 
In derbyul desfășurat la Madrid, 
Real a dispus net, cu 3—1, de 
C. F. Barcelona. Alte rezultate : 
Valladolid — Cadiz 3—0, Vigo — 
Hercules 1—2, Gijon — F. C. Se
villa 2—1, Betis Sevilla — Osa- 
suna 1—0, Valencia — Atletico 
Madrid 1—1, Espanol — Zarago
za 1—2, Santander — Las Palmas 
0—0, Real Sociedad — Athletic 
Bilbao 1—0. Pe primele locuri : 
Real Madrid 48 p, C. F. Barce
lona 40 p, Athletic Bilbao șl 
Atletic Madrid cite 35 p ; pe ul
timele : 16—17. Osasuna șl Va
lencia cu cite 19 p, 18. Vigo 11 p.

K. d. germanA (et. 16). Din 
cauza terenurilor Impracticabile 
6-au disputat doar trei jocuri : 
Rostock — Dynamo Dresda 2—1, 
Magdeburg — Dynamo Berlin 
0—0, Aue — Brandenburg 1—0. 
Pe primele locuri : Dynamo Ber
lin 23 p, Dynamo Dresda 20 p. 
Jena 17 p (14 j), Lokomotive 
Leipzig 17 p U5 j) pe ultimele : 
13. Riesa 12 p (15 j), 14. Zwickau 
8 P (15 j).

UNGARIA (et. 22). Lidera, 
Honved, a obținut un rezultat 
puțin obișnuit cu M.T.K. : 5—5 1 
Multe goluri au fost marcate șl 
tn meciul Vasas — Gy3r : 5—5. 
Alte rezultate : Csepel — Ferenc- 
varos 2—1, Zalaegerszeg — Vo
lan 0—0, Slofok — Tatabanya
5—2, Bekescsaba — Videoton 1—2, 
Pecs — Szombathely 2—1, De
brețin — Ujpesti Dozsa 0—3. Pe 
primele locuri : Honved 34 p. 
Pees 29 P, Videoton 27 p ; pe 
ultimele : 14—15. Slofok țt Vo
lan cu cite 16 p, 16. Csepel ÎS p.

Așadar, astăzi sint progra
mate — în sălile elegantului 
complex hotelier „Minerva" din 
Băile Herculane — festivitatea 
da deschidere și prima rundă 
a Campionatului European. Pa
ralel, în frumoasa noastră sta
țiune balneo-dimaterică, sa 
desfășoară întrecerile din ca
drul tradiționalului festival 
șahist „Hercules". In progra
mul acestuia figurează un pu
ternic turneu internațional fe
minin și concursuri „open" pen
tru toate categoriile. întrece
rile vor continua pînă la 26 
martie.

Primul loc a fost ocupat de 
sovieticul Alexandr Popov, cu 
415 kg, urmat de Nicu Vlad 
— 390 kg, Nikolai Petrov (Bul
garia) — 367, 5 kg. Rene Gon
zales (Cuba) — 355 kg. Szyl- 
vester Ostrowski (Polonia) — 
340 kg. Pan Bong Don (R.P.D. 
Coreeană) — 335 kg.

La „aruncat", Ni cu Vlad a 
ridicat o halteră de 210 kg, iar 
la „smuls" — 180 kg

PE SCURT
ATLETISM. Maratonul de la 

Los Angeles. Cîștigători : Rick 
Sayre (S.U.A.) 2.12:59 și, res
pectiv, Nancy Ditz (S.U.A.) 
2.36:27.

BOX, Donald Curry (cam
pion mondial W.B.C.. W.B.A. 
și I.B.F., la categoria serai- 
mijlocie) gi-a păstrat titlul, dis- 
punind prin k.o. rep. 2 de 
Eduardo Rodriguez (Panama).

CICLISM. A noua șl ultima 
etapă a cursei Paris — Nisa 
(10 km, contratimp) a fost ciș- 
tigată de irlandezul Sean Kelly 
in 19:45,00, urmat de francezul 
Bernard 19:59,00 și elvețianul 
Zimmermann 20:12,00. Clasa
mentul final : 1. Kelly 33.12:21,
2. Zimmermann la 1:50 și 3. 
Lemond (S.U.A.) la 2:27.

RECORD” MONOIAlT
LA 5 km MARS (f)
Cu ocazia unui concurs de 

atletism desfășurat la Jian (R. P. 
Chineză), tânăra sportivă chineză 
Wang Yang (15 ani) a stabilit 
un nou record mondial în aer 
liber în proba de 5 km marș : 
21:33. Vechiul record — 21:36,2 — 
aparținea sovieticei Olga Kristop, 
de la 4 august 1984.

ANGLIA. In Cupa Angliei, 
sferturi de finală : Brighton — 
Southampton 0—2, Luton — E- 
verton 2—2 (se va rejuca). Meci 
repetat în turul 5 : Bury (liga a 
3-a) — Watford 0—3 (rejucare),
Manchester United — West Ham 
0—2 (rejucare).

B. F. GERMANIA (et. 26). 
Bayem Munchen învinsă pe te
ren propriu de DUsseldorf : 2—3! 
Dortmund — Kaiserslautern 4—2, 
Bremen — Bochum 0—0, Stutt
gart — Nilrnberg 3—1, Schalke — 
F. C. K61n 3—0. Celelalte meciuri 
au fost amînate. Pe primele 
locuri : Bremen 40 p, Bayern 
Miinchen 36 p, Mdnchengladbach 
33 p (24 j) ; pe ultimele : 17.
Saarbrticken 18 p (24 j), 18. Ha- 
novra 14 p (23 j). In această e- 
tapă o serie de fotbaliști au su
ferit accidentări serioase, doi 
dintre aceștia, internațjonalll 
Klaus Augenthaler (Bayern Mtin- 
chen) și Pierre Littbarski (F. C. 
KOln), devenind incerți chiar 
pentru turneul final al C.M.

SCOȚIA. Sferturi de finală ale

SCHI ALPIN • Elvețian ca Ma
ri* Waliser a cîștigat „Cupa Mon
dială.* la combinata alpină, to
tali zlnd 70 p și precedindu-le pe 
compatrioatele sale Erika Hess 
58 p și Michela Figini 43 p < 
Iată podiumul slalomului uriaș 
de la Sunshine Valley (Canada) :
1. Traude Haecher (R.F.G.) 2:35,23;
2. Marfa Waliser 2:36,59 ; 3. Katla 
Zajk (Iugoslavia) 2:37,20.

SCHI FOND • Proba de șta
fetă 4X10 km (m), de la Falun, 
a revenit echipei Suediei, urma
tă de Norvegia și Finlanda. în
trecerea feminină pe 4X5 km a 
foot dștigată de ștafeta Suediei, 
care a precedat echipele Norve
giei I șl Norvegiei n.

BIATLON • Clasamentul în
trecerii pe 10 km de la Lahti ;
1. Sechmisch (R.D.G.) 31;10 (0),
2. Fischer (R.F.G.) 31:59(1), 3.

ACTUALITATEA
LA TENIS

• Rezultate din etapa de 
săptămina trecută a „Cupei 
Davis". GRUPA MONDIALĂ : 
Danemarca — Suedia 0—5 
(Christiansen — Nystrdm 5—7,
1— 6 ; Tauson — Wilander 2—6,
3— 6), Marea Britanie — Spa
nia 4—1 (Bates — Sanchez 
11—9, 6—4 ; Lloyd — Casai
4— 6. 6—8), Ecuador — S.U.A.
2— 3 (Gomez — Krickstein 3—6, 
7—5, 6—1, 5—7 ; Viver — Arias
3— 6, 1—6, 4—6), Iugoslavia —
U.R.S.S. 3—2 (Oresar — Zve
rev 6—3, 6—2, 7—5 ; Zivojino- 
vici — Cesnokov 6—3, 6—4,
3— 6, 6-4), Mexic — R.F.G.
2— 2 (întâlnirea decisivă a fost 
amînată pentru marți : Lavelle
— Westphal 8—10, 3—6. 6—3, 
6—4, 3—1 întrerupt), Italia — 
Paraguay 2—1 (Panatta — Pecci
4— 6, 11—9, 9—7, 10—8 ; Pa
natta, Ocleppo — Pecci. Gon
zales 6—4, 1—6, 4—6. 5—7).

ZONA AMERICANĂ : Chile
— Canada 3—2, Caraibe — 
Brazilia 0—3, Argentina — 
Uruguay 5—0.

ZONA AFRICANĂ : Maroc
— Kenya 3—2, Senegal — Ni
geria 1—3.

ZONA ASIATICĂ : Indonezia
— Filipine 4—1, Thailanda — 
Bangladesh 5—0, Malayezia — 
Hong Kong 2—3.
• La Chateauroux, în Franța, 

s-a desfășurat competiția, pe 
echipe, Cupa Europei, rezer
vată junioarelor : finala 1—2 : 
Franța — Belgia 3—2 ; finala
3— 4 : Cehoslovacia — Marea 
Britanie 5—0.
• In finalele turneului mas

culin de la Viena : simplu : 
Garry Donnelly — Karel No- 
vacek 6—2, 7—6 ; dublu : No- 
vacek, Vogel (Cehoslovacia) — 
Lodder, Maasdorp 6—4, 6—4.

Cupei Scoției : F. C. Dundee — 
Aberdeen 2—2 (se va rejuca), Hi
bernian — Celtic 4—3. Mother- 
well — Dundee United 0—1. în 
semifinale : Midlothian — St. 
Mirren 4—1.

IUGOSLAVIA (et. 19). Vinko- 
vici — Dinamo Zagreb 0—1, Ze- 
nița — Zeleznioear Sarajevo 1—0, 
Novi Sad — Tuzla 2—1, Parti
zan — O.F.K. 2—0, Osijek — 
Steaua Roșie 0—0, Sarajevo — 
Titograd 2—1, Pristina — Niksici 
3—1, Rijeka — Hajduk 3—0’ Ve
lez — Skoplje 4—0. Pe primele 
tocuri : Partizan 29 p. Steaua 
Roșie 27 p, Velez 25 p ; pe ul
timele: 16. Zeleznicear 14 p, 17. Ti
tograd 12 p, 18. Novi Sad 11 p.

BELGIA (et. 28). Malines — 
La Gantoise 2—2, Antwerp — 
Charleroi 0—0, Standard — Beer- 
schot 0—1, Lokeren — Lierse 4—1, 
Waregem — F. C. Bruges 0—0, 
Waterschei — Anderlecht 0—1, 
Molembeek — Seraing 2—0, Cer- 
cle Bruges — F. C. Ltege 1—1. 
Beveren — Courtrai 1—1. Pe pri
mele locuri : Anderlecht 43 p, 
F. C. Bruges 41 p, La Gantoise 
35 p ; pe ultimele : 17. Waterschei 
'8 p, 18. Lierse 17 p.
• La Bangkok se desfășoară 

un turneu internațional. Iată re
zultatele din semifinale (tur) : 
R.P.D. Coreeană — R. P. chi
neză 0—0, Thailanda — o selec
ționată din Danemarca 0—0.
• La Ciudad de Mexico : Uru

guay — Guadalajara 2—0 (1—0). 
Au înscris : Semon (mln. 14) și 
Calvera (min. 83).

Passler (Italia) 32,06 (2). După a- 
cest concurs, clasamentul „Cupei 
Mondiale* se prezintă astfel : 1. 
Sechmisch 150 p, 2. Angerer 
(R.F.G.) 146 p, 3. Ader (Austria) 
113 p.

SĂRITURI CU SCHIURILE e 
Jan Bokloev (Suedia) a cîștigat 
concursul pe trambulina de 70 m 
de la Falun, cu sărituri de 103 
și 101,5 m. • Titlul de campion 
mondial al sezonului a fost cu
cerit, la Kulm (Austria), de că
tre austriacul Andreas Felder, cu 
un tetal de 745 p. El a fost ur
mat de compatriotul său Franz 
Neulandtner 730,5 p și finlande
zul Matti Nykaenen 698,5 p. De 
remarcat că învingătorul a ega
lat săritura-record mondial, în 
valoare de 191 m, deținută de 
Nykaenen.

PATINAJ VITEZA • După ce 
a cîștigat proba de 500 m de la 
Inzell, în 37,25, nord-americanul 
Dan Jansen a ocupat locul 1 șl 
în clasamentul final al „Cupei 
Mondiale* a probei, cu 200 p, 
urmat la 25 p de Uwe May 
(R.D.G.). Tot el a cîștigat șl 
proba de 1 500 m (1:15,02), pre
cum șl „Cupa Mondială* a dis
tanței. La î 500 m, austriacul 
Michael Hadschieff (1:56,04, Ia In
zell) a cîștigat trofeul.


