
în runda inaugurală a Campionatului

European de șah pentru junioare

PRINCIPALELE FAVORITE 
AV OBȚINUT VICTORII

BĂILE HERCULANE, 11 
(prin telefon). Campionatul 
European de șah al junioare
lor a luat startul Intr-o 
atmosferă cu adevărat săr
bătorească. Prologul său a 
avut loc in dimineața de 
marți, în spațioasa sală de la 
hotelul „Afrodita", frumos 
pavoazată cu drapelele ță
rilor participante și însem
nele forurilor organizatoare. In 
cadrul solemnității de deschi
dere, președintele F.I.D.E., 
Florencio Campomanes, a a- 
dresat competitoarelor un 
călduros salut, spunînd prin
tre altele : „Federația In
ternațională de Șah depu
ne strădanii in direcția pro
movării tineretului și sîn- 
tem bucuroși că am găsit alei, 
prin grija prietenilor șahului 
din România, condițiile pen
tru îndeplinirea obiectivului 
urmărit. Avem convingerea 
că acest campionat, în minu
natul cadru ce i-a fost creat, 
va constitui un succes deplin".

în continuare au fost fixate 
detaliile tehnice de desfă
șurare. Cele 14 concurente 
vor juca în sistem turneu, pe 
distanta a 13 runde, fiecare cu 
fiecare. Tragerea la sorți 
a fost marcată de un deta
liu pitoresc, prima favorită

a întrecerilor, sovietica Svet
lana Matveeva, extrăglnd din 
urnă chiar... numărul 11 
Româncele se intîlnesc intre 
ele în primele runde, iar oele 
două jucătoare ungare au 
fost programate să joace 
împreună în partida de de
but. Iată si ordinea fixată 
pe tablou : 1. Matveeva —•
U.R.S.S., 2. Abraham — Elve
ția, 3. Sziva — Ungaria, 4. 
Coull — Scoția, 5. Peiceva — 
Bulgaria, 6. Markov — Iugo
slavia, 7. Nicoară, 8. Boicu,
9. Bădulescu — ROMÂNIA,
10. Sztralka — Polonia, 11. 
Drewes — Olanda, 12. Madl 
— Ungaria, 13. — Trabert —

__ R. F. Germania, 14. Polakova 
— Cehoslovacia.

După-amiază s-a desfășu
rat la hotelul ,,Minerva" prima 
rundă. Partide dirze, cu câ
teva rezultate care pot propulsa 
de pe acum din plutonul frun
tașelor pe câștigătoare. Ast
fel, cele mal rapide -victorii 
le-au obținut Svetlana Mat
veeva și Ildiko Madl, în
vingătoare la Petra Polakova 
și, respectiv, Erika Sziva. 
După o partidă cu emoții,

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

in întrecerile de cros din Bulgaria

ATLEȚII ROMÂNI ȘI-AU CONFIRMAT

Patru atlete românce la podiumul de premiere in proba senioarelor 
la Troian. De la stingă la dreapta: Paula Ilie-Ivan, Mariana Stă- 

nescu, Elena Fidatov și Ilinca Mitrea

Pentru al treilea an consecu
tiv, alergătorii romani au concu
rat la un nivel foarte ridicat în 
cadrul tradiționalului Cros Bal
canic, denumit din acest an Cro
sul Păcii Țărilor din Balcani. în 
legătură cu întrecerile de duml- 

ne-am adresat tov.
Firea, vicepreședinte 
care a fost la ~_ 
al Comisiei de Cros 

I.A.A.F.
capul locului trebuie

trei victorii individuale. în total 
deci opt — din zece posibile —, 

de 
de 

net

Proletari din toate țările, uniți-văl
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In ede șapte meciuri de ieri ale etapei Diviziei A de fotbal

TREI SUCCESE ÎN DEPLASARE!
® Dinamo, Universitatea 

Craiova și „Poli" Timișoara 
— performerele zilei ® 
Sportul Studențesc a reali
zat cel mai mare scor ® 
Spectaculoasă răsturnare 
de rezultat pe stadionul Di
namo

Momentul In care Nica des
chide spectaculoasa serie a celor 
patru golu/ri marcate de echipa 
sa, Victoria, in final-ul meciu
lui de ieri cu F.C. Bihor 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
S. C. Bacău - Gloria 2-0 (1-0)
Victoria - F.C Bihor 4-2 (0—1)
Petrolul - Rapid 2-0 (1-0)
A.S.A. Tg. Mures - Univ. Craiova 0-1 (0—0)
Sportul Studențesc — F.C.M, Brașov 5-1 (3-0)
F.C. Olt - „Poli" Timiș. 1-2 (1-0)
„U Cluj-Napoca - Dinamo 0-1 (0-1)
Azi
Chimia — Co,"vinul
Joi

Steaua - F.C Argeș
ETAPA VIITOARE (sîmbătă 22 martie)

Sportul Studențesc - Univ. Craiova (1-2)
„Poli” Timișoara - Petrolul (0-1)
S.C. Bacău - Victoria (0-2)
Steaua - F.C. Olt (1-0)
Gloria - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)
F.C Bihor - F.C. Argeș (0-0)
F.C.M. Brașov - „U“ Cluj-Napoca (0-1)
Rapid -.Corvinul (0-9)
Chimia — Dinamo (0-3)

în pagina a 4-a, Programul meciurilor 
echipei României in preliminariile Cam

pionatului European de fotbal
(Cronicile meciurilor de ieri in pag. 2—3)

1. STEAUA 18 14 3 1 35- 9 31
2. Sportul Stud. 19 11 6 2 43-18 28
3. Dinamo 19 11 4 4 30-14 26
4. Univ. Craiova 19 11 3 5 22-16 25
5. Petrolul 19 6 9 4 18-21 21
6. Corvinul 18 9 2 7 47-23 20
7. „Pali" Timișoara 19 9 1 9 36-32 19
8. F.C Argeș 18 7 5 6 18-21 19
9. Gloria 19 7 3 9 25-25 17

10. „U** Cluj-Napoca 19 7 3 9 21-23 17
11. Chimia 18 7 2 9 22-22 16
12. S.C Bacău 19 8 0 11 26-29 16
13. F.C. Olt 19 5 5 9 20-28 15
14. A.S.A. 19 6 3 10 16-25 15
15. Rapid 19 6 3 10 21-32 15
16. Victoria 19 4 6 9 18-28 14
17. F.C.M. Brașov 19 6 2 11 12-40 14
18. F.C Bihor 19 3 4 12 16-40 10

GOLGETERII
13 GOLURI: Petcu (Corvinul) — s din 11 m.
111 GOLURI: Plțurcă — 1 dtn 11 m, Hagi — 3 din

ld m.
10 GOLURI: Coras.
9 GOLURI: Mateuț, Bleu — 1 din 11 m, Gluchicf

— 1 dim LI m.
t GOLURI: M. Sandu, Cîmpeanu n — 3 dtn U m.

De mîine, în Sala Floreasca, floreta feminină în prim-plan

„PATRULATERUL" ITALIAFRANȚA
Șl CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

ROMÂNIA UNGARIA
ALE ROMÂNIEI

nică 1 
Victor 
F.R.A., 
delegat 
Cadrul

„Din _ ___ ______
subliniez eforturile deosebite __
gazdelor noastre din acest orășel, 
Troian, aflat nu departe de Is
toricul Pleven (n.n. Plevna), pen
tru deplina reușită a competiției. 
Traseul a fost foarte pretențios, 
prin desele sale denivelări și 
lungile porțiuni noroioase, dar. 
Sn fond, de aceea 1 se și spune 
acestei probe — alergare pe te
ren variat. întrecerea i-a solici
tat serios pe concurenți, care au 
trebuit să facă din plin dovada 
calităților lor, a bunel pregătiri 
efectuate. Consider competiția ca 
o frumoasă reușită, ea Inscrlln- 
du-se pe linia organizării șl des
fășurării precedentelor două edi
ții de la Cluprlja — 1984 șl Băile 
Felix — 1985, ca să mă refer 
doar la cele mai recente. în ca
litate de conducător al delegației 
sportivilor români, sînt mulțu
mit de maniera în care au evo
luat sportivii noștri. De altfel, la 
încheierea competiției, președin
tele Federației Bulgare de Atletism, 
șterianov, a" ținut să ne adrese
ze felicitări pentru comportarea 
atleților noștri, apreciind în mod 
deosebit felul în care au evoluat".

Antrenorul federal prof. Cons
tantin Nourescu a avut în sarci
nile sale șt supravegherea și în
drumarea pregătirilor pentru a- 
cest important eveniment al pri
măverii atletice din Balcani, 
declara :

„Sînt foarte mulțumit că 
crurile s-au petrecut așa cum 
dorit, deși, sincer să fiu, a fost 
parcă mai greu decît în ultimii 
ani. Traseul — cel mal dificil pe 
care s-a desfășurat vreodată un 
cros în Balcani ____
maximum șl a triat sever 
rile. Faptul că am cîștigat 
probele pe echipe, că am

prof, 
al 

Troian 
din

să 
ale

că atleții noștri s-au aflat 
fiecare dată pe podiumul
premiere, că au dominat ____
unele probe constituie o dovadă 
a bunel lor pregătiri efectuate 
în această iarnă. Amintesc aici 
numele unor antrenori a căror 
muncă s-a văzut, pe traseul din 
Troian. Este vorba de tulceanul 
Ion Moruzov (elevele sale Dorina 
Calenic șl Elena Fidatov au fost 
cîștigătoare la junioare și, res
pectiv, la senioare), de bucu- 
reștenli Nicolae Pălș șl Petre Lu
pan, care s-au ocupat de pregă
tirea celuilalt campion, Iile Ele-

(Continuare in pag. a 4-a)

De mîine și pînă duminică 
inclusiv, în Sala Floreasca din 
Capitală, se va desfășura un 
prestigios serial de scrimă, cu 
participarea unor reputate „flo
rete" internaționale.

Joi va avea loc tradiționalul 
„patrulater" feminin de flo
retă, care reunește anual 'pe 
planșe primele echipe repre
zentative ale Franței, 
României și Ungariei. Impor
tantă competiție prin valoarea 
recunoscută a respectivelor 
școli de scrimă, protagoniste 
ale marilor întreoeri interna-

Italici,

ționale, pe planșele Sălii Flo
reasca vor evolua, astfel, joi, 
sportive din primul eșalon con
tinental, ca de pildă Gaudin 
și Pallet (Franța), Gandolfi și 
Traversa (Italia), Janosi si 
Sziics (Ungaria), Lazar și Oros 
(România). „Patrulaterul" se 
va desfășura mîine, între orele 
9 și 18.

Vineri, sîmbătă și duminică 
se vor derula secvențele edi
ției 1986 a Campionatelor in
ternaționale feminine de flo
retă ale României, la care 
și-au anunțat participarea flo-

retiste 
Cuba, 
mocrată Germană, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică șl 
România, ceea ce lasă să se 
întrevadă o 
loasă și de

Vineri va 
de la ora 8, 
finala de 8
de la ara 16. Sîmbătă și du
minică se va desfășura proba 
pe echipe, începînd de la 
ora 9.

din 8 țări : Bulgaria, 
Franța, Republica De-

dispută spectacu- 
înalt nivel.
avea loc, înoepînd 
proba individuală, 
fiind programată

a solicitat la
valo- 
tOate 
avut

Lumea 
nouă

Foto :
Iorgu BĂNICA

Balem cîștigat clar, 
in margine, de îna
intarea noastră — 
o faza de la Tur
neul Prietenia '85, 
așa cum vor fi nu
meroase si la apro
piata' competiție de 
la București

24-30 martie, sâptâminâ a ru£jbijului ia București

JUNIORII NOȘTRI ȚINTESC 0
rugbyului trăiește la 
tensiune : 

Cupei Mondiale a 
noi energii, sporind 
iubitorilor 
(puținele) 
tie, pentru 
test. Așa 
săptămînă 
virile se 
București.
pe „bătrânul cbntinent‘ 
bil și de dincolo de limitele 
acestuia) îșl trimit tinerele re
prezentative aici pentru cea 
de a 18-a ediție a Turneului 
F.I.R.A. — juniori. Și să nu 
uităm că, în aceeași perioadă, 
mal exact la 29 martie, în ca
pitala noastră se întâlnesc e- 
chipele României gi Scoției, 
într-un test egal cu o avan
premieră a noii, mult aștepta
tei, competiții supreme a ba-

NOUĂ AFIRMARE
statuarea 
declanșat 
interesul 

pentrusportului 
competiții de tradi- 
turnee sau meciurî- 
va fi și în ultima 
de martie, cînd pri- 
vor îndrepta către 
Numeroase țări de 

(proba-

lonului oval, unde cele două 
echipe se vor afla. împreună, 
în 1987. în grupa D...

Pentru această „primăvară a 
speranțelor", rugbyul nostru 
și-a numărat, gospodărește, 
încă din toamnă... bobocii. A 
făcut-o după un an în care 
tînăra sa reprezentativă a re
venit, în primăvară, pe podiu
mul întrecerii, organizate, cu 
pilduitoare consecventă, de 
F.I.R.A., și a cîștigat, în vară. 
Turneul Prietenia. Trăgînd li
nie și adunînd, supunîndu-se 
legii obiective a depășirii vira
tei • junioratului de către unii 
titulari din ’85, antrenorii lo
tului, Constantin Fugigt $1 
Petre Ianusevici' — mai ieri

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)



D4CI>4DA FINALELE „CUPEI U.T.C."-UN FRUMOS SUCCES

AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE ■ MASĂ

Campionatele naționale de schi fond

ELENA REIT Șl VIOREL ȘOTROPA I 
PRIMII ÎNVINGĂTORI I

PROBELE DE BIATLON AU FOST DOMINATE DE TI
NERII DIN JUDEȚELE SUCEAVA Șl MARAMUREȘ

La Cimpulung Moldovenesc, 
Intr-o ambianță sărbătorească, 
asigurată de Comitetul Județean 
Suceava al U.T.C. și Comitetul 
Orășenesc U.T.C., In. colaborare 
cu organele și organizațiile spor
tive din județul Suceava șl din 
orașul-gazdă au fost desem
nați cîștigătorii etapei finale a 
„Cupei U.T.C.” la blatlon, acum 
In a TX-a ediție, competiție iniția
tă de C.C. al U.T.C. In cadrul
Daciadei și organizată 
borare cu Consiliul 
pentru Educație Fizică 
și Ministerul Educației 
țămîntulul.

în eola- 
Națlonal 
șl Sport 
șl Tnvă-

Cadru de desfășurare — zona 
Dealului Runc și împrejurimile, 
în condițiile unui strat abun
dent de zăpadă, care a solicitat

mult pe flnaliștl, campionii ju
dețelor șl ai municipiului Bucu
rești.

In limitele categoriei 14—16 
ani (prima probă a finalei), 
concurenții au avut de străbătut 
un traseu în lungime de 5 kilo
metri, cu două trageri în poli
gon. Victoria a revenit Iul Gri- 
gore Botezat, reprezentantul ju
dețului Suceava. L-au urmat 
Petru Matei (Alba), Florin Feidi 
(Maramureș), Victor At. Loke 
(Cluj), loan Andronesii (Bistri
ța-Năsăud) șl Octavian Dlaco- 
nescu (Harghita).

In cealaltă probă, rezervată 
tinerilor Intre 17 șl 11 ani, tra
seul a măsurat 10 kilometri (tot 
două trageri In poligon). Cel 
mal bun parcurs l-a efectuat

Vaslle V&dean — județul Mara
mureș. In urma clștigătorulul 
s-au clasat, In ordine, Cătălin 
Drob — Suceava, Attila Szocs — 
Harghita, Ernest Csymbalos — 
Hunedoara, Gheorghe Pantea — 
Bihor și Radu Serob — Alba.

In clasamentul general, pe 
primul loc s-a situat județul 
Suceava (al cărui reprezentanți 
au primit Diploma și Cupa Co
mitetului Central al U.T.C.). Pe 
locul 2, Maramureș, care a pri
mit Cupa Comitetului Județean 
Suceava al U.T.C., iar pe locul 
3. Alba (Cupa CJEFS Suceava), 
In continuare: 4. Harghita, 5. 
Cluj, 4. Brașov.

★
Următoarele întreceri finale In 

cadrul „Cupei U.T.C.- vor avea 
loc în cursul lunii aprilie la 
Timișoara (tenisul de masă) și 
Oradea (gimnastica ritmică).

SCHIORII BRAȘOVENI PE PRIMELE LOCURI 
ÎN PROBELE DE SLALOM Șl FOND

Semenicul, încărcat de zăpadă, 
oferind un peisaj fermecător, 
cu pîrtiile de concurs pregătite 
Impecabil, a găzduit la sfîrșltul 
săptămînii trecute o nouă fina
lă pe țară din cadrul Daciadei. 
Peste 300 de elevi între 14 și 19 
ani, precum și tineri din me
diul rural (peste 19 ani) s-au 
Întrecut în probe de schi fond 
și slalom în cadrul celei de-a 
XVIII-a ediții a tradiționalei 
competiții dotată cu „Cupa 
U.T.C.-.

Probele de schi fond au fost 
aprig disputate, locurile frunta
șe fiind departajate de cîteva 
secunde, dovadă a echilibrului 
de forțe, dar șl a ambiției cu 
care majoritatea concurențllor 
au abordat întrecerea pentru un 
loc cît mai bun în clasament.

Concursul de slalom — desfășu
rat în două manșe, pe pîrtia 
Goznuței — s-a bucurat de o 
reușită deplină datorită, în pri
mul rînd, pregătirii pîrtici de 
concurs pînă In cele mai mici 
detalii.

Rezultate: SCHI FOND v fe» 
te, cat. 14—19 ani (2 km): 1. 
Ana Rațiu (Mureș), 2. Maria 
Bratu (Brașov), 8. Sanda Oneț 
(Alba); cat. peste 19 ani (2 
km): 1. Marcela Negrea (Alba), 
2. Marla Solovăstru (Brașov), 3. 
Viorica Vlad (Bistrița-Năsăud); 
băieți — cat. 14—19 ani (3 km): 
1. Gheorghe Bășa (Brașov), 2. 
Dorel Ganea (Mureș), 3. Filip 
Tacob (Harghita) ; cat. peste 19 
ani (5 km): 1. Petru Dobreanu 
(Harghita), 2. Vasile Scurtu 
(Bistrița-Năsăud), 3, Emllian Mi-

noiu (Olt). Clasament pe județe 
la schi fond: 1. Brașov, 2. Al
ba, 3. Bistrița-Năsăud. SLALOM 
— fete, cat. 14—19 ani: 1. Oana 
Popovăț (Municipiul București), 
2. Daniela Cristea (Suceava). 3. 
Anca Ritișan (Arad); băieți, cat. 
14—19 ani: 1. Răzvan Marlca 
(Hunedoara), 2. Marcel Frățilă 
(Brașov), 3. Cristian Maca vel 
(Alba). Clasament pe județe la 
slalom: 1. Brașov, 2. Timiș, 3. 
Cluj.

La reușita acestor manifestări 
tinerești, care timp de două zile 
s-au desfășurat sub semnul bu
nei dispoziții și al bucuriei, 
și-au adus contribuția buna or
ganizare asigurată de Secția 
P.T.A.P. ș* Sport a C.C. al 
U.T.C., Comitetul Județean Ca- 
raș-Severin al U.T.C. precum și 
tehnicienii Comisiei- județene de 
schi și ai asociației turistice 
..Prietenii munților- din Reșița. 
Doru Dinu GLAVAN, coresp.

Luni, pîrtiile din Valea Riș- 
noavei se prezentau în condiții 
excelente de concurs. Gerul din 
noaptea anterioară a făcut ea ză
pada să Înghețe, Iar condițiile de 
Întrecere pentru schiorii particl- 
panți la finalele campionatului 
național die fond să fie dintre 
cele mal bune. Așteptate cu deo
sebit interes cursele de 10 km 
pentru fete și 30 km pentru 
băieți au oferit spectacole pal
pitante, urmărite cu mare aten
ție de specialiști șl spectatori.

Disputa fetelor pe 10 km pre
zenta ca protagoniste sportive 
din vechea gardă, în frunte cu 
proaspăta campioană balcanică 
Elena Belt, iar tinerele speranțe 
aveau ca lideră pe talentata 
Ileana Hang an.

Proba a debutat cu Elena Belt 
hotărltă să arate că succesul său 
de la Balcaniadă nu a fost In- 
tlmplător. Ea a imprimat un ritm 
susținut șl, o dată cu parcurge
rea kilometrilor, distanța dintre 
schloara de la Tractorul și prin
cipalele ei adversare creștea vă- 
zîncl cu ochii. Dacă problema 
pentru cucerirea titlului păr-a 
rezolvată. Elena Reit ihdreptîn- 
du-se liniștită spre linia de so
sire. lupta pentru următoarele 
locuri s-a dat Intre tinerele spe
ranțe Ileana Hangan și Edith 
Bako, precum și mai rutinata 
Iuliana Began (revenită după o 
absență mal lungă printre frun
tașele acestei ramuri). Disputa 
lor a fost acerbă șl a arătat că

dispunem la această oră de un 
grup de fondistie capabile să În
registreze performanțe superi
oare. Pentru primul titlu cucerit 
la actuala ediție a campionatelor, 
Elena Reit și antrenorul său, 
Jean S umed rea, merită felicitări.

Cursa băieților pe 30 km avea 
ta Ion Ltmgociu un lider ce pă
rea să nu aibă mari probleme 
în obținerea victoriei. Dar, cu 
cîțiva kilometri înaintea finișu
lui, el a căzut șl a pierdut multe 
din secundele pe care le avea în 
plus tată de urmăritori. Resim- 
țlndu-se, Lungodu a fost oprit 
de antrenorul său să mal con
tinue cursa și juniorul Viorel 
Șotropa — care a făcut încă o 
dată dovada talentului său — a 
obținut primul titlu de campion 
național de... seniori. Un sincer 
bravo pentru el șl antrenorii 
săi.

REZULTATE TEHNICE, 10 km 
fete: 1. Elena Reit (Tractorul) 
29:50,1, 2. Ileana Hangan (C.S.Ș. 
Bistrița) 31:01,1, 3. Edith Bako 
(C.S.Ș. M. Ciuc) 31:13,7 4. Iuliana 
Degan (Tractorul) 31:28,0, 5. A- 
dina Tuțulan (C.S.Ș. Sibiu) 
31:38,6, 6. Rodica Boha (C.S.Ș. Bis
trița) 32:03,2 ; 30 km, băieți: 1. 
Viorel Șotropa (A.S.A.) lh 23:20,9,
2. Atila Csalla (Dinamo) 111 24:02,1,
3. Constantin Dobre (A.S.A.)
lh 24:08,7, 4. Gavrilă Boltiș
(A.S.A.) IM 24:31,5, 5. Carol KSpe 
(Dinamo) lh24 : 38.5, 6. Ion Crlșu 
(A.S.A.) lh26:08 1.

Ieri, în Campionatul feminin de volei — Divizia A

LIDERA, UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA, PIERDE TEREN...
Ieri, la Constanța (grupa I va

lorică) și București (grupa a 
Ii-a valorică) s-au desfășurat 
partidele etapei a treia din ca
drul turneelor campionatului fe
minin de volei — Divizia A.

CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 
A treia reuniune a fost deschisă 
In Sala Sporturilor — arhiplină, 
ca de obicei — de partida Dina
mo — CSM Libertatea Sibiu: 3—0 
(2, 7, 14), disproporționată ca 
forțe, mai ales prin absența tn 
continuare din echipa sibiană a 
Mirele! Popoviciu. Campioanele 
— în rîndul cărora Doina Moro- 
șan are prestații constant foarte 
bune, secondată de tinerele Da
niela Coșoveanu șl otllia Szen- 
kovics, din- ce In ce mal sigure 
și mai convingătoare — au do
minat net primele două seturi. 
Schimbările operate apoi în sex
tetul de bază de antrenorul W. 
Schreiber, precum și scăderea 
tonusului echipei au făcut ca 
în setul rn sibiencele să dețină 
mult timp inițiativa (perioadă In 
care au ieșit tn evidență Doina 
Bischin, Anca Ștefan șl Magda
lena Popoviciu).

Meciul vedetă al zilei a opus 
două dintre aspirantele la titlu : 
CSU Galați și Universitatea CFR 
Craiova. O partidă valoroasă a- 
tît ca nivel tehnic cît mal ales 
ca spectacol, care a conectat pu
ternic publicul spectator la ten
siunea disputei. . A învins echipa 
gălățeană — CSU — dificil, este 
drept, dar meritat, cu scorul de 
3—1 (13, —15, 12, 12). Elevele
lui Tr. Vllsan au jucat In sex
tetul : Gabriela Cojocaru, Da
niela Dinlcă, Marla Mltitelu. Spe
ranța Gaman. Ileana Berdilă, 
Cristina Buzilă (au mai jucat 
Emilia Nedelcu și Lucia Tocaci). 
De la craiovence, a căror replică 
a fost destul de bună, s-au re
marcat : Tanța Drăgoi, Iuliana 
Enescu, Violeta Dinu

In încheierea programului, Fa
rul Constanța — in spectaculoasă 
creștere de formă — a strălucit 
Iarăși, spre satisfacția publicu
lui constănțean, Intrecînd net pe 
Flacăra cu 3—0 (9, 4, 14). Gaz
dele au jucat rapid șl comblna- 
tlv in atac, mobil în apărare.

Remarcabilă prestația jucătoare
lor Doinița Dlmofte, Mar’ncla 
Neacșu, Elena Plron-Bălan de 
la gazde, iar de la învinse, doar 
a Cristinei Anton.

Arbitraje, corecte, au fost pres
tate de cuplurile : O. Pop — C. 
Ion, C. Ion — D. Dobrescu, E. 
Ududec — V. Valentin. în pro
gramul de miercuri : Dinamo
(46 p) — Farul (38 p) ; Univer
sitatea (47 p) — Flacăra (38 p) : 
CSM (38 p) — CSU (45 p).

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

BUCUREȘTL In primul meci al 
zilei — desfășurat In Sala Olim
pia — Dacia Pitești a dispus u- 
șor, cu 3—0 (5, 5, 9), de Chimia 
Rm. VUcea, care fără cele două 
trăgătoare principale (Camelia I- 
liescu șl Ioana Cotoranu) este 
o echipă Inofensivă. In aseme
nea condiții piteștencele au ob
ținut o victorie „de serviciu" In 
care a ieșit In evidență experi
ența Măriei Enache. Cel de-al 
doilea meci a adus față In față 
pe ultimele clasate din grupă, 
Rapid București șl Știința Ba
cău. A fost o partidă In care 
cele două echipe au greșit mult, 
pe rînd, care a revenit însă 
gluleștencelor — mai hotărlte și 
mai eficiente, grație jocului bun 
al celor două stingace Daniela 
Iacob și Ileana Tirnoveanu, a 
Floricăi Vaslle șl Georgetei Po
pescu. Soor final lin favoarea 
Rapidului : 3—1 (4, —1, 5, 7). De 
la băcăuance doar Daniela Blăna- 
ru a jucat mal constructiv.

In fine, cea de a treia în- 
tîlnire a fost și cea mai dis
putată. Calculatorul București a 
învins Penicilina Iași cu 3—1 (14, 
8, —7, 7) intr-un joc . alert, cu 
faze lungi, In care cele două e- 
chlpe s-au străduit — șl tn mare 
parte au reușit — să ofere un 
volei de calitate. Din nou Car
men Pascu, Elena Neguiescu și 
Mirela Zamfir s-au dovedit a fi 
cele mai bune de la bucureșten- 
ce, In timp ce leșencele au con
tat pe „trioul" Daniela Donclu, 
Tatiana Popa, Gabriela Coman. 
Cine știe Insă ce întorsătură ar

fi luat partida dacă Penicilina 
nu ar fi pierdut primul set la 
14, după ce condusese cu... 14—7 !

Arbitrajele au fost asigurate de 
cuplurile : A. Dinicu * — V. Io- 
nesou, V. Dumitru — D. Rădules
eu, R. Farmuș — A. Dinicu.

Programul de miercuri, de la 
ora 12 : Dacia (49 p) — Calcula
torul (41 p) ; Rapid (39 p) — Pe
nicilina (42 p) ; Chimia (45 p) — 

^Știința (36 p).
Gheorghe LAZĂR

STEAUA - LEGIA VARȘO
VIA 3-2

în Sala Agronomia din Capi
tală, Steaua București a întrecut 
pe Legia Varșovia cu scorul de 
3—2 (9, 13, —6, —14, 5). Joi,
în aceeași sală -i- ora 16,30 — 
partida revanșă.

ÎNTRECERI DE PATINAJ PE PISTĂ REDUSĂ
Inaugurate pe „inelul" de gheață 

naturală din Tușnad-Băi, con
cursurile de patinaj viteză pe 
pistă redusă vor continua la 
București pe Patinoarul „23 Au
gust", unde sînt programate, în
cepi nd de vineri, finalele „Cupei 
Federației-. Iși vor disputa întâi
etatea tineri alergători din Bra
șov, Cluj-Napoca, Miercurea 
Ciuc, Sibiu, Tg. Murdș, Ploiești

și din alte centre de patinaj din 
țară care s-au calificat pentru 
actul final al competiției în con
fruntările de pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad-Băi. în pro
gram figurează probele de 500, 

1 000 și 1 500 metri. întrecerile 
se vor desfășura după modelul 
curselor atletice, adică în serii, 
recalificări, sferturi de finală, 
semifinale șl finale.

DE LA I.D.M.S.
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați că 

pentru autoturismul OLTCIT Club se primesc Înscrieri prin 
transferul cumpărătorilor care au depus banii la C.E.C. tn 
cont pentru autoturism pină la data de 31 martie 1983.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la maga
zinul auto I.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor nr. 24, 
sector 6, telefon 78.26.46 — lnt. 1S2 sau 153.

Ă
Ă

dotată cu „Cupa 8 Martie*4

Foto : George NEGOESCU
Start in cursa seniorilor,

•

PRIMUL CONCURS DE
„CUPA 8

Așa cum ne-a" obișnuit an de 
an, A.S. Confecția organizează 
întreceri de ciclism pe circuit, 
dotate cu „Cupa 8 Martie-, care 
deschid în mod oficial calenda
rul competițiilor interne. Și de 
data aceasta, pe circuitul în 
lungime de 900 m din cartierul 
bucureștean Drumul Taberei au 
răspuns prezent la start nu
meroși cicliști din cluburile

CICLISM AL ANULUI,
MARTIE"

RE7IIITATF PflOMIfĂTOMIE AII HAITEROFIIIIOR
JUNIORI IA CAMPIONATELE REPUBLICANI PE ECHIPE

Rezultatele obținute în turul 
Campionatelor Republicane de 
haltere pentru juniori pe echi
pe, diviziile A și B, găzduit la 
Galați, săptămîna trecută, au 
constituit deopotrivă pentru an
trenori și sportivi un prilej de 
satisfacție' Și iată de ce. Com
parativ cu turul campionatelor 
din 1985, de data aceasta rezul
tatele au demonstrat un stadiu 
de pregătire net superior, per
formanțele primilor trei clasați, 
în general, fiind foarte apropia
te, și la un nivel ridicat. De 
pildă, Aurel Sîrbu, cu recordul 
de copii la aruncat — 122,5 kg — 
la categoria 52 kg, ar fi cuce
rit la „europenele" de seniori de 
la Katowice ’85 locul 4. Mulți 
dintre partâcipanțli la aceste în
treceri de la Galați se pot con
sidera deja la cîțiva pași de por
țile lotului de seniori, îndeosebi 
cei care constituie nucleul de la 
Bistrița (Centrul de pregătire o- 
limpică pentru juniori, condus 
de antrenorii Mugur Saranciuc, 
Andrei Karaffa și Ion Moraru), 
dovedind că la acest eșalon se 
lucrează bine. Firește, perfor
manțele ar fț putut atinge cote 
mai înalte dacă elementele de 
bază ale lotului de juniori (An
drei SocacI, Attila Kereki șl Du
mitru Negreanu) ar fi fost șl 
ele prezente, ceea ce nu s-a în
tâmplat, întrucît acestora fede
rația de specialitate le-a fixat 
un sigur obiectiv: campionatele 
mondiale și europene de juniori 
din R.F. Germania, din luna 
mai. Nu aceeași satisfacție a 
avut-o însă și publicul: din
cauza tribunelor mici, prea pu
țini spectatori au putut să „gus
te- din frumoasa dispută fur
nizată de echipele Steaua, Glo
ria Bistrița și Dunărea Galați.

Rezultate pe echipe: DTVTZTA 
A: 1. Steaua 8625 p, 2. Gloria 
Bistrița 8392 p, 3. Dunărea Ga

lați 7196 p, 4. Rapid București 
7083, 5. Chimpex Constanța 6733 
p, 6. Clujana. Cluj-Napoca 6636 
p, 7. Olimpia București 6622; 
DIVIZIA B: 1. Unirea Alba-Iu- 
lia 4274, 2. Nicolina Iași 3865 p, 
3. C.S. Onești 3831, 4. Tracțiu
nea București 2836, 5. Progresul 
Brăila 2735, 6. CSM Reșița 2661 p. 
Rezultate, individual, Divizia A: 
cat. 52 kg — Aurel Sîrbu (Clu
jana) 210 kg (record copii), 122 
kg la aruncat (r.c.), 2. Traian 
Adrian Jigău (Rapid Arad) 162,5 
Cihărean (Gloria) 202,5 kg, 3. 
kg; cat. 56 kg — 1. Paul To- 
rozeoi (Gloria) 225 kg, 2. Ioniță 
Hoalbă (Steaua) 215 kg, 3. Ghe- 
orghe Mihai (Dunărea) 180 kg; 
cat: 60 kg — 1. Marin Otincea- 
nu (Dunărea) 250 kg, 2. Dan 
Morar (Rapid Arad) 230 kg, 3. 
Bela Drocsa (Constructorul Tg. 
Mureș) 220 kg; cat. 67,5 kg — 
1. Li viu Munteanu (Gloria) 290 
kg, 2. Dumitru Gîlcă (Chimpex)
262.5 kg 3. Levente Zsombori 
(ASA Tg. Mureș) 250 kg; cat. 
75 kg — 1. Mircea Bîrzan (Stea
ua) 302,5 kg, 2. Cristian Onrea 
(Olimpia) 295 kg, 3. Gigi Secan 
(Rapid București) 290 kg; cat.
82.5 kg —- 1. Aurelian Roșea 
(ASA Tg. Mures) 315 kg. 2. Ni- 
colae Osiac (Olimpia) 312,5 kg, 
3. Vasile Mereuță (Steaua) 312 
kg; cat. 90 kg — 1. Daniel Fîlin 
(Gloria) 295 kg, 2. Gabi Maxim 
(Dunărea) 272,5 kg, 3. Tiberiu 
Gyrka (Clujana) 270 kg; cat. 
100 kg — 1. Andrei Szasz (Stea
ua) 330 kg. 2. Constantin Udrea 
(Steaua) 310 kg. 3. Blfisz Carol 
(Rapid Arad) 272.5 kg: cat. 110 
kg — I? Florin Arsene (Rapid 
București) 315 kg. 2. Istvan Ber- 
nat (Clujana) 255 kg: cat. 4-110 
kg — 1. Augustin Cullci (Olim
pia) 320 kg (180 kg la aruncat, 
record de juniori II).

bucureștene, precum și mămbrii 
lotului național de seniori.

Cursa seniorilor (de la care 
au absentat în mod inexplicabil 
rutierii de Ia clubul Dinamo, 
care nu sînt în lot) -a fost dis
putată și echilibrată. Grupul 
foarte numeros prezent la con
curs (64 de participanți), caro
sabilul alunecos și scurtimea 
traseului, cu întoarceri foarte a- 
propiate, au determinat un ru
laj prudent, în care tentativele 
de evadare întreprinse pe rînd 
de cicliști nu au avut sorți de 
izbîndă; în acest mod, la sprin
tul final s-a prezentat un grup 
compact de alergători din care, 
cu circa 300. m înainte de so
sire se detașează N. Aldulea si 
M. Petruș, primul cîștigînd un 
„sfert" de roată.

CLASAMENTE: începători — 
24 participanți, au avut de par
curs 6 ture, lungimea traseului 
5,5 km: 1. Cr. Lincu (C.S.Ș. 1) 
10:05, 2. G. Cristea (C.S.S. 1),
3. FI. Băjenaru (STIROM); juni
ori mici 23 participanți, 9 
ture = 8 km: 1. A. Radu (Vo
ința) 17:20. 2. Al—Ivan (C.S.S. 1).
3. G. Prună (STIROM) ; juniori
mari — 25 participanți, 20 ture 
= 18 km: 1. St. Anton (STIROM) 
29:12, 2. S. Moldoveanu (STI
ROM)' 3. M. Voinescu (C.S.S. 1); 
seniori — 64 participanți, 40 tu
re = 36 km: 1. N. Aldulea (Me
talul Plopeni) 57:03. 2. |T. Petruș 
(I.M.G.B.), 3. O. Celea (Steaua),
4. Ov. Mitran (Voința). 5. I. 
Alexandru (Steaua), 6. V. Con- 
stantinescu (Dinamo).

Horațiu SIMA

„CUPA PRIMĂVERII11

LA

PENTATLON MODERN
Astăzi se deschide sezonul 

competițional la pentatlon mo
dern, în program figurînd tradi
ționalul concurs dotat *cu „Cupa 
Primăverii-, competiție la care 
și-au anunțat participarea spor
tivi de la Steaua, Olimpia, CSS 1 
București, CSS Timișoara și Po
litehnica Timișoara.

întrecerea debutează cu proba 
de scrimă, programată în Sala 
Floreasca, pentru ca în zilele 
următoare să aibă loc probele 
de călărie (joi și vineri — Baza 
Hipică St.ea”aV tir. înot (sîmbă- 
tă — Poligonul Tunari și Bazi
nul „23 A ”gust-), cros (Parcul 
„23 August").
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A.S.A. TG. MUREȘ 0
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Stadion „23 August"; teren bun; 
timp prielnic pentru fotbal; 
spectatori — circa 10 000. Șuturi: 
14—9 (pe poartă: 2—2). Cornere: 
10—4. A marcat EM. SĂNDOI 
(min. 66).

A.S.A. : Varo — Szabo, Jenei, 
IS PIR, Fodor — C. Hie, Botezan, 
S. Dumitrescu (min. 25 Muntean) 
— Cioreeri (min. 85 L. £»opa), 
Fantei, SOARE.

UNIVERSITATEA: Dung — AD. 
POPESCU, TILIHOI, Cioroianu, 
UNGUREANU — IRIMESCU, Em. 
Săndoi, Bîcu (min. 80 Badea), G. 
POPESCU — Geolgău, Cîrțu.

A arbitrat bine R. Matei; la 
linie: M. Niculescu și T. Badea 
(toți din București).

Cartonașe galbene: SOARE.
La speranțe: 0—1 (0—0).

I I —■«...........
rat de Varo. Așadar, autor — 
Săndoi, coautor al golului — 
Varo ! Sigur că această lovitură 
a turnat plumb în picioarele 
gazdelor care nu au mai reușit 
să găsească drumul spre egalare.

Lourenfîu DUMITRESCU

UN FINAL ÎN MARE FORȚĂ AL
Infrîngerea orădenilor pe teren 

propriu în etapa trecută a lăsat 
unora falsa Impresie câ aceștia 
vor fi victime sigure în me
ciul de ieri, de la București. 
Probabil că așa au ' gîndit și 
unii dintre echipierii Victoriei 
care, Ia început, au luat jocul 
cu F.c. Bihor cam ușor. Dar 
simpla dominare nu s-a dovedit 
suficientă gazdelor pentru a 
obține avantajul dorit pe tabela 
de marcaj. Este adevărat că 
bucureștenii și-au creat șl în 
prima repriză eîteva situații 
favorabile de a deschide scorul, 
însă Ia finalizare n-au manifes
tat suficientă convingere, promp-

RĂ A GAZDELOR
— 27 și, o dată cu el, deschiderea

re- scorului : C. Ene centrează de pe 
au dreapta și NUȚA are două exe- 
ru, cuții impecabile —- preluare în- 
srii șelătoare șl voleu necruțător, jos 
ia- Ia colt. In min. 32, la o „bombă" 
:e- a lui Pitulice, mingea va lovi 
ria transversala, iar In min. 37, o 
«a frumoasă combinație Nuță — I. 
'o- Gușă rămîne fără rezultat.
în La reluare, Joc ln același sens, 
rje insă în min. 51, tribuna amuțește, 
e- la marea ratare a lui Manea. In 

'e- min. 53, însă, ea va răsufla u- 
le- șurată văzînd pentru a doua na
de ră mingea ln plasa porții giu- 
în leștene, în urma unui corner
ne fructificat de I. GUȘA printr-un 
;ș- șut din apropiere. Petrolul se
in- Joacă In continuare eu ocaziile, 
ic, dar cea mai mare aparține ln
ln min. 71 Iul Agiu care, față în
n- față doar cu Jlpa, se... pierde 
?te șl portarul ploieștean culege min- 
o- gea. Va rata și I. Solomon (min. 
ul 78), bine servit de Nuță. Flria-

ini, in preliminariile C.E. de juniori B 

ti A iNTILNIRII ROMÂNIA - TURCIA
z- gilor lor mai mari și să obțină 
a- victoria", spun, cu încredere,
1- pasionatii spectatori din Plo-
î- peni. Acesta este și obiectivul 
)- echipei pregătite de antrenorii
ui Constantin Tîlvescu și Viorel
>- Cojocaru, hotărîtă să facă încă
ni din primul meci marele pas al
lă calificării. Iată echipa pro-
1- babilă: Diaconescu — Tatu,
■a Stan, Bucur, Bălan (Tofan) —
i“ Moldovan, Aprodu (Ștef), Mi
te nea — Stanici, Răducioiu, O-

prea. Conducerea tehnică a 
st căutat, în ultimele zile, să facă 
3- retușurile care se impuneau
le după meciurile- de verificare
4. susținute în compania forma-
s- țiilor de seniori si juniori ale

S LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a-
a" 112 variante 100% a 1.070 lei și

2 2.766 variante 25% a 267 lei. Clș-
tigurile de 48.654 lei de la catego- 

a ria 1 au revenit particlpanților 
IOSIF HERCUT din Sfîntu

ITRU DEȚINĂTORII
OR DE EPOCA

mobilism și Karting din București ! 
Ipocă, aflată sub îndrumarea Fems- i 
nău inițiază o acțiune pentru co- ' 
ictlvitățil sportive pe anul 1986. în 
tomoblle de epocă din cadrul du- 
ațl ln ziua de 20 martie, orele 17, 
i 13 Septembrie nr. 101, telefon

REZULTAT DECIS
CLUJ-NAPOCA, 11 (prin tele

fon). Debutul de partidă era deo
sebit de promițător pentru un 
spectacol de calitate. „U“ a luat 
un start bun, a dominat, dar 
un contraatac dinamovist a fost 
oprit prin fault (la Damaschin) 
și, de la 28 m, MOVILA a exe
cutat lovitura liberă : mingea i-a 
revenit din »zid“, mijlocașul di
namovist a șutat n&praznic și a 
înscris un gol spectaculos, la 
vinclu. „U“ acuză șocul și abia 
în min. 23 realizează o fază mai 
periculoasă, cînd FI. Pop cen
trează razant -cu poarta. în re
plică, bucureștenii realizează un 
atac rapid (min. 30), dar Rednic 
și Văidean strică o fază extrem 
de favorabilă. Dinamo convinge 
prin buna circulație a balonului, 
în timp ce jucătorii de la „UH 
„cară" prea mult mingea șl 
atacurile lor sînt sterile, primul 
șut pe poartă realizîndu-1 Cîm- 
peanu (min. 38), din lovitură li
beră. Apoi (min. 42) Boeru ra
tează o mare ocazie. *

După pauză, neașteptat, nive
lul partidei avea să scadă mult 
șl asta, Inexplicabil, din cauza 
echipei locale, căreia îl lipsește 
o „minte limpede", pentru că 
simpla dominare nu înseamnă și 
goluri, mai ales cînd Fîșlc și 
Biro I nu-și găsesc locul. Și 
totuși, în min. 49, la lovitura de 
cap a lui Boeru, Moraru a scos 
de lîngă bară, pentru ca tot el, 
în min. 51, să respingă, cu pi
ciorul, șutul lui Cîmpeanu, scă
pat singur la 10 m de poartă. 
Fără să forțeze, dinamoviștii do- 

tîtudine și precizie, dînd astfel 
posibilitatea portarului Lăză- 
reanu să se remarce tn minutele 
14, 17, 28 și 32 sau trlmițtnd 
mingea In afara cadrului porții 
(Nica — min. 20 șl Augustin — 
min. 29, aceasta din urmă fiind 
cea mai mare ratare). De cea
laltă parte, orădenil, care s-au 
prezentat Ieri peste condiția lor 
de codași al clasamentului, au 
aplicat bine tactica Jocului în 
deplasare, apărtndu-se cu calm, 
dar ferm, șl contraataclnd destul 
de periculos. De altfel, la unul 
din aceste contraatacuri au șl 
reușit să la conducerea, în min. 
30, cînd Georgescu l-a lansat

PETROLUL 2 (1)
■RAPID 0

Stadion Petrolul; teren bun; 
timp înnourat; spectatori — circa 
29 800. Șuturi: 25—8 (pe poartă: 
8—0). Cornere: 9—1. Au marcat: 
NUȚA (min. 27), I. GUȘA (min. 
53).

PETROLUL: Jlpa — ȘTEFAN, 
BUTUFEI, Pitulice, P. Gușă — 
MOCANU, Drăgan (min. 77 I. So
lomon), o. Grtgone — C. Ene 
(min. 74 Iamandi), NUȚA, I. 
GUȘA.

RAPID: Toader — Bacoș, M. 
GRIGORE, Rada, Minau — Aglu 
(min. 76 Șt. Popa), Dumitru, Cîr- 
lan, GOANȚA — Tîră, Cioacă 
(min. 78 Manea).

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tățea; la linie: A. Nicolescu (am
bii din Pitești) și I. Igna (Ti
mișoara) .

La speranțe: 4—0 (2—0).• -.
Iul va aparține feroviarilor care 
obțin primul lor corner ln min. 
87.

Adrian VASILESCU

divizionarei B Metalul Plo- 
peni.

Sosită luni seara la Ploiești, 
echipa Turciei a efectuat marți 
dimineață o ședință de pregă
tire, la care, sub conducerea 
antrenorului NIhat Fîrat, a 
participat următorul lot : 
Muharem și Mehmet (portari) ; 
Mustafa, Iskender, Genial, Isa, 
Veli, Murat (fundași) ; Tugay, 
Șervet, A. Nail, Nlisnli, Hasan 
(mijlocași) ; Erican, Yuksiel, 
Levent (Înaintași).

Partida va începe la ora 15 
și va fi arbitrată, de Stoian 
Ilijevski (Iugoslavia), ajutat la 
linie de V. Antohi și M. Stă- 
nescu.

Gheorghe, Județul Covasna și 
GABRIEL CRAIOVEANU din Ad- 
jud, Județul Vrancea.
• Tragerea „Marilor clștlgurl" 

Pronoexpres de astăzi, miercuri 
12 martie, va avea toc ln Bucu
rești, to sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16. Transmiterea numere
lor clștlgătoare se va face IN 
DIRECT, la radio, pe programul 
I, la ora 16.15. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate, de asemenea, 
la ora 19 pe programul H, la ora 
23 pe programul I, precum și 
milne joi — reluarea lor — la ora 
8,55, tot pe programul I.

Informăm partlclpanțli că ope
rațiunile tragerii „Marilor dstl- 
guri“ Pronoexpres de astăzi se 
vor desfășura, pentru prima dată, 
eu o nouă urnă, electronică.
• Informăm de asemenea că 

omologarea ciștigurilor tragerii 
extraordinare Ix>to a Mărțișorului 
din 2 martie- va avea toc joi 13 
martie, to toe de vineri 14 martie, 
cum s-a anunțat inițial.

DIN MINUTUL 11
MU“ CLUJ-NAPOCA 0 
DiNAMO 1 (1)

Stadion „Municipal"; timp fru
mos; teren foarte bun; specta
tori — circa 25 000. Șuturi: 9—9 
(pe poartă: 6—5). Cornere: 2—4. 
A marcat MOVILA (min. Iii).

„U“ CLUJ-NAPOCA: Cavai — 
Dobrotă NEAMȚU, Ciocan, ME- 
ZAROȘ — FI. Pop (min. 77 Stoi
ca), Mujnai, Biro I — Cîmpeanu, 
Fîșic, Boeru (min. 68 Sabău).

DINAMO: MORARU — Rednic, 
Al. Nicolae (min. 81 Mitici), ZA-

ZA «XX LII LX d t . 11' gtfXl CI «ZX, UllKd
Gheorghe (P. Neamț); la linie : 
Radu Petrescu (Brașov) șl C. Co
reean (Reșița).

RE. Varga -- MOVILA, ANDO-
NE, Dragnea. Orac (min. 67 Da-
niel Sava) -- Văidean, Damas-
chin I.

A arbitrat. în general, bine A.

Cartonașe galbene: CIOCAN,
REDNIC. AL. NICOLAE.

La speranțe: 1—0 (0—0).
— in •

mină tactic partida. Dragnea și 
Văidean îșl permit chiar șuturi 
neglijente din poziții favorabile. 
Apoi, ln min. 82, mingea cen
trată de Varga a lovit bara ; 
„U“ aleargă, haotic, după ega
lare, o egalare pe care o aștep
ta întreg stadionul șl care se 
profilase în min. 89 : atunci, Me- 
zaroș a intrat în careu, Dragnea 
„i-a luat piciorul" șl lovitura de 
la 11 m avea să fie executată 
slab de Cîmpeanu. Moraru l-a 
„ghicit" colțul șl a apărat.

Constantin ALEXE

BUCURESTENILOR
excelent pe LAZAR, iar acesta 
a pătruns pe partea stingă în 
careu și a trimis mingea in col
țul opus al porții.

După pauză, prin contribuția 
ambelor echipe, dar mal ales a 
celor de la Victoria, care au 
avut un final impresionant, de 
mare forță ofensivă, am asistat 
la un joc de reală spectaculo
zitate, cu multe faze de poartă. 
După ce Augustin, în min. ©6, ra
tează o nouă mare ocazie (fiind 
blocat în ultimul moment de por
tarul Lăzăreanu), gazdele vor 
reuși să egaleze în min. 72: 
Glonț execută un corner, min
gea ajunge Ia Augustin, care o

• reîntoarce cu capul, de lîngă 
linia de fund, spre mijlocul ca
reului, lă NICA și acesta o 
trimite în plasă. Peste alte 

-trei minute, IORDACHE profită 
de o greșeală a fundașului Dianu 
și Victoria ia conducerea. Dar 
numai pentru 7 minute, căci la 
un nou contraatac al orădenilor 
GROSU fructifică centrarea Iui

VICTORIA 4 (0)
F.C. BIHOR 2 (1)

Stadion Dinamo; teren moale; 
timp Închis și friguros; specta
tori — circa 5 000. Șuturi: 13—8 
(pe poartă: 6—3). Cornere: 7—4. 
Au marcat: NICA (min. 72), IOR- 
DACHE (min. 75), GLONȚ (min. 
83), AUGUSTIN (min. 89), res
pectiv LAZĂR (min. 30) și GRO
SU (min. 82).

VICTORIA: Nițu — Vlad, Cățoi, 
L MARIN. P. PETRE — Ursu 
(min. 65 AELENEI), Săndoi, Lala 
(min. 65 GLONȚ) — IORDACHE, 
Augustin, Nica.

F.c. BIHOR: Lăzăreanu — 
Dianu, DUMITRESCU, Biszok I. 
Mureșan — Tamaș, Șt. Petcu, 
LAZAR, N. Mureșan (min. 76 
Grosu) — GEORGESCU, He (mln. 
80 Mihuț).

A arbitrat foarte bine L Cră- 
ciunescu; la linie: I. Dogâru
(ambii din Rm. Vîlcea) șl Gr. 
Macavei (Deva), ultimul cu unele 
greșeai-.

La speranțe: 1—0 (0—0).

Georgescu. Aproape în același 
minut, Insă, avantajul trece din 
nou de partea bucureștenilor 
prin cel mai frumos gol al 
partidei, înscris de GLONȚ, cu 
o frumoasă lovitură de cap, de 
la circa 14 m lateral stingă, 
mingea lovind mai Intîi bara 
înainte de a poposi in plasă. 
Scorul final al partidei, consfin
țind un meritat succes al echi
pei Victoria, a fost pecetluit 
In min. 89 de AUGUSTIN.

Constantin FIRANESCU

SUCCES MERITAT
BACAU, 11 (prin telefon). O 

primă repriză dominată autori
tar de gazde, care au desfășurat 
un joc în viteză, mereu impul
sionate de aparițiile în atac ale 
Iul C. Solomon. După ce Bîșcă 
(min. 1) l-a pus la grea încer
care pe portarul Lazăr, băcăuanii 
vor deschide scorul în min. 7 : 
o combinație Tismănaru — Șoi- 
man aduce mingea la A VĂDA
NEI, care, cu un șut plasat din 
afara careului, îl învinge pe 
portarul buzoian. Pînă la pauză, 
elevii lui Nicușor și Vătafu vor 
mai avea alte 4 ocazii de gol : 
min. 11 — Viscreanu este foarte 
aproape de.buturile adverse, dar 
trage slab și portarul oaspeților 
apără; min. 18 — centrare Șoiman, 
o preluare corectă și șut Bîșcă, 
de la 9 m, Lazăr trimite în cor
ner ; min. 24 — o frumoasă ac
țiune personală a lui Tismănaru. 
care, ajuns la 6 m, trimite la 
poartă, dar dim nou portarul La
zăr respinge ; min. 27 — Bîșcă 
trimite, cu capul, spre poartă 
dar Viscreanu nu ajunge balo
nul spre a-1 trimite în plasă.

APLAUDATE REALIZĂRI TEHNICE
La numai trei zile după reci

talul de la Oradea, Hagi șl-a re
confirmat clasa, ln cadrul unei 
partide spectaculoase, dominată 
de accelerările internaționalului. 
El a înscris un gol cum rar se 
poate vedea pe terenurile noas
tre și a fost la originea tuturor 
celorlalte patru, ou contribuții 
decisive. Este adevărat, brașo
venii au fost handicapați de ab
sența a cinci Jucători de bază 
(Pană și Șerbănică — forfait- 
uri... sentimentale, Bența — frac
tură la antebraț, Naghi — două 
cartonașe, P. Lucian — examene 
la I.E.F.S ), ceea ce a făcut ca 
Jocul lor să fie doar curajos, 
dar nu e mai puțin adevărat că 
alb-negril, bine susținuți ln atac 
de Iorgulescu șl de fundașii late
rali, au manevrat la... eemlcero 
cu o inventivitate care a creat 
numeroase alte ocazii. Seria go
lurilor a început in min. 20, cînd, 
la o centrare-trasor a Iui Hagi 
CORAȘ a deviat frumos balonul, 
eu capul: 1—0. In min. 25, după 
an sprint Coraș, Hagi „desenea
ză" aceeași centrare, permițin- 
du-i lui M. SANDU să repete 
devierea, cu același efect: 2—0. 
In min. 42, după o suită de dri
blinguri „in slalom", Hagi e faul
tat In afara careului. Execută 
Munteanu II, mingea lovește trans
versala ș ȚICLEANU reia pu
ternic în plasă. Minutul 71 aduce 
superbul gol pe care l-am a- 
mlntlt: Iorgulescu centrează pre
cis, văzîndu-l pe Hagi In zona 
extremei stingă, preluare pe piept 
și voleu fulgerător, cu piciorul 
drept, ln colțul lung: 4—0. între 
timp, ocaziile alb-negrilor se suc
ced. fiind întrerupte de o spec
taculoasă bară a iul Moldovan 
(min. 76). In minutul următor, 
Coraș este faultait in careu și 
Hagi... ratează, uluit parcă de

Mircea Sandu (căzut la păminf) înscrie al doilea gol al 
echipei Sportul Studențesc. Foto : Aurel D. NEAGU

BOLBA, ÎN VERVĂ DE JOC
SLATINA, 11 (prin telefon). Pu

țini se așteptau ca după victoria 
la limită obținută, sîmbătă, la Ti
mișoara, în fața Chimiei ' Rm. 
Vîlcea, „Poli“ să obțină, aici, la 
Slatina, două puncte. O victorie 
meritată, grație unui joc de mare 
angajament, pe un teren greu, 
pe care timișorenii s-au acomodat 
mult mai bine decît partenerii 
lor de întrecere. Apărarea gru
pată, decisă, în frunte cu Șui ea. 
a destrămat palidele încercări de 
pătrundere ale echipei F.C. Olt, 
lipsite de clarviziune și mai ales 
de aportul liniei de mijloc. De 
fapt, aceasta’ a fost marea la
cună a formației locale, care n-a 
putut să-și facă jocul pentru că, 
practic, echipa a fost ruptă în 
două, Bălăci, Donose și Eftimie 
evoluînd mult sub randamentul 
lor obișnuit. Meritul oaspeților 
este acela de a fi exploatat min
gile lungi, în adîncime. adresate 
Iul Bolba, făcînd ca fiecare In
cursiune a acestuia să creeze 
breșe (și panică) pe flancul 
drept al atacului timișorean. Așa 
s-au născut, de altfel, cele două 
goluri ale oaspeților, care au 
adus șl victoria : primul — în 
min. 50, la o pasă lungă în dia
gonală trimisă de Lehman, BOL
BA a pătruns în forță și, cu un 
șut plasat, l-a învins pe porta
rul Ciurea. Al doilea, înscris în 
min. 77, I-a avut în prim-plan 
tot pe Bolba, care, la o acțiune 
personală, l-a driblat pe Minea, 
a expediat balonul în „transver
sală", mingea a revenit în teren

AL BĂCĂUANILOR
Pînă la pauză, alte numeroase 
acțiuni băcăuane...

Deși în repriza secundă for
mația buzoiană a părut ceva 
mai organizată și decisă în joc. 
„ll"-le gazdă a continuat să se 
afle cu autoritate la conducerea 
jocului. După ce în min. 54 în
registrăm primul șut la poartă ai 
oaspeților, băcăuanii reiau pre
siunea la poarta lui Lazăr. In 
min. 56, Avădanei șutează pu
ternic peste bară, iar în min. 59 
Tismănaru execută o puternică 
lovitură liberă cu care îl bătuse 
pe portarul Gloriei, dar mingea 
lovește bara și revine în teren, 
în min 66. „S.C.“-uI obține go
lul care-1 descătușează : Avăda
nei execută o lovitură liberă, la
teral stingă, spre TISMĂNARU 
care, venit în viteză, șutează, de 
la 30 m, la „păianjen". Asigu
rați de diferența de scor, băcăua
nii joacă mult mai relaxat, exe
cută combinații în viteză și ob
țin un succes pe care, după fi
zionomia jocului, puteau să-1 
concretizeze la o diferență mult 
mai mare. Buzoienil, fără Cra-

SPORTUL STUD. 5 (3)
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)

Stadion Sportul Stude-nțesp; 
teren moale; timp închis, frigu
ros ; spectatori — circa 6 000. Șu
turi: 18—8 (pe poartă: 11—4)1 
Cornere: 7—0. Au marcat: CO
RAȘ (min. 20), M. SANDU (min. 
25). ȚICLEANU (min. 42), HAGI 
(min. 71), TERHEȘ (min. 83), res
pectiv KRAMER (min. 86, din 
penalty).

SPORTUL STUDENȚESC: Spe
ri a tU — M. MARIAN, M. Popa, 
IORGULESCU, MUNTEANU II — 
Țioleanu (min. 80 Tertieș), Cris- 
tea, BURCHEL (min. 46 Bozeșan 
D, HAGI — CORAȘ, M. Sandu.

F.C.M. BRAȘOV: .Barba — Bă
lan (min. 78 Dragomir), Moldo
van, LUNGU, MANDOCA — Șt. 
Vasile, Spirea, Șoarece (min. 80 
Cîmpean), Mărgărit — Kadar, 
Kramer.

A arbitrat bine L Tărcan (Tg. 
Mureș); la linie : V. Curt (Med
gidia) șl I. Dima (Sighișoara).

La speranțe: 1—2 (1—1).

faza fixă, după ce fusese într-o 
permanentă mișcare timp de 75 
de minute. în min. 83, din nou 
Hagi execută un corner neaștep
tat Ia firul ierbii, spre TERHEȘ 
și acesta înscrie cei de al cincilea 
gol. In minutul 86, brașovenii, 
care au prestat un joc mai bun 
decît 11 sugerează diferența de 
scor, înscriu golul de onoare, 
KRAMER transformînd penalty-ul 
pe care tot el n obținuse, ta 
urma unui fault al lui Speriata. 
A fost un meci plăcut, dominat 
de realizările tehnice ale studen
ților.

loan CHIRILA

F.C. OLT 1 (ț)
„POL!" TIMIȘOARA 2 (0)

Stadionul „1 Mai“; teren moale, 
alunecos; timp închis, rece; spec
tatori — circa 4 000. Șuturi : 7—4 
(pe poartă: 3—5). Cornere: 6—1. 
Au marcat: TURCU (min. 27), 
BOLBA (min. 50), SABOU 
(mim 77).

F.C. OLT: Ciurea — LAUREN- 
ȚIU, Miliali '(min. 52 Ionașcu), 
Minea, Georgescu — Donose, Ef
timie, Bălăci — LEȚA (min. 74 
Crișan). Turcu, Pena.

„POLI": Moise — Andreaș, 
ȘUNDA, ȘULEA. ' Lehman — 
SABOtf, Pascu, Vlătănescu (min. 
51 Bozeșan II), Neagu — Mure
șan (min. 8G Trăistaru), BOLBA.

A arbitrat foarte bine M. Sio- 
enescu; la linie: M. Constanti- 
nescu și V. Alexandru (toți din 
București).

La speranțe: 4—o (2—0).
6 ........... rmn—mii

și SABOU a reluat, cu capul, în 
plasă. *

în primele 45 de minute ale 
jocului, formația locală a atacat 
mai tot timpul, dar fără lucidi
tate. în această perioadă, putem 
consemna situațiile mai clare iro
site de Laurențiu — în min. 13 șl 
Donose — în min. 25. La unul din 
puținele atacuri periculoase, în 
min. 27. F.C. Olt reușise deschi
derea scorului : infiltrat pe par
tea dreaptă, Donose centrase șl 
TURCU a reluat în plasă, din 
apropiere.

Gheorghe NERTEA

S.C. BACĂU ' 2 (1)
GLORIA 0

Stadion „23 August": teren 
bun; timp ncros; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi: 20—4 (pe 
poartă: 9—3). Cornere: 12—2. Au 
marcat: AVĂDANEI (min. 7).
TISMĂNARU (min. 66).

S.C. BACAU: Mangeac — An- 
drieș, Borcea, C. SOLOMON, 
Viscreanu — BURLEANU. TIS- 
MANARU. ADOLF — ȘOIMAN, 
AVĂDANEI. Bîșcă (min. 65 Pe- 
noff).

GLORIA: Lazăr — Comănescu, 
Mircea, FI. Marin, Tulpan — Ju- 
lis (min. 46 Marcu), TICA Ghiz- 
deanu, Balaur (min„ 84 P. Stoi
ca) — D. Georgescu, Profir.

A arbitrat bine Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea); la linie I. Coț și 
A. Moroianu (ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene: AVĂDANEI, 
FL. MARTN ^OMĂNESCU, BA
LAUR, BÎȘCĂ.

La speranțe: 1—1 (0—0).

mer (bolnav) ' și Șumulanschi 
(două cartonașe galbene) au dat 
o replică palidă.

Eftimie IONESCU



PROGRAMUL PRELIMINARIILOR
CE. DE FOTBAL (Grupa I)

Echipa României debutează la 10 septembrie
VIENA, 11 (Agerpres). în urma unei reuniuni desfășurate 

la Viena, programul grupei 1 a preliminariilor Campiona
tului European de fotbal, al cărui turneu final va avea 
loc în 1988, a fost stabilit după cum urmează :

10 septembrie 1936 : ROMÂNIA - AUSTRIA ;
12 noiembrie 1986 : SPANIA — ROMANIA ;
3 decembrie 1986 : Albania - Spania ;
In anul 1987 se vor disputa următoarele meciuri :

I25 martie : ROMANIA - ALBANIA
4 aprilie : Austria - Spania ;

29 aprilie : ROMANIA - SPANIA ;
14 octombrie r Spania - Austria ;
28 octombrie t ALBANIA - ROMÂNIA
18 noiembrie : AUSTRIA - ROMÂNIA 

ți Spania - Albania.

f

Urmează a fi definitivate ulterior datele meciurilor Aus
tria — Albania.

RECORD MONDIAL Șl
După ce cu o zi mai înainte, 

adică luni, în concursul de 
atletism de la Jian, sportiva 
chineză Wang Yang realizase 
un nou record mondial în

JOCURILE SPORTIVE NEOLIMPICE
MtlNCHEN, 11 (Agerpres). — 

Cea de-a 3-a ediție a Jocurilor 
sportive mondiale la .discipli
nele neolimpice se va desfă
șura în anul 1989, la Karlsruhe 
(R.F.G.) și va include in pro
gram întreceri la culturism, 
karate, korfball. minigolf, po

A 52-a VICTORIE ÎNAINTE DE LIMITA !
La Las Vegas s-a desfășurat 

luni seara întîlnirea dintre Mar
velous Marvin Hagler (72,346 
kg), campionul mondial al mij
lociilor (pentru cele trei orga
nizații Internaționale ale boxu
lui) și șalangerul său, John Mu- 
gabl (71,212 kg). înaintea galei, 
de pe parkingul hotelului „Cae
sars Palace", în-aer liber, la 
cin farul oficial a existat o anu
mită stare de emoție căci Ha
gler a fost la o distanță infimă 
de depășirea celor 72,574 kg care 
sînt limita superioară a catego
riei.

Hagler (31 ani), neînvins în 
ultimii 10 ani, a primit o rlpos-

1NÎRECERILE DL (ROS
(Urmare din vag 1)

na, la tineret. De asemenea, fără 
o anume ordine, voi aminti ac
tivitatea depusă de antrenorii 
Gh. Boghean, Emil Grozescu, Mi
hai Pînzaru (l-a descoperit la 
Bm. vîlcea pe Ilie Elena), Con
stantin Petrlșor, Carol Szanta șl 
pe fosta atletă Natalia Betinl 
care și-a luat în serios rolul de 
antrenoare, promovînd In echipele 
reprezentative pe Ilinca Mitrea și 
Rodica Moroianu".

24-30 MARTIE, SĂPTĂMÎNĂ A RUGBYULUI
(Urmare din vag. 1)

jucători internaționali, primul 
Înaintaș, celălalt aripă de trei- 
sferturi — au ajuns la actua
lul lot. Un lot în care apar și 
divizionarii A, Răducanu, Piti, 
Ținea, Rus (cel dintîi a prins 
chiar „trenul" reprezentativei 
de seniori, debutind în Italia), 
alături de tineri cunoscuți 
de-acum. după întrecerile mai 
sus citate, de la Bruxelles sau 
București, precum Cr. Constan
tin, Gurănescu, Iosef, N. Ma
rin, Foca, Boldor, Cojanu și 
alții.

Se poate vorbi, prin urmare, 
de o anume omogenitate, chiar 
dacă, spun antrenorii, mai sînt 
semne de întrebare în alcă
tuirea echipei de bază, în pri
mul rînd la nivelul „capului 
de grămadă", al liniilor I și 
a II-a. Iar omogenitatea poate 
fi un atu. vizibil, de altfel, si 
în jocurile de verificare susți

COMPONENTEI LOTULUI NOSTRU 
(în ordinea posturilor, de la fundaș)

Piti, FI. Ion (Dinamo Buc.), Rus (C.S.Ș. Locomotiva CluJ- 
Napoca), B. Țuică (C.S.Ș. Locomotiva Buc.), Arghir (C.S.Ș, 2 
Constanța), Boldor (C.S.Ș. Steaua), Cojanu Pavel (C.S.Ș. 2 
Constanța), Domnișan, Ținea (Steaua), Puia (C.S.U. Construcții 
Sportul Studențesc),. Popișteanu (C.S.Ș. Locomotiva Buc. — Di
namo), Foca (C.S.Ș. 2 Constanța), Perneș (‘Steaua), iosef, Gu
rănescu (C.S.Ș. Locomotiva Buc.), Șerban (Steaua), Răducanu 
(C.S.Ș. Locomotiva — Dinamo) — căpitanul echipei, Barbu 
(C.S.Ș. 2 Constanța), Boșog (Dinamo), N. Marin (Farul) Chi- 
rilă (Steaua), Botezatu (Rulmentul Bîrlad), Cioară (Olimpia 
Buc.), Cojocaru, Mămăligă (Farul), Costea (C.S.Ș. 2 Constanța), 
Cr. Constantin (Dinamo), Mahmud (C.S.Ș. Steaua).

LA 10 km MARȘ!
proba de 5 km marș, chiar a 
doua zi, o altă atletă, Xu Yong- 
jiu, a Îmbunătățit recordul lu
mii Ia 10 km marș, fiind înre
gistrată cu timpul de 45:31,9.

pice, sambo, pasting, patinaj 
pe rotile, softbal, taekwondo, 
ddișm artistic, trasul frânghiei 
etc. Primele două ediții ale 
Jocurilor mondiale au avut loc 
la Santa Clara (S.U.A.), în 
1981, și la Londra, în 1985.

tă foarte puternică din partea 
Iul Mugabi (26 ani), meciul a- 
propllndu-se astfel de limita ce
lor 12 reprize. în repriza a 11-a 
însă Hagler a Izbutit să-și pla
seze lovitura decisivi care l-a 
făcut faimă șl adversarul său a 
căzut șl a rămas la podea mal 
mult de 10 secunde. Este a 52-a 
victorie înainte de limită din ca
riera lui Hagler!
în alte meciuri: Thomas He

arns bate k.o. (tn 73 de secun
de) pe James Shuler la cat. 
mijlocie, clștlgîndu-șl dreptul de 
a-1 retntîlnl pe Hagler (anul tre
cut, acesta din urmă, intr-un 
meci pentru titlul mondial, a 
învins prin k.o.). Gaby Canlza- 
les este noul campion mondial 
Ia cat. cocoș (WBA) In urma 
victoriei prin r.s.c. In rep. a 
7-a asupra Iul Ramon Sandoval.

CAMPIONATUL EUROPEAN
(Urmare din pag. 1)

Cristina Bădulcscu a câști
gat la Vesna Markov. Alte re
zultate : Mălina Nicoară — 
Smaranda Boicu 0—1, Ines 
Abraham — Bcitina Trabert 
0—1, Alisson Coull — Mariette 
Drcwes 0—1.

La ora când telefonăm, se 

nute deunăzi după sistemul 
turneului din ultima săptămînă 
a lui martie (24—30, meciurile 
avînd loc miercuri — vineri — 
duminică). Acum, cînd febra 
startului se simte tot mai mult, 
selecționabilii își desăvîrșesc 
preparativele prin cîteva jocuri- 
școală, lucru pe compartimente, 
asamblare. Totul, pentru o 
primăvară a afirmării lor, a 
confirmării „bronzului" de a- 
nul trecut, printr-o perfor
manță, poate, și mai frumoasă, 
visată acum de toți.

...Ne-au sunat la telefon, zi
lele trecute, mai multi iubi
tori ai rugbyului. Un constăn- 
țean, spre pildă, solicitîndu-ne 
amănunte despre echipa de 
juniori a României, afirma, cu 
convingere, în final : „Avem 
mare încredere în băieții aceș
tia, în viitorul lor, al rugbyu
lui nostru și sînt sigur că ne 
vom mindri cu ei“. Să-i aș
teptăm și noi cu încredere.

Cupa Davis

SURPRIZA DE LA CIUDAD DE MEXICO
Ceea ce părea a fi o simplă 

formalitate, întîlnirea dintre e- 
chlpele Mexicului șl R. F. Ger
mania, din cadrul grupei mon
diale a Cupel Davis, la tenis, a 
devenit plnă la urmă, o mare 
surpriză: victoria formației mexi
cane cu 3—2!

Dar de ce o simplă formali
tate? Deoarece, din momentul în 
care Raul Ramirez, cel mal bun 
jucător mexican din ultimii ani, 
a renunțat la activitatea compe- 
tlțkxnală (el a funcționat acum 
în calitate de căpltan-nejucător), 
tenismanll mexicani n-au mai 
avut o valoare, demonstrată în 
marile turnee, care să-1 fl reco
mandat pentru un atare succes, 
deși Leonardo I.avalle (18 ani) 
este totuși câștigătorul de anul 
trecut al Wimbledonulul, la ju
niori. Apropo de acesta, din e- 
chlpa vest-germană a făcut parte 
chiar câștigătorul, la seniori, al 
turneului de la Wimbledon, 
Boris Becker, Iar echipa R.F.G. 
a fost în 1985 finalistă a Cupei

O remarcabilă victorie a rea
lizat irlandezul Sean Kelly (in 
centrul imaginii) in cea de a 
63-a ediție a cursei cicliste Pa
ris — Nisa. In stingă sa, bel
gianul Caritoux, iar in dreapta, 
americanul Lemond.

Telefoto: A.P. — AGERPRES

DE ȘAH PENTRU JUNIOARE 
conturează întreruperea parti
dei dintre Vera Peiceva și 
Joanna Sztralka.

A fost primul start din mul
tiplele manifestări șahiste 
pe care le găzduiește. în aceste 
zile, stațiunea Băile Herculane. 
Miercuri începe întrecerea 
participantelor la Turneul In
ternațional feminin pentru 
senioare, iar vineri se dă 
semnalul de începere în 
toate celelalte turnee cu
prinse în Festivalul „Hercu
les ’86".

CUPA AFRICii

Cupa Africii lnter-națlunl (de 
fapt, un campionat al' conti
nentului african) a continuat, 
în Egipt, cu alte două meciuri 
ale turneului final. în grupa A: 
Egipt — Coasta de Fildeș 2—6 
(0—0). Au marcat: Gharib (mln. 
72) șl Hamid (min. 84). Au asis
tat 50 000 de spectatori. Senegal 
— Mozambic 2—0 (1—0). Au în
scris Pape Fall (mln. 27) șl Bo- 
cande (mln. 82). Ambele parti
de s-au desfășurat la Cairo. In 
această grupă, după două etape, 
clasamentul este următorul: Se
negal 4 p, Coasta de Fildeș șl 
Egipt cu câte 2 p, Mozambic o p.

ECHIPA BRAZILIEI 
EVOLUEAZĂ AZI LA 

FRANKFURT PE MAIN
Echipa Braziliei a sosit în Eu

ropa în vederea celor două me
ciuri amicale pe care le va 
susține în aceste zile. Astă-sea- 
ră, la Frankfurt pe Main, ea 
va întâlni reprezentativa R. F. 
Germania, iar la 16 martie va 
evolua la Budapesta ta compa
nia selecționatei Ungariei. Lotul 
brazilian este alcătuit din 22 de 
jucători, dintre care lipsesc însă 
Zico (accidentat) și cei care e- 
voluează în Italia (Edinho, Ce- 
rezo, Junior și Dirceu). Ca a- 
tare antrenorul Tele Santana a 
declarat că va utiliza o echipă 
tinără, din care nu vor lipsi 
și unii consacrați. Iată formația 
anunțată de Tele Santana, după 

Davis (a fost întrecută de Sue
dia cu 3—2) !

Becker, este drept, a realizat 
două puncte (6—3, 6—2, 6—4 cu 
La văile șl 6—3, 6—1, 6—1 cu
Maclei), dar Michael Westphal a 
pierdut ambele sale partide (5—7 
9—6, 2—6 la Maclei și 16—8, 6—3,
3— 6, 4—6, 3—6 la Lavalle) jocul
de dublu fiind dștigat, de ase
menea, de localnici cu 3—6, 6—1, 
7—5, 3—6, 6—4. Șl astfel, lată
cum una dintre echipele favorite 
va fi nevoită să joace acum în 
recalificări (cu Ecuadorul) pen
tru a se putea menține în aceas
tă grupă valorică, iar Mexicul 
urmează să joace, ta turul doi, 
cu echipa S.U.A., care s-a cali
ficat acum cu dificultate (3—2 cu 
Ecuadorul, la Guayaquil).

P.S. In ultimul meci din grupă, 
la Palermo: Italia — Paraguay
4— 1 (ultimele rezultate: Panatta 
— Chapaou 6—3, 7—5, 6—3 Can- 
oellottl — Peoci 5—7, 1—0 aban
don).

MARILE VITEZE
în timp ce unii dintre așii volanului Ișl pregătesc debutul ta 

sezonul de concursuri al anului 1936, lulnd parte la antrena
mente controlate pe circuitul de la Rio da Janeiro, alții își 
desăvîrșeso tacă pregătirea fizică practicând diferite sporturi 
complimentare. Unul dintre acestea este și schiul alpin. Recent, 
în Italia, pe o plrtle din stațiunea de sporturi de Iarnă Ses- 
trlere, mal mulțl piloțl automobUiștl de formula I au participat 
la o cursă de coborâre, urmărită cu mult interes de specialiștii 
schiului, de un mare număr de spectatori. Victoria a revenit 
italianului Ricardo Paztrese, care a Înregistrat o medie orară de 
111,054 km, ceea ce reprezintă o performanță excelentă, totuși, 
pentru un neofit în materie de schi. Al doilea clasat, Nelson 
Piquet, fost campion mondial la Formula I, a realizat și el o 
performanță remarcabilă, cu IOT,462 km medie arară. Evident, 
ca „schiori", cel doi reputați automobUiștl au Înregistrat timpi 
foarte bunk dar viteza lor de coborâre este cu mult mai mica 
declt cea pe care o dezvoltă, ta mod obișnuit, la volanul boli
zilor lor pe patru roți. El, dar șl încă alți automobUiștl, au 
fost însă unanimi ta a recunoaște că dificultățile pe care le 
ridică o astfel de cursă pe schiuri stat ’ tot atit de mm ca 
ode pe care acești oblșnuițl al marilor viteze le Întâmpină pe 
circuitele Formulei I.

r. vil.

antrenamentul de luni seara de 
la Frankfurt pe Main: Carlos
— Edson, Oscar, Mozer, Dida — 
Falcao, Casagrande, Socrates, 
MUller — Careca, Sidney. Deca
nii de vîrstă sînt Socrates, Fal
cao (ambii de 32 de ani) șl Os
car (31), tn timp ce printre me
zini se numără Mda șl Muller 
(20), Sidney (22).

Selecționerul vest-german Franz 
Beckenbauer are probleme în 
alcătuirea formației. Mal mulțl 
jucători sînt accidentați (Litt- 
barski, Augenthaler, VSller) Iar 
alții, ca Rummenigge șl Briegel, 
n-au primit aprobarea cluburi
lor Italiene să facă deplasarea 
la Frankfurt.

CAMPIONATE

U.R.S.S. (et. 2). Dnlepr — Har
kov 2—1, Cernomoreț Odesa — 
Donețk 1—0, Spartak Moscova
— Zenit Leningrad 0—0, Dlnamo 
Tbilisi — Dlnamo Minsk 2—1, 
Erevan — Alma Ata 1—0, Baku
— Torpedo Moscova 2—0, Dlna
mo Moscova — Vilnius 1—1, Ku
taisi — Dlnamo Kiev 0—0. Pe 
primele locuri: Dniepr șl Cer
nomoreț cu cite 4 p; pe ultime
le : 15—16. Harkov șl Donețk cu 
ctte 0 p.

CEHOSLOVACIA (et. 16). Pre- 
șov — Sparta 2—1, Vitkovlce ‘~ 
Dunajka Streda 3—0, Koslce — 
Ostrava 1—1, Cheb — Slavla 
3—1, Trnava — Zlllna 2—0,
Dukla Prâga — Ceske Budejo- 
vice 10—0!, Inter Bratislava — 
Banska Bystrica 2—1, Bohe
mians — Olomouc 2—2. Pe pri

TELEX • TELEX
ciclism $ După patru etape, 

în competiția „Cursa Mărilor A- 
driatică șl Tlreniană" conduce ita
lianul. Luciano Rabottlnl (21.26:10), 
urmat de compatriotul său Da
niele Caroll la 2:26 șl francezul 
Christophe Lavaine la 2:34. Eta
pa a patra (Civitanova — Ascoli, 
187 km) a revenit, la sprint, o- 
landezulul Jean-Paul Poppel ia 
5.05:10. Au urmat : Urs Freuler 
(Elveția) șl Erlk Vanderaerden 
(Belgia), același timp.

HALTERE • Concursul de la 
Volgograd : categoria +110 kg a 
fost dominată de. sovieticii Alek
sandr Guniașev — 430 kg- și Leo
nid Taranenko — 422,5 kg.

HANDBAL • Tradiționalul tur
neu feminin de la Neubranden
burg (K.D.G.) a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S. (23—23 în fina
lă cu R.d.g. I). Pentru locul 3 : 
Iugoslavia — Ungaria 29—23, pen
tru locul 5 : R.D.G. H — Olan
da 18—18, pentru locul 7 : Japo
nia — Bulgaria 34—26.

MOTOCICLISM • In cursa de 200 
mile de la Daytona Beach, pe 
primul loc s-a clasat americanul 
Eddie Lawson (pe „Yamaha"), 
care a Înregistrat o medie orară 
de 170,150 km. Prima probă a 
noii ediții a Campionatului Mon
dial la clasa 250 cmc a avut loc 
la Venray, în Olanda. Cele două 
manșe au fost clștlgate de dlan- 
dezul Van Doorn („Honda") și, 
respectiv, francezul Jacky VI- 
mond („Honda"). Marele Premiu 
al Olandei a revenit Iul Vlmond 
cu 29 p.

SCRIMA • Trofeul Martini la 
spadă, desfășurat la Londra : 
Alexander Pusch (R.F.G.) — Oli
vier Lenglet (Franța) 12—11, In 
finală. Pusch (31 ani) a mal cîș
tigat acest trofeu cu zece ani în 
urmă. Turneul celor șase națiuni 
la sabie, care a avut loc la Bonn, 
a avut următorul clasament : 1. 
U.R.S.S. 5 v, 2. Bulgaria 5 v, 3. 
Franța 4 v, 4. Polonia 3 v, 5. 
R.F.G. I 2 V, 6. R.F.G. H 1 V, 7. 
Spania o v.

TENIS • Turneul feminin de 
la Hershey : Janine Thompson— 
Catherine Suire 6—1, 6—4 ; du
blu : Reynolds, Smith — Collins, 
Sands 7—6, 6—1 • Competiție 
masculină la Lagos : Stanislas 
Birner — Anthony Lane 7—6, 6—4.

mele locuri: Vitkovlce 24 p. 
Sparta 20 p, Slavla 19 p: pe 
ultimele: 15. Ceske Budejovice 
12 p, 16. Inter Bratislava 11 p. •

OLANDA (et. 21). Maastricht — 
Alkmaar 0—0, Excelsior — Eind
hoven 0—1, Sparta — Groningen
3— 3, Den Bosch — Deventer
1—0, Ajax — Heracles 7—0. (Ce
lelalte meciuri au fost aminate). 
Pe primele locuri: Eindhoven
37 p, Ajax 32 p, Feyenoord 30 p; 
pe ultimele: 16—17. Breda și Ex
celsior cu cite 11 p, 18. Heracles 
9 p.

elveția (et. 16). Neuchatel 
Xamax ‘ — Lucerna 0—0, Gra
sshoppers — Basel 0—0, St. Gall 
— F.C. Zilrlch 1—1, Servette — 
Lausanne 3—1, Vevey — Sion 
0—5. Pe primele locuri: Neuclta- 
tel 24 p, Grasshoppers 22 p, 
Lucerna și Sion cu cte 21 p; 
pe ultimele: 15. Granges 8 p, 16. 
Baden 4 p.

GRECIA (et. 23). Doxa — Pa- 
nathlnaikos 1—1, Kalamaria — 
Heraklis 1—0, P.A.O.K. — Aris
1— 0, A.E.K. — Yannina 4—1, Pa- 
nahaiki — Panlonios 1—0, Ethni- 
kos — O.F.I. 2—3, Apollon — La
rissa 1—2, Olymplakos — Serves
4— 0. Pe primele locuri: Panathl- 
naikos 35 p, Heraklis și Aris ou 
cilte 29 p; pe ultimele: 15. Doxa 
16 p, 16. Panahalkl 14 p.
• In finala turneului de la 

Bangkok se vor Intîlni echipele 
R.P.D. Coreene și o selecționată 
a Danemarcei. In meciuri retur 
(semifinale): O selecționată a 
Danemarcei — Thailanda 1—0, 
R.P.D, Coreeană — R.P. Chineză
2— 0.


