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Campionatul European de șah pentru Junioare

La patinoarul „23 August"

CONCURS
DE PATINAJ VITEZA 
PE PISTĂ REDUSĂ

Intrate din actualul sezon în 
circuitul competițional, con
cursurile de patinaj viteză pe 
pistă redusă vor continua cu 
cea de a doua competiție re
publicană de acest gen, des
chisă copiilor și speranțelor a- 
cestui sport olimpic. întreceri
le vor avea loc, în premieră, 
de vineri pină duminică, pe 
pista amenajată în incinta pa
tinoarului artificial „23 August" 
din Capitală.

Și-au anunțat participarea a- 
proape 100 de concurenți de 
la cluburi și asociații sportive 
din Sibiu, Tg. Mureș, Miercurea 
Ciuc, Brașov, Cluj-Napoca și 
alte secții din țară. Disputîn- 
du-șl întîietatea cu ardoarea 
specifică vîrsteî la probele de 
500, 1 000 șl 1 500 m, după for
mula curselor de atletism, a- 
dică în serii de 5—6 alergători, 
recalificări, sferturi de finală, 
semifinale și finală, avem toa
te motivele să sperăm că ti
nerii viteziști vor furniza un 
atractiv spectacol pe gheată. 
Primul start se va da vineri, 
la ora 14. Ca arbitru principal 
a fost delegat profesorul de e- 
ducație fizică Horia Timiș 
(Cluj-Napoca).

Campionatele Naționale de schi fond

ECHILIBRU ÎN TOATE PROBELE
PREDEAL, 12 (prin telefon). 

Traseele din Valea Rîșnoavei 
s-au prezentat în condiții ex
celente pentru întrecerile Cam
pionatelor Naționale de schi- 
fond pentru seniori. Timpul 
foarte frumos, cu mult soare, 
cu o zăpadă înghețată, care a 
permis o alunecare foarte bună, 
au făcut ca probele pe dis
tanțele de 5 km, pentru fete, 
și 15 km, pentru băieți, să fie 
foarte disputate și extrem de 
interesante.

Cursa fetelor a avut din nou 
ca protagoniste pe -Elena Reit, 
din „vechea gardă", și Ileana 
Hangan, din noul val. A În
vins, și de data aoeasta, tot 
Elena Reit, care demonstrează 
în acest fel că rămîne cea mai 
bună schioare fondistă a țării. 
Sportiva de la Tractorul Bra
șov a Imprimat încă din start 
un ritm alert și, datorită însu
șirii mai bune a noii tehnici 
de alergare (pasul de patinaj), 
s-a desprins dar de principa
lele ei adversare, care, în a- 
oeastă situație, au luptat pen
tru locul secund, ocupat, în 
cele din urmă, de Ileana Han
gan, care a depășit-o cu doar 
o secundă pe următoarea cla
sată, Edith Bako. De altfel, 
întrecerea pentru ocuparea u- 
nui loc pe podium (cu excep
ția primului) a fost foarte e- 
chilibrată, iar diferențele de 
timp destul de reduse.

Cursa băieților, pe 15 km, a 
fost, spre deosebire de alte 
ediții ale campionatelor, foarte 
disputată șl a avut în Con
stantin Dobre un învingător 
mai puțin scontat, dar pe de
plin meritat. Primii trei schiori 
au fost departajați de cîteva 
secunde, iar primii șase au 
sosit, cu toții, sub un minut 
diferență, ceea ce atestă că 
lupta pentru lntîietate a fost 
aprigă. După proba precedentă 
(30 km), Viorel Șotropa pornea 
favorit, dar ambiția lui Con
stantin Dobre și Carol Kope 
a fost superioară și, cu o vo-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

In preliminariile competiției europene de fotbal juniori B

0 FRUMOASĂ VICTORIE: ROMÂNIA-TURCIA 2-0
• Returul, peste o

PLOPENI, 12 (prin telefon). 
Cochetul stadion din localitate 
a găzduit prima manșă a du
blului meci dintre selecționa
tele de juniori U.E.F.A. ’88 ale 
României și Turciei din cadrul 
preliminariilor Campionatului

RITM RAPID, ÎN
BĂILE HERCULANE, 12 

(prin telefon). Campionatul Eu
ropean de șah pentru junioare 
continuă într-una din sălile ho
telului >,Minerva", într-o at
mosferă de mare interes din 
partea spectatorilor ; pe lingă 
sutele de oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă sau ia trata
ment se află și participantele 
la Turneul Internațional fe
minin (senioare), care a fost 
aminat cu o zi. deoarece n-au 
sosit toate șahistele înscrise, 
precum și șahiștii care iau 
parte la Festivalul ,,Hercules 
’86", devenit tradițional. Ta
bele speciale pentru spectatori, 
aflate într-o sală alăturată ce
lei de concurs, fac să se cu
noască — mutare cu mutare — 
evoluția întrecerii.

Din păcate reprezentantele 
țării noastre n-au intrat încă 
în ritmul aspru al competi
ției. Se joacă, intr-adevăr, ra
pid, astfel că, după primul 
control de timp, aproximativ Ia 
a 40-a mutare, situațiile încep 
să se clarifice. învingătoare, 
în prima rundă, la Vesna Mar
kov, Cristina Bădulescu n-a 
găsit soluții, în runda a doua, 
pentru a trece șl de Mălina 
Nicoară. în timp ce Smaranda 
Boicu, victorioasă în runda de 
start, la Mălina Nicoară. a 
pierdut astăzi la Petra Poia- 
kova. Nădăjduim ca în rundele 
care urmează șahistele noastre, 
și în special Cristina Bădules
cu, să evolueze mult mai a- 
proape de valoarea lor și să se

sâptâmînâ, la Edirne
European de juniori B. Echipa 
noastră a obținut o victorie 
muncită, absolut meritată, cu 
2—0 (0—0), succes care poate fi 
considerat, desigur, ca un pas 
bun făcut pe drumul calificării.

PRIMELE RUNDE!
impună atenției prin victorii 
sigure.

Una dintre protagoniste. Svet
lana Matveeva, a obținut vic
toria în dauna elvețiencei 
Innes Abraham. învinsa a folosit 
una din variantele Gambitu
lui Damei și se părea că va 
obține avantaj pozițional. Mat
veeva a găsit insă căi pentru 
a reechilibra disputa și cu mu
tări foarte exacte și-a apropriat 
victoria.

Iată și celelalte rezultate ale 
rundei a 2-a :

Marictte Drewes — Vera Pei- 
ceva 0—1, Bettina Trabert — 
Erika Sziva, remiză, Joanna 
Sztralka — Vesna Markov 0—L 
Menționez că la reluarea par
tidei, întreruptă din runda I, 
Sztralka — Peiceva» ultima a 
reușit să termine în avantaj. 
Peiceva realizează, așadar, a 
2-a victorie, la fel ca și Mat
veeva.

La ora transmisiei se juca 
încă partida Ildiko MadI — A- 
lisson CoulI.

In runda a 3-a joi: Abraham 
— Polakova, Sziva — Matvee
va, Coull — Trabert, Peiceva — 
Madl, Markov — Drewes, Ni- 
eoară — Sztralka (în perspec
tivă. un succes pentru șahlsta 
noastră) și... Boicu — Bădu
lescu, una din partidele aș
teptate cu un legitim interes.

Ing. Parik ȘTEFANOV, 
maestru international

pasele primite de atacanți de 
la mijlocași nu au fost prea 
inspirate. Și juniorii turci au 
avut cîteva ieșiri rapide pe 
contraatac, cea mai periculoasă 
fiind a fundașului Iskender, din 
min. 19. In min. 22, Moldovan 
a fost deposedat in extremis de 
Cemal, pentru ca puțin mai

întrecerile pe teren acoperit ale juniorilor

PRIMUL BILANȚ-POZITIV-AL TINERILOR ATLEȚI, 
ÎN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR MONDIALE DIN VARĂ

Vremea la Bacău, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, era mai a- 
proape de iarnă decît arăta ca
lendarul — început de primă
vară. Și totuși în sală, acolo 
unde se reunise primul deta
șament juvenil al atletismului 
românesc, se simțea un adevă
rat suflu primăvăratec, dar

anotimpul cel mai des invo
cat era vara. Pentru că în fața 
primăverii atletismului nostru 
— juniorii — se află prima e- 
diție a Campionatelor Mondia
le, de la Atena, din vară, o- 
biectivul principal al acestui 
an pentru tinerii performeri a' 
primei discipline olimpice din

Turneele Campionatului feminin de volei

DINAMO VIZEAZĂ POZIȚIA LIDEREI
In turneele nr. i 

ale Campionatului 
feminin al primei 
divizii de volei, 
care se desfășoară 
la Constanța (grupa 
I valorică) și Bucu
rești (grupa a II-a), 
ieri s-au desfășurat 
partidele penultimei 
etape:

CONSTANȚA, 12 
(prin telefon), sala 
Sporturilor a fost, 
pur și simplu, lua
tă cu asalt în pe
nultima rundă a 
turneului fruntașe
lor. Afluență fireas
că, deoarece echipa 
locală, Farul, a în- 
tUnlt-o pe campioa
na țării, Dinamo 
București, ou dorin
ța continuării seriei 
de victorii și oa a- 
tare cu speranța 
producerii unei noi 
surprize. Numai că 
echipa bucureștea- 
nă, care a intrat in 
teren cu o mobili
zare remarcabilă, nu 
le-a lăsat gazdelor 
nld o speranță, în- 
trecindu-le cu 3—0 
(9. 8, 11). Folosind 
cu efecte excelente 
serviciul (exact ar
ma care-i 
Farului 
spectaculoase 
precedentele 
zile) 
au 
de . _ r_____  _____
de alte 8 ori au anulat ___
strucția atacurilor adverse I Foar
te mult pentru numai trei se-

întreaga lume. Iată de ce, chiar 
de acum, la primul bilanț al 
anului, pe teren acoperit — 
care atestă pregătirea încă de 
la Începutul iernii și oferă se
lecționerilor indici pentru can
didaturile depuse — titlurile de 
campioni republicani al junio
rilor I, locurile pe podium, e- 
voluțiile selecționabililor sau 
ale potențialilor purtători ai 
tricoului național au fost apre
ciate cu ochi analitici, prin 
prisma sezonului în aer liber 
a responsabilității reprezentă
rii la premiera întrecerii su
preme a atletismului juvenil. 
Din acest unghi să privim și 
noi recentele campionate ale 
juniorilor mari (fete — limita 
de vîrstă 18 ani. băieți — 19).

La sfîrșitul celor trei reu
niuni, duminică la amiază, am 
fost martorul unui dialog la 
directoratul de concurs. Unui 
tînăr antrenor care se interesa 
cite noi recorduri republicane 
au fost stabilite i s-a răspuns

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. 2—3)

adusese 
victorii 

în 
două 

campioanele 
obținut nu 
15 _ puncte

Calculatorul atacă, Dacia PttefK se apără. Fa
ză din meciul desfăfurat in etapa de ieri a 
campionatului. Foto: I. BĂNICĂ

mal 
directe.

puțin 
tar 

con-

turi. Sextetul In întregime — O- 
tilia Szentkovlcs, Doina Moroșan, 
Georgeta Ene. Victoria ETanciu,

(Continuare In pag. a 4-a)

Min. 55 ; Stănici execută lovitura

Cum s-a derulat filmul întîl- 
nlriiî

După o mare ratare a lui 
Rădudoiu, bine angajat de 
Stănici (min. 4), juniorii noștri 
au trecut deciși la cîrma jocu
lui și, în continuare, au domi
nat teritorial, acțiunile lor ofen
sive oprindu-se însă în preajma 
careului advers, unde oaspeții 
au făcut un marcaj eficient 
Nu-i mai puțin adevărat că și

de la 11 m și deschide scorul
Foto : Romică MIHĂESCU 

tîrziu să reia slab, de la circa 
8 m, permițînd portarului să 
rețină. Tot Moldovan a ratat șl 
în min. 25, după care juniorii 
turci au ratat și ei, în min. 30, 
cind Erkan a șutat în bară ! 
Ultima ocazie a reprizei a fost

Adrian VASILESCU

(Continuare In pag. 2—3)

Ieri, in Divizia A de fotbal

CHIMIA RM. VlLCEA - CORVINUL 1-0
(Citiți cronica în pag. 2—3)

„AVEM HALTEROFILI CAPABILI SĂ REALIZEZE

PERFORMANTELE ÎNALTE PE CARE NI LE-AM PROPUS"

J&dacția întreabă ^federațiile răspund
declară Dragomir Cioroslan, 
secretar adj’unct al F.R.H.C.

Unul dintre sporturile prac
ticate mai de multă vreme la 
noi, dar care și-a croit abia în 
ultimii trei ani drum spre vîr- 
ful piramidei valorice interna
ționale, este cel al halterelor.

In legătură cu ce se între
prinde pentru consolidarea 
ziției fruntașe ocupate în 
acest moment în arena 
ternațională, am solicitat 
rerea secretarului adjunct

po- 
a- 

in- 
pă- 

al

F.R.H.C., Dragomir Cioroslan.
„După mai multi ani de e- 

forturi și căutări, cred că am 
găsit «cheia» spre marea per
formanță. Această apreciere se 
bazează pe rezultatele realizate 
de halterofilii români, in ul
timii trei ani, la toate marile 
competiții internaționale la care 
au participat, atît la seniori, 
rit și la juniori. «Cheia» des
pre care aminteam nu este un

secret, este MUNCA. O pregă
tire temeinică, cu un volum 
apreciabil și cu o mare inten
sitate, cu o încărcătură cores
punzătoare. In plus, ne preo
cupăm de specializarea timpu
rie, dirijată după o metodolo
gie foarte bine pusă la punct

Mihai TRANCA

(Continuare In wo 3—3)



Pe marginea concursurilor din „Cupa F. R. Tenis“ Initiative locale

TITULARIZAREA ÎN ECHIPA
OBLIGA LA PERFORMANTE

NAȚIONALĂ
■I

AUTENTICE
PERMANENT IN ATENȚIE - VALORIFICAREA

RESURSELOR PROPRII
Cu puțin timp în urmă s-a 

încheiat seria celor trei con
cursuri (Timișoara. Deva Cluj- 
Napoca) din cadrul „Cupei 
F R. Tenis". Trei concursuri 
eu trei finaliste diferite — O- 
tilia Pop. Florentina Curpene 
Teodora Tache (în ordine cro
nologică) și o singură cîștigă- 
toare Diane Samungi. Desi
gur aceasta merită felicitări. 
A dovedit încă o dată marea 
putere de concentrare. de 
luptă și dorința de victorie. Ar 
fi totuși de dorit ca ambiția 
care o caracterizează în con
cursurile interne să și-o mani
feste mai mult si în întîlni- 
rile internaționale.

Judecind rezultatele în sine. 
Daniela Moise a constituit, fă
ră doar și poate, surpriza ne
plăcută a întrecerilor recent 
încheiate. Amintim (mai este 
oare nevoie ?) că ea este cam
pioana tării de senioare en ti
tre. Iar rezultatele sale la cele

trei concursuri au fost : o se
mifinală pierdută (Samungi. la 
Timișoara), o înfrîngere în tu
rul al doilea (la Corina Taloș, 
Deva) si o alta în .sferturi" (la 
Curpene. Cluj-Napoca). O com
portare mai mult decît slabă! 
Nu minimalizăm în nici un 
teî valoarea victoriilor obținu
te de cele trei asupra cam
pioanei. dar considerăm (și 
sperăm să nu greșim) că Moise 
nu și-a spus încă ultimul 
cuvint

Nici evoluțiile^ Teodorei Ta
che nu au fost mulțumitoare, 
cu atît mai mult cu cît ju- 
cătoarea dinamovistă se vrea 
in plutonul fruntaș al tenisu
lui nostru. Eliminată în „sfer
turi" la Timișoara (de Aurelia 
Gheorghe). în turul secund la 
Deva (de Florentina Curpene) 
și — este drept — în finală la 
Cluj-Napoca (de Diane Sa
mungi) Tache trebuie să aibă 
în Drimul rînd ea motive de

insatisfacție. Dacă îșî va privi 
cu ochi critic activitatea din 
acest sezon, talentata noastră 
tenismană va putea progresa 
în viitor.

Pretenții de evoluții mai 
bune se impun și în cazurile 
sportivelor Otilia Pop, Monica 
Pechcanu, Aurelia Gheorghe, 
Corina Taloș și Florentina 
Curpene.

Sezonul competițional în aer 
liber se apropie, iar anul 1986 
are o semnificație aparte toc
mai pentru reprezentativa fe
minină de tenis : în luna iulie, 
in Cehoslovacia, se va dispu
ta „Cupa Federației", competi
ția supremă pe echipe pentru 
femei. Tenismanele noastre au 
datoria să lupte pentru repre
zentarea cît mai bună a culo
rilor patriei atît la acest eve
niment sportiv, cît și la toate 
celelalte la care vor lua parte.

Doina STĂNESCU

CIASAMENTELf DIVIZIEI A DE BASCHET
Derbyurile Steaua — Dinamo și Voința - ,,U“ 

duminică și luni
p, 3. Gabriela Petre (Chimistul 
CSȘ Rm. Vîlcea) 459 p, 4. Mo
nica Așteleanu (Mobila CSȘ Satu 
Mare) 445 p, 5. Luminița Mărin- 
guț (Progresul Stlrom Buc.) 421 
p, 6. Emilia Alixandru (Progre
sul) 417 p 7. Marla Roșlanu (Po
litehnica Sportul Studențesc Buc.) 
404 p, 5. Maia Zldaru (Politeh
nica Buc.) 403 p 9. Rodica Ju- 
gănaru (Voința) 387 p, 10. Ga
briela Kiss („U”) 366 p.
• Întrecerile etapei a 25-a se

vor disputa simbătă șl duminică. 
Excepție fao meciurile din Capi
tală, care vor avea loc duminică 
și luni, după următorul program: 
sala Floreasca, duminică de la 
ora 8: Academia Militară -- CSU 
Sibiu (m). Voința — ,U“ (f),
Dinamo București — Steaua (m). 
Politehnica București — Progre
sul (f); luni de la ora 12,30 : 
Academia Militară — CSU, Poli- 
tehnica-Progresul, Voința — „U”, 
Dinamo — Steaua. Reuniunile 
prezintă un interes deosebit prin 
faptul că ele programează der- 
byurfle Diviziei A: Dinamo — 
Steaua la băieți. Voința — „U“ 
la fete.
• Rezultate din Divizia B de

tineret: MASCULIN: Sudistul
CSȘ Rm. Vîlcea — CSU Brașov 
86—87 (39—36), ICIM Brașov —

vor avea loc

, Trofeul ui- 
1. M.

După jocurile etapei a 24-a.
clasamentele Campionatelor Na-
ționale de baschet so prezintă
astfel.
MASCULIN

1. Steaua * 28 27 1 2871:2090 54
2. Dinamo B. 28 25 3 2686:1876 53
3. Rapid Buc. 28 15 13 2312:2458 43
4. I C.E.D. 28 14 14 2509:2455 42
5. Farul C-ța 28 13 15 2165 :2379 41
6. Dinamo O. 28 11 17 2217:2403 39

7. „Poli- Iași 28 12 16 2047 :2224 40
8. C.S.U. Sb. 26 11 15 2144 :2149 37
9. Acad Mii. 26 10 16 2226:2322 36

10. „U“ Cj.-N.* 26 7 19 1997 :2198 32
11. C.S.U. Gl. 26 5 21 1792 :2412 31

• Echipe penalizate
FEMININ

1. „U“ Cj.-N. 28 25 3 2300:1814 53
2. Voința 28 21 7 2025:1756 49
3. Olimpia 28 16 10 1979:1780 46
4. „Poli- Buc. 28 17 lil 1938:1862 45
5 Progresul 28 12 16 1905:2114 40
6. „Poli- Tim. 28 12 16 1934 :2059 40

7. Chimistul 26 11 15 1765 :1782 37
8. Rapid Buc. 26 9 17 1576:1749 35
9. Crișul 26 8 18 1790:1981 34

10. Comerțul 24 8 16 1633 :1710 32
11. Mobila S.M. 26 7 19 1767 :2005 33
• Clasamentele 

eficacității": MASCULIN î 
Chirii ă (CSU Balanța Sibiu) 595 

FI. Ermurache (Steaua)

Automatica București 99—76 
(47—36), Urbla București — Car- 
pațl București 90—93 (41—19), Me- 
talotehnica CSȘ Tg. Mureș — 
Oțel Inox Tîrgoviște 75—83 
(41—43), Metalotehnica — CSȘ O- 
llmpla Arad 77—75 (32—25), CSU 
Brașov — CSȘ Automecanlca Me
diaș 92—79 (46—37), IMUAS Baia 
Mare — CSU Brașov 94—59 
(58—32), ICTM — Oțel Inox 
68—71 (38—42), ICED II — ICIM
107—91 (49—39), CSȘ Mediaș —
IMUAS 78—81 (41—33), IMUAS — 
ICED n 85—83 (43—36), Poli teh
nica Sportul Studențesc — 
IMUAS 68—62 (36—32) ; FEMININ: 
CSȘ Electro-Botoșanl — Progre
sul n București 83-78 (3«—36),
Constructorul Lie. 8 TACM Cra
iova - 
(34—39). 
Robotul 
(28—35), Metalul CSȘ Salon U 
Voința C^Ș Unirea Iași 79- 
(33—30), ' ' --------- ---------
— Voința CSȘ St Gheorghe 55—68 
(32—34), Autobuzul — Electro 
52—55 (32—25), Voința Sf. Gheor
ghe — Metalul 
Voința Iași — 
(42—22), CSȘ „U”
— Constructorul ... .
(47—20). Robotul — Uc. 8 Craio
va 68—44 (39—22), Voința Brasov
— Progresul n 93—32 (45—15),
Lie. 8 — CSS Cluj-Napoca 90—91 
(44—46), Constructorul Galați — 
Voința Sf. Gheorghe 59—41 
(30—22). Corespondenți: C. Albu, 
C. Gruia, A. Crlș'an, E. Teirău, 
Șt. Teodorescu, Al. Nour, G. Ca
rol, Gh. Arsene, Șt. Gurgui, O. 
Guțu, D. Diaconescu, Șt. Nicolae.

Schiul, hocheiul și patinajul 
sînt sporturi care se află la 
ele acasă în orașul Gheorgheni, 
situat în județul Harghita, unde 
iernile lungi și geroase se fac 
cel mai mult simțite. Dornici 
de a practica sporturile pre
ferate, tinerii și vîrstnicii din 
această urbe și-au amenajat, 
pe dealurile din împrejurimi, 
pîrtii de schi dotate cu mij
loace mecanice pentru trans
port, cele mai solicitate fiind 
instalațiile de la kilometrul 4 
și kilometrul 5. unde se află 
cabane, puncte sanitare și un 
complex comercial aparținînd 
cooperației de consum. Bine în
treținute de către gospodarii 
de la asociațiile sportive „Tex
tila" și, respectiv „Metalul", 
cele două baze sportive de iar
nă sînt puse la maximum în 
valoare, ele găzduind 
cum ne-a informat 
Bartha, președintele 
diferite concursuri 
tuturor categoriilor de schiori, 
concursuri de pe urma cărora 
se realizează venituri supli
mentare. Cu banii provenițidin 
închirierea pistelor sau a ta
xelor percepute pentru folosi
rea schi-lifturilor, conducerile 
asociațiilor „Textila" și „Meta
lul" își procură fondurile ne
cesare activității diverselor 
secții pe ramură de sport din 
cadrul întreprinderilor respec
tive.

...De cîțiva ani, la Gheorgheni 
a apărut 
vine mai 
cei. Este

— după 
Francisc 
COEFS, 

rezervate

un loc unde iarna 
devreme ca de obi- 
vorba de patinoarul

artificial acoperit care, intrînd 
în circuitul competițional in
tern și internațional, a deve
nit o bază sportivă rentabilă. 
-In afara diverselor concursuri 
de patinaj și a reuniunilor de 
hochei, ne-a spus tov. loan Rus, 
președintele CSM Viitorul 
Gheorgheni, noi mai obținem 
beneficii din organizarea unor 
carnavaluri pe gheață, demon
strații de patinaj artistic sau 
funcționarea centrelor de ini
țiere, fonduri care se adaugă 
banilor proveniti din realizările 
atelierului de reparat și ascu
țit patine si cele dobindite de 
micro-hotelul nostru cu 60 de 
locuri. Din veniturile înregis
trate, am reușit, pînă în pre
zent, să asigurăm retribuția 
personalului muncitor și să a- 
coperim cheltuielile de întreți
nere și de reparații curente ale 
bazei sportive de iarnă".

Așadar, la Gheorgheni veni
turile suplimentare se află în 
centrul preocupărilor bunilor 
gospodari. Avîndu-se perma
nent în vedere identificarea și 
valorificarea resurselor proprii 
pentru asigurarea cu materiale 
sportive, s-a luat inițiativa 
ca secția de tîmplărîe a uni
tății economice de pe lîngă 
Consiliul Popular orășenesc să 
confecționeze crose pentru ne
voile celor cinci secții de ho
chei din localitate. Primele 
garnituri de crose au și fost 
testate, echipele făcînd astfel 
însemnate economii...

Traian IOANIȚESCU

Voința Brașov 74—82 
Constructorul Galați — 

IPEP Bacău 59—64

___ ______ __ _ I—60
Autobuzul CSȘ Focșani

91—39 (47—25).
Textila 65—41 
n Cluj-Napoca

Galați 90—46

P, 2.
518 p. 3. G. Șarlă (Academia Mi
litară -- - —
P. 4.
5. D.
452 p, 6. Gh. Cazanovschl (CSU 
Oțelul Galați) 449 p, 7. V. Zdren- 
ghea (Academia Militară) 447 p, 
8. A. Popovici (Rapid) 397 p, 9. 
Gh. Dăian (CSU Sibiu) 388 p, 10. 
M. Costin (Dinamo Oradea) 382 
p; FEMININ: 1. Magdalena Jere- 
bie („U”) 577 p, 2. Marcela Bo- 
dea (Politehnica Timișoara) 484

Mecanica Fină Buc.) 498 
V. Băiceanu (Farul) 483 p, 

Niculescu (Dinamo Buc.) INTRAREA LA MECIURILE STEAUA - DINAMO
Pentru meciurile de bas

chet Steaua — Dinamo, din 
zilele de ÎS și 17 martie, din 
sala Floreasca, sint valabile 
numai legitimațiile roșii șl 
cele verzi (de ziarist). Bile-

tele se vtnd, lncepînd de azi, 
la casele C.N.E.F.S„ Dinamo 
și C.C.A. în ziua partidelor 
respective nu se vor vinde 
bilete la Sala Floreasca.

Ce ins 
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PRIMUL BILANȚ — POZITIV — AL TINERI
(Urmare din pag. 1)

(bineînțeles după ce l-a fost 
oferită informația respectivă) 
că nu aceasta constituia esen
țialul, ci potențialul înfățișat 
de tinerii concurenți, rezervele 
pe care au lăsat să se între
vadă că le au, adică acumu
lările pe care le-au relevat a- 
cum, Ia capătul primei perioa
de de pregătire. Or, din acest 
punct de vedere, amprenta ge
nerala a întrecerilor (pe foile 
de start aflîndu-se peste 400 de 
juniori) a fost pozitivă, măr
turie stînd pofta de concurs, 
echilibrul marii majorități a 
probelor, energia și dîrzenia cu 
care și-au susținut șansele com
petitorii 
handicapul necunoașterii carac
teristicilor pistei) și 
ma urmei ‘ _
corduri, ai' căror autori au fost, 
deopotrivă, juniori I și ju
niori II.

(trecînd chiar peste

la ur-
chiar noile re-

ATLETISM. INTR-UN CLASAMENT al 
medaliilor obținute de secții șl cluburi la 
recentele Campionate Naționale pe teren 
acoperit ale juniorilor I, de la Bacău, pe 
primul loc s-a clasat CSȘ 4 București (4 
aur, 2 argint, 2 bronz), urmat de Steaua 
(4—4—1), Viitorul București (3—2—1) CSȘ 
Cetate Deva (2—1—1), cite un titlu reve
nind CSȘA Cluj-Napoca, Ceahlăul P. 
Neamț, CSȘ Știința Fălticeni, CSȘ Sighi
șoara, CSȘ 2 Galați, CS Gloria Bistrița și 
CSM Iași. PROBA DE 60 mg — care a 
fost omisă din rezultatele apărute in ziar 

Clrligeanu (Vi- 
8,34 s, urmat de M. Oaldă (CSȘ 

4 Buc.) — 8,43 s șl C. Popescu (CSȘ Rm. 
Vîlcea) — 8,53 s. • DISPECERUL celor 
trei reuniuni atletice de la Bacău — de 
fapt cel care, prin dinamism, dăruire șl 
pricepere, coordonează Întreaga derulare 
a concursurilor atletice din acest sezon, 
din noua sală băcăuană — este Nicolae 
Mihalache, șeful comisiei locale de arbi
traj, metodist la CJEFS Bacău, un devo
tat slujitor al atletismului. PREMIERA la 
Campionatele Naționale ale juniorilor I: 
după mulțl ani, pe listele de concurs s-au 
aflat mat mulți băieți de-ît fete! DOUĂ 
SUBLINIERI: campionii Mirela Belu (să
ritura In lungime) și Valentin Corojea 
(1500 m). ambii de la Steaua, au fost des- 
coperiți de M. Dănilă, la Cara'■al si. res
pectiv. D. Betini, la Pitești. (P.S.)

HANDBAL, „indicații... tehnice”, 
strict autentice, date jucătoarelor de că
tre un antrenor, la meciul din 
României” (locurile 3—4)
Constanța 
dracului, pe extremă”, 
tă, dădeai gol”, 
indicații, halal pedagogie...

— a revenit lui Marlus 
ltorul)

Uzări Împotriva echipei brașovene (in mi
nutele 7, 36, 42 șl 54), iar Roșea le-a apă
rat pe toate! O. Gv.)

ÎNOT NUMAI vorbe bune de la Pitești, 
de la patrulaterul internațional al toarte 
tinerilor performeri, apropo de organiza
re, ambianță, calitatea disputelor. Aplau
zele au fost multe, calde pentru „speran
țele” noastre și pentru oaspeți. Cele mai 
numeroase (deși, se Înțelege, nu a stat 
nimeni să „ numere aplauzele) se pare 
că le-a primit ploieșteanul Dragoș Bă- 
cescu, care a confirmat că este un auten
tic lider al tinerei generații. Băiatul aces
ta drăguț, inteligent, silitor — și in ba
zin, și la școală — are glnduri foarte 
Îndrăznețe, vrlnd să ajungă, aflăm, nici 
mai mult nici mai puțin decît campion 
mondial! Nu știm dacă tși va împlini fru
mosul vis (l-o dorim oricum din toată ini
ma), dar sfntem convinși că Dragoș poa
te deveni un campion adevărat in sport, 
dar nu numai... (G.R.)
JUDO.FAPTUL CA In acest an se va

desfășura cea de a doua ediție a Con
cursului Republican rezervat fetelor 
face simțit în activitatea federației
specialitate: cu ocazia finalelor pentru ju
niori, disputate la sfîrșltul săptămînil tre
cute la Iași, din juriul competiției au fă
cut parte, îndeplinind diferite funcții, șl 
clteva - ■ — ■
bu șl 
Lorena 
movat 
ticipa, 
feminine din toamna acestui an.

LUPTE LIBERE. NU MICA ne-a fost sur
prinderea la triunghiularul din Sala Stea
ua văzînd cum, unul după altul, luptăto
rii de la UM Timișoara pierdeau aprecia
bilul lor avantaj (4—1) In partida cu A SA 
Oradea, ajungînd, în final, la... 4—6. An
trenorul formației timișorene, Petre Cear- 
nău, nu părea, totuși, prea afectat! El 
ne-a mărturisit că la ultimele două cate-

se 
de

antrenor, la meciul din .Cupa 
1“ (locurile 3—4) Hidrotehnica 

Rulmentul Brașov: .Joacă 
Dacă erai deșteap- 

,Nu ți-e rușine?” Halal 
A LA ACE

LAȘI MECI Gabriela Roșea a intrat In 
(înlocui nd-o 

anărat foarte
poarta formației Rulmentul 
ne Anca Căpraru, care a 
bine) doar pentru aruncările de la 7 me
tri. Au fost dictate patru asemenea pena-

fete. Este vorba despre Anca Bar- 
Beinaz Gcamaladln (București), 
FOgedy (Cîmplna), care au pro- 
examenul de arbltre și vor par- 
în această calitate, la Întrecerile 

(M. Tr.)

goril n-a putut să prezinte titularii (in
disponibili), singura soluție — cea salva
toare — găsind-o în „urcarea” luptătorilor 
de la patru categorii. De unde să ia re
zerve dacă pînă acum acestea n-au cres
cut In pepiniera proprie? • DUPĂ 10 
ANI in lotul reprezentativ, Vasile Pușcașu 
(Steaua), la cei 30 de ani al săi, n-a mal 
fost selecționat, lăsînd locul altor luptă
tori tineri. Dar Pușcașu rămlne „temut” 
In competiția divizionară. Duminică, el a 
ciștlgat ambele meciuri in numai 12 se
cunde! IN URMA unor neînțelegeri, 
Aurel Horgoș, antrenorul echipei nrădene 
ASA, n-a mai venit la etapa de la Bucu
rești. Dar elevii săi nu prea l-au simțit, 
se pare, lipsa... (C.Ch.).

POLO. SCORUL la care s-a impus Dina
mo în derbyul cu Crișul, chiar în bazinul 
campioanei, a surprins pe toată lumea. 
Acel 11—5 de duminică se explică — sus
ține Iuliu Capșa, antrenorul principal al 
dinamoviștilor șl al lotului reprezentativ 
— „printr-o mobilizare de-a dreptul de 
excepție a bucureștenilor, așa cum au mai 
făcut-o în semifinalele, de neuitat, ale 
Cupei Cupelor, cu Sisley Pescara. în plus, 
acum, mai tinerii jucători au reușit să 
suplinească absențele a nu mai puțin de 
trei titulari, Internaționalii Moiceanu, Un- 
gureanu și V. Șerban (bolnavi). Tncepînd 
cu excelentul portar Dlaconu, toți băieții 
mei și-au făcut datoria, făcînd un joc 
aplaudat cu sportivitate și generozi
tate de cunoscătorul public orădean, joc 
care a încheiat un turneu caracterizat 
printr-un nivel general notabil, cu selec- 
ționabilil în prim-plan." (G.R.) /

RUGBY. UN NUME NOU Ia Dinamo și 
pe lista realizatorilor de eseuri: Cornel 
Popescu. Nou (numai) In sportul cu ba
lonul oval, pentru că tlnărul jucător de 
trelsferturl nu este altul decît fostul cam
pion național de tineret la bob, compo
nent al echipajului de 4 care a ocupat 
In 1984 locul 3 în Cupa Mondială șl pozi
ția a șaptea la J.O. l-a întrevăzut calită
țile pentru rugby secretarul FRBS, Horia 
Ilieșu, care a cochetat el Însuși, între al
tele, cu balonul oval. Să sperăm că „o- 
chiul” fostului rugbyst nu s-a înșelat, el 
afirmînd de la bun 
cută) că C. Popescu 
byst de viitor, bun 
națională ! (G. R.)

Venind vorba de ambele ca
tegorii de vîrstă, să subliniem 
că la echilibrul pregnant al 
întrecerilor a contribuit din 
plin eșalonul secund al junio
rilor care, prin cei mai auto
rizați reprezentanți, a cutezat 
— și reușit — să urce pe po
diumul celor mai mari, ba 
chiar pe treapta cea mai înaltă. 
Astfel, pe lîngă succesele aș
teptate ale Corinei Roșioru (în 
plină ascensiune, anul trecut 
învingătoare la Concursul Prie
tenia si finalistă la C.E. de ju
niori. acum campioană de ju
nioare și senioare, recordmană 
a țării la 60 m și, după cum 
ne-a spus antrenorul ei, Gh. 
Plesnilă. în drum spre... 11,25 
la 100 m, care echivalează, spu
ne dînsul. cu o șansă de po
dium la C.M. din vară) și A- 
linei Astafei (care, cu 1,86 m 
a stabilit un nou și valoros 
record de sală, vechiul — 1,84 
m fiind tot al ei, și. după a- 
precierea... obiectivă a fostu
lui campion de prăjină, P. As
tafei, tatăl Alinei, în aer liber 
eleva antrenorului C. Dumi
trescu va ma! adăuga cîțiva buni 
centimetri în drumul spre po
diumul de la Atena), pe lîngă 
previzibilele victorii ale Flori-

nci Ne< 
bu, 16 
hurdler, 
Chiriac 
mite să 
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am cop 
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AVEM HALTEROFILI
(Urmare din pag. I)

început (în vara tre- 
poate ajunge un rug- 
chiar pentru echipa

I

1
J

Așa se explică succesele tine
rilor noștri reprezentanți în în
trecerile juniorilor, dar, mai 
cu seamă, oele realizate în 
competițiile seniorilor de către 
unii tineri aflați încă la vîrsta 
junioratului, cum este cazul lui 
Andrei Socaci (campion mon
dial la stilul smuls). Un exem
plu și mai concludent al efec
telor specializării timpurii este 
cel al lui Aurel Sîrbu (Clu
jeana, Cluj-Napoca). Acest bă
iat, în vîrstă de 15 ani. reali
zează performante care îl pot 
situa în rîndul medaliaților la 
C.M. și C.E. de juniori, unde 
concurează sportivi pînă la 
vîrsta de 20 de ani.

In acest an ne așteaptă com
petiții internaționale impor
tante, atît la nivelul seniorilor, 
cît si al juniorilor. In luna 
mai (5—12) sint programate 
Campionatele Europene de se
niori (în R.D. Germană), iar 
Campionatele Mondiale vor a- 
vea loc la Sofia, între 11 și 
17 noiembrie. Cele două mari 
competiții similare rezervate 
juniorilor se vor desfășura 
concomitent (25 mai — 2 iu
nie, în R.F.G.) Sîhtem con- 
știenți de dificultatea acestor 
întreceri, dar vom lua toate
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E, CU CE! MAI MICI
DIN HOREZU

piilor 
erală 
pro- 

ame-
Șoi- 
Vîl- 

apoi 
eastă 
neșu

L-am tntîlnit tn numeroasele 
zile cu ninsori abundente urclnd 
pe firul dt argint al Luncavățu- 
lui. către Izvoare și 
Vlnturarlța, unul 
Munților Căpățînii, 
micii sdl biatlonlști 
anotimpurile fără 
plin antrenament și tn căutarea 
unor poligoane ad-hoc. Plini de 
cutezanță, pe măsura vtrstet și a 
spirațiilor lor. pionierii din Ho

rezu se antrenau tn vederea u- 
nor întreceri de biatlon inițiate 
tn cadrul „Dccladei", la nivelul 
județului. Nu stnt prea multe 
asemenea întreceri, deocamdată, 
dar cer efort, ambiție și iscu
sință 1 Adică tocmai calitățile pe

mai sus. spre 
din piscurile 
împreună cu 
(fotbaliști in 
zăpadă), tn

1 din etapa a 19-a

Divizia A, partidăI

CORVINUL, NICI UN LA RM. VILCEA! HUNEDOARA
CHIMIA RM. VILCEA 
CORVINULȘUT PE POARTA » (O o
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.cep prin Inițierea In schi. Profesorul 
iduce cu multă pasiune și răbdare...

Foto: Gabriel MIRON

C o 
■ ?l el 
uste 
llor, 
> o

»( lică 
rate 

de

care profesorul Vameșu, îndru
mătorul și mai ales prietenul lor 
mai mare, caută să le cultive me
reu, să le imprime copiilor, să-i 
facă să învingă prin sport, prin 
schi și prin biatlon, atitea difi
cultăți ji momente neprevăzute 
pe care ti le pune In față mun
tele, mai ales iarna.

Prof. Vameșu, ca fiu al mun
telui, a învățat toate tainele a- 
cestuia. Mai mult, și l-a făcut 
prieten. Acum are 33 de ani. Dar 
a făcut primele escaladări cu a- 
proape un sfert de veac In urmă. 
Mai tntti. cu Victor Nedescu, 
înaintașul său tn meserie, apoi 
cu alți profesori sau colegi de 
generație. Acum, iată, cu Andrei 
Gheorghinescu, cu Auraș Bușe 
(fiul directorului Casei Pionieri
lor șt Șoimilor Patriei din Hore
zu), cu alți cutezători cu adevă
rat neînfricați. se străduiește să 
statornicească o tradiție a schiu
lui și a biatlonului printre cei 
mai mici sportivi, să-i facă cu- 
noscuți peste hotarele fudețului 
și să-i ducă ptnă tn finalele pe 
țară ale Cupgi Pionierul. Cu 
unii a mai realizat o asemenea 
performanță (Ion MUnteanu, Ni- 
colae Buse etc.), tn anii trecuți. 
Acum, succesorii actualilor elevi 
de liceu doresc să repete 
reușită.

„Șl o vor face!" ne 
prof. Vameșu. „Și pentru 
plini de curaj, cum i-ațl văzut, 
dar șl pentru că ei se află m- 
tr-o Inedită întrecere cu mode- 
liștll, cu elevii profesorului Petre 
Șotolescu. 
au obținut 
ori locul I 
pionierești.”

această

asigură 
că stnt

rachetomodellștl care 
ptnă acum de două 
pe țară tn întrecerile
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RM. VILCEA, 12 (prin tele
fon) Mare diferență, in mi
nus. între jocul etalat de Cor
vinul duminică, pe teren pro- 
oriu cu Steaua, și cel de as
tăzi. de pe stadionul din „Ză
voiul" vîlcean. E 
nedorenii au fost lipsiți 
cinci jucători din 
garnitură (este vorba 
jocaru și Dubinciuc. 
suspendat. al 
ponibil. cărora 
dăugat Nicșa. 
tonașe galbene, 

accidentat!
Steaua), 

făcut

drept, hu- 
de 

prima 
de Co- 
primul 
indis- 

s-au a- 
două car-

doilea
li

cu
Gabor și Vă- 

in meciul 
Aceste absențe 

pe oaspeți să

etuș, 
cu 
i-au 
joace de la început cartea a- 
părării. să facă totul pen
tru a îndepărta cit mai mult 
mingea de careul propriu. 
De cealaltă parte, nici Chimia 
nu a putut alinia garnitura de 
bază. Teleșpan fiind operat 
de menise și nerefăcut, Ancu- 
ța și Beldeanu avlnd cite două 
cartonașe galbene. In aceste 
condiții. publicul a asistat 
la un joc cu mai puține vir
tuți tehnice, în care Chimia a 
dominat marea majoritate a 
timpului.

încă din min. 5. echipa gaz
dă trece pe lingă deschiderea 
scorului: Verigeanu execută, 
de la 17 m, lateral dreapta, o 
lovitură liberă, dar Preda, La- 
zăr și Cireașă ratează din ca
reul mic. Corvinul se apără 
cu toată echipa, dar se apără 
organizat și contraatacă în 
specia] prin Mateuț. La o ac
țiune ofensivă a acestuia, 
min. 11, balonul este deviat In 
corner de Pavel, Iar în min. 
20. același Mateut șutează, 
din întoarcere. foarte pu
ternic. prin surprindere, dar

pe Ungă poartă. Cu toate a- 
cestea, acțiunile de atac ale 
Chimiei iși vor găsi fina
litatea in min. 44, cînd CA- 
RABAGEAC. Ia o centrare de 
pe dreapta, fruetifică o pasă a 
lui Cireașă, portarul lonită. 
surprins, fiind nevoit 
scoată mingea din plasă.

Jocul are aceleași carac
teristici și după pauză, este 
dîrz. Corvinul nu depune ar
mele. se apără cu strășnicie și 
contraatacă. dar o face ra
reori. dînd dovadă de o totală 
imprecizie : nici un șut 
poartă 
Chimia 
ocazie, 
Basno.
puternic, dar Tîrnoveanu res
pinge cu piciorul din fața 11-

nici
în cele 90 de 

ratează încă 
chiar in min. 
venit în atac.

să

pe 
minute ! 
o mare 

46. cînd 
șutează

ni ei de poartă. In min. 55 
notăm o frumoasă acțiune o- 
fensivă a . "
Carabageac. în rol de 
pecer. 
geanu.
ocolește 
pasionant, 
dorenii i 
în min. 78. tabela 
putea arăta 
tează de la 
respinsă la 
blochează 
minute 
miei, i 
dificilă

formației locale : 
dis- 

i spre Veri- 
șutul acestuia 

Finalul este 
că hune- 

egalarea și. 
de marcaj 
Petcu șu-

pasează 
Insă < 
poarta, 

pentru 
Încearcă

Stadion „1 
tim tnctrs 
circa 11 000. 
poartă : 6—0). 
marcat : CARABAGEAC 
44).

bun 3Mai* ; teren 
rece • spectatori — 
Șuturi : 20—5 (pe

Cornere : 5—4. A 
(min.

Astfizi, (Ic la ora 15,30
STEAUA - F.C 4RGf§
Astăzi, pe stadionul Steaua 

din Capitală, ultimul meci din 
cadrul celei de a 19-a etape a 
primei 
cu 31 
35^9), 
ției F. 
puncte, 
tur Steaua a cîștigat cu 2—0 
întilnirea disputată la Pitești.

Meciul de astăzi, care va în
cepe la ora 15,30. va fi condus 
de brigada de arbitri ; N. Di- 
nescu, la centru; A. Mițaru 
(ambii din Rm. Vîlcea) șl M. 
Salomir (Cluj-Napoca), la linie.

divizii. Liderul, Steaua, 
de puncte (golaveraj 

primește vizita forma- 
C. Argeș (loc VI, 19 
golaveraj 18—21). în

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI FOND
(Urmare din vag I)

intă demnă de toată lauda. 
Constantin Dobre a tranșat In 
favoarea sa această pasionantă

L. Munteanu (Gloria Bistrița) 
— cat. 67,5 kg. Al. Kerekî 
(Dinamo) — cat. 100 kg, A. 
Szasz (Steaua) — cat. 110 kg.

în timpul cane ne mai des
parte de 
desfășura 
preocupa 
efectuate, 
ceeasi seriozitate și exigență. 
Cîteva turnee internaționale la 
care vor participa reprezen
tanții noștri, tn Cehoslovacia. 
Ungaria și U.R.S.S., ne vor da 
prilejul să constatăm nivelul 
de pregătire la care s-a a- 
juns".

datele la care se vor 
întrecerile, ne vom 

ca pregătirile să fie 
In continuare, cu a-

în Divizia A de rugby

FARUL A ÎNVINS LA ARAD
Ieri a avut loc la Arad re- 

jucarea partidei Gloria PIT
— Farul, din etapa a patra a
Diviziei A. La capătul unui 
meci dîrz disputat, oaspeții au 
cîștigat cu 9—3 (0—0). Au
marcat : Opriș — eseu. V. Ion
— l.p. și transformare — pen
tru oaspeți și. respectiv. As- 
marandei — l.p.. Au arbitrat : 
Soare — la centru. Huștiu si 
Vasilică.

, O. BERBECARU. coresp.

1—1
16 m, mingea este 
Mateuț 
prompt, 

sint tot 
care obține 

dar meritată.
Mircea TUDORAN

în urma acestui rezultat. 
Chimia ocupă locul 8 in 
clasament în timp ce Corvi
nul își menține poziția a 6-a.

CHIMIA : Pavel — LAZAR, 
Basno, preda. Cincă — Bica, 
Vergu (min. 70 I. Gheorghe), 
CIREAȘĂ — VERIGEANU, Tres- 
chin (min. 80 Ghiță), CARA
BAGEAC.

și Pavel îl 
Ultimele 

ale Chi- 
o victorie

CORVINUL : Ioniță
naru, '
veanu — mateuț, 
Petcu, Bardac — G. 
Bozga.

A arbitrat bine S. Necșulescn ; 
la linie : I. Tănase (ambii din 
Tîrgoviște) și D Petrescu (Bucu
rești)

Cartonașe galbene 
NEAN, BARDAC.

La speranțe : 4—1 (2—0).

Beje- 
Mărginean, Stroia, Tîrno- 

------------- KLEIN, 
Badea,

MARGI-

Note • Note • Note • Note • Note • Note • Note • Note

NU DOAR VARO
A FOST DE VINĂ.

de la Tg. 
clubului

VICTORIA SUPERIORITĂȚII TACTICE

dispută, în timp ce Șotropa 
(încă junior) a trebuit să se 
mulțumească cu poziția a treia 
a podiumului de premiere, lo
cul secund revenind lui K3pe. 
REZULTATE TEHNICE, 5 km, 
fete : 1. Elena Reit (Tractorul) 
14:57, 2. Ileana Hangan (C.S.Ș. 
Bistrița) 15:31. 3. Edith Bako 
(C.S.Ș. Miercurea Cîuc) 15:32, 
4. Adina Tuțulan (C.S.Ș. Si
biu) 15:42, 5. lullana Began 
(Tractorul) 15:48, 6. Rodica
Hoha (Gloria Bistrița) 15:59 ; 
15 km, băieți : 1. Constantin 
Dobre (A.S.A.) 41:25, 2. Carol 
K3pe (Dinamo) 41:28. 3. Viorel 
Șotropa (A.S.A.) 41:36, 4. Atila 
Csalla (Dlnamo) 41:55, 5. Ion 
Lungociu (Dinamo) 42:02. 6.
Gavrilă Boitiș (A.S.A.) 42:18.

Joi au loc cursele de ștafetă.

La sfîrșitul partidei 
Mureș, președintele 
ASA, Cornel Cacovean, afirma, 
supărat firește: „A greșit ea un 
începător Varo, • adevărat, dar 
și echipa a Jucat neconvingător, 
eu teamă, cu trac. Fără să 
ataci frontal poarta adversă, 
fără să șutezi ca lumea, e greu 
să ciștigi un meci, sau dacă-1 
ciștigi, 11 ciștigi Intlmplător. 
Sper mult ca eșecul de azi să-l 
trezească pe băieți la realitate. 
Echipa poate mult mai mult de- 
ctt a arătat și va trebui să de
monstreze că poate".

Intr-adevăr, așa se prezintă 
lucrurile. ASA a etal"t tn fața 
Universității Craiova un ’ 
lent, cu multe pase laterale, fără 
ruperi de ritm, fără acele în
văluiri pe extreme, fără șuturi 
din preajma careului aglomerat, 
tn plus, nici apărarea n-a mal 
evoluat cu fermitatea din alte 
meciuri, iar cel doi fundași la
terali, Szabo și Fodor, au fost 
foarte... cuminți, rareori urclnd 
In sprijinul atacului. Sigur că 
Varo a greșit copilărește la go
lul primit. Dar ASA nu și-a 
creat în acest meci decît două- 
trei ocazii mai clare din care 
ar fi putut înscrie. Prea puțin 
pentru o echipă aflată tn postu
ră de gazdă.

Cîteva cuvinte și despre În
vingători. Universitatea a Jucat 
la Tg. Mureș ca o echipă foar
te sigură pe ea. S-a apărat eu 
un calm dezarmant, avlnd in 
Irimescu, Em. Săndol, Bleu șl 
Gică Popescu patru mijlocași 
care au cîștigat net disputa cu 
cel patru mijlocași al gazdelor. 
Universitatea a avut Ia Tg. Mu
reș un ax al tinereții (A. Popes
cu — Cloroianu — Bleu — Gi
că Popescu — Em. Săndol) care 
s-a... Invtrtlt rapid, dar șl unul 
al marii experiențe (vechii ti
tulari), care și-a adus contribu
ția la menținerea echilibrului, 
a lucidității, mal ales in condi
țiile unul med tn deplasare. Au 
fost atuurile succesului cralo- 
vean.

Laurențiu DUMITRESCU

Joc

Splendidă ambianța partidei de 
la Cluj-Napoca, dintre echipa 
studenților din localitate și Di
namo București. Zi frumoasă 
(în prima repriză a fost șl soa
re), un teren cum n-am mal 
văzut din toamnă (felicitări or
ganizatorilor) șl tribunele pline. 
25 000 de spectatori au venit Ia 
Întilnirea cu fotbalul, eu cam
pionatul, după o pauză * 
luni șl... 11 zile. Spre 
girea lor, localnicii nu 
cat de la stadion șl eu 
fia unul rezultat bun 
echipa favorită. Adevărul e că 
„U” nu a avut o zl fericită, 
deși începutul de partidă era atit 
de promițător. Ba, tn primele 
10 minute, a șl dominat, dar cu 
cit timpul trecea evoluția echi
pei locale scădea, pentru 
după pauză, alergînd 
lare, tn Jocul el să 
confuzia, greșeli după 
transmiterea 
ineficacitate ____
evoluția cea mai ștearsă avînd-o 
Jucători de bază ca Fîșic, Blro 
I și chiar Cîmpeanu. Deși e- 
chipa nu avea o situație critică 
în clasament (era la plus 1 la 
„adevăr”), ea ni s-a părut corn-

balonului 
a celor

de trei 
dezamâ- 
au pie
sa ti sfac- 

pentru

ca 
după ega- 

intervină 
greșeli Ia 

șl o mare 
din față.

SPORTIV E

• STEAUA PLEACA LUNI 
LA HELSINKI. Așa cum se 
știe, miercuri. 19 martie, se 
dispută jocurile-retur din sfer
turile de finală ale cupelor 
continentale. Campioana noas
tră, Steaua, va evolua pe Sta
dionul Olimpic din Helsinki în 
compania lui Kuusysl Lahti. 
Fotbaliștii bucureșteni (care, 
astăzi, dispută partida de cam
pionat cu F. C. Argeș) urmea
ză să plece luni, pe calea ae
rului. spre capitala finlandeză. 
Jocul-retur va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Ceho
slovacia. avîndu-I la centru pe 
V. Christov.

E totuși de neînțeles „tra
diția" Instaurată după trans
ferarea unor Jucători. Cei 
plecați de la un club se simt 
obligați să nu joace împo
triva fostelor lor echipe. Așa 
s-a inttmplat șl marți pe 
stadionul din „Regie", cînd 
Pană și Șerbănică nu au apă
rut tn formația Iul ________
FCM Brașov. (O ex
cepție a făcut fos
tul „stegar” Cristea, 
care a jucat in for
mația Sportului Studențesc.)

Această tradiție ni se pare 
nejustificată. Jucătorii sfnt 
datori să apere culorile clu
bului pentru care au semnat, 
mal ales tind adaptarea a 
durat o Iarnă întreagă. Reți
nerile sint — am spune — 
chiar nesportive. Transferul 
nu poate avea clauze con
tractuale tadte. Odată trans
ferat, Jucătorul trebuie să se 
consacre total noli sale echi
pe. Cu atit mal mult cu cit 
uneori venirea la un club 
nou Înseamnă singura șansă 
a celui căruia 1 »-a acordat

ADMINISTRAȚIA DE STAT lOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „MARILOR CIȘTI- 
GURI“ PRONOEXPRES DIN " 
MARTIE: FAZA I: Extragerea 
35 31 44 30 34 41; Extragerea 
n-a: 18 37 15 17 16 -- ----------
U-A. Extragerea a 
S 3 45 16. FOND
CÎSTIGURI: 1 766 694
62 912 lei report la categoria 1.

12
I:
a
A
40 

DE

27. FAZA 
IlI-a: 1
TOTAL 1 
lei din care

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni. respectiv duminică 16 mar
tie. va avea loc prima tragere 
SPECIALA LOTO din acest an. 
la care se acordă autoturisme 
„DACIA 1300“. excursii tn R.D. 
Germană, precum 
clsti-uri în bani. 
(50.000 lei. 10.010 
etc.) și variabile.

51 
de 
l’-i.

importante 
valori fixe 

5.000 lei

• Aducem la cunoștința parti- 
cipanțllor că omologarea clștlgu- 
rilor tragerii extraordinare Loto 
a Mărțișorului, din 2 martie, va 
avea loc astăzi, Joi 13 martie, 
în loc de vineri 14 martie, cum 
s-a anunțat Inițial.
• Ca de obicei, publicăm, tn 

sprijinul participanților progra
mul concursului Pronosport de 
duminică 16 martie: 1. Atalanta 
— Bari; 2. Como — Pisa; 3. Fio-

4. Lecce — 
— Udinese;

7. Roma — 
— Avellino;

i — Cremonese; 10. 
- Ascoli; 11. F.C. Con- 
Dunărea Galați; 12. O- 

Gn'nti — F.C. Brăila; 13. 
CS Tîrgoviște.

rentina — Verona; 
Sampdoria; 5. Milan 
6. Napoli — Inter; 
Juventus; 8. Torino 
9. Arezzo 
Brescia — 
stan’a — ’ 
telul 
Carpați -Mirșa

plexată, dezorientată, apăsată da 
o povară, inexplicabilă. De aici, 
modul confuz de a acționa tn 
speranța egalării, ca și marea 
ratare a lui Cîmpeanu, In min. 
89, etnd nu a putut transforma 
nici penaltyul pe care l-a avut.

Dinamo s-a detașat de parte
neră prin maniera de joc: o 
bnnă circulație a balonului, 
schimbări de direcții ale atacu
rilor, o bună mișcare a Jucăto
rilor, care aveau să beneficieze 
și de spațiile largi lăsate de 
adversari. In căutarea și forma
rea unei echipe șl a unei idei,' 
Dlnamo e pe un drum bun, alte 
confruntări mal grele urmînd să 
dea girul reușitei. Moraru, Red- 
nic. Al. Nicolae, Andone, Drag- 
nea. Movilă, chiar Zare rămîn 
oamenii de bază, lîngjȘ care se 
încearcă rodarea 
Mitici. Mihăescu 
deplină a Iui 
Marți, Dinamo 
splendidul 
(„bombă”, 
metri) șl a mal ratat bune oca
zii In repriza secundă, pe care 
a controlat-o... tactic.

Constantin ALEXE

lui D. Sava, 
sau integrarea 

Damaschin I. 
a cîștigat cu 

gol al lui Movilă 
la vinclu, de Ia 28

SĂ JOCI.
transferul. (Nu de puține 
ori, în campionatul englez 
s-a întîmplat, mai ales în 
decembrie — cînd între tur 
șl retur nu se face nici o 
pauză — ca un Jucător să 
Joace la Chelsea miercurea, 
Iar peste trei zile să Joace 
Ia Manchester, împotriva lui 

Chelsea, asta pen
tru că în campio
natul englez returul 
se joacă de la Z la 
A).
putea invoca faptul 

‘ I cu 
foștilor

Se va . 
că galeria nu ar privi 
ochi buni prezența f:. 
săi favorlți tntr-o echipă ad
versă. Ne îndoim. Marți, de 
pildă, chiar la 0—0. galeria 
Sportului Studențesc a scan
dat cu sportivitate „Ștefănes- 
cu, orice-ar fi > Noi mereu 
te vom Iubi”. Veți spune că 
nu e același lucru, dar spor
tivitatea este indivizibilă. Si 
sportiv este ca un Jucător 
transferat să treacă imediat, 
„trup șl suflet". In echipa 
care l-a primit cu toată căl
dura.

loan CHIRILA

IN PRELIMINARIILE
(Urmare din pag'. 1)

cea din min. 84 șf a IrosM-o 
Răducioiu.

Si după pauză, superioritatea 
teritorială a fost tot de Part®? 
juniorilor „tricolori". “ ' ” 
mare ratare în min. 50, 
Răducioiu si Stănid nu

Dublă 
cînd 

_________ ,, ________ l-au 
putut învinge pe Muharem. Va 
urma perioada de vîrf a e- 
chipei. în min. 55, STANICI 
a transformat precis o lovitură 
de Ia 11 m acordată în urma 
unui fault al lui Șervet asupra 
Iul Minea. Trei minute mai 
tirziu. echipa noastră a realizat 
șl al doilea gol în urma unei 
faze foarte frumoase, mingea 
circulind precis pe „traseul" 
Minea — Stănicî — OPREA, 
ultimul înscriind din coltul ca
reului mic. Răducioiu s-a aflat 
la un pas de 3—0 (min. 66). 
pentru ca în min. 71. Oprea să 
șuteze în transversală, balonul 
să-i revină și să-1 expedieze a- 
poi Pe lingă bară! Emoții și la 
poarta noastră în min. 77. cînd 
Tatu a rezolvat o situație di-

CE. DE JUNIORI B
ROMANIA 2 (0)
TURCIA 0

Stadion Metalul ; teren bun ;
timp Închis; spectatori — circa 
4 ooo. șuturi : 18—9 (pe poartă : 
10—5). Cornere : 8—1. Au marcat: 
STANICI (min. 55 din penalty) 
și OPREA (min. 58).

ROMANIA: DIACONESCU —
Tatu STAN, Bucur, Tofan (min. 
41 APRODU) — Stef. Minea. Sta
nici — Moldovan (min. 59 A- 
lexandru). RĂDUCIOIU, OPREA.

TURCIA: MUHAREM — Mustafa, 
Iskender. Cemal. Isa — TUGAY, 
Erkan (min. 59 Levent), Nujllnuju
(min? 32 Veil). NAIL — Yuksel,
Șervet.

A arbitrat foarte bine 
jevscki (Iugoslavia).

Cartonase galbene : ERKAN,
OPREA. BUCUR, STAN.

Cartonașe roșii : CEMAL STA
NICI.

S. IIî-

ficilă. Să mai notăm în în
cheiere că. în min. 62. Stanici 
și Cemal au fost eliminați^pen
tru lovire reciprocă și că re
turul este programat, la 19 
martie, la Edirne.



n l in turn CUM VOR
GAZDELE

După primele turnee internaționale

SEMNE AU UNUI REVIRIMENT IN LUPTELE LIBERE
In ultima vreme au apărut de 

mai multe ori în coloanele zia
rului nostru relatări despre u- 
nele comportări meritorii ale 
luptătorilor de la stilul libere 
In diferite turnee internaționale: 
Iulian Rișnovcnnu — locul 2 ta 
turneul de la Tbilisi, locul 1 în 
turneul de la Haskovo (Bulga
ria), Ciprian Radu — locul 2 ta 
Mongolia, locul 1 în turneul din 
Ungaria. Gheorghe Mițu — lo- 

Cindea locul 3... 
realizate în com
ma! buni luptători 
Explicațiile acestor 
se întreprinde pen- 

mult așteptatului 
în această dlsd- 
sînt informații pe 
furnizat Nicolae 

antrenorul lotului națio-

cui 3. Aron 
Performanțe 
nania celor 
din Europa, 
reușite și ce 
tru realizarea 
salt calitativ 
plină sportivă 
care ni le-a 
Pavel, 
nai de lupte libere.

— Ca o primă măsură, am re
nunțat la o 
mal vîrstnici, 
mențineau un 
bil în sînul lotului, constituind, 
de multe ori, exemple 
pentru colegii lor mal 
Am selecționat sportivi 
de afirmare, harnici, 
dispuși să se supună tuturor ri
gorilor antrenamentelor care 
s-au efectuat în această iarnă. 
Tn cele aproape trei luni de 
cîpd conduc pregătirile lotului, 

lucrat mult pentru crește- 
capacltății generale

serie de sportivi 
plafonați, care 

climat nefavora-

negative 
tineri, 

dornici 
curajoși.

am
rea . .
fort șl, în special, pentru dez
voltarea forței, canitol la care 
majoritatea sportivilor erau de
ficitari. Firește, în numai cîteva

de e-

luni nu se putea realiza prea 
mult. Totuși, cîțiva dintre com- 
ponențli lotului (L Rîșnoveanu, 
D. Prefit, A. Clndea, C. Radu, 
P. Cruceanu, R. Rașoveanu) au 
înregistrat progrese însemnate. 
Așa se șl explică cele cîteva 
succese obținute ta turneele In
ternaționale organizate In ulti
ma vreme, la care am partici
pat ta scopul pregătirii șl veri
ficării luptătorilor înaintea Cam
pionatelor Europene (14—16 
prille).

— Pentru că ați amintit 
Campionatele Europene, ce 
spectlve întrevedeți elevilor 
la aceste întreceri?

— Obiectivul pe care nl 
propus este ciștigarea a două 
medalii. Destul de mult pentru 
un lot format ta 
majoritate din sportivi 
fără o experiență competlțională 
internațională. Tocmai de aceea 
participăm la mal toate turne
ele internaționale organizate 
acum, înaintea întrecerilor con
tinentale. Pentru realizarea per
formanțelor pe care ni le-am 
propus, menținem ta continuare 
același volum mare de lucru 
pentru dezvoltarea calităților pe 
care le-am amintit șl vom da o 
atenție mal mare eliminării 
unor deficiențe tehnico-tactice 
(apărarea ta lupta de la parter. 
Intrările la picioarele adversa
rului etc.) Șanse de a obține o 
medalie le au I. Rîșnoveanu, A. 
Clndea, A. Păcuraru, N. Htaca 
și C. Radu (M. Tr.)

marea lui 
tineri.

Fl STABILITE
J.O ?

12 (Agerpres). — 
Inferna

la Lausanne

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ
(Finlanda). Cursa

fond, pe 11 km, a fost 
de norvegianul Arild

în 29:01, urmat de fin- 
Johan Lind la 16 s. 
CITY. Pe pîrtia acestei

KAKOBSTAD 
de schi 
ciștigată 
Monsen 
landezul

PARK

general 
prezintă 
(Elveția) 
(Elveția) 
(Elveția)

al Cupei Mondiale se 
astfel: 1. Marla Walliser 

271 p, 2. Erika Hess 
238 p, 3. Michela Figlnl 

. . și Brigitte Oertll (El
veția) 177 p.

LAUSANNE, 
La sediul Comitetului 
țlonal Olimpic de 
a avut Ioc o reuniune specială 
ta cadrul căreia s-a procedat la 
o „repetiție" tehnică a sistemu
lui electronic ce va fi utilizat 
la 17 octombrie, cînd vor ti de
semnate gazdele Jocurilor Olim
pice de vară și de iarnă din 
1992. Cele 7 orașe candidate la 
organizarea jocurilor de iarnă, 
ca șl cele 6 pentru cele de va
ră vor primi un număr, de la 
1 la 7, membrii Comisiei Exe
cutive urmînd să voteze apăsînd 
pe una dintre ‘ "
numărul orașului ales. în 
că una dintre candidate obține 
majoritatea absolută 
lor, va fi desemnată gazdă 
competiției. Dacă o astfel 
majoritate nu se realizează, ur
mează un al doilea tur de scru
tin, după eliminarea 
sau orașelor cu cel 
măr de sufragii, 
poate continua pînă 
majorității absolute, 
secret.

Pe de altă parte, 
C.I.O., Juan Antonio 
a declarat că nu va 
scrutin decît In cazul în 
două orașe primesc în mod re
petat, la sflrșltul operațiunii, •- 
celașl număr de voturi.

tastele purtînd 
caz

a voturi-
a 

de

orașului 
mai mie nu- 

Operatiunea 
la realizarea 
Votul va fl

președintele 
Samaranch, 

participa la 
care

PE SCURT • PE SCURT
Pe patinoarul 
dintre echipele

din Klagenfurt s-a desfășurat recent meciul amical 
Austriei și Italiei, ' ' ' ' ' ~ ~tn care gazdele au învins cu 3—2.

Telefoto: A.P. — AGERPRES

statul americanstațiuni din ___ _____
Utah, Erika Hess (Elveția) a do
minat proba de slalom special 
obțlnlnd timpul de 1:39,93 (18,30 
ta prima manșe și 51,65 ta man
șa a n-a). Alături de ea au 
mai urcat pe podium: Olga 
Charvatova (Cehoslovacia) 1:40,85 
și Perrine Pelen (Franța) 1:41,08. 
După această cursă, clasamentul

BYTOM. Hocheiștil echipei Po
lonia din Bytom au devenit șl 
anul acesta campioni al " " 
Este al treilea an 
cînd Polonia Bytom cîștigă titlul.

LAHTI. După cursa de 20 km 
de duminică, ’ . - —
Mondiale la blatlon II are 
frunte pe: 1. 
(R.F.G.) 148 p,
mlsch (R.D.G.) 
Eder (Austria) 109 p etc.

țării.
consecutiv

clasamentul Cupei 
ta 

Peter Angerer 
2. Andre Seh- 

120 p, 3. Alfred

ATLETISM • Intr-un concurs 
ta Crlmeea, Iuri Nikulin (25 ani, 
190 cm, 100 kg) a aruncat cioca
nul la 81,02 m.

CICLISM • Turul Mărilor Tl- 
renlană — Adriatica, etapa a 
clncea (Grottamare — Monte- 
giorglo, 184 km) a fost cîștiga- 
tă de italianul Roberto Pagnln 
ta 5.12:36. Liderul cursei 
Luciano 
urmat la 
Christophe

este 
Rabottini cu 26.29:07, 

2:20 de francezul 
Lavalnne.

VOLEI • La Opole in med 
amical masculin: Polonia — 
Franța 3—1 (4, 4, —15, 10)

avtnd experiența cel 
puțin a unei astfel 
de curse. Important 
este faptul că linia 
de sosire a fost tre
cută de 15 881 dintre 

ei, între care 2 479 femei, adevărate „recorduri".
La start, evident, oameni de diferite profesii 

și de virate diferite. De data aceasta ne vom 
ocupa de extreme, adică de juniori și de vete
rani. Cel mal buni juniori (16—19 ani) au fost 
californianul Mike Keese, Înregistrat în 2.36:35 

Britta 
aflat.

TINEREȚE FARA BATRINEȚEI
O adevărată „mo

dă" a amatorilor 
de sport din zilele 
noastre este aceea 
de a lua parte, cel 
puțin o dată, la
ceea ce, cu ani ta urmă, era considerat un ade
vărat calvar, adică la o cursă de maraton. De 
aceea, astăzi, numărul întrecerilor de maraton 
și este de ordinul sutelor, iar cel al partidpan- 
țllor este foarte greu, dacă nu chiar Imposibil, 
de calculat. Efectul acestei participări, care 
nu-i vizează neapărat pe atlețll consacrațl, d 
pe obișnuiții iubitori de alergare, poate fi con
cretizat Intr-un singur ouvlnt: SĂNĂTATE. 
Căci numai un om sănătos se poate încumeta 
sâ abordeze totuși cel 42,195 km, 
iar participarea la un maraton 
șl, bineînțeles, terminarea lui 
presupun o foarte bună pregă
tire, din toate punctele de vedere. 
Această pregătire nu se poate re
duce Insă doar la un antrenament
de cîteva zile, înaintea unei curse, ci candi
datul respectiv trebuie să alerge, zi de zi, mal 
puțini ori mai mulțl kilometri, pentru ca să-Șl 
facă apt organismul să suporte dificultățile 
unei astfel de curse, care nu mal este ea un 
calvar, dar nici o simplă glumă nu este.

în zilele noastre, dnd alergătorii acoperă ma
ratonul din oe în ce mai repede, mal există 
încă destul cei pentru care suprema satisfacție 
este aceea de a fi reușit să-1 termine. Astăzi, 
în mod cert, maratonul cel mai celebru este cel 
desfășurat la New York. Anul trecut, spre e- 
xemplu, cursa, ciștigată de italianul Orlando 
Pizzolato (2.11:34) și de norveglanca Grete Waits 
(2.28:34), a adunat la start 16 765 alergători și 
alergătoare, din 79 de țări. 4 306 dintre aceștia 
se aflau la primul lor maraton (1), restul

șl, respectiv, sportiva vest-germană 
Lorch — 2.57:17. La polul opus s-au 
desigur, veteranii, ambii ciștigători al categoriei 
respective numărtad flecare dte 70 de primă
veri. Cele mai bune timpuri le-au înregistrat

Moritz Stern — 3.39:07 șl Mayeme 
Bdera — 6.10:31! Pentru 19 șl, 
respectiv, 70 de ani, rezultatele 
cifrice — chiar dacă ele contează 
ta mai mică măsură — stat exoe- 
lente șl demonstrează, cit se poate 
de limpede, că oamenii aceștia nu 

sînt niște extravaganți care vor să se laude. în 
cercul lor de prieteni, că au participat la un ma
raton, ci stat — Înainte de toate — niște pasio
nați ai alergării cotidiene, al exercițiului, fizic, 
fiind pe deplin conștiențl că acestea înseamnă 
cum am mal scris, SĂNĂTATE, iar în, cazul 
septuagenarilor o „tinerețe fără bătrînețe". 
Apropo de aceasta: cei mai bătrîn participant 
a avut frumoasa vtrstă de 87 de ani (a realizat 
5.51:44), Iar cea mal venerabilă dintre concu
rente a numărat 78 de ani (6.53:56)! Și încă un 
fapt interesant, legat de obiectul acestui arti
col: cel mal mulțl dintre participanțl (10 671) 
au fost între 30 șl 49 de ani, Iar cel de peste 
50 de ani au fost 1 589)...

Romeo VILARA

TURNEELE CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1) Buzilă, 

Emilia

Fetb«l_meri4i«Re
BREVIAR C.M. '86

26 MARTIE, 
Poloniei va

Irina Velicu, Daniela Coșoveanu 
— are meritul principal pentru 
victorie, dar o notă în plus 
se cuvin 3 jucătoarelor Ene șl 
Szentkovics. Constănțencele nu 
au putut lega jocul decît o scur
tă perioadă de timp, în setul HI 
(cînd au șl condus cu 7—1). 
Ceva mal bine au evoluat Elena 
Piron-Bălan, Doinita Dimofte și 
Marinela Neacșu.

In cel de-al doilea joc, Uni
versitatea CFR Craiova a dispus 
mal ușor decît era de așteptat 
de Flacăra Roșie București cu 
3—0 (8, 8, 12). Lidera — cu for
mația obișnuită : Violeta Dinu, 
Carmen Cuejdeanu, Iuliana Enes- 
cu, Monica Sușman, Eugenia Co- 
tescu, Tanța Drăgoi (a mal ju
cat Lucreția Mirea) — a fost su
perioară în toate compartimente
le, deși nu a fost scutită de 
numeroase greșeli de execuție. 
Replica adversarelor a fost în
să prea ștearsă pentru ca a- 
ceste greșeli să conteze efectiv 
pe tabela de scor.

In încheierea reuniunii, un 
meci care era să se soldeze cu 
o mare surpriză. C.S.U. Galați — 
C.S.M. Libertatea Sibiu 3—2 (—8, 
—10, 8. 4, 9), partidă de mare 
luptă, cu sibiencele la un mic pas 
de victorie. Vlceeampioaneie au 
început slab, dar, după 0—2, 
cu Ileana Berdllă „factotum", 
lingă care pe parcurs au Intrat

în joo mal decis Cristina 
Daniela Dinică și rezerva 
Nedelcu (In special la blocaj), 
au trecut la clrma jocului, adju- 
decindu-șl 
menține 
sibience 
povidu, 
Bischin, 
Bobe.

o victorie care le 
tn lupta pentru titlu. La 
a reintrat Mirela Po
dar s-au remarcat Doina 
Anca Beșta șl Carmen

Partidele au fost bine conduse 
de brigăzile : D. Dobrescu — C. 
Ion, O. Pop — E. Ududec, V. 
Valentin — D. Dobrescu. Joi, în 
ultima etapă, de la ora 15 ; 
C.S.U. — Dlnamo ; Flacăra — 
C.S.M. ; Farul — Universitatea.

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

CALCULATORUL-LA A 4-a VICTORIE CONSECUTIVĂ
BUCUREȘTI, tn partida de 

debut a penultimei zile a tur
neului găzduit de sala Olimpia 
din București, Calculatorul și li
dera seriei. Dacia Pitești, au o- 
ferit publicului o partidă viu dis
putată, cu multe faze lungi, de 
calitate, In care bucureștencele 
au obținut victoria după cinci 
seturi. Scor: 3—2 (—12, 8, 4, —10, 
1). Astfel, elevele Iul G. Simu- 
lescu au realizat a patra victorie 
consecutivă. Severina Tudorache, 
Elena Negulescu, Carmen Pasca 
și parțial Mirela Zamfir au fost 
jucătoarele cele 
bucureștencelor, 
piteștence s-au 
tina Rădulescu, 
Felicia Popescu.

In cel de al doilea joc. Rapid 
a realizat o nouă victorie, de 
această dată In dauna Penicilinei 
lași, după un Joo elastic ta am
bele linii. Ieșencele au dat o re-

mal in formă ale 
In timp ce de la 
remaroat Vaten- 
Maria Enache șl

plică slabă lntrind 
zate, avind numai 
doilea o tresărire 
dnd au echilibrat 
ce fuseseră conduse cu
Scor final: 3—0 (8, 13, 8) pentru 
Rapid. De la învingătoare s-au 
evidențiat: Tanța Codrea, Ileana 
Tirnoveanu, Daniela Iacob șl 
Georgeta Popescu. Ultima parti
dă, extrem de dîrză, dintre Chi
mia Rm. Vtlcea șl Știința Bacău 
a revenit vîlcencelor cu 3—2 (14, 
—6, —8, 15, 15). Evidențiate: Ma- 
rilena Dubinciuc șl Ioana Coto- 
ranu (C), Marllena Bogdan, Flo
rentina Bratu (Șt.) Meciurile au 
fost arbitrate de cuplurile: 
Stamate — D. Rădulescu, 
Ranghet — D. Rotaru și M. Nl- 
oolau — F. Radu. în programul 
ultimei zile — joi (ora 12): Ști
ința — Dacia; Penicilina — Chi
mia; Calculatorul — Rapid.

pe teren bla- 
în setul al 

de orgoliu, 
disputa, după 

11—0.

— D.

M. 
V.

Gheorghe DEDIU

• LA 
echipa 
susține un meci amical 
cu Spania, la Gljon. 
De data aceasta, a a- 
nunțat antrenorul po
lonez Antoni Piech- 
niczek, ta echipă vor 
evolua trei fotbaliști 
care joacă acum pes
te hotare. Este vorba de 
Majewski (Kaiserslau
tern), Boniek (Roma) 
șl Mlynarczik (F. C. 
Porto). Tehnicianul 
polonez a declarat că, 
după părerea sa, fa
vorite la ctștigarea 
trofeului stat repre
zentativele U.R.S.S., 
R.F. Germania șl Bra
zilia. • FRANZ BEC
KENBAUER, 
rul tehnic al 
vest-german, a 
mat că este nevoit să 
renunțe la unele can
tonamente 
în viitorul 
Motivul 7 „Vrem ca 
meciurile din campio
nat să se desfășoare 
normal. Multe jocuri 
au fost aminate din 
cauza timpului nefa
vorabil, așa incit a- 
cestea trebuie repro- 
gramate. Sperăm ca 
meciurile din campio
nat să se 
26 aprilie, după 
vom 
liza 
nor 
tați) 
griji..." • SELECȚIONATA Uru- 
guayuluî șl-a Început pregătiri
le. Recent a învins, în deplasa
re, formația Guadalajara 
Mexic. A fost stabilit șl 
gramul de pregătire pentru 
na aprilie: 11, IV: la Los 
geles, cu Mexic, 13 IV.: la 
Jose, ou Mexic, 16.IV. 1 la 
ronto, cu Canada; 18.IV.: la 
ger, cu Algeria; 21. IV.: la Car
diff, cu Țara Galilor; 23. IV.-: la 
Dublin, cu Irlanda. Din lot fac 
parte: Rodriguez, Alvez (por
tari), Guttierez, Acevado, Pere- 
yra, Diogo, Batista (fundași), 
Bosslo, Santin, Zalazar, Paz, 
Francescoli, Aguilera și Alza- 
mendl (mijlocași șl înaintași). « 
ȚARA GAZDA a C.M. deține re
cordul meciurilor de pregătire: 
peste 20, în numai cîteva lunlî 
Observatorii afirmă că merglnd 
în acest ritm, nu este exclus ca 
fotbaliștii mexicani să fie obo
siți tocmai în timpul turneului 
final. Antrenorul iugoslav Bora 
Mlluttaovic! spune că după a- 
ceastă suită neîntreruptă 
jocuri amicale va urma o pau
ză de recuperare, iar în 
mai se vor faoe pregătiri specia
le. El a schltat și Iotul care 
cuprinde pe jucătorii: Larios,
TTersdla. Rodrlmiez (portari).

dlrecto- 
lotului 

afir-

prevăzute 
campionat. 

«Vrem

reuni 
Iotul. . 
titulari 

îmi

incheie la 
care 

și nomina- 
Absența u- 

l (acciden- 
produce

Un instantaneu mai pufin obișnuit, sur
prins in timpul meciului dintre Fortuna 
Dusseldorf ți Borussia Monchengladbach. 
„Mascatul* este Hannes de la Borussia, a- 

tacat de Holmquist.
Telefoto: A.P. — AGERPRE3

din 
pro- 

lu- 
An- 
San
To- 
Al-

de

luna

Servin, Felix Cruz, Quirarte, 
Manzo, Amador, Trejo (fundași). 
Boy — căpitanul echipei, Es
pana, Dominguez, Munoz. Orte
ga, Cobos 
Hernandez, 
Francisco 
Aguirre (înaintași).

Rubricâ realizată de
Ion OCHSENFELD

Negrete (mijlocași), 
Sanchez, Flores, 

Cruz, Hermosillo,

ȘTIRI, REZULTATE
• U.E.F.A. a comunicat numele 

jucătorilor suspendați pentru me
ciurile retur 
ne, partide 
miercuri, 19 
Campionilor 
putea fl prezent un singur jucă
tor, Hannu Jaentti, de la Kuusysi 
Lahtl, ta timp ce în „Cupa cu
pelor" stat suspendați Steffen 
Buettner (Dynamo Dresda), Mil- 
ko Djurovski și Milan Jankovici 
(Steaua Roșie Belgrad) și Leo 
Lalner (Rapid Viena). Din „Cupa 
U.E.F.A." vor lipsi Don Given, 
(Neuchatd Xamax) și RafaeJ 
Gordillo (Real Madrid).
• Clasamentul golgeterllor din 

Anglia (campionat șl cupe) 11 are 
ta continuare ta frunte pe Gary 
Lineker, de Ia Everton, cu 38 
goluri înscrise, urmat de John 
Aldridge (Oxford United) — 28.

ale cupelor europe- 
ce vor avea loo 
martie, tn „Cupa 
Europeni" nu va


