
La (<Hipiead(clc Na(ionalc de baschet In meciuri derby

DIIIAMO-STf AHA (m) Șl VOINJA - „0“ (f)
Aflate în plină desfășurare, 

Campionatele Naționale de 
baschet — masculin șt femi
nin — programează sîmbătă, 
duminică și luni, meciurile 
(duble) ale etapei a 25-a, care 
cuprinde și tradiționalele par- 
ti-de-derby Dinamo — Steaua 
(ml si Voința — Universitatea

Baschet la înălțime, de ridicată calitate, ne 
sugerează faza de mai sus, pe care o dorim 
repetată dt mai des în meciurile derby 

Dinamo — Steaua

Cluj-Napoca (f). întîlnlroa din
tre Sieaua șl Dinamo are o 
importanță majoră pentru că 
fiecare dintre cele două rezul
tate poate apropia sau înde
părta aceste echipe de telul 
f inal : cucerirea titlului. Deo
camdată. steSiștii au avantajul

FRUNTAȘELE ÎNCEP SĂ SE DISTANȚEZE ÎN C.E. DE ȘAH (j)
BĂILE HERCULANE, 14 

(prin telefon). A 4-a Tundă a 
Campionatului European de șah 
pentru junioare a oferit un 
„clișeu" ce începe să devină 

-obișnuit, acela al punctelor 
cîștigate in serie de două din
tre favorite, care continuă să 
se distanțeze. Astfel, la a 
patra victorie consecutivă s-a 
aflat vineri seară sovietica 
Svetlana Matveeva, învingă
toare in 37 de mutări asupra 
scoțiencei Alisson Coull, iar 
jucătoarea ungară Ildiko Madl 
a cîștigat și mai rapid Ia iu
goslava Vcsna Markov, în 29 
mutări. Revine printre frun
tașe și Vera Peiceva (Bulgaria), 
după 0 dispută animată cu 
Bettina Trabert (R.F.G.), pe 
care a învins-o la mutarea 30. 
tntr-o altă partidă, Erika Sziva 
(Ungaria) a învins-o pe Ines 
Abraham (Elveția).

Din păcate, jucătoarele 
noastre nu s-au făcut remar
cate în această rundă. Cristina 
Bădulescu are un pion mai 
puțin In fața Petrei Polakova 
(Cehoslovacia) și luptă mai 
departe doar pentru remiză. 
Tot la o singură jumătate 
de punct pare să aibă speranțe 
Mălina Nieoară in -partida cu 

Pe patinoarul „23 August" din Capitala

a două victorii obținute In a- 
cest campionat asupra dinamo- 
viștitar, iar flecare nou succes 
ar însemna consolidarea locu
lui I (deținut acum). în aceste 
condiții, formației Dinamo îl 
sînt absolut necesare victoriile 
în ambele meciuri, sau, măcar, 
într-unul dintre ele. Mai con

cret, de acum șl 
oină la încheierea 
campionatului sa 
vor mal disputa 
cinci jocuri Stea
ua — Dinamo ; 
pentru ■> cîștigarea 
titlului, primei e- 
chlpe 11 mai sînt 
necesare doar două 
victorii, în vreme 
ce cealaltă își poate 
realiza obiectivul 
dacă va învinge de 
trei ori.

La fete. Voința 
— avînd avantajul 
de gazdă — va 
lupta pentru a în
cheia cu succes 
ambele intîlniri, 
ipoteză în care 
s-ar apropia La 
două puncte de 

chijence. Firește, 
insă, campioana — 
formația din Cluj- 
Napooa — are un 
cuvînt greu de 
spus, iar antece
dentele arată că 
baschetbalistele de 
La „U“ au obținut, 
de regulă, cel pu
țin o victorie în 
fața rivalelor, în 
Capitală.

In aceste dispute, așteptăm din 
partea celor patru fruntașe ale 
baschetului din țara noastră o 
prestație de ridicată calitate 
tehnică șt spectaculară, chtar

(Continuare In pag. 2—3)

olandeza Marieite Drewes, 
după primele patru ore de joc. 
Iar Smaranda Boicu a fost 
învinsă de poloneza Joanna 
Sztralka (cu albul).

Așadar,- lidere, fără nici un 
punct pierdut, sînt Matveeva 
și Madl — 4 p, urmate de 
Peiceva 3 p, Trabert 2,5 p, 
Bădulescu 2 p(l), Sztralka 2 p.
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FLORETiSTELE NOASTRE AU DOMINAT PROBA INDIVIDUALA
A CAMPIONATELOR INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI
La startul ediției 1988 a Cam

pionatelor Internaționale ale 
României de floretă feminin — 
proba individuală, s-au alintat, 
ieri dimineață, în Sala Floreasca 

tn semifinalele probei Individuale, patru floretiste din reprezentativele Româ
niei ,- Lazar — Veber ti Dumitrescu — Beet Foto : Aurel D. NEAGU

din Capitală, 55 de floretiste 
din 8 țări : Bulgaria, Cuba. 
Franța. R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria. Uniunea Sovietică și

Drewes 1,5 p (1), Sziva și Mar
kov —1,5 p.

In partidele Bădulescu — 
Sztralka, Boicu — Drewes șl 
Nieoară — Madl, din runda a 
5-a, jucătoarele noastre vor 
avea piesele albe.

P. STEFANOV 
maestru internațional

Splendoarea schiului, sport dina
mic practicat in pitorescul mediu 
montan, este demonstrată de a- 
ceastd tînără surprinsă, in „zbor", 
pe zăpadă de colaboratorul nos
tru din Bușteni, Victor Zbarcea.

România. Re listele de concurs 
-figurau sportive bine cunoscute 
pe planșele internaționale ea 
Gaudin, Pallet și Gross (Fran
ța), Kisleakova (U.R.S.S.),

Hazay șl Pusztal (Ungaria), 
Gotze si Ladenberger (R.D.G.), 
Lazar și Ores (România), pre
cum șl multe speranțe în care 
selecționerii echipelor trimise 
să concureze la București în
trevăd viitoare titulare In pri
mele reprezentative.

Nu au fost multe surprize, 
totuși trebuie subliniată eluni- 
narea încă din grupele prelimi
nare a fostei campioana mon
diale de tineret Brigitte Gau
din, actuala vicecampioană a 
Franței. De altfel, din repre
zentativa „Cocoșului galic" doar

Dc azi plnâ miercuri. Iu Crdioia $1 Biiciircșll

NOI TURNEE iN DIVIZIA A OE VOLEI (m)
Echipele Diviziei A de vo

lei (m) se aliniază, astăzi la 
startul turneelor cu nr. 4 ale cam
pionatului. programate în Sala 
Sporturilor din Craiova (grupa 
I valorică) șl în Sala Olimpia 
din Capitală (grupa a Il-a), 
turnee ce se vor încheia 
miercuri.

La Craiova, interesul maxim 
il concentrează cursa, relan
sată, dintre Steaua șl Dinamo, 
la cucerirea titlului, precum și 
disputa celorlalte 4 echipe pen
tru următoarele locuri tn cla
sament Iată programul meciu
rilor din primele două etape : 
azi, de la ora 15 : Dinamo 
București — C.S.M.U. Suceava, 
Explorări Știința Baia Mare — 
Politehnica Timișoara. Univer
sitatea C.F.R. Craiova — Steaua 
București ; mîine, de La ora 9 • 
C.S.M.U. (30 p) — Steaua (43 

tînăra Spennato s-a calificat ta 
faza eliminărilor directa

Printre primele 18 floretiste, 
care și-au disputat intrarea tn 

.finala de opt, s-au aflat 9 
sportive din tara 
noastră (I.azar, 
Grigorescu. Gyur- 
kan, Oros, Veber, 
Georgescu, Copu- 
zeanu, Dumitrescu 
si Bec-a), 3 din 
Cuba (Rodrigue?, 
Marquez, Heche- 
varria) șt cîte o 
sportivă din for
mațiile Ungariei 
(Pusztai), Uniunii 
Sovietice (Kislea
kova), Franței
(Spennato) șl R.D. 
Germane (GStzc). 
Indicele cu care au 
intrat sportivele 
pe acest tablou al 
eliminărilor di- 
racte au făcut ca 
în primele asalturi 
să se afle șl două 
perechi din tara 
noastră : Lazar

— Grigorescu și Oros — Gyur- 
kan, primele dintre ele termi- 
nfnd învingătoare, pentru ca a- 
poi Lazar și Oros să-șl dis
pute asaltul pentru intrarea în 
finală. A cîștigat Lazar, ciar, 
ou 8—4. Două victorii frumoase 
au obținut, de asemenea, tn a- 
salturile pentru intrarea în pri
mele 8, Veber (8—3 cu Kislea
kova) și Georgescu (8—6 cu

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

p). Politehnica (32 p) — Uni
versitatea C.F.R. (31 p), Di
namo (48 p) — Explorărf Ști
ința (37 p).

Extrem de îndîrjită va fi și 
lupta care continuă să se dea 
in plutonul secund al campio
natului pentru evitarea retro
gradării, mai puține emoții În
cercând doar două dintre cela 
8 participante.

în primele două zile de con
curs, programul (care începe 
de fiecare dată la oca 12) cu
prinde. azi, intilnirile : Trac
torul Brașov — Calculatorul 
București, Elcond Dinamo Za
lău — C.S.U. Oradea, A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș — Ra
ionul Săvinești ; raîine î Cal
culatorul (35 p) — Relonul (37 
p). C.S.U. (36 p) — A.S.A. E- 
lectrbmureș (40 p) și Tractorul 
(35 p) — Elcond Dinamo (42 p).

CURSE SPECTACULOASE OE PAIilVAJ VITEZĂ După Campionatul Mondial la handbal masculin (II)
• Azi ți mi ine.

Dacă seniorii și juniorii au 
pus „ghetele în cui", sezonul 
Lor competițional pe pistele 
naturale de dimensiuni olim
pice încheindu-se în urmă cu 
două săptămînl, cei mai tineri 
patinatori de viteză își con
tinuă disputele pe micile.. 
inele de gheață (111,12 m), 
care pot fi amenajate pe ori
care dintre cele peste 20 de 
patinoare artificiale construite 
pină în prezent în țara noastră. 
Intrate fn circuitul corn pe ti (to
nal la sfirșitu! lunii trecute, 
concursurile de pe pistele redu
se se desfășoară după modelul 
reuniunilor atletice și ele sînt 
deschise, deocamdată, copiilor 
și speranțelor acestui frumos 
sport olimpic.

Al doilea concurs de acest 
gen (primul a avut loc La 
Tușnad-Băi) a Început, ieri 
după-amiază, pe Patinoarul ar-

fi nai ele pe probe
tificial „23 August" din Capi
tală, reunind la start 79 de 
fete și băieți. între 10 șl 14 ani. 
Aceștia și-au disputat întîieta- 
tea, cu ardoarea specifică vîrs- 
tei, la proba de 500 m în serii 
de patru, cinci sau șase aler
gători, recalificări, sferturi de 
finală, semifinale, Lar cei mas 
buni s-au calificat to finale. 
Spre deosebire de confruntările 
de pe pistele mari, unde adver
sarii concurează în perechi, 
cursele de short-track au un 
plus de atractivitate, producînd 
publicului bucuria spectacolelor 
de atletism, din săli și de pe 
stadioane.

Protagoniștii reuniunii inaugu
rale s-au numit Ramon* Grlgo- 
raș (C.S.M. Cluj-Napoca) —81,8,

Troian IOAN1ȚESCU
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HANDBALUL NOSTRU POATE ȘI TREBUIE 
SÂ-ȘI REDOBÎNDEASCĂ STRĂLUCIREA

După partida de la O! ten. 
ultima la Campionatul Mon
dial, cîștigată cu 25—21 în fața 
reprezentativei Uniunii Sovie- 
tioe, unul dintre handbaliștii 
noștri exclama : „De ce n-am 
jucat noi așa de bine și cu oei- 
lalți adversari ?! Se referea, 
deșigur, mai mult la vic
toria obținută și la finalul mai 
bun ea in alte meciuri, în care 
„tricolorii" noștri, acoelerînd, 
au maroat 4 goluri, in timp 
ce adversarii au reușit numai 
unul.

Intr-adevăr, chiar dacă se 
greșise destul si in acest med, 
victoria ne revenise, tranșlnd tn 
favoarea reprezentativei Româ
niei o frumoasă si pasionantă 

rivalitate sportivă. Exclamația 
conținea si regret, și ciudă, pen
tru că — așa cum afirmam în 
prima parte a comentariului 
nostru.— reprezentativa Româ
niei s-ar fi putut dasa, în con
junctura existentă, mult mai 
sus. Dar trebuie să o spunem 
răspicat că, fără a diminua cu 
nimic din marea răspundere 
oe revine colectivului tehnic și 
altor factori, o parte din vină 
aparține sportivilor. Dacă A- 
lexandru Buligan a apărat bine 
Si foarte bine, chiar lipsit de 
sprijinul propriului semicerc, 
dacă Măricel Voinea s-a si
tuat. in finalul turneului prin
cipal, pe locul 8 în Clasamen
tul golgeterilor, cu 37 de go

luri (față de 67 ale celui de pe 
primul loc), dacă tntr-o par
tidă ori alta s-au detașat Ma
rian Dumitru sau Alexandru 
Fdlker, in ansamblu, sportivii 
noștri nu s-au ridicat Ia ni
velul posibilităților lor, greșeli 
incredibile de tot felul abun- 
dînd chiar și in partidele câș
tigate; Cu un minim de efort, 
cu un plus de atenție si de 
concentrare, puteau fi cîștigate, 
după părerea noastră. 3 din 
cele 4 partide pierdute : cele 
cu Islanda (23—25). cu Unga
ria (17—19) și cu Danemarca

Mircea COSTEA
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PARTIDELE CENTRALE, LA BÎRLAD ȘI BUZĂU
PROGRAMUL ETAPEI A Xn-A Șl ARBITRII ----------------------------Rugby, etapa a 12-a

Astăzi sl mîine se vor dis
puta, in Campionatul de rugby 
(Divizia A), partidele etapei 
a 12-a (a 3-a a returului). Va 
fi o rundă incompletă, trei me
ciuri fiind aminate. în seria 
Intii. partida centrală va avea 
loc pe frumosul stadion din 
Bîrlad. unde echipa locală va 
da replica revelației campio
natului. C.S.M. Sibiu, ancorată 
ferm pe locul secund al cla
samentului seriei. în cealaltă 
grupă, „medul zilei” va avea 
loc la Buzău, in ioc fiind 
locul al treilea.

Seria I
Cluj-Napoca : UNTV. „16 FEBRUARIE" — STEAUA (ta tur 0-55) 

Stadion V. Babeș, ora 11, Gh. Huștiu (București)
Bîrlad : RULMENTUL — C.S.M. SIBIU (13—22)

Stadion Rulmentul, ora 10, M. Vătui (București) 
constanța : T.C. IND — LOCOMOTIVA PAȘCANI (12—21) 

Stadion Badea Clrțan, ora 9, Șt. Rădulescu (București) 
Partidele: C.S.M. SUCEAVA - R.C. GRIVIȚA ROȘIE și SPOR

TUL STUDENȚESC — ȘTIINȚA PETROȘANI au tost aminate.
Seria a 11 - aBucurești : IJU.G.B. — DINAMO (10—60)

Stadion Olimpia, ora 15, Ionel Vasile (București)
Arad : GLORIA P.T.T. — POLITEHNICA IAȘI (6—37)

Stadion Gloria, ora 9,30, FI. Dudu (București)
Buzău : A.S. CONTACTOARE - ȘT. CEMIN B.M. (»-32)

Stadion Chimia, ora M P. Barbu (București)
Focșani : HIDROTEHNICA MILCOV — RAPID BUC. (3—10)

Stadion „23 August", ora 10, Fi. Zamflrescu (Constanța)
Partida UNIV. TIM. — FARUL C-ȚA a fost amlnată.
• Toate meciurile vor avea loc duminică. Excepție jocul 

I.M.G.B. — Dinamo, care se va disputa azi, simbătă.

însemnări sezon

ACȚIUNI PERMANENTE. INIȚIATIVE Șl... DIPLOME
Pe terenurile Complexului 

sportiv „Voința" din Capitală
— animație deosebită. Larma 
glasurilor cristaline ale, celor 
mici contrastează intrucitva cu... 
seriozitatea părinților, a- 
flați pe terenul de fotbal, preo
cupați, însă, de însușirea 
mentelor tehnice, dar de 
larma de afară, liniștea din 
sală a adepților sportului 
ții ne determină să ne adresăm 
in șoaptă celui care — după 
ce coordonase activitatea în aer 
liber — urmărește acum atent 
și activitatea șahiștilor, tovară
șul Niculae Florea. vicepre
ședintele cooperativei „Avîntul 
îmbrăcămintei".

„Ceea ce vedeți reprezintă 
numai o parte din cei peste 
2 000 membri ai cooperativei 
noastre. Avînd în vedere ca
racterul static al meseriei, la 
solicitarea iubitorilor de sport, 
organizăm aici săptăminal o zi 
a sportului pentru membrii 
asociației noastre. Cea de astăzi 
este un exemplu, avînd circa 
300 de participanți. In zilele 
iernii mai practicăm in sală 
popicele și tenisul ; fiecare 
participant iși are propriul e- 
chipament, iar pentru copiij 
care îi însoțesc pe părinți or
ganizăm 
tate cu 
plinelor 
sociației
(două echipe de fete, care par
ticipă alternativ la competiții 
după ieșirea din ture), handbal 
(f), atletism (m+f), gimnastica 
Ia locul de muncă, cu peste 1100
— ........ .

ele- 
la

min-

concursuri sportive do- 
premii. în afara disci- 
amintite. la nivelul a- 
se mai practică voleiul

de participant!, fotbalul, în com
petiție de casă și sector. Echipa 
de „veterani" a ocupat locul I 
în cadrul unui turneu organizat 
de clubul Voința. La toate a- 
cestea se adaugă turismul. Aș 
evidenția dintre participanții la 
aceste acțiuni pe Clara Dinu, 
Aura Săcăianu (popice), Aure
lia Mihăilă și Mircea Pătrașcu 
(atletism). Camelia Cerchez, 
Mariana Lungana (volei). Cor
nelia Diaconescu, Leon Leonte 
(șah) și mulți alții".

Ulterior, la sediul cooperati
vei, bogata 
cucerite de 
ne întărește 
sportul este 
recunoaștere 
brilor asociației au fost pri
mite, printre altele : Diplomă 
de merit pe anul 1984 pentru 
organizarea gimnasticii la locul 
de muncă, Diplomă de merit 
pentru participarea la întrece
rile Daciadei pe 1985, Diplo
mă, din partea C.M.E.F.S., pen
tru contribuția adusă la dez
voltarea activității sportive de 
chiar interlocutorul nostru, Ni- 
culae Viorea, care, în final, ne 
declară : „Avînd în vedere nu
mărul mare de iubitori de sport, 
ceea ce ne determină să cău
tăm permanent forme și mij
loace noi pentru a satisface 
dorințele multiple ale partici- 
panților, vom căuta și în con
tinuare să fim prezenți la în
trecerile din cadrul Daciadei, 
prin activități cît mai bine or
ganizate și care să se bucure 
de aceeași audiență. Stă în pu
terea noastră".

Horațiu SIMA

vitrină cu trofee, 
sportivii asociației, 
convingerea că aici 
la el acasă. Ca • 
a activității mem-

DUPĂ CM. DE HANDBAL AAASCULIN
(Urmare din pag. 1) In portar și Fdlker in blocaj 

(min. 10), Folker a tras slab 
(min. 12 și 13, la 2—3) și în(16—18). De fiecare dată 2 go- . . . - -

luri ne-au despărțit de ega- min. 17 da 4-€), Ghimeș, pe 
luri și 3 de victorie. Dar... cu ** •-» -
Islanda M. Voinea și Berbece 
au ratat cite o aruncare de la 
7 m, iar Mocanu (pivotul), Bo- 
roș și Covaciu nu au înscris 
nici măcar o dată ! Cu Unga
ria, M. Voinea a marcat doar 3 
goluri (1 de la 7 m). pentru 
că s-a înfundat pe extrema 
stingă, unde n-a făcut nimic, 
Berbece a înscris, ca și Co- 
vaclu si Mirică. un singur gol, 
iar Dumitru nici unul !

Buligan a apărat două arun
cări de la 7 m și titeva mingi 
din acțiune. înaintarea a mar
cat citeva goluri cînd trebuia, 
conducătorul de joc, Ghimeș, 
creînd citeva faze de excepție 
Și, în două rînduri, echipa Un
gariei s-a clătinat. Dar ai noș
tri nu au apăsat pe accelerator 
și, greșind citeva mingi bune, 
au scăpat „momentul psiholo
gic".

Cu • ti:hipa Danemarcei, M. 
Voinea a ratat două aruncări 
de la 7 m (una In min. 56, 
la 14—17). Berbece una (min. 
18, la 4—6). ca să primim 3 
(trei) - goluri în superioritate 

la 9—11, 11—13 șl 
marcat nici un

contraatac, a tras în portar 
(min. 21, la 5—6), Fdlker a 
aruncat pe lîngă poartă (min. 
22, la 5—7), Berbece a pierdut 
mingea pe contraatac (min. 2S, 
la 5—8), Covaciu a tras afară 
(min. 27). Dumitru a dat în 
blocaj și Folker a făcut pași 
în loc să arunce la poartă (min. 
28), apoi Covaciu a tras în 
blocaj (min. 30).

în repriza a doua, Fdlker a 
mai greșit, trăgînd ‘ slab sau 
pierzînd mingea, de 4 ori, 
Berbece de 3. Mirică de două, 
iar Dumitru, Covaciu și Vasilca 
— cite o dată, irotsindu-se 27 
de situații bune.

Urmărind evoluția handbaliș- 
tilor noștri de la masa presei, 
ne-am. întrebat de atîtea ori : 
dacă de lipsa unei idei de joc, 
de evoluția bătrînească a e- 
chipei e vinovat antrenorul 
principal Lascăr Pană, cum e 
poeibil ca un jucător de lot, 
cu experiență internațională 
(mai mare sau mai mică), să 
fată greșeli de începător în

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A 
DE HANDBAL [f]

• Cele 12 formații evoluează In două grupe valorice: 1-6 și 7-12
turneecele patru 

Craiova și două la 
Campionatul Diviziei

numerică.
14—17 ! N-au 
gol Boroș, Ghimeș, Mocanu și 
Mirică, în 
marcat de
M. Voinea _  __ .
7 m) și Folker tot de 3 ori 
(din acțiune). S-a dat pasă la 
adversar în min. 1 (dar ne-a 
salvat bara), Mocanu 
in portar (min. 3), M. 
a pasat la adversar pe 
atac și, în loc de 2—1, 
1—2 (min. 9), Covaciu

timp ce Dumitru a
4 ori din acțiune, 

de 3 ori (o dată din

a tras 
Voinea 
contra- 
a fost 
a tras

După 
(Buzău, 
Pitești), 
A de handbal feminin se reia 
mîine cu prima etapă a turu
lui secund. Cele 10 partide pe 
care le mai are de susținut 
fiecare echipă se vor desfășura 
după formula consacrată „a- 
casă și în deplasare", astfel că 
suporterii își vor putea vedea 
la lucru formațiile favorite.

Aflîndu-ne în anul cînd e- 
chipa reprezentativă 
noastre urmează să abordeze 
grupa A a Campionatului Mon
dial (decembrie. Olanda), este

DE ACORD IN VORBE
DE CE NU Șl IN FAPTE?

ju-Condițiile naturale ale 
dețului Harghita, unde iernile 
sînt mai lungi și mal geroa
se, au favorizat apariția șl 
dezvoltarea mal rapidă a u- 
nor sporturi practicate to zi
lele friguroase : patinajul, 
hocheiul, schiul șl sania. A- 
trașl de spectaculozitatea ho
cheiului, acest joc aprig, ra
pid șl combinatlv, care riva
lizează cu fotbalul, tinerii șl 
vîrstnlcil de pe aceste me
leaguri, reuniți in 
echipe, lșl dispută 
întîletatea în diver
se competiții înlăn
țuite, una mai a- 
tractlvă decît cea
laltă, de la Întreceri 
pionieri plnă la cele 
old-boys. Pasiunea celor 
județul Harghita pentru 
chei, purtată In Inimi din ta- 
tă-n fiu, este Ilustrată șl de 
cele aproape 20 de patinoare 
naturale cu mantinelă (iar u- 
nele șl cu vestiare) amena
jate în mediul rural, precum 
șl de alte numeroase supra
fețe de gheață, împrejmuite 
cu mantinelă din... zăpadă, 
care apar în flecare iarnă în 
curțile școlilor sau la mar
ginea diferitelor sate, aceste 
localități reprezentind unele 
dintre principalele izvoare de 
talente pentru echipele de 
performanță din Miercurea 
Ciuc, Gheorghenl sau Odor- 
beiu Secuiesc.

zeti de

a tării

de așteptat o creștere a valorii 
campionatului, astfel ca atunci 
tind vor ajunge la „națională", 
handbalistele să se poată su
pune unui proces superior de 
instruire, la parametrii ridicați 
solicitați de cea mai mare com
petiție a lumii.

Cele 12 echipe divizionare A 
vor evolua în continuare — 
după cum se vede sl din cla
samentul 
în două 
Si 7—12.

alăturat — Împărțite 
grupe valorice : 1—6

II
//PALM

Sosirea 
specializat 
performan 
un prilej 
tru respe 
sportivi ș 
simplul m 
pe cunoș 
acestuia, 
muncă, p 
de afirma 
nou de < 
petrecut 
șița, mai 
bul sportl 
tate, atun 
a sosit i 
I.E.F.S., c 
Uzarea at: 
clan Bol 
ria tocii 
colectiv 
tinăr proi 
zică era < 
■tit Luci a i 
atlet actlr 
jur de 7,3 
gime.

Acum, 
1980, In 1 
absolvent 
putut fig 
zultate al 
de el p 
atletismul 
că — s-c 
decurs d< 
jumătate 
prinde w 
fost tim 
citeva a 
pentru d< 
mente ta 
tlvâ, pen 
grupe de 
tele nu 
Numai el 
din toate 
ză ta bfle 
fesorulul

CLASAMENT 
(după turneele din 

2 
1 
2 
2
4
2

turul 1) :
6 321-238 :
1
1
1
2
4

L Știința Bc.
2. Rulment. Bv.
3. Rapid Buc.
4. Hidr. C-ța
5. Chim. Rm. V.
6. TEROM Iași

9
9
7
6
5
5

31 
30 
27 
25
25
23

ltt 
11 
11
11 
ia 
ii

225-201 
241-234 
247-205 
277-246 
286-251

ar fi bune și la lo- 
dacă ar exista preo-

Toate 
cui lor, 
cu pare și pentru organizarea 
unor concursuri de patinaj 
rezervate fetelor, care — ne- 
putînd practica hocheiul — 
stau In zilele friguroase mai 
mult la... gura sobei. Un a- 
devăr care ne-a atras atenția 
șl la recenta plenară a 
CJ.E.F.S., totrucît In județul 
Harghita există secții de pa
tinaj ’ - --■
Oare

doar la Miercurea Ciuc. 
nu

„ACCENTE

de 
de 

«Un 
ho-

este șl locul fete
lor pe terenurile 
sportive... de Iar
nă, unde tinerii 
fac primii pași pe 
luciul ghețil și în

să nu dea toapolvață 
de la greu, unde se călesc 
caractere, se naso mari pa
siuni șl ambiții, patinoarele 
constituind o școală a edu
cației viitorilor performeri ? 
Toată lumea este de acord 
In vorbe. De ce nu șl tn 
fapte I Este întrebarea pe 
care ne-o punem de ctțiva 
ani șl ia care sperăm că to
varășii din conducerea comi
siei județene de patinaj, a- 
soclațlile sportive, profesorii 
de educație fizică șl școlile 
din localitățile cu patinoare 
naturale au suficient timp 
pentru a răspunde concret 
pină Ia iarna viitoare. E 
bine și mal ttrziu...

Traian IOAN1TESCU

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET
(Urmare din Piff 1)

dacă miza întrecerilor va spori 
încordarea nervoasă a compe
titorilor. Să nu se uite că fie
care echipă are în componentă 
jucători si jucătoare de bază 
din loturile naționale (Costel 
Cernat, Florentin Ermurache, 
Roman Opșitaru la Steaua, Dan

mînuirea mingii, să paseze la 
adversar, să se uluiască în a- 
titea rînduri, să arunce ino
portun sau neglijent la poartă, 
în situații dintre cele mai fa-; 
vorabile, irosind atîtea mari 
ocazii, în atîtea meciuri?! 
Căci priza mingii și pasa nu 
se învață la lot.

Nu excludem că marea do
rință de a-i ști pe handbaliș- 
tii noștri victorioși ne-a făcut 
să vedem în poartă fieoare 
minge aruncată, să jjjtăm că, 
asemenea neobositului Buligan, 
și alți portari pot să apere 
aruncări de la 7 m sau „ghiu
lele". Poate că n-am sesizat 
ghionturile fulgerătoare ale u- 
nor apărători adverși, care des
cumpănesc pe atacant... Dar 
prea au fost multe situațiile 
pierdute ca să nu putem ac
cepta că măcar o treime pu- 

lată un 
pentru

Niculescu, Alexandru Vine- 
reanu, Ion Ionescu la Dinamo, 
Magdalena Jercbie, Gabriela 
Kiss, Paula Misăilă la Univer
sitatea, Elena Filip, Rodica Ju- 
gănaru, Roxana Ștefan la Vo
ința), care vor participa anul 
acesta la importante competi
ții internaționale .oficiale, iar 
meciurile de duminică și luni 
vor constitui verificări în pers
pectiva întrecerilor respective.

Amintim că partidele din

5 242-254
7 222-253
7 188-246
7 241-265
9 209-274

10 220-282

11
11
11
11
11
11

22
18
18
17
15
13

5
3
3
2
2
1

1
1
1
2
0
0

ETAPEI I

T. Confec. Buc.
3. CSM Sibiu
». Text. Pl“

16. Mureșul
11. Relon Săvln.
12. Text. Zalău

PROGRAMUL 
(TURUL II)

Grupa 1—6: BACĂU: Știința — 
TEROM Iași; BRAȘOV: Rulmen
tul — Chimistul Rm. VRcea: 
BUCUREȘTI: Rapid — Hidroteh
nica Constanța (Sala Rapid, ora 
11,15).

Grupa 7—12: BUCUREȘTI: Con
fecția — Textila Zalău (Sala Ra
pid. ora 10) ; SIBIU : C.S.M. 
Independența — Relon Săvineștl; 
PLOIEȘTI: Textila PI. — Mure
șul IMATEX Tg. Mureș.

pir

s

I
Duminică, In Parcul Tineretului

O AMPLA ÎNTRECERE L

„AHAR6A PENTRU
Parcul Tineretului din Capi

tals găzduiește duminică, !n- 
oepînd de la ora 10, mari În
treceri de cros In cadrul Da
ciadel, cu participarea a mii 
de tineri bucureștenj. In .des
chiderea" acestei ample reu
niuni atletice, organizată de 
Consiliul Municipal București 
pentru Educație Fizică șt Sport, 
tn colaborare cu factorii cu a-

țară au 
cele din 
Cn Sala

Programul 
UN, GRUPA 
București - 
clasament : 2 șl respectiv 1 ;
rezultatele anterioare : 0—2), Fa
rul CSȘ 2 Constanța — Rapid 
București (5—3 ; 0—2), Dinamo 
Oradea — ICED CSȘ 4 Bucu
rești (4—6 ; 0—2) ; GRUPA 7—11 : 
Academia Militară Mecanica Fină 
București — CSU Balanța Sibiu 
(9—8 ; 0—2), Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca — CSU O- 
țelul Galați (10—11 ; 2—0) ; FE
MININ, GRUPA 1—6 : Voința

SANĂl
trlbuțil in 
iși vor disr 
petitorii ( 
sectoare) dl 
tuiul școlar 

La ora 1 
intr-o intre 
popularul c 
sănătatea 1 
vat tutui* 
▼trată.

loc azi și mline, iar 
Capitală mîine și luni 
Floreasca).

etapei :
li—6 :

Steaua (locurile to 
2 șl respectiv

MASCU- 
Dinamo

București - 
Viitorul Clu 
Politehnica 
București • 
București ( 
nica Timișo 
rești (6—3 ; 
Comerțul C! 
mistui CSȘ 
6—2), Crișt 
Rapid Bv ••

Jocurih 
se vor des., 
ea ,de la < 
ordine : A' 
csu sibiu 
versitatea ( 
(m). Poliței

IN PLILAJMA SL/OUIUII ALtliCAItll (Hi DE TRAP (i)
Sezonul' alergărilor de trap pe 

hipodromul din Ploiești va li 
inaugurat în curînd. Analizînd 
componența celor 12 formații e- 
xlstente actualmente pe hipo
drom, aceea a campionului G. 
Tănase se prezintă cu cele mal 
frumoase performanțe, cucerind 
cele mai multe premii clasice, 
printre care și Derbyul din 1SS5. 
Pentru anul 1986, formația res
pectivă are în Surîs un autentic 
derbyst, acesta fiind în momen
tul de față campionul genera
ției, cu valorosul record de 
1:25,6/km. De asemenea, Trudln, 
clștigătorul Criteriului de fond

în 1985, devine unul din preten- 
denții la șefia hipodromului, a- 
vînd un valoros record de 1:23,5, 
realizat în condiții destul de vi
trege. Rarău șl Briza, caii cu 
cele mal bune recorduri ale ge
nerației de trei ani. completează 
mănunchiul de valori ale trapu
lui românesc prezente In for
mația respectivă. Caii de doi ani 
sînt, de asemenea, puternic re
prezentat! prin Corneluș șl Cor- 
nișon, veritabile 
fulul.

Formația ' lui 
eternul rival al 
nu a mai avut 
me prestația din anii anteriori,

vedete ale tur

M. Ștefănescu, 
lui Tănase, deși 

in ultima vre-

posedă, toti 
ternlc eonc 
Iul, iar to 
dreptățlt d< 
fiul Copilei 
nleră care 
rlul cailor 
record al 
ce arată < 
resurse. Ge 
ani este, d 
temlc repr 
formație pr 
două eleme 

D. Toduț 
doilea in u 
trăpaș clas 
cordul de 
un valoros 
generația t 
nume nou, 
nu mat ah 
re. In cor 
mațll se n 
nltin-, deț 
callo ' le i

valorificate.
de meditație
ca și pentru antre- 
federație. Și

teau fi 
subiect 
sportivi, 
nori 
acel ,.De ce 
așa 
prime o chemare la trezire, 
regret mobilizator. Fiindcă 
spus, pe bună dreptate, după 
fiecare înfrîngere, că echipa 
noastră e de nerecunoscut, a- 
dică putea mult mai mult

ei fie 
n-ai» jucat 

și cu ceilalți ?!" să
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TRAGERE SPECIALA

Continuăm să credem în această generație de jucători, in 
corpul de antrenori mai virstnici sau mai tineri, in forța orga
nizatorică, tehnică 
secții de handbal, 
cit mai scurt.

E prea frumoasă 
de atitea generații 
țcoala românească 
gostea pentru acest .sport dinamic ți spectaculos ca sâ nu 
credem că el va reveni acolo unde ii este locul, in frunte I 
Și este în puterea tuturor celor ce activează in handbal sâ o 
facă, prin recunoașterea sinceră a greșelilor, prin hărnicie, 
dăruire, spirit novator și prin unirea tuturor forțelor.

Este, mai presus de orice, o îndatorire patriotică.

și educativa a cluburilor și asociațiilor cu 
capabile sâ redreseze lucrurile intr-un timp

zestrea handbalului nostru, creata cu trudă 
de tehnicieni și sportivi, e prea cunoscuta 
în aceasta disciplină, este prea mare dra-

M-ltfl* CiștlCMTi in
BANI. AUTOTURISME. EXCURSII 

in R.O.GEHMIM

ȘANSE
DE NOI ȘI

SUCCESE

MULTIPLE 
MARI 
[

7 ex-în cadrul a 
trageri, cn un total 
de 61 numere, oricine 
joacă poate obține :
• AUTOTURISME 

„DACIA 1 300“ ;
• MARI SUME DE 

BANI (de valori fixe 
de 50 000 lei, 10 000 
lei, 5 000 lei etc. și 
variabile) ;

• EXCURSII PES
TE HOTARE.

Variantele de 25 lei 
au drept dc cfștiguri 
la toate extragerile ! 
ASTAZI — ULTIMA 
ZI DE PARTICI

PARE !
î

ĂDMINIST
• C1Ș' 

EXTRAOR1 
JIȘORVLU

FAZA I 
a 47 456 led 
12 655 lei 
lei; cat. < 
cat. D: 
455,50 var. 
1 079,25 va 
6 002,73 vai 
n-A: Cat. 
to turism e 
25% a 17 5 
a 24 519 1< 
6 748 lei; 
1 040 lei î 
300 lei; ca 
lei; cat. 7 
FAZA A



!
FESORULUI BOIT...
tru a respecta adevărul, tre
buie să precizăm că tlnărul 
profesor are, totuși, un bilanț, 
dar un bilanț cu totul de 
neinvidiat : numeroase zile
tăiate din retribuție, o veri
tabilă colecție de avertismen
te, critici repetate in consi
liile profesorale, in plenarele 
șl ședințele de lucru ale fo-
ralul sportiv județean. La re- g 
centa plenară a C.J.E.F.S. Ca- g 
raș-Severln, președintele Clu
bului atletic Reșița, Nicolae 
Puia, a ridicat din nou pro
blema profesorulul-antrenor 
Lucian Boiț.

Șl toate acestea 
pentru dezintere
sul de care dă do
vadă Lucian Bolț 
In activitatea 

condamnabila 
pentru

I

I
pentru
de pasiune, pentru neln- 
depîinirea repetată a sarci
nilor sale profesionale. Con
form normelor in vigoare, el 
ar trebui să - - - 
tlre o grupă 
dar la orele 
nament slnt, 
șapte, cinci ___  __
copii ! Nu manifestă nici un 
fel de preocupare pentru la
tura de planificare șl orga
nizare a activității sale, do
vedește totală lipsă de inte
res chiar șl pentru pregăti
rea celor cîțiva copil care 
vin sporadic în grupa sa.

Pe bună dreptate, tînărul 
profesor Lucian Bolț repre
zintă un „caz" la Reșița. Un 
caz care poate fi rezolvat 
ctt mal curând posibil. Aceas
ta depinde firește și de pro
fesorul ln cauză...

aibă în pregă- 
de 45 de copii, 
sale de antre- 

de regulă, dte 
sau chiar trei

Constantin MACOVEI

„CUPA MARJIȘOBUIUI
LA HMS

i
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ln vederea abordării cu succes 
a unor competiții Internaționale 
oficiale, la Sala „23 August" din 
Capitală a avut loc un concurs 
rezervat copiilor, dotat cu „Cu
pa Mărțișorului". „A fost un 
reușit test, la care au fost su
puși cîțiva dintre cei mai tineri 
tenismani — ne spunea coordo
natorul Centrului republicam, an
trenorul emerit Alexe Bardan. A- 
propiatui sezon competlțianal In 
aer Hber va marca o nouă etapă 
ta Începutul lor de carieră, tatru- 
clt dorim să ne prezentăm cu cel 
mal talentați dintre el la Între
ceri de nivel continental și, dacă 
se va putea, chiar Ia Campiona
tul European rezervat copiilor. 
Revenind Ia concursul din Sala 

„23 August", remarc partida foar
te frumoasă dintre Alexandru 
BănciUl șl Alexandru Rădulescu, 
precum și faptul că Adela Ta- 
che a Învins pe două dintre fa
vorite, Loredana Bujor șl Lore- 
dana Hector".

Rezultatele finalelor (s-a jucat 
cit un set, plnă la 9 ghemuri). 
Cat. 8—10 ani : C. Obretin (Pro
gresul) — B. Verone (TCB) 9—7, 
Mlrela Ivănceanu (Dinamo) — E- 
lena Maurer (Progresul) 0—7. 
Cai. II—u ani 1 A. Rădulescu 
(TCB) — T. Georgescu (Dinamo) 
5—1 ab., Ruxandra Mățăoanu (Di
namo) — Irina Sptrlea (Dinamo) 
9—7; Cat 13—U ani: S. Mated 
(Dinamo) — S. Stănllă (Progresul) 

9—7, Adela Tache (Progresul) — 
Loredana Hector (Progresul) 9—3. 
• Miercuri 19 martie, la ora 14, 
la sediul CNEFS (sala de la eta
jul 8) va avea Ioc plenara F. R. 
Tenis. Slnt Invitați președinții 
comisiilor județene șl antrenorii 
de la cluburi și asociații spor
tive.

CURSE SPECTACULOASE
(Urmare din naa 1)

Blanca Balasz
— 61,6, Zsoli 
Cluc) — 59,6, 
M. Cluc) —59,1 la copil I, Ga
briela Vagasy (C.S.Ș. M. Cine)
— 64,3, Robert Finta (C.S.M. 
Cluc) —61,8 șl Ștefan Varga 
(C.S.M, Cluj-Napoca) — 66,7 la 
copii n, el fiind cei mal buni 
ln semifinale. Finalele probei 
<Te 500 m se vor desfășura du
minică, de la ora 10. Astăzi, 
de Ia ora 8, șl dupâ-amlază, de 
la ora 15, -au loc seriile, sfertu
rile de finală, semifinalele șl 
finalele la 1 000 m, precum șl 
calificările pentru proba de 
1 500 m.

(C.S.ș. M. Cluc) 
Ballo (C.S.Ș. M. 

Gabor Bodo (C.S.Ș.

8-PRONeSPORT INF0RMEA2M
25% a 17 500 led; cat. Is 3 var. 
100% a 5 000 led, tn cadrul cărora 
o excursie de un loc în R. D. 
Germană diferența in numerar 
Si 15 var. 25% a 1250 lei; cat. Js 
26,25 var. a 1 000 lei; cat. K: 133,50 
var. a 400 lei; cat. L: 341,75 var. 
a 300 Ied; cat. M: 564 var. a 200 
led; cat. N: 42,25 var. a 100 led-

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit particlipanților: prăgan 
Constantin din București și Mi- 
trache Savu din Bnașov.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO din 14 MAR
TIE: Extragerea I: 57 77 17 12 72 
S3 75 73 54; Extragerea a II-a : 
85 15 1 83 41 53 25 3 84. Fond 
total de câștiguri: 1314 694 lei.

I
I
I
I
I
I
I
I

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

Mline In Divizia B

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI
Mîine începe returul și în 

campionatul eșalonului secund. 
Știrile sosite la redacție anunță 
că toate competitoarele au fo
losit din plin vacanța de iarnă 
și de* aceea sînt hotărîte să 
evolueze la un nivel mai bun 
decît cel din toamnă. De pe 
ce poziții se reia întrecerea ?

în SERIA I, după' cum se 
știe. Oțelul Galați și Politeh
nica Iași s-au desprins de plu
ton și, în consecință, vom a- 
sista la un aprig duel pentru 
promovarea pe prima scenă. 
Un grup destul de numeros de 
echipe (8), cu mai multe sau 
mai puține puncte în minus la 
„adevăr", vor încerca, chiar din 
primele etape, să evadeze din 
zona retrogradării.

în SERIA a Il-a, trei for
mații, Flacăra Autom. Moreni, 
Progresul-Vulcan București și 
C.S. Tîrgoviște, pornesc din 
startul de primăvară cu șanse 
aproximativ egale de a termina 
campionatul ln fruntea seriei. 
Desigur că partidele dintre ele 
vor stabili echipa care va ac
tiva, din toamnă, în Divizia 
A. In această serie — o for
mație, I.C.S.I.M. București, cu 
—6 in „clasamentul adevăru
lui", are puține șanse de a-și 
păstra locul ln Divizia B. 
Pentru celelalte trei locuri re- 
trogradante candidează 11 e- 
chîpe, care au —1 sau —2 la 
„adevăr".

In SERIA a IlI-a, Jiul Pe
troșani, Gloria Bistrița șl F.C. 
Maramureș (prima — +8, cele
lalte două — +7) anunță o

dispută interesantă pentru pri
mul loc. Și în această serie 
sînt multe echipe care se vor 
„bate“, pînă în ultima etapă, 
pentru a supraviețui în eșalo
nul secund. Printre aceste for
mații se află Minerul Lupeni, 
înfrățirea Oradea și Unirea 
Alba Iulia (cu cite —4), Armă
tura Zalău și Mecanica Orăștîe 
(cu cîte —3) Aurul Brad și 
Mureșul Deva (cu cîte —2).

Astăzi, prima partidă din etapa a 20-a a Divinei o

PROGRAMUL Șl ARBITRU
F. C. Constanța —- ----- Gra_

Prahova C.S.U.
t Ve-

SERIA I
Dunărea C.S.U. Galați 
nu (București) 
Ploiești — C.F.R. Pașcani 
lea (Craiova), C.S.M. Suceava —
— Dunărea Călărași : L. Sălă- 
gean (Satu Mare), Chimia Fălti
ceni — F.C.M. Delta Tulcea : I. 
Gberghell (Bala Mare), Ceahlăul 
P. Neamț — Minerul Vatra Dor- 
nel : L. Pantea (București), O- 
limpla Rm. Sărat — Aripile Ba
cău : E. Pătrașcu (București), 
C. S. Botoșani — Steaua Mlzll : 
M. Man (Cluj-Napoca), Politeh
nica Iași — Metalul Plopeni : N. 
Voinea (București), Oțelul Ga
lați — F. C. Progresul Brăila : 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin).

SERIA A Ii-a : Sportul Mun
citoresc Slatina — Mecanică Fină 
Steaua 
(Aiud), Flacăra Autom. Moreni — 
I.CJ.M. Brașov : M. Dragu (Ga
lați), A. S. Drobeta Tr. Seve
rin — I.C.S.I.M. București : M. 
Axente (Arad), Carpațl Mlrșa — 
C. S. Tîrgoviște : Gr. Macavei 
(Deva), Avtntul Reghin — Elec- 
troputere Craiova : șt. Rotărăscu 
(Iași), Șoimii I.P.A. Sibiu — 
Chimica Tîrnăveni : Fl. Popescu 
(Ploiești), Progresul-Vulcan Bucu
rești — Gaz Metan Mediaș : D. 
Buci uman (Timișoara) — Stadio
nul Progresul (str. dr. Stalco- 
vlci), Tractorul Brașov — 
T.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : C. Teo- 
dorescu (Buzău), Automatica 
București — Muscelul Clmpu- 
lung : A. Cuzmănovlcl (Reșița)
— Stadionul Automatica.

SERIA A III-a : Jiul Petro
șani — C.Ș.U.T. Arad : V. An- 
ghelolu (București), Gloria Bis
trița — Unirea Alba Iulia : M. 
Stănescu (Iași), F. C. Maramu
reș Bala Mare — Aurul Brad : 
V. Antohl (Iași), Mureșul Deva — 
C.I.L. Slghet : ~ ---- —
tești), Armătura Zalău 
Iul Bocșa : L. Măerean (Brașov), 
Minerul Cavnlc 
șoara : 
Olimpia Satu Mare 
Lupeni : Ad. Morolanu (Ploiești), 
C.S.M. Reșița — înfrățirea Ora
dea : D. Avrigeanu (București), 
Strungul Arad — Mecanica 
răștie : P. Balaș (București).

Toate partidele vor începe 
ora 11.

București : Gh. Toth

D. Ciolan (Pl- 
Meta-

C.F.R. Timl- 
Gh. Vodă (P. Neamț), 

Minerul

o-
la

• ClȘ TICURILE TRAGERII 
LOTO din 7 MARTIE: Cat. 1: 6 
variante 25% Autoturism Dacia 
1300 (70 000 lei); eat. 2: 6,50 va
riante a 17 608 lei; cat. 3: 2C,26 a 
5144 lei; cat 4; 39 a 2 935 lei; 
cat. 5: 159,75 a 716 lei; cat. 6: 
312,25 a 367 lei; cat. X; 1 959,50 a 
100 lei. Report cat. 1: 270 750 lei.

Autoturismele Dacia 1300 au 
fost obținute de: Tănase Tănase 
din Țăndărei; Buftea loan din 
Moinești; Vfleu Cristea din Ga
lați ; Păduiaru Manole din Paș
cani; Cîmpeanu Constantin din 
Ploiești și Gilbert Vilhelm din 
Timisoara.

• ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEA
ZĂ: ASTĂZI este ultima zi pen
tru procurarea biletelor la tra
gerea SPECIALĂ LOTO de mline.

F.C.M. BRAȘOV-
Astăzi, de la ora 16, pe Sta

dionul Tineretului din Brașov, 
se va disputa intilnirca dintre 
echipa locală F.C.M. și „U" 
Cluj-Napoca, meci contînd pen
tru etapa a 20-a a Diviziei A. 
Celelalte partide ale acestei 
runde sînt programate sîmbătă 
22 martie.

La Brașov, unde vremea este 
frumoasă, iar terenul se pre
zintă în condiții excelente, în- 
tîlnirea de astăzi este așteptată 
cu Interes. Echipa antrenată de 
Costică Ștefănescu anunță re
intrarea a trei jucători — Pană, 
Șerbănică și Naghi — care nu 
au evoluat la București în 
partida cu Sportul Studențesc. 
Singurul indisponibil din lot 
rămîne Bența. Brașovenii speră 
Intr-o comportare superioară

„U“ CLUJ-NAPOCA
precedentei lor evoluții din 

. campionat și. desigur, intr-un 
rezultat favorabil.

Fotbaliștii clujeni au efec
tuat ieri deplasarea în orașul 
de sub Tîmpa și anunță re
intrarea lui Bucur, care a e- 
fectuat etapa de suspendare 
datorată cartonașelor galbene. 
Iasko. Sabău, și Pojar sînt ple
cați la loturile reprezentative 
și nu fac parte din grupul de 
jucători care a pregătit par
tida de la Brașov.

Meciul de astăzi, care va a- 
vea în deschidere jocul dintre 
echipele de speranțe, va fi 
condus de C. Gheorghe (Su
ceava) — la centru, ajutat la 
linie de Gh. Pop (Suceava) și 
Ș. Necșulescu (Tîrgoviște).

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

CU GÎNDUL LA KUUSYSI ADAPTAREA LI STAREA
4

„Epilogul" etapei a 19-a, în- 
tîlnirea Steaua — F. C. Argeș 
1—0 (1—0), a însemnat mal mult 
decît un joc de campionat. Dis
puta aceasta a fost privită de 
toți cu gîndul la... Kuusysl, re
turul de miercuri de la Helsinki. 
Prin prisma aceasta, remarcind 
încă o dată replica piteștenilor 
'adversar incomod, dar fără cu
rajul ofensiv care i-a adus in 
tur cinci puncte din... șase, In 
București, vom insista In special pe 
unele aspecte din Jocul campio
nilor noștri. Pentru că, acum, 
toate gtndurile duc spre califi
carea Stelei. Iar pentru aceasta 
este nevoie ca echipa militară 
să dezvolte plusurile înregistrate 
tn acest început de stagiune, dar, 
mal ales, să retușeze carențele 
relevate.

După meciul cu F. C. Argeș, 
antrenorul echipei bucureștene, 
Emerich Jenei, remarca prospe
țimea jucătorilor pe care 11 pre
gătește împreună cu Anghcl Ior- 
dănescu, insă, exigent, nu se 
declara pe deplin mulțumit de 
Jocul echipei „care poate mai 
mult*. Fără a intenționa să dăm 
sfaturi, credem că Steaua va ști 
să joace la Helsinki in funcție 
de teren, care, cum anunța an
trenorul finlandezilor, tacă de la 
București, „va fi foarte greu*, 
teren pe care unii dintre jucă
torii militari (lovan, RUlSnl, Lă
cătuș) n cunosc din iunie, anul 
trecut, cînd au jucat cu națio
nala și au constatat șl denivelă
rile dmpulul de joc. Pe un a-’ 
semenea teren se recomandă jo
cul cu pase lungi (ca in prima 
parte a tatllnlril cu F. C. Ar
geș), cu Învăluiri șl, In special, 
eu șuturi de la distanță, proce-

deu care a cam lipsit joi. Șl, 
dacă e să ne amintim de me
dul din iunie, de pe Stadionul 
Olimpic din capitala Finlandei, 
atunci „tricolorii" au marcat prin 
Hagl, prlntr-un șut... de la dis
tanță ! Un alt aspect asupra că
ruia credem că antenorll șl, In 
mod deosebit unii jucători trebuie 
să mediteze, este stoparea acțiu
nilor adverse de atac. Joi, spre 
exemplu, ctteva dintre puținele 
acțiuni ofensive ale piteștenilor 
au fost oprite prin fault de Bum- 
bescu, mal ales, șl de ștoica. 
La Helsinki o asemenea manieră 
este total contraindicată. Mal a- 
les că arbitrul cehoslovac Voy- 
tech Christov, unul din cel 36 
care vor oficia la Mundialul me
xican, va fi, cu siguranță, foar
te exigent, sancțlonlnd faulturile 
cu lovituri libere și cartonașe 
care ne pot eosta. steaua are 
disponibilități pentru a reuși la 
Helsinki printr-un 
calm, eficace, prin 
tală, calificarea.

Mircea M.

joo glndit, 
dăruirea to-

IONESCU

CURS PENTRU ARBITRI
ln organizarea Consiliu

lui Municipal București 
pentru Educație Fizică șl 
Sport va avea loc, ta pe
rioada 31 martie — 30 iunie 
a.c. un cun pentru arbitri 
de fotbal. La acest curs 
vor putea participa tineri 
ptaă ln 30 de ani.

înscrieri se primesc ptaă 
la 28 martie la sediul 
CMBEFS. din piața Amzd, 
ta fiecare Tuni, miercuri 
șl vlnferi Intre orele 16—10.

TERENULUI
Și in acest tur de campionat. 

Politehnica Timișoara confirmă 
■bunele evoluții cu care ne-a o- 
blșnuit în a doua parte a se
zonului de toamnă, mal precis 
de cînd Robert Cosmoc a pre
luat conducerea tehnică a „alb- 
violeților". La Slatina, puțini e- 
rau acela care anticipau victoria 
Politehnicii. Șl, totuși, ea a fost 
obținută nu 
capătul unul 
gajament șl, 
dire tactică 
teren noroios.
Iul „Poli" s-a

întîmplător, ci la 
joc de mare an
inai ales, de gîn- 
în condițiile unul 
„Cheia" succesului 
numit pasa lungă, 

Ia semiinălțime, indicată pc un 
asemenea teren, adresată cu 
predilecție lui Bolba, un jucător 
Înalt, care, in ciuda gabaritului 
său, a străpuns deseori indecisa 
linie de fundași adversă, tn a- 
eelași timp, cuvinte de apreciere 
trebuie adresate tuturor fundași
lor timișoreni, din rlndurile că
rora O notă ln plus, pentru ex
celentele lor intervenții, merită 
„centralii" Șunda și Șulea. Sar
cina lor a fost însă într-o bună 
măsură Înlesnită de exagerata 
transmitere a balonului, numai 
pe jos (mingea oprindu-se de 
cele mai multe ori In noroi), 
ceea ce a făcut ca jocul gazde
lor să se „poticnească" șl depo
sedările să fie la Indemîna ti
mișorenilor care 
contraatacuri.

Victoria de la 
fi putut profila 
mațja pregătită

declanșau apoi
Slatina nu s-ar >, 
însă dacă for-

_ . _ de R. Cosmoc,
ta "eluda absenței a patru titu
lari (Ionuț, Rotariu, Giuchicl, 
Oancea) n-ar fi arătat o prospe
țime fizică deosebită, calitate 
care l-a permis replieri rapide 
șl un travaliu remarcabil.

Gheorghe NERTEA

IN DERBIUL ÎNTRECERII, STEAUA, ÎNVINGĂTOARE IA SCOR: 3-0!
• Cei doi antrenori, înaintea 

partidei derby : „Deși F. C. Ar
geș prezintă cîțiva jucători cu 
mare experiență, noi vom juca 
fără complexe, ofensiv, pentru 
a marca goluri, așa cum am 
mai spus șl cu alt prilej** — 
Radu Troi. „Va fi foarte greu, 
dar sper ca echipa să se mo
bilizeze exemplar pentru a ob
ține un rezultat bun" — Mihai 
lanovschl. • Arbitrul Gh. Goe 
(Tîrgoviște) a fluierat începu
tul meciului cu 15 minute mai 
tîrziu decît ora oficială 13,30 ! 
„N-am putut ajunge mal devre
me" — a declarat el. Ceea ce 
nu poate fi o scuză. • Anun- 
țîndu-se ca foarte echilibrată, 
partida . s-a desfășurat într-un 
singur sens, spre buturile lide
rului, F. C. Argeș • Primul gol 
l-a înscris C. Gheorghe, în mln. 
23, iar al doilea l-a avut ca au
tor pe Moldovan (mîn. 29). Am
bele au fost realizate în urma 
unor faze rapide. Ingenioase, la 
care au participat fundași șl 
mijlocași. De altfel, cel doi mar
catori au venit prompt din li
nia a doua • Steaua, avindu-1 
ca libero pe lovan (2 cartonașe 
galbene), n-a lăsat nici un cu
loar în apărare, a forțat tot 
timpul în ofensivă șl, în mln.

64, același mijlocaș Moldovan a 
ridicat scorul la 3—0 • Abia în 
ultimele 20 de minute, argeșe
nii au reușit să echilibreze jocul, 
în mln. 80, Slmlon, din pozi
ție Ideală, a ratat golul de o- 
noare o STEAUA a utilizat for
mația : Stîngaciu (min. <6 Po
pa) — D. Petrescu, Iovan, V. 
Petcu, Bollea — Brenluc (min.

Campionatul speranțelor

63 Alexandru), Moldovan (min. 
68 Vlad), C. Gheorghe — Goran, 
Florea (min. 63 Manea), Cralu. 
Cel mal buni in acest med 
derby : Petrescu, Moldovan, Go
ran, Gheorghe, Petcu • Iată șl 
„H“-le piteștean : Rusu — Din 
(mln. 40 Cazan), Manolache, Sl- 
mion. Ureche (mln. 54 Barbarie)
— Mușat, Ionescu, Achlm, Guda
— Togan, Vasilescu (mln. «6 
Strole). Evldențlațli învinșilor : 
Manolache șl Achlm. • Cei doi 
antrenori, după min. 90 : „Am 
jucat mulțumitor. Credeam că 
replica Argeșului va fi mult mal 
puternică. Sigur că mă bucură

De la Comisia de Disciplină

AU SCĂPAT MULT PREA UȘOR...
Abia acum, după ce doi membri al Comisiei de 

Disciplină s-au deplasat la Reghin și Sovata a putut 
fi stabilit adevărul cu privire la cele întunplate la 
meciul dintre divizionarele C Oțelul Reghin șl 
Lacul Ursu Sovata. și adevărul a ieșit greu la 
Iveală, fiindcă toată lumea, lncepînd cu ARBITRUL, 
l-a luat, cum se 6pune, pe „nu" In brațe. In 
realitate, la acest meci, „centralul", Vasile Rusu, 
eliminase doi jucători de la Lacul Ursu, dar la 
rugămințile delegațiilor celor două echipe (ce In
teres a avut Oțelul Reghin în treaba asta este de 
neînțeles!), arbitrul nu a scris nimic ln foaia de 
arbitraj despre aceste eliminări, astfel că fotbaliștii 
in cauză au putut juca în meciul următor cei cu 
Mureșul Toplița.

scorul realizat, dar putem evo
lua și mai bine" (Radu Troi). 
„Așa se lntimplă cînd nu al por
tar. Hristea fiind suspendat. Mă 
necăjește insă faptul că n-am 
reușit să ne prezentăm Ia înăl
țimea locului din clasament. Vom 
căuta să ne reabilităm în eta
pele următoare" (Mihai lanov
schl) • Ca o concluzie : Steaua 
a cîștigat derbyul pentru că a 
accelerat acolo unde trebuie, în 
preajma careului advers. Condi
ția sine qua non în fotbalul 
modern.

Laurențiu DUMITRESCU
1. F. C. ARGEȘ 19 15 1 3 35- 7 4G
2. Steaua 19 14 2 3 52-10 44
3. Petrolul 19 13 0 i 37-16 39
4. Corvinul 19 10 3 6 25-25 33
5. Univ. Craiova 19 10 2 7 31-22 32
6. Gloria Bz. 19 9 3 7 29-30 30
7. F. C. Bihor 19 9 2 8 32-2G 29
8. Dinamo 19 9 1 9 22-20 28
9. Victoria 19 8 4 7 24-24 28

10. F.C.M. Bv. 19 9 1 9 23-32 28
11. A.S.A. Tg. M. 19 8 2 9 25-29 26
12. „Poli“ Tim. 19 6 4 9 22-28 22
13. F. C. Olt 19 6 3 10 20-26 21
14. S. C. Bacău 19 6 3 10 20-30 21
15. Rapid 19 5 4 10 25-34 19
16. „Ua CIuj-N. 19 5 2 12 20-37 17
17. Sportul stud. 19 4 3 12 19-41 15
18. Chimia 19 4 2 13 22-46 14

Potrivit Regulamentului de organizare a activității 
fotbalistice, toți ocd care au... conlucrat la indu
cerea ln eroare a Federației Române de Fotbal au 
fost sancționați. Dair, ln vreme ce delegații celor 
două echipe, Radu Petre (Oțeiul Reghin) și Dosa 
Hek (Lacul Ursu), au fost suspendați pe cite doi 
ani de Comisia de Disciplină, iar jucătorii Pataki și 
Vereș (nu pentru abaterile de pe teren, ci pentru 
că mimțlseră), pe cite 3 Juni, brigada de arbitri, 
vinovata nr. 1, s-a bucurat — cum, nu putem În
țelege! — de un tratament „dulce" din partea Co
misiei de Disciplină a Colegiului de Arbitri. Vasile 
Rusu fiind suspendat numai pe... 4 etape, deși 
pentru asemenea abatere, art. 72, aliniatul E,v pre
vede o suspendare între 12 și 24 etape, tar ajutoa
rele sale I. Vasilache (Hunedoara) șl N. Mîtu (Că- 
lan) (acesta din urmă a ascuns adevărul și atunci 
când a fost convocat de Comisia de Disciplină) pe 
cîte... 2 etape. Asta înseamnă că după trecerea 
celor 4 șl, respectiv, 2 etape, putem avea toată 
încrederea in acești arbitri !?!

Jock EERARIU



f.Cupn Poiana" la schi alpin

UN CONCURS REUȘIT
vădit faptul că foartePOIANA BRAȘOV, 14 (prin 

telefon). Frumoasa stațiune a 
sporturilor noastre de lamă a 
găzduit, timp de trei zile, un 
reușit concurs internațional la 
probe alpine, 
Poiana", 
acestei 
slovacia. 
Ungaria 
mul a 
slalom uriaș și slalom special 
pentru două categorii de vîrstă 
ale copiilor. Cursele au fost 
interesante din cei puțin două 
puncte de vedere. în primul 
rînd. ele au constituit un pri
lej pentru organizatorii brașo
veni de a pune la punct o 
reuniune internațională, care 
să capete de la an la an un 
prestigiu sportiv tn programele 
competitionale internaționale al 
cit mai multor federații națio
nale. Or. din acest punct de 
vedere, ediția ’86 a fost un 
succes, datorat eforturilor nu
meroșilor activiști locali. în al 
doilea rind, foarte tinerii noș
tri „alpini" au putut primi re
plica unor colegi de generație 
din țări (Cehoslovacia și 
U.R.S.S.) cu un schi dezvoltat, 
parmitîndu-se. astfel, antreno
rilor lor să-și poată evalua ni
velul de progres tehnic al ele
vilor lor. Ca o concluzie. ’ s-a

, dotat cu „Cupa 
rezervat • speranțelor 

discipline din Ccho- 
Uuiunea Sovietică, 

șl România. Progra- 
cuprins întreceri de

făcut_______
nerii noștri schiori, care tind 
spne , “
buie să clștige mai mult, attt 
pe plan tehnic șl fizic, cît 
mal ales pe plan psihic. In 
direcția unei crescute temeri
tăți de concurs, a und anu
mite forțe psihologice de abor
dare a curselor.

REZULTATE TEHNICE, slalom 
-uriaș, copHe H: 1. Doris Bonfert 
(România) 1:27,4«, 2. Martine Oa- 
trakova (Cehoslovacia) 1:28,79, 2. 
Elena Mamaeva (U.RJSJS.) 138,75; 
copii H: 1. Ionel Pogan (Româ
nia' 1:24,48; 2. Dimitri Moskalen
ko (V.R.SE.) 135,08; 5. Mihai
Meghea IRomânta) 1:25,96; copile 
I: 1. Csfla Lucacl (România) 
138.04: 2. Catta Llpinska (Ceho
slovacia) 138,43 ; ‘ “ *
Becze (România) 
1. Daniel Tanls 
1:22,76 : 2. David 
slovacia) 1:28,03;
learni (România) ..... 
special, copile H: 1. Martina Os- 
trakova 1:15,62 ; 2. ștefana Palada 
(România) 1 rlB.Bl: 3. Monica Li- 
ptnska 1:21,17; copil H: 1. D. 
Moskalenko 1 rlT.39; 2. Peter Kri- jak (Cehoslovacia) 1 M7.44; 3, Mu- 
gur Popescu (România) 1 rtS.M.

marea performanță, tre-

3. Anamarla 
1:30,07; copil It 

(Cehoslovacia) 
Filtrele (Ceho- 

3. Cezar Movi- 
1:28.07; slalom

PHfȘEDINTElUI

TURNEUL CELOR S NAȚIUNI LA RUGBY SE ÎNCHEIE AZI.
CINE VA ÎNVINGE ?

două partide de astăzi 
— Anglia șl Irlanda — 

vor pune punct celei de 
ediții a Turneului celor 

fost un 
lipsit de 

As Uri, 
ultimei

Cele 
(Franța 
Scoția) 
a 57-a 
5 națiuni la rugby. A 
campionat „tare* șt nu 
tradiționalele surprize.
Irlanda — ctștigătoarea 
ediții — a cedat surprinzător a- 
casă cu echipa Țării Galilor 
(12—19). plerztnd șl cele două 
meciuri din deplasare : 9—» la 
Paris șl 20—25 la Londra, In 
timp ce Tara Galilor, care pă
rea pornită pe fapte mari, a 
fost, la rlndu-l. drastic sanc
ționată (15—23) de _XV"-le Fran
ței, chiar la Cardiff, acolo unde 
de regulă oaspeții nu... clștlgă 1

In urma intnnirilor de pînă a-

Radu TIMOFTE

4
<
4 
«
■

cum, clasamentul arată astfel
L Franța 3X9 1 69-42
2. Scoția 3 2 0 1 66-45
3. Tara Galilor 4 2 0 2 74-71
L Anglia S 2 0 1 52-71
5. Irlanda 3 0 0 3 41-73

Pentru ultima eta
pă, situația ta frun
tea clasamentului 
prezintă mal multe 
variante : a) Fran
ța — de departe cea 
mal puternică e- 
chlpâ — Învinge, 
normal, Anglia șl 
clștlgă Turneul, e- 
dlțla -86 ; b) Scoția 
ar putea-o egala (In 
această competiție 
golaverajul nu con
tează I) tn cazul In 
care s-ar Impune în 
Irlanda, ceea ee-1. 
să recunoaștem, mat 
greu ; c) Anglia ar 
putea cotiga șl ea 
(dacă - •
Paris). _
fie la egalitate cu 
Scoția, tn Ipoteza a- 
mlntilă că aceasta 
ar clștlgă la Du
blin ; d) Franța șl 
Anglia termină la 
egalitate, situație tn 
care Împart locurile 
1—2 (sau 3—3 dacă 
Scoția tnvinge) ; e) 
ambele meciuri ale 
ultimei etape se ter
mină ta egalitate, a- 
tunci ar H trei clștlgători. Fran
ța, Anglia șl Scoția acumultnd 
toate cite 5 puncte. Asemenea 
situații, cu 3 tnvtngătort, s-au

învinge la 
fle singură.

„Aripa" englezi 
placaj decis 
ley. nu va

Michael Harrison execută un 
și adversarul direct, Michael Brad- 
treoet (Fază din meciul Anglia — 

Irlanda 25—20)
mal Intilnit tn 1920 șl 1954. tar 
In 1973 toate cele 5 echipe au 
terminat la egalitate cu pite 4 
puncte I! (D. C.)

cy ZIARIȘTI SPORTIVI
Vineri. in Capitală, președin

tele Federației Internaționale 
de Șah (Fil.D.E.), Florencio 
Campomanes, aflat în țara 
noastră cu prilejul Campiona
tului European pentru junioare, 
a avut o întilnire cu ziariști 
sportivi din București. Oaspe
tele și-a exprimat deosebita a- 
precicre tată de dezvoltarea 
șahului in- țara noastră, cola
borarea rodnică dintre Federa
ția Română de Șah și F.I.D.E. 
De asemenea. președintele 
FI D.E. s-a referit Ia proble
mele actuale și de perspectivă 
ale activității sahiste interna
ționale. (Agerpres)

KLAGENFURT. Pe patinoarul 
din localitate au Început Între
cerile in cadrul grupei B a Cam
pionatului Mondial de hochei pe 
gheață (echipe de tineret). De 
subliniat, ca pozitiv, rezultatul 
de egalitate realizat de tinerii 
hoche’tștl români tn confruntarea 
cu norvegienii, unii dintre prin
cipalii favorlțl «I competiției. 
Primele rezultate : Japonia — O- 
landa 6—5 (4—1, 0—2, 2—2), Româ
nia — Norvegia 4—4 (1—5, 3—0. 
0—1), Polonia — Italia 9—2 (4—2. 
2—0, 3—0), Austria — Bulgaria
8—2 (4—0. 2—0, 2—2).
• FRAGA, tn meciul Interna

țional amical de hochd pe ghea
ță dintre selecționata României 
șl reprezentativa de juniori a 
Cehoslovaciei : 6—5 (2—4, 2—0,
2—1). Au Înscris : Cazacu (2), So- 
Iyom (2), Tureanu șl Antal, res
pectiv Jurlk (2). Kolnik, Kucera 
și Smld.

OSLO. In capitala Norvegiei a 
avut Ioc un concura din cadrul 
Cupei Mondiale la schi feminin. 
O mare surpriză a constltult-o 
victoria echipei Suediei asupra 
Norvegiei I ta proba de ștafetă 
4X5 km. Clasamentul : 1. Suedia 
1.04:10,9, 2. Norvegia I 1.04:37,5, 
3. Norvegia m 1.04:53,9.

COTTBUS, tn medul amical
de hochei R.D.G. — Cehoslova
cia B, oaspeții șl-au apropriat 
victoria cu 2—1 (1—0, 0—1, 2—5).

VAIL. O nouă cobortre de an
trenament (a treia 
De data aceasta : 
sohn (Austria) 
Walliaer (Elveția)

SOFIA. — Proba feminină de 
slalom uriaș desfășurată pe 
ptrtla de la Pamporovo a re
venit senioarei vest-germane An
gelika Hurler, cronometrată ta 
cele două manșe cu timpul de 
1:59,39. Pe locurile următoare 
s-au situat concurentele Italiene 
Cecilia Lucco — 1:59,02 șl Fulvta 
Stevenln — 1:59,85.

In clasamentul general al Cu
pei Europei continuă să con
ducă Beatrice Gafner (Elveția) — 
160 puncte, secundată de Astrld 
Geisler (Austria) — 159 puncte.

cronometrată). 
Katrtn Guten- 
l 36,9». Marie 
1:S7,6S.

fotbal meridiane

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE FLORETĂ
(Grmare din pag. 1) 8—6, Georgela Beca (România) 

— Ildiko Pusztai
Marquez). Tot o reprezentantă 
a floretei românești a com
pletat numărul sportivelor ca
lificate direct in finală, aceasta 
fiind Beca, care a întrecut-o pe 
coechipiera sa Dumitrescu 
(8—2). Prin recalificări au a- 
juns în ultimul act al compe
tiției Copuzeanu, Dumitrescu, 
Gdtze și Pusztai.

Iată rezultatele înregistrate 5n 
finală : Keka Lazar (România)
— Elena Copuzeanu (România) 
8—5. Monica Veber (România)
— Beale Gdtze (R.D.G.) 9—7, 
Roxana Dumitrescu (România)
— Ana Georgescu (România)

(U ngaria) 
8—3; Lazar — Veber 8—4. Beca
— Dumitrescu 8—1 ; pentru 
locurile 3—4 : Dumitrescu — 
Veber 8—1 ; pentru locurile 
1—2 : Lazar — Beca 8—6.

Așadar, tn semifinalele pro
bei individuale a Campionate
lor Internaționale feminine de 
floretă ale României au evo
luat patru sportive din țara 
noastră, ceea ce arată că a- 
cum, în plină pregătire pen
tru cele mai importante con
fruntări internaționale (Cam
pionatele Mondiale de tineret
— sfîrșitul acestei luni și Cam
pionatele Mondiale de seniori

— luna iulie) floretistele noas
tre din primul eșalon valoric 
au abordat Întrecerile de la 
București cu responsabilitate, 
ca important test de verificare. 
Asaltul final, pentru desemna
rea clștigătoarei prestigiosului 
trofeu, a prilejuit o dispută 
spectaculoasă și deosebit de e- 
chilibrată. Vicecampioana mon
dială de tineret Reka Lazar a 
condus pînă la 6, mereu cu o 
tușă. adversara sa revenind 
însă de fiecare dată cu ambi
ție. Departajarea s-a făcut 
doar pe „linia de sosire*, Lazar 
dovedindu-se (ca în întregul 
concurs) cea mal bună și evi- 
tînd prelungirile.

BREV1AR C.M. ’86
• MUNE, ta Budapesta, echi

pa Braziliei susține al doilea 
med in Europa. Ea va tnttlnl 
reprezentativa Ungariei, califica
tă, de asemenea, pentru turneul 
final. Meciul este așteptat cu 
deosebit interes de ambele ta
bere. Brazilienii vor să se rea
biliteze după tnfringerea suferită 
la Frankfurt pe Main (0—2, cu 
R. F. Germania) șl să șteargă, 
astfel, critlcile aspre ale presd 
din America de Sud, adresate 
formațid conduse de Tele San
tana. ~ ‘ ■■
care
cest 
să-și 
unei 
trenorul 
GyOrgy Mezey, a alcătuit lotul, 
din care fac parte, printre alții : 
Dlsztl (portar), Sallal, A. Nagy, 
Garaba (fundași), Detarl, Hannich, 
Kardos (mijlocași). Dajka, Ko
vacs, Nyllasl, Szokolal (atacanțl) 
• CĂPITANUL reprezentativei 
Mexicului, Tomas Boy, un ju
cător experimentat, tn vîrstă de 
33 de ani (de peste 50 de ori 
selecționat In echipa țării sale) 
a declarat : „îmi este greu Să 
apredez nivelul formației noas
tre, pentru că altfel este abor
dat un meci amical, deci* unul 
oficlaL Important este faptul că, 
datorită numeroaselor partide, 
s-a format un nucleu de bază 
al lotului".
• LA MECIUL R.F.G. — 

ztlla, la Frankfurt pe Main, au 
asistat numeroși antrenori, prin
tre care Enzo Bearzot (Italia). 
Cesar Luis Menotti (Argentina), 
Sepp Plontek (Danemarca), O- 
mar Borras (Uruguay). Părerea

Pe de altă parte, gazdele, 
susțin primul meci din a- 
an pe teren propriu vor 
verifice potențialul tn fața 
formații de prim rang. An- 

selecțlonatel Ungariei,

generală a acestora a fost că 
deocamdată nu se pot desprinde 
concluzii concludente, deoarece 
Jn ambele echipe au absenta* 
mulțl jucători celebri.

CAMPIONATUL AFRICII
Campionatul Africii a continuat 

la Cairo, cu meciurile din grupa 
A. în primul joc (din etapa, a 
treia), selecționata Coastei de 
Fildeș a dispus cu 1—0 (0—0) da 
reprezentativa Senegalului, 
zultat considerat 
tor. Golul a fost 
ere (min. 71), cu 
a fost executat 
cel de al doilea 
giptului a

_  . re-
că surprlnză- 

marcat de Tra- 
capul, după ce 
un corner. In 
joc, echipa E- 

întrecut pe cea a 
Mozambiculul cu 2—0 (2—0), prin 
golurile Iul Zeid (min. 13 șt 15). 
tn echipa învingătoare au apă
rut mulțl jucători care au evo
luat recent șl tn meciul cu re- ' 
prezentatlva României : El Batal. 
Shehata. Omar, Yasim, Kassem. 
Zeid, Abou, El Khatib. In urma 
acestor ultime partide din grupă, 
reprezen tatlvele Egiptului șl Coas
tei de Fildeș s-au calificat pen
tru semifinale șt vor întîlnl la 
17 martie primele două clasate■ - - - cu

ca

Bra-
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I
A fuanței a efectuat reoent un 
stagiu de pregătire la Sofia, tn com- 

bulgari, cu 
transpune 

acum. • 
Italiei anl- 
Startul se 
la verona.

panta oeloc mai buni luptători 
speranța, mărturisită, de a 
ta practică cele învățate 
ANUL ACESTA, Turul ciclist al 
versează cea de a 68-a ediție, 
va da la 16 mal (etapa prolog), 
sosirea urmlnd să albă loc la Lucea, la 9 
iunie (etapa a 22-a, oontra-tlmp individual 
pe 46 km. de In Ltdo Di CamalOre la 
IjUCCa) © FUNDAȘUL ECHIPEI DE RUGBY 
a Tării Galilor, Paul Thorburn, a reușit la 
Cardiff. pe Arms Park, în meciul cu Sco
ția, transformarea unei lovituri executată 
de la 62 m depărtare de linia de but. Este 
cea mal mane distanță de la care s-a În
scris vreodată in Turneul celor 5 națiuni. 
• FOSTUL CAMPION MONDIAL DE RA
LIURI, vest.-germanul Walter Rohr, care a 
participat Ia 12 ediții ale faimosului raliu 
de la Monte Carlo (a cîștigat de patru ori, 
pe patru mașini de mărci diferite!), a 
anunțat că ar fl posibil oa 1986 să fie ulti
mul său an de activitate oompetițlonală. 
S-o fi glndlt omul să se retragă... întreg Și 
sănătos dlntr-r disciplină sportivă atlt de 
pretențioasă șl de riscantă! • ROBERT 
GRAHAM, fundaș ta echipa de fotbal To- 
tenham, din 1982 șl plnă acum n-a jucat ta 
19 meciuri, el avtad dictate împotriva sa nu 
mal puțin de 12 suspendări. • HEIKE 
DRECHSLER (R. D. GERMANA), record
mana mondială, de anul trecut, la săritura 
ta lungime cu 7.44 m. a devenit anul acesta 
șl recordmană mondială pe teren acoperit 
cu 7.’9 m. Această tlnără, originară din

Evoluția rezultatelor el: 1980 — 6,64 m, 
1981 — 6.91 m, 1982 — 6,98 m, 1983 — 7,14 m. 
1984 — 7.40 m, 1985 — 7.44 m. 1986 — 7,29 m. 
• IN LUMEA CICLISMULUI se poartă 
discuții oa, ta viitor, titlul mondial să nu 
mal fie deremat la cepătul unei curse de 
fond, ci după mal multe, desfășurate după 
actuala formulă a curselor automobilisHoe 
de formula I • brendan mulliN, cen-

tru al echipei de rugby a Irlandei, oare 
Și-a făcut nu de mult debutul Internațio
nal (la Paris contra Franței), este șl un 
pasionat al curse! <V. 110 mg, pe care o 
practică Ia un nivel mulțumitor. • TOM 
GORMAN, fost jucător al echipei ameri
cane de Cupa Davis (a jucat șl la Bucu
rești. tn finala cu România), a fost numit 
tn funcția de căpitan nejucător al echipei 
S.U.A. pentru această oompetlțle. In ulti
mul timp, el a fost căpitan nejucător al 
reprezentativei feminine americane pentru 
Cupa Federației. • PE PISTA ACOPERITA 
de la Jablon eo, din Cehoslovacia, mărșă
luitorul Priblineo a parcurs 10 km in 
timpul de 39:04.22, care reprezintă un nou 
reoord mondial de sală. Un record ceho
slovac a fost înregistrat șt In cursa femt-

a fost cronometrată tn *2:44,24. • PILOTUL 
BELGIAN JACKY ICKX a anunțat că k> 
viitor va fi prezent doar la startul caise
lor automobilistice de ralyuri. Ickx s-a 
tăcut celebru prin cele opt victorii repur
tate In cadrul curselor de formula I șl mal 
ales prin orie șase vl-ctortl (record ta ma
terie) din cursa de 24 de ore de la Le 
Mana, din Franța S3 vrea să se speciali
zeze ta ralyuiri africane șl ta curse prin 
deșert. • LA DAKAR, ta capitala Senega
lului. a fost inaugurat, nu de mult, „Sta
dionul Prieteniei", construi* cu ajutorul 
specialiștilor din R. P. Chineză. Capacitatea 
noului stadion " " ’ *
Terenul central 
rat de o pistă 
sintetic. El are 
tren ament e*e. _------------
reprezentativei de rugby ta 15 a Țării Ga
lilor, celebrul Terry Holmes, a deveni* Ju
cător de rugby ta 13, ta cadrul formației 
din Bradford. Dar de la începutul sezonu
lui. el n-a apucat să joace dectt 55 de mi
nute, o dată 13 șl altă dată 42 de minute, 
din cauza unor accidentări. • UN TINAB 
ATLET CHINEZ, ta vtastă de numai 15 ani, 
a trecut 2,05 m la înălțime. La aceeași 
vtastă, SJoebreg realizase 2,07 m. Mdgen- 
burg 1,05 m, Zhua Jianhua 1,95 m, iar Pa- 
klin (actualul recordman mondial ou 2.41 
m) abia sărea 1,05 m. El este aul lut NI 
Chlh Chin — cu 2M m ta 1970. recordman 
mondial — neoficial — al probei șl al sprin
tenei He ZuSen, fostă recordmană naponală 
ta IM m.

ta grupa B, Maroc (1—0 
Zambia) șl Camerun (3—2 
Algeria !).

ȘTIRI, REZULTATE
• Finala turneului de la Bang

kok : R.P.D. Coreeană — O se
lecționată a Danemarcei 2—t 
(1—0). Pentru locul 3 : R. P. 
Chineză — Thailanda 1—0 (1—0). 
• Aldo Serena (Juventus) este 
accidentat șl va lipsi cel puțin 
o lună din formația sa. El va 
ft înlocuit de talentatul Marco 
Paccione (22 de ani), golgeterul 
Diviziei B tn 1984, clnd juca la 
Atalanta. • După 21 de etape 
tn campionatul Bulgariei, pe 
primele locuri se află Beroe Sta- 
ra Zagora cu 35 p, urmată de 
Trakla Plovdiv — 38 p șl Slavia 
Sofia — 30 p. Cîteva rezultate 2 
Slavla — Sllven 3—1, Vitoșa — 
Plrln Blagoevgrtțd 3—0. Trakla — 
Lokomotiv Sofia 1—0, Vrața — 
Sredeț 1—1.

este de C0 MO de locuri, 
pentru fotbal este tnconju- 
de atletism din material 

terenuri anexe pentru aa- 
• VECHIUL CAPITAN al

Romeo VILARA

II
I

TELEX • TELEX
tenis « Turneu la Milano s 

Ivan Lendl — Juan Aguilera 
5—2, 6—1, Sergio Casai — Fran
cesco Cancelottl 6—3, 4—6, 6—2, 
Emilio Sanchez — Claudio Pa- 
natta 6—1, 7—5, Jacek masck — 
Tomas Vajda 7—6, 5—5 • La
Metz : Thierry Tulasne — Tom 
Warneke 7—5, 3—5, 5—1, Todd 
Nelson — Michael Robertson 
7—4. 7—5

TENIS DE MASA g Echipa 
Poloniei a cîștlgat la această e- 
dlțle super-divlzla din Campio
natul Ligii Europene. Clasamen
tul : 1. Polonia 7 p, 2. Ceho- - 
slovacia 6 p, 5. Suedia 3 p, 
4. Ungaria 5 p, 5. Franța 3 p, 
6. Iugoslavia 2 p. 7. Olanda 1 P. 
». R.F.a. 1 p. Echipa R. F. Ger
mania retrogradează tn Divizia 
I, In locul el promovtnd forma
ția Bulgariei.

VOLEI « In 
de la Pireu : 
3—5 fi, 19, 7), 
ria 3—2 (-12,

turneul masculin 
Grecia — Suedia
Franța — Unga-
4, 1J. -It, II).


