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Duminică, in Parcul Tineretului din Capitală

„ALEARGĂ PENTRU SĂNĂTATEA TA!“ - DN ÎNDEMN 
RECEPȚIONAT DE SUTE DE COMPETITORI

magine sugestivă din Concursul
Ieri, In Parcul Tineretului din 

Capitală, s-a desfășurat o am- 
•lă întrecere de cros sub în- 
lemnul „Aleargă pentru sănă- 
atea ta !“. Această mare compe- 
iție, înscrisă pe agenda tot 
nai bogată a Daciadei, a fost 
rganizată de Consiliul Munici
pal București pentru Educație 
'izică și Sport, în colaborare 
u factorii cu atribuții în do
meniul sportului. Concursul a 
■eunit sute și sute de elevi, oa
meni ai muncii din întreprin- 
leri și instituții din toate sec- 
oarele Capitalei.
Startul în populara întrecere 

Aleargă pentru sănătatea ta 1“ 
-a dat către ora 11. după ce în 
deschidere" participanții la 
Concursul școlar de cros iși în- 
heiaseră frumoasele reprize de 
lergare în aer liber, pe linia 
le plecare aliniindu-se echipele 
eprezentative de sectoare. Soa- 
ele a stat mai mult ascuns du
minică, dar pe aleile Parcului 
Tneretului a fost totuși... pri
măvară, prin larma voioasă a 
elor mai mici competitori ve- 
liți cu dascălii lor de sport să 
>articipe la acest îndrăgit ma- 
ineu atletic.
Sigur, cursele au fost dispu

te, îndemnul „Aleargă pentru 
ănătatca ta !“ fiind pe deplin 
ațeles. Dovadă tichetele cerute

ampionatul European de șah (junioare)

LUPTA PENTRU PUNCTE 
DEVINE TOT MAI DÎRZĂ 

BĂILE HERCULANE, 16 (prin 
îlefon). întrecerea tinerelor 
ihiste pentru titlul european 
e junioare se apropie de ju- 
lătatea programului de des- 
ășurare și abia acum încep 
îtîlnirile decisive.
Runda de sîmbătă, a 5-a, a 

dus un sensibil reviriment în 
ibăra româncelor, care au cu- 
îs două prețioase 
erformera rundei a 
na Nicoară, mezina 
ine într-o partidă 
ngajament cu una 
•untașe, Ildiko Madl, a reu- 
It să întoarcă soarta luptei în 
rial, cîștlgînd la mutarea 61. 
rn punct prețios a cules și 
maranda Boicu, învingătoare 
i fața olandezei 
irewes. în schimb, ______
ădulescu a fost din nou per- 
antă. Cu albele, într-o „Ita- 
ană", ea a comis o inexacti- 
ite la mutarea a 12-a. imediat 
isizată de partenera sa, Joan- 
a Sztralka, aceasta obținînd 
ctoria după patru ore de joc. 
nterior, prima noastră repre- 
rntantă fusese Învinsă de Pe- 
a Polakova, în partida din

victorii.
5-a Mă- 

turneului, 
de mane 

dintre

Mariette 
Cristina

1

școlar de cros
cu insistență de competitori : 
un fel de „dovezi de partici
pare” care, după zece asemenea 
alinieri la start, vor fi conver
tite In diplome șl cupe ce le 
vor confirma calitatea de „aler
gători de cursă lungă", deprin
derea de a face mișcare pentru 
menținerea organismului In cea 
mai perfectă formă. Se pare 
că un număr record de aseme
nea „dovezi de participare" au 
obținut elevii de la Școala 77, 
din cartierul Pantelimon, veniți 
cu mic cu mare la acest cros, 
veniți cu profesoara lor de edu
cație fizică Maria Lazăr Buh- 
nilă, întorși acasă cu mai multe 
trofee, printre care și diploma 
oferită de organizatori celui 
mai tînăr concurent: Roxana 
Bolohoi, categoria „aproape 7 
ani". Organizatorii l-au premiat 
și pe cel mai vîrstnic alergă^ 
tor la acest cros.' El a fost 
Iosif Kocso — 84 ani — în start 
cu alți numeroși veterani ai 
crosului popular.

De reținut că în acest gen de 
cros nu interesează nici primii, 
nici ultimii sosiți. Se participă 
și atît... „Aleargă pentru sănă
tatea ta !“ are un singur clasa
ment : „cel al adevărului". II 

• întocmește fiecare și îi mărește 
zestrea de puncte prin numărul 
participărilor la mișcare în aer 
liber. De aici și buna dispoziție 

runda a 4-a. Tot din aoeastă 
. rundă, o partidă grea, cu do

uă Întreruperi, a fost cedată 
de Mălina Nicoară în fața Ma
ri ettei Drewcs.

Tot sîmbătă, Svetlana Mat
veeva a învins-o in 26 de mu
tări pe Vera Peiceva, iar Alis- 
son Coull a cîștigat la Ines 
Abraham. Partidele Sziwa — 
Polakova și Markov — Tra
bert au fost remize.

Duminică, numai două partide 
se încheiaseră după cinci ore de 
joc : Abraham — Peiceva 0—1, 
Polakova — - — - -

Al treilea 
l-a obținut 
invingînd-o 
wes. La întrerupere, Smaranda 
Bol cu are un pion în plus la 
ndiko Madl, iar Mălina Ni
coară se apără In fața Betti- 
ned. Trabert. Un ultim rezul
tat : Sziwa — Coull 1—0. In 
clasament : Matveeva 5 p (1), 
Madl 4 p (1), Polakova și 
Sztralka — 4 p, Trabert 3 p (1), 
Bădulescu și Sziwa — 3 p.

Sztralka 0—1.
punct în concurs 

Cristina Bădulescu 
pe Mariette Dre-

P. ȘTEFANOV 
maestru international

Foto i Iorgu BĂNICĂ 

generală, numărul mare de 
competitori, indiferent de virs- 
tă, de pregătire sportivă. Așa 
a fost și ieri. Au venit, spre 
exemplu, tinerele muncitoare 
de la întreprinderea de încăl
țăminte Progresul (Violeta 
Georgescu, Maria Dumitrache 
etc.), s-au aliniat la start, au

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. 2—3)

„Internaționalele" feminine de floretă ale României

PRIMA NOASTRĂ REPREZENTATIVĂ ÎNVINGĂTOARE
IN CEA MAI DISPUTATĂ PROBĂ

Ultima probă a Campionate
lor Internaționale feminine de 
floretă ale României, cea pe 
echi-pe, s-a. d-oveddt a fi și cea 
mai disputată, cai multe mo
mente de suspans, cu semne de 
întrebare care nu și-au găsit 
răspuns declt odată cu ultima 
tușă din cele peste o sută care 
punctează un med.

Pe baza rezultatelor înregis
trate de componentele forma
țiilor la ..individualele" de vi
neri. cele 10 echipe care au 
intrat în competiție sîmbătă. 
în Sala Floreasca. au fost îm

Ana Georgescu a evoluat promițător in prima echipă reprezenta
tivă. Iat-o (în dreapta) in finala

părțite în trei grupe, ..capii de 
serie" fiind România IX, Româ
nia I și Cuba. Iată, insă, că 
una a fost vineri și alta sîm
bătă. căci întrecerile prelimi
narii (primele două echipe din 
fiecare grupă se calificau pen
tru eliminarea directă, care 
stabilea ierarhia finală a locu
rilor I—VI, celelalte rămînliid 
să-și dispute, locurile VII—X) 
au dat dștig de cauză outaide-

■s „
Iert, In Divizia A de baschet

DINAMO (m) Șl VOINȚA (f), 

S-AU IMPUS ÎN MECIURILE - DERBY
Azi au loc jocurile retur. Steaua șl „0“ tor forța revanșa

Campionatele Re
publicane de bas
chet au continuat 
sîmbătă și dumini
că prin meciurile 
etapei a 25-a, care 
a cuprins și prima 
manșă a derbyuri- 
lor Dinamo — Stea
ua (m) șl Voința — 
Universitatea Cluj 
-Napoca (f), In ca
re vietbria a re
venit primelor ci
tate. în cadrul ace
leiași etape, astăzi 
se dispută, tot In 
Sala Floreasca, 
jocurile retur, din
tre care întîlnirile 
Dinamo — Steaua 
(în special) și Vo
ința — „U" au o 
importanță majoră.

Dan Niculescu 
se „strecoară" 
printre doi ad
versari $1 Înscrie 
pentru Dlnamo.
Foto : Aurel D. 
NEAGU

MASCULIN GRUPA 1-6

DINAMO — STEAUA 1—0 : 
101—88 (57—38). Cea de a tre 
ia partidă din actualul campio
nat, dintre cele două fruntașe 
ale baschetului nostru, a re
venit (după două Infringer! 
consecutive) dinamcxyiștilor, cu 
mult mal clar declt arată sco
rul final. Trebuie să spunem 
că steliștii nu au mai evoluat 
de foarte multă vreme așa dc 
slab cum au făcut-o duminică, 
încercările campionilor de a-și 
ordona acțiunâe, de a înscrie 
șl a se apăra au fost, în ma
rea lor majoritate, sortite eșe
cului ; baschetbalist! experi
mentați, precum Cernat, Brăniș- 
teanu, Căpușan, Netolițchi șa. 
au comis greșeli de nepermis 
pentru valoarea lor, s-au com
plăcut Intr-a apatie inexplica
bilă. Dinamo a început partida 
destul de timid, dar în min. 10, 
Ia scorul de 21—21, antrenorii 

relor U.R.S.S., în gr. A (8—8. 
62—61 t.d. cu România II, 9—3 
cu Bulgaria). Ungaria, în gr. 
B (9—7 cu România I, 9—1 cu 
Polonia) și R.D.G., în gr. C 
(8—8, 64—60 t.d. cu Cuba, 9—3 
cu România III. 9—1 România 
IV). Alături de acestea, au in
trat în ..eliminări" și favori
tele — România II (9—2 cu 
Bulgaria), România I (9—2 cu 
Polonia) șl Cuba (9—2 cu Ro
mânia III și 9—7 cu România 
IV). De menționat că în me
dul U.R.S.S. — România II, la 
scorul de 8—7 pentru ..secun- 

i formația Ungariei.
Foto : Aurel D. NEAGU 

dele" noastre. în ultimul asali 
Elenei Copuzeanu îi erau ne
cesare patru tușe pentru ca e- 
chipa să dștige. N-a dat. însă 
decît două...

„.Și duminică, ziua meciuri
lor decisive, a continuat seria 
surprizelor. Nn și in ceea ce 
privește prima noastră repre
zentativă oare, ambiționată de 
neașteptatul eșec din ziua pre
cedentă, a tras la turația nor-

Gh. Novac și V. Popa au făcut 
o schimbare hotărîtoare tn des
fășurarea ulterioară a meciului: 
in locul lui Bărbulescu (șters) 
a fost introdus Braboveanu. 
Din acest minut, dinamov știi 
au început să zburde tn teren 
și, sub impulsul factotumulul 
echipei, Dan Niculescu (de de
parte cel mai bun jucător d,n 
teren), s-au distanțat văzind cu 
ochii pe tabela de scor. La 
pauză, Dlnamo avea un avantaj 
liniștitor : 57—38. Dan Niculescu 
joacă în continuare fără gre
șeală, Ișl pune coechipierii în 
situații foarte bune de a mar 
ca și tn min. 26 scorul devină 
74—47, iar In min. 30 : 63—57.
După alte două minute dinamo- 
viștii aveau 92—63 (!) și meciul 
era... jucat Din min. 35, ei au 
oprit „motoarele* (este adecă-

Paul IOVAN

(Continuare tn pag 2—3)

mală, lmpunindu-se cu autori
tate, știind să treacă cu bine 
peste evidentele momente de 
oboseală (manifestate prin 
incoerentă) din semifinală șl 
finală.

Paul SLAVESCU

(Continuare In pap a 4-a)

în vederea meciului

cu Kuusysi Lahti

STEAUA PLEACĂ 
ASTĂZI LA HELSINKI

Așa cum am mai anunțat 
miercuri 19 martie, capitala 
Finlandei va găzdui meciul 
dintre echipele Kuusysi Lâhti 
și Steaua București din cadrul 
sferturilor de finală ale Cupei 
Campionilor Europeni manșa 
a Il-a.

în vederea acestei importante 
partide, după jocul cu F.C. Ar
geș. fotbaliștii bucureștend au 
efectuat mai multe antrenamen
te pe unul dintre terenurile 
Complexului sportiv Ghencea. 
încheiate, duminică, cu un ioc- 
școală. in compania formației 
de speranțe.

Antrenorii Emerich Jenei și 
Ănghel lordănescu au folosit 
pe toți cei 16 component! ai 
lotului r Ducadam. Stîngaciu, 
lovan, Bumbescu, Belodedici. 
Bărbulescu, Weissenhacher, 
Stoica- Bălan. Boloni, Majaru. 
P—int. Lăcătuș. Pițurcă- Radu 
II. Pistol.

Echipa noastră campioană ur
mează să plece, astăzi, la Hel
sinki. pe calea aerului.



Ultima zi a „naționalelor" de schi fond Concursul republican de patinaj pc pistă redusă I
PLINE DE NEPREVĂZUT, PROBELE LUNGI NU S-AU DEZMINȚIT IA

ADEVĂRATE CURSE DE ATLETISM PE... GIIEAJA I
PREDEAL (prin telefon). Ul

tima zl a Campionatelor Na
ționale de schi fond ale senio
rilor a programat oele două 
atît de dificile probe lungi ’. 
20 km feminin și 50 km mas
culin. Așteptate, ambele, cu 
deosebit interes, pe Valea Rîș- 
noavei s-au adunat cîteva sute 
de apropiați ai disciplinei, frn- 
biați și de soarele care a stră
lucit Întreaga dimineață. In 
ciuda unui ger destul de pă
trunzător, In jur 
6 grade.

Pentru prima 
multi ani. Elena 
n-a mai fost singura solistă a 
unei curse : dacă a condus
după prima buclă de 5 km, cu

de minus

dupădată,
Lagusis-Reit

cîteva secunde, în schimb, la 
a doua trecere, după alți 5 km. 
ea s-a văzut dominată .cu 
20 de secunde de către foarte 
tînăra Ileana Hangan, diferen
ță menținută și în continuare. 
S-a petrecut însă un fapt 
neașteptat, cu cîțiva kilometri 
Înaintea sosirii : sportiva de 
la Centrul olimpic, legitimată 
la C.S.Ș. Bistrița, a căzut des
tul de puternic la o coborîre 
șl, vizibil marcată, a repetat 
isprava și... pe teren plat, 
după escaladarea unui podeț ! 
Așa că, din învingătoare. Ilea
na Hangan s-a văzut învinsă. 
A urcat doar pe 
doua a podiumului, 
mai 33 de secunde

treapta a 
dar la nu
de Elena

DIVIZIA A DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

rat că Niculescu și Brabovea- 
nu au fost înlocuiți) șl cam
pionii au ajuns de la 69—54 la 
82—98, dar a fost prea tî.-z u, 
astfel că partida e revenit pe 
merit dinamovlștilor care, prin 
acest succes, au egalat in cla
sament pe Steaua, urmînJ ca 
următolarele patru întîlmri să 
stabilească pe cîștigătoarea 
campionatului. Au marcat : D. 
Niculescu 34, Braboveanu 27 
lonescu 14, Uglai 13, Viner’a- 
nu 7, Bârbulescu 4, David 2 
pentru Dinamo, respectiv Er- 
murache 26, Opșitaru 20, Cer- 
nat 15, V. Iun 13, Brănișteanu 
8, Ardelean 3, iXeiolițchi 3.

Arbitrii M. Aldea și I. Ola- 
ru au avut de condus un meci 
greu, cu multe obstrucții și ne- 
regularltăți, dar s-au achitat bi 
ne de o sarcină dificilă.

FARUL CONSTANTA — RA
PID BUCUREȘTI 2-0 96—91
(43—38) șl 90—67 (36—31). Au 
fost două întîlniri de bun nivel 
tehnic șl spectacular, soldate 
cu victoriile gazdelor, mai de
cise în atac și la recuperare. 
Oaspeții (mai ales în primul 
meci) nu s-au complăcut in pos
tură de învinși si au realizat 
multe faze spectaculoase. Au 
înscris : Mănăilă 27+24, Băi- 
ceanu 25+26, Moldoveanu 10 + 
17, Tecău 9 + 15, Logofătu 9+2, 
Uuca 7+4, Spîno 4+2, Cernat 
5+0 pentru Farul, respectiv 
Popovici 30 + 16, Plămadă 17 + 4 
Suciu 20+8. Popescu 6+10. Gh. 
Dumitru 10+7, Ghiță 2+8, 
Dumitru 6+2. Bănică 0+6. Dă- 
escu 0+4. Sipos 0+2. (Ch. 
GOLDENBERG — coresp.).

DINAMO ORADEA - ICED 
BUCUREȘTI 2—0 : 104—96 (45— 
50) și 96—89 (44—51). Partide 
extrem de echilibrate, in care 
s-a înregistrat de 9 ori egali
tate în prima si de 11 ori în 
cea de a doua. Marcatori : Pascu 
27+6, Kosa 0 + 16, Flaundra 17+ 
12, Rădulescu 4+22, Antohl 
19+14, Cristea 15 + 15, Szabo 
3+0, Costin 19+11 pentrL Di
namo, respectiv Ivasceneu 
17+21, Mihalcea 11+6, VjScu 
5+8, Grădișteanu 24+9, Pogo- 
naru 9+29, Păsărică 0 + 8, Cio 
can 4+0, Marinesen 4+0, I. 
Constantin 22 + 8. (Ilie GHIȘA 
— coresp.).

GRUPA 7-11
ACADEMIA MILITARĂ ME

CANICA FINA BUCUREȘTI - 
C.S.U. BALANȚA SIBIU 0—1: 
79—82 (42—40). După o întrece
re cu o captivantă evoluție a 
scorului, sibienii au învins da
torită eficienței manifestate de 
Chirilă în ultimele minute de 
joc. Coșgeteri : Chirilă lo, Gh. 
Dăian 17, Apostu 13, de la în
vingători, respectiv Zdrenghea 
23, Sarlă 23, Vilcinschi lo.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — C.S.U OȚELUL GA
LAȚI 2—0 : 79—78 (46—35) și 
100—89 (50—42). Victorii me
ritate, dar jocuri modeste în 
ambele zile. Coșgeteri : Szabo 
27+24, Crăciun 13+22, respec
tiv Miriță 26+18 si Ciochină 
13+14. (Mircea RADU — co
resp.).

FEMININ, GRUPA 1-6
VOINȚA BUCUREȘTI — U- 

NIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA 1—0 : 
75—72 (46—40). Bucureștencele 
au realizat o partidă remarca
bilă, au condus de la cap la 
cap, uneori la diferențe apre
ciabile (cea mal mare în min, 
31 : 68—51) și au repurtat un 

’succes meritat și clar, chiar 
dacă pînă la urmă au rămas 
cu un avantaj de numai 3 
puncte. Cu un joc ofensiv rapid 
șl precis, cu o eficiență evident 
superioară adversarelor (la a- 
runcărl din acțiune Voința a 
realizat 43,50% — 27 de coșuri 
înscrise din 62 de încercări, ta 
vreme ce Universitatea doar 
35,50% — 26/76), cu o aparare 
care a stopat de regulă con
traatacurile adversarelor, for
mația antrenată de M. Slrugaru 
«-a desprins treptat și sigur,

M.

prestația Roxaneî Ștefan, Este- 
lei Urogdi, Rodicăi Jugănaru 
și Elenei Filip avînd o impor
tantă contribuție la realizarea 
victoriei (Ștefania Borș, acci
dentată, nu a jucat). în tabăra 
clujeană, antrenorul N. Martin 
a căutat diferite formule de e- 
chipă și de joc, dar totul a fost 
in zadar, mai ales că Magda
lena Jerebie s-a comportat sub 
nivelul obișnuit (printre alte’e, 
in repriza secundă a ratat 9 
din cele 10 aruncări din acțiu
ne încercate !). Deficitare au 
fost și conducătoarele de joc 
folosite (Paula Misăilă, Tunde 
Enyedi si Gabriela Mărginean, 
ultima fiind utilizată d>ar 6 
njinute), dar mai cu seamă au 
dăunat prea multele ratări 
(chiar și din situații foarte cla
re). Revenirea din finalul între
cerii (realizată și pe fondul u- 
nei automulțumiri premature 
din partea echipei yoința) a 
dus la micșorarea substanțială 
a diferenței, dar — produeîn- 
du-se prea tlrziu (în ultimele 5 
minute), nu a mai putut „în
toarce" rezultatul. Au marcat : 
Ștefan 30, Urogdi 14, Filip 12, 
Jugănaru 10, Gera 4, Vasile 3. 
Grecu 2, respectiv Jerebie 20. 
Kiss 14, Dragoș 12. Popa 10. 
Manasses 6, Misăilă 5, Enyedi 
1, Costanasiu 2, Șandor 2. Au 
arbitrat bine G. Dutka și Z. 
Raduly.

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
PROGRESUL STIROM BUCU
REȘTI 1—0 : 65—63 (38—41).
Ambele echipe au făcut risipă 
de efort, au alergat cit în două 
meciuri, dar, din păcate, efor
turile fizice nu au fost comple
tate cu virtuozitate tehnică și 
nici cu precizie în aruncările 
Ia coș, măcar la nivel satisfă
cător. In schimb, a stîrnit in
teres evoluția scorului. De pil
dă, în min. 30 Progresul con
ducea cu 51—46, pentru ca în 
min. 35 Politehnica să aibă la 
rîndul ei un avans (61—57) ca
re, pînă la urmă, s-a doved’t 
hotăritor pentru obținerea unei 
victorii muncite și meritate. Au 
marcat : Netolițchi 26, Prazaru- 
Mathe 18, Zidaru 10, Făgărășa- 
nu 4, lonescu 2. Moldoveanu 5. 
respectiv Lefter 22, Maringuț 
12, Alixandru 14, Divoâu 4, Ni
cola 2, Kapelovies 9. Arbitri : 
C. Dumitrache si A. Niculescu.

D. STANCULESCU 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1 : 
57—86 (28—46) și 78—75 (43—55). 
După ce au jucat slab m pri
ma zi, timișorencele s-au re
abilitat și au realizat un succes 
notabil De menționat excelen
ta evoluție a bucureșten'’elor 
în partida de simbătă. Au mar
cat : Bodea 14+21, Nagy 12+13, 
Stamin 10+11, Grădinarii 7+9. 
Blîndul 7+11, Catrina 
Neusatz 4+2, respectiv 
23+19, Cristea 26+16, 
12+18, Simioană 12+11, 
5+11, Marinache 8+0 (în min. 
25 al meciului de duminică a 
fost eliminată pentru ovirea 
intenționată a adversarei, după 
oprirea jocului). Arbitri : I. 
Szabo și D. Roșea. (Constantin 
CREȚU — coresp.).

GRUPA 7-11
CRIȘUL CSȘ 2 ORADEA — 

RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 
63—47 (43—22) și 82—73 (39—
29). Ccfrgetere : Casetti 16+15, 
Cutus 14+23,-Chvatal 4+27, res
pectiv Cîrstoiu 17+14, Siăvei 
10+17, Trică 6+11. (L Ghișa — 
coresp.).

COMERȚUL CSȘ TG. MU
REȘ — CHIMISTUL CSȘ RM. 
VÎLCEA 2—0 : 75—54 (38—34)
șl 52—50 (35—30). Coșgetere :
Mat he 32+ 25, Olasz 27 + 8, res
pectiv Petre 20+16, Manea 
14+0, lonescu 6+17. (C. ALBU- 
coresp.).

Programul jocurilor de azi : 
Sala Floreasca, de la ora 12,30: 
Academia Militară — C.S.U. 
Sibiu (m), Politehnica — Pro
gresul (I), Voința — Universi
tatea (f). Dinamo — Steaua 
(m).

Lagusis-Reit, ceea ce e foarte 
puțin la o cursă de 20 km I

Și „maratonul" băieților a 
cunoscut... suspans, multă vre
me — mai bine de 35 de kilo
metri — câștigătorul neputînd 
fi anticipat. De-abia pe ulti
mii 10 kilometri, tînărul (22 de 
ani) Constantin Dobre (format 
la Azuga de Elena Tom-Zan- 
gor 
re 
s-a 
niș . . __ __  ___  __ ____
succes, reprezentanții clubului 
A.S.A. Brașov și-au apropriat 
toate cele 3 titluri individuale 
ale seniorilor, doar ștafeta 
masculină de 4X10 km adu- 
cînd clubului Dinamo Brașov 
victoria. Pe pozițiile următoare 
un grup de 4 sportivi dinamo- 
viști, Atila Csala apropiin- 
du-se cel mai mult de învin
gător. Timpii băieților sint 
ceva mai slabi, dar ei au scu
za că spre ora prânzului, ză
pada s-a muiat considerabil, 
iar alergarea din oe în ce mai 
dificilă și : oboseala finalului de 
cursă lungă și-au spus cuvîn- 
tul.

REZULTATE TEHNICE, 20 KM, 
SENIOARE: 1. Elena Lagusis- 
Reit (Tractorul Brașov) lh00:30: 
2. Ileana Hangan (CSS Bistrița) 
lh01:03; 3. Adina Țutuian (CSS 
Sibiu) lh03:29; 4. Llvia Reit 
(Tractorul) 11106:05 ; 5. Rodica

Hoha (Gloria Bistrița) lh06:32; 
6. Angela RIșnoveanu (Tracto
rul) lh06:46; 50 KM SENIORI: 
1. C. Dobre (A.S.A.) 2h21 :54 ; 
A. Csala (Dinamo) 2h22:23; 3. 
Lungociu (Dinamo) 2h23:51;

Mitrofan (Dinamo) 2h24:39; 
C. Kope (Dinamo) 2h25:43; 6.
Boitlș (AIS.A.) 2027:29.

(această harnică truditoa
re tărîmul schiului fond) 

impus clar, printr-un fi- 
pnelungit. O dată cu aoest

M.
5. 
G.

2. 
I.
4.

Radu TIMOFTE

Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală, gazdă a u- 
nor mari competiții interne și 
internaționale, a fost la fel de 
ospitalier și cu cei aproape 80 
de tineri patinatori de viteză, 
participant! la cel de-al doilea 
concurs republican pe pistă re
dusă (111,12 m), oferindu-le 
condiții excelente de întrecere.

Disputîndu-și întîietatea după 
formula reuniunilor atletice, în 
serii de 4, 5 sau 6 alergători, 
recalificări, sferturi de finală, 
semifinale și finale la probele 
de 500, 1000 și 1500 m, majo
ritatea alergătorilor au adus 
publicului — după cum ne-a 
mărturisit obișnuitul crainic al 
concursului de atletism, Costin 
M. Mureșanu, care a oficiat și 
cu acest prilej — acea frumu
sețe plină de sevă, asemănătoa
re palpitantelor curse de at
letism din săli șl de pe sta
dioane. Temeinic pregătiți, re
prezentanții centrelor de pati
naj din Miercurea Ciuc și Cluj- 
Napoca s-au situat în prim-plan. 
ei angajîndu-se din start în 
lupta pentru un loc pe podium 
la toate distanțele din program. 
Iar cei mai buni și-au văzut 
eforturile încununate de succes, 
reușind să modifice de 30 de 
ori cele mai bune performanțe 
stabilite la concursul inaugural 
de la Tușnad-Băi și să egaleze 
două dintre actualele recorduri, 
scorul final al învingătorilor în 
clasamentele generale fiind de 
4—2 în favoarea elevilor și teh
nicienilor din orașul de reșe
dință al județului’ Harghita. 
Fiind de forțe sensibil egale, 
unii învingători pe probe au 
sosit în același timp (Ștefan 
Varga și Robert Finta la 500 m 
copii IÎ). alții au cîștigat la 
un... vîrf de patină, iar cîțiva

dintre favoriți, care în turnan
tă au apăsat prea mult pe... 
accelerator (Tunde
Emil Radu, Vilmoș Nagy — de 
7 ani, cel mai tînar concurent, 
Iulian Chiriac ș.a.), 
cînd le era lumea i

Mergind din serii 
finale din victorie 
următorii sportivi ț 
numele pe tabloul laureaților pe 
probe: Ramona Grigoraș (C.S.M. 
Cluj-Napoca) la 500 m — 60,7, 
1500 m — 3:08,8, 1000 m — 2:04,2; 
Zsolt Ballo (C.S.Ș.M. Ciuc) la 
500 m — 58,2. 1500 m — 3:02,1; 
Ștefan Moldovan (Viitorul Cluj- 
Napoca) la 1000 m — 2:01.1, la 
copii I; Gabriela vagassy (C.S.Ș. 
M. Ciuc) la 1000 m — 2:07,1, 500 
m — 62,4; Ștefan Varga (C.S.M. 
Cluj-Napoca) la 500 m — 62,6. 
Robert Finta (S.C.M. Ciuc) șl 
ștefan Varga la 1000 m — 2:06.0. 
la copii II; Erika Koos — 69,3 
șl 68,1. Eduard Novak (ambii de 
la C.S.Ș. Ciuc) — 66.9 șl 67.5 la 
500 m speranțe, care s-au între
cut tur-retur Ia proba de 
sprint. Acumulînd cele mal 
multe puncte, următorii vitezlștl 
au ocupat primele locuri te cla
samentele ' —
Grigoraș 
- 11 p. ' 
gassy —
9 P, la
10 p și 
la speranțe.

Șl acum iată-i 
noilor recorduri: 
goraș — 
1000 m, 
Ballo — 
1000 m 
copil I;
62,4 la 500 m, 2:07.1 la 1000 
Robert Finta — 62,6 la 500 
ștefan Varga șl Robert Finta — 
2:06.0 la 1000 m. Ia copii n; 
Erika Koos — 68.1 la 500 m șl 
Eduard Novak — 66,9 la 500 m.

Horvath,

, au căzut 
mai dragă, 
și pînă în 
în victorie, 

și-au Înscris

generale: Ramona
— 15 p șl Zsolt Ballo 

la copil I: Gabriela Va- 
10 p șl Ștefan Varga — 
eonii IT: Erika Koos — 
Eduard Novak — 10 p,

pe deținătorii 
Ramona Grl- 

60.7 la 500 m, 2:04.2 la 
3:08,8 la 1500 m, Zsolt 
58,2 la 500 m, 1:59,5 

șl 3:02.1 la 1500 m, 
Gabriela Vagassy

la 
la

m, 
m,

Traian IOANIȚESCU

/n etapa a 12-a a Diviziei A de rugby

SURPRIZĂ LA CLUJ-NAPOCA: CAMPIOANA ÎNVINSĂ!
In cadrul etapei a 12-a din 

Divizia A la rugby s-au dispu
tat șapte partide, restul fiind 
aminate: CSM Suceava — RC 
Grivița Roșie, Sportul Studen
țesc — Știința Petroșani, Uni
versitatea Timișoara — Farul.

SERIA I
„U“ 16 FEBRUARIE CLUJ-NA

POCA — STEAUA 10—9 (6—6)!
Surpriza etapei se explică prin- 
tr-un joc foarte bun al gazdelor. 
După ce la pauză scorul a fost 
egal, campioana a luat conduce
rea in repriza secundă, pentru 
ca, cu un minut înainte de fi
nal, Copil să aducă victoria clu
jenilor — eseu după o cursă de 
50 m! Au mal marcat Roșu — 
lovitură de pedeapsă șl 
pentru gazde, — •
Alexandru — 
doi — drop, 
reșteanul Gh. 
ZAR, coresp.)

RULMENTUL
SIBIU 7—0 (3—0). 2 000 de spec
tatori au aplaudat succesul me
ritat al localnicilor, realizat prin 
punctele lui Floricică — drop, 
V. Holban — eseu. Arbitru: M. 
Vătui, din București (M. PAIU, 
coresp.)

TC IND. MIDIA — LOCOMO
TIVA PAȘCANI 34—4 (16—4).
Victorie clară. Au Înscris Blaj, 
Călin, Matei, Barabanclu, Ancfl 
— eseuri, Călin — 3 transfor
mări, l.p., Gheorghe — drop, 
transf., respectiv Nichifor — 
eseu. A condus Șt. 
din București. (C.

* coresp.)

drop 
Călnaru — eseu, 

transformare, Co- 
A condus bucu- 
Iluștiu. (OL LA-

BțRLAD CSM

Țuțuianu și Gh. Dărăban per- 
mițîndu-șl să joace fără cîțiva 
internaționali — chiar căpitanul 
naționalei, Paraschiv, a intrat în 
repriza a doua —, echipa din 
șos. Ștefan cel Mare atacă un 
registru ofensiv bogat, constru
ind parcă cu mal multă dezin
voltură decît o făcea în edițiile 
precedente. Așa a fost șl sîm- 
bată, cind dlnamoviștli au jucat 
avîntat, frîngînd rezistența ad
versarilor mal cu seamă după 
pauză, reușind, cînd era cazul, 
să stăvilească orice acțiune a a- 
cestora. S-a ajuns astfel la sco
rul etapei. Prin nouă eseuri, 
semnate de C. Popescu 3 (din 
nou fostul bober și-a etalat vi
teza șl abilitatea), Petre, Mar- 
ghescu, Aldea, Paraschiv, Tutu- 
nea (mereu mai sigur, un foar
te serios contracandidat, pen
tru... Paraschiv, la tricoul cu 
numărul 9 al naționalei), Podă- 
rescu. Acesta din urmă a ară
tat o formă, o siguranță ce 
l-au impus cîndva selecționeri
lor reprezentativei: opt transfor
mări plus două lovituri de pe
deapsă, din unghiuri
Pentru IMGB a punctat Stancu, 
din lovitură de pedeapsă. Pe fa
ză, la debutul în „A“, arbitrul 
bucureștean L Vasile.

Geo RAEȚCHJ

HIDROTEHNICA FOCȘANI 
RAPID 13—13 (0—7). Partidă
un final dramatic: 
conduceau cu 13—0 te 
Realizatori: Mihal — 3 
hailă — eseu pentru 
Dumitru — 2 eseuri, 
— l.p. și transformare. A arbi
trat constănțeanul FI. Zamflres-

cu 
bucureștenii 

mln. 60! 
l.p., Mi- 
localnicl, 
Gheorghe

'*) Penalizată cu 2 puncte.

CU.. (V. MANOLIU coresp.)
1. DINAMO 12 11 0 1 456- 84 34
2. Farul 11 9 0 2 449- 54 29
3. Șt. B.M. 12 7 0 5 143- 97 26
4. Cont. Bz. 12 5 1 6 119-181 23
5. Poli. Iași 12 5 1 6 185-122 23
6. Gl. Arad 12 5 0 7 109-186 21»
7. Rapid 12 4 2 6 99-210 21*
8. IMGB 12 3 1 8 91-338 19
9. Hidr. Fcș. 12 3 1 8 94-302 19

10. Univ. Tim. 11 4 0 7 94-265 17«*
• ) Sancționată cu 1 punct

diferite.

I
I
I
I
I
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F.C.M. 
„U" C

Sta di 
timp f. 
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Divizia Z

TEXTILA IAS ZALAU ÎN!!

3-6, 
Stingă 

Popa 
Bîră

Kădulescu,
POPA,

IMGB 
Cu un 
loros) ca oricînd, antrenorii

1. STEAUA 12 10 0 2 471- 88 32
2. CSM Sibiu 12 8 1 3 207-129 29
3. Rul. BIrlad 12 6 0 6 129-170 24
4. Șt. Petroș. 11 6 0 5 110-139 23
5. Griv. Roșie 11 5 1 5 161- 87 22
6. „u- 16 Feb. 12 5 0 7 109-226 22
7. TC IND. 12 5 0 7 121-239 22
9. Loc. Pașc. 12 4 0 8 106-293 20
9. CSM Suc. 11 4 0 7 141-129 19

10. Sp. Stud. 11 4 0 7 113-168 19
SERIA A II -0 1

— DINAMO 3—58 (0—18). 
lot mal numeros (șl va- 

‘ ' I.

• Ieri a plecat la Sydney o 
selecționată de rugby în 7 care 
va lua parte la un mare turneu 
organizat de federația australi
ană de specialitate. Au făcut 
deplasareaî V. Ilcă, M. Moț, H. 
Dumitra?. ML. Zafiescu, R. Se-

contactoarb buzău — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
6—9 (6—0)! Un meci frumos, In 
care flecare echipă a dominat 
cite o repriză. Au marcat Go- 
moescu — l.p. șl drop pentru 
gazde. Rădol — eseu. Cantea — 
drop, Bucșe — transformare. A 
arbitrat P. Barbu, din Bucu
rești. (D. SOARE, coresp.)

GLORIA PTT ARAD — POLI
TEHNICA IAȘI 8—6 (8—3)! JOO
disputat, victorie aplaudată a 
arădenilor, care au reușit două 
eseuri, prin Corduneanu șl Chl- 
rlță. Pentru oaspeți a înscris 
Mititelu — drop și l.p. A con
dus bucureșteanul FL Duda. (N. 
STRAJAN, coresp.)

Prima etapă a Diviziei A fe
minine de handbal, turul n (pe 
grupe valorice), a fost marcată 
de victoria, la București, a echi
pei Textila din Zalău, în dauna 
Confecției, părăsind astfel ulti
mul loc al clasamentului.

MASCULIN, GRUPA 1-6

Anton, D.
Gh. Vilrza-
trei sferturi,

V.
os, 
hi,

Om tremor) șl ing.

men (înain' -
Neaga, A. 
ru și A.
Ion Țuțulanu
Viorel Moraru, vicepreședinte al 
FRR, conducătorul delegației.

„ALEARGĂ PENTRU SĂNĂTATEA TA!"
(Vrmare din pag. 1)

încheiat crosul, au mai luat un 
„supliment" de sănătate aler- 
gînd și pe pantele din vecină
tatea traseului — toată lumea 
s-a simțit excelent!

Așadar, duminică s-a consu
mat întîia ediție cu „dovezi de 
participare" din cadrul crosului 
„Aleargă pentru sănătatea ta !" 
Le-au primit sute de competi-

tori, pionierii școlilor din mai 
toate cartierele, elevii liceelor 
„Spiro Haret" (venițl cu pro
fesoara de educație fizică Lo
relei Răduț), Economic nr. 2", 
unitate de învățămint de atitea 
ori premiată pentru succesele 
in sport (șefa Catedrei de edu
cație fizică — prof. Elena Po
pescu), numeroase alte școli și 
asociații sportive din Întreprin
derile șl instituțiile bucurețtene.

Rapid București — Hidrotehnica 
Constanța 15—15 <6—11). Echipa 
vizitatoare nu s-a lăsat prea 
mult invitată șl a trecut la 
cîrma jocului, conducted In mln. 
28 cu șase goluri (11—5), te urma 
unei organizări superioare a jo
cului și a unei apărări ferme. 
In partea a doua a meciului, 
rapMistele au Intrat hotărâte să 
schimbe soarta partidei, atacu
rile lor au fost din ce In ce 
mal judicios elaborate, ele reu
șind să egaleze (13—13, min. 50 
șl 14—14, mln 55). într-un final 
încins, după ce Adriana Stanciu 
aduce avantaj pentru bucureș- 
tence — 15—14, min. 56 (pentru 
prima oară te meci), Estera 
Carapetru, cu numai 30 de se
cunde înainte de fluierul final, 
readuce egalitatea, echitabilă 
după perioadele de dominare. Au 
marcat : Grlgore 5, Dobre 5, 
Stanciu J, Vasile șl Ignat cite un 
gol (R), respectiv Cazacu 6, E. 
Carapetru 4, Motoșcă șl Mlhăi- 
Iescu cite 2, Constantin 1. Au 
arbitrat bine Gh. Mihalașcu 
(Buzău) și AL Isop (Pitești).

Mihail VESA

Rulmentul Brașov — Chimistul 
Rm. Vîlcea 21—17 (10—10).
Brașov, 16 (prin telefon). Cu 
un final decis in ultimele 4 mi
nute de joc, cind au' reușit 1 
goluri consecutive (Oancea, 
Neică șl Beschl), desprinzindu-se 
la 19—16, de la 16—18, Rulmentul 
Brașov a ctștlgat derbyul cu 
Chimistul Rm. Vîlcea : 21—17
(10—10). Superioritatea Rulmen-

tulul 
cele 
tabela 
doar 
al 5 
marca 
56, ci 
fulger 
finalu 
5 gol 
doar i
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START [CU REZULTATE - SURPRIZĂ] ÎN RETURUL DIVIZIEI B
SERIA I ----------------------------------------- - ---------------------- ------- --------------------

I etapei nr. 20 a Diviziei A

ASIUNII SUPORTERILOR
1 (0) 
o

i bun; 
tori — 
poar- 

i'arcat:

■ BA- 
Man- 

urece). 
Irgărit 
CRA-

aval — 
3CAN, 
In. 8C 
IAN — 

(min.

:: C.
Pop 

ulescu

parti- 
i si 

ne 
ero

rilor... 
ă era 
-unta- 
ză de 
lansat 
nd cu 
lici o 
bmți“ 
jtitele 
ceva : 
la ră- 

care 
niște 

1. 5 și 
(m’n.

le gol 
irnicit 
!d și 
nă la 
să-și 

rumul 
bătut.

în tentativa de a rămîne în 
Divizia A.

Cea de a doiua repriză a fost 
ceva mai vie. brașovenii ata
cind mai decis, iar clujenii ie
șind din apărare (ce frumos 
legau pasele între ei !), toarte 
rapid. Nici in această parte a 
partidei n-a crescut interesul 
pentru poartă. Cu o excepție : 
a venit acel minut 73, amintit 
la începutul cronicii, cînd, în 
sfîrșit, a fost o fază si un gol : 
intr-o aglomerare în jumătatea 
de teren a clujenilor, CRA
MER a pornit in slalom de pe 
partea stingă, a driblat trei ad
versari si, din coltul careului 
dc 16 m a trimis balonul in 
coltul opus al porții lui Caval, 
care, deși a ieșit în întîmpi- 
nare, n-a putut evita golul: 
1—0 pentru F.C.M. Brașov. 
Consemnăm Victoria meritată 
a gazdelor (mult mai active), 
menționăm jocul, pe atacuri, 
foarte frumos al clujenilor și 
ne... mirăm cum de intr-o 
partidă de campionat atacurile 
să fie atît de anemice (și de 
puține) !

Modesto FERRARiNl

CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA 19 15 3 1 36- 9 33
2. Sp. Stud. 19 11 6 2 43-18 28
3. Dinamo 19 11 4 4 30-14 26
4. „U” Craiova 19 11 3 5 22-16 25
5. Petrolul 19 6 9 4 18-21 21
6. Corvinul 19 9 2 8 47-24 20
7. „Poli” Tim. 19 9 1 9 36-32 19
8. F.C. Argeș 19 7 5 7 18-22 19
9. Chimia Rm. V. 19 8 2 9 23-22 18

10. Gloria 19 7 3 9 25-25 17
11. Cj.-Nap. 20 7 3 10 21-24 17
12. S.C. Bacău 19 8 0 11 26-29 16
13. F.C.M. Bv. 20 7 2 11 13-40 16
14. F.C. Olt 19 5 5 9 20-28 15
15. A.S.A. 19 6 3 10 16-25 15
16. Rapid 19 6 3 10 21-32 15
17. Victoria 19 4 6 9 18-28 14
18. F.C. Bihor 19 3 4 12 16-40 10

-RAPID BUCUREȘTI 2-3 (1-1)
Giu- Stan (min. 24) și D. Sava (min. 

miori 55).
-a di- Arbitrul M. Constantinescu a 
irești. condus formațiile : LOTUL

Gh. U.E.F.A. : Șerban .— Bejenaru,
■a a Stroia, Gh. Popescu, Pc\jar — 

.tur- Sabău, D. Sava, Stan — Nuță, 
irmde Chebac, Negrău. Au mai jucat:
trico- Prunea, D. Petrescu, Oloșutean,
con- Răducanu, Jercălău, Mitici,

șteni- Tcodorescu, Sedecaru si Costă-
l“-lui. chescu ; RAPID : Toader —

3_3 Marinescu, Grigore, Cîrstea,
,rt.ntp Bacoș — Goanță, Agiu, Cîrlan, 

, . St. Popa — Damaschln II, Ma
ro), nea. Au mai fost folosiți : Too- 

(min. dorescu, Țiră, Dumitru. (C. 
oectiv Mihai).

POLITEHNICA IAȘI - METALUL PLOPENI 2-0 (0-0)
IAȘI, ÎS (prin telefon). încă 

din start studenții își arată in
tențiile ofensive, printr-un Joc 
ordonat la mijlocul terenului, 
direcționîndu-și atacurile spre 
buturile metalurgiștilor, obligîn- 
du-i pe aceștia la o apărare în 
zonă. „,Poli“ își păstrează pozi
țiile avansate în teren, își creea
ză multe ocazii dar, rînd pe rînd 
Burdujan (min. 4 șl 26), Fllip 
(min. 6), Munteanu (min. 10), 
Agachl (min. 18) și Stăncioiu 
(min. 25) ratează bune ocazii. 
Presiunea gazdelor este evidentă, 
dar nici șuturile violente ale lui 
Stăncioiu (min. 44 șl, mal ales, 
min. 45) nu-1 pot învinge pe por
tarul Bojoagă, excelent în aceas
tă repriză.

Repriza secundă are, în Unii 
mari, aceleași coordonate, intra
rea în Joc a lui Florean aduce 
un reviriment în atacul ieșeni
lor în min. 71, la un fault pe

F. C. CONSTANȚA - DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 5-0 (3-0))
CONSTANȚA, 16 (prin telefon). 

F.C. Constanța a imprimat un 
tempo rapid încă din primele mi
nute ale partidei, obligîndu-șl 
adversarul să se apere supranu- 
meric. Tn aceste condiții, con- 
stănțenii au creat nenumărate 
breșe în sistemul de apărare ad
vers, înscriind cinci goluri șl ra- 
tînd tot atîtea situații favorabile. 
Echipa locală a deschis scorul 
destul de repede : în min. 3, la o 
acțiune ofensivă creată de Funda, 
fundașul CAMUI s-a infiltrat 
printre apărătorii gălățeni șl a

SERIA A Il-a------------------------------
PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI - GAZ METAN MEDIAȘ 0-0

Meci dominat de la un capăt capul, dar aceasta se duce in
la altul de echipa bucureșteană, 
însă lipsa de precizie șl pripeala. 
atacanțllor au făcut ca tabela de 
marcaj să nu se modifice plnă 
la sfîrșitul meciului. Astfel, în 
min. 8, la centrarea de pe stingă 
a lui Florin Grigore, Marin șu- 
tează. din interiorul careului, 
peste „transversală". Dar au exis
tat șl alte ocazii (min. 12, 14, 15. 
18, 19, 21 etc.) In care atacanțli 
echipei gazdă nu reușesc, din po
ziții favorabile, să introducă min
gea în poartă. în tot acest timp. 
Gaz Metan se apără cu toată e- 
chipa, păstrînd In față doar pe 
Țigla rlu.

După pauză același aspect al 
jocului : dominare copioasă a 
gazdelor, apărare fermă a oaspe
ților, ieșind tn evidență trei mo
mente importante : tn min. 60 
Fi. Grigore, aflat in careul mic 
al oaspeților, lovește mingea cu

CARPAȚI MIRȘA - C. S
MIRȘA, 16 (prin telefon). Pri

mele 45 de minute au aparținut 
aproape tn totalitate „ll"-lul 
gazdă care și-a masat adversarii 
în propria Jumătate de teren. 
Foarte puținele contraatacuri ale 
oaspeților sînt stinse cu ușurință 
In preajma careului. In min. 37, 
Volculeț reia nejenat, cu capul, 
tnsă portarul Vaslle parează. Dar 
numai peste două minute fază 
parcă trasă la indigo : centrare 
de pe dreapta, reluare eu capul 
a aceluiași VOICULEȚ șl 1—0

partea dreaptă, Filip execută ex
celent în afara careului mare, de 
unde AGACHI printr-o execuție 
de excepție înscrie imparabil. 
După gol oaspeții se văd mai 
mult în atac, echilibrează jocul, 
dar cei care marchează sînt tot 
ieșenii, in min. 84. cînd CONSTAN
TIN „taxează” prompt o greșeală 
a metalurgiștilor, consfințind vic
toria finală. A arbitrat foarte 
bine N. Voînea (București) ur
mătoarele formații : „POLI” :
DOHOT - Paveliuc, ANTON. 
CIOCÎRLAN, Munteanu — A- 
GACHi, stăncioiu (min. 46 Flo
rean), Constantin — FILIP, V. 
Radu (min. 72 M. Radu), BUR
DUJAN ; METALUL : BOJOAGA 
— Popa, Andrei (min. 30 SAFTA), 
Gabel (min. 75 Crîngașu), Miha- 
lache — Savu, D. Preda, TOMA. 
Argăseală — Matei, P. Preda.

Florin SANDU

finalizat. Spre sfîrșitul primei 
reprize, F.C. Constanța s-a des
prins hotărîtor : DINU (min. 35) 
a marcat după executarea unei 
lovituri libere, iar în penultimul 
minut al reprizei, FUNDA, din- 
tr-o acțiune personală, a ridicat 
scorul la 3—0. După pauză, F.C. 
Constanța a dominat perioade 
îndelungate și, firesc, a mai în
scris două goluri : IOVĂNESCU 
(min. 70) din lovitură de la 11 m. 
(Ciobanu l-a faultat în câreu pe 
Purcăreață) șl BATRÎNEANU 
(min. 87) a sancționat prompt o

„transversală", lroslndu-se o ma
re ocazie ; în min. 66 la o cen
trare de pe stingă, portarul Mun
teanu ratează Intercepția $1 Po
pescu, din 6 m, cu poarta goală, 
lovește defectuos, cu capul, ba
lonul, acesta dueîndu-se pe lîngă 
poartă ; tn final, la unul dintre 
puținele sale contraatacuri. Gaz 
Metan trece pe lîngă o mare o- 
cazle (min. 88). A arbitrat foarte 
bine D. Bucluman (Timișoara). 
PROGRESUL VULCAN : Gtrjoabă
— Popescu, Beldie (min. 59 Stoi
ca), Purdea, MEZAROȘ, ENE, 
Bolborea, Niță — Marin (min. 58 
Stolchlță). FI. Grigore. Llvcluc. 
GAZ METAN : MUNTEANU — 
Potor, Biro, CULA, Moș — ALO- 
MAN, Dulău, Szakacs, Harbădă
— ȚIGLARIU, Cloflcă (min. 87 
Purenclu).

Alexandru POPESCU

. TÎRGOVIȘTE 2-0 (1-0)

pentru Carpați. La reluare for
mația oaspete lasă la cabină un 
mijlocaș șl suplimentează linia 
de atac cu experimentatul GIngu. 
Tlrgoviștenll forțează egalarea, 
au minute bune de Joc frumos 
șl incisiv, dar cele mai mari o- 
oazii de gol aparțin tot gazdelor. 
In min. 48 Voiculeț șutează cu 
boltă de la circa 40 m, peste 
portarul ieșit, dar balonul întîl- 
nește „transversala". în min. 60 
Fățan șutează periculos de la 
16 m. Cel de al doilea gol ie 

greșeală a apărătorilor gălățeni. 
A arbitrat foarte bine Jean Gra
ma (București) următoarele for
mații : F.C. CONSTANȚA î Ră- 
uță — Purcărea, Buduru, DINU. 
CAMUI — Manea. Iovănescu, Po
povic! (min. 52 Gache), Udricâ 
(min. 68 Purcăreață) — FUNDA. 
BATRÎNEANU; DUNĂREA C.S.U. î 
Stamate — Ciurea (min. 46 Com- 
șa), Chercheș, BORALI, Teohari
— Ciobanu, Lupu, BALABAN 
Oprea (min. 46 Tararache) — 
Ragea. Diaconescu.

Pompiliu VîNTILA
OLIMPIA RIMNICU SĂRAT — 

ARIPILE BACĂU 2—1 (2—0):
Roșu I (min. 26) și Neculcioiu 
(min. 28), respectiv Grlgoraș 
(min. TI).

OȚELUL GALAȚI — F.C. PRO
GRESUL BRAILA 4—0 (2—0) :
Valșcovlcl (min. 7 — penalty și 
65), Hanghiuc (min. 45), Burcea 
(min. 87).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI
— C.F.R. PAȘCANI 1—1 (0—1) :
Plsău (min. 58) pentru Praho
va, respectiv Dumltrlu (min. 39).

CHIMIA FĂLTICENI — DELTA 
TULCEA 2—0 (1—0) : PopcSCU
(min. 21 și 62).

C.S. BOTOȘANI — STEAUA 
MIZIL 3—1 (2—0): Ciobanu (min. 
1), Șofran (min. 13 — penalty), 
Rîznlc (min. 87), respectiv Ga
leș (min. 69).

C.S.M. SUCEAVA — DUNĂREA 
CALARAȘI 3—1 (2—1): Dărman
(min. 17). Sfrțjan (mim. 18), Ca- 
șuba (min. 68), respectiv Cata- 
nă (min. 16).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — MI

marchează în min. 85 : VOICU
LEȚ pătrunde frontal, driblează 
șl portarul ieșit tn intimpinare 
șl Înscrie tn poarta goală. Arbi
trul Gr. Macavel (Deva) a con
dus foarte bine formațiile : 
CARPAȚI: CIOLACU — Schwartz. 
Purima, FOTACHE, Armeneanu
— Badea, Constantinescu (min. 67 
Stîngaciu), I. ION (min. 75 Ga
che), Pană — Fățan, VOICULEȚ. 
C.S. TÎRGOVIȘTE : Vaslle — Nl- 
culescu, S. DUMITRESCU, Ene. 
PITARU — Vișan (min. 46 Gîn- 
gu), Niculcea, petruț — D. Du
mitrescu, Chiriță, Ploaie.

Mihai CIUCA

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MO RENI — I.C.I.M. BRAȘOV 
1—0 (1—0): ștefănescu (min. 34).

TRACTORUL BRAȘOV — 
IJWJĂ.S.A. SF. GHEORGHE 4—0 
(2—0): Moarcăș (min. 25 șl 54), 
A. Neagu (min. 37), Hintea 
(min. 70).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — CHI
MICA TÎRNAVENI 3—2 (2—2) :
Coldea (min. 28 șl 42), Rotar 
(min. 88), respectiv Cenan (min. 
16), Marton (min. 25).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
MUSCELUL CIMPULUNG 3—0 
(3—0): Pestrița (min. 1 și 40), 
Badu (min. 30).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 2—0 
(0—0): Dumitrache (min. 59), 
Udrea (min. 77).

SP. MUNCITORESC SLATINA
— MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 0—0.

NERUL VATRA DORNEI 4—2 
(2—0): Roșea (min. 8). Amar- 
ghioalei (min. 18 și 70), Chertic 
(min. 82). pentru Ceahlăul, Ghl- 
țescu (min. 57 — penalty), Me- 
nașchin (min 60).

Relatări de la T. Budescu, T, 
Siriopol, 1. Tănăsescu, D. Cră
ciun, Th. Ungureanu, I. Mîn- 
drescu, C. Rusu.

1. OTELUL GL. 18 14 2 2 46-10 30
2. „Poli” Iași 18 12 4 2 25-10 28
3. F.C. C ța 18 9 4 5 27-13 22
4. Dun. C.S.U. 18 8 4 6 21-19 20
5. C.F.R. Pașcani 18 6 6 6 23-21 18
6. C.S.M. Sv. 18 7 4 7 20-20 18
7. Cehlăul P.N. 18 8 2 8 20-21 18
8. Steaua MizD 18 8 2 8 23-25 18
9. C.S. Botoșani 18 7 3 8 18-19 17

10. Prahova 18 7 3 8 18-24 17
11. OI Rm. S. 18 6 5 7 16-23 17
12. F C. Prog. Br. 18 7 2 9 21-19 16
13. F.C.M Delta 18 8 0 10 18-2.3 16
14. Chim. Fălt. 18 7 2 9 20-29 16
15. Dunărea CI. 18 4 7 7 14-23 15
16. Met. Plopeni 18 6 2 10 25-26 14
17. Min. V D. 18 5 2 11 16-30 12
18. Aripile Bacău 18 3 6 9 19-35 12

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 martie) • Steaua Mizll — Pra
hova CSU Ploiești (1—3), Meta
lul Plopenl — FC Constanța 
(0—1), FC Progresul Brăila — 
CSM Suceava (1—2), Aripile Ba
cău — Chimia Fălticeni (0—4), 
FCM Delta Tulcca — Ceahlăul 
Piatra Neamț (1—2), Minerul Va
tra Dornei — Olimpia Rm. Sărat 
(0—1), Dunărea CSU Galați — 
CS Botoșani U—2), C.F.R. Paș
cani — Oțelul Galați .(1—3). Du
nărea Călărași — Politehnica 
Iași (1—3).

AVINTUL REGHIN — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—1 
(0—0): Czog (min. 62), Nag. 1 
(min. 85), respectiv Firănescu 
(min. 71).

Relatări de la Gh. llinca. C. 
Gruia, I. lonescu, A. Soare, S. 
Manafu, D. Mihail, L. Maior.

1. FLACARA 18 11 4 3 22-12 26
2. Prog. Vulcan 18 9 6 3 35-14 24
3. C.S. T-viște 18 9 4 5 29-14 22
4. A.S. Drobcta 18 9 3 6 24-19 21
5. Tractorul 18 7 5 6 23-19 19
6. Carpați Mîrșa 18 9 1 8 27-25 19
7. Chimica 18 7 3 8 30-23 17
8. Gaz Metan 18 8 1 9 25-21 17
9. Automatica 18 7 3 8 24-29 17

10. Sp. Munc. 18 7 3 8 19-26 17
11. I.M.A.S.A. 18 7 3 8 19-30 17
12. Av. Reghin 18 7 3 8 20-34 17
13. Electroputere 18 7 2 9 36-29 16
14. Șoimii I.P.A. 18 6 4 8 28-28 16
15. Mec. Fină St. 18 6 4 8 28-31 16
16. Muscelul 18 8 0 10 21-28 16
17. I.C.I.M. Bv. 18 7 1 10 27-28 15
18. I.C.S.I.M. 18 5 2 11 13-40 12

ETAPA VIITOARE (duminică
23 martie): Gaz Metan Mediaș — 
Avintul Reghin (0—2), Muscelul 
Clmpulung — Șoimii IPA Sibiu 
(1—6), Mecanică Fină Steaua 
București — Flacăra Automeca- 
nlca Moreni (0—2), I.C.I.M. Bra
șov — Progresul Vulcan Bucu
rești (1—4), I.C.S.I.M. București 
— Carpați Mirșa (0—5), I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Automatica 
București (2—5), Chimica Tîr- 
năvenl — Tractorul Brașov 
(1—2), C.S. TIrgoviște — Sp.- 
Muncitoresc Slatina (1—2), Elec- 
troputere Craiova — A.S. Dro- 
beta Tr. Severin (0—2).

feminin
SERIA A IlI-a -------------------

JIUL PETROȘANI - C.S.U.T. ARAD 2-0 (0-0)

'FECJU, LA BUCUREȘTI!
oven- portar (Raveca Ccșarca) atent
i pe șl inspirat, atacuri tăioase, de-
nlstul clanșate din multe Intercepții șl,
JCisiv în final, o victorie categorică —

l-a am definit astfel evoluția forma-
mln. țlel aflată pe... ultimul loc al

aatac clasamentului, Textila, Iar pe
îă la de altă parte jocul fără orizont,
iscrle bătrînesc, greoi, al handbalistelor
ncele bucureștene șl, firește, eșecul

care se contura chiar mal ca- 
for- tegoric (10—20, min. 47, 11—21,

[ariei min. 48). Au marcat : Grlgoraș
hlpel 6> Hăvirneanu 4, Măiureanu 4,

joc. M- Arvatv 2 șl S. Arvatu 1 (C),
Bloju respectiv Mican 6, Suhai 6, Po-

dln Pan 5, Santa 2, Morar, Petrar
fru- 5i E. Marian dte 1. Arbitraj

bun : Gh. Dumitrescu — C.
rașo- Cristea (ambii din Constanța),
două (ăl. V.).
ilulul Dorobanțul Ploiești — Mureșul 
crls : IMATEX Tg. Mureș 20—20 (16—14).
incea Au marcat : Bănică 5, Mocanu 4, 
eanu Birzu 3, Ralcu 3, Anton 3, Mari- 
men- nescu și Curea dte 1 pentru 
eanu Dorobanțul, respectiv Mozsi 8,

Ro- Laszlo 5, Bărbat 2. Blro 2,
Bucluman 2, Catană 1. (O. Băl- 

. ia- teanu — coresp.),
din CSM Independența Sibiu — Ra

ionul Săvlneștl 30—16 (16—8).
:u Marcatoare : Coșulschl 8, Hamza 

8. Oltețeanu 4, Rău 4, Mohanu 2, 
Iași Paștiu 2, Ciontea și Gros cite 1 

rîrcă pentru sibience, respectiv Inilșca 
unea 8, Enea 2, Florea 2, Tătaru 2, Bră- 
irvas nuț și Chirică cite 1. (1. lonescn 

5. — coresp.).
* 3, 
eanu 
cu —

xtila 
lublă 

din 
bun, 
sivă, 

un

PETROȘANI, 16 (prin telefon). 
O primă repriză albă tn care 
am reținut clteva bune ocazii ale 
gazdelor — Mulțescu (min. 10, 
șut violent din colțul careului 
mic, scos miraculos de Lovaș in 
corner, și min. 25 — reluare
splendidă, cu capul, din plonjon, 
dar peste „transversală") șl Bă- 
luță (min. 38 și 42, șuturi din 
Interiorul careului care au greșit 
de puțin ținta). La rîndul ei, șl 
U.T.A. a avut două bune ocazii 
de a deschide scorul prin Cura 
(min. 9 — scăpat pe contraatac 
șutează afară din poziție exce
lentă) și Țîrlea (min. 42 — „luft" 
din 4 m de poarta Iul Homan). 
La reluări, avlnd o linie me
diană În zl foarte bună șl In 
Mulțescu un „cap limpede", Jiul 
are un forcing de 20 de minute 
in care șl Înscrie golurile victo
riei prin GAMAN (min. 49 — șut 
Ia firul ierbi! după ce Mulțescu 
executase o lovitură liberă de la

II m) șl LASCONI (min. 62 — 
acțiune pe cont propriu de la 
centrul terenului, 11 „pierde" pe 
drum pe Bubela, căpitanul echi
pei arădene, șl Înscrie plasat, tn 
colțul lung. Șl astfel, Jiul ob
ține o victorie absolut meritată 
șl mult aplaudată de lnimohsa 
galerie potroșeneană. Dar șl des
pre U.T.A. se poate spune că a 
avut o prestație la fel de apre
ciată, Arbitrul Vaslle Anghelolu 
(București) a condus bine forma
țiile : JIUL : Homan — V. Popa 
(min. 71 Florescu), Szekely, Mer- 
15, P. GRIGORE — GAMĂN, 
STANA, MULȚESCU — BALUȚĂ, 
Vancea, LASCONI ; C.S. U.TA. : 
LOVAȘ — Bubela, Filip, Lucacl, 
Bogdan — Csordas (min. 76 Che- 
regi), BÎTEA, Mlhalache — 
CURA, Ținea, Vuia (min. 87 Vă- 
rășăndean).

Aurel PĂPĂDIE

C.S.M. REȘIȚA - ÎNFRĂȚIREA ORADEA 1-1 (0-0)
REȘIȚA, 16 (prin telefon).
Reșlțenll au avut încă din start 

inițiativa, au înceroat prin pase 
succesive să dlzloce „blocul" 
defensiv orădean, bine așezat în 
teren, dar a lipsit pasa decisivă. 
In asemenea condiții, fazele de 
poartă au fost rare, singura mal 
fierbinte fiind cea din min. 7, 
cînd mingea expediată cu capul 
de Jacotă a „șters" bara aproape 
de vlnclu. O cu totul altă față 
va avea jocul după pauză. Im
pulsionați de Hodină (Inspirat 
introdus In teren) șl de Portlk 
(cel mal bun jucător în acest 
meci), gazdele combină tot mal

eficient șl golul „cade" destul de 
repede : în min. 52 : Ștefănescu 
centrează perfect, din viteză, și 
PORTIK reia imparabil, de la 
16 m, sub bară. In min. 60, 
Vldescu îl „scoate" din poartă pe 
Boitor, dar Hodină ajunge tirzlu 
la minge, ca șl Ștefănescu în 
min. 65. Oaspeții Ies șl el mai 
curajos la atac șl primul lor șut 
pe poartă, în min. 74, înseamnă 
golul egalizator : Ghitaș insistă 
la o minge, centrează înapoi șl 
MUNTEANU reia puternic în 
plasă. în minutele rămase 
plnă la sfîrșit, reșlțenll se ma
sează cu tot efectivul în terenul

DE LA I. D. M. S
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduoe la cunoștința celor 

Interesați că numai plnă la 31 martie 1986 se 
pot transfera la autoturismul OLTCIT CLUB 
cumpărătorii care au depus banii la C.E.C. In 
cont pentru autoturism anterior datei de 31 mar
tie 1933.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărăto
rilor la magazinul auto I.D.M.S. București, str. 
Valea Cascadelor nr. 24, sector 6, telefon 78 26 46 
— interior 153, 162.

Livrarea autoturismelor OLTCIT CLUB se face 
de la magazinul auto I.D.M.S. CRAIOVA, ime
diat după efectuarea înscrierii prin transfer.

advers, dar nu mal reușesc să 
înscrie. Arbitrul D. Avrigeanu 
(București) a condus foarte bine.

C.S.M. : Roșea — Vldescu (min. 
63 Dozsa), Zah, UȚIU, Telescu — 
Cojocaru, Sctntele (min. 46 HO
DINA) PORTIK, Cr. Alexandru 
— Ștefănescu, JACOTĂ. ÎNFRĂ
ȚIREA : Boitor — Fodor, SZUCS, 
Pal fi, NIȚU — Dubovan, SALĂ- 
GEAN, Munteanu, Slmuț — Kul- 
csar, Pușcaș (min. 71 Ghitaș).

Călin STERESCU
F.C. MARAMUREȘ BAIA MA

RE — AURUL BRAD 2—0 (1—0): 
D. Moldovan (min. 16), Tuîba 
(min. 58).

GLORIA BISTRIȚA — UNIREA 
ALBA IULIA 4—1 (2—1): Florea 
(min. 27 șl 48), Nlcolae (min. 
31), Roman (min. 74), respectiv 
Popa (min. 21).

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL LUPENI 3—0 (1—0): Or- 
hldan (min. 38), Szllagyi (min. 
48 — penalty). Melnlc (min. 19).

MUREȘUL DEVA — C.I.L. SI- 
GHET 5—0 (1—0): Vldlcan (mîn. 
31), Valasutean (min. 51), ște
fănescu (min. 64 șl 72), Tlrchl- 
necl (min. 76 — penalty).

ARMATURA ZALĂU — META
LUL BOCȘA 2—0 O—0): Crișan 
(min. 45), Predeanu (min. 63 — 
penalty).

MINERUL CAVNIC — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (1—0) î Sitar

(min. 18), Butu (min. 85), Rus 
(min. 88).

STRUNGUL ARAD — MECA
NICA ORAȘTIE 0—0.

Relatări de la A. Crișan, I. 
Toma, z. Kovacs, I. Jura, I. 
Domută, M. Palcău, Gh. Mor- 
măilă.

1. JIUL 18 13 2 3 32-11 28
2. Gloria B-ța 18 11 3 4 44-13 25
3. F.C. Maram. 18 10 5 3 29-10 25
4. Olimpia S.M. 18 9 3 6 36-24 21
5. Min. Cavnic 18 9 1 8 28-25 19.
6. C.S.M. Reșița 18 7 4 7 21-18 18
7. C.S. U.T.A. 18 9 0 9 24-24 18
8. Mureșul Deva 18 9 0 9 22-26 18
9. C.LL. Sighet 18 8 2 8 20-28 18

10. Met. Bocșa 18 7 3 8 23-36 17
11. Strungul 18 6 4 8 25-25 16
12. Mec. Orăștîe 18 6 4 8 27-30 16
13. Aurul Brad 18 7 2 9 16-21 16
14. C.F.R. Tim. 18 < 3 9 17-20 15
15. Armătura 18 6 3 9 15-28 15
16. Unirea A.I. 18 7 0 11 24-37 14
17. înfrățirea 18 4 5 9 12-20 13
18. Mim. Lupeni 18 5 2 11 13-32 12

ETAPA VIITOARE (duminică
23 martie): Aurul Brad — Mi
nerul Cavnic (0—1), Unirea Alba 
Iulla — Strungul Arad (2—4), 
înfrățirea Oradea — Mureșul 
Deva (0—1), Metalul Bocșa — 
F.C. Maramureș Bala Mare 
(1—5), Minerul Lupeni — C.S.M. 
Reșița (1—1), C.S.U.T. Aa-ad — 
Gloria Bistrița (0—8), Mecanica 
Orăștie — Olimpia Satu Mare 
(2—4), C.F.R. Timișoara — Jiul 
Petroșani (0—1), C.I.L. Slghet — 
Armătura Zalău (1—1).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
« NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA „LOTO" 
DIN 16 MARTIE 1986: FAZA I : 
Extragerea I: 69 51 40 42 46 37 
35 78 6; extragerea a n-a: 21 18 
38 1 36 54 79 30 10. FAZA A n-a: 
Extragerea a TH-a: 22 51 42 *5 
43 50 67 70; extragerea a IV-a : 
21 69 62 5 60 31 40 77. FAZA A 
in-a: Extragerea a V-a: 10 83 46 
20 78 6 27 17 86 53; extragerea a 
Vl-a: 59 64 14 7 65 84 18 54 24 52; 
extragerea a VH-a: 67 81 63 26 
28 2 31 13 72 90. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGUM: 2 595 865 lei.

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 16 MAR
TIE 1986:

1. Ataianta — Bari X; 2. Como
— Pisa X; 3. Florentina — Ve
rona X; 4. Lecce — Sampdorla 
2; 5. Milan — Udlnese 1; 6.
Napoli — Intemazkxnale 1; 7.
Roma — Juventus 1; 0. Torino
— Avellino 1; 9. Arezzo — Cre-
monese X: 10. Brescia — Ascoll 
1; 11. F.C. Constanța — Dună
rea C.S.U. Galați 1; 12. Oțelul
Galați — F.C. Progresul Brăila 1; 
13. Carpați Mirșa — C.S. Tîrgo- 
viste 1. Fond total de cîștigurl : 
1 745 511 let



Turneele campionatului masculin de volei

CEA MAI MARE SURPRIZĂ DE PÎNĂ ACUM,
UMVERSEEAEEA C.f.R.

La Craiova (grupa I valori
că) și București (grupa a II-a) 
au început sîmbătă turneele cu 
nr. 4 ale campionatului mascu
lin al primei divizii de volei. 
Amănunte despre jocurile din 
primele două zile de concurs, 
de la corespondenții noștri :

CRAIOVA, 16 (prin telefon). 
Cea mai mare surpriză a cam
pionatului în curs, după 27 de 
etape, au furnizat-o sîmbătă, 
în Sala Sporturilor din locali
tate, voleibaliștii de la Univer
sitatea C.F.R. Craiova, care au 
dispus de lideră. Steaua Bucu
rești, CU 3—1 (8, —8, 13, 4) ! 
O victorie de prestigiu a stu
denților, cu toții la înălțime în 
acest meci, în care au jucat 
cu formația: Daha, Pascu, Sto- 
ian, Hrinco, Mătușoiu, Scho- 
berl (Zlotea). O mare surpriză 
care apropie pe... Dinamo Ia 
numai* două puncte de lideră, 
făcînd și mai pasionantă cursa 
pentru cuoerirea titlului de 
campipană a țării, titlu ce pă
rea la un moment dat ca și 
cucerit de steliști ! De remar
cat că, după ce au cîștigat clar 
primul set, craiovenii au con
dus și în următorul cu 7—0, 
dar bucureștenii, alarmați, au 
lansat o irezistibilă ofensivă, 
soldată cu egalarea situației la 
seturi. Gazdele n-au abando
nat lupta, au jucat decis șl 
eficace, conducînd cu autorita
te și în următoarele : 7—0 în 
setul 3 (parînd în final o nouă 
contraofensivă stelistă), 6—1 și 
10—2 în setul 4. Bucureștenii 
au acuzat lipsa din formație 
a doi jucători de bază, Dascălu 
și Ionescu (indisponibili), dar 
aceasta nu poate constitui o 
scuză pentru înfrîngere, avînd 
în vedere numele celor ce au 
alcătuit sextetul : Pădurețu, 
Pentelescu, Pralea. Șoica, Con
stantin (Spînu), Mina (Maca- 
vei). De subliniat și modul 
cum antrenorul craiovean Radu 
Zamfirescu a știut să-și mo
bilizeze echipa.

Tot sîmbătă, Dinamo Bucu
rești a dispus cu 3—1 (—12, 6, 
7, 3) de CSMU Suceava. Re
marcați : Vrîncuț, Pop, Rotar, 
respectiv Șteflea și Mindru. 
Iar Explorări Știința Baia Ma
re a întrecut cu 3—1 (6, —10, 
10, 11) pe Politehnica Timișoa
ra. Evidențiați : Manole, Arbu
zov și Corcheș, respectiv S. 
Grădinaru și Mițu.

Duminică, rezultatele au res
pectat „calculul hîrtiei“. Cel 
mai disputat meci : Universi
tatea C.F.R. Craiova — Poli
tehnica Timișoara 3—2 (13,
—13, 5, —13, 6), cu multe 
schimbări neprevăzute in cele 
trei seturi „strînse". Cei mai 
buni : Daha, Stoian și Mătu- 
soiu, respectiv Urzică și S. 
Grădinarii. Candidatele Ia titlu 
au realizat victorii clare :

CRAIOVA-STEAUA 3-1!
Steaua —■■ CSMU Suceava 3—0 
(6, 10, 5), remareîndu-se Mina, 
Șoica și Pralea, respectiv Ște
flea șl Enuca; Dinamo — Ex
plorări Știința Baia Mare 3—0 
(7, 9, 13). Fără probleme arbi
trajele prestate de: R. Farmuș. 
CL Murgulescu, FI. Scorțaru, 
E. Mendel șl O. Manițiu. în 
clasament : 1. STEAUA 52 p. 
2. Dinamo 50 p, 3. Explorări 
40 p, 4. Univ. CFR 35 p, 5. Po
litehnica 34 p, 6. CSMU 32 p. 
Luni, de la ora 15 : Explorări 
— CSMU, Univ. CFR — Dina
mo și Steaua — „Poli".

Ștefan GURGUI

BUCUREȘTI. în sala Olim
pia, care găzduiește turneul 
grupei secunde, oel mai dispu
tat med de sîmbătă a fost cd 
dintre lideră, Elcond Dinamo 
Zalău, și candidata la retro
gradare, CSU Oradea : 3—2
(-11, -11, 12, 6, 5). Orădenii 
s-au aflat la un pas de sur
priză. Bine conduși în teren de 
Teleagă, trăgătorii Răduță, Ter- 
bea șl Băgăian au dominat ju
mătate din med (în setul 3. 
CSU a condus cu 8—5). Dar
introducerea lui Horje în e- 
chipa sălăjeană a însemnat în
ceputul... sfîrșitulul iluziilor 
orădene. Alături de noul in
trodus, Tutovan și Ștreang au 
tras după ei coechipierii, răs- 
turnînd spectaculos rezultatul, 
în celelalte partide de sîmbă
tă : Calculatorul București — 
Tractorul Brașov 3—0 (12, 11, 
4), cel mai bun la învingători 
fiind Steriade ; ASA Electro- 
mureș Tg. Mureș — Relonul 
Săvineșii 3—1 (7, —9, 5, 8)
remareîndu-se Sînpetrean și 
Racolta, respectiv Bădiță.

Duminică, partida cea mai 
disputată a fost chiar ultima 
din program : Tractorul Bra
șov — Elcond Dinamo Zalău 
3—2 (—9, 6, —13, 10, 8). De 
data aceasta, lidera a condus 
cu 2—1, dar a fost depășită în 
final, la capătul a două ore de 
joc. Absența lui Mășcășan din 
echipa sălăjeană s-a făcut re
simțită. S-au remarcat de la 
învingători : Sterea, Cășvean și 
Crișan. în celelalte partide : 
Calculatorul — Relonul 3—0 
(12, 13, 12), după o dispută 
strînsă în care mai buni au 
fost Schiopescu, respectiv Vi
țelarii ; și ASA Electromureș 
— CSU 3—0 (4, 8, 8), remar- 
cîndu-se întregul sextet mure
șean : Pop, Sînpetrean, Sanis- 
lav. Săniuță, Racolța și Bai- 
doc. în clasament : Elcond
Dinamo 45 p, ASA Electromu
reș 44 p, Relonul și Calcula
torul 39 p, Tractorul și CSU 
38 p. Azi, de la ora 12. tot în 
sala Olimpia : Calculatorul — 
Elcond Dinamo, ASA Electro
mureș — Tractorul și Relonul- 
CSU.

Nicolae MATEESCU, 
Gh. LAZAlt

„ACTUALITATEA LUI
în zilele de 18—20 martie se 

vor desfășura, la Lausanne 
(Elveția), lucrările Simpozionu
lui Internațional „Actualitatea 
lui Pierre de Coubertin". Orga
nizat din Inițiativa Comitetului 
Internațional Olimpic, simpozio
nul întrunește 17 conferențiari 
și 19 experțl din lumea întrea
gă, care vor trata actualitatea 
părintelui Jocurilor Olimpice 
moderne din punctul de vedere 
al pedagogiei (generale și apli
cate). al filosofieil și sociolo

PIERRE DE COUBERTIN u

giei, ca și în perspectivă o- 
limpică.

în cadrul lucrărilor — care 
vor fi deschise de Juan Anto
nio Samaranch, președintele 
C.I.O. — conferința principală 
a ședinței de închidere a fost 
încredințată lui Alexandru Și- 
perco (România), prim-vicepre- 
ședinte al C.I.O. Printre ex- 
perții invitați să-și prezinte 
punctul de vedere se află și 
ziaristul Victor Bănciulescu, 
membru al Comitetului Olim
pic Român.

FRANȚA Șl SCOȚIA AU CÎȘTIGAT7

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ

TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 1)

în eliminări s-au înregistrat 
rezultatele : România I — Ro
mânia II 9—2. U.R.S.S. — Cuba 
Uf—7, R.D.G. și Ungaria califi- 
cîndu-se direct pentru semifi
nale, fază unde s-au întîlnit e- 
chipele • România I cu R.D.G. 
și Ungaria cu U.R.S.S. Dispu
tate pe planșe alăturate, scoru
rile acestor două meciuri au 
evoluat identic pînă la 7—2 în 
favoarea primelor formații 
(4—0. 6—2), cînd paralelismul 
s-a oprit. tn timp ce echipa 
Ungariei s-a distanțat în conti
nuare, cîștigînd cu 9—2, florc- 
tistele noastre au mai încetinit 
ritmul (Lazar a cedat surprin
zător la Erler. iar Gyurkan. 
ieși a condus-o cu 4—1 pe 
Laden berger a pierdut cu 
1—5...). scorul final Jiind 9—4 
oentru prima reprezentativă a 
României (au punctat : Lazar 
>i Georgescu — cite 3, Grigo- 
rescu 2, Gyurkan 1 și, pentru 
R»D.G., Gotze, Tomash, Erler 
și Ladenbcrger — cîte 1).

Pentru locurile ■ 3—4. meci 
dramatic, după ce a condus în 
oermanență. ..cvartetul" din 
R.D.G, a fost ajuns Ia „potou" 
Ie echipa U.R.S.S. și întrecut 
la „fotografie": 8—8 (57—52 t.d.). 
ounctînd pentru învingătoare 
Radaeva 4, Belicova 3, Hrecia- 
nîkovr 1, iar pentru învinse

FEMININE DE FLORETĂ
Gotze 3, Ladenbcrger și Tomash 
cîte 2, Erler — 1.

Meciul care a desemnat cîști- 
gătoarea Internaționalelor Ro
mâniei a decurs fără echivoc 
în favoarea echipei România I 
care a condus formația Unga
riei cu 3—1 și 6—2, pentru a 
încheia cu scorul de 9—1, în 
pofida eforturilor adversarei 
de a echilibra disputa (a și 
înlocuit-o pe Tushak, după 
două eșecuri, cu Gal). Victoria 
finală a fost asigurată de La
zar 4, Grigorescu și Gyurkan 
— cîte 2,- Georgescu — 1, în 
fata cvartetului : Hrabina 2, 
Pusztai și Gal — cîte 1. 
Hazay — 0.

Sîmbătă. la Paris și la Du
blin, s-a jucat. în fond, pentru 
desemnarea cîștigătoarei (sau a 
câștigătoarelor !) ediției din a- 
cest an a tradiționalei compe
tiții rugbystiee care este Tur
neul celor 5 națiuni' . Dacă 
Franța a întrecut lejer repre
zentativa Angliei, fiind, con
form previziunilor, o cîștigă- 
toate logică, în schimb Scoția 
(și ea, în final, cîștigătoare) a 
trecut prin destule emoții în 
partida cu Irlanda, chiar dacă 
aceasta era, In mod cert ulti
ma clasată.

La Paris, pe „Parc des Prin
ces", în fața a 49 000 de spec
tatori și pe un timp însorit 
reprezentativa Franței s-a im
pus fără dificultate, întrednd 
Anglia (și ea o pretendentă 
potențială la primul loc în Tur
neul ’86) cu un scor net : 29—10 
(10—0), Punctele au fost reali
zate din încercări de : Laporte 
(min. 31), Blanco (min. 45). 
Sella (min. 81) și un eseu de 
penalitate (min. 56 !), transfor
mări : Laporte (min. 56 șl 81) 
și lovituri de pedeapsă : 
porte (min. 
tru Franța, 
încercare șl 
71) lovituri 
tru Anglia.

Echipa 
noastră 
F.I.R.A.,

La-
11. 23 șl 52) pen- 

Dooley (min. 66) 
Barnes (min. 55 și 
de pedeapsă, pen-

Franței. viitoarea 
adversară în Cupa 

, a utilizat formația : 
Blanco — Lafond, Sella, Char- 
vet. Bonneval — Laporte, Ber- 
bizier — Erbanl. Jolncl, Champ

FINALELE CUPELOR
EUROPENE LA BASCHET

Meciurile de baschet din ca
drul turneului final al C.C.E., 
desfășurate la Madrid șl 
la Milano, au fost decisive 
pentru stabilirea clasamentului 
final, implicit pentru desemnarea 
celor două finaliste. Astfel, Real 
Madrid a fost întrecută, pe te
ren propriu, de echipa sovietică 
Jalghiris Kaunas : 95—98 (51—50), 
după o luptă sportivă extraordi
nară, Iar Simac Milan a întrecut 
clar pe Maccaitxi Tel Aviv, cu 82— 
70. Clasamentul competiției este 
următorul :

Primele două clasate,

1. Clbona Zagreb 10
2. Jalghiris Kaunas 10
3. Simao Milan 10
4. Real Madrid 10
5. Maccabi Tel Aviv 10
6. Limoges 10

7 3 17 p
7 3 17 p
6 4 16 p
5 5 15 p
4 6 14 p
1 9 11 P

Cibona
șl Jalghiris vor evolua în finala 
C.C.E., la 3 aprilie, la Buda
pesta. Celelalte finale ale cupe
lor europene sînt programate 
astfel : Cupa Cupelor, la Caserta 
(Italia), la 18 martie : Barcelo
na — Pesaro ; Cupa Koraci, la 
Caserta șl la Roma, la, 20 și la 
27 martie : Caserta — Roma ; 
FEMEI : C.C.E., la Milano, la 20 
martie : Agon Dusseldorf (R.F.G.) 
— Vicenza (Italia). In Cupa Ron- 
chettl, desfășurată la 13 martie 
la Barcelona, Dinamo Minsk a 
învins B.S.E. Budapesta cu 81—58.

Garuet,— Condom, Haget 
Dubroca, Marocco.

La Dublin, pe Lansdowne 
Road (67 000 spectatori ; vînt 
puternic care a influențat jo
cul), după ce la pauză Irlanda 
conducea eu 9—0 (Ringland — 
încercare, min. 44, dar în pre
lungirile primei reprize !, Kier
nan — transformare și o lovi
tură de pedeapsă, profitînd și 
de ajutorul vîntulud), lăsînd 
impresia unei ..tresăriri de or
goliu"... în ultima clipă. în re
priza secundă. Scoția a reali
zat o spectaculoasă cursă de 
urmărire, cîștigînd in extremis 
cu 10—9 ! (Laidlaw — încerca
re. min. 62. G. Hastings — lo
vituri de pedeapsă. min. 48 
șl 52).

tn acest joc. Scoția (la 29 
martie va evolua în compania 
României, la București) a uti
lizat formația : G. Hastings — 
Robertson, » Johnston, S. Has
tings, Baird — Rutherford, 
Laidlaw — Calder, Beattie, 
Jeffrey — Paxton. Campbell — 
Milne. Deans. Brewster.

Clasamentul final : 1. Franța 
și Scoția 6 p> 3. Anglia și Tara 
Galilor 4 p, 5. Irlanda 0 p.

HOCHEIȘTII ROMÂNI 
LA C.M. DE TINERET

KLAGENFURT, 16 
fon). Duipă rezultatul 
tate reușit în fața 
(4—4), reprezentativa 
(tineret) a României 
la C.M. vineri seara, 
mația Japoniei cu
3— 1, 4—2) prin golurile marcate
de Csata 2 Burada 3 și Andras 
2, respectiv Takahashi 2, Natsu- 
bara Sagisaba și Itsuml, dar nu 
a rezistat duminică 
ța Poloniei, pierzînd 
1—2. 0—2), Golurile 
realizat L Zaharia. 
zultate • Norvegia _
13—1 (6—0, 4—1, 3—0), Austria — 
Italia 9—3 (2—2, 2—0, 5—1), Olan
da — Polonia 9—8 (2—2, 3—2,
4— 4^ Norvegia — Italia 4—3 (1—1,
3—1, 0—1), Austria — Olanda 8—0 
(3—0, 2—0 3—0)!

tn urma acestor rezultate, re
prezentativa României (3 p) se 
află pe locul 4, fiind precedată 
de Austria (6 p) Norvegia (5 p). 
Polonia (4 p) și urmată de Ja
ponia (2 p), Olanda (2 p) și Ita
lic (0 p).

HOLMENKOLEN. Suedezul
Gunde Svan a terminat în triumf 
sezonul oficial de schi fond 
1985—86. cîștigînd cursa de 50 km 
de la Holmenkolen, în 2h 21:59 și, 
o dată cu aceasta, pentru a treia 
oară consecutiv, „Cupa Mon
dială* la schi fond. El a fost ur
mat de către compatriotul său 
Mogren, în 2h 22:47 și norvegia
nul Ulvanfc — 2h 24:12. Clasa
mentul final al „Cupei Mondiale": 
L G. Svan 145 p, 2. T. Mogren 
101 p, 3. V. Smirnov (U.R.S.S.) 
78 p, 4. E. Oestluing (Suedia) șl 
P. G. Mikkelsplass (Norvegia) 57 
p, 6. T. Eriksson (Suedia) 50 p. 
în aceeași localitate finlandeză, 
Jaana Savolainen a cîștigat pro
ba de 10 km în 30:31,6, înaintea 
lud Simone Opltz (R.D.G.) 30:46,8 
și a norvegiene! Anne Jahren 
30:47 0. Punct final și în „Cupa 
Mondială* feminină: 1. MARJO 
MATTIKAINEN (Finlanda) 107 p,
2. Marianne Dahlmo (Norvegia) 
108 p, 3. Brii Pettersen (Norve
gia) 104 p, 4. Anne Jahren (Nor
vegia) 88 p, 5. Simone Opitx 
(R.D.G.) 60 p, 6. Evi Kratzer (El

veția) 54 p. în clasamentul (mas
culin 4- feminin) ștafetelor: 1. 
SUEDIA 163 p, 2. Norvegia 155 p,
3. Finlanda 135 p, ... 20. Româ
nia 5 p.

(prin tele- 
de egali- 
Norvegiei 

de hochei 
a întrecut 
târziu, for- 
7—5 (0—2.

seara, In fă
cu 2—4 (1—0, 
noastre le-a 
Celelalte re- 
— Bulgaria

Fetbal meridiane
IJ

Corespondență din Helsinki

INTERES MAJOR PENTRU MECIUL
KUUSYSI - STEAUA

HELSINKI 16 (prin telex). Pro
babil că iubitorii fotbalului din 
România, precum șl jucătorii 
și antrenorii echipei Steaua 
sînt interesați să afle ulti
mele noutăți despre adver
sara lor, Kuusysi, pe care o 
vor întâlni, miercuri, la Helsinki. 
Vom Începe mal întîi cu timpul 
din capitala Finlandei. Vineri 
seara, buletinul meteorologic a 
anunțat că in următoarele cinci 
zile nu se întrevăd modificări e- 
sențiale: temperatura va fi în 
jur de zero grade, timpul uscat, 
fă-' zăpadă șl ploi. După întoar
cerea formației finlandeze de la 
București, ea a mai susținut un 
med amical, la Goteborg, cu e- 
chipa I.F.K., în fața căreia a ce
dat cu 1—2. Singurul gol al Iul 
Kuusysi Lahtl l-a marcat Tiainen, 
cu capul. în acest med nu a e- 
voluat Michael Carroll, plecat 
pentru câteva zile în Marea Bri- 
tanie. între timp, echipa s-a an
trenat cu regularitate, dar antre
norul Voutilainen așteaptă ulti
ma ședință de pregătire pentru 
a se pronunța asupra formației 
pe oare o va alinia miercuri. 
După cum se știe, Jantti — sus
pendat — nu va avea drept de 
joc, locul său în postul de „li
bero* va fi luat de Pekonen. 
Este posibilă însă reintrarea ex
celentului atacânt Kousa, acci
dentat acum o lună tn turneul

din Portugalia. O hotărîre în a- 
ceastă direcție va fi luată de me
dicii echipei. Interesul pentru 
jocul de miercuri este foarte ma
re. Pînă sîmbătă s-au vîndut 
12 090 de bilete. Se scontează pe 
circa 20 000 de spectatori, cifră 
rar întîlnită, în Finlanda, la un 
meci în martie!

Voitto SULANDER
„Helsingin Sanomat"

ECHIPA BRAZILIEI 
DIN NOU ÎNVINSA ’

Iert, la Budapesta, în meci 
amical s-au întîlnit reprezen
tativele Ungariei și Braziliei. In- 
tîlnlrea s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—0 (1—0) în favoarea gazde
lor. Au înscris Detarl (min. 5), 
Kovacs (min. 60) și Esterhazl 
(min. 72). Partida a fost urmă
rită de 76 000 de spectatori. A 
arbitrat Wohrer (Austria).

CAMPIONATE
ITALIA (et. 25). Derbyul cam

pionatului s-a jucat la Roma, 
între echipa cu același nume șl 
Juventus. Meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 3—0 în favoarea 
gazdelor ! Alte rezultate : Torino 
— Avelllno 1—0, Atalanta — Barl

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Italianul Patrizlo Oliva 

este noul campion mondial 
la cat. superușoară (W.B.A.), 
el învingîndu-1 la punște pe ar
gentinianul Ubaldo Sacco, în gala 
de la Monte Carto. • în semi
finalele turneului de la Usti nad 
Labem (Cehoslovacia) la cat. su- 
pergrea, Stevenson (Cuba) a dis
pus prin abandon (2) de sovieti
cul Abeev.

CICLISM • A 77-a ediție a 
cursei Milan — San Remo (293 
km) a fost otștigată de irlande
zul Sean Kelly tn 6h 57:19. L-au

urmat americanul Greg Lemond 
șl italianul Mario Becciia, ambii 
cu aceiași timp.

SCRIMA • Concursul de flo
retă (m) de Ta Paris, din cadrul 
Cuoei Mondiale a fost cîștigat 
de italianul Federico Cervl (25 de 
ani) care l-a învins în finală pe 
Itzak Hatoei (Israel) cu 11—9. în 
semifinale: Hatoei — KorețM
(U.R.S.S.) 10—3. Cervl — Gey
(R.F.G 1 10—6. Pentru locul 3 :
Gev - Koretki 10—8.

ȘAH 0 tn prima rundă a tur
neului de la Trnava (Cehoslova

cia) ' Ceskovski (U.R.S.S.) —
Kouafcii (Franța) 1-—0, Raicevid — 
Banjasa (Cehoslovacia) 1—0.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Pireu s-a încheiat cu victoria 
formației Greciei, clasată pe pri
mul loc cu 6 p Pe locurile ur
mătoare s-au situat Suedia — 4 
p Franța — 2 p șl Ungaria — Op. 
Rezuitate din ultima zi: Grecia — 
Franța 3—1 (45—7, 10—15. 17—ÎS.
15—13): Suedia — Ungaria 3—0 
(15—10. ÎS—7, 15—8).

0—0, Napoli — Intemazlonale 1—0. 
Como — Pisa 1—1, Lecce — 
Sampdorla 0—1, Milan — Udinese 
2—o, Florentina — Verona 0—0. 
Pe primele locuri : Juventus 
38 p, Roma 35 p, Napoli 31 p. ; 
pe ultimele: 14. Udinese 19 p, 
15. Barl 19 p, 16. Lecce 13 p.

R. F GERMANIA (et. 27). Kai
serslautern — Leverkusen 4—4, 
Mannheim — Bayern MUnchen 
0—4, Frankfurt — Bremen 0—2, 
Uerdimgen — Dortmund 2—0, 
Hamburger S.V. — Saarbrtlcken 

4—0, F.C. K61n — Hanovra 3—0, 
NOrnberg — Schalke 3—1, DQasel- 
dorf — Stuttgart 0—71, Bochum — 
M6nchengladbach 2—2. Pe pri
mele locuri: Bremen 42 p, Ba
yern 38 p, MSnchengladhach 34 
p; pe ultimele: 17. SaarbrOcken 
18 p (25 j) 13. Hanovra 14 p 
(24 1).
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