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Ieri, in cadrul Campionatelor Nafionale de baschet

APLAUZE LA SCENĂ DESCHISĂ PENTRU MECIURILE-DtRBY!
Șicana $1 „(J au i/buiit sa sc revanșeze

din plinși-a etalat
și spectaculozitatea

Baschetul 
dinamismul 
in meciurile-derby desfășurate, 
ieri, în Sala Floreasca, unde 
— in fața unui public nume
ros și entuziast — echipa mas
culină Steaua feminină

Universitatea Cluj-Napoca au 
reușit să se revanșeze in fata 
formațiilor Dinamo și, respec
tiv, Voința București. A fost 
o reuniune pe deplin reușită, 
la sfîrșitul căreia iubitorii a- 
cestui sport

și-au 
întărit 
și au

spre cos, Ermurache incearca sa-l 
depășească pe Qavid. Foto: Iorgu. BĂNICA

nu și-au precupe
țit aplauzele pen
tru a răsplăti e- 
forturile depuse 
de competitori și 
competitoare.

Referitor la în- 
tilnirea masculi- 
iă, STEAUA — 
DINAMO 
(13—45), 
portantă 
în lupta 
titlu, trebuie 
spunem că ea a 
oferit o între
cere de mare a- 
tractivitate, 
de mult nu 
mai văzut în dis
putele dintre 
ceste fruntașe ale 
baschetului româ
nesc, 
început 
(9—0 
25—15 în min. 10), 
dind 
va 
cesul

86—83 
de im- 

majoră 
pentru ’ 

să

cum 
am

a-

Dinamo a 
furtunos 

în min. 3,

impresia că 
reedita sue

de dumi-
Dar Cernat 
primul rînd 

coechipierii 
ambiționat, 

organizat și 
apărarea 

început să 
recupereze, astfel 
că la pauză dina- 
moviștii mai a-

Campionatul European de șah (junioare)

COMPETIȚIA-TOT MAI INTERESANTA
BĂILE HERCULANE, 17 (prin 

telefon). Luni a fost zi de 
pauză, înaintea celei de-a doua 
jumătăți de întrecere în Cam
pionatul European de șah pen
tru junioare. Prilej de relaxare 
pentru cele 14 tinere șahiste 
care-și dispută titlul european, 
dar numai pentru unele dintre 
ele, fiindcă din runda de du
minică, a 6-a. 
suspensie trei 
te importante.
trerupt după șase ore de luptă 
strînsă. Implicate direct stat 
cele două fruntașe ale clasa
mentului și nu este exclus oa 
ele să mai cedeze din „provi
zia" de puncte acumulată pînă 
acum. Ilțjîko Madi trebuie să

au rămas în 
partide foar

care s-au în-

z caute, cu greu, căile de ega- 
lare în partida cu Smaranda 
Boicu, care deține un pion în 
plus în finalul de turnuri. în 
timp ce Svetlana Matveeva 
poate să regrete că n-a mers 
la simplificări poziționale în 
fata Vesneî Markov, care a- 
cum are avantaj la întrerupere. 
Interesantă se anunță și conti
nuarea partidei dintre Bettina 
Trabert și Mălina Nicoară (cu 
negrele, ca și celelalte românoe 
în această rundă), în care ju- 
cătoarea vest-germană are un

P. ȘTEFANOV
maestru international

(Continuare fn pag. a 4-a)

veau un avans de numai un 
coș. In repriza secundă, a fost 
rindul slellștilor să domine 
(78—64 în min. 31). datorită, în 
mare măsură, excelentei pres
tații a lui Ardelean (pa recu
perator și marcator), intercep
țiilor lut Brănișteanu și Ermu-’ 
rache, precum și activității sub 
panouri a lui Opșitaru. Spre 
final, Dinamo revine tot mai 
impetuos, se apropie pînă la 
un punct (83—84 cînd mai erau

(Continuare in pag. 2-3)

Pe lingă atributele care ti» 
de latura formativă a muncii 
specifice a profesorilor de e- 
ducațic fizică cu elevii, o do
minantă la fel de importantă 
este și educarea acestora, con
tinua modelare a tineretului 
studios. în așa fel îneît, în to
talitatea lor, elevii să se com
porte ca adevărati cetățeni, cu 
o frumoasă ținută etică. In în
deplinirea acestui important 
deziderat, profesorii de educa
ție fizică (la fel ca și cadrele 
didactice de alte specialități) 
țin seama de sarcinile ce revin 
învățăminlului din documentele 
Congresului al XHI-lea al 
P.C.R., cu privire la educarea 
și pregătirea tineretului, iar 
mai reoent din indicațiile și o- 
rientările de excepțională im
portantă cuprinse în strălucita 
cuvîntare 
NICOLAE 
Congresul 
mîntului.

Ce se urmărește, de fapt 7 
Ca tineretul din școli să fie 
cultivat în spiritul răspunderii 
față de muncă, de învățătură 
— obligație de căpătîi pentru 
orice elev —, al însușirii temei
nice a unei calificări într-o 
meserie. într-o profesiune. în

rostită de tovarășul 
CEAUȘESCU ' la 

Științei și Invăță-

context, fiecărui elev trebuie să 
îi fie caracteristică o atitudine 
disciplinată în colectivul cla
sei și al școlii în care învață, 
de respect față de părinți și 
profesori, de prețuire a colegi
lor și de conduită exemplară în 
societate. în raporturile cu se
menii, cu oamenii muncii cu 
care — in orele de practică — 
lucrează în întreprinderii sau 
instituții, in unitățile socialiste 
sau cooperatiste din agricultură.

Pe această temă, vizind la
tura educativă a activității pro
fesorilor de educație fizică, 
s-a înscris și inițiativa Inspec
toratului Școlar al Capitalei, a 
Comitetului Municipal U.T.C. 
și a Consiliului Municipal pen
tru Educație Fizică și Sport, 
realizată cu sprijinul și sub 
îndrumarea Comitetului Mu
nicipal de partid. Este vorba 
despre o dezbatere la care au 
luat parte sute de cadre didac
tice din școli și licee, din clu
burile sportive școlare.

Cu acest prilej, au fost e- 
vidențiate numeroase aspecte 
vizînd educarea tinerei gene
rații în spiritul concepțiilor

(Continuare în pag 2—3)

Turneele întrecerii la volei masculin — Divizia A

DINAMO A ÎNVINS CLAR ECHIPA GAZDA
Suceava la un pas de... surpriză ® Steaua 

lejeră • Echipa Calculatorul, 
de fruntașa seriei a doua

La Craiova (grupa 
că) și București (grupa 
au continuat ieri turneele cam
pionatului masculin de volei 
al primei divizii, cu partidele 
etapei a 3-a.

I valori- ma 
a Il-a)

CRAIOVA, 17 (prin telefon). 
Partida de debut a turneu
lui fruntașelor era pe punctul 
de a consemna o nouă sur
priză. Ultima clasată în grupă, 
CSMll SUCEAVA, a dat o repli
că puternică ocupantei locului 
3, EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA 
MARE, pe care a condus-o cu 
2—0 la seturi și 11—10, 12—11 în 
cel dc-al treilea, fiind la un pas 
de a ciștiga cu 3—0. Suceve
nii n-au mai avut însă fina- 
luri reușite ca in primele două 
părți ale întîlnirii, 
astfel băimărenilor 
scorului. Dar nu numai 
și preluarea definitivă 
țiativei și răsturnarea 
culoasă a rezultatului, 
rări a cîștigat cu 3—2 
—12, 12, 8, 5). Partida 
nut atenția prin încleștare, dar 
nu s-a ridicat la nivel tehnic 
deosebit. Cei mai buni jucă
tori au fost Corcheș, Arbuzov, 
ridicătorul de rezervă Moroia- 
nu (introdus la 0—2, a dat al
tă față jocului) de la învin
gători, Lcpădătescu și Mîndru 
de la învinși.

Cel mai interesant meci al 
etapei a opus echipele DINA
MO și UNIVERSITATEA CFR 
CRAIOVA : 3—0 (9, 13, 13).
O sală arhiplină, aștepta o 
nouă performanță a studen
ților, care au și început jocul 
cu mult elan, au dominat prt-

permitînd 
reducerea 

atît, ci 
a ini- 
specta- 
Explo- 

(-12, 
a reți-

PATINAJUL VITEZĂ PE PISTĂ REDUSĂ
POATE DEVENI UN SPORT ĂL VIITORULUI

în actualul se
zon. mai mult ca 
în anii trecuți, 
vremea nu a ținut 
cu patinatorii de 
viteză, principalele 
lor competiții fiind 
reprogramate, iar 
în final, unele a- 
nulate din cauza 
condițiilor meteo
rologice nefavora
bile. Și, în timp ce 
seniorii șl juniorii 
au fost nevoi ți să 
pună ghetele cu 
patine „în Aii“. 
oei mai tineri aler
gători, copiii șl 
„speranțele" aoes-

S-a dat startul în una din seriile probei de 500 m Foto: A.D. NEAGU
tui frumos sport olimpic, și-au 
continuat disputele pe pistele 
reduse (111,12 mj. care pot fi 
amenajate pe oricare dintre 
cele peste 20 de patinoare ar
tificiale construite pînă în pre
zent ta tara- noastră.

Ideea organizării unor astfel 
de concursuri nu este o nou
tate. întrUcît acum cîțiva ani — 
cînd s-a intuit că acest gen de 
întreceri are priză la public și 
poate constitui un mijloc efi
cient de pregătire —, reuniunile

de shorl-lrack, denumirea en
glezească a curselor pe micile... 
inele de gheață, au cîștigat din

Troian IOANIȚESCU

(Continuare în pag 2—3)

parte 
tului I 
atacuri în 
și apărare 
conducted 
bela de i 
5—4 și 8—5. 
Tind 
luarea, 
(ajutat 
cui simplu în a- 
tac al gazdelor), 
ba chiar 
rarea în 
doua ale 
viștilor 
ceput 
neze

învinsă

i forță 
atentă, 
pe ta- 

scor cu 
Cu- 

insă, pre- 
blocajul 

și de jo-

și apă- 
linia a 

dinamo- 
au în

să funcțio- 
din ce în ce 

mai bine și stu
denții au... rămas 
la 9. Ei 
put bine 
al doilea, 
din 
pe 
scor : 
Apoi, 
namoviștilor a fă
cut 
să 
la 
sitatea 
egalarea 
preluînd 
(12-9), . 
fie din servicii, fie din blocaj. 
Din păcate, eforturile de pînă 
atunci ale localnicilor, l-au 
marcat te finalul setului.

au încc- 
și setul 
obtinînd 
avantaj 

de 
5—3.

nou
tabela 

3—0, 
replica di-

ca 
se 
9,

Fază 
torul 
oaspeți

egalitatea 
restabilească
după care

părea lansată spre... 
situației la seturi, 
din nou conducerea 

prin puncte realizate

din partida de la București : Calcula- 
— Elcond' Dinamo Zalău, cîștigată de

Foto : Iorgu BĂNICĂ
la 7 și 
Univer-

cînd s-au văzut din nou de
pășiți la potou. Se părea 
că Dinamo va ciștiga lejer cu 
3—0, după oe a condus eu 6—1 
in cel de-al treilea set, însă, 
reintrarea ridicătorului Mătu- 
șoiu în echipa craioveană a

(Continuare Sn pag. 3—3)

înaintea meciului cu Kuusysi lafttl, din C.C.E. la fotbal

STEAUA A EFECTUAT UN PRIM
ANTRENAMENT LA HELSINKI

# Timp însorit in capitala Finlandei • Formația 
lui Voutilainen se pregătește la Lahti

HELSINKI, 17 (prin telefon). 
De luni dupâ-amiază, fotba
liștii echipei Steaua sînt oaspe
ții capitalei finlandeze, care, 
așa cum se știe, va găzdui 
miercuri, in nocturnă, de la ora 
18,30, meciul formației noastre 
campioane cu Kuusysl Lahti 
contînd pentru sferturile de 
finală aln Cupei Campionilor 
Europeni. „Orașul alb“, cum i 
se spune acestei metropole a- 
șezate pe țărmul nordic al Gol
fului Flnic, nu departe de Ma
rea Baltică, ne-a primit cu un 
oer senin, o temperatură de 

plus 3—1 grade, o ambianță o- 
Wșnuită la mijloc de martie, 
ne încredințează localnicii. Du
pă masa de prtaz și odihna 
btacvefiită (în urma călătoriei 
de cinci ore pe calea aerului, 
ruta București — Berlin — 
Helsinki), jucătorii echipei 
noastre campioane au participat 
la un antrenament găzduit de

arena Palogenta, aflat in a- 
propierea Stadionului Olimpic, 
al cărui gazon (ta stare bună, 
după cum ne spunea antreno
rul Jenei, care l-a vizitat de 
urgență) organizatorii doresc 
să-l protejeze în vederea par
tidei de miercuri. Satîsfăcuti 
doar de faptul că lecția de pre
gătire a avut loc în lumina re
flectoarelor, antrenorii Jenei șl 
Iordănescu au primit asigurări 
că. în preziua întîlnirii, com
ponent ii lotului nostru vor pu
tea face un antrenament de a- 
comodare pe Stadionul Olimpic. 
Numeroșii ziariști, reprezentînd 
cotidienele din capitală și pro
vincie, șl-au notat de la dr. 
M. Georgescu faptul că toU 
fotbaliștii Stelei sînt apțl de 
joc j Iar de la antrenorul Je
nei, un ,,unsprezece" cu trei

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. t—3)



„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

MIERCUREA CIUC, 17 (prin 
telefon). Patinoarul artificial 
din localitate găzduiește, in a- 
ceste zile. întâlnirile de hochei 
In urma cărora vor fi cunos
cute cele patru formații oare 
se califică pentru turneul final 
al Cupei României. La această 
competiție, care se desfășoară 
sub egida Daciadci, sînt pre
zente opt formații împărțite în 
două serii : A — Dunărea Ga
lați, Metalul Rădăuți, ASE 
Construcții. București, Petrolul 
Ploiești ; B — Viitorul Gheor- 
gheni, IMASA Sf. Gheorghe, 
Tirnava Odorhciu Secuiesc, 
lectromureș Tg. Mureș.

După desfășurarea a două e- 
tape. mai bine pregătite s-au 
dovedit a fi echipele IMASA, 
Viitorul și Dunărea, victorioase 
în partidele, susținute și care 
au acumulat, fiecare, cite 4 
puncte, avînd mari șanse de a 
fi prezente la turneul final. In 
general, am asistat la cîteva 
partide frumoase, unde destul 
de echilibrate, care au plăcut 
spectatorilor, aflați însă în nu
măr surprinzător de mic, tinînd 
seama de răspîndirea hocheiu
lui în acest oraș. O notă discor
dantă a făcut formația Electro- 
mureș. care a pierdut la sco
ruri... astronomice partidele 
susținute pină acum : 1—19 cu 
Viitorul și 1—18 cu IMASA I 
In continuare, iată cîteva date 
djesnre meciurile disputate în 
primete două zile :

METALUL — PETROLUL 
9—2 (2—1, 1—1, 6—0). Joc ex
celent în primele două repri
ze cele mai multe goluri fiind 
înscrise de Halus (3). IMASA 
— ELECTROMUREȘ 18—1 (6—1,
5— 0. 7-—01. Meci la discreția
învingătorilor ; Divoiu a în
scris 4 goluri. DUNĂREA — 
ASE CONSTRUCȚII 4—1 (2—0, 
1—1. 1-^-0). Partidă disputată, 
gălățenii cîștigînd meritat. Cele 
mai multe goluri : Bujoreanu 
(2). VIITORUL — TIRNAVA
6— 2 (3—0, 0—0, 3—2). Viitorul 
și-a asigurat victoria în prima 
reoriză. cînd Tirnava a ratat 
cîteva bune ocazii de gol. DU
NĂREA — PETROLUL 9—6

E-

(3—2, 2—1, 4—3). Unul dintre 
cele mai frumoase meciuri, pe
troliștii dind o replică neaștep
tat de dîrză experimentatei sa
le adversare. Cele mai multe 
goluri : Mocanu (D) și Grădi
nara (P), cite 3. ASE CON
STRUCȚII — METALUL 7—4 
(2—1, 2—2, 3—1). Meci frumos, 
cu multe faze de gol la cele 
două porți, dar și cu multe 
ratări. Cite două goluri au mar
cat Jinga (ASE) și Chiprianov- 
(M). VIITORUL — ELECTRO- 
MUREȘ 19—1 (4—0, 7—1, 8-0). 
Scorul ne scutește de orice co
mentarii. Csata a înscris 4 go
luri. IMASA — TÎRNAVA 9—1 
(1—1, 2—0, 6—0). După o pri
mă repriză de studiu, formația 
din municipiul Sf. Gheorghe, 
dînd dovadă de o bună pregă
tire. s-a impus cu autoritate.

Competiția continuă.
Vaier PAȘCANU — coresp.

«S4

0 ETAPA LA POPICE CU SASE VICTORII ALE OASPEȚILOR
■ »

diferență. Cele mai mari rezul
tate le-au avut: Donos — 929 și 
Mihăilescu — 889. de la gazde, 
Tudor — 871 și Boțogan — 864, 
de la oaspeți. (P. CORNET. — 
coresp.) 0 VICTORIA TIMI
ȘOARA — CHIMICA T1RNAVE.NI 
4845—4579 (4—2). Jocul a fost un... 
galop de sănătate pentru tinnșo- 
reni, care nu avut în Popa — 
866 — oe! mai eficace popicar. 
De la Chimica cel mal mare 
punctaj a fost de numai 801, 
realizat cte Szalteleki. (Șt. MAR
TON — coresp.) 0 AURUL BA
IA MARE — METALUL HUNE
DOARA 5601—5243 (4—2). O parti
dă In care localnicii au obținut 
fără mari eforturi rezultate ieși
te din comun, ca de pildă: Bice
— 1049, Gcrgely — 971 și Boariu
— 969. Și de la hunedoreni au 
avut punctaje mari ȚMnar — 925 
și Călugăru — 937. (Ov. NEMEȘ
— coresp.) 0 LAROMET BUCU
REȘTI — METALUL ROMAN 
5329—5153 (3—3). Bueureștenii au 
dominat dar. el avînd In Pop
— 989 și Musceleanu — 926 prin
cipalii realizatori. De la oaspeți 
s-a remarcat Covăsală — 918. (D. 
DIACONESCU — coresp.) • 
CONSTRUCTORUL GALATI — 
PETROLUL CIMPINA 5170—4852 
(5—1) 0 INDUSTRIA SIRMEI
CIMPIA TURZII — UNIO SATU 
MARE 5249—5178 (3—3) 0 C.F.R.
TG. MURES — CONSTRUCTO
RUL TG. MUREȘ 5071—4955 (4—2). 
Derbyul local s-a încheiat cu 
victorii, meritată a feroviarilor 
dintre care Șereș, cu 893, a fost 
cel mal precis Jucător. De la 
învinși s-a remarcat Bene — 832. 
(I. PAUȘ — coresp.) • RUL
MENTUL BRASOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 5264—4920 (5—1) •
TEHNOUTTLAJ ODORHEIU SE
CUIESC — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5143—5123 (3—3) • CAR- 
PATI SINAIA — C.F.R. CON
STANTA 5(03—5021 (4,5—1,5).

In Divizia A de popice, sim- 
bătă s-a disputat etapa a Hl-a, 
care a avut o desfășurare Inedi
tă — cu nu mal puțin de șase 
victorii In deplasare (un adevă
rat record In materie) șl pri
mul scor egal în campionatul fe
minin: Voința Odorhel — Con
structorul Gherla 2379—2379 (un 
rezultat foarte rar în acest 
sport). Tot la capitolul surprize 
putem Include și intringerea ce
lor două fruntașe ale campio
natului, echipele Electromureș 
Tg. Mureș — campioana țării Ia 
femei și fostul lider al seriei 
Nord la bărbați. Se cuvine să 
amintim și buna comportare a 
divizionarei constânțene G^R 
care a dispus la Sinaia de for
mația locală Carpați șl are acum 
la activ trei victorii consecutive. 
Dar lată rezultatele etapei:

FEMININ © VOINȚA ORADEA 
— ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
2363—2361 pd (scor individual 
4—2). Joc foarte disputat. înain
tea ultimului schimb conduceau 
mureșeneele cu 18 „bețe", dar in 
jocul decisiv Olga Psihas a dis
pus de Doina Țegcan cu 420—400 
p, ceea ce a adus victoria e- 
chipei orădene. Bine au mai ju
cat din cele două formații Ibolya

PENTATLONISTII DE LA STEAUA
AU CÎȘTIGAT „CUPA PRIMĂVERII

» - - --
Mathe — 413 șl, respectiv. Judith 
Bartha — 416. (I. GHIȘA — co
resp.) • OLIMPIA BUCUREȘTI
— LAROMET BUCUREȘTI 
2417—2425 (3—3). Cele mai efica
ce jucătoare «u fost Elena Luca
— 436, de la învinse și junioara
Lenuța Zamfirescu — 424, de la 
cWgătoare. (P. IGNATENCU — 
coresp.) O U.T. arad — vo
ința TIMIȘOARA 2372—2404 
(2-4). Victoria timișorencelor a 
fost decisă de forma bună a Iul 
Dragomir — 422. De La gazde s-a 
impus doar Bcsenyei — 412. (N. 
STRAJAN — coresp.) • VOIN
ȚA CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 2265—2408 (1—5). O
victorie categorică a feroviare
lor, cum rar se întimplă în 
jocurile din deplasare. Cele mai 
bune concurente su fost rapldis- 
tele Cîobanu — 428 și Anton — 
421. (C. POPA — coresp.) • HI
DROMECANICA BRAȘOV — VO
INȚA TG. MUREȘ 2503—2475 
(3—3) • CSM UEȘITA — VOIN
ȚA CRAIOVA 2454—2378 (4—2) • 
METROM BRAȘOV — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2403—2429 (4—2). Joc 
viu disputat, In care cea mal 
precisă jucătoare a fost bueu- 
reșteanca Andreescu — 440. De 
la gazde s-a evidențiat Matees- 
cu — 420. (C. GRUIA — coresp.) 
O VOINȚA ODORHEIU SECU
IESC — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2379—2379 (3—3). Pri
mele jucătoare din cele două 
formații au punctat astfel: Fe- 
renezi — 410 si. respectiv, Luca
— 413. (A. PIALOGA — coresp.)
• PETROLUL BAICOI — VOIN
ȚA GALATI 2471—2215 (6—0) ©
GLORIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2521—2464 (4—2).

j PASH»
} In cronica
I nin de hanc

Hidrotehnica, 
ț ca bun arbit 
i Gh. Mibalaș
> Ar fi trebi 
ț foarte bun. < 
i lervenit e'
> timorare de 
l pauză, la
i tențele" uno 
I tatori mult 
l și în alte ds 
/ Sala Rapid. 
) priză, cînd g 
i duse cu 11-

foarte slab, 
ț permis să int 
l bruscheze p 
’ să-l loveasc 
ț arbitrul R 
i drept că ini 
) repede, dat

DUPĂ PRIM
CLAS/

1. Știința Bc.
2. Rulm. Bv.
3. Rapid Buc.
4. Hi-droteh.
5. Chimistul
6. TEROM Iași

Sezonul competițional la 
pentatlon modern a fost des
chis, zilele trecute, cu tradi
ționalele întreceri ale Cupei 
Primăverii, la startul căreia 
s-au prezentat echipele Steaua, 
Politehnica IL Timișoara, O- 
Iimpia. București.

Disputele au fost, în general, 
echilibrate, printre cei mai 
buni numărîndu-se sportivii 
Dragoș Pătrui (Olimpia), Gheor
ghe Marian și Cornel Isac 
(Steaua), situați, în ordine, în 
clasamentul general. Pe probe, 
s-au evidențiat Dragoș Pătrui 
(scrimă șl cros) 1108 p, respec
tiv 1312 p, Gheorghe Marian 
(tir) 1044 p, Laurențiu Mosor 
(înot) 1312 p. Pe echipe victo
ria a revenit pentatloniștflor 
de la Steaua I (Gheorghe Ma
rian, Gheorghe Vladu, Lucian 
Țintea), care, alcătuind o gar-

nitură omogenă, s-au distanțat 
net fată de restul participan
telor.

REZULTATE TEHNICE : că
lărie — 1. Steaua II 3270 p, 2. 
Steaua I 3240 p, 3, Olimpia 
2 978 p ; scrimă — 1. Politehnica 
IL 2730 p, 2. Steaua I 2487 p, 
3—4. Steaua II si III 2379 p ; 
tir — 1. Steaua I 2912 p, 2. 
Politehnica 2472 p, 3:_ Olimpia 
2318 p ; înoi 
3720 p, * — 
Steaua 
Steaua 
3471 p,

CLASAMENT GENERAL : e- 
chipe — 1. Steaua I 15670 p, 2. 
Steaua II 14 873 p, 3. Politehni
ca IL Timișoara 14 464 p ; in
dividual — 1. Dragoș Pătrui 
(Olimpia) 5550 p, 2. Gheorghe 
Marian (Steaua I) 5412 p. 3. 
Cornel Isac (Steaua II) 5409 p.

MASCULIN ® CHIMPEX CON
STANTA — GLORIA BUCUREȘTI 
5064—5118 (2—4). Deși cu cîteva 
rezultate individuale mai bune, 
constănțentl au pierdut la 54 p

7. Confecția
8. CSM Sibiu
9. Dorobanțul

10. Mureșu? 
ltl. Textila
12. Relonilî

Campionatele Naționale de biatlon-juniori

Steaua II 
3620 p, 3.

1.
Steaua III

1.
2. Steaua I
III 3356 p ; cros — 
II 3474 p, 2. —
3. Politehnica 3444 p.

ALERGAREA IN PROGRES
SPORT

(Urmare

DAR ÎN POLIGON...

OPȚIUNI ALE TINERILOR ATLEȚI 
PENTRU COMPETIȚIILE DE VARA

Sala de atletism, 
cu pistă circulară, 
din Bacău „titula
rizată" anul acesta 
ca amfitrioană ofi
cială a celor mai 
importante competi
ții republicane, a 
găzduit timp de 
două zile, la sflrși- 
tul săptămînid tre
cute, prima... parte 

pen- 
națio- 

ale Juniorilor 
— ’ arun-

greu- 
poliaUoniș- 
' ’ se 

și mii- 
„23 Au- 

Bucu-

a întrecerilor 
tru titlurile 
n-ale 
n, disputele 
cătorilor de 
tate și 
tilor urmînțl a 
fine astăzi 
ne în sala 
gust** dim 
rești.

Tinerii atlet! (bă
ieți — cel mult 17 
ani și fete născute 
în 1870 sau 
târziu) au 
un concurs ___
(bineînțeles, cu spri
jinul organizatori
lor locali, a- căror 
acumulare de ex
periență a început 
să se facă, pozitiv, 
simțită), ou între
ceri spectaculoase 
și, în majoritate, 
te, „pigmentate*4 de opt nod re
corduri ale categoriei. în conti
nuu progres, foarte talentata slă- 
tineancă Dcnisa Zăvelcă a corec
tat cop’os recordurile la 400 m 
(56.48) și 800 m (2:09,01), recor
duri care îi aparțineau (57,49 — 
înip^eună ou Carmen Nistor, res- 
pec’-’v 2:11.40) de numai o săptă- 
mină ! Altă semifon-distă de 
ma’-e f-snerăm noi) viitor, Simo
na Staicu, produs al „școlii44 din 
Deva și ea autoare a două re
corduri (4-24.55 la 1500 m și 
9:33.65 la 3000 m) la „naționa
lele" Juniorilor mari, a reușit 
acum u-n „cronometru"-record de 
4:22,81 la 1500 m, coborînd și la 
800 n sub vechea performanță 
maximă.

Clasa'ă a treia în urmă cu cî
teva zMc la junioare I (priflej 
cu ca-e Mirela Belu stabiflea un 
nou record cu 7,69), timișorean- 
ca Silvia Iîles și-a adjudecat de 
această dată primul loc, corec- 
tînd recordul la 60 m în două 
rfndu.ri : 7.67 (In semifinală) și 
7,65 (în finală). Un rezultat de 
bună valoare a realizat „cangu-r 
rul" Dănuț Mitirică (Dacia PI* 
testD. care, cu 15,40 m, a adău
gat 30 ck centimetri performan
ței din 1942 a lud D. Cîobanu la 
triulusalt. Brăileantul Marian Do» 
bre. după o cursă irezistibilă, 
i-a luat... locul lui Cr. Obers chi 
pe lista recordurilor, fiind înre
gistrat ne 400 m în 51,63 (vj*.
52,11). fn fine, cel mai neașteptat

mai 
oferit 
reușit

Un „podium" de la Viitorul la 60 m garduri, 
cu Florina “ ' 
ji Angela

Neder încadrată de Daniela Neaga 
Sîrbu Foto : Marin BERBECARU

echiillbpa- record a fost realizat de Florin 
Băltaru (C.S.Ș. M. Eminesou 
Iași) la 1500 m: deși n.u a aler
gat în seria favoriților, el a fost 
creditat cu un timp foarte bun, 
4:02,79, superior cu mal bine de 
trei secunde rezultatului obținut 
de S. Rebencluc săptămtaa pre
cedentă (4:06,08).

Rezultate tehnice:
BĂIEȚI: 60 m: M. Gheban

(CSȘ Poli. Timișoara) 7,21, O. 
Păun (CSȘ Reșița) 7,22, D. A- 
iexandru (CSȘ Arad) 7,2S; 200 m: 
M. Dobre (CS Brăila) 23,50, A- 
lexandru 23,96, L. OLah (Mure
șul Tg. Mureș) 24,17; 400 m: Do- 
bre 51,63. D. Cojocaru (CSȘ Med
gidia) 52,17, C. Costea (CSȘ Vo
ința Slatina) 53,42 ; 800 m ~ 
Jerdca (Voința Tg. Jiu) 1:59,45, 
C. Canalas (CSȘ Poll. Tim.) 
2:00,82, I. Rapoltl (CSȘ Dej) 
2:00,99; 1500 m: FI. Băltaru (CSȘ 
M. Eminescu Iași) 4:02,79, Jerdea 
4:03,16, V. Minon (Gloria Bistri
ța) 4:03,62; 3000 m: Miron 8:44 97, 
S. Rebencluc (CSȘ Triumf Buc.) 
8:45,16, Băltaru 8:45,40; 60 mg:
M. Oaidă (CSȘ 4 Buc.) 8,51, S. 
Georgescu (CSȘ Tecuci) 6,66, G. 
Boțoc (Unirea CSȘ Focșani) 8,68, 
H. Zaharla (CSȘ Buzău) 8,70; 
lungime: D. Goran (CSȘ ȘolmM 
Sibiu) 6,86 m, D. Rozaliu (CSȘ 
4) 6,74 m, V. Stoica (CSȘ Plo
iești) 6,73 m; triplusalt: D. Mi
tirică (Dacia Pitești) 15,40 m, V. 
Ana (CSȘ Tirgoviște) 14,39 m, C. 
Mărunțelu (CSȘ Bacău) 14 28 m; 
înălțime: L. Coiibășeanu (CSȘ 2

M.

T.

m,Constanța) 1,98 m, Oatdă 1,98 
E. Kiitai (Unlv. CSȘA Cluj-Nap.)
l, 95 m; prăjină: L. Balica (CSȘ
5 Buc.) 4,19 m, M. Dincă (CSȘ 5) 
4,10 m, B. Tudor (CSȘ 5) 4,00 m; 
FETE: 60 m: Silvia Illes (Poli. 
Tim.) 7,65, Mirela Belu (Steaua) 
7,73, Caria Popa (CSȘ 2 C-ța) 
7,76; 200 m: Elena Solcan (CSȘ 
Suceava) 25,95, Florina Neder 
(Viitorul Buc.) 26,23, Carmen 
Marin (CSȘ 7 Buc.) 26 31 ; 400 m: 
Dcnisa Zăvelcă (CSȘ Voința Slat.) 
56,48, Marin 57,33, Soilcan 57,44; 
800 m: Zăvelcă 2:09,01, Simona 
Sta leu (CSȘ Cetate Deva) 2:09,24, 
Mirela Borțoi JCSM Craiova) 
2:12,17; 1500 m: Staicu 4:23,81, 
Borțod 4:26,61, Rodica Moroianu 
(CSM Craiova) 4:30,90 ; 3000 m:
Moroianu 9:43,56, Mariana Va- 
sHe (CSM Pitești) 10:06,19, Letl- 
ția Olaru (Fulgerul PTTR Slănic 
Ph.) 10:06,71; 60 mg: Neder 8,66, 
Daniela Neaga (Viitorul) 8,75, 
Angela Sîrbu (Viitorul) 8,84; lun
gime: Belu 6,14 m, Anîșoara 
Ghebuță (CSȘ 2 C-ța) 6,01 m, 
Monika Toth (CSȘ 1 Oradea) 5,69
m, Dana Potlog (CSȘ 5) 5,68 m;
înălțime: Potlog 1,72 m, Amalia 
lancu (CSȘ - • - "
m, Ștefama 
m, Tamara 
l,o8 m.

Traseele din Valea Rișnoavei 
au găzduit șl întreoerile Cam
pionatelor Naționale de 
rezervate 
(pe două 
au fost 
unele informații despre 
atins de generația noastră tînă- 
ră ' de biatloniști. în primul 
rînd, faptul că, dacă alergarea 
pe schiuri se află în progres 
față de sezoanele anterioare 
(tehnica mai bine însușită și 
o rezistență sporită fiind ar
gumente principale), în schimb, 
evoluțiile din poligon lasă, în 
continuare, de dorit. Astfel, în 
primele probe, cele lungi, nici 
un sportiv nu a reușit să pără
sească poligonul de 
fără penalizare, atît la 
culcat, cit și la cea în 
re 1 Nici în continuare 
rile n-au stat altfel, așa că 
antrenorii Centrului olimpic, 
recent înființat pe lîngă ASA 
Brașov, cu baza Ia Predeal, 
trebuie să-și îndrepte efortu
rile în această direcție. Din pă
cate, și un alt aspect nedorit 
reține atenția : faptul că. iată, 
la catego-ria juniorilor mari, nu 
s-au înscris în concurs decît 9 
sportivi, oeea ce este foarte 
puțin ! Ce „producție" pot ra

juniorilor, 
categorii de 
interesante,

biatlon 
Cursele 
vîrstă) 

oferind 
niveilul

tragere 
poziția 
picioa- 
lucru-

C-lung Muscel) 1,68 
Chiriac (CSȘ 5) 1,68 
Jude (Poli. Tim.)

Andi VILARA

PATINAJUL
(Urmare din pag J)

ce în ce mai mult teren în a- 
rena internațională, organizîn- 
du-se și campionatele mondiale 
(aceste concursuri au pătruns și 
pe culoarele olimpice, la J.O. 
de iarnă de la Calgary, din 
1988, fiind programate demon
strații pe pistă redusă). în 
circuitul nostru competițional. 
cursele de short-track, inaugu
rate la sfîrșitul lunii trecute, 
la Tușnad-Băi, au pornit, oa
recum, handicapate de neîncre
derea manifestată de unii an
trenori, care au susținut că ast
fel de dispute pot deforma teh
nica viteziștilor pe pistele 
mari. Dar oare de ce dublului 
campion olimpic, din 1984, de 
la Sarajevo, canadianul Gaetan 
Boucher, compatrioatei sale 
Silvic Daigle, americancei Bony 
Biaier, australianului Mike 
Richmond sau altor performeri 
ai patinajului viteză interna
tional — care se numără șl

porta majoritatea cluburilor și 
asociațiilor sportive cu secții 
de resort ? ! ?

REZULTATE TEHNICE, 15 
km, juniori mari : 1. Vasile
Gheorghe (Dinamo) 50:16 (3
min. pen.), 2. N. Șerban (ASA) 
50:53 (4). 3. I. Diaconescu (Di
namo) 52:09 (3); 12 km» juniori 
mici : 1. Stelian Țcposu (Stea
gul Roșu Brașov) 43:07 (4), 2. 
C. Magdo (Dinamo Rîșnov) 
43:24 (2), 3. P. Verman (Dina
mo Rîșnov) 44:53 (3) ; ștafete, 
juniori mari, 4X7,5 km : 1. Di
namo Brașov, 2. ASA Brașov, 
3. CSȘ Rîșnov ; juniori mici, 
4X6 km : 1. CSȘ Rîșnov, 2. 
Centrul Olimpic ASA, 3. Dina
mo Brașov.

revoluționare, 
care profesori 
zică colabc 
ganizatiile 
U.T.C., bucur' 
nul organizat 
al conducerii' 
învătămînt. C 
vut cuvinte d 
referatele su 
sorii Nicolae 
nr. 4, Ileana ' 
30, Mircea N 
la 
la

nr, 39, Tra 
nr. 175, < 
Lioeul nr, 
în care, <re

ror cadrelor 
tori, maiștri 
sori-diriginti 
asigură edu

DIVIZIA A DE VOLEI I
(Urmare din pag 1)

dat mai multă vioiciune ac
țiunilor de atac și Universita
tea s-a aflat iar în fața câști
gării setului, condu cînd la 
diferențe apreciabile spre fi
nal : (9—6, 10—7, 12—8, 13—9).

La Turneul internațional de box CENTURA DE AUR, 
care va avea Ioc la Palatul Sporturilor și Culturii, in peri
oada 24—30 martie, au acces următoarele legitimații : roșii, 
verzi, cele ale antrenorilor și arbitrilor de box.

Pentru public, biletele se pun în vînzare, îneepînd de 
astăzi, 18 martie, la următoarele- case : Palatul Sporturilor și 
Culturii, Stadionul Dinamo, Stadionul Steaua, Stadionul 
Giulești, clubul Sportul Studențesc și Patinoarul „23 August".

VITEZĂ PE PISTĂ REDUSĂ
printre laureații pistei reduse 
din arena mondială —, nu le 
dăunează cursele de short- 
track 7 Răspunsul nu poate de- 
cît să-i contrazică pe tehnicie
nii soeptici. După reuniunea de 
Ia Tușnad-Băi. mulți antrenori 
au fost de părere că astfel de 
alergări sînt ideale numai pen
tru speranțe si copii II și doar 
indicate pentru celelalte cate
gorii de patinatori în prelun
girea sezonului competițional de 
pe pistele mari.
* Convingîndu-se de utilitatea 
concursurilor De pistele mici, 
antrenorii Ștefan Demeni (Tri
umf București) și Vasile Coroș 
(Mureșul Tg. Mureș) și-au în
scris elevii la a doua competi
ție republicană de short-track, 
desfășurată la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute pe patinoarul „23 
August" din Capitală. In 
schimb, colegii lor de la CSȘ 
Sibiu, IMASA Sf. Gheorghe, 
Petrolul Ploiești și CSM Su
ceava, rămînînd prizonieri al 
unor idei empirice, au ignorat

acțiunea de la București I Pro
tagoniștii întrecerilor de pe 
patinoarul „23 August" au reușit 
să modifice de 30 de ori cele 
mai bune performanțe obținute 
în concursul de la Tușnad-Băi 
și să egaleze două din actua
lele recorduri, întrunind sufra
giile publicului și ale specia
liștilor pnezenți în jurul man
tinelei, aceștia din urmă im- 
brățișînd total noul gen de în
treceri. O asemenea decizie 
Ilustrează în fapt o opțiune. Ea 
pornește de la constatarea că 
patinatorii de viteză, aflați încă 
la discreția vremii, pot preveni 
impasul provocat de Intemperii, 
participînd Ia un bogat program 
competițional de short-track. 
Lăslndu-i pe specialiștii fede
rației și pe antrenori să găseas
că soluțiile cele mai potrivite, 
nouă ne rămîne să tragem con
cluzia că patinajul viteză pe 
pistele reduse poate deveni un 
sport al- viitorului...

In această 
serie de gi 
(O. Manițiu 
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timplat daca — așa cum se 
prefigura — rapidistele ar 
fi fost întrecute categoric ? 
Nu este pentru prima oară 
cînd organizatorii din Sala 
Rapid nu oferă cele 
propice

mai 
condiții pentru des
fășurarea în condi
ții CIVILIZATE a 
unei competiții. în 
ceea ce privește 

handbalul Comisia de com
petiții a federației POATE 
șl TREBUIE să intervină, 
ridicind — cînd e cazul — 
dreptul de organizare.

Ar învăța si unii supor
teri, mai ales ei, că pasi
unea este una,. iar patima 
oarbă este cu totul altceva, 
care nu are nimic cu spor
tul.

minut 
ETICA

rURl’LUi II LA HANDBAL (f) |

4 
J 
)
1
3
I

I

i
I

TROFEUL „SPORTUL" PENTRU 
EFICACITATE: L Mariana Tîrcă 
(Știința) 116 goluri; 2. Rodica 
Grigoraș (Confecția) 103; 3. La
risa Cazacu (Hidrotehnica) 92; 4. 
Edit TGrftk (Chimistul) 90; 5. Ma
ritala lulișca (Relonul) 77 
Rochea Covaliuo (TEROM) 
Esztera Laszlo (Mureșul) 
Eugenia Marian (Textila) 
Cristina Tache (Rulmentul)
Georgeta Cervenciuo (Știința) 57; 
M. Elena Nițolu (Știința) 55; 12. 
Maria Petre (Chimistul) 50.

»
76
74;
67;
61

6.
7.
8.
9.

10.

I
I

I
I

semne de întrebare, după cum 
urmează : Ducadam — Iovan, 
Bumbescu, Belodedici, Bărbu- 
lescu (Weisenbacher) — Ba- 
lint (Bălan). Stoica, Boloni,
Majaru — Lăcătuș (Radu II), 
Pițurcă. .«Abia după antrena
mentul pe care ti vom face 
marți vom fi in măsură să ne 
decidem asupra echipei care va 
începe meciul de miercuri. Ho- 
tărirea pe care o vom lua, îm
preună cu colegul Iordănes- 
cn, va depinde, într-o oarecare 
măsură, și de starea terenului", 
a ținut să precizeze, 
a anunțat formația de 
conducătorul tehnic 
al echipei Steaua.

După jocul amical 
joia trecută la Goteborg. cu 
I.F.K., și pierdut cu 2—1, fot
baliștii finlandezi s-au înapo
iat la Lahti, unde vorrămîne 
pînă în ziua meciului. în po
fida timpului mai rece 
în capitala Finlandei, 
are condiții bune de 
ne-a precizat Hannu 
președintele clubului, 
timpi nînd pe Steaua 
port, a mulțumit, o 
plus, conducerii delegației noas
tre, pentru primirea făcută la 
București, pentru întregul sejur

dim capitala României. Cu 
două zile înainte de meci sînt 
incertitudini și în, privința for
mulei de echipă pe care o va 
alinia Kuusysi Lahti. Antreno
rul Keijo Voutilaincn nu S-a 
decis încă cu cine să-l înlo
cuiască pe Jan ti . suspendat 
pentru două cartonașe galbene. 
Referitor la Kousa. care n>u a 
putut fi folosit în meciul cu 
I.F.K. Goteborg. fără a fi com
plet restabilit după cum ne 
spune confratele P. Lenstrom, 
participă la antrenamente. Și 
în privința lui. vdrdictul va fi 
dat miercuri înainte de joc.

susținut

decît
Kuusysi 

pregătire. 
Wildman, 
care, in
ia aero- 
dată în

:tor de educație a elevilor
dragostei de muncă, de drepta
te și echitate socială, de res
pect și apărare a proprietății 
socialiste. Acestea, prin lecții 
și seminarii, prin expoziții și 
fotomontaje vlzînd 
orînduirii noastre 
înfăptuite în special 
da cea mai rodnică 
poporului nostru, 
NICOLAE CEAUȘESCU1. 
vizite la muzee. în locuri le
gate de trecutul de luptă ai 
poporului și de mărețele con
strucții ridioate In ultimele 
două decenii, prin întîlniri eu 
fruntași în muncă din între
prinderi etc. Nu a surprins pe 
nimeni că în aceste instituții de 
învățămînt se înregistrează re
zultate foarte bune pe linia 
cuprinderii elevilor în activi
tăți obștești, care completează 
un bogat bilanț la învățătură, 
în atelierele în care se formea-

realizările 
socialiste, 

în perioa- 
a istoriei 
„EPOCA 

Prin

pa sălăjană a luptat mai mult, 
mai organizat, cîștigînd pe 
merit. Evidențiați: Codre și 
Ștreang de la Învingători.

în partida următoare, ASA 
Elcetromureș Tg. Mureș a ob
ținut o victorie facilă, a tre
ia din turneu, în 55 de minu
te, fără să se întrebuințeze 
prea mult în fața unei echipe, 
Tractorul Brașov, care nu s-a 
găsit deloc. Antrenorul T. Tă- 
nase a rulat tot efectivul că- 
utînd în zadar formula de e- 
chipă salvatoare. Scor final, 
in favoarea echipei mureșene: 
3-0 (12. 6, 6). De la învingă
tori mai buni au fost Pop, 
Sinpetrean și Sanislav.

Ultima partidă a reuniunii a 
fost între două formații care 
nu obținuseră nici o victorie 
în zilele precedente : CSU O- 
radea și Relonul Săvinești, în
cheiată cu victoria orădenîlor 
la scorul de 3—1 (3, —15, 10, 
8). Cu excepția primului set, 
o simplă formalitate, celelalte 
au fost de luptă aprigă. Eviden
țiați : Răduță, D. Dragoș, Te
leagă, Țcrbea, respectiv Ră- 
duiescu șl Vițelaru.

Partidele au fost arbitrate 
corect de cuplurile : M. Stama- 
te-V, Ionescu, V. Vrăjescu-Al, 
Dragomir, A. Dinîcu-I. Ar- 
meanu. în programul de marți, 
de la ora 12 : Calculatorul — 
C.S.U., Tractorul — Relonul, 
Elcond — ASA.

Gheorghe DED1U

ză deprinderi pentru munca 
practică, pentru diverse mese
rii. La fel de interesantă a fost 
și gala de diapozitive a prof. 
Florian Frazzci — Școala nr. 
172, care a prezentat secvențe 
din „Expedițiile Cutezătorii", 
efectuate pe urmele unor mari 
scriitori români — Ion Creangă, 
Calistrat Hogaș. Mihail Sado- 
veanu —, pe traseele pe care 
aceștia le-au parcurs și le-au 
descris cu atîta talent în ope
rele lor. '

„De bună seamă că această 
Inițiativă — 
Silvia Ionescu, 
todist la 
Capitalei 
schițeze 
pe care 
fizică Ie 
muncii educative eu elevii, în 
spiritul botăririi Congresului 
Științei și Invățămîntuîul, pen
tru formarea omului nou, eu o 
înaltă _ conștiință revoluționară, 
comunistă, ceea ce constituie 
una din îndatoririle fundamen
tale ale sistemului nostru de 
învățămînt. Este o datorie de 
onoare pentru noi de a contri
bui la creșterea unor generații 
multilateral pregătite pentru 
muncă $1 viață, profund atașa
te de popor șl de partid, cu 
un înalt simț patriotic, cheză
șie a succeselor poporului nos
tru in viitor".

ne spunea prof, 
i, inspector me- 

Inspectoratul școlara! 
— n-a făcut decît să 
unele din realizările 
profesorii de educație 
înregistrează in planul

• 1NTÎLNIRILE AMICALE 
ROMANIA — GRECIA AU 
FOST AMÎNATE. Partidele a-, 
micale dintre primele reprezen
tative și cele de tineret ale Ro
mâniei și Greciei, programate 
inițial pentru miercuri 19 mar
tie, au fost aminate pentru o 
dată 
rior.
20-a

care va fi stabilită ulte-
PARTIDELE ETAPEI A 
a campionatului primei 

divizii sînt programate sîmbătă, 
de la ora 16. Reamintim că din 
această etapă s-a disputat, sîm- 
băta trecută, partida F.C.M. 
Brașov — „U“ ' 2
(1—0). O altă întîlnire 
oeastă etapă se va juca 
vans : Gloria Buzău — 
Tg. Mureș, programată 
21 martie (A.S.A. avind de sus
ținut med în Cupa Balcanică), 
în sfîrșit. meciul Steaua — FC 
Olt se va disputa duminică 23 
martie

Cluj-Napoca 
din a- 
în de- 
A.S.A. 
vineri

• GLORIA PANDURII TG. 
JIU — FC OLT 1—1 (0-1). Go
lurile au fost marcate de Pa- 
eiurca (min. 70). pentru gazde, 
respectiv Turcu (min. 32). Di
vizionara A a utilizat formația: 
Ciurea — Laurentiu. Donose, 
Matei. Popescu — Mirea. Leța, 
Bălăci. Eftimie — Pena. Turcu. 
Au mai jucat : Anghel, Crișan, 
Georgescu. Dudan și Sorohan. 
(P. TECU — coresp.)
• CSM LUGOJ - UM TIMI

ȘOARA 1—0 (0—0). Golul a 
fost înscris. în min. 85. de Tin- 
cuță. (C. OLARU — coresp.)
• CONSTRUCTORUL CRAIO

VA — F.C. OLT 2—3 (0—2). 
Au marcat : M. Popescu (min. 
10), Pena (min. 18), Dudan 
(min. 58) pentru F.C. Olt, res
pectiv Mihăilă (min. 47 — pe
nalty) și Piticu (min. 80 — 
penalty). (Șt. GURGUI — co
resp.)

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
linia după med șl observatorul federal Gb. 
Glisici, brigada bucureșteană D. Avrigcanu — 
Fl. Brînzoi. Viorel Iile a reușit să ducă la 
bun sfîrșit un med ce se anunța greu dată 
fiind „setea" de puncte a celor două echipe. 
« LA SFÎRȘITUL CELOR 90 DE MINUTE de 
Joc de la Iași, cei peste 12 000 de spectatori au 
răsplătit cu generozitate efortul depus de Ju
cători, pe un teren deosebit de greu. Ei erau 
satisfăcuți de victoria favoriților lor, profilată 
foarte tlrzlu, dar pe deplin meritat, ta fața 
unui adversar foarte tenace, care a luptat cu 
deosebită ardoare. G O notă bună pentru în
treaga brigadă de arbitri (N. Voinea — T. Io
nescu, M. Lăzărescu) la meciul Politehnica Iași 
— Metalul Plopenl; toți trei s-au sincronizat 
perfect și au realizat un arbitraj foarte bun.
• La sfîrșitul partidei, V. Simionaș, antreno
rul Politehnicii Iași, ne spunea că echipa este 
bine pregătită și abordează returul cu speranța 
revenirii Ieșenilor pe prima scenă a fotbalului 
nostru. O PACAT CA FRUMOSUL șl cochetul 
stadion din Petroșani nu are o tabelă de mar
caj corespunzătoare, vechea formulă „Jiul — 
Oaspeți" tinzînd să albă o nedorită tradiție. 
„O vom întrerupe ta această primăvară, cînd 
vom dota stadionul și cu o asemenea tabelă", 
ne-a precizat președintele clubului Jiul, Ștefan 
Maris. • Circumspecție Înaintea partidei Jiul — 
CS UTA, ta tabăra petroșeneană. Ne pune ta 
temă Petre Libardi, președintele secției de fot
bal a clubului din Valea Jiului: „Întotdeauna, 
meciurile cu arădenii au fost dificile, replica 
Jucătorilor de pe Mureș fiind extrem de dirză".
• Debut promițător al fostului sătmărean Van
cea sub culorile echipei Jiul, în postul de vtrf 
de atac. El s-a străduit să lase o bună impre
sie, dar mal trebuie să contribuie și coechipierii 
la o Încadrare - -
grenajul condus

] • EX-GIULEȘTEANUL ION ION a
i[ dreptul la noua sa formație Carpați 
1, și nd cu dezinvoltură din strînsoarea 
J i strict practicat de tirgoviștenl, el a 
i J excelentă primă repriză, cînd a fost practic 
1! „vioara tatii", tncintînd asistența cu clarviziu- 
|i nea sa în joc și devierile înșelătoare. • „Ce
T bine ar fi dacă toate partidele ar da bătaie de
11 cap arbitrilor ca aceea de la Mirșa !“ — opina, 
' i la sfîrșitul partidei, observatorul federal Gheor- 
, i ghe Bălașa. Și, Intr-adevăr, cei 25 de jucători 
ij care au evoluat nu au pus probleme * 
11 lulul" Gr. Macavei.
] i tr-un frumos spirit de sportivitate. In aseme- 
i1 nea condiții, este o plăcere să fi arbitru... • Ce 

' se lntîmplă cu Gîngu ? După ce, în urmă cu 
cîțiva ani, bătea la porțile echipei naționale, 

i acum, In Divizia B. la C.S. Tlrgoviște, el a 
; apărut în formație numai în ultimele 45 de 
i minute. Să se fi mulțumit fostul „tunar" numai 
I cu atît ?... • PRINTRE JUCĂTORII care s-au 

evidențiat în partida dintre FC Constanța și 
Dunărea CSU Galați s-a aflat și fundașul Că- 
mul. Fosta extremă, reprofilată o dată cu re
luarea sezonului de primăvară, a contribuit din 
plin la victoria echipei de pe Litoral, atlt In 
fazele de apărare, cît și In cele de atac. De 

i altfel, Cămui a deschis scorul In primele mi- 
i nute ale partidei. “ “
' reglstrat un eșec
, lățenll au arătat
i cui terenului, In 

ușor de străpuns, 
ponențil liniei de 
care s-au infiltrat Jucătorii 
FUNDAȘUL POPESCU, de la Progresul Vulcan, 
merita să fie evidențiat pentru maniera Iul cu- 

! rajeasă și desele plecări In atac. N-a apărut 
i cu majuscule pentru imensa ratare din min. 
i 86, care a privat formația bucureșteană de o 
! posibilă victorie. G Rar se pot vedea atîtea 
i ocazii ratate. In timpul unul meci, una mai 
i mare decît alta, alte am înregistrat în meciul 
1 Progresul Vulcan — Gaz metan Mediaș, In care 
j Jucătorii echipei bucureștene păreau că se În

trec să expedieze balonul... afară. „Mingea n-a 
i vrut să intre in poartă" — spunea unul dintre 
1 suporterii bucureștenilor. • în ciuda celor 

2 cartonașe galbene (Aloman Șl Ctoflcă, de la 
Gaz metan Mediaș), se poate spune că Jocul

1 de la București s-a desfășurat Intr-un spirit de 
[ falr-play. • DESTUI SPECTATORI nemulțumiți 
i de rezultat în tribunele stadionului reșițean. 

Ceea ce ar trebui să Înțeleagă aceștia este că 
o echipă nu poate fi reconstruită peste noapte, 
că promovarea tineretului cere răbdare, iar re- 

i zultatele se văd abia mal ttrziu. CSM Reșița 
1 are, la toate nivelurile (conducători, antrenori, 
j medic) „materialul uman» necesar performan- 
i țel, dar acesta trebuie lăsat să lucreze în 11- 
i niște. • Noile achiziții ale echipei înfrățirea 

(Nlțu, Slmuț, Sălăgean șl Kulesar) și-au pus 
i amprenta substanțial în Jocul orădenîlor. • Lu- 
, clan Setatele (18 ani) este un nume despre care 
i se va mai vorbi ta fotbalul nostru. (Chiar dacă 
! debutul său la CSM Reșița nu a fost prea reu- 
i ștt, el fiind împovărat de miza medului și de 
i apostrofările unor spectatori.) • Așa cum sub-
tAMMMMWWWWMMMMWWWWWWWWWUVWWMMAMMMMMaMAAAAAMWM»

debutat cu 
Mirșa. le- 
marca j ului 
realizat o

centra-
mecîul derulindu-se în-

• Dunărea CSU Galați a In- 
usturător la Constanta. Gă- 
lucruri frumoase la mijlo- 

schimb defensiva lor a fost 
neslncronlzările dintre com- 
apărare creînd culoare prin 

constânțeni. •

perfectă a noului venit în un
de Mulțescu.

GOLGETERII
5 11 GOLURI: Toma (Metalul Plo-SERIA I: •

peni) • 10 GOLURI: Cașuba (CSM Suceava) 
Rotaru (Oțelul Galați) * 
dujan (Politehnica Iași) 
(FC Constanța). Drăgoi 
Lala (Oțelul Galați).

SERIA A n-a: • 14 
mii IP A Sibiu) • 13 GOLURI: Biță (Eiectro- 
putere Craiova) • 9 GOLURI: Firănescu (E- 
lectroputere) • 8 GOLURI: Gîngu (CS Tlrgo- 
viște), Stefănescu (Flacăra Automecanica Mo
roni), Chioreanu (ICIM Brașov), Pamfil (Mus
celul Cîmpulung)

SERIA A ni-a: • 15 GOLURI: Moga (Gloria 
Bistrița) • 1 GOLURI: Roznal (FC Maramu
reș), Hațeganu (Mecanica Orăștie), Nedeicu 
(Strungul) • 8 GOLURI: Vesa (Mecanica O- 
răstie), Mărgineanțu (Metalul Bocșa), Cabană 
(Minerul Cavnlc). Vancea (Olimpia Satu Mare).

• l GOLURI: Bur-
• 3 GOLURI: Buduru 
(FC Progresul Brăila),

GOLURT: Col dea ($ol-

CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

de joc 50 de secunde), dar nu 
mai are forță pentru a întoarce 
rezultatul. Au marcat : Cernat 
26, Ardelean 20, Brăniștcanu 11, 
Ermnrache 11, Opșitaru 10, V. 
loan 6, Căpușan 2 (a mai jucat 
Reisenbuchler), respectiv Vine- 
rcanu 17, David 15, Braboveanu 
12, Ionescu 13, Vasilică 4, Băr- 
bulescu 8, Niculescu 4, Uglai 10. 
Arbitrii G. Dutka și C. Dumî- 
trache au asigurat buna des
fășurare a meciului, deși pe 
parcursul luj au avut de făcut 
față și deselor proteste ale 
jucătorilor ambelor echipe.

Dumitru STĂNCULESCU

în grupa 7—11, echipa Aca
demia Militară a suferit a doua 
înfrîngere în fata formației 
C.S.U. Sibiu : 83—90 (43—43).
Coșgeteri : ChirllIJ 33, Herbert

a

16, Aposlu 14 — de la învingă
tori, respectiv Șarlă 19, Vil- 
cinschl 16, Neagu 15.

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI — U- 

NIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 82—83 (34—47). Campioa
nele au abordat partida cu 
multă dîrzenie, cu Tunde 
Enyedi In postură de con
ducătoare de joc, cu multă 
fantezie și precizie In aruncă
rile la coș (păcat că In minu
tul 18 a* fost descalificată pen
tru 5 greșeli personale). înlo- 
cuitoarea ei, Paula Misăilă, a e- 
voluat la fel de bine șl, 
împreună cu Magdalena Jere- 
bie șl Gabriela Kiss, au făcut ca 
„U“ să se desprindă pe tabela de 
scor : 47—34 la pauză. în par
tea a doua a meciului clujen- 
cele și-au continuat recitalul pe 
for.dul unei replici din ce In ce

DE BASCHET
mai bune a gazdelor. Voința a 
acuzat lipsa din echipă a Ște- 
faniei Borș (accidentată), dar 
Rodica Jugănaru șl Camelia Fi- 
lip s-au zbătut cit pentru două 
partide și în minutul 25 Voința 
s-a apropiat la șase puncte 
(45—51), iar în min. 36, la 
trei : 7p—73 I Ultimele minute 
s-au disputat cu sufletul la 
gură. Urogdi înscrie, dar Po
pa răspunde prompt și menține 
diferența. Aurora Dragoș ere 
reușite la fel de bune, dar din 
nou Urogdi înscrie un coș de 
trei puncte și Voința preia con
ducerea cu 82—81. Cînd mal 
erau doar 15 secunde de joc, 
antrenorul N. Martin își mobi
lizează elevele și Aurora Dra
goș marchează un coș rit... o 
victorie și Universitatea — Vo
ința 83—82, după un med de 
excelentă valoare. Au marcat:

Jugănaru 26, Filip 25, Ștefan 12,' 
Urogdi 9, Gera 1, Vasiie 3 
pentru Voința, respectiv Jerebie 
24, Dragoș 19, Enyedi 13, Șan- 
dor 9, Misăilă 5, Popa 4, Kiss 
4, Mărgineanu 3, Manasscs 2. 
Foarte bun arbitrajul prestat de 
P. Fasăre șl A. Niculescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI
— PROGRESUL BUCUREȘTI 
78—54 (36—18). Prin această a 
doua victorie, studentele bucu
reștene au urcat pe locul HI al 
clasamentului. Ele au obținut o 
nouă victorie în ciuda faptului 
că au fost lipsite de aportul 
Mihaelei Netolitchi. suspendată; 
Au înscris : Făgărășanu 24, 
Prăzaru 19, Roșianu 15, Moldo- 
veanu 14, Zidaru 4, Horea 2 
pentru Învingătoare, respectiv 
Măringuț 18, Alixandru 11, 
Lefter 9, Divoiu 7. Ciocan 6, 
Nicola 3. Bun arbitrajul pres
tat de cuplul N. Constantinescn
— M. Oprea.

Paul IOVAN
CLASAMENTE LA ZI

MASCULIN FEMININ

AOMIIIISIRAflA DE STAI lOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
sat. c : 929,90 variante a 100 lei.

Ctștlgurile de categoria 1, ta 
paloare de 42.562 lei fiecare, au 
lost obținute de următorii parti- 
ripanți : Sava Zazidel din Bra- 
ov Bie Dumltrașcu șl Gheorghe 
reodorescu, ambii din București.

• ASTAZI, MARȚI, este UU- 
TMA ZI pentru procurarea bl- 
:telor la tragerea obișnuita

PRONOEXPRES care va avea loc 
mtlne, miercuri 19 martie. Jn- 
cați din timp numerele dv. pre
ferate I

• De ieri, a început vtazarea 
biletelor Ia TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES, care 
se va desfășura duminică 33 
martie. în cadrul celor 6 extra
geri, ta două faze, eu un total

de 42 numere, partlcipanțll au 
posibilitatea, Juctad cit mal mul
te variante, să obțină importan
te cîștlgurl, în frunte cu auto
turismele „DACIA 1300“ (la am
bele faze ale tragerii), mari su
me de bani, precum șl excursii 
ta R.D. Germană. Se ciștigă și 
cu 3 numere din 6 sau 8 extrase. 
Biletele de 35 lei varianta parti
cipă la toate cele 6 extrageri, eu 
un total de 42 numere. Consul
tați prospectul acestei atractive 
trageri ș! Jucațl din timp nume
rele alese de dv.l

1. Steaua • 30 28 2 3045:2274 57
i. Dinamo B. 30 26 4 2971 ^127 56
3. Farul 30 15 15 2470:2630 43
4. Rapid Buc. 30 15 15 2470:2644 45
5. ICED Buc. 30 14 16 2694:2655 44
6. Dinamo Or. 30 13 17 2411:2586 43

1. CSU Sb. 28 13 15 2316:2311 «1
S, „Podi" lași 28 12 16 2050-2224 40
8. Acad Mii. 28 10 18 2388 .-2486 38

10. „U" CJ-N. • 28 9 19 2176:2365 38
11. CSV Galați 28 5 23 1957:2636 33
* Echipe penalizate

I. j.U" Cj-N. 30 26 4 2455:1971 56
J. Voința Buc. 30 22 8 2132:1911 52
». „Prii» Buc. 30 19 11 2081:1979 49
4. Oldmp. Buc. 30 19 11 2140:1915 49
*. „Poli' Tlm. 30 13 17 2069:2220 43
8. Prog. Buc. 30 12 18 2022:2257 42

7. Chimistul 23 11 17 1869:1909 38
8. Crișul 28 10 18 1935:2101 S3
9. Rapid Buc. 28 9 19 1696:1894 37

M. Com. Tg. M. M 10 « 1760:1814 36
M. Mob. S. M. 20 7 19 1767:2005 33.
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BOXERUL IlO'IVX DANIEL DIMIIRESCU

ÎNVINtiĂLOR IN POLONIA
PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADĂ ■■

■

VARȘOVIA, 17 (Agerpres) — 
în turneul international de box 
de la Wroclaw (Polonia), tînă- 
rul pugilist român Daniel Du
mitrescu s-a clasat pe primul 
loc la categoria pană. învin- 
gind în finală pe Diego Drymm 
(R.D. Germană). Iată cîștigă- 
torii Ia celelalte categorii, de 
la semimuscă la grea : Todorov 
(Bulgaria). Seeger (R.D.G.),

Schmidt (R.D.G.), Trenn
(R.D.G.), Dzidak (Polonia). Mi- 
halcevski (Polonia), Tiozzo 
(Franța). Hessemann (R.D.G.), 
Schultz (R.D.G.), Golota (Po
lonia). Trofeul „Felix Stamm", 
atribuit oelui mai tehnic boxer 
al turneului, a revenit Iul Olaf 
Trenn (R.D.G.), categoria se- 
miușoară.

HOLMENKOLEN. E. Vettori 
(Austria) a ciștigat, cu 227,5 p, 
(evoluții de 104 și 103,5 m), con
cursul de sărituri de la tram
bulina de 90 m. El a fost urmat 
de finlandezul Nykaenen, cu 
225,6 p (cea mal bună săritură: 
106 m) și de austriacul Felder, 
cu 213,8 p. In fruntea „Cupei 
Mondiale** se află Ny.kaenen, cu 
225 p, urmat de vettori cu 207 
p șl Felder cu 145 p.

BODEN (SUEDIA). Ștafeta 
U.R.S.S. (Vasillev, Kașkarov, 
Popov, Antonov) s-a Impus ta

pentru Juniori (24-30 martie. București)

TINERII RUGBYȘTI ROMÂNI IN PALMARESUL DE ONOARE

întrecerea de biatlon 4X7.5 km, 
fiind urmată de R.D.G., Finlan
da, R.F.G., Norvegia.

AOSTA (ITALIA). Rezultatele 
primei zile a Campionatului Eu
ropean de hochei pentru juniori, 
grupa B : Olanda — Franța 4—0; 
Polonia — Bulgaria 8—2, Iugosla
via — Austria 8—3.

MOSCOVA. Campionatul de 
hochei pe gheață al U.R.S.S. s-a 
Încheiat cu victoria formației 
Ț.S.K.A. Moscova, care a tota
lizat In 40 de etape 69 p. Pe 
locurile următoare s-au situat 
alte două echipe moscovite : Di
namo — 55 p șl Spartak — 45 p.

cadrul competiției 
de schi alpin „Cu

la Les Menulres 
disputat o probă 

In care victoria a 
Peter 

In 1:50,92.
Săptămina viitoare va fi. du

pă cum am mai anunțat, șl o 
săptămină a rugbyului interna
țional, la București disputlndu-se 
Turneul FIRA pentru juniori 
șl meclul-test România — scoția. 
Răspunztnd Interesului ctutorilor 
noștri, vă prezentăm o serie de 
date legate de apropiata între
cere a „speranțelor** 
balonul oval. Pentru 
mănunte legate de 
frumoasei competiții.
• Prima ediție a 

anul 1969,

sportului cu 
astăzi — a- 

palmaresui
avut Ioo ta 

la Barcelona. Ea • 
fost cîștigată de echipa Franței, 
formația noastră clastadu-se a
• La cele 17 ediții de pînă 

acum, doar trei reprezentative 
de juniori și-au trecut numele 
pe lista Învingătoarelor: Franța, 
România și Italia.

9 Turneul, organizat cu o re
marcabilă consecvență de către 
FIRA (Federația Internațională 
de Rugby Amator), a cunoscut 
de-a lungul anilor o tot mal 
mare deschidere. Dacă la Bar
celona, In 1969, au participat 7 
echipe la Bruxelles anul trecut, 
numărul selecționatelor prezente 
a ajuns să fie dublu.
• Cele mai frumoase perfor-

mante aTe tinerilor rugbyști ro- 
mâni au fost consemnate în 1972, 
la Roma șl la ediția imediat ur
mătoare — găzduită tot în ca
pitala noastră, un an mal tlrziu 
—, ctod trofeul a revenit trico
lorilor. Alte clasări pe podium: 
tn 1974 1975, 1976 — locul 2, 1969, 
1971, 1985 — locul 3. Ultimul rezul
tat a fost obținut după ce un 
an mai înainte, la Varșovia, e- 
chlpa noastră a evoluat ta a 
doua grupă (In urma nepartld- 
pării la două ediții precedente), 
tndepllnindu-și obiectivul reveni
rii In seria fruntașă. Pentru ca 
tn Belgia să urce din nou, lată, 
pe podium. Nota bene: tot In ’85 
tlnăra generație șl-a mal trecut 
tn palmares un succes — In ca
drul Turneului Prietenia.
• Muilțl jucători afirmați la o 

ediție sau alta a Turneului ju
niorilor au făcut, apoi, mal de
vreme sau mai tlrziu, „pasul** 
spre primele reprezentative na
ționale. Spre pildă, din echipa 
României care a jucat și a ciști
gat la Roma au devenit Interna
ționali A Dumitru Alexandru, 
Ion Zafiescu, Gheorghe Varga, 
Marin Ionescu, Comcliu Scarlat, 
Florin Ioniță. Un an mal tlrziu, 
la București, apăreau tn selec-

ționata noastră, Intre alții, Sorin 
Fuicu, Teodorin Tudose, Mihal 
Holbau, care aveau să Îmbrace 
după aceea tricoul reprezentati
vei naționale. Șl exemplele pot 
continua, extrem de sugestive ta 
privința atingerii acestui dezide
rat firesc al foarte utilei Între
ceri. De altfel, unul dintre ac
tualii componenți ai echipei ro
mâne de juniori, chiar căpitanul 
el. Cristian Răducanu, a șl de
butat ta primul „XV" tricolor, 
anul trecut, ta Italia...

Geo RAEȚCHI

PARIS. In 
Internaționale 
pa Europei", 
(Franța) s-a 
de coborire, 
revenit vest-germanulut 
Eigler, cronometrat 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Roman Rupp (Austria) — 
1:50,98 șl — - -
(Elveția) — 1:51,08.

Elvelianca Maria Walliser este ' 
câștigătoarea probei de coborire 
din cadrul „Cupei Mondiale '86“ 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

tria) ocupă primul loc in clasa
mentul final al sezonului, ta 
coborire.

Michael Ploechlnger

WHISTLER MOUNTAIN (CA
NADA). Podiumul coboririi mas
culine: 1. Steiner (Austria)
2:(T68; 2. Malr (Italia) 2:09,89 ;
3. Stock (Austria) 2:10.14. In 
„Cupa Mondială**: 1. GirardeUl 
(Luxemburg) 294 p, 2. Zurbriggen 
(Elveția) 255 p. 3. MUUer (Aus
tria) 204 p. Wlrnsberger (Aus-

VAIL (S.U.A.). Pam-Ann Flet
cher (S.U.A.) s-a impus în cobo- 
rirea (ultima din „Cupa Mon
dială**) de la Vall, tn 1:54.28, 
înaintea lui Laurie Graham (Ca
nada) I 
(Elveția) 
rioară a „ _ . 
nine: 1. Waliser 271 p.
Hess (Elveția) 238 'p, 3. Mi cheta 
Figtal (Elveția) 177 p, 4, Brigitte 
Oertll (Elveția) 177 p, 5. Vreni 
Schneider (Elveția) 170 p, 6. 
Olga Chairvatova (Cehoslovacia) 
166 p.

1:54,60 și Măriei Waliser 
1:55,08. Ierarhia supe- 

,Cupei Mondiale** feml- 
2. Erika

O NOUĂ GENERAȚIE DE SCHIORI ALPINI
S-A LANSAT SPRE PERFORMANȚĂ

1:22,01 ; 
(România)

1. D. Janys 
2. M.

3. B. 
sla-

de schiori 
zilele tre- 
examenele 
marea per

formanță — Cupa Poiana pen
tru copii, concurs internațional 
la care au participat speranțe 
ale disciplinei din Cehoslova
cia. Uniunea Sovietică, Ungaria 
și România. Trebuie subliniat 
că din cele 16 probe de slalom 
special si slalom uriaș organi
zate. zece au revenit repre
zentanților noștri, ceea ce în
seamnă o dominare autoritară 
in Cupa Poiana, 
oaspeții 
ciștigat ____ ..
U.R.S.S. și din Ungaria 
una. Realizatorii victoriilor 
noastre au fost : Doris Bonfert 
— trei. Ionel Pogan și Csilla 
Lukacs — cîte două. Jose Ma
ghiar, Marius F.lisei șl Kinga 
Fleischman — cîte una. Cum ti
nerii alpini de peste hotare, 
cehoslovaci și sovietici tn spe
cial. reprezintă școli de schi 
recunoscute pe plan internațio
nal, tinăra noastră generație 
de slalomiști pâre a se afla la 
un nivel corespunzător, dătător 
de speranțe. Rămîne numai ca 
aceste talente foarte tinere să 
fie rodate in cit mai multe 
Intîlniri naționale și Internațio
nale. pentru a putea progresa 
Cît mai repede, cit mai sub
stanțial.

Ultimele rezultate. slalom, 
copile II : 1. Csilla Lukacs (Ro
mânia) 1:20.24 ; 2, Katka Litins-

O -nouă generație 
alpini s-a prezentat, 
cute,- la unul dintre 
de „admitere** spre

în timp 
din Cehoslovacia 
patru. iar cei

ce 
au 

din 
cite

Fotbal meridiane
MIINE VOR FI CUNOSCUTE SEMiHNAUSTELE

...t: Cupele Europene, o dată 
ou desfășurarea partidelor retur 
ale sferturilor de finală. Multe 
jocuri sînt extrem de pasionan
te. prin prisma meciurilor din 
prima manșă. Ne interesează, fi
rește, Cupa Campionilor, tn care 
dorim ca reprezentanta țării 

obțină

prea mare, după egalul cu mo
desta formație St. Mirren (1—1).

In Cupa Cupelor, Dinamo Kiev 
nu poate avea probleme cu 
Rapid Viena (4—1). Sovieticii au 

• ciștigat recent (2—0) ou Erevan, 
in timp ce vienezii au dispus cu 
4—0 de Admira. Benfica — Dukla 
Praga 10—1). Joc deschis, în care

ka .(Cehoslovacia) 
Ana-Maria Becze 
1:22,50 ; copii I : 
(Cehoslovacia) 1:13,79 ; 
Elisei (România) l;20,25 ;
Lebu (România) 1:20,40 ; 
lom, copile I : 1. Doris Bonfert 
(România) 1:13,12 ; 
Mamaeva (U.R.S.S.) 
Ștefana Palada 
1:15,88 ; copii I : 1. 
(România) 1:13,18; 
dakov (U.R.S.S.) 1:13,66 ; 
Cihalka (Cehoslovacia) 1:13,89; 
copile I : 1. Kinga Fleischman 
(România) 1:21,48; 2. Litinska 
1:22,12 ; 3. Lukacs 1:22,26 ; sla
lom uriaș, copii I : 1. A. Ke- 
len (Ungaria) 1:21,26 ; 2. D. 
Filipek (Cehoslovacia) 1:21,79 ; 
3. I. Trandafir (România) 
1:22,06.

2. Elena 
1:13,50 ; 3. 
(România) 

J. Maghiar 
2. G. Sul-

3. J.

Radu TIMOFTE

(2—0). In mod firesc madriAe- 
nil nu pot pierde calificarea, 
deși belgrădenii au ciștigat du
minică un meci important 
Partizan (2—0).

In Cupa U.E.F.A. — F.C. 
— Sporting Lisabona (1—1). 
germanii au prima șansă,

CU

noastre, steaua

Aspecl din meciul tur, din cadrul Cupei Cupelor, dintre Dynamo
Dresda — Bayer Uerdingen ~~ ' *- -
Ddschner (dreapta), de 
fundașul Dămgen

la
(2—0), desfășurat la Dresda la 5 martie. 
Dynamo, urmărește balonul degajat de 

Telefoto: A.P. — AGERPRES

TURUL CICLIST AL SPANIEI
IN 4000 UE KILOMETRI

MADRID (Agerpres). — vi
itoarea ediție a Turului ci
clist al Spaniei va debuta la 22 
aprilie, la Palma de Mallorca, 
șl se va Încheia tn ziua de 12 
mal, la Jerez de la Frontera. 
Cursa se va desfășura In 20 de 
etape, pe un traseu lnsumtnd 
circa 4 000 km, tn program fiind 
prevăzute patru etape contra- 
cronometru individual.

La întrecere va participa șl o 
echipă de cicliști sovietici.

CAMPIONATUL EUROPEAN UE ȘAH [junioare]
(Urmare din pag. I)

pion mai mult, dar avantajul 
pare greu de valorificat.

Pînă la reluarea luptei, iată 
pozițiile ocupate îri clasament: 
Matveeva (U.R.S.S.) 5 p (1),
Madl (Ungaria) 4 p (1), Peiceva 
(Bulgaria) șl Sztralka (Polonia) 
— 4 p, Trabert (R.F.G.) 3 p (1), 
Radulescu (România) st Szîva 
(Ungaria) 3 p, Drewes (Olanda) 
și Polakova (Cehoslovacia) — 
2,5 p. Markov (Iugoslavia), Boî-

cu și Nicoară (ambele Româ
nia) — 2 p (1). Abraham (El
veția) și Coull (Scoția) — 1 p.

★
între timp, avansează între

cerile cuprinse în Festivalul 
șahlst Hercules '86. în turneul 
internațional feminin, foarte 
sigur evoluează fosta noastră 
campioană Marina I'ogorcvlci, 
care a înregistrat 
rii, acumulind 4 
tot atîtoa runde.
Viorica Ionescu 3

numai vlclo- 
puncle, după 

O urmează 
p șl Mariana

liflcarea. la Helsinki, 
ctteva scurte amănunte 
celelalte 
teze 
lecht 
Meci 
de ne 
3—1 
cupă

91Iată 
despre 
paran- 
Ander- 

(1-Z). 
în ve-

tntilnlri. Intre 
scorurile din tur: 
— Bayern MUnchen 
strîns, dacă avem 
că belgienii au Învins cu 
slmbâtă. pe Waregem șl o- 

__primul ioc tn clasament, 
iar Bayern a ciștigat cu 4—0 1, 
în deplasare, la - Mannheim. Se 
pare că ma’-ea confruntare va 
avea loc la Torino, Intre „Juve** 
șl C.F. Batcelona (0—1). Ambele 
formații s-au menajat In ulti
mele etape de campionat, astfel 
că torinezl* au pierdut net la 
Roma, cu 0—3. Iar echipa cata
lană a reușit doar un scor egal 
(1—1) cu Vigo. Este totuși destul 
de greu ca Italienii să cîștige la 
două goluri .. I.F.K. Gotcborg — 
Aberdeen (2—2). Suedezii au te
oretic prima șansă... deoarece 
scoțienii nu se arată In formă

lusitanii pot remonta dezavan
tajul. Benfica a dispus, dumini
că, de Aves cu 4—0. dar șl Du
kla a ciștigat cu Slavia.
Bayer Uerdingen 
Dresda (0—2). Joo 
echilibrat. Bayer
2—0 de Dortmund.   _
Dresda și-a amlnat meciul din 
etapa de campionat. Atletico Ma
drid — steaua Roșie Belgrad

cu 2—0.
Dynamo 

de asemenea 
a dispus cu 
tar Dynamo

Ioniță p. Iată rezultatele 
din runda a 4-a : Stanca — 
Pogorevici 0—1, Grilnberg — 
Leszner 1—0, Chiricuță — Cri- 
șan 1—0, remize Baiimstark — 
Ionescu, Teodorescu — Olteanu 
și Kozma — Ioniță.

★
Aproape 150 de jucători 

jucătoare, de diferite categorii, 
concurează în cele trei open- 
uri masculine și două feminine, 
iar de la începutul-acestei săp- 
tămînl intră în ioc și micro
calculatoarele în primul nostru 
concurs de șah electronic orga
nizat pe scară republicană.

Și

Kola 
Vest- 

______ ____ _______  T____ , dato
rită declinului de formă a for-' 
mației din Lisabona. WaTegem 
— Hajduk Split (0—1). Meci 
foarte greu pentru ambele for
mații. Iugoslavii au reușit, du- 
miinică, un scor egal (2—2), cu 
Pristina, în timp ce Wanegem a 
pierdut cu 1—3 meciul cu An- 
deriecht. F.C. Nantes — intcrna- 
zionale (0—3). Este greu de cre
zut că echipa lui Rummenigge 
va ceda la -patru goluri în fața 
lui Nantes, chiar dacă aceasta 
din urmă a dispus, recent, de 
lidera campionatului Franței, 
Paris St. Germain. Neuchatel — 
Real Madrid (0—3). Credem că 
spaniolii nu vor avea probleme...

★
amical de la Buda- 
echipele Ungariei și

In meciul 
pesta, dintre 
Braziliei (3—0). antrenorul brazi
lian a utilizat c îți va jucători noi 
față de partida cu R.F.G. (0—2). 
Iată ‘ ........................
RIA: 
raba 
ni eh, 
(Kovacs), 
(Burcsa). 
Edson, Oscar, Mozer, 
Elzo, Silas, Aîemao — 
Casagrande. Sidney

★
campionatul Angliei (e- 
33) : Everton — Chet- 

1—1 Southampton — Li- 
1—2. Q.P. “

' 1—0.

UNGA- 
Ga- 

Itaii- 
Kiprich 
Bognar 

Leao —■ 
Dida — 
Renato, 

(Miiller).

formațiile aliniate: 
Disztl — Sallai, Nagy, 
(Csuhay), Varga 
Kardos, Detari - 

Esterhazy, 
BRAZILIA:

tn
tapa
sca
verpool 1—2. Q.P. Rangers — 
Manchester Utd. i—0, Arsenal —
West Ham 1—0 Coventry — Shef
field Wednesday 0—l, Btrming- 

. ham — Tottenham 1—2. Luton —
Oxford 1—2, Manchester City — 
Watford 0—1, Newcastle — Ips
wich 3—1, Nottingham — Aston 
Villa 1—1, w.B. Albion — Lei
cester 2—2.
Everton 6G

W.B. Albion
Pe primele tocuri : 
p (32 j), Liverpool 

63 p (33 j), Manchester Utd» 59 p 
(31 j); pe ultimele: 21. Rurmlng- 
ham 25 p (33 j), 22 W.B. Al
bion 17 p (3? )).

TELEX «TE LLX»T LLLX* II LEX
ATLETISM 

universitare 
ale S.U.A., 
Lee McRae 
55 m în 5,99 
a obținut, cu 59,82 s, un nou re
cord mondial pe distanța de 500 
m. (v.r. de 60,69 s fusese stabi
lit tot de el. cu o zl mal Îna
inte !).

BOX • La Chiba, in Japonia, 
a avut loc competiția Internațio
nală dotată cu Cupa Japoniei. 
Cîștigătoril : semimuscă : — '
Soon-Choo (Coreea de 
muscă: Dieter Berg i 
cocoș : Cha Hong-Sun 
de Sud), pană : Eric 
(Franța), semlușoară : 
Koch (R.D.G.), ușoară : 
fried Menherr (R.D.G.), 
mijlocie : Torsten
(K.D.G.), mijlocie mică: 
Richter (R.D.G.), 
Henry Maske (R.D.G.) • Turneul 
Internațional die la Ustl nad La- 
bem (Cehoslovacia) a fost domi
nat de pugilișlii cubanezi, în
vingători la opt (“Alegorii.

în finala categoriei supergrea,

• Campionatele 
pe teren acoperit 
la Oklahoma City : 
a ciștigat cursa de 
s, iar Roddle Haley

park 
Sud), 

(R.D.G.). 
(Coreea 

Murin 
Torsten 

Sleg- 
semi- 

Schmitz 
Enrico 

mijlocie :

Teofilo Stevenson l-a Întrecut la 
puncte pe Levai (Ungaria).

JUDO • Campionatele Europe
ne feminine, la Londra, au sta
bilit In acest an următoarele 
cîștlgătoare : cat. 48 kg :, Karen 
Briggs (M. Britanic), cat. 52 kg: 
Dominique Brun (Fx-anța), 
56 kg: Beatrice Rodrlguez 
ta), cat. 72 kg: ' 
mow (Polonia). 
Dekok (Olanda).

SCRIMA • La 
Minsk a cîștlgat 
tă bărbați, dispunind cu 9—6. In 
finală, de Racing Club de Fran
ce. Pentru locul trei : Tauber- 
blschofsheim (R.F.G.) — Melon
(Franța) 9-3.

TENIS a Finaiurl de turnee : 
Dallas : Martina Navratilova — 
Chris 1 
Milano : 
Nyslrom 6—2, 
Thierry _ ____
Dyke 6—4. 6—3. ® I .a Innsbruck, 
hilr-o partidă demonstrativă : 
Yannick Noah — Boris Becker 
6—1 3—6, 6—3

Elzbleta
open :

, cat. 
(Fran- 

Maksy- 
Ircne

DioamoParis.
C.C.E. la flore-

Evert-Lloyd 6—2, 6—1 ;
: Ivan Lendl — Joakim 

6—2, 6—4 î Metz:
Tulasne — Broderick


