
SUCCESUL FLORETISTELOR NOASTRE
LA „INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI

SĂ FIE CONTINUAT LA C.M. DE TINERET
Suita celor patru zile de scri

mă internațională din săptămi- 
na care a trecut a cunoscut* * 
din punctul de vedere al re
prezentantelor noastre, un fru
mos crescendo. După ca joi, în 
cadrul „patrulaterului**,  noua 
echipă a României a debutat 
ezitant, supradimensionind va
loarea Squadrei Azzurra, fostă 
campioană a lumii (italiencele 
nerealizînd nimic senzațional, 
In timp ce sportivele noastre 
n-au făcut mai nimic pînă la 
4—0 pentru adversare, cînd 
victoria . Rekăl Lazar asupra 
Luciei Traversa a dat semnalul 
revenirii), au urmat apoi vic
toriile la scor în fața Ungariei și 
■Franței, tinerele debutante 
înlr-o asemenea confruntare de 
renume în lumea floretei femi
nine continentale (Ana Geor
gescu, Claudia Grigorescu, Iu- 
dith Gyurkan) slrăduindu-se 
să dovedească că încrederea 
selecționerilor a fost fondată. 
Capitalul moral astfel dobin- 
dit a fost apoi valorificat in 
timpul Campionatelor Interna
ționale ale României. In proba 
individuală, toate componentele 
loțului reprezentativ s-au cali
ficat în faza eliminărilor di
recte, trei dintre ele au ajuns 
în finala de 8, Iar ultimul a- 
salt, pentru desemnarea Câști
gătoarei trofeului, a adus pe 
planșe două tinere românce, 
Reka Lazar si Georgeta Bcca, 
clasate în final în această or

(Continuare tn pag 2—3)

Cele cinci reuniuni se dispută 
după următorul program : Joi, 
de la ora 15 t Steaua — Voința, 
Crlșul — Progresul, Dlnamo — 
Rapid ; vineri de la ora » : Crl
șul — Voința, Rapid — Progre
sul. Dlnamo — Steaua ; de la 
oca 15 : Dlnamo — Voința, Stea
ua — Progresul, Crlșul — Rapid j 
slmbătft, de la ora 15: Rapid — 
Voința, Dlnamo — Progresul. 
Crlșul — Steaua t duminică, de 
Ia ora Mă : Progresul — Voin
ța. Rapid *— Steaua și Dlnamo
— Crlșul.
• La Timișoara, in primul 

turneu pentru locurile 7—tt : 
CSU Construcții București eu
— Progresul Oradea •—A eu in
dustria Linii Timișoara *-•: 
BUT — Progresul Oradea U—ă. 
(C. CEETU, corespj.

(Continuare In pao a 1-a)

In lupta pentru titlul individual, două reprezentante ale scrimei 
românești : Reka Lazar (în dreapta), care a terminat învingătoare, 
?i Georgeta Beca Foto : Aurel D. NEAGU

începi nd de luni, la București

A XV-a EDIȚIE

A CENTURII DE AUR LA BOX
Luni, 24 martie, iubitorii 

sportului cu mănuși se vor întîlni 
din nou în jurul ringului de la Pa
latul Sporturilor șl Culturii din 
Capitală, unde va începe o no
ua ediție a Turneului interna
țional de box Centura de Aur. 
Ajunsă la cea de a XV-a ediție, 
competiția se bucură de un 
frumos prestigiu pe plan In
ternațional, prestigiu conferit 
de numeroșii mari campioni 
care s-au perindat, de-a lungul 
anilor, pe ringul Centurii de 
Aur. Cine nu-și amintește de 
puglliștl ca Teofilo Stevenson, 
Gilberto Carillo, Alejandro 
Montoya, Emilio Correa, Adolfo 
Horta, Andres Aldama, dintre 
sportivii cubanezi care ne-au 
vizitat țara, sau de Ciu En Zo, 
LI Ven Uk și Kim U Gil — 
boxeri din R.P.D. Coreeană, cu 
toții mari vedete ale pugilatu
lui mondial, laureați si ai Cen
turii de Aur de la București. 
Lista acestor ași ai careului 
magic ar putea continua, com
petiția din țara noastră fiind, 
de-a lungul anilor, o adevărată 
rampă de lansare spre marea

In Campionatul European pentru junioare

O RUNDĂ FAVORABILĂ ȘAHISTELOR ROMÂNE 

Lidera — ta prima înfr îngere
BĂILE HERCULANE, 18 (prin 

telefon). Rezultate bune aU obți
nut șahistele noastre tn runda de 
marți, a 7-a, In Campionatul Eu
ropean pentru junioare. Performera a fost Cristina Bâdulescu. 
care a învins-o pe fosta lideră, 
Ildiko Madl, intr-o partidă de S3 
mutări, încheiată cu o frumoasă 
acțiune tactică. S-a remarcat și Mălina Nlcoarâ, mezina turneu
lui care a făcut remiză cu pu
ternica jucătoare sovietică Svet
lana Matveeva, lideră în clasa
ment, obligînd-o pe aceasta la 
defensivă Doar puținele minute 
rămase pentru ultimele mutări 
l-au răpit posibilitatea Mălinei 

dine, după o dispută spectacu
loasă si de reală ținută tehnică. 
Printre învinsele fetelor noas
tre s-au aflat floretiste bine 
cunoscute pe planșele interna
ționale, ca italianca Anna Rita 
Sparaclarl, fostă campioană eu
ropeană, franțuzoaica Brigitte 
Gaudin, fostă campioană mon
diala de tineret, Olga Kislea- 
kova, componentă a lotului re
prezentativ sovietic, Katalin 
Hazai si Ildiko Pusztai, trăgă
toare internaționale ungare, ca 
și speranțe ale unor reputate 
școli de scrimă, candidate pen
tru apropiatele Campionate 
Mondiale de tineret, ca de e- 
xemplu Isabelle Spenato și Ju
lie -Anne Gross (Franța), Lucia 
Traversa și Giovana Trillini 
(Italia), Beate Gotze (R.D.G.).

Și venind vorba despre edi
ția din 1986 a supremei com
petiții dedicate cadeților (scri- 
meri sub 20 de ani), care se va 
desfășura la' Stuttgart, între 27 
si 31 martie, să precizăm că 
toate garniturile aliniate de flo
reta feminină românească în întrecerile din Sala Floreasca 
au fost în exclusivitate tinere, 
marea majoritate a sportivelor 
fiind încă junioare 1 Doar un 
exemplu în acest sens : din e- 
chipa României care a cucerit 
medalia olimpică de argint la

Paul SLAVESCU

performanță internațională, a- 
tit pentru boxerii români, cit 
și pentru oaspeții lor.

întrecerile care vor începe 
luni și vor continua pînă dumi
nică dimineața, cînd vor avea 
loc finalele, vor prilejui, fără 
îndoială, spectacole pugilistice 
de calitate superioară, deoare
ce Centura de Aur din anul a- 
cesta are loc într-o perioadă în 
care boxerii din întreaga lume 
fac ultimele pregătiri pentru 
Campionatele Mondiale, care 
vor avea loc în luna mai In 
S.U.A. Avem, deci, motive se
rioase să credem că pe ringul 
de la Palatul Sporturilor și 
Culturii vor fi verificați o se
rie de posibili participant! la 
„mondiale**.  Așteptăm cu justi
ficat interes să-i vedem In pri
mul rînd pe reprezentanții 
noștri și îndeosebi pe cei din 
generația tînără, în frunte cu 
Marcelică Tudoriu șl Daniel 
Măeran, campioni mondiali de

Petre HENȚ

(Continuare in pag, 2-3)

de a-șl concretiza avantajul, ea 
trebuind să se mulțumească cu 
șah etern. Remiză șl tn partida 
dintre Smaranda Bolea șl vest- germana Bettlna Trabert.

Alte trei intîlniiri au fost de
cise. Poloneza Joanna Sztralka 
oe ară B a clocea victorie con
secutivă, ea învingtnd-o pe olan
deza Marietta Drewes. Iugoslava 
Vesna Markov a clștlgat la elve
țiană Ines Abraham, iar Petra 
Polakova (Cehoslovacia) la Alls- 
son Coull (Scoția). La ora trans
misiei acestei cronici se mal 
joacă o singură partidă, coa din
tre Vera Peiceva (Bulgaria) șl 
Erika Szlva (Ungaria).

Proletari din toate firile, unlfl-vt!

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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Astăzi, la Helsinki (ara 18,30), in sferturile ac linaia ale C. C. E. Ia fotbal

STEAUA ÎNTÎLNEȘTE PE KUUSYSI LAHTI ÎNTR-UN MECI DECISIV
• Campioana noastră - in formație completă • La finlandezi 

reintră Kousa • Partida va fi transmisă in direct la radio și televiziune

HELSINKI, 18 (prin telefon). 
Capitala Finlandei trăiește dm 
plin, in aceste zile, apropierea 
importantului eveniment fotba
liști», meciul retur dintre 
Kuusysi Lahtî și Steaua Bucu
rești, din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei Campionilor 
Europeni. Mii șl mii de local
nici. la care se adaugă nume
roși turiști sosiți din Lahtl (cu 
precădere. desigur), Turku, 
Tampere, Kuopio, Hămenlina 
rotunjesc, afirmă organizatorii, 
la 30 000 cifra totală a pose
sorilor de bilete. Este o cifră 
record pentru această țară (to
tuși..) a atletismului și a spor
turilor de iarnă. O mostră a 
marelui interes pentru meciul 
de miercuri am avut-o. In a- 
ceste zile, cînd în tribunele 
stadionului care a găzduit ulti
mele preparative ale echipei 
noastre campioane s-au aflat 
numeroși spectatori dornici să-i 
vadă la lucru, cu un ceas mai 
devreme, pe fotbaliștii români, 
parteneri de joc ai celor de la 
Kuusysi Lahti,

După antrenamentul efectuat 
marți seară, pe Stadionul Olim

După etapa derbyurilor In Divizia A de baschet:

CONSTANM ÎN COMPORTAM 
(la un nivel ridicat), UN IMPERATIV

PENTRU ECHIPELE NUASLRE
Pe cit de mediocră a fost 

reuniunea baschetbalistică de 
duminică, pe atît de reușite au 
fost meciurile desfășurate a 
doua zi, între aceleași echipe, 
adică intre Dinamo și Steaua, 
la băieți, Voința si Universi
tatea Cluj-Napoca, la fete. în 
partidele primei manșe, doar 
Dinamo și Voința au evoluat 
la nivelul pretins unor frunta
șe ale clasamentului, în care 
joacă majoritatea componențl- 
lor reprezentativelor țării ; a 
doua zi, însă, toate cele patru 
competitoare au excelat în 
prestații, realizînd In cele două 
meciuri-derby adevărate spec
tacole, care au făcut o bună 
propagandă unui sport și așa 
Îndrăgit, dovadă fiind, în acest 
sens, numărul mare de specta
tori prezenți tn Sala Floreasca. 
Ocupantele locurilor 1 și 2 in 
clasamente (Steaua și Dinamo, 
respectiv Universitatea șl Voin
ța) au arătat că, atunci cînd 
vor, se pot mobiliza, realizînd 
jocuri cu ridicate valențe teh
nice si spectaculare, așa cum 
s-a petrecut în etapa a 25-a 
a Diviziei A, dar... numai în 
intilnirlle din ziua a doua.

De oe doar atunci ? Pentru 
că, din păcate, inconstanța con

Din păcate, nu atât de favora
bil pentru românce s-au soldat 
Întreruptele din runda prece
dentă. Bolea a remizat cu Madl, 
dar Nicoarâ a trebuit să se re
cunoască învinsă în partida cu 
Trabert, după o rezistență dusă 
pînă la mutarea 73. Șl o tnHn- 
gere a liderei : Markov învinge 
pe Matveeva I

Clasament : Matveeva M p, 
Sztralka 5 p, Madl șl Trabert — 
1,5 p, Peiceva 4 p (1). Băduloscu 
șt Markov — 4 p, Polakova 2,5 p, 
Silva 1 p (1) Bolea 3 p, Nicoarâ 
șl Drewes — J.S p, Coull șt Abra
ham - 1 p.

P. ȘTRFANOV 
maestru Internațional 

pic, pe un bun teren de jocj 
cele trei semne de întrebare 
din ,,unsprezecele“ Stelei au 
căzut. La solicitarea ziariștilor, 
antrenorul Jenei a anunțat că 
echipa pregătită de el și de 
Iordănescu va intra pe teren în 
următoarea formulă : Ducadam 
— Io van, Bumbescu, Belode- 
dici, Bărbulescu — Balint, T. 
Stoica, Bolonl. Majaru — Lă
cătuș. Plțurcă. In fapt, forma
ția standard, utilizată, cum se 
știe, cu un randament excelent 
în campionatul intern, ca și in 
primele două tururi ale C.C.E., 
nevoită. Insă, acum — după 
acel 0—0 din prima manșă, 
surprinzător pentru toată lu
mea — să reia de la capăt 
disputa cu Kuusysi Lahti, pe 
terenul formației finlandeze. 
■,Ne-am îngreunat noi înșine 
misiunea, tratind cu oarecare 
ușurință prima partidă. Și cit 
am insistat în pregătirea jo
cului de la București asupra 
faptului că o echipă care a e- 
llminat campioanele Iugosla
viei și Uniunii Sovietice tre
buie tratată de la Început cu 
toată seriozitatea I Apoi, se cu

Aruncă la coș Ele
na Filip (avindu-le 
In față pe Magda
lena Jerebie și 
Virginia Popa, de 
la »U“), una din 
jucătoarele de ba
ză ale echipei. Vo
ința.

Foto :
Aurel D. NEAGU 

tinuă să fie o caracteristică a 
formațiilor de baschet din țara 
noastră, fruntașe sau codașe, 
pe parcursul unul campionat, al 
unei etape sau chiar în de
cursul unui singur meci, așa 
cum ne demonstrează citeva da

De miine, in Capitală

AL DOILEA TURNEU AL FRUNTAȘELOR LA POLO
De miine ptnă duminică, ba

zinul Floreasca din Capitală găz
duiește meciurile celui de al 
doilea turneu din cadrul Între
cerii pentru locurile 1—« tn Di
vizia A de polo. Vor fi cinci 
reuniuni care se anunță intere
sante după cele lntimplate tn 
turneul precedent, de la Oradea. 
Astfel, Dlnamo va juca eu gin- 
dul unui parcurs fără greșeală, 
pentru menținerea șl chiar mă
rirea avansului apreciabil de a- 
cum, lucru cu care, desigur, nu 
se pot Împăca orădenll : dacă 
vor să râmînă tn dispută pen
tru titlu, campionii trebuie să 
joace numai la victorie, tn toa
te cela cinci partide. Pe de altă 
parte, disputa pentru treapta a 
treia a podiumului este mal e- 
chlllbrată dectt orlctnd. Steaua 
amenlnțînd serios poziția fero
viarilor. Să sperăm că șt cele
lalte două echipe. Progresai 
București șl voința Cluj-Napo
ca, vor contribui la o dispută 
de bună calitate.

Iată clasamentul la ri 1 

noaște de acum, pe parcursul 
meciului au intervenit precipi
tarea, neșansa și, la puțin timp 
după aceea, o precară stare de 
spirit, care explică și primul 
nostru eșec in campionat, mă 
refer la meciul de la Hunedoa
ra", ne spunea Emerich Jenei. 
..Dar asta a fost — și-a reluat 
antrenorul gîndurile. tn mo
mentul de față, echipa noastră, 
refăcută moralicește, este ferm 
hotărită să dea totul pentru a 
obține calificarea in semifi
nale".

,.Știm că in iot timpul parti
dei cu Kuusysi Lahti, a com
pletat Iordănescu, nu vom fi 
singuri, că toți iubitorii fotba
lului din țară vor fi alături de 
echipa noastră. Sintem. deci, 
deciși să aducem bucuria în 
Inimile acestora". O dovadă a 
stării de spirit corespunzătoare 
unul meci decisiv, cum a de
venit pentru Steaua manșa a. 
doua cu echipa din Lahti, o con
stituie și declarația lui Bolonl: 
>,Pornim in această partidă de 
la ideea că echipa noastră este

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2—3)

te înregistrate in etapa recent 
încheiată. în derbyul masculin 
Dinamo — Steaua, de pildă.

Dumitru STANCULESCU

1. DINAMO 21 20 0 1 270-146 40
2. Crlșul 21 17 1 3 268-148 35
3. Rapid 21 12 2 7 214-162 26
4. Steaua 21 11 4 6 192-160 26
5. Progresul 21 8 3 10 179-188 1»
6. Voința* 21 6 1:14 154-203 11

•) Penalizată CU 2 p uncte



CUPA I.P.A."

O competiție aflată la cea de a 14-a

LA ÎNĂLȚIMEA LOCULUI

DE DESFĂȘURARE: COTA 2000 ml
redacția noastră.A venit în 

pe ta mijlocul săptămînii tre
cute. un inginer. Ștefan Topor. 
Amestec de energie, entuziasm. 
Btînjeneală. „Știți 7 Scuze mai 
lntii. Am venit pentru a face 
• invitație... Un redactor poa
te vine cu noi... „Cupa IPA" 
la schi, In Sinaia. Vin ai noș
tri, dar și cei din alte institute 
de proiectări... IPA înseamnă 
Institutul de Proiectări pentru 
Automatizări... Sintem Ia cea 
de a 14-a ediție". Dornic să ne 
convingă, a desfăcut niște 
.cearceafuri" mari de hîrtie, ie
șite din calculator, eu numele 
concurenților. „Vom avea 3 cla
samente : femei, bărbați și co
pii, copiii noștri...".

Peste două zile, ne aflam — 
cu ajutorul telescaunului ce 
pleacă de la „Cota 1400“ — că
lătorind peste pădurea albă de 
brazi. Scaunele trec, clănțănind, 
peste scripeții stîlpilor metalici 
de susținere pe care sînt niște 
plăcute. Sfîrșit de drum la 
stîlpul „nr. 35 — 1996 m altitu
dine". Am trecut printr-un strat 
de nori, după care am fost In- 
tîmpinati de un soare puternic 
și un peisaj magnific, cu vîr- 
furi de munte albe ce parcă 
ieșeau din... mare. Pe unul din 
ei — cunoscut sub numele de 
„Spitz" — lume multă și un 
steag al Daciadei. Aici erau, 
Circa 200 de persoane — mari 
și mici — preocupate, toate, de 
concurs. Unii studiază listele 
eu ordinea plecării, alții, lingă 
eronometrori. urmăresc slalomul 
colegilor — foarte buni sau 
foarte prudenți — printre portt

alții iși ceruiesc schiurile. Pe 
care le mîngîie apoi, cu gingă
șie. Concurentii. entuziaști, sint 
de la circa 30 de institute, dar 
șl din unele întreprinderi : IPA, 
ISLGC, IPROLAM, Proiectan
tul, ITCI, Electromagnetica, 
IOR ș.a. Oameni pasionați de 
acest sport, prezenți la multe 
ediții. „Scrieți de noi că sîn- 
tem mari amatori de schi. 
Asta-i adevărul" — ne spune 
ing. Gh. Florea, de fapt șeful 
comandamentului „calculator", 
unde se definitivează clasa
mentele.

Ne plimbăm printre concuren- 
ții oe merită să fie Itavidiați. 
Sînt beneficiarii unor ore de 
recreare minunate, fac sport 
„aproape de cer", sînt veseli. 
Unuia, In concurs. îi pleacă un 
schi la vale. „Firesc să fugă. 
Prea îl solicitasem ca In „Cu
pa Mondială"... Surprindem și 
șarje amicale : „Gata, am con
curat !“, „Vorba vine, zice un 
altul, fie fapt te-ai dat pe ză
padă. Ce știi tn de concurs". 
Facem cunoștință cu cîțiva — 
toți pe schiuri — de la IPA : 
ing. I. Georgescu (președintele 
Comitetului sindicatului) : fami
lia Cojan, prezentă... in corpore : 
Ștefan — sot, Emanuela — so
ție, Cristina (6 ani). Bogdan 
(9 ani) — copiii („cvartet" în 
care schiul se... mănincă cu 

. pline) ; A. Nădejde (inginer, 
președinte al Comisiei munici
pale de schi !) ; Codruț Brana 
ți fiica sa. Ioana, care vin 
de ani și ani la această com
petiție și care acum este stu
dentă la medicină : Inginerii

euO. Băia, S. Antohe, E. Pop 
soția (ca multi alții de altfd).

Seara : primele rezultate trec 
prin calculator, discuții inter
minabile despre schi, puțin 
dans și pe urmă odihnă, fiindcă 
a doua zi urmează „uriașul". 
Confruntarea cea mai intere
santă la care asistăm este cea 
a celor 50 de copii sub 10 ani 
(fetite șl băieți). Cîștigătoarele, 
cu obrajii și năsucurile roșii : 
Ilinca Negoiță, Cristina Cojan, 
Ioana Tudorancescu, Ioana An- 
tohi, Laura Balomir, Andreea 
Cheliei — dovadă că. la aceas
tă treaptă, sportul feminin din 
institut stă foarte bine. După 
două zile, o festivitate de pre
miere veselă, entuziastă. Erau 
cei de la IPA. dar și oaspeții 
lor : ing. T. Vasiiescu și fiica 
sa Crina (IPROLAM), M. Ion 
(IOR), G. Rotofei (Electronica). 
Calculatorul, necruțător, a de
cis. Pe primele locuri la „com
binata alpină" sint : 1. Ioana 
Brana (IPA), 2. Sultana Tudori 
(ICPGA), 3. Anelise Eisler 
(Carpati) ; 1. Corvin Făirașcu 
(Alfa), 2. Tudor Vespremeanu 
(Carpati), 3. Alexei Florescu 
(Alfa). Asociații evidențiate : 
Carpați, IPA, ICPGA.

Greu de spus în cuvinte ce 
înseamnă pentru oameni o ast
fel de competiție la sfîrșit de 
săntămină. Ne limităm în a fe
licita 
unei 
masă

IPA pentru organizarea 
competiții 

eu adevărat
sportive de 
model.

Modesto FERRARINI

întrecerile preliminare ale Cupei României la hochei

DUNAREA GALAII $1 VIITORUL GHEORGHENI S-AU IMPUS IN CELE DOUĂ SERII
MIERCUREA CIUC, 18 (prin 

telefon). S-au încheiat meciu
rile de hochei pe gheață din 
cele două grupe preliminare 
ale Cupei României. Competiția 
continuă însă miercuri și joi, 
ci nd formațiile Dunărea Galați, 
Viitorul Gheorgheni» ASE Con
strucții București și IMASA Sf. 
Gheorghe vor lua parte la tur
neul pentru locurile 1—4. fer 
echipele Metalul Rădăuți, Pe
trolul Ploiești, Electromureș Tg. 
Mureș și Tîrnava Odorheiu Se
cuiesc se vor întrece pentru 
pozițiile 5—8 In clasament. 
Primele patru clasate, alături 
de formațiile Steaua și Dina
mo (din București). Sport Club 
și Progresul (din Miercurea 
Ciuc) vor participa la faza fi
nală a Cupei României, pro
gramată la București între 23 
Și 28 aprilie. Citeva amănunte 
de la ultimele partide :

Nibu «1 Stoica (toți de La ASE 
Construcții).

DUNĂREA — METALUL 
11—3 (1—2, 5—1, 5—0). După 
o repriză pe care au pierdut-o, 
la următoarele două gălătenii 
•-au detașat categoric. Cite 
două goluri au înscris Dinu, 
Jumătate, Bujoreanu, Berdilă, 
Fulga (Dunărea) și Chiprianov 
(Metalul).

ELECTROMUREȘ — TlRNA- 
VA 7—3 (3—1, 3—0, 1—2). Mai 
deciși și dovedind o mal bună 
eficacitate, hocheiștîi mureșeni 
au înregistrat o victorie nespe
rată. Este surprinzătoare pres
tația palidă în această compe
tiție a formației din Odorheiu 
Secuiesc. Marton (Electromureș) 
a marcat 4 goluri.

Turneele de volei masculin - Divizia A

ACALMIE ÎNAINTEA PARTIDELOR DECISIVE

LA TTMS
DIS

ASE CONSTRUCȚII — PE
TROLUL 16—5 (6—1, 4—2, 6—2). 
Victorie clară, obținută pe fon- 
dinl unei dominări evidente. 
Cite trei goluri au marcat Jinga,

VIITORUL — 
(3-0, 1-1,- 3—0). 
și rapid. Viitorul

1MASA 7—1
Med frumos 
a atacat din 

start și a reușit să înscrie de 
trei ori în primele cinci minu
te, în generai, hochelștii din 
Gheorgheni s-au arătat bine

DUPĂ ETAPA DERBYURILOR LA BASCHET
(Urmare din vag Z)

prima echipă a fructificat du
minică 38 din cele 66 (de a- 
runcări din acțiune, obținînd un 
procentaj foarte bun — 57,20% 
—, mai ales dacă ținem seamă 
că a fost înregistrat într-o în
trecere cu miză importantă. A 
doua zi, însă, aceiqși jucători 
au realizat numai 44% (59/26)... 
La Steaua, o situație' similară 
în privința inconstanței : du
minică au avut procentaj 43,60% 
(71/31), pentru, ca luni să urce 
spectaculos la 60,70% (56/34) !
în meciul feminin Voința — 

' Universitatea, bucureștencele 
au realizat în ambele zile pro
centaje apropiate (duminică : 
43,50% — 62/27 ; luni : 44,20% 
— 52/23). Clujencele. în schimb, 
au urcat de la 35,50% (76/26) la 
44,10% (63/30), ceea ce a con
tribuit determinant la obținerea 
succesului.

în ceea ce privește prestații
le individuale, elocvente ni se 
par cele ale Roxanei Ștefan 
(Voința), o baschetbalistă foar
te tînără (19 ani), cu reale per
spective de a deveni o mare 
jucătoare. Duminică, ea a con
cretizat 10 din cele 18 aruncări 
din acțiune (55,55%) și 9 din 
cele 12 aruncări libere (75%), 
pentru ca luni să rateze enorm 
și să înscrie din acțiune numai 
de 3 ori, din 12 încercări (25%!), 
și doar de 6 ori din 14 aruncări 
libere (42,80%) 1

Șirul datelor statistice ar pu
tea continua, dar concluzia este 
aceeași, anume că pregătirea 
tehnică, tactică și fizică tre
buie completată\cn deplină dă
ruire, cu combativitate si ambi
ție la fiecare meci, și nu doar 
din cînd în cînd. Dacă lucru
rile ar fi mereu așa, ar cîștiga 
echipele de club, dar și selec
ționatele naționale, care ar avea 
în componență jucători și jucă
toare cu obișnuința formată de 
a se mobiliza permanent.

Aceeași etapă a mai reliefat 
că, deși au fost înregistrate 
progrese în privința disciplinai, 
aceasta nu se află încă la un 
nivel satisfăcător, că prestații
le arbitrilor rămin, în conti
nuare, „țapul ispășitor" pen
tru... greșelile jucătorilor si ju
cătoarelor, că protestele aces
tora strică din frumusețea me
ciurilor și incită publicul. Iar, 
uneori, prea desele proteste 
provoacă pînă și descompleta- 
rea echipelor cu jucători de 
bază, așa cum s-a petrecut luni, 
cînd Steaua nu l-a putut folosi 
pe Anton Netolițchi, iar Poli
tehnica București pe Mihaela 
Netolițchi, ambii având acumu
late cite două greșeli tehnice 
(care atrag automat suspenda
rea pe cile o etapă). Și Stea
ua, și Politehnica au cîștigat ; 
dar, dacă ar fi pierdut, cei doi 
împricinat! ar fi avut conștiința 
împăcată pentru faptul că nu 
au luptat alături de coechipi
eri 7

pregătiți pe tot parcursul com
petiției preliminare. Invingind 
meritat in cele trei partide sus
ținute pînă acum. Jucătorul 
Andre a marcat două goluri.

CLASAMENTELE GRUPE
LOR s A — 1. Dunărea 6 p, 
2. ASE Construcții 4 p. 3. Me
talul 2 p, 4. Petrolul 0 p ; B
— 1. Viitorul 6 p, 2. IMASA 
4 p, 3. Electromureș 2 p, 4. 
Tîrnava 0 p.

Iată programul următoarelor 
două zile de concurs :

MIERCURI ! Petrolul — E- 
leețromureș, Metalul — Tlrna- 
va, Dunărea — IMASA, ASE 
Construcții — Viitorul.

JOI : Petrolul — Tîrnava, 
Metalul — Electromureș, ASE 
Construcții — IMASA, Dunărea
— Viitorul.

Vaier PAȘCANU — coresp.

Ieri la Craiova (grupa I va
lorică) și București (grupa a 
Il-a valorică) s-au desfășurat 
partidele penultimei etape din 
cadrul turneelor cu nr. 4 ale 
Campionatului masculin de vo
lei — Divizia A.

CRAIOVA, 18 (prin telefon). 
Penultima etapă In Întrecerea 
primei grupe valorice a în
semnat un moment de acalmie 
înaintea partidelor, mult mai 
importante pentru fiecare din
tre echipe, din finalul turneului 
craiovean. Intîlnirea de la 
care numerosul public local, 
prezent în sală, aștepta cali
tate tehnică, dispută îndîrjită, 
spectacol. STEAUA — EXPLO
RĂRI ȘTIINȚA BAIA MARE : 
3—0 (5, 9, 8), n-a ieșit prin ni
mic în evidență. Dimpotrivă ! 
Deși Steaua (în continuare fără 
Dascălu — încă indisponibil—) 
și-a trecut în cont mai multă 
vioiciune decît în zilele prece
dente, replica băimăreană a fost 
așa de ștearsă, indecizia lor așa 
de evidentă, îneît victoria 
Stelei nu putea si n-a fost pusă 
niciodată la îndoială. De altfel 
de la maramureșeni doar Roiban 
s-a văzut oarecum în atac. 
Steaua a folosit sextetul : Io- 
nescu (Pădurețu), Constantin 
(Spînu), Șoica, Pralea, Mina, 
Pentelescu. (Pentru derbyul din 
ultima zi, Dinamo — Steaua, 
antrenorii ultimei echipe ne-au 
informat că Dascălu va rămîne 
în continuare pe banca rezer
velor pentru a nu se risca o 
accidentare mai gravă). Bun 
arbitrajul prestat de brigada : 
E. Mendel — O. Manițiu.

în deschiderea programului 
zilei, echipa locală UNIVERSI
TATEA CFR CRAIOVA a dis
pus de CSMU SUCEAVA cu 
3-1 (—8, 6, 11, 13). Favoriții 
galeriei au reușit să scape de 
„complexul sucevean" dar nu 
fără emoții, echipa lor clăti- 
nîndu-se chiar de la începutul 
întîlnirii, cînd a fost condusă 
permanent pe tabela 
de formația oaspete, amîndouă 
însă nestrălucind în joc. în 
continuare, gazdele — susținute 
puternic de galerie — au acțio
nat cu mai multă hotărâre, a- 
vînd în Stoian si Hrineo pie
sele de bază, alături de care 
s-au mai remarcat Pascu, Vă- 
suici, Zlotea. Sucevenii după 
ce au lăsat impresia că vor face 
o nouă surpriză' pe terenul 
craiovean, au Intrat într-o evo
luție sinuoasă și chiar apatică 
care a înlesnit finalmente vic
toria, meritată, a Universității. 
De la învinși, doar parțial, s-au 
remarcat Mindru și Ștefîea. 
Fără probleme arbitrajul prestat 
de FI. Scorțaru — CI. Murgu
lescu.

în încheierea programului, 
DINAMO a întrecut, conform 
așteptărilor, pe POLITEHNICA 
TIMIȘOARA cu 3—0 (11, 11,13). 
Campionii, care au jucat în 
formația : Ion, Vrîncuț, Rotar 
(Rădulescu), Pop (Georgescu), 
Gheorghe (Drăghici), Enescu, 
au demonstrat închegarea sex
tetului realizînd frumoase com
binații. Momentele de relaxare 
au permis stringerea scorului 
spre finalurile de set. De la în-

de scor
în

CICLIȘTII RULEAZĂ PE ȘOSELE
• LA PLOIEȘTI:
• LA BUCUREȘTI

„Cupa a 65-a Aniversare^ 
: „Cupa Olimpia"

LOTUL NAȚIONAL DE CI
CLISM a participat pe șosele 
din municipiul Ploiești la o 
competiție dotată cu Cupa a 
65-a Aniversare, pe un circuit 
cu plecarea din Piopeni, par
curs de trei ori, pe traseul Guia 
Vitioarei — Lipănești —• Zam
fira — Piopeni, 90 km., cu re
lief montan. încă de la plecare, 
au evadat I. Alexandru, L. Ko
vacs, C. Dumitrache-Ologu, I. 
Gan'cea ; în urmărirea lor au 
pornit Â. Naghi, Cornel Popa, 
Cr. Neagoe și M. Romașcanj ; 
la > jumătatea cursei din pluto- 

- nul fruntaș a „spart" Gancea, 
care a rămas In gruoul urmăritor.

CLASAMENT : 1 I. Alexan
dru (Steaua), 2.32:10, medie o- 
rară 36 km, 2. L. Kovacs (Dina
mo), la 4 sec. 3. C. Dumitra- 
che-Ologu (Met. Piopeni), la 
13 sec., 4. A. Naghi (Voința 
Cluj-Napoca) la 4:33, 5. Cornel 
Popa (Metalul Piopeni). același 
timp, 6. N. Ăldulea (Met. Pio
peni) la 7:50.

Cam mare diferența între 
primii sase cicliști din- clasa
ment 1

participant!
Cupa 

condițiile de concurs 
foarte 

în rafale, determi- 
de altfel pe orga- 

să reducă numărul 
parcurse la fiecare ca- 

Imediat după darea

Pentru cicliștii 
la întrecerile dotate cu 
Olimpia, 
au fost dificile, vântul 
puternic, 
nîndu-i 
nizatori 
turelor 
tegorie.

startului, evadează un grup de 
rutieri : E. Cațavei, V. Pavel, 
I. Sabef, Cr. Ivancea, G. Oltea- 
nu, FI. Sandu, Gh. Vasiliu, 
Oct. Tudorache, Ov. Mitrar 

prezenta în acest 
patru sportivi de 

înființata secție de 
bucureșteană IMGB 

— antrenor N. Grigore). Ințc- 
legindu-se bine la trenă, cu loa- 
te eforturile urmăritorilor, e' 
nu mai pot fi ajunși. în uit - 
mul tur, cu circa 200 m. îna
inte de sosire, se declanșează 
atacurile decisive. După o luptă 
foarte strînsă, cîștigă un specialist 
al velodromului, Oct. Tudorache. 
CLASAMENT, seniori, 20 ture 
«= 25 km., 31 participanți : 
1. Oct. Tudorache (Steaua) 
48:26, 2. Ov. Mitran (Voința), 
3. G. Olteanu (I.M.G.B.), 4.
V. Pavel (Steaua), 5. Cr. Ivan
cea (Steaua), 6. E. Cațavei 
(I.M.G.B,) ; juniori mici, 10 tu
re = 13 km., 28 participant! :
1. A. Radu (Voința) 26:04, 2.
Alex. Ivan (C.S.Ș. 1), 3. C-tin. 
Bogdan (Voința), 4. FI. Simion 
(Stirom), 5. Adr. Ivan (C.S.Ș. 
1), 6, N. Sîrbu (Stirom) ; ju
niori r'a~i, 15 ture — 20 km. 
32 parilcinanți : 1. S. ’ Stoica
(Stirom) 34 :38, care a cucerit 
și cupa oferită de organizatori.
2. I. Ba’ea (Voința), 3. Pi. O- 
chetan (Voința), 4. St. Anton 
(Stirom), 5. M. Păun (CSȘ 1).
6. P. Santa (Olimpia).

(notabilă 
grup a 
la nou 
ciclism

m.

Horațiu SIMA

vinși s-au remarcat : Grădinara, 
Cionca și Bagi, un tînăr care 
arată calități. Arbitraj bun : 
CI. Murgulescu — O. Manițiu.

Miercuri, la finalul turneului, 
este programat meciul cel mai 
important al turneului : Dinamo 
— Steaua. Iată programul, de 
la ora 15 : CSMU (34 p) — 
Politehnica (36 p). Explorări 
(43 p) — Universitatea (38 p), 
Steaua (56 p) — Dinamo (54 p).

Aurelian BREBEANU
zilei 
care 

O- 
s-au

BUCUREȘTI, 
a patra a 
se desfășoară 
limpia (locurile 
lntîlnlt formațiile 
RUI. BUCUREȘTI 
RADEA, într-o partidă deosebit 
de importantă pentru amîndouă 
în vederea evitării retrogradării. 
Victoria a revenit — după un 
meci viu disputat, cu faze lungi
— formației bucureștene cu sco
rul de 3—1 (—8, 11, 16, 7). Cei 
mai buni au fost Grigore, Slabu, 
Drăgușin, Șchiopescu — de la 
învingători, respectiv Răduță șl 
Todoran.

în continuare, s-a disputat 
partida dintre RELONUL SAVI- 
NEȘTI ȘI TRACTORUL ----
ȘOV. Scorul final a fost 
rabil echipei Relonul : 3—2
— 5, — 13, 8). In primele 
seturi 
simplă 
ușor, 
mătcarele și, datorită 
bun al lui Sterea, 1 
Pustiu, au egalat situația la 
seturi. Au clacat însă în cel 
decisiv, pierzînd un meci foarte 
important pentru ei. De la 
învingători s-au remarcat Buruș, 
Bădiță și Rădulescu.

Ultimul meci al zilei, ELCOND 
DINAMO ZALAU — ASA ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 3—2 
(—10, 8, 4, — 7, 9), a fost foarte 
frumos, făctnd o bună propa
gandă voleiului. Preeiztnd că în 
ultimul set ASA a condus 
9-2 (!).
care au 
dispută : 
Ștreng, Codre. Horje. Tămășan, 
Strauff ; ASA : — Pop, Sinpe- 
trean. Racolța, Săniuță, Sanislav, 
Baldoc.

Partidele au fost arbitrate de 
cuplurile : Z. Moldoveanu — M. 
Stamate. V. lonescu — C. Oprea, 
A. Dragomir 
Astăzi, ‘ *
(42 
<41 
(41

In debutul 
turneului 

tn Sala 
7—12)

CALCULATO- 
șl CSU O-

BRA- 
favo- 
(4. «, 
două 
făcutbrașovenii figurație,

Ei și-au revenit In ur- 
jocului 

Ferarlu și 
situația 

Au clacat însă în

au 
plerzîndu-le

Tenis Club I 
gura unitate di
— desfășoară 
activitate eu 
atit in prlvinț 
cit și a atrage 
largi de oamec 
deosebi tineri 
..sportului alb“. 
pune să lntoci 
remarcăm că. 
17 terenuri ale 
pe 600 de tin 
urmat cursuri 
la încheierea i 
liber, un colec 
de la T.C.B. a 
seama de călit 
indemînarea n
— ca 28 de 1 
nismani să fie 
pele de perfoi

Acum — pe: 
tradiția anilor 
nds Club Bucu 
gătiri intense 
chideriii noult 
liber. ,,Avem t 
ne spunea An 
ședințele ciut 
Imediat ce tir 
să ne putem 
de primăvară, 
facem din' ma 
Referindu-mă 
ținînd seama < 
campionatele f

in i

STEAUA-

p) 
p) 
n)

cu 
prezentăm formațiile 

oferit interesanta 
FLCOND — Tutovan,

N. Gălășeanu. 
de la ora 12 : Calculatorul
— ASA (47 p) ; Relonul
— Flcond (49 p) ; CSO
— Tractorul (40 p).

Gheorghe LAZAR

Marți aupă- 
Floreasca, s-a 
vans) partida t 
bal dintre Ste; 
rul Oradea dii 
turului n ai : 
oana țării no 
susțină dumin 
primul meci 1 
lor de finală 
niilor Europe 
zlunilor, Ste~. 
25—19 (12—8) la 
fără prea mu’ 
Am notat cu 
trarea tn aeti 
nală, plină de 
Vasile Stingă, 
suferit la C.M 
volupa Iul Mî

s

CONCURS DE ORIENTARE TURISTICA, 1N
Duminică 23 martie și dumi

nică 30 
clubului 
se va 
„Anului 
cea de _____ ____—
Primăverii la orientare turistică.

Concursul se va desfășura în 
două etape (cu handicap), pe

martie. în organizarea 
Voința din Capitală- 

desfășura, sub egida 
Internațional al Păcii", 
a X-a ediție a Cupei

patru categori 
pe trasee avî: 
3 și 10 kilc 
pentru începi 
va da, în fie 
rele 10,30,
Pustnicui, un< 
înscrierile, pi 
inite de încep<

CUPA PRIMĂVERII L
Ca-n fiecare din ultimii ani. 

mărșăluitorii deschid, practic, 
sezonul competițiilor de atle
tism în aer liber. Duminică a 
avut loc. în Capitală, prima 
cursă de marș contînd pentru 
tradiționala competiție Cupa 
Primăverii. întrecerile s-au 
desfășurat pe traseul din str. 
Maior Coravu și au fost cîști- 
gate. cu timpi promițători, de 
următorii sportivi : junioare III 
— 2 km : Ionica Baciu (Spar- 
tac Buc.) 11:16, Aurica Răuțu 
(C3Ș Dorohoi) 11:20; junioare 
II — 3 km : Lucia Neșcu 15:14,

Mirela Ste.
Spartac) lbn 
5 km : Lude 
24:45, Nicolt 
25:09 ; juniori 
Huțanu (CSȘ 
N. Nedelcu ( 
niori II — I 
(PTT) 23:49 
(IMGB) 27:1 
5 km : S3.
22:58, M. Peti 
seniori .— 10 
țeanu (PTT) 
(PTT) 43:34.

EXCURSII
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOȚI 

LURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI org: 
nizează, cu ocazia zilei de 1 Mai, excursii î 

■ perioada 30 aprilie — 4 mai 1986, în stații 
nile și localitățile :

EFORIE NORD — complex Agigea (6‘ 
lei), EFORIE NORD — hotel „Europi 
(1 000 lei). NEPTUN — hotelurile ,,SuIina“ 
„Delta" (670 lei), MAMAIA — hotelurile „S; 
voy“, „Pescăruș" și „Condor" (670 lei), BRA 

- hotel „Capitol" (1 050 lei), CHEIA -< ȘOV -

« CISTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 16 MAR
TIE. Cat. I : (13 rezultate) 47
variante 100% a 1209 lei și 1544 variante ț5% a 302 lei; cat. a Il-a: 
(12 rezultate) 502 variante 100% 
a 259 lei șl 16.854 variante 25% 
a 65 lei. Cîștigul de cat. a III-a 
fiind sub plafonul minim de 40 
lei, conform regulamentului fon
dul acestei cat. a fost atribuit 
celorlalte categorii.

a Tragerea obișnuită PRONO- EXPRES de astăzi, miercuri 19 
martie, va avea loc In Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. cu începere de 
la ora 15.55. Transmiterea nu
merelor ctștigătoare se va face 
IN DIRECT, la radio. pe pro
gramul I, la ora 16,13. Numere-

L0T0-PR0N0SP
le extrase v< de asemenea, 
gramul II, la 
mul I, precui 
reluarea lor 
pe programul

M Informai 
astăzi și mîii 
le pentru pa 
rea obișnuită 
martie. Proci 
biletele !
• Așa curr 

duminică 23 
cea de a do ȚIONALA P? 
începutul ani

Autoturisme



RIȘII, ÎN PREAJMA |
«OULUI SEZON

rim ci îmbunătățim structura 
echipelor noastre și să punem 
un mai mare accent pe instrui
rea copiilor și juniorilor. Vrem 
să devenim cu adevărat o pe- 
pinieră a loturilor naționale, 
clubul nostru fiind nominalizat 
de C.N.E.F.S. ca unitate de ni
vel international. Ne propunem, 
în consecință, si formăm te- 
nismani apți să fie cooptați in 
lotul lărgii de Cupa Davis, 
ca și in loturile pentru Cam
pionatele Balcanice de Juniori**.

Nu este de neglijat faptul 
că, in contextul reglementări
lor financiare in vigoare, tenls- 
clubul bucureștean a reușit și 
anul trecut să devină o uni
tate auitofinan.țată, planul de 
venituri fiind depășit cu 12 000 
de ici. Au fost luate toate mă
surile ca acest Indicator de 
mare importantă să fie înde
plinit si depășit și în 1986, In
tre altele și prin mărirea nu- 
n.arului membrilor clubului.

Un club care își deschide pri
mul porțile primăvara și ulti
mul cere le închide toamna, 
tirziu. continuă — pe bună 
dreptate — să fie iubit de 
buicuireșteni, să-i atragă pe fru
moasele și atît de bine între
ținutele Iui terenuri.

Ion GAVRILESCU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

„Omul de gol“ - o problema mereu actuală

A CAUTĂ $1 A ÎNDRĂZNI

a handbal (m)

)RUL ORADEA 25-19 1
dătătoare de speranțe. Din pă- " 
cate. Cezar Drăgăniță este tn continuare accidentat, așa că re- | 
petiția generală înaintea partidei I 
cu campioana Suediei n-a fost | pe deplin edificatoare. Totuși 
bucureștenii s-au impus mai ușor _ 
decît arată scorul. O notă bună B pentru portarul campionilor, Ni- I 
colae Munteanu (atît cît a jucat). " De la oaspeți merită subliniată 
doar productivitatea Iui Dorin I 
Crisiache, cel mai eficient hand- I 
ballst al meciului. Marcatori : ■ 
Stingă 7, Dumitru 7, David 3, 
Marc 2. Ghimeș 2 Berbece 2, Ml- | 
rlcă și Petre cite 1 pentru lnvln- I 
gători. respectiv Crlstache 3, | 
Mirza 4, Kapornay 4, Halmagy 1 
șl Bertl 1. Fără probleme arbitra- a 
juî ploieștenilor A. Slmion șl V. I 
Stan cin.

Mihoil VESA  1 
CENTURA DE AUR- .

(Urmare din nag 1) *
juniori. Cu atît mai mult do
rim să-i vedem pe ei și colegii 
lor medaliați Ia „mondialele" 
de anul trecut, de la București, 
cu cît de la acele memorabile 
finale din luna septembrie nu 
am mai avut prilejul să-i re
vedem pe ring In nici o gală 
importantă. Centura de Aur va 
fi pentru ei prilejul afirmării 
printre boxerii seniori. Exame
nul nu va fi ușor, dat fiind 
faptul că printre oaspeții care 
și-au anunțat participarea la 
„Centură" se numără și de a- 
ceastă dată sportivii cubanezi, 
sovietici, bulgari, ca să-i amin
tim doar pe cei care pînă la a- 
ceastă oră și-au confirmat so
sirea. Lor li se vor adăuga spor
tivii din R. P. Mongolă (care 
au și sosit), cei din Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Turcia etc. Amă
nunte despre sportivii noștri și 
despre oaspeții care vor evolua 
pe ringul Centurii de Aur, în 
numerele viitoare ale ziarului.

MAI
'.RANA VOINA (750 lei),
I, SIBIU (1 100 lei), SF. < 
• hotel „Bodoc" (975 lei), ]
:GEȘ (1 000 lei), GOVORA — >
iRAU (1*200 lei), TUSNAD — !
TUȘNAD — vile (710 lei), i
oijloc si de nord (1 250 lei), ' 
)0 lei), MALNAS (600 lei), ,
i), CĂCIULATA (930 lei). |
ormații — la toate agențiile i
H.R. București. 1

cursil în R.D. Germană, precum 
și importante sume de bani — 
acestea sînt cîștigurile care se 
acordă la această atractivă tra
gere. Jucațl din timp numerele 
alese de dv !

• Pentru pronosportlști, publi
căm programul concursului Pro
nosport de duminică 23 martie: 
1. Avellino — Lecce ; 2. Bari — 
Fiorentina ; 3. Juventus — Inter; 
4. Milan — Roma ; 5. Pisa — 
Torino ; 6. Sampdoria — Como; 
7. Udinese — Napoli ; 8. Verona
— Atalanta ; 9. C.F.R. Pașcani
— Oțelul Galați ; 10. Dunărea 
Călărași — Poli Iași ; 11. Meca
nica Fină Steaua — Flacăra Mo- 
reni ; 12. C.F.R. Timișoara — 
Jiul ; 13. Metalul Bocșa — F.C. 
Maramureș.
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CONDIȚIA REUȘITEI

JOCURI AMICALE SUSȚINUIf Of SIlfCȚIONATHE 
NOASTRE DIVIZIONARE ÎN IRAK Șl OAIAR

12—18 martie.

Problema 
nici numai 
Dacă ar f j 
la unii dintre selecționerii de 
renume din Europa și din alte 
continente, am vedea că găsi
rea celqr mai potriviți jucători 
pentru pozițiile cele mai avan
sate este pe agenda tuturor. 
Iată cel mai recent dintre ca
zuri. Cazul lui Tele Santana. 
Antrenorul Braziliei n-a renun
țat, In ciuda imputărilor ce 1 
s-au făcut după ..Mundialul" 
spaniol, la „slăbiciunea" lui 
numită Serginhc, un vîrf de 
atac pe care foarte multi l-au 
socotit sub nivelul pretențiilor 
selecționatei tri-campioane a 
lumii. în recentul turneu euro
pean. spre a da satisfacție nu
meroaselor voci care îl cereau 
pe Casa grande cu tricoul nr. 
9, l-a introdus în echipă. De
cepție. în seara înfrîngerii de 
la Budapesta, Santana declara: 
,,Imî ian riscul încercării, din 
nou, a lui Serginho. Eu mai 
cred in el. Și-apoi, mai există 
soluția tinereții, soluția Miiller". 
Soluția tinereții ! Demn de re
ținut. Antrenorul echipei An
gliei se simte si el tentat de 
a alege „drumul riscului", gîn- 
dindu-se tot mai serios la va
rianta celor mai tineri candi
dați. După consacrații Francis
— Woodcock, după repetatele 
probe cu Hateley și. mai cu- 
rind, cu Linecker și Dixon, pe 
lista Iul Bobby Robson sînt 
alte trei nume : Wallace, Da
venport și Beardsley. „Trebuie 
să acord fiecăruia șansa, am 
datoria să-mj dau seama per
fect ce poate fiecare. Numai 
din neîncetatele verificări poți 
ajunge la soluția cea mai bună"
— afirmă tehnicianul englez.

Să Încerci. să cauți, să în
drăznești... Iată adevăruri din 
munca antrenorilor privind cea 
mai delicată parte a e« : pro
movarea de Jucători noi. luarea 
riscului de a faee loe tinereții. 
Urmăresc oare si divizionarele 
noastre de pe prima scenă 
șă-și fortifice 
cu forțe proaspete, 
dotați pentru 
le, fotbaliști 
consacre 7

Remarcăm

nu este nouă și 
■ fotbalului nostru, 
să ne referim doar

prima 
„avanposturile" 

cu atacantl 
roluri gre- 
vor să m

aceste 
oare

unele Inițiative

pe care merită să le amintim. 
Petrolul Ploiești, s-a mai scris 
de altfel 
la vreme 
confirmă 
pe două 
de club, 
de juniori.
cere însă în privința compor
tării acestui sportiv dotat, pîn- 
dit de capcanele din calea con
sacrării (infatuare, viață ne
sportivă. neglijarea pregătirii 
etc.). Urmărim etapele încercă
rilor de la Dinamo, unde due
lul Damaschin I — Mihăescu 
poate produce un titular auto
ritar al postului de vîrf. F.C. 
Argeș crede mai departe in 
Pană, deși un jucător tînăr și 
talentat ca el are nevoie de 
mai multă ambiție și 
de a reuși. Corvinul. 
preocupat de a-și lansa 
Pe 
pe 
cel
ca . .
zer vă pentru Gabor, lansat In
tr-un sezon al recuperării te
renului pierdut. Mai bine mai 
tirziu... Alți reprezentanți ai 
„primăverii fotbalului", înzes
trați pentru' rolul ofensiv, ln- 
tîlnim la Gloria Buzău (Stan), 
la Universitatea Cradova (Pru
nă). Și așteptăm o soluție ine
dită, cu nume produse de alte 
și alte „inventarieri" ale bo
gatului material de selecție e- 
xîstent, și din partea echipei 
S.C. Bacău, 
construcție 
așteaptă ..vîrfu.ri de lance" 
guroase, tinere, ambițioase, 
punct de plecare ar fi — 
cern noi — Bîșcă.

Neastîmpărul (înțeles în 
mai pozitiv sens al cu vin tul ui), 
neastâmpărul antrenorilor ră- 
mîne o condiție pentru ca pro
blema vîrfurilor de atac să fie 
cit de rit rezolvată la 
noastre. Numai așa se 
junge $1 la o creștere 
tității de ansamblu a 
natului nostru. Cifrele 
trol reprezentate de . 
performanțe ale ultimilor gol- 
geteri cer o puternică, gene
rală si bine susținută ofensivă 
tn această direcție.

Eftimie lONESCU

acest lucru, a acordat 
credit lui Nuță. Și el 
pînă acum, avansînd 
planuri : și în echipa 

și în reprezentativa 
Multă atenție se

in perioada 
o selecționată divizionară de 
fotbal din țara noastră a în
treprins un turneu 
unde, in zilele 
martie, 
dad, a 
micale. 
ționata 
pregătește pentru turneul fi
nal al Campionatului Mondial 
de fotbal din Mexic. La soli
citarea gazdelor. meciurile
s-au disputat sub titulatura
Irak — România, fiind astfel 
primele partide dintre repre
zentativele celor două țâri.

In 
a fost 
lurile 
(min. 
(min. 
încheiat _ ...._______ _ . ..
în cele două întîlniri.— ur

de 
pe stadionul 

susținut două 
de verificare, 
tării gazdă.

în Irak.
14 și 17 
din Bag- 
jocuri a- 
cu selec- 
care se

prima partidă. scorul 
de 1—1 (1—1). prin go- 
înscrise de Augustin 
19), respectiv Haris

24). Al doilea joc s-a ’ 
cu un scor alb : 0—0.

mărite cu mare interes de iu
bitorii de fotbal din Bagdad 
(25 000 spectatori la primul 
joc. respectiv 30 000) 
trcnorul Mircea 
verificat o 
tori tineri, 
lă, Cristca,_ 
V’ăidean, 
derea meciurilor din toam
nă. din preliminariile C.E. și 
cele olimpice.

Duminică, lotul de jucători a 
făcut o vizită Ia Hilla. la 100 
km de Bagdad, unde lucrează 
specialiști și muncitori . ro
mână la obiective industriale 
in cooperare cu Irakul.

★
Sîmbătă. o altă selecționată 

divizionară românească a ju
cat în Qatar, cu echipa țării 
gazdă, de care a fost între
cută cu 3—1.

an- 
Luccscu a 

de jucă- 
sînt Movi- 

Burchel,

serie 
cum 
Muznai, 

Damaschin I, în Ve- 
meci urilor

ASTAZI. MECIURI INTERNAȚIONALE DE JUNIORI
dorință 
mereu 

„mîn jii “ 
propune 
rolul de

prima scenă, ni-1 
Costăchescu pentru 
mai avansat om al echipei, 
primă (și stimulativă) re

unde reușita re- 
actuală a jocului 

vi- 
Un 
ri-
cel

echipele 
poate »- 
a efica- 
eampio- 
de con- 
palîdele

• La Edirne, Turcia - România (in preliminariile C.E.) • La Roșiori, 
România - R.D. Germană (amical)

La Edirne se va 
tăzi manșa a doua 
preliminare pentru 
in turneul final al 
tului European de 
dintre reprezentativele U.E.F.A. 
’88 ale României și Turciei. 
După cum se știe, în partida 
tur. desfășurată acum o săptă- 
mînă la Plopeni. tinerii noștri 
„tricolori" au cîștigat cu 2—0 
(0—0), un avantaj De care ei 
doresc să-1 mențină pentru a 
se califica în ultima fază a 
acestei competiții. Antrenorii

disputa as- 
a întîlnirii 
calificarea 

Campiona- 
juniori B

C. Tîlvescu și V. Cojocarii vor 
alinia următorul „unsprezece" : 
Diacon eseu — Tatu, Stan, 
Bucur, Aprodu — Ștef, Mi nea, 
Brezoi, Alexandru — Oprea, 
Răducioiu.

★
Tot astăzi, dar la Ro

șiori, va avea loc partida a- 
micală dintre selecționatele 
U.E.F.A. ’87 ale României și 
R.D. Germane. Meciul va în
cepe la ora 15,30 și va fi con
dus, la centru, de S. Necșulcscu 
(Tîrgoviște).

SE REIA CAMPIONATUL CELOR 160
DE

Programul
ECHIPE DE

returului și datele
JUNIORI I

final

UN ÎNCEPUT
I

Chiar dacă, în primele două 
etape ale returului, nu a obți
nut decît tot atitea puncte, 
pentru echipa bueureșteană 
Victoria noul sezon competi
tions! a Început — s-ar putea, 
totuși, spune — sub aus
picii promițătoare. Depășind 
emoțiile și dificultățile din 
toamna trecută, inerente dealt
fel debutului ei absolut pe 
scena Diviziei A, fortifieîn- 
du-se In perioada de iarnă a- 
tît prin judicioasele transferări 
operate, cît și prin intensele 
pregătiri efectuate, formația 
antrenată de Ion Nunwei- 
ller și Constantin Frățiiă a 
luat acest nou start vizibil 
schimbată in bine, mai în
crezătoare in posibilitățile sale 
și, deopotrivă, în perspec
tivele sale.

în primul meci din retur, la 
Craiova — un meci întot
deauna greu pentru orice echi
pă vizitatoare —, Victoria a 
dat o replică dîrză redutabilu
lui „unsprezece" local, in 
fața căruia a cedat la limită, 
deși i-a produs multe emoții 
spre final, cînd — așa cum s-a 
menționat și în cronica a- 
oestui meci — a avut la inde- 
mînă șansa unui rezultat egal.

în meciul următor, 
București, cu F.^ C. 
meci in care s-ă lăsat 
ceput surprinsă de 
adversarei. văzîndu-se 
condusă cu 1—0 pînă tirziu, in 
min. 72, echipa bueureșteană 
s-a dovedit, totuși, capabilă de 
o spectaculoasă răsturnare de 
scor. cîștigînd în final cu 
4—2, după ce la un moment 
dat succesul îi fusese din 
nou pus în cumpănă (oaspeții 
egalaseră : 2—2). Aoest fi
nal dramatic — în cane și an
trenorii au avut meritul de a 
fi făcut două înlocuiri inspira
te — a pus în evidență ade
vărata forță de joc a Victoriei, 
capacitatea el ofensivă, ma
turitatea la care a ajuns, pre-

PBOMI?ĂTOR 
cum și buna pregătire fizică 
acumulată.

îmbinînd danul unora din
tre eomponenții ei cu ex
periența mai vechilor jucă
tori, dintre care L Marin, 
Augusiin și Iordache — foști 
coechipieri șl la Dinamo — 
par a fi la a doua lor tine
rețe fotbalistică, echipa bucu- 
reșteană a lăsat impresii 
favorabile prin apreciatele 
sale evoluții din primele e- 
tape ale returului. Continuind 
eu încredere pe acest drum, 
consolidînd acumulările de 
pină acum și înlăturînd defi
ciențele care mai persistă încă 
tn jocul său, Victoria va putea 
nu numai să evite 
tn divizia secundă, 
urce în clasament 
meritoriu. Rămîne, 
echipa bueureșteană .— 
eforturile comune și 1 
verente ale jucătorilor, 
trenorilor și conducătorilor 'ei 
— să confirme în etapele vii
toare aceste bune impresii de 
la început de sezon. .

Constantin FIRĂNESCU

întoarcerea 
ti și să 

pe un loc 
deci, ca 

prin 
perse- 

an-

După cum 
ziua de 23 
Campionatul 
nlorl I, ampla 
startul căreia 
la această ediție, 160 de echipe. 
Iată programul primei etape. 
Seria I : cs Botoșani — css 
Iași, CSȘ Tg. Neamț — Ceahlăul 
P. Neamț, CSM Suceava — CSȘ 
Fălticeni, CSȘ Rădăuți — CFR 
Pașcani, Chimia Fălticeni — CSȘ 
Dorohol, CSȘ P. Neamț — Mi
nerul V. Bornei, Pollt. Iași — 
ASA Clmpulung Moldovenesc. 
Seria a n-a ! Gloria Bz. — CSȘ 
Vaslui, Olimpia R. Sărat — Ari
pile Bacău, CSȘ Focșani — SC 
Bacău, CSȘ Bacău — CSȘ Ro
man, Tricolorul Bacău — Lucea
fărul Bacău, CSȘ Tecuci — Tri
colorul Bz. Seria a m-a : Del
ta Tulcea — CSȘ Galați, FC Con
stanța — CSȘ Tulcea. CSȘ Manga
lia — Dunărea Călărași, Oțelul 
Galați — FC Progr. Brăila, 
Călărași — Dunărea CSU, 
Constanța — CSȘ Medgidia, 
ria IV-a: AS Mizil — CSȘ 
iești, CSȘ Alexandria — 
Tîrgoviște. CSȘ Cîmplna — 
eolorul Pitești, Petrolul PI. 
Flacăra Morenl, CS Tîrgoviște — 
FCM Giurgiu, Prahova CSU — 
Met. Plopeni. Seria a V-a : Ra
pid Buc. — ICSTM Buc., CSȘ 
Pajura — Victoria Buc.. Auto
buzul Buc. — Viitorul Buc., CSȘ 
2 Buc. — Steaua Buc., Electro- 
aparataj Buc. — Mecanică Fină, 
Dinamo Buc. — Progresul Vul
can, Automatica Buc. — Sportul. 
Stud. Seria a Vl-a î CSȘ Ca
racal — Electroputere Cv„ Chi
mia Rm. vîlcea — CSȘ Aripi 
Pit.. CSȘ Drăgășanf — CSS Rm. 
Vîlcea. Univ. Craiova — Musce
lul, CSȘ Craiova — Sp. Muncit. 
Slatina, FC Olt — Tricolorul 
Craiova, FC Arceș — CSS Sla
tina. Seria a Vil-a : CSM Re
șița — CSS Dr. Tr. Severin, 
CSS .Timbolia — Tricolorul Tim., 
..Poli” Tim. — CSS Caransebeș, 
AS Drobeta — CSM Reșița. 
UMT — Min. Mold. Nouă, CFR

am mal anunțat, in martie se reia și 
Republican de ju- 

competiție la 
s-au aliniat,

Lugoj —
VHl-a s 

A. Iulie,
Huned., 
Orâștle, 

Sebeș,

de la 
Bihor, 
la în- 
replica 

apoi

LÂ HELSINKI, IN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E.
(Urmare din pap 1)

mai bună decît partenera de 
întrecere și în acest sens vom 
face tot ceea ce ne stă în pu
tință ca rezultatul final să de
pindă, în primul rînd, de noi", 
tn sfirșit, Bdodedici, stâlp al 
defensivei, la o vîrstă 
vede jocul la fel : „Va 
meci greu pentru noi, 
pentru Kuusysi Lahti. O 
pe care, de astă dată, 
terenului nu o va mai avanta
ja. In vederea realizării mult 
doritei calificări, vom lupta 
pînă Ia ultima picătură de e- 
nergie**.

Deși la o bună distanță de

tînără, 
fi un 

dar și 
echipă 
starea

csș 
csș 
Se- 

Plo- 
csș 
Tri-

Tlm. — CSȘ Tim., CSȘ 
Met. Bocșa ; Seria a 
Met. Aiud — Tricolorul 
Jiul Petr. — Tricolorul 
Mureșul Deva — Mec. 
Unirea A, Iulia — CSȘ 
Aurul Brad — Met. Cugîr, Cor
vinul — Min. Lupenl, CSȘA Al
ba Iulia — CSȘ Blaj. Se
ria a IX-a “7 _ 
F.C. Maramureș, 
Arm. Zalău, CSȘ 
Olimpia S. Mare, 
CSȘ Cărei, Som. 
Slmared B. Mare. 
Gloria Bistrița. 
CSȘ Cîmp. Turzil 
dea. Tricolorul Arad • 
Napoca, CSȘ Gherla 
rad. CSȘ Oradea — CSȘ 
FC Bihor — Strungul 
CS .UT A — Tricolorul 
CSȘ Cluj-Napoca — 
Cluj. Seria a 
mii Sibiu 
reș, ASA Tg. Mureș — CSȘ Si
biu, Chimica Tîrnăveni — CSȘ 
Mediaș, Avîntul Reghin — CSȘ 
Sighișoara, Șoimii IPA Sibiu — 
CSȘ Tg. Mureș, Gaz Metan Mediaș — Carpați Mirșa. Seria a 
XII-a : CSȘ Odorhei — Tricolo
rul Brașov. CSȘ M. Ciuc —CSȘ 
Steagul Roșu Brașov, IMASA Sf. 
Gheorghe — ICTM Brașov. CSS 
Gheorghenl — CSȘ Sf. Gheor
ghe, FCM Brașov — CSȘ Cris- 
tur Tractorul Brașov — CSȘ Tg.' 
Secuiesc, CSȘ Brașovia — CSȘ 
Covasna.

Reamintim liderii celor 12 se
rii : CSȘ Fălticeni, Luceafărul 
Bacău. Dunărea CSU Galați, 
CSȘ Tîrgoviște. Sportul Studen
țesc. CSȘ Arini Pitești, „Poli" 
Timișoara, Jiul Petroșani, FC 
Maramureș, CS UT Arad, Șoimii 
IPA Sibiu și FCM ~ ‘ “
și datele celorlalte 
retur: 30 martie, 6.
27 aprilie, 4. 11, 18 
și 8 iunie. în 13 și 
programate ..zonele'*  
final. în 19 și 20 — semifinalele. 
Iar în 22 — finala campionatu
lui.

- csș
CSȘ Satu Mare — 

Min. Cavnic — 
B. Mare —

CIL Signet —
S. Mare — 

CSȘ Zalău — 
Scria a X-a : 

— Infr. Ora- 
,U“ Cluj- 
- CSS A- 

Dej, 
Arad, 

Oradea, 
Steaua CFR 

Xl-a : CSȘ Șoi- 
Tricolorul Tg. Mu-

Brașov. Iată 
etape din 
9. 13. 20 și 

și 25 mai. 1 
17 iunie sînt 

turneului

Helsinki, din Lahti parvin aici 
multe vești din tabăra finlan
deză. Managerul Keijo Vouti- 
lainen folosește 
namentele 
tilor lui o 
dimensiuni 
atenție se 
complete a

' de atac de temut, 
pentru. numeroasele 
care le înscrie prin lovituri cu 
capul. ,>Așa, incit, atenție 
Bumbescu !", — i-au atras a- 
tenția antrenorii Stelei funda
șului central de marcaj, In 
principal lui. dar și celorlalți 
jucători ai defensivei. Un sem
nal în ceea ce privește inten
țiile Jiul Kuusysi Lahti pentru

pentru antre- 
ziînice ale fotbaliș- 
șală din Lahti, de 
mari. O deosebită 

acordă recuperării 
lui Kousa, un vîrf 

îndeosebi 
goluri pe

partida de miercuri îl trage în
suși Keijo Voutilaincn. care, 
în.tr-un interviu acordat ziaru
lui „Helsingin Sanomat". spu
ne textual : „Pentru a ne de
barasa de emoțiile firești în- 
tr-un joc 
deschidem _ _ _ „
zece minute. în acest scop, îl 
vom folosi pe Kousa chiar dacă 
va fi necesar să-i aplicăm un 
bandaj strîns la genunchiul ac
cidentat". In privința formației 
lie care o va alinia Kuiusysi, 
într-o formulă fără Jantti, sus
pendat. ea va arăta astfel : 
Korhonen — Rinne, Hanikai- 
nen, Pekonen, Remes — Annu- 
nen. Tiainen, Hudd, Kaivonur- 
mi — Carroll, Kousa.

Arbitrul meciului, care va În
cepe la ora 18.30. este ceho
slovacul Woitek Christov.

decisiv, trebuie să 
scorul în primele



ÎNOTĂTORII NOȘTRI JUNIORI
AU CIȘTIGAT 
ÎNTÎLNIRE CU

Intrată in tradiție. întrecerea 
înotătorilor Juniori din România 
și Bulgaria s-a desfășurat zi
lele trecute la Tolbuhin. in ba
zin de 23 m. Tinerii noștri spor
tivi au ciștigat 18 probe (ma
joritatea), dintre care 15 tn 
curse individuale, impunindu-ee 
In întrecerea pe echipe cu im 
total de 183 puncte, față de 
oele 158 ale gazdelor. «Rezul
tatul acestei intîlniri, desfășu
rate în bune condiții organiza
torice, ne bucură cu atit mal 
mult eu cit selecționata română 
a fost lipsită de aportul unor 
tinere sportive de valoare, cu 
un program de pregătire încăr
cat, in perspectiva marilor 
competiții ale anului*  — ne 
spune ing. I. Moșoianu, condu
cătorul lotului.

Cinci dintre înotătorii noștri 
au terminat învingători in cîte 
două probe. Spatista Mălina 
Bădica a fost cronometrată in 
1:06,9 la 100 m și 2:22,7 la 200 
m, brasista Marina Miclea in 
1:14,5, respectiv 2:40,9, Carmen 
Bodiu s-a impus la 400 și 800 
liber — 4:31,7 și 9:14,6, Lucian 
Voicuieț la 200 spate (2:10,7) șt 
100 liber (55,30), Iar Robert 
Bandi la 200 liber (1:59,5) și 
200 fluture (2:10,8). Alți cinci 
sportivi au sosit primii la 200

TRADIȚIONALA 
CEI BULGARI
fluture —* Viorica Marin, eu 
2:24,6, 400 mixt — Adriana 
Șerban. cu 5:07,6, 200 bras — 
Laszlo Bay, eu 2:30,8, 400 liber 
— Adrian Pop, cu 4:07,7 și 1500 
m — Claudiu Baidu, cu 16:11,8. 
Unii dintre aceștia au ocupat 
șl poziții secunde In diferite 
curse (de pildă. Adriana &er- 
ban a fost de trei ori a doua), 
aceleași locuri revenind și lui 
D. Leca, AL Moldoveana, M. 
□iescu. Mioara Constantin, L. 
Nicolescu, Llvia Petrea. Vic
torii românești am mai con
semnat In probele de ștafetă 
4X100 mixt f — 4:32,6, 4X200 
liber b — 8:04,2 șl 4X100 liber 
f — 4:08,0. (G.R.)
• DE VINERI PINA DUMI

NICA, la Trento, în Italia, are 
loc un concurs rezervat tineri
lor înotători, întrecerea desfă- 
șurîndu-se pe categorii de vira
tă. Din tara noastră participă 
un grup de sportive cu obiecti
ve importante în acest an : 
Stela Pura, Luminița Dobres- 
cu. Andreea Szigyarto, Simons 
Spaia șl Ramona Terșanschi, 
însoțite de antrenorul emerit 
Gheorghe Dimeca. Alți juniori 
vor lua startul la o competiție 
la Plovdiv, programată in a- 
celeași zile.

SPADASINI ROMÂNI PE PODIUM LA MAGDEBURG
La Turneul internațional de 

-spadă de la Magdeburg 
(R.D.G.), sportivii noștri au a- 
vut o comportare meritorie. S. 
Saitoe, M. Pope, F. Nicolae, A. 
Fop, N. Mihăilescu șl N. Bo- 
docxi s-au calificat in faza e- 
limlnărilor directe, Iar primii 
doi chiar in finală. Sorin Saitoe 
a disputat ultimul asalt, pentru 
desemnarea câștigătorului, pier-

ztnd, însă, cu 8—10 In fața cu
banezului Castro. Tot pe locul 
secund a-a clasat șl echipa 
României, Întrecută ia finală, 
cu 7—6, de prima reprezenta
tivă a R. D. Germane. La con
cura au participat spadasini din 
Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Româ
nia, Ungaria.

SE VA MODIFICA REGULAMENTUL DE BASCHET ?
MADR1D, U (Agerpres). Con

gresul Federației Internaționale 
de Baschet, ce urmează să aibă 
loc la Barcelona, va lua in dis
cuție o propunere vlztnd 
schimbarea regulamentuluL Ast
fel, pentru a diminua numărul 
faulturilor Intenționate, se propune ca, după sancționarea unei

astfel de Iregularități, mingea să 
revină echipei al cărei jucător a 
fost faultat. In caz de ratifica
re, noua reglementare urmează 
să intre In vigoare chiar tn a- 
cest an, cu prilejul celui de-al 
X-lea Campionat Mondial mas
culin, ce va avea loc între 6 șl 
20 Iulie, in Spania.

dublA partida amicala

DE RUGBY .RESTUL LUMII” -
JEM BRITANICI"

Peste puțină vreme va fi 
marcată aniversarea a 100 de 
ani de la crearea lui Interna
tional Board, organism de mare 
însemnătate in cadrul rugbyu- 
luL Cu prilejul sărbătoririi e- 
venlmentului, va fi organizată 
și o dublă partidă de rugby 
(16 aprilie. In Țara Galilor, la 
Cardiff, și 19 aprilie, în Anglia, 
la Twickenham) intre o Re
prezentativă mondială și una a 
„Leilor Britaniei". Talonerul 
scoțian Colin Dean a fost de
semnat în funcția de căpitan 
al echipei britanice, care va fi 
alcătuită dintr-un lot compus 
din cîte șase scoțieni și irian- 
dezi, cinci galezi șl patru en
glezi.

ASTĂZI, IN CUPELE EUROPENE

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (TINERET)

KLAGENFURT, It (prin tele
fon). Luni seara, aproape de 
miezul nopții, s-a încheiat par- 
tida-derby a zilei in Campiona
tul Mondial de hochei (tineret), 
dintre reprezentativele României 
șl Austriei. Hocheiștii austrieci 
au ciștigat, după un joc deose
bit de disputat, cu 4—3 (2—1,
0—2, 2—0), punctele echipei
noastre fiind realizate de L Za- 
haria, Burada și Dragomir. Go
lul egalizator (3—3) al formației

gazdă a fost marcat de Lam
bert (min. 46), iar golul al pa
trulea, două minute mal tlrzlu, 
de Malek. Cu 20 de secunde 
Înainte de final, Dragomir a 
trimis pucul pe lingă poarta 
goală, portarul austriac fiind în
locuit cu un jucător de clmp. 
Alte rezultate : Japonia — Bul
garia 12—0 (8—0, 3—0, 1—0) șl 
Japonia — Italia 7—2 (2—1, 3—1, 
3—0).

EGIPT - CAMERUN, 
FINALA CAMPIONATULUI 

AFRICII
S-au consumat șl semifinalele 

campionatului Africii. Finalistele 
acestei competiții sînt reprezen
tativele Egiptului șl Camerunu
lui, care se vor Intilni la 21 mar
tie, la Cairo.

In semifinale, la Alexandria, 
tn fața a 8000 de spectatori. Ca
merun a dispus de Coasta de 
Fildeș cu 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Milla (mln. 46), din
te-o evidentă greșeală a porta
rului echipei Coastei de Fildeș, 
Zagoull. Acesta a respins balo
nul pină la Milla, care, afltn- 
du-se în apropiere, a reluat in 
plasă ! Deși învinșii au jucat bi
ne tn ansamblu șl s-au apărat 
tenace, victoria Camerunului — 
consideră comentatorii — a fost 
totuși meritată. Iată formația a- 
Unlată de Învingători :<*  N’Kono — 
Dip, Audou, Kunde, Slnkot — 
M’Bout, Kana, M’Blda — Ebon-

Iată programul meciurilor retur din sferturile de finală ale 
cupelor europene (intre paranteze, rezultatele din tur):

C.C.K.: Kuusysi Labil — Steaua București (0—0); Anderlecht 
— Bayern Mttnchen (1—2); I.F.K. GOteborg — F.C. Aberdeen 
(2—3); Juventus Torino — C.F. Barcelona (0—1).

CUPA CUPELOR I Dinamo Kiev — Rapid Viena (4—1); Ben
fica Lisabona — Dukla Praga (0—1); Bayer Uerdingen — Dy
namo Dresda (0—2); Atletico Madrid — Steaua Roșie Belgrad (2—0).

CUPA U-ETA.: F.C. Kdln — Sporting Lisabona (1—1); Neu- 
châtel Xamax — Real Madrid (0—3); Waregem — Hajduk Split 
(0—1); F.C. Nantes — Internazlonale (0—3).
Toate mocluriie se vor desfășura ta nocturnă, unele la ore 

foarte târzii.

AU INCEPUT „MONDIALELE” DE PATINAJ ARTISTIC

La Geneva, elita mondială a 
patinatorilor artistici s-a reunit 
pentru a-și disputa titlurile de 
campioni ai lumii. Intre marile 
puncte de atracție ale Întreceri
lor va fi disputa Individuală fe-

Witt

SUCCESUL ELOntriSTELOR
(Urmare din pag î)

mlnină, In care Katarina 
(R.D.G.), recenta campioană eu
ropeană de la Copenhaga, va 
primi replicile patinatoarelor so
vietice Ivanova, Kondrașova șl 
Lebedeva, dar șl ale concuren
telor de peste Ocean (șl ele re
dutabile), campioana S.U.A., 
Debt Thomas, Tiffany Chin șl 
tinăra Caryn Kadavy (16 ani). 
La masculin, duelul dintre 
cehoslovacul Josef Sabovcik (și 
el laureat la Copenhaga) șl so
vieticul Aleksandr Fadeev
constitui clou-ul celor 3 zile re
zervate categoriei. In probele 
de perechi, supremația cupluri
lor din Uniunea Sovietică 
poate fi pusă la îndoială, spec
tacolele oferite fiind de cel mal

va

Los Angeles 1984 au . evoluat 
acum doar Rozalia Oros (23 de 
ani) și Monica Veber (20 ani), 
ambele învinse acum, în dru
mul spre prima treaptă a po
diumului, de Reka Lazar, ajun
să la 19 ani lidera primei e- 
chipe reprezentative ! în ase
menea condiții, titularizarea, 
alături de Lazar, a celorlalte 
două tinere care urmează să 
participe la „mondialele" de la 
Stuttgart, Ana Georgescu șl 
Claudia Grigorescu, a fost o 
măsură utilă, vizînd verificarea 
actualului lor potențial și fa
miliarizarea cu atmosfera ma
rilor competiții.

Desigur, succesul floretei ro
mânești în săptămîna care a 
trecut a fost notabil. Ceea ce 
nu înseamnă, sperăm, să-i de
termine pe antrenorii lotului 
feminin reprezentativ să elude
ze deficiențele care au grevat 
exprimarea pe deplin eficientă 
a tinerelor selecționabile. Astfel, 
ca să numim doar clteva, primii 
pași în concurs, la orele dimi
neții, au fost ezitanți (atenție, 
deci,, la încălzire !), tendința o- 
fensivă este prea firavă, ca și 
încrederea in finalizarea unor 
asemenea acțiuni, cit mai direc
te șl cit mai rapide, procentul 
loviturilor ncvaiabile este ne- 
permis de mare (mai ales la 
Ana Georgescu) ca să nu mai 
vorbim de nenumăratele tușe 
primite la metru, in urma re
tragerii precipitate, fără scop 
tactic.

în primăvara trecută, la Arn
hem, Reka Lazar devenea vi- 
cecampioană mondială de tine
ret. Să sperăm că la sflrșitul 
acestei luni vom putea consem
na de Ia Stuttgart noi perfor
manțe ale floretei feminine ro
mânești si — de ce nu T — și 
ale reprezentanților celorlalte 
arme, prezenți la suprema În
trecere a scrimei Juvenile.

nu

înalt nivel și treetnd, normal, 
înaintea Interesului privind nu
mele învingătorilor.

Rezultatele primei zile, mascu
lin, figuri impuse : 1. Fadeev 
0,6 p, 2. Sabovcik 1,2 p, 3. Fis
cher (R.F.G.) 1.8 p ; perechi,
programul scurt: 1. Gordeeva — 
Grinkov 0,4 p, 2. Valova — Va- 
slllev 0,8 p, 3. Jelezneva — Ma
karov (toți U.R.S.3.) l,i p.

Două mari vedete ale sportu
lui se amuză, căci, dacă ar fi 
adevărat, desigur că Boris Bec
ker ar fi fost ko. in urma lo
viturii la bărbie, executată de 
pugilistul Marvelus Marvin 
Hagler.

Laserfoto : A. P. — Agerpres

TELEXSTELEXGTELEXSTELEX
CICLISM • După prima etapă 

a Turului Cataloniel, desfășurată 
pe două tronsoane. In clasa
mentul general conduce france
zul Jean Claude Bagot cu 3.23:54, 
urmat în același timp de el
vețianul Guido Wlrtenberg și la 
2 s de un grup de trei alergă
tori : spaniolii PaUo Cabestany 
și Pedro Delgado și olandezul 
Theo de Rooy.

MOTOCICLISM « In localita
tea Loket, din Cehoslovacia, a 
avut loc un concurs de moto- 
cros, la clasa 250 cmc, în care 
victoria a revenit sportivului 
sovietic Andrei Ledovskl („KTM“) 
cu 199 p. Al doilea s-a clasat 
belgianul Peter Dlrkx („Honda”) 
CU 180 p.

TENIS • In turneul feminin 
de la New York, Steffi Graf a 
tntrecut-o pe Gabriela Sabatini 
cu 6—0, 0—7, 0—2. iar Bonnie 
Gadusek pe Manuela Maleeva 
eu 1—6, 6—4, 6—3. în proba de 
dublu, cuplul sovietic Svetlnna 
Parhomenko, Larisa Savcenko a 
întrecut perechea Kathy Jordan. 
Elisabeth Smiley 7—0, 2—6 6—2. 
• Turneu la Fort Myers (Flori
da) conttnd pentru Marele Pre
miu .Nabisco*:  Joan Krlek-Tlm

Wilklson 6—4, 6—3, Tim Mayot
te — Scott Davis 6—4, 6—3, Bud 
Schultz — Sammy Giammalva 
6—4, 6—2, Eliot Teltscher — 
Lawson Duncan 7—6, 6—1, Todd 
Witsken — Paul McNamee 7—5, 
3—6, 6—4. • Concurs la Bruxel
les contind, de asemenea, pentru 
Marele Premiu : Emilio Sanchez
— Ronald Agenor 6—4, 6—4, Ma
rian Vajda — Vitas GerulalUs 
6—3, 6—1, Anders Jarryd — Bri
an Teacher 6—1, 6—2, Jeremy 
Bates — Sergio Casai 7—6, 6—2, 
Thomas Smid — Jan Gunnars- 
son 6—1, 7—6. • Situația tn
fruntea clasamentului Circuitu
lui feminin : 1. Martina Navra
tilova 3540 p, 2. Chris Evert — 
Lloyd '3400 p, 3. Claudia Kohde
— Kllsch 2035 p, 4. Pam Shri
ver 1995 p, 5. Helena Sukova 
1930 p, 6. Zina Garrison 1840 p, 
7. Manuela Maleeva 1715 p, 8. 
Hana Mandlikova 1695 p. • Cla
samentul Marelui Premiu .Na
bisco": 1. Ivan Lendl 1250 p. 2. 
Joakim NystrOm 798 p, 3. Yan
nick Noah 514 p, 4. Jimmy Con
nors 480 p, 5. Brad Gilbert 460 
p, 0. Mats Wilander 423 p, 7. 
Stefan Edberg 382 p, 8. Thierry 
Tulasne șl Tim Mayotte 200 p, 
etc.

Sue (Oumarou) — Milla, M'Fe- 
e (Dang).
In celălalt joc al semifinale

lor, la Cairo, tn fața a 95 000 de 
spectatori (1), echipa Egiptului a 
întrecut cu 1—0 (0—0) reprezen
tativa Marocului, prin golul Iul 
Zeld (mln. 77), in urma unei lo
vituri libere, splendid executate, 
de la 20 de metri! Rezultatul 
constituie o surpriză, șvtnd in 
vedere că echipa Marocului es
te calificată pentru turneul fi
nal al C.M. Dar victoria gazde
lor a fost meritată, in urma ne
tei lor dominări șl a numeroa
selor ocazii ratate. Iată formația 
aliniată de învingători : El Ba
tal — Chehata, Sedkl, Omar, 
Yasslne — Kassem, Ghanl, Zeld 
— Abdou. Khatib (Yehla), Ha
mid.

CAMPIONATE
SCOTIA (eL 30). Midlothian — 

Motherwell 2—0, Celtic — Dun
dee Utd. 1—1, St. Mirren — A- 
berdeen 1—1, Clydebank — Hi
bernian 1—3, F.C. Dundee — 
Glasgow Rangers 2—1. Pe pri
mele locuri : Midlothian 39 p 
(29 j), Dundee Utd. 38 p (28 j), 
Aberdeen 35 p (28 j) î pe ulti
mele : 9. Clydebank 16 p (29 j), 
10. Motherwell 15 p (28 j).

R.D. GERMANA (eL 17). Dy
namo Berlin — Rostock 2—1, 
Frankfurt/O. — Riesa 5—0, 
Zwickau — Union 0—0, Erfurt — 
Aue 2—2, Brandenburg — Mag
deburg 0—0. Pe primele locuri : 
Dynamo Berlin 25 p (17 j). Dy
namo Dresda 20 p (18 j) ; po 
ultimele : 13. Riesa 12 p, 14.
Zwickau 9 p (ambele cu alte 16 j),

IUGOSLAVIA (eL 20). Steaua 
Roșie — Partizan 2—1, Titograd 
— Mostar 3—2, Dinamo Zagreb 
— Rijeka 0—0, Split — Prlștlna 
2—2, O.FJC. — Novi Sad 2—1, 
Skoplje — Osijek 1—0, Zeleznl-

cear — Vlnkovlcl 2—1, Tuzla — 
Zenlța 2—2. Pe primele locuri : 
Steaua Roșie 29 p. Partizan 28 
p, Mostar 25 p.

FRANȚA (eL 33). Toulon — Lene 0—0, Strasbourg — Nice 
0—0, Monaco — Le Havre 2—2. 
Bastia — Marseille 0—3, Lille — 
Bordeaux 1—0, Nantes — Paris 
SL Germain 2—0, Metz — Auxer
re 2—0, Toulouse — Laval 2—0. 
Sochaux — Brest 3—2, Rennes — 
Nancy 1—0. Pe primele locuri : 
Paris St. Germain 49 p (32 j), 
Nantes <3 p (31 j) Bordeaux 
42 P (32 j): pe ultimele: 19.
Strasbourg 22 p (32 j), Bastia 19 
P (33 j).

U.B.S.S. (et. 3). Zenit — Dnlepr 
3—0, Donețk — Spartak 3—1. 
Harkov — Dinamo Moscova 1—2, 
Alma Ata — Dinamo Tbilisi 0—0. 
Torpedo Moscova — Kutaisi 2—0, Dinamo Minsk — Neftcl Baku 
3—1, Vilnius — Cemomoreț 1—0, 
Dinamo Kiev — Erevan 2—0. Pe 
primele loouri: Zenit 5 p, Cerno- 
moreț, Dnlepr, Dinamo Kiev, Di
namo Tbilisi cu cite 1 p; ps ul
tima! loc: 16 Harkov 0 p.

SPANIA (et. 29). Bilbao — Be
tte 2—1, C.F. Barcelona — Vigo 
1—1, Las Palmas — Valladolid
1— 0 Cadiz — Real Madrid 1—3. 
Hercules — Gljon 0—1, F.C. Se
villa — Real Socledad 3—1, O- 
sasuna — Valencia 2—0, Atletico 
Madrid — Espanoi 2—0, Zaragoza 
— Santander 1—0. Pe primele 
locuri: Real Madrid 50 p. C.F. 
Barcelona 41 p. Bilbao șl Atleti
co Madrid cu cite 37 p; pe ulti
mele: 17. Valencia 19 p, 16. Vigo 
12 p.

AUSTRIA (et. 3 din turneul fi
nal). Austria — Innsbruck 2—2, 
Sturm Graz — Klagenfurt 4—1, 
L.A.S.K. — Grazer A.K. 1—0, 
Admira — Rapid 0—4. Pe primele locuri: Rapid 42 p, Austria 
42 p L.AS.K. 25 p,
• In C.E. de juniori II, la 

Praga : Cehoslovacia — Ungaria
2— 0 (0—01.

Așa a marcat sovieticul Belanov primul gol, la Viena (Fază din 
meciul tur dintre Rapid Viena — Dinamo Kiev 1—4).

Telefoto : A. P. — Agerpres
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