
IERI LÂ HELSINKI,

1-0 CU KUUSYSI,

VICTORIA
•aKKSHMsaaBiawEzaBMMB  l

UNUI FRUMOS

EFORT COLECTIV

STEAUA H SEMIFINALELE C.C.E. IA FOTBAL!
Urăm fotbaliștilor noștri succes in etapa

HELSINKI, 19 (prin telefon). 
„Primăvara europeană" a Stelei 
a venit mai tîrziu decît ne aș
teptam — în ultimele minute 
ale meciului retur de la Hel
sinki — dar asta nu scade din 
meritele învingătorilor, care, 
în acest meci retur, pornind 
cu handicapul unui egal care 
îi avantaja pe jucătorii finlan
dezi, si-au dublat superioritatea 
tehnică , evidentă cu o putere 
de luptă exemplară, care a 
sfirșit prin a aduce victoria 
echipei noastre.

A fost un meci aspru, in care 
Steaua a acumulat „puncte" la 
toate capitolele : superioritate 
teritorială, orientare tactică și 
mai ales ocazii clare, din care 
menționăm în primul rînd ma
rea ratare a lui Majaru, la ca
pătul primului sfert de oră. pe 
cea a lui Pițurcă, șut pe lîngă 
poartă (min. 66) și pe cea a lui 
Boloni (min. 72), comparabilă, 
poate, ca situație clară cu cea 
a lui Majaru.

Echipa noastră campioană are 
marele merit de a fi depășit 
dificultățile psihice inerente

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI (juniori U.E.F.A. ’88) 
S-A CALIFICAT ÎN TURNEUL FINAL AL C. E.

(Amănunte in pag. 2—3)

in Divizia A de volei masculin

FRUNTAȘA CLASAMENTULUI
ÎȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIA

■> u

In Campionatul European pentru junioare

DOUA NOI VICTORII ALE ȘAHISTELOR NOASTRE
BĂILE HERCULANE, 19 

(prin telefon). Din nou mo
dificări în clasament, după 
runda a 8-a, disputată ieri, 
în 'campionatul european de 
șah pentru junioare, care a 
intrat în a doua jumătate a 
programului său de des
fășurare. Modificări care — 
spre satisfacția noastră — 
promovează pe prima repre
zentantă a lotului ■ de tinere 
șahiste române, in plutonul 
fruntaș. Cristina Bădulescu — 
despre ea este vorba — a 
învins-o. cu piesele negre, pe

CONCURSUL PRIETENIA LA SCHI ALPIN, 

CU 0 BOGATĂ PARTICIPARE
Incepind de azi, pe pirtiile 

din Bucegi și pe cunoscuta Va
le a lui Carp, se va desfășura 
o nouă ediție a prestigioasei 
competiții juvenile de schi al
pin Concursul Prietenia. La în
trecere sint prezente speranțele 
acestui sport, din țări socialis
te : Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia, Uniunea Sovietică, R.P.D. 
Coreeană, Ungaria, România.

Organizatorii au depus efor
turi demne de subliniat pentru 
a asigura cele mai bune con
diții de întrecere participanți- 
lor. Vor avea loc curse de sla
lom special, slalom uriaș si

începe turneul bucureștean al grupei fruntașe la polo 

DERBYUL DINAMO — RAPID ÎN FRUNTEA PROGRAMULUI
Bazinul Floreasca din Capi

tală găzduiește azi prima re
uniune din cadrul celui de al 
doilea turneu al întrecerii pen
tru locurile 1—6 în Divizia A 
la polo. Programul începe la
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provocate de aceste ratări deo
sebite, care aminteau de ne
reușitele de la București, și a 
forțat mereu drumul victoriei, 
mai ales după intrarea lui Bă
lan, care a adus o limpezime 
tactică necesară In acele mo
mente „pe muchie de cuțit". O 
dată cu intrarea lui Bălan, 
jocul Stelei a devenit mai 
complet, registrul tactic desfă- 
șurîndu-se mai larg, ceea ce 
a făcut ca apărarea finlandeză, 
pină atunci mereu pe poziții, 
cu excepția situațiilor de gol 
amintite, să se clatine și să nu 
mai poată face față atacurilor 
în superioritate numerică ale 
„roș-albaștrilor“.

Acest joc de atac necesar 
victoriei a fost „dublat" de 
momentele defensive în care 
s-au remarcat Belodedici și 
Bumbescu — în primul rînd — 
ceea ce a făcut ca drumul 
finlandezilor spre poarta lui 
Ducadam să fie practic închis, 
singura ocazie reală fiind aceea 
a lui Kaivonurmi. din minutul 
83. Acest foarte exact joc al apă- 

vest-germanca Betlina Trabert, 
după ce a condus foarte sigur 
majoritatea sa ' de pioni pe 
flancul damei spre ultima li
nie. La mutarea 41, pe tabelul 
turneului a fost trecut al 
cincilea punct pentru Cristina 
Bădulescu. Frumos a jucat și 
mezina noastră, piteștcanca 
Mălina Nicoară, care — tot cu 
negrele — a cîștigat la Ines 
Abraham. Numai Smaranda 
Boicu nu ne-a adus satisfacție, 
pierzînd în fața puternicei 
Svetlana Matveeva, lidera 
mereu autoritară a întrecerii.

coborirc. In funcție de starea 
zăpezii, traseele de concurs vor 
fi amenajate în Valea Dorului 
sau pe Valea lui Carp. Antre
norii tinerilor noștri schiori au 
anunțat că vor trimite în în
trecere pe cei mai buni elevi 
al lor, capabili de a înregistra 
rezultate notabile într-o com
panie valoroasă așa cum, desi
gur. va fi la Concursul Prie
tenia. Dintre tinerele noastre 
speranțe se remarcă : Mihaela 
Fera, Claudia Postolache, Da
niela Soroceanu. Radu Marian, 
Ticu Mihai Mărtoiu, Mihai Me- 
ghea. Dan Focșeneanu ș.a.

ora 15, cu meciul Steaua — 
Voința Cluj-Napoca. urmat de 
jocul Crișul — Progresul, pen
tru ca In continuare (ora 17) 
să se dispute un derby de tra
diție al acestui sport : Dinamo 

retorilor români la mingile pe 
jos a fost completat și de un 
excelent joc de cap, care a 
făcut ca finlandezii să renunțe, 
pînă la urmă la centrările pe 
sus, care erau sortite —toate 
— insuccesului.

Pițurcă

în celelalte partide ale run
dei a 8-a s-au înregistrat re
zultatele : Ildiko Madl —
Joanna Sztralka 1—0 (poloneza 
este stopată...), Erika Sziva — 
Vesna Markov 1—0 (surpriză!), 
Alisson Coull — Vera Peiccva 
0—1, Petra Polakova — Mă
ririle Drewes remiză. De 
asemenea remiză partida Pei- 
ceva — Sziva din runda pre
cedentă.

Clasamentul: Matveeva 6,5, p, 
Mad! și Peiceva — 5,5 p, 
Bădulescu și Sztralka — 5 p. 
Sziva și Trabert — 4,5 p, Mar
kov și Polakova — 4 p, Ni
coară 3,5 p, Boicu și Drewes 
— 3 p, Abraham și Coull — 
3 p.

P. ȘTEFANOV 
maestru internațional

După competiția națională a seniorilor

PROGRESUL CENTRULUI OLIMPIC, O RESPONSABILITATE 
A TUTUROR SPECIALIȘTILOR DIN SCHIUL DE FOND*

Rezultatele ediției din' 1986 
a „naționalelor" de schi fond 
readuc în discuție Centrul O- 
limpic (feminin) de la Bistri
ța. Cooptate fiind aici multe 
talente foarte tinere din în
treaga tară si pregătite in con

— Rapid. Prima echipă e deci
să să-și păstreze avansul In 
clasament, formația feroviară 
știind că o înfrîngere o poate 
coborî de pe locul 3. Deci, o 
întîlnire de reală atracție. Ca 
întotdeauna...

următoare
KUUSYSI LAHTI 0
STEAUA 1 (0)

Stadionul Olimpic ; teren bun; 
timp rece, dar bun pentru fot
bal ; spectatori — 32 522 (record 
pentru Finlanda !). Șuturi : 5—13 
(pe poartă : 1—6). Cornete : 4—i. 
A marcat : PIȚURCĂ (min. 86).

KUUSYSI : Korhoocn — HIN
NS, Hanlkalnen, PEKONEN, Re
mes — Annunen, Tialnen, Hudd, 
CAROLL — KAIVONURMI (min. 
87 Puhakaineh), Nordman.

STEAUA : Ducadam — Iovan, 
BUMBESCU, BELODEDICI, Băr- 
bulescu — Balint, STOICA, BO- 
LUNI, Majaru (min. 57 BALAN) 
— Lăcătuș. PIȚURCĂ (min. 89 
Radu II).

Arbitru : Vojtech Chrlstov (Ce
hoslovacia), foarte bun.

Steaua este, așadar, în semi
finalele actualei ediții a Cupei 
Campionilor Europeni, ajun- 
gînd. la „cota Dinamo" (CCE)

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2—3)

La CRAIOVA și BUCU
REȘTI au luat slîrșît ieri tur
neele cu nr. 4 din cadrul cam
pionatului masculin al primei 
divizii de volei, în mijlocul in
teresului general situindu-se 
derbyul Dinamo — Steaua, de
cisiv pentru perspectiva cursei 
la titlu a celor două fruntașe.

/Continuare ■ în r>ao ’—?>
CRAIOVA , 19 (prin telefon), 

în Sala Sporturilor a fost pre

Blocaj „in trei" al jucătorilor de la Calculatorul, in meciul cu 
A.S-A. Electromureș. Foto : Aurel D. NEAGU

diții cit mai bune. Centrul con
stituie una dintre speranțele 
pentru vitalizarea sporturilir 
noastre de iarnă și afirmarea 
lor pe plan internațional.

Cum s-au comportat repre
zentantele Centrului Olimpic la 
întrecerile de pe Valea Rișnoa- 
vei ? Ileana Hangan, cea mai 
valoroasă dintre ele. a urcat de 
3 ori pe treapta a doua a po
diumului, în timp ce Edith 
Bako a reușit, de două ori, să 
ocupe locul 3. în probele de 5 
și 10 km, iar Adina Tuțulan 
a cucerit locul 3 la 20 km. Dar. 
de fiecare dată, pe primul loc 
a urcat Elena Reit — sportivă 
care se pregătește, din dorința 
sa și a antrenorilor săi, la clu
bul Tractorul. Acestea sint fap
tele. Normale, date fiind ex
periența și, mai ales, talentul 
Elenei Reit.

De nilne, ta Sala Horească

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

DE SPADĂ
ALE ROMÂNIEI

Participă sportivi din 8 țări
Sportul cu... mască și plas

tron rămîne ferm ancorat în 
actualitate, printr-un nou eve
niment sportiv de anvergură. îl 
prilejuiesc Campionatele Inter
naționale de spadă ale Româ
niei. programate la sfîrșitul_ a- 
cestei săptămîni in Capitală.

Intrate în' tradiția scrimei ro
mânești, „Internaționalele" de 
spadă din acest an vor reuni 
pe planșele din Sala Floreasca, 
alături de fruntași ai acestei 
probe din țara noastră, scrimeri- 
din Bulgaria, Cuba, Grecia, Po
lonia, Ungaria, R.D. Germană 
și Uniunea Sovietică.

în rîndul spadasinilor români 
se vor afla nume consacrate 
ca Felix Nicoiae. Sorin Saitoc, 
Rudolf Szabo, Nicoiae Bodoczi, 
Adrian Pop, Radu Mitrăchioiu, 
Daniel Hondor etc., cu o bogată 
activitate competițională în ța
ră sau peste hotare (cei mai 
mulți) ca' și alții — îndeobște 
tineri — care vor folosi acest 
prilej pentru a avansa în sfera 
fruntașilor acestei probe. Oas
peții, de asemenea, vor alinia 
loturi cuprinzînd spadasini cu- 
noscuți. precum șl scrimeri care 
vizează selecția în primele e- 
chipe reprezentative.

Campionatele Internaționale 
de spadă ale României vor de
buta mîine cu întrecerea indi
viduală (circa 100 de trăgători); 
dimineața, tururile preliminare, 
finala în jurul orei 17,30. Apoi, 
simbătă și duminică vor avea 
loc asalturile pe echipe.

zent un public numeros, venit 
în special pentru derbyul zilei, 
dată fiind importanta acestuia 
pentru ambele echipe.

înaintea derbyului. două me
ciuri maraton, -care au împins 
programul. pină seara tîrzîu.în

Aurelian BREBEANU

Din păcate, aceste realități 
au dat naștere la o serie de 
interpretări neprincipiale, dău
nătoare pentru desăvirșirea a- 
cestei bune idei care este Cen
trul Olimpic de schi fond, in 
care C.N.E.F.S. și federația de 
specialitate au investit și inves
tesc. in continuare, mijloace 
materiale și umane. Unii an
trenori au afirmat (bineînțeles, 
in surdină !) că specialiștii 
Centrului ar fi incapabili, că 
orientarea federației ar fi gre
șită în privința selecției si do
tării prioritare a Centrului. 
Dovada ? Victoriile repetate ale 
Elenei Reit în fața Ilenei Han
gan ! Unul dintre antrenori a 
ți afirmat, după o asemenea

Radu TiMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



CUPA CARAIMANUL LA SCHI ALPIN
La Bușteni, pe pîrtia din Po

iana Callnderu. 25 de tineri 
schiori și schioare s-au Intîlnit 
pentru a-șl disputa Cupa Carai- 
manul tn două curse de slalom 
special. Printre participant! s-au 
aflat și sportivi care. Inceplnd 
de Joi. vor fi prezenți și la star
tul prestigioasei competiții inter
naționale pentru Juniori Con
cursul Prietenia, care se va dis
puta pe pirtiile din Bucegi. In- 
cepînd de joi, la care șl-au a- 
nunțat prezența schiori și schioa
re din mal multe țări socialiste. 
REZULTATE TEHNICE slalom 
special 1, fete : 1. Daniela Soro- 
eeanu (ASA) 1:31,94 2. Livia Șer- 
bulea fCSS Sinaia) 1:32.03 3. Rita 
Merk (CSȘ Bala Sprie) 1:32,10 
4. Ramona Spiridon “fCSS Sina

ia) 1:32,15, 5. Imola Kaisz (CSȘ 
Bala Sprie) 1:32,20 ; slalom II : 
1. Daniela Soroceanu 1:33,53, 2. 
Monica Solyom (CSȘ Baia Sprie) 
1:33,58, 3. Mirela Debu (Dinamo) 
1:33,97; 4. Rita Merk 1:33,90. 5. 
Livia Șerbulea 1:33,97 ; slalom 
special I, băieți : 1. Ticu Mihai 
Mărtoiu (Brașovia) 1:28,06, 2. 
Dan Focșeneanu (ASA) 1:28.10. 
3. Florin Crlstea (Dinamo) 
1:28.15, 4. Cristian Jitaru (Caral- 
manul Bușteni) 1:28,20, 5. Arpad 
Kiss (Dinamo) 1:28,25 ; slalom 
special II : 1. Dan Focșeneanu
1:31,89, 2. Ion Chioțea (Dinamo) 
1:31,92. 3. Sebastian Sulică (Di
namo) 1:31.98. 4. Arpad Kiss 
1:32,03, 5. Dan Popescu (CSȘ
Predeal) 1:32,17.

Victor ZBARCEA, coresp.
Pa podium: Adina Tuțulan (locul 3), Elena Reit (1) și Ileana Hangan 
(2), după' proba de mare fond, 10 km, a Campionatelor Naționale

0 COMPETIȚIE REUȘITA-Cupa IITPIC CORNEL GHEORGHE LOCUL 3 IN CONCURSUL
Ediția a VI-a a Cupel IITPIC 

la schi s-a desfășurat zilele tre
cute, la Predeal pe pîrtia de la 
Clăbucet — sosire Competiția 
organizată cu sprijinul comitetu
lui sindicatului IITPIC București, 
s-a bucurat de o largă partid? 
pare desfășurlndu-se pe grupe 
valorice și pe categorii de vîrstă 
de ia copil de 3 ani la... veterani. 
Cel anroape 400 de participant! 
reprezentanți al institutelor de 
proiectare din domeniul chimiei 
au avut Ia sflrșitul curselor de 
slalom special și slalom uriaș, 
următorii laureați : femei — sla
lom special : 1. Deana Șultariu 
(irrPTO 2. Deana Banclu

(IITPIC), 3. Crista Manollescu 
(HTPIC) ; slalom uriaș : 1. Ilea
na Panțu (HTPIC), 2. Alexandra 
Olteanu (ICECHIM). 3. Livia Stan 
(IITPIC) : combinată alpină : 1. 
Ileana Panțu, 2. Crista Manoiles- 
eu. 3. Marie ta Bărbos (IITPIC). 
La băieți, primii trei clasați au 
avut aceeași ordine în toate cele 
trei clasamente (special, uriaș și 
combinată) : 1. Nlcolae Bărbos 
(IITPIC). 2. Ion Lăzăroiu 
(IITPIC), 3. Ovidiu Bratu 
(ICECHIM). Copiilor prezenți In 
întrecere 11 s-au oferit premii 
speciale.

Daniel DIACONESCU, coresp.

INTERNAȚIONAL DE PATINAJ

Poloneze de Patinaj Ar- 
lînărul nostru sportiv 
Gheorghe a avut o fru- 
evoluție, claslndu-se In 

din 11 concu-

In concursul Internațional de 
patinaj artistic pentru juniori de 
la Gdansk-, dotat cu Trofeul Fe
derației 
tistlc, 
Cornel 
moașă
final pe locul 3, 
renți. Ordinea primilor 6 clasați 
a fost următoarea : 1. Mirco
Eichhorn (RDG), 2. Charles Wil- 
drige (Marea Britanic), 3. Cornel
Gheorghe, 4. Tomasz Dombkow-

ARTISTIC DE LA GDANSK
ski (Polonia), 5. Tomas Valek 
(Cehoslovacia). 6. Alcuin Schul- 
ten (Olanda).

In concursul feminin, Codruța 
Moiseanu s-a situat pe locul 12, 
din 14 concurente.

ÎN DIVIZIA A DE VOLEI MASCULIN
'Urmare dm pap (.

primul. CSMU SUCEAVA a 
Întrecut pe POLITEHNICA 
TIMIȘOARA, după aproape 
două ore de joc, cu 3—2 (—U, 
9, —1, 9, 4). De semnalat că 
studenții timișoreni au scăpat 
printre degete o victorie în 
trei seturi ei conducted în cel 
de-al doilea cu 9—1, dar nemai- 
realizînd nici un punct. Au e- 
voluat echipele : CSMU — 
Steflea, Lepădătescu (Bucur), 
Mărginean, Mîndru, Enuca (Mo- 
goș), Popescu (Costeniuc) ; 
POLITEHNICA — Orelt (Fillp, 
Bagi), Bugarschj (Csik, Groza), 
Urzică, Mîțu. S. Grădinaru (L. 
Grădinaru), Cionca.

UNIVERSITATEA CFB
CRAIOVA si EXPLORĂRI 
ȘTIINȚA BAIA MARE au sus
ținut o partidă și mal dispu
tată, de calitate tehnică mal 
bună, terminată — după mai 
mult de două ore de joc — 
eu victoria craiovenllor : 3—2 
<9, -19, —H, 7, S). în felul 
acesta Universitatea s-a insta
lat ferm pe locul al IV-lea ți 
are șanse să nn-1 mai cedeze 
pteă te final. Au jucat echi- 
SJe : UNIVERSITATEA — 

ătușoiu, Sioian, Șchoberl 
(Visul că, Păun), Hrinco, Daha, 
Pascu ; EXPLORĂRI - Rol- 
ban, Manole, Igniska, Szliaghl 
Reissfeld, Arbuzov, Coreheș, 
Mare.

Cea de a șasea intilnire din
tre candidatele la titlu, Steaua 
și Dinamo, s-a desfășurat in
tr-o notă de mare tensiune, a 
cunoscut momente de joc 
adesea excelent dar și scăderi 
de tonus pe planul tehnicității, 
datorate în special factorilor 
psihici care și-au pus amprenta 
puternic pe evoluția multora 
dintre jucători. în cele din 
urmă, Steaua a obținut o me
ritată victorie cu 3—1 (— #, 7, 
5, 7), făclnd astfel un mare 
pas spre titlu. Arbitrii R. 
Farmuș și FI. Scorțaru »u 
condus foarte bine echipele : 
STEAUA : Ionescu (Pădurețu). 
Mina, Solea, Praiea (Spinu), 
Pentelescu (Dascălu), Constan
tin 5 DINAMO : Ion (Geor
gescu), Vrincuț (Drăghici), Ro
tar, Pop (Rădulescu), Gheorghe, 
Enescu.
1. Steaua
2. Dinamo
I. Explorări
4. Universitatea
5. Politehnica 
(. C.S.M.U.

30 M 3 06:17 56 
30 25 5 00:32 H
30 14 10 56:63 44
30 10 20 46:69 40 
30 2 23 36:74 37
30 • « SI :M X

BUCUREȘTI. In ultima ti a 
turneului care s-a desfășurat In 
Sala Olimpia (pentru locurile 
1—12), echipa CALCULATORUL 
a intîlnit, in deschiderea reuniu
nii, formația ASA electro- 
MUREȘ TG. MUREȘ. Partida, 
din disputată (a durat două ore 
ți 10 minute), s-a încheiat cu 
victoria bucureștenilor la scorul

de 3—2/ (12, ——7, 11, 11). 
După ce de la 0—1 la seturi 
mureșenii au ajuns la 2—1, se 
părea că se îndreaptă spre vic
torie. Calculatorul a recuperat 
spectaculos Insă (de la 4—8 In 
setul IV), terminlnd pe merit 
învingătoare. Remarcați : Șchlo- 
pescu și Iacob (O, Pop (ASA).

In eea de a doua partidă a 
zilei, o surpriză de proporții : 
RELONUL SAVINEȘTI a Întrecut 
pe fruntașa seriei ELCOND DI
NAMO ZALĂU cu scorul de 
3—0 (14, 13, *) 1 Jucătorii de 
la Relonul au părut mai proas
peți, mal deciși In joc, șl au re
alizat o victorie nesperată. 
Elcond a condus în primul set 
permanent, a avut 14—11, dar In 
continuare s-a comportat din 
ce tn ce mal slab șl, firesc, a 
pierdut. De la învingători s-au 
remarcat Buruș, Rădulescu ți 
Bădiță.

Meciul de Încheiere a turneu
lui a opus pe CSU ORADEA 
formației TRACTORUL BRAȘOV. 
Victoria orădenllor a stat in 
cumpănă doar in setul m, cind 
brașovenii conduceau cu 10—6, 
dar... nu s-a tntîmplat nimic. 
Deci 3—0 (10, 10. 15) pentru CSU. 
Remarcați : Țerbea șl Năsăudean 
(CSU). Sterea, Ferarlu (T). Cele 
trei partide au fost conduse, in 
ordine, de : 1. Armeanu — A. 
Dlnicu. I. Nlculescu — D. Ro
taru, M. NIcolau — V. Ionescu.

Nieolae MATEESCU
7. Elcond D.
0. ASA
9. Relonul

10. Calculatorul
11. CSU
12. Tractorul

20 20 10 73:46 M
30 18 12 68:47 46
30 14 16 55:02 44
30 14 16 56:69 44
30 13 17 53:01 43
30 11 19 50:70 41

BASCHET. PASIUNEA PENTRU SPORT 
trebuie sâ aibă o limită șl, oricum, să 
nu depășească .granița* bunel-cuviințe, 
•șa cum se petrece clteodată in Sala Flo- 
reasca. unde câțiva membri ai unui grup 
ueHpslt de ie meciurile Diviziei A ee ma
nifestă la ua nivel penibil. Mai mult 
chiar, duminică tn cursul meciului fe
minin Polltehnioa-Progresul, un așa-zis 
susținător al formației studențești l-a jig
nit pe arbitri, dar in mod .discret", incit 
aceștia au crezut că apostrofarea a venit 
din partea antrenorului, pe oare l-au 
sancționat cu fault tehnic. Situația a fost 
clarificată imediat, iar antrenorului l-a 
foM anulată sancțiunea, care Ins» a rămas 
valabilă — dtn punct de vedere moral — 
pentru spectatorul implicat, ca șl pentru 
eel eare mal confundă dragostea pentru o 
echipă eu patima oarbă. • FELICITĂRI 
echipei Cfl.U Balanța Sibiu (antrenor: 
Flaviu Stoica) pentru cele două victorii 
obținute in Capitală tn fața formației Aca
demia Militară. Slnt victorii «are demon
strează el, atunci cind vor, echipele aflate 
in deplasare pot obține victorii duble, llp- 
Btndu-ee de remizele .de salon", destul de 
obișnuite in campionatul nostru. <D. ȘT.)

CĂLĂRIE. AVÎND ÎN VEDERE abate
rile disciplinare — lipsă de la pregătire, 
dezinteres in Întreaga activitate ș.a. — clu
bul Steaua a propus federației de specia
litate suspendarea din activitatea competi- 
Sonală a călărețului Florin Stoica. Lutod 

i discuție propunerea duhului bucureș- 
tean. Biroul federal a hotărât ca Florin 
Stoica să stea „pe tușă" timp de un 
Poate tn acest interval, acest sportiv, v-u 
reale calități șl eu un bogat palmares, va 
Înțelege că nu este suficient să al 
.nume" pentru a ti se tolera abaterile 
Ia disciplina. în fond, .firma* se men
ține numai prtetr-o muncă continuă, plină 

Lde pasiune țft dăruire așa cum ne-au 
obișnuit toți marii campioni. (EM. F4

i
i
i
i
i

HANDBAL. SPECTATORILOR prezenți 
In Sala Rapid din Capitală echipa femi
nină Textila IAS Zalău le-a oferit o fru
moasă surpriză In partida cu Confecția. 
In primul rind pentru jocul excelent 
practicat, mal ales In apărare (modern, 
agresiv, In permanentă mișcare), puntn- 

_ ___ du-le și mal mult în dificultate pe bucu- 
așa-zls reștence, duminică totr-o zi foarte slabă. 

Handbalistele din Zalău au practicat un 
.3+3“ aproape clasic, ceea ce — trebuie 
să recunoaștem — reprezintă o raritate. 
Poate că nu lnttmplător formația sălăjea- 
nă, clasată la Începutul turului n pe ulti
mul toc, a evoluat de maniera amintită: 
pe banca antrenorilor ee află, de scurt 
timp, alături de antrenorul principal E- 
meric Bugyl, șl reputatul tehnician Con
stantin Lache, pensionar, ale cărui sfaturi 
competente se... văd. • REMARCABILĂ 
disciplina tactică tn atac, a echipei Hi
drotehnica Constanța, în prima repriză a 
meciului cu Rapid, cind a măcinat pur și 
simplu apărarea adversă, cele șase go
luri avans cu care a pornit la vestiar fi
ind eea mai bună dovadă. Păcat că la 
reluare canstănțencele au crezut, poate, că' 
slnt deja Învingătoare detașate; In final 
ele au fost cele care au obținut... egalarea, 
in extremis. Un meci de handbal are 60 
de minute, așa că... (M.V.) • PARA
DOXAL, deși Buzăul nu s-a afirmat Încă, 
pe plan național, cu vreo echipă de va
loare, arbitrajul buzoian de handbal a pă
truns cu pași repezi In arfena ' ' 
nală. Se cuvine, mal tntii. să 
„decanul" arbitrilor din acest 
profesorul Constantin Căpățînă 
o mie de meciuri conduse în 
străinătate), care are meritul __ 
format pe arbitrii Romeo Iamandi. 
ian Ene, Gheorghe Mihalașcu, 
lancu. La recentele Campionate Mondiale 
din Elveția, buzoi anul Romeo Iamandi 
(care Împreună eu bucureșteanul Marin 
Marin formează cuplul nr. 1 din țara noas

an. 
cu
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țară și tn 
de a-i fi 

Tra- 
Nicolae

ZILELE 

BASCHETULUI
Componenții loturilor repre

zentative de baschet — seniori, 
senioare, juniori și junioare voi 
fi prezenți în Sala Floreasca in 
zilele de 2 și 3 aprilie, ' cind 
vor susține meciuri de selecție 
în cadrul acțiunii denumită 
„Zilele baschetului". în prima 
zi se vor întîlni echipele A și 
B de juniori, A și B de senioa
re, iar a doua zi se vor întrece 
echipele A si B de junioare, A 
și B de seniori. Reuniunile vor 
începe la ora 14 și vor avea în 
deschidere partide între cele 
mal valoroase selecționate de 
licee participante la „Cupa zia
rului ■"Informația Bucureș- 
tiului»".
• Incepînd cu ediția 1986— 

1987 a Diviziei A (băieți și fe
te), echipele vor piltea fi pre
gătite și conduse doar de an
trenori de cat. I și a II-a. în 
acest scop, antrenorii interesați 
pot depune actele de avansare 
pînă la 31 martie, la sediul 
CNEFS.
• Membrii Comitetului Fede- 

'ral, antrenori, jucători fruntași
și activiști în domeniul basche
tului vor participa sîmbătă (la 
ora 9, la Hotelul Dorobanți) la 
plenara F. R. Baschet.

INCA DOUA RECORDIJHI LA BILANȚUL
CAMPIONATtlOR Dl ATlfTISM AII JUAIORIIO» II

Marți șl Ieri au continuat — 
de data aceasta tn sala „23 Au
gust" din Capitală, Campionatele 
Naționale ale juniorilor n, cu 
disputarea probelor combinate și 
a celor de aruncare a greutății.

Ambele probe de aruncări au 
revenit sportivilor romașcan! (de 
altfel, toate cele patru titluri 
puse tn joc au fost cîștigate de 
atiețil din provincie !). La fete 
(12 concurente) s-a impus Cristi
na Fătu (C.A. Roman) cu 13,12 m, 
fiind urmată de Elena Bîrsan 
(CSȘ 3 Steaua) 12,54 m șl Fi- 
lofteia Bamboși (CSȘ Ctmpulung 
Muscel) 12,39 m. întrecerea celor 
13 băieți Înscriși a revenit lui 
Lucian Huțanu (CSȘ Roman) 
care l-a devansat autoritar pe 
Mihai Halmaghi (CSȘ Șoimii 
Sibiu) 14,77 m și Eufemie Mihu- 
țescu (CSȘ Drobeta Tr. Severin) 
14,63 m.

La pentatlon (21 de participan
te) a cîștigat, după o luptă echi
librată, Amalia lancu (CSȘ 
Clmpulung Muscel), care a tota
lizat 3671 p (56 mg: 7,98 ; Înăl
țime : 1,70 m ; greutate : 10,29 m; 
50 m : 7,29 ; lungime : 5,39 m), 
față de cele 3617 p ale Ionelei 
Gogoașe (CSȘ 4 : 8.12 ; 1,64 m ; 
9,32 m ; 7,14 ; 5,62 m). A treia, 
plăcută surpriză, s-a clasat ju
nioara DI, Tamara Jude (Poli
tehnica Timișoara) eu 3539 p 
(7,96 ; 1,61 m ; 9,18 m ; 6,88 ;
5,25 m). Hexatlonul băieților (15 
atleți prezenți la start) a fost 
dominat de un tinăr foarte dotat, 
cu frumoase perspective In „pro
ba probelor", Romeo Hurduc 
(CSȘ 1 Galați), care a stabilit și 
uh nou record al categoriei, eu 
4077 p (V.r. 4025 p ; 50 m : 0,38 ; 
lungime : 6,07 m ; Înălțime : 1,71 
m : greutate : 12.11 m ; 50 mg : 
7,76 ; prăjină : 3,30 m). Pe cele

lalte trepte ale podiumului de 
premiere au urcat Bogdan Tudor 
(CSȘ 5) cu 3982 p (6,57 : 6,56 m ; 
1,77 m ; 9.12 m ; 7,65 ; 3,90 m) 
șl Adrian Popovici (CSȘ 5) cu 
3857 p (6,73 ; 6,26 m ; 1,86 m ;
9,46 m ; 9,06 ; 4.00 m).

De remarcat șl recordul stabi
lit de Mircea Oaidă (CSȘ 4) în- 
tr-una din seriile probei de 50 
mg : 7,35 (v.r. 7,48).

Andi VILARA
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ACTUALITATEA ÎN
• Timp de 7 zile, tn Sala 

Sporturilor din Bistrița, s-a des
fășurat concursul de tenis din 
cadrul „Cupei F.R. Tenis" pentru 
seniori, s-a jucat sistem elimi
natoriu pînă în semifinale, pen
tru care s-au calificat Minai 
Vanță, Laurențiu Bucur, Marius 
Comănescu și Ovidiu Pavel. Co- 
mănescu nu și-a mai putut a- 
păra șansa, imbolnăvindu-se (din 
această fază, s-a jucat sistem 
turneu). Concursul s-a Încheiat 
cu victoria dinamovistulul bucu- 
reștean Mihai Vanță — 2 victo
rii (6—2, 6—4 cu Bucur ; 6—1.
8—3 eu Pavel). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. Lauren
țiu Bucur (TCB) 1 V (6—2, 6—2 
cu Pavel), 3. Ovidiu Pavel (Pro
gresul București) 0 v.

• Sala Si 
Dr. Petru C 
cursul de ti 
Oțelul", la 
peste 100 de 
nlori și cop 
Iată primii 
ani : Dan 
șoara) ; 11— 
(Mecanica I 
Cristian Zet 
fete, 11—12 
Hartwek (I 
13—14 ani : 
trica Timlșo 
Emil Dascăl 
dublu : Be 
Gurban (S 
Petru Groza

DUPĂ CAMPIONATELE
(Urmare din pat) 1)

tră) a prestat arbitraje apreciate de co- 
ntisia tie resort a I.H.F. (1. GV.)

JUDO. CU OCAZIA celei de a doua e- 
tape a Campionatului Republican de ju
do pe echipe, rezervat juniorilor, disputa
tă sîmbătă, la Sala Construcția din Capi
tală, am fost martorii unei surprize plă
cute. Una dintre echipele care au creat 
mari probleme principalelor candidate la 
primele locuri a fost o reprezentantă a 
unei asociații sportive comunale — Meta
lul Fllipeștii de Pădure, din județul Pra
hova. După oe In prima etapă elevii Li
ceului Industrial Minier din Fllipeștii de 
Pădure Învinseseră cinci formații (din 3), 
depășind echipe ca F.E.A. București, Vi
itorul Pitești, C.S.Ș. Ctmpulung, tn Între
cerile din Capitală el au mai Învins patru 
adversare, în rîndul cărora s-a aflat și 
principala candidată la șefia cJasamentulul, 
C.S.Ș. Energia Buc. 1 Explicațiile acestor 
succese ale unei echipe comunale slnt le
gate de pasiunea unul fost judoka In anii 
1069—1976, Dan Telearcă, azi subinginer la 
întreprinderea de Utilaj Minier din FBi- 
peștil de Pădure, eare a știut să sădească 
pasiunea pentru acest sport In rlndul co
piilor din comună. în prezent, secția nu
mără peste 30 de sportivi legitimați, clțtva 
dintre ed fiind clasați pe locuri fruntașe 
In Campionatul Național de juniori (A- 
drian Stanelu, Vasile Munteanul sau tn 
Concursul Republican de copil. (M. TR.)

SCRIMA. ORGANIZARE foarte bună a 
Campionatelor Internaționale feminine de 
floretă ale României și a „patrulaterului" 
Franța — Italia — România — Ungaria, mai 
ales tn timpul desfășurării acestora In 
sala mare. Pentru că tn ultima zi. o dată 
cu „mutarea* tn sala mică, de scrimă, 
directoratul concursului a dat semne de 
oboseală, vădită în neurmărirea a ceea 
ce se lntimplă tn locurile de concurs (orar, 
planșe libere, afișai) • O PLĂCUTĂ SUR
PRIZA a constituit-o comportarea Roxanei 
Dumitrescu In proba individuală, clasată 
In final pe locul 3 Înaintea unor compo
nente ale primei echipe reprezentative. • 
LA TINEREȚEA echipei naționale femi
nine de floretă (aflată acum In căutarea 
formulei optime) se asociază și do! an
trenori cu proaspete responsabilități tn 
conducerea lotului — Șerban Vlad șl Tudor 
Petruș. (P. SL.)

cursă, dominată de eleva sa 
de la Tractorul : „Am mai dat 
o lovitură Centrului Olimpic!" 
Trist, foarte trist și mai aleș 
dăunător, pentru ca aceste idei 
mărunte, țintind discreditarea 
unor eforturi care se fac, nu 
sînt, din păcate, singulare !

Toate aoeste afirmații reflec
tă mai vechea lipsă a dorinței 
de colaborare din partea tuturor 
celor care lucrează în schiul 
nostru de fond, de a contribui, 
fiecare în mod specific, la creș
terea valorică a sportului de 
iarnă românesc, de a depăși 
măruntele interese personale, 
de club și de județ. Fără a 
pune umărul, multi antrenori 
de pe margine așteaptă mira
cole de la acest Centru Olim
pic (uitînd că el a fost înființat

de-abia In 
tică pe c 
Berdar per 
tind, din 1 
cialiști. sol 
trivită, au 
stea toată 
schimb. G 
arătat. în 
lucru, dor 
pune sufle 
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l IIUVITAHE ÎN STAȚIUNILE M
i OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM șl Ini 
t rlsm, Hoteluri și Restaurante București reeo
4 sațl efectuarea curei balneare In această i
5 dispoziție locuri In următoarele stațiuni :
4 Pentru boli reumatismale: Amara, Băile 1 
ț Băile Herculane, Călimănești-Căclulata, Ef 
? Băi, Lacul Sărat, Mangalia, Pucioasa, Sovai 
ț Pentru boli cardiovasculare: Balvanyos.
? sec, Buziaș, Covasna, Vatra Dornei;
i Pentru boli digestive și hepatobiliare: Bă
1 Călimănești-Căeiulata, Slngeorz Băi, Slănic
4 Pentru boli ale rinichilor și căilor arin
► Călimănești-Căeiulata, Slănlc Moldova.
4 Pentru nevroză: Balvanyos. Băile Tuș: 
ț Breaza. Bușteni. Moneasa. Sttna de Vale.
J Pentru boli ginecologice: Bazna. Eforie 
ț lui, Slănic Prahova. Sovata.
? Pentru boli respiratorii: Băile Govora, S
5 tn această perioadă se acordă important
2 la cazare, masă șl transport C.F.R.
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FĂRĂ SENS! [KJI »p1-0 cu Kuusysi1-0 cu Kuusysinorul Ion Armenciu, prin a- 
firmațil care numai bune in
tenții nu se dovedeau la adresa 
colegului său și față de utili
tatea întrecerilor pe micile 1- 
nele de gheață. Dar, dornici 
de afirmare, tinerii vlteziști 
Valeria Slrbu, Luminița Bera- 
ru, Radu Popescu, Marius 
Brațe și Mihai Turcu, care au 
avut peste 100 de adversari 
de la alte cluburi șl asociații 

sportive din țară, 
au reușit la „ora 
debutului" să se 
califice în finalele 
sau semifinalele u- 

nor probe, obținînd drepttil 
de participare la următorul 
concurs de la București.

Din păcate, aceste talente 
n-au mal apărut pe patinoa
rul artificial „23 August" din 
Capitală. Motivul 7 Printre al
te explicații, sîntem infor
mați că, de data aceasta, șe
ful de catedră a fost mult 
mai... intransigent cu colegul 
său. O asemenea „colabora
re". neloială. nu poate fi 
decit In detrimentul activită
ții, micii sportivi, ca și aceas
tă secție de patinaj neavînd 
nimic de cîștigat. Dimpotrivă !

Troian IOANIȚESCU
ă
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J
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portarea sportivilor români ar
bitrului Traian Panait, care a 
oficiat la aoest turneu : „Din 
cei șase boxeri pe care antre
norul Relu Auraș i-a urcat pe 
ring, cinci au reușit să ocupe 
locuri pe podiumul de premie
re. Este vorba de Daniel Dumi
trescu, clasat pe locui 1 la ca
tegoria pană ( în finală l-a în
vins la puncte pe D. Drymm — 
R.D.G.), Nicolae Aliuță și Mi
hai Leu — locul doi și Tăsică 
Ene și Petrică Buliga — lo
cul trei. Comportare meritorie 
a sportivilor noștri Ia această 
competiție Ia care au participat 
boxeri din 11 țări, multe repre
zentative avind formații com
plete sau chiar mai numeroase. 
Dumitrescu s-a impus cu ar
mele tehnicii fiind unul dintre 
candidații la trofeul acordat 
celui mai tehnic pugilist. Cele 
mai multe locuri 1 (5) au fost 
cucerite de echipa R.D. Ger
mane (cu 15 sportivi), Polonia 
(cu 26 de sportivi) a obținut 3, 
Bulgaria, Franța și România 
cite 1. Referindu-ne Ia boxerii 
români, dincolo de rezultatele 
obținute, îmbucurător este 
tul că s-au prezentat bine 
tru actualul lor stadiu de 
gătire”. (P.H.)

fap- 
pen- 
pre-

DE SCHI FOND
18 ani, or, in schiul de fond, 
progresele sînt mal lente, iar 
valoarea maximă apaTe după 
23—24 de ani (Reit avînd 26). 
Ceea ce se poate afirma acum 
cu certitudine este că Ileana 
Hangan și colegele el, mai ti
nere (incepînd de la 14 ani), 
Bako, Tutu Ian, Tilicnari, Po- 
pandron, Melinte, Szekeli, Dicu- 
lescu, Filimon, Fie progresează, 
micșorînd diferența' față de a- 
oeastă „locomotivă" care le tra
ge după ea. Elena Reit, o spor
tivă bună, dar cane ar fi putut 
fi și mai bună dacă, la talen
tul ei uriaș, ar fi adăugat lu
nile de muncă din sezoanele de 
vară.

Să-i lăsăm, deci, pe cel de 
la Centrul Olimpic să lucreze 
metodic, serios. In perspectivă, 
pentru că, altfel, n-ar fi pen
tru prima oară clnd. mari ta
lente ale sporturilor de iarnă 
s-ar pierde din cauza unor ne
indicate forțări timpurii !
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STEAUA IN SEMIFINALELE C.C.E
(Urmare din Daa l) 

și la „cota Craiovei" (UEFA). 
Echipa noastră campioană a 
obținut în fața finlandezilor 
ceea ce nu au reușit campioa
nele Iugoslaviei si Uniunii So
vietice. Kuusysi, chiar dacă nu 
face parte din elita fotbalului 
european, este una din reve
lațiile actualei ediții, demon- 
strînd o putere de luptă ' cu 
totul remarcabilă, care i-a pus 
în dificultate pe toți adversarii

FILMUL
Meciul începe cu o mare oca

zie a fotbaliștilor bucureștenl : în 
urma unei centrări de pe dreap
ta, a lui Lăcătuș, Stoica, aflat la 
eîpva metri de poartă (mln. 4) 
este pe punctul de a șuta, dar 
Pekonen, căpitanul formației 
finlandeze, se dovedește mai ra
pid și trimite balonul peste trans
versală. Corner, rămas fără re
zultat. Kuusysi are o ușoarâ su
perioritate teritorială pe care, 
Insă, nu o poate fructifica. (In 
mim. 7 Nordman se află în bună 
poziție de șut, dar Bărbulescu 
intervine decisiv. In min. 11 
Annunen trimite o bună centrare 
de pe dreapta, spre Caroll, dar 
Iovan și Ducadam se comple
tează foarte bine), după cum 
nici Steaua nu-și poate concre
tiza superioritatea tehnică, ma
nifestată din plin de-a lungul În
tregii întîlniri. Majaru (min. 16), 
pătruns foarte bine la o pasă a 
lui Stoica, alunecă In momentul 
șutului, la 7 m de but. Uriașă 
ocazie I Jocul scade apoi ca va
loare, devine lent, pasele nu-șl 
găsesc adresantul, degajările sînt 
imprecise. In min. 32, Ia o gre
șeală a lui Iovan, Nordman se 
află la numai șase metri de 
poarta Iui Ducadam, dar șl el 
ridică mingea peste transversală. 
Și repriza se Încheie cu o bună 
situație a lui Bdldni, dar balo
nul ocolește poarta...

Jocul are In general aceleași 
coordonate și după pauză. Steaua 
atacă insă mal consistent decit 
In prima repriză și ocaziile se 
succed la poarta lui Korhonen : 
In min. 56 este rfndul lui Balint 
să greșească (pierde startul la o 
minge trimisă de Belodedlci) ; 
zece minute mai tirziu, la un 
contraatac purtat pe traseul 
Stoica — Lăcătuș — Pițurcă, ul
timul șutează pe lingă poartă ; 
in mln. 72, din nou ratează B6- 
lOni : la excelenta pasă a Iul Lă
cătuș, in careul mare, purtăto
rul tricoului cu nr. 11 vrea să 
ridice balonul peste portarul Kor
honen, dar execuția este defec
tuoasă șl Korhonen, eu fața la... 
poarta sa, prinde mingea. Ne 
Îndreptăm din nou spre un scor alb 
ca și la București 7 Așa se pă
rea dar, la patru minute după 
marea ocazie a lui Kaivanurmi I

rr

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI (juniori U.E.F.A. 88)
intîlniți pină acum. Din acest 
punct de vedere, mai ales 
după rezultatul de la Bucu
rești. performanța Stelei re
prezintă — poate — mai mult 
decit o calificare în dauna u- 
nei echipe in fața căreia por
nea favorită. Rezultatul de la 
Helsinki demonstrează o putere 
de luptă și un curaj care ne 
fac să sperăm într-o perfor
manță superioară în mult aș
teptatele meciuri ale semifi
nalelor CCE.

JOCULUI
(Ducadam prinde cu dificultate 
un șut de la numai cițiva metri), 
PIȚURCĂ înscrie (min. 86) go
lul victoriei, golul care propul
sează pe Steaua tn semifinalele 
C.C.E. ; Balint pătrunde pe 
dreapta, trimite la Lăcătuș care 
prelungește la Pițurcă. Atacantul 
stelist este împresurat de patru 
apărători de la Kuusysi, Lăcătuș 
ti face paravan și șutul lui Pi
țurcă trimite mingea in plasă, 
prin stingă Iui Korhonen. Victo
rie cu 1—0 a campioanei noastre. 
Victorie așteptată, victorie meri
tată.

In partida amicala 
de Juniori B.LF.A. 87

ROȘIORI, 19 (prin telefon). în 
ultima vreme, orașul Roșiori — 
la fel ca șl Alexandria și Plo- 
peni — a devenit o gazdă obiș
nuită a unor partide interna
ționale amicale de juniori. Si 
miercuri, stadionul local a ofe
rit condiții optime de joc selec- 
“   Ro-

tere- 
lidera

țlonatelor U.E.F.A. ’87 ale 
mâniei șl R.D. Germane, 
nul formației ROVA. ____
seriei a Vl-a a Diviziei C, pre- 
zentîndu-se foarte bine șl... In- 
demntnd la joc cele două echi
pe. Selecționata noastră 
dorit mult revanșa pentru 
frîngerea de anul trecut în de
plasare, dar chiar în min. 2 
ea putea primi gol, la prima 
acțiune ofensivă a oaspeților, 
cînd mingea șutată de Milde a 
lovit stîlpul din stingă al por
ții lui Crișan. Tinerii noștri Ju
cători au avut eîteva minute 
dificile, dar și-au revenit destul 
de repede și In mln. 19 au Iz
butit să deschidă scorul : tn ur
ma unei lovituri libere din mar
ginea careului de 16 m, și după 
două șuturi consecutive, ultimul 
respins de portar, incisivul NE
GRĂU a reluat In plasă, de la 
7—8 m : 1—0. Golul a dat aripi 
echipei antrenată de Petre Ga- 
vrilă și Teodor Anghelinl și, pînă 
la sfîrșltul primei reprize, ea 
a mal Irosit două bune situații, 
prin Negrău (mln. 30) și Teo- 
dorescu (mln. 36).

După pauzâ, am fost martorii 
unul forcing susținut al junio

șl-a 
!n-

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
O dată cu startul returului, 

cele 18 participante la Întrece
rile primului eșalon au reluat șl 
competiția sportivității, dotată cu 
„Trofeul fair-play Sportul*. Care 
ar fl impresiile lăsate de cele 
două etape disputate plnă acum 
în sezonul de primăvară 7 Patru 
echipe — F.C. Bihor, Victoria, 
Rapid șl Universitatea Cralova — 
au rămas, după 180 de minute, 
cu rubrica de „cartonașe" imacu
lată, neprimind nici unul, In 
timp ce Corvinul șl Gloria s-au 
„remarcat" prin 5 șl, respectiv, 
4 avertismente. Privind ce! doi 
poli al acestui clasament, consta
tăm că liderul — F.C. Bihor — 
și „lanterna roșie* — Gloria Bu
zău — se distanțează, flecare, 
evident, In sens diferit. Apropo 
de jucătorii buzoienl, el continuă 
să-și „îmbunătățească* nedoritul 
lor record stabilit In toamnă, a- 
jungînd acum Ia 31 de cartonașe 
galbene.

După 1£ etape, situația in 
„Trofeul fair-play Sportul* este 
următoarea :

eartonașe roșii ; P — punctaj.

G ■ F’)
1. F.C. Bihor 13 _ 235
2. F.C.M. Brașov 12 2 220

2-5. „U" Cj.-Nap. 17 215
Victoria 17 — 215
Petrolul 15 1 215

«. A.S.A. 20 2007. „Poli" Tlm. 15 3 195
8-9. Rapid 22 — 190

Steaua 18 3 190
10. F.C. Olt 23 185
11. Chimia 22 1 180

12—13. S.C. Bacău 26 170
Unlv. Cv. 24 1 170

14. Dinamo 21 3 165
15. F.C. Argeș 23 3 155

18—17. Sp. stud. 27 2 145
Corvinul - 25 3 145

18. Gloria 31 3 115
•) G — cartonașe galbene ; B

„CLASAMENTUL
Primele două etape ale returu

lui au adus — prin punctele ob
ținute de echipele oaspete —• li
nele modificări In configurația 
„clasamentului adevărului". Cea 
mai importantă apreciem că

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
19 MARTIE. EXTRAGEREA I : 
28 23 16 30 J 19 ;

EXTRAGEREA a 
19 41 8 34.

FOND DE CÎȘTIGURI : 1.184.470 
LEI.

n-a: 25 »

• ATI JUCAT LA TRAGEREA 
OBIȘNUITA LOTO DE MÎINE, 
VINERI 21 MARTIE 7 Dacă tncă 
nu v-ațl procurat biletele cu 
numerele dv. preferate, informăm 
că ASTĂZI, JOI. este ULTIMA 
ZI de participare.
• Nu uitați nici de tragerea 

excepțională Pronoexpres, de du-

mlnleă 23 martie, care atribuie 
importante clștlguri tn autoturis
me „DACIA 1300“, excursii In 
RJD. Germană, precum șl mari 
sume de bani. Se efectuează 6 
extrageri. In două faze, cu un 
total de 42 de numere. Se poate 
cîștlga șl cu 3 numere din 6 
sau 8 extrase. Biletele de 25 lei 
varianta participă la toate cele 
8 extrageri. Se poate participa 
pe variante simple, variante com
binate și combinații „cap de 
pod", achitate sută la sută sau 
In cotă de 25 la sută. Așadar, 
slmbătă 22 martie este ultima zi 
pentru procurarea biletelor la a- 
ceastă atractivă tragere.

ADEVĂRULUI"
s-a produs In zona subsolului, 
acolo unde F.C. Olt și A.SJL 
Tg. Mureș au preluat pozițiile a 
18-a și, respectiv, a 17-a. făcind 
rocadă cu F.C.M. Brașov șl Vic
toria. Tot aici, F.C. Bihor s-a 
depărtat șl mai mult de pluton. 
Dar iată cum se prezintă ordi
nea celor 18 divizionare A îna
intea etapei a 20-a (Intre paran
teze este trecută diferența de go
laveraj) :
1.
2.
3.
4.
5.
e.
7.
8.
t.

10.
11.
12.
13.
14. Victoria
15. F.C.M. Brașov
16. F.C. Olt
17. A.S.A.
18. F.C. Bihor

Steaua 
Sportul Stud. 
Univ. Craiova 
Dinamo 
Corvinul 
Petrolul 
F.C. Argeș 
„Poli" Tim. 
Gloria 
,,U“ Cj.-Nap. 
Chimia 
S.C. Bacău 
Rapid

+13

tî 
tJ —i —i
—i 
— 2
— 2
— 3
— 4
— 4
— 5
— 5
— 8

(- 3) 
(- O 
(+ 4) 
( 0) 
(- 3) 
(+ 1) 
(- 3)
(-10) (-27) 
(- 0) 
(- 0)

S-A CALIFICAT PENTRU TURNEUL FINAL AL C E.
EDIRNE, 19 (prin telefon). 

Miercuri după-amiază. s-a 
disputat pe stadionul din loca
litate partida, retur din ca
drul preliminariilor Campio
natului European de Juniori 
B dintre reprezentativele 
U.E.F.A. ’88 ale României și 
Turciei. Meciul s-a Încheiat 
cu victoria juniorilor turci, cu 
scorul de 2—1 (0—1), dar
tinerii noștri tricolori au 
obținut calificarea la turneul 
final al C.E. (programat la 
Începutul lunii mai. In Gre
cia). gratie succesului din me
ciul tur, la 
Așa cum 
Gheorghe I 
delegației. 
Jucat 
primă 
care s-a apărat grupat și efi
cient. contraatacînd extrem
de periculos. După ratările Iul 
Răducioiu. Oprea și Moldo
van, echipa noastră — pre-

scorul de 2—0. 
ne-a comunicat 

Ene, conducătorul 
echipa noastră a 

foarte bine, avînd o 
repriză excelentă. în

gătită de antrenorii^Constantin 
Tilvescu 
a reușit 
min. 20, 
format 
arbitrul
la un fault asupra Iui Moldo
van. In min. 52, juniorii turci 
au egalat prin YUKSEL. iar 
in min. 59 au luat conducerea 
prin RUL. Formația gazdă a 
forțat in continuare. însă 
cele mai clare situații de gol 
au aparținut 
(min. 65) 
singur cu

Echipa 
mătoarea 
ncscu — 
Aprodu 
(min. 70 Stef), Minea — Mol
dovan (min. 65 Alexandru), 
Răducioiu, Oprea, care me
rită tn bloc felicitări; un plus 
totuși pentru Bucur, Aprodu, 
Minea și Răducioiu.

si Viorel Cojocaru — 
să deschidă scorul in 
cînd MINEA a trans- 
penalty-ul acordat de 

albanez A. Hoksa,

lui Răducioiu 
Si Minea (min. 67 — 
portarul).
noastră a avut ur- 

alcătuire : Diaco- 
Tatu. Bucur. Stan, 

— Brczoi, Răchită

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 2-1 (1-0)
rilor tricolori, 
ocazii de 
Negrău a 
l-a putut 
mln. 50 
cu, din 6 
extremis de portarul _________
tn mln. 51, Timiș a șutat puter
nic In bară, iar In mln. 52 Bă
nică — scăpat șl el slngur-sin- 
gurel — a șutat peste transver
sală. Șl cum In fotbal ocaziile 
se răzbună, iată că In min. 54 
VICK a șutat violent din afara 
eareuluL mingea ducindu-se la 
vinciul sting al porții Iui Cri
șan : 1—1. Dar nu au trecut de
cit trei minute și echipa noastră 
a luat din nou conducerea prin 
același NEGRĂU, care a scăpat 
de Ia centru șl a șutat puternic, 
din unghi, in coltul scurt : 2—1. 
Cu acest scor se va Încheia par
tida — o partidă aprig disputată

. cu patru Imense 
gol. Astfel, in mln. 49. 
scăpat singur, dar nu 

Învinge pe Boehme ; tn 
reluarea lui Teodores- 
m, a fost deviată in 

oaspeților;

— deși oaspeții au forțat tn fi
nal egalarea, Insă și Negrău 
a mal avut o bună ocazie In 
mln. 81. pentru ca In ultimul 
minut el să fie eliminat de pe 
teren pentru o altercație eu 
Wosz.

Arbitrul S. Necșulescu a con
dus foarte bine următoarele e- 
chipe :

ROMÂNIA t Crișan — CON- 
DURACHE. D. Gheorghe. TEO- 
DORESCU, panait — BUNACIU, 
Dumitrescu (min. 64 Hogea). Bă
nică — Alexandru (mln. 88 U- 
leișan). Timiș (mln. 75 Alexan- 
drescu), Negrău.

R.D. GERMANĂ : Boehme — 
Erler, Maucksch, Hertzog. Rie
del (mln. 46 Manowski) — Sch
wartz, Tretschok. MILDE — 
Hauptman (mln. 46 VICK), Jlln- 
olrAr WnRT

Laurențiu DUMITRESCU

D.

Duminică iau startul și echipele din Divizia C

DOI ANTRENORI DESPRE RETURUL COMPETIȚIEI
Divizionarele C, care vor re

lua campionatul la 23 martie, se 
află in plină pregătire. Zilele 
trecute am stat de vorbă cu doi 
dintre antrenorii care In aceste 
zile sint Intens preocupați cu 
multiplele probleme ale echipe
lor lor : Constantin Dinu, de la 
Unirea Slobozia, și Iuliu Uțu, 
de la Sportul Muncitoresc Ca
racal.

Echipa Unirea pregătită de fos
tul jucător rapldlst este frunta
șa serei a rv-a. Pentru returul 
campionatului, Dinu, ca șl con
ducerea asociației, au avut de 
rezolvat o serie de probleme. 
Intre care cea mai Importantă 
este Întărirea formației. Ca Ju
cători noi figurează In lot: lă
trate (de la F.C. Argeș), Dogan 
(Metalul Mangalia) și Dănilă 
(Unirea Urzlcenl). A fost pro
movat In lot un talentat junior, 
Mirciolu (18 ani), un tlnăr bine 
făcut, de perspectivă, care va 
juca pe postul de fundaș. Pînă 
acum, Unirea a susținut 14 me
ciuri de verificare în compania 
divizionarelor B șl C, dintre ca
re a cîștigat 10 partide. încă o 
noutate din viața fotbalistică a 
reședinței județului Ialomița: la 
Stadionul „1 Mal*, pe care joa
că Unirea oa șl Olimpia, o altă 
divizionară C, a fost amenajat.

pentru noul sezon, un modern 
vestiar eu toate instalațiile ne
cesare.

La Caracal, fostul portar al e- 
chipelor „Poli" Timișoara, Di
namo București *1 Farul Con
stanța, lullu Uțu, nu are pre
tenții de promovare, ci urmă
rește Îmbunătățirea situație! for
mației pe care o antrenează 
(locul 7 In seria a Vî-a) cu un 
salt de eel puțin 2—3 trepte in 
Ierarhia grupei. Returul va fi 
abordat eu vechiul lot, mal pu
țin portarul Barbu, veteranul 
(37 ani), care a fost Înlocuit cu 
un tlnăr de 17 ani. Petrescu, 
depistat de Utu în comuna Ur
zica (jud. Olt). .Sper să nu fi 
greșit In alegerea mea", ne spu
nea 
tru 
tur, 
mal 
deși _____ ._ ___ __
minări de pe teren. Dar numă
rul destul de mare de cartonase 
galbene (opt) impune Intensifi
carea acestei laturi a muncii 
de pregătire. Echipa are con
diții dintre cele mal bune de 
pregătire șl joc șl, eu toată 
pierderea lui Pîrvu, vlrf de a- 
tac (plecat la Sportul Muncito
resc Slatina), ea poate juca mal 
bine In retur.

Toma RABSAN

__----- ---------- ---------- , — r
utu. Antrenorul insistă pen- 
corectarea deficiențelor din 
pentru o comportare cit 
disciplinată In primăvară, 
formația sa n-a avut ell-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
ARBITRII ETAPEI A 20-a A

DIVIZIEI A I
Sportul Studențesc — Univer

sitatea Craiova : R. Petrescu — 
L. Măerean (ambii din Brașov) 
șl Gh. Constantin (Rm. VHcea)

„Poli* Timișoara — Petrolul 
Ploiești : A. Gheorghe — I. Toma 
(ambii din P. Neamț) șl C. 
Gheorghe (Suceava)

Victoria Bucu- 
(Tg. Mureș) — 
Rotărăscu (am-

S.C. Bacău — 
rești : I. Tărcan 
V. Antohl șl St. 
bll din Iași).

Steaua — F.C. 
D. Buciuman (ambii 
șoara) șl N. Voinea (București) 
— se dispută duminică.

F.C. Bihor — F.C. Argeș: S. 
Necșulescu (Tîrgoviște) — V. 
Curt (Medgidia) șl I. Gherghell 
(Baia Mare)

Rapid 
(Oradea) _ _______
Mare) șl M. Axente (Arad)

Chimia 
I. Velea 
noiu (Tg. Jiu) șl M. 
(Iași)

Olt : I. Igna - 
din Timl-

Corvinul : M. Neșu 
L. Sălăgean (Satu

Rm. Vficea — Dinamo t 
(Craiova) — M. Stefă- 

— ‘ " Stănescu

Gloria Buzău — A.S.A. Tg._Mu
reș î D. Petrescu — A.
(ambii din București) șl Fl. Po
pescu (Ploiești) — se dispută 
vineri.

Partida F.CJW. Brașov — 
CIoj-Napoca (1—0) ■ avut
stmbătă 15 martie.
• MIERCURI 28 MARTIE, GLO

RIA BUZĂU — VLASNIA SKKO- 
DER IN CUPA BALCANICA. 
Intllnirea retur din cadrul Cu
pei Balcanice intercluburl dintre 
Gloria Buzău $1 formația alba
neză Vlasnia Skkoder va avea loc 
miercuri 28 martie, pe stadionul 
Gloria din Buzău. Intllnirea, 
programată de la ora 18, va fi 
condusă la centru de Anton Va
silev din Bulgaria. Amintim 
In prima partidă, disputată 
Skkoder. s-a înregistrat un 
zultat de egalitate : 9—0
• CLUBUL RAPID anunță 

biletele pentru meciul Rapid 
Corvinul s-au pus tn vlnzare 
casele obișnuite. Stmbătă.

Rolea

că 
la 

re-
ca
Ia

_____ ___ _____ ______ In 
ziua meciului, nu se vor vinde 
bilete la stadionul Glulești.



LUPTĂTORII NOȘTRI 
FRUNTAȘI LA ULTIMUL 
TURNEU ÎNAINTEA

„EUROPENELOR4*
La sfirșitul acestei săptămîni 

Be va desfășura la Freiburg 
tradiționalul turneu internațio
nal de lupte greco-romane și 
libere al R.F. Germania. Pen
tru reprezentanții țării noastre 
această competiție constituie 
ultima verificare înaintea Cam
pionatelor Europene de la A- 
tena. Vor concura la acest ma
re turneu : Mihai Cișmaș (ca
tegoria 52 kg), Nicolae Zamfir 
(cat. 57 kg), Gheorghe Savu 
(cat. 62 kg). Petre Cărare (cat. 
68 kg). Mircca Huțuleac (cat. 
74 kg). Sorin Herțea (cat. 82 
kg). Ilie Matei (cat. 90 kg) și 
Vasile Andrei (cat. 100 kg) Ia 
greco-romane, Nicu Hincu (cat. 
52 kg), Aron Cîndea (cat. 68 
kg), Gheorghe Mîțu (cat. 82 kg) 
șl Iulian Rișnoveanu (cat. 90 
kg) la libere. Ei sînt însoțiți 
de antrenorii principali al lo
turilor reprezentative, Ion Cer
nea și. respectiv. Nicolae Pavel.

ieri, la Klagenfurt, Ia C.H. de Hochei tineret

ROMANIA - BULGARIA 6-2 (4-0,2-0,0-2)
După șapte zile de întreceri în 

cadrul C.M. de hochei pentru 
echipe de tineret (20 de ani). In 
care reprezentativa României a 
susținut cinci meciuri, ultimul 
fiind disputat Ieri dimineață în 
compania formației Bulgariei și 
tn care „tricolorii" au Învins cu 
6—2 (4—0, 2—0, 0—2), se poate 
spune că tinerii noștri jucători 
au avut o prestație la nivelul 
așteptărilor.

tn partida cu selecționata Bul
gariei, reprezentanții noștri au 
jucat bine în primele două re
prize clnd au și marcat cele șa
se goluri (au tras nu mai puțin 
de 84 de șuturi la poarta inspi
ratului Anghelov), dar apoi, gln- 
dlndu-se, probabil, la meciurile 
care urmează, cu Italia (vineri) 
șl cu Olanda (slmbătă, cînd se 
dispută ultima etapă) au avut

GENEVA. Prima probă înche
iată din cadrul Campionatelor 
Mondiale de patinaj artistic *86 
este cea de perechi, în care vic
toria a revenit, tn mod surprin
zător, perechii sovietice Ekateri
na Gordeeva — Serghel Grinkov, 
care au Întrecut pe cunoscuțil 
Elena Valova — Oleg Vaslllev, de 
mai multe ori campion! olimpici

5.2 p, 5. Denise Benning, Lyndon 
Johnston (Canada) 8,4 p, 6. Jill 
Watson, Peter Oppegard (S.U.A.) 
8,6 p etc.

MATERVILLE VALLEY (S.U.A.) 
Concursul feminin de slalom 
special a avut următorul clasa
ment : 1. Roswitha Steiner (Aus* 
tria) 1:34,17 (47,17 + 47,00), 2. Mal- 
gorzata Mogore (Franța) 134,31

Erika Hess, tn
Austriaca Roswitha Steiner a intrecut-o tn ultima clipă pe eivețianca 

,Cupa Mondială"
Telefoto: A.P. — AGERPRES

o scădere de care au profitat 
partenerii de întrecere. El au 
înscris prin Radev șl Silaev. Go
lurile reprezentativei noastre au 
fost realizate de Burada 2 (el a 
marcat In toate meciurile sus
ținute pînă acum de tinerii ho- 
cheiști români și candidează Ia 
un loc între primii trei în cla
samentul golgeterilor), Pascaru 
2, Szvitlak șl Dragomir. Cel mai 
în formă jucători în această par
tidă au fost Burada, Dragomir și 
Csata din atac, fundașul Pasca
ru șl portarul Ungureanu, exce
lent de-a lungul jocurilor sus
ținute pînă acum.

După cum ne-au relatat tele
fonic, de la Klagenfurt, antre
norii Ion Bașa și Florian Gheor
ghe, a reieșit că clnd echipe 
sînt de forțe sensibil egale : Ae 
ustrla, Polonia, Japonia, Olan
da șl România. Iar despre par
tida Austria — România, cîștlga- 
tă la mare luptă, cu 4—3. de 
echipa țării gazdă, cotidianul 
vlenez „Kurier" a scris că .deși 
a pierdut, formația României s-a 
arătat superioară celei a Austri
ei șl numai neșansa a făcut-o să 
piardă" (aluzie, probabil, la șutul 
pe lingă poartă expediat de Dra
gomir cu 20 de secunde înainte 
de fluierul final).

Ceea ce surprinde însă este 
lipsa de prospețime demonstrată 
în ultima repriză, de reguli 
pierdută : 0—1 cu Norvegia șl 
0—2 în partidele cu Polonia, A- 
ustria și Bulgaria. Doar în me
ciul cu Japonia s-a terminat în 
avantaj repriza finală (reamin
tim : 4—2).

Alte rezultate : Olanda — Bul
garia 7—1 a—1. 4—0, 2—0), Po
lonia — Norvegia 4—3 (4—2, 0—1, 
0—0). în urma acestor rezultate 
clasamentul

Austria 
Japonia 
Polonia 
Norvegia 
România 
Olanda 
Italia 
Bulgaria

arată astfel :
4
4
4
4
5
4
4
5 0

4 0 0
0 
0
1
1 
o 
o
0

1
1
1
2
2
4
5

29— 6 6
30— 14 6
25-16 6
24—12 5
22—19 5
21—23 4
10—29 0
6—46 0

TENACITATEA
Nu există vreo ramură 

sportivă tn care tenacitatea 
să nu joace un rol deosebit 
de important tn obținerea 
marilor performanțe ; iar din
tre sporturi pe un prim-plan 
se află alpinismul ! Intr-ade
văr, această calitate — de 
fapt un summum de calități 
psihice — care este tenacita
tea, îi ajută pe ce! mai în
drăzneți — șl nu în ultimă mă
sură pe cel mal dotați șl mai 
capabili — să înfrîngă greu
tăți de tot felul și să ajungă 
sus, pe piscurile — cel mai 
adesea înghețate și înzăpezite

/

ALPINIȘTILOR

— ale munților. Reușita unei 
ascensiuni depinde de tenaci
tatea membrilor expediției, 
dar șl de buna lor pregătire, 
de materialele din dotare, de 
buna prietenie șl înțelegere 
dintre alplnlștl etc.

Un exemplu foarte convin
gător de bună înțelegere în reu
șita unei ascensiuni l-a ofe
rit, recent, o expediție Inter
națională, alcătuită din 19 
bărbați și două femei, care a 
escaladat muntele Ararat, din 
provincia turcă Agri, înalt de 
5165 m. Au participat alpl- 
niști din Anglia, Austria, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și, 
bineînțeles, Turcia. Vă puteți 
închipui cît de dificilă a fost, 
sub raportul înțelegerii, a o- 
blșnulnțelor cotidiene etc. o 
astfel de expediție 7 Deși de 
o înălțime medie, muntele 
Ararat este foarte „pretențios" 
prin aceea că de la 2000 m, 
temperatura ■*" 
pînă spre 
Celsius !

Dar apropo 
U.R.S.S. se 
onorific, acela de .. 
al zăpezilor", alplnlștllor care 
reușesc să escaladeze toate 
vîrfurlle muntoase, mal înal
te de 7000 m. de pe teritoriul 
țării. Și nu este vorba doar 
de unul-două. ci de cinci. In
tre ele, cel mai înalt 
.Piscul Comunismului"

scade vertiginos 
minus 40 grade
de tenacitate. în 
acordă un titlu 

.Ghepard

mondiali și europeni. Noii cam
pioni sînt foarte tineri : Gordeeva 
are aproape 15 ani (148 cm, 38 
kg), iar Grinkov are 19 ani (180 
cm, 68 kg). Ei sînt antrenați de 
faimosul Stanislav Jue. Puncta
jul final : 1. Gordeeva, Grinkov 
1,4 p, 2. Valova. Vaslllev 2,8 p 
3. Cynthia Coull. Mark Rowson 
(Canada) 4,6 p, 4. Larlsa Jelez- 
neva. Oleg Makarov (U.R.S.S.)

C.F. BARCELONA, 
CÎȘTIGĂTOARE A „CUPEI 
CUPELOR" LA BASCHET
CASERTA. în această loca

litate italiană, din apropiere de 
Neapole. a avut loc. marți sea
ra, finala competiției europene 
inter-cluburi, „Cupa Cupelor", 
între formația italiană Scavoli- 
ni Pesaro și echipa spaniolă 
C.F. Barcelona. Deși majorita
tea celor peste 7000 de specta
tori au susținut cu căldură pe 
baschetbaliștii italieni, adversa
rii acestora, barcelonezii, nu 
le-au lăsat nici o șansă. Mai 
rapizi și mult mai preciși în a- 
runcările la coș și la recuperări, 
ei și-au impus jocul și încă de 
la pauză conduceau cu 49—44, 
scorul final tiindu-le favorabil 
cu 101—86. în acest fel. C.F. 
Barcelona îș: păstrează trofeul 
cucerit anul trecut la Greno
ble. Au înscris : Seara 4, Sibilio 
23, Smith 84, Solozabal 10, Or
tiz 4, De la Cruz 4, Wiltjer 14, 
San Epifanlo 18 pentru C.F. 
Barcelona și Magnifico 14, Fre
derick 32, Tillis 13, Zampolini 
4, Costa 5, Sylvester 18.

(46,58 +47,73), 3. Erika Hess (El
veția) 1 :34,66 (46,65 +48,01) etc.
In urma acestei victorii de „ul
timă oră“. senioara austriacă și-a 
apropiat victoria finală in proba 
de slalom special a „Cupei Mon
diale* : 1. Steiner 110 p, 2. Hess 
110 p !, 3. Perrine Pelen (Fran
ța) 77 p. 4. Olga Charvatova 
(Cehoslovacia) 56 p, 5. Brigitte 
Oertll și Ida Ladstaetter (ambele 
Elveția) 52 p.

lake placid. (S.u.A.) La ca
pătul unei dispute extraordinare, 
decisă doar de cîteva sutimi de 
secundă, suedezul Ingemar Sten- 
mark a mai ciștigat o probă, cea 
de slalom uriaș de marți : 1.
Stenmark 2:40,90 (1:24,63 + 1:16,27), 
2. Hubert Strolz (Austria) 2:40,94 
(1 :24:84 + 1 :16,10), 3. Robert Er
lacher (Italia) 2:41,32, 4. Christian 
Gaidet (Franța) 2:41,55.

Pamlr. 7495 m, cucerit, tn 
premieră, în anul 1933, de 
faimosul alpinist Evgneni A- 
balakov. De atunci însă acest 
„record" a fost egalat de 1674 
ași al muntelui 1

în sfîrșlt, tot la acest ca
pitol poate fi înscrisă și per
formanța Iul Andre Georges 
și Erhard Loretan, doi ghizi 
alpini elvețieni, care în de
curs de numai 20 de zile au 
făcut o mică „plimbare". In 
care au atins 37 de vlrfuri 
din munții Alpi (între care 
30 de peste 4000 m). Cea mal 
mare înălțime atinsă este cea 

a vîrfulul Dufour
(4634 m). Această

cursă contra-tlmp 
este, indiscutabil, o 
mare performanță 
nu numai sportivă, 
ci șl umană I Difi
cultățile realizării 
el, mai ales pe tim
pul iernii (dar nu 
numai in această 

a anului !). reies dinperioadă ________________
escaladarea atîtor vîrfuri, ca
re nu este o simplă plimbare!

Alpinlștll noștri au realizat, 
anul trecut, prima expediția 
în masivul hlmalaian, „Aco
perișul lumii* Ei au cucerit, 
după opt zile de escaladare, 
vîrful Gurja Hlmal, de 7193 m. 
ceea ce reprezintă un adevă
rat record în acest domeniu. 
Primul a ajuns pe vîrf. Ia 18 
mal, Marius Mărcuș (Metalul 
Hunedoara), care. conform 
tradiției, a Înălțat acolo tri
colorul Românie! Socialiste. 
O zi mal tîrzlu au urcat a- 
colo sus și tovarășii săi Avei 
Ritișan (tot de la Metalul 
Hunedoara) șl Pavel Mureșan 
(Grivlța Roșie din București). 
Gurja Himal este un vîrf 
foarte dificil, cucerit doar de 
puține expediții.

Orice ispravă dintre aces
tea, orice piton bătut In coas
ta rece a muntelui, pe locuri 
neumblate încă (sau chiar 
umblate), constituie o victo
rie a omului asupra sa în
suși. Iată de ce performan
țele alplniștilor merită toată 
admirația noastră. Pentru e- 
fortul depus, pentru calitățile 
moral-volitive de care acești 
„temerari ai muntelui 
dovadă.

Romeo ViLARA

a La Sofia, 
gârlei a Întrecut cu 6—5 (2—6, 
1—1, 3—4) o selecționată de ju
niori a României.

reprezentativa Bui-

CAMPIONATE, CUPE

1—1.

Ham- 
Mon-

BELGIA (et. 29). Lierse 
Standard 1—1, Beerschot — Ant
werp 0—0, Charleroi — Malines 
2—0, Anderlecht — Waregem 3—1, 
F.C. Bruges — Lokeren 5—0, Se- 
raing — Waterschei 0—0, La Gan- 
toise — Beveren 0—0, Courtrai — 
Cercle Bruges 0—3, F.C. Liege — 
Molembeek 1—0. Pe primele 
locuri : Anderlecht 45 p, F. C, 
Bruges 43 p, La Gantoise 36 p ; 
pe ultimele : 17. Waterschei 19 p 
18. Lierse 18 p.

GRECIA (et. 24). Panatliinaikos
— Olymplakos 1—2. O.F.L — He- 
raklis 1—0, Aris — Doxa 1—1, 
Panionios — A.E.K. 0—1, Larissa
— Ethnikos 2—1. Serres — Kala- 
maria 0—1, P.A.O.K. — Panahalki 
2—1, Yannina — Apollon 1—1. Pe 
primele locuri : Panathinalkos 
35 p, A.E.K., Aris și O.F.L toate 
cu cite 30 p ; pe ultimele : 14—15. 
Doxa șl Serres cu cite 17 p, 16. 
Panahaikl 14 p.

CEHOSLOVACIA (et. 17). Sparta
— Dukla Praga 0—2, Inter Bratis
lava — Spartak Trnava 0—0, Du
kla Banska Bystrica — Cheb

TELEX «TE LEX«TEt EX« TELEX

Slavia Praga 
Koslce 1—0, Os

trava — Preșov 2—0, 
Ceske Budejovice — 
Vitkovlce 0—0, 
najska Streda 
Bohemians 1—1, 
lomoue — Zilina
3— 0. Pe primele
locuri : vitkovice 25 
p, Slavia 21 p 
Sparta 20 p ; pe ul
timele : 15. Ceske
Budejovice 13 p, 16. 
Inter Bratislava 12 p.
• Meciuri restan

te în campionate 
Anglia : Sheffield
Wednesday — Lei
cester 1—0. R. F. 
Germania : Schalke
— Saarbriicken 3—2 
Hanovra — 
burg 0—2, 
chengladbach 
Mannheim 
Scoția : Motherwell
— Hibernian 2—0. 
Olanda : Twente — 
Maastricht 4—1, Alk- 
maar
4— 1.
• în

finală ___ ___ _
Franței" s-au califi
cat : Auxerre, Paris 
Bordeaux, Lens, Rennes

Utrecht

sferturile de 
ale „Cupei

St.

Fază din meciul pentru Campionatul Alrlcii, 
intre echipele Egiptului și Marocului (1—0). 
Astfel, tn finali s-a calificat reprezentativa E- 
giptului (in alb), care va tntilni, la 21 martie, 

reprezentativa Camerunului
Telefoto: A.P. — AGERPRES

Germain Club- Paris (div. B). Tours și
Racing Marseille.

AUTOMOBILISM • Raliul Noii 
Zeelande, probă contind pentru 
campionatul mondial, de raliuri, 
se va desfășura pe un traseu de 
2400 km, dintre care 930 km sint 
rezervați probelor speciale.

CICLISM • Turul Cataloniel a 
programat etapa a doua, pe ruta 
de la Rlpoll Ia Andorra, distanță 
de 207 km. Victoria a revenit de
tașat rutierului spaniol Fellpe 
Yanez care a parcurs distanța 
in 6.11:18, sosind cu un avans 
de 1:41 față de Inakl Gaston șl 
cu 2:01 față de Pello Rulz-Cabes- 
tany (ambii Spania) „liderul" u- 
nul numeros pluton, tn urma a- 
cestei victorii. Yanez este acum 
primul in clasamentul general eu 
9.2S:33, Gaston succed!ndu-l la 
1:22 șl francezul Jean-CIaude 
Bagot la 1:40. Au abandonat în
trecerea mal multi concurențl' 
Intre care și francezul Bernard 
Hinault.

PENTATLON MODERN • La 
San Antonio, In Texas, a avut 
loc primul concurs internațional 
din acest sezon. La Individual a

ciștigat americanul Scot cu 5434 p, 
urmat de ungurii Marleck — 5300 
p și Fabian — 5266 p, iar pe e- 
chipe victoria * revenit forma
ției S.U.A. cu 15369 p, urmată 
de Ungaria 15687 p șl Marea Brl- 
tanie 15376 p

tenis • In ,.masters“-ul fe
minin care are loc la New York, 
pentru sferturile de finală c-au 
calificat : Martina Navratilova — 
Terry Phelps 6—1, 6—1, Claudia 
Kohde-Kilsch — Wendy Turnbull 
7—6, 6—4, Hana Mandlikova — 
Zina Garrison 2—6, 6—3, 6—2 ;
dublu : Navratilova, Shriver — 
Katerina și Manuela Maleeva 6—1, 
6—0 • Turneul de la Bruxelles, 
din cadrul Marelui Premiu — 
Nabisco : Joakim NystrSm — Pe
ter Lundgrem 6—1, ‘6—0. Slobodan 
Zivojlnovici — Heinz Gunthardt 
6—3, 2—6, 6—3, Jonathan Canter 
— Henri Leconte 6—4, 6—4. Libor 
Plmek — Wojtek Fibak 6—4. 7—5. 
Miloslav Meclr — Michael Scha
pers 6—4, 6—2, Kevin Curren — 
Chiț Hooper 7—6. 6—7. 7—6.

La închiderea ediției
MECIURI

DE FINALĂ
„CUPA

I.F.K. Goteborg
Kuusysi Lahti
Anderlecht
Juventus

Dinamo Kiev 
Bayer Uerdingen

F. C. Koln
Neuchâtel Xamax 
Waregem
F.C. Nantes

RETUR ÎN SFERTURILE 
ALE CUPELOR EUROPENE

CAMPIONILOR EUROPENI*
— F.C. Aberdeen
— Steaua
— Bayern Munchen
— C. F. Barcelona
„CUPA CUPELOR

— Rapid Viena
— Dynamo Dresda

„CUPA U.E.F.A."
— Sporting Lisabona
— Real Madrid
— Hajduk Split
— Internazionale

2—0 (1—1)
2— 0 (0—3)

6—5 după 11 m (0—1)
3— 3 (0—3)

5—1 (4—1)
7—3 ! (0—2)

0—0 (2—2)
0—1 (0—0)
2—0 (1—2)
1-1 (0-1)

Tragerea la sorți a jocurilor din 
avea loc vineri.

semifinale (2 și 16 aprilie) va
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