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Sîmbătă fi duminică

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI EVOLUEAZĂ 
ÎN CUPELE CONTINENTALE LA HANDBAL

Competițiile continentale de handbal programează, sîmbătă gt 
duminică, o nouă rundă la care participă trei 'echipe româneștii 
Știința Bacău, In C.C.E. (f), in semifinala cu Buducnost Titograd. 
Steaua, in C.C.E. (m), In sferturile de finală eu L K. Redbergslid» 
Goteborg (în deplasare) și H. C. Minaur Bala Mare, în Cupa 
Cupelor (m), de asemenea, in sferturile de finală, cu H. K. Drott 
Halmstad (Suedia).

Cupa Campionilor Europeni (f) — semifinale

După performanta din sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni la fotbal La Bacău. ȘTIINȚA - BUDUCNOST TITOGRAD (Iugoslavia)

STEAUA ESTE DECISĂ SĂ CONFIRME
Șl ÎN SEMIFINALE CLASA El INTERNAȚIONALĂ

Muri satisfacții, s-o 
spunem din capul locu
lui, ne-a produs tuturor, 
miercuri seară, calificarea 
Stelei in semifinalele 
competitiei-fanion rezer
vată echipelor de club, 
Cupa Campionilor Euro
peni. Rememorînd filmul 
în două acte al dirzei 
dispute cu Kuusysi Lah
ti, nici că mai regretăm 
acel 0—0 consemnat după 
prima manșă. Pentru 
simplul si îndreptătitul 
motiv că fără el n-am fi 
avut acum, la încheierea 
conturilor. o imagine 
completă asupra poten
țialului Stelei, la ,,ora 
europeană" a sferturilor 
de finală.

O știam, intr-adevăr, 
pe formația campioană a 
tării, grgție tehnicității 
ei ridicate, o adeptă de
clarată a fotbalului-spec- 
tacol. o fatetă pe cit de 
rară pe atit de prețuită 
in aceasta perioadă prag
matică pe care o traver
sează sportul cu balonul 
rotund pe meridianele 
bătrinului continent.
Acum, insă, am avut 
plăcuta surpriză s-o ve

dem pe Steaua și în altă 
postură ; de echipă bătă
ioasă în sensul bun al 
cuvintului, dispusă să 
consume, pe terenul din 
Helsinki, pină și ultima 
picătură de energie. Con
taminați de puterea de 
luptă, de exemplarul e- 
fort depus de componen- 
ții apărării imediate (în 
frunte cu inimosul Bum- 
bescu, neobosit la mar
caj. inspirat la dublaj și 
La intervenții în extre
mis), vîrfurile Lăcătuș și 
Pițurcă n-au pregetat să 
se replieze, ori de cite ori 
a fost necesar. în pro
priul careu, în sprijinul 
coechipierilor lor. Cu 
alte cuvinte. conștientă 
de rolul pe care-1 joacă 
la ora actuală in fotba
lul românesc, Steaua a 
fost, miercuri seara, o 
ECHIPA COMPETITIVA 
în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, omogenă la 
toate capitolele. în pri
mul rînd în planul pre
gătirii moral-volitive.

Gheorghe NICOLAESCU

După mai multe tentative, 
iată că în ediția din acest an 
Știința Bacău a reușit o fru
moasă și spectaculoasă califi
care — premieră — în semifi
nalele Cupei Campionilor Eu
ropeni, competiția nr. 1 a e- 
chipelor de club. Cu alte cu
vinte, Știința Bacău este în 
grupul de elită al primelor pa
tru formații de pe continent, 
performanță în sine foarte bu
nă. Sîntem convinși că hand
balistele noastre vor face to
tul pentru ca strălucirea aces

tei performanțe să fie, în con
tinuare, cît mai mare. Drumul 
campioanelor României spre 
semifinale, unde vor întîlni pe 
campioana Iugoslaviei — Bu
ducnost Titograd — a fost 
marcat de victoriile asupra 
formațiilor Polisens Stockholm 
(Suedia) — 34—18 și 21—18, In 
optimi și Iskra Partizanske 
(Cehoslovacia) — 17—23 și 29— 
22. In sferturi.

Mihail VESA

(Continuare in pag 2-3)

Cele două formații românești jie club. Steaua și H. C. Minaur 
Baia Mare — angrenate, prima In „Cupa Campionilor Europeni", 
iar secunda în „Cupa Cupelor" la handbal masculin — avînd ca 
partenere de întrecere în sferturile de finală ale competițiilor 
continentale formații suedeze, și-au pregătit meciurile de sîmbătă 
și, respectiv, duminică în funcție de valoarea ridicată a celor două 
echipe din țara care, după cum se știe, a ocupat un frumos loc 
IV la ultima ediție a Campionatului Mondial din Elveția.

Cupa Campionilor Europeni (m) — „sferturi4*

La Goteborg. I.K. REDBERGSLIDS (Suedia) — STEAUA

(Continuare in pag. 2—3)

De cite ori a fost solicitată, defen
siva campioanei noastre a intervenit 
cu siguranță. O dovadă, această pre
cisă și eficientă săritură la cap a lui y 
BUmbescu prin care cîștigă duelul 
cu Kaivonurmi.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

STEAUA (meciul se dispută 
în deplasare. mîine. Ia ora 
14,30, ora București) va întîlni, 
în C.C.E., pe campioana Sue
diei. I.K. REDBERGSLIDS 
GOTEBORG. „Handbalul suc- 
dea — ne spunea antrenorul 
principal al echipei Steaua, Ra
du Voina — are o forță mult 
mai crescută ca în anii trecuți.

Cupa Cupelor

Echipele de club sint. implicit, 
valoroase, adversara noastră de 
simbătă oferind mulți compo
nent! reprezentativei (arii. I-aș 
numi, intre alții, pe Magnus 
Wislander și Bjorn Jilsen, des
pre care sint informat că au o

(Continuare in pag 2—3;

(m) — „sferturi44

La Baia Mare, H.C. MINAUR—H K. DROTT HALMSTAD (Suedia)

„CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE-START LANSAT 
ÎNTR-UN BOGAT SEZON . COMPETITIONAL“

H.C. MINAUR BAIA MARE 
evoluează, conform tragerii la 
sorți, în „Cupa Cupelor", pe te
ren propriu în partida cu echi
pa suedeză H.K. DROTT 
HALMSTAD, Meciul va fi găz
duit de Sala Sporturilor „Da
cia" din Baia Mare, duminică 
la ora 17. într-o discuție telefo
nică avută cu vicepreședintele

clubului băimărean Viercl Ma
ier. acesta ne-a spus : „Este 
de la sine înțeles că meciul 
prezintă o foarte mare dificul
tate. din moment ce formația 
din Halmstad a reușit, in pre-

lon GAVRILESCU

(Continuare în nao 2—3)

declară ROMULUS CIOACĂ, 
secretar responsabil al F.R.L.

C. E. de șah (junioare)

Disciplină cu mare pondere 
in realizarea prestigiosului bi
lanț de titluri și medalii al 
sportului românesc, luptele gre- 
co-romane si libere se află și 
în acest an în fața unor grele 
și importante examene interna
ționale, care pot — ș> trebuie 
— să le aducă o noti.i confir
mare a valorii, alte rezultate 
care să le consolideze pozițiile 
fruntașe cucerite în ultimele 
decenii în arenele mondială și 
europeană : C.E. de seniori (Pi
reu, 14—20 aprilie). C.E. de 
„speranțe" (Lidkdping — Sue
dia, la libere, 1—3 august, și 
Malmo — Suedia, ia greco-ro
mane, 5—7 august). C.M. de ju

NUMEROȘI MilIAIIAII IA MAR1IL COMPETIȚII 
1NTTRNAJI0NAEE Pt EIINGUL „CENIUfllI DE AUR"

Cea de a XV-a ediție a tur
neului internațional de box 
„Centura de Aur", care va înce
pe luni la Palatul Sporturilor 
și Culturii, ne va prilejui, ca 
și în anii trecuți. o reintîlnire 
cu cel mai buni pugiliști ai 
noștri. Ei vor primi replica 
oaspeților de peste hotare — 
sportivi din Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba, Iugoslavia, R. P. 
Mongolă, Uniunea Sovietică și 
Turcia. Printre boxerii români 
care figurează pe listele de par
ticipant la competiție se află 9 
dintre campionii naționali en 
titre : Dumitru Șchiopii, Relu 
Nisjor, Ionel Panailc, Petrică 
Stoiu, Florian Tîrcomnicu. Dă- 
nuț Lugigan, Vasile Florian, 
Gheorghe Preda și Dorin Ră- 
caru. Alături de ei, mulți re
prezentanți ai generației tinere, 
sportivi pe care Antrenorul e- 
chipei naționale. Eustațiu Măr
gărit, i-a inclus în lotul care 
se pregătește pentru marile 
concursuri internaționale ofi
ciale, în primul rintl pentru 

niori (Schifferstadt — R. F. 
Germania, 17—20 iulie) și C.M. 
de seniori (19—26 octombrie. 
Budapesta). După cum se vede, 
un calendar competițional bo
gat, ceea ce explici, desigur, 
faptul că în discuția purtata- cu 
secretarul responsabil al fede
rației de speoialilale, Romulus 
Cioacă, am abordat ca subiect 
doar pregătirea primelor star
turi — Campionatele Europene 
de seniori.

„Folosind si experiența anu
lui trecut, in care au fost obți
nute 24 de medalii (dintre care 
7 de aur) la greco-romane și 22 
de medalii (dintre care 6 de 
aur) la „libere" la principalele

Campionatele Mondiale din lu
na mal, din orașul american 
Reno. Vom vedea, deci, pe ring 
o serie de tinere talente, cum 
ar fi Marian Gindac, Nicolae 
Iancu, Cristian Morea, Ivan La- 
vrente, Liviu Călian, Ion Cer- 
nat, Gianl Gogol, Mihai Pîrvu, 
Ștefan Drișcu, Marian Gavri- 
lă etc. care, ca si colegii lor 
consacrați, vor lupta pentru o 
mult dorită selecție în echipa 
care va participa la ..mondiale".

’ Acest obiectiv — selecția pen
tru „mondiale" — îl au, cu si
guranță, si mulți dintre oaspeți. 
Așa se explică faptul că pe 
ringul de la Palatul Sporturilor 
și Culturii vom putea vedea 
cea mai bună garnitură a Bul
gariei, în frunte cu „semimus- 
ca“ Ivailo Marinov (campion 
mondial en titre, campion eu- 

, ropean în 1983 și medaliat cu

Petre HENȚ

(Continuare in pag 2-3) 

competiții internaționale oficia
le de seniori, „speranțe" și ju
niori, antrenorii federali (Ion 
Corneanu, greco-romane, și Ion 
Crîsnic, „libere"), împreună cu 
colectivele tehnice ale celor do
uă loturi reprezentative (antre
nori principali : Ion Cernea și, 
respectiv, Nicolae Payel) au e- 
laborat programele de pregăti
re, dezbătute si aprobate de Bi
roul federal, care sint aplicate, 
apreciem poi, cu toată fermita
tea, încă din luna noiembrie a 
anului trecut. Am avut și cî- 
teva turnee internaționale de 
pregătire si verificare (în Bul
garia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică, Mongolia, ultimul fiind 
efectuat în R. F. Germania) — 
cu unele rezultate bune, pro
mițătoare pentru atingerea vîr- 
fului de formă sportivă pe care 
ni l-am propus. Și pentru a 
participa, așa cum ne dorim, la 
toate cele 10 categorii de greu
tate In competiția continentală 
de greco-romane și la 7—8 ca-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag 2—3)

Duminică, In localitatea Puigcerda, din • Spania

REPREZENTATIVA DE HOCHEI A ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ IN C. M„ GRUPA C
Duminică, în localitatea Puig

cerda, din Spania, un centru al 
sporturilor de iarnă aflat în 
Pirinei, va începe o nouă edi
ție a Campionatului Mondial de 
hochei pe gheață al echipelor 
din grupa valorică C. la care 
va fi prezentă și reprezentativa 
României. Participă, în total, 
zece echipe, cu două mai mult 
decit la ediția trecută, ceea ce 
a impus organizarea întrecerii, 
In prima fază, pe două serii. 
După definitivarea clasamen
telor grupelor, competiția va

LIDERA TRECE PE LlNGĂ A DOUA lNF«lNGE«E
BĂILE HERCULANE, 20 

(prin telefon). La un pas de 
a crea o nouă surpriză, în 
Campionatul European de șah 
pentru junioare, a fost Cristi
na Bădulescu, în a 9-a rundă. 
In fața puternicei jucătoare 
sovietice Svetlana Matveeva, 
lidera întrecerii, junioara
noastră a obținut din des
chidere (cu albele) o poziție 
net superioară și se părea 
că merge spre victorie. La mu
tarea 17, însă. Matveeva a 
schimbat damele, ușurîn- 
du-și oarecum defensiva, iar 
după alte cinci mutări a pro- 
puș cu abilitate remiza. Cris
tina a acceptat-o. punînd ast
fel capăt unei dispute în care 
avea încă inițiativa și șanse 
mai bune. A fost, desigur, 
derbyul rundei. o singură 
altă partidă avînd repercusiuni 
asupra ordinii fruntașelor în 
clasament. Anume, cea în 
care Vera Peiceva a fost în
vinsă de Petra Polakova, ulti
ma avînd negrele. In celelal
te Intîlniri s-au înregistrat re

continua cu încă două etape, 
formațiile participante jucind 
pentru stabilirea ierarh ei fina
le în funcție de locul ocupat. 
Primele două clasate vor pro
mova în grupa B.

Vor fi opt zile de întreceri 
care se anunță deosebit de dlr- 
ze, ceea ce a impus din partea 
elevilor antrenorilor Alexandru 
Kalamar șl Ion Tiron o pregă
tire atentă’ pentru că, neuitînd 
eșecul tentativei de anul trecut, 
ei var încerca din nou 
să reintre în grupa valo

zultatele : Smaranda Boicu — 
Ines Abraham 1—0, Vesna 
Markov — Alisson Coull 1—0, 
Joanna Sztralka — Bettina 
Trabert remiză. Se mai joacă 
în partidele Mălina Nicoară — 
Erika Sziva (românca trebuie 
să se apere, după ce atacase 
Ia înoeput) , și Mariette Dre- 
wes — Ildiko Madl (ultima 
are un pion în plus și pro
babil va cîștiga). în clasa
ment : Matveeva 7 p, Madl
5.5 p (1), Bădulescu, Peiceva 
și Sztralka — 5;5 p, Polakova 
și Trabert — 5 p, Sziva 4,5 p 
(1) etc.

Schimbare de lideră în tur
neul internațional feminin 
din cadrul Festivalului șa- 
hist „Hercules ’86". Prima, 
in clasamentul după 6 runde, 
este acum Viorica lonescu 5 p, 
urmată de Marina Pogorevici
4.5 p si Gabriela Olleanu 4 p. 
De reținut că Pogorevici a 
fost învinsă de Kozma, în a 
5-a rundă.

P. ȘTEFANOV 
maestru internațional

rică B, acolo unde formația 
României a activat mai bine de 
două decenii.

Din seria I a întrecerilor de 
la Puigcerda, în care» este șl 
România, mai fac parte Nor
vegia, Danemarca, Coreea de 
Sud și reprezentativa țării or
ganizatoare, Spania. în seria 

■a Il-a vor juca Ungaria. R. P. 
Chineză, Bulgaria, R.P.D. Core
eană si Australia, Dintre oa

(Continuare in pag 2-
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PRIMĂVARĂ DARNICĂ IN BUCURII.
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„Mărțișorul" n-a fost la 
Constanta numai simbolicul 
vestitor al primăverii imi
nente. cu firescul ecou In 
inimile fetelor. A fost deo
potrivă semnalul unor con
crete, ample și frumoase 
manifestări sportive tn ca
drul cărora sute de tinere 
din întreprinderi, instituții 
și scoli au ieșit td tntlmpi- 
ne cu entuziasm anotimpul 
tinereții... Mulți Mrbafi. 
prin tradifie mai sensibili șt 
mai grijulii față de femei 
In zilele de început de mar
tie, le-au oferit acestora cu 
dragoste, alături de buchete
le de ghiocei, si un buchet 
bogat de întreceri tinerești, 
reunite in „Festivalul spor
tului feminin". Un buchet 
care a rămas timp de zece 
zile proaspăt și înveselitor.- 

Mare și firească 
a fost bucuria fe
telor, peste 1 500, 
care au inundat In 
acele zile terenu
rile de handbal, 
volei, baschet, a- 
renele de popice, bow
ling sau tenis de ma
să In pasionante și vesele 
dispute, dar și plaja pustie, 
trezită parcă din somnul hi
bernal de larma numeroase
lor îndrăgostite de alergare 
Dar, concomitent cu Festi
valul, alte competiții dotate 
eu cupe au dat viață In a- 
ceste zile sportului de masă 
constănțean.

Am sosit la Constanța clnd 
ecoul acestor frumoase în
treceri era tncă viu in ini
mile tinerelor participante 
Și am putut face ctteva con
semnări de fapte și gindurl. 
Mai întii, prezenta pe sce
na sportului a lucrătoarelor 
de pe platforma de foraj 
marin, purtind însemnele ti
nerei lor asociații sportive 
Petromar, la concursuri de 
bowling și .tenis de masă in 
cadrul „Cupei 8 Martie", 
competiție datorată, firește, 
spiritului organizatoric al ți
nui bărbat.' iubitor al spor
tului, ing. geolog Ion Pîr- 
vu. Aici, tînăra Constanța 
Sîrbu, câștigătoarea concursu
lui de bowling, a aflat ce 
înseamnă practicarea sportu
lui, satisfacția pe care o dă 
mișcarea : „Cîștigarea tro
feului mă obligă să nu lip
sesc niciodată de la startul 
competițiilor de masă și 
chiar să-mi conving colegele 
și prietenele să facă la fel“.

Atractive pentru toate 
participantele — dar șl pen-

tru organizatori : N. Dima, 
arbitru divizionar, ți Martina 
Toma, antrenoare — au fost 
ți disputele de pe arenele 
de popice ale asociațiilor 
C.F.R. și Voința, tn care s-a 
remarcat tînăra muncitoare 
din Medgidia, Georgeta Co- 
man. Ca ți întrecerile de

_ nu
de 12 echipe in 
a Școlii nr. 42, 
prof. E. Simio- 
pensionarului E. 
cunoscut șlefui-

Ca li întrecerile 
baschet, organizate cu 
mai puțin 
noua sală 
prin grija 
nescu și a 
Nemțeanu, . ,
tor de talente pe parcursul 
celor 35 de ani cit a lucrat 
la catedră. Bucuria finală a 
aparținut echipei de fete a 
Liceului „M. Eminescu".

tn alte competiții, fetelor li 
s-au alăturat și băieții. Ca 
la „Cupa

REPORTAJUL NOSTRU

8 Martie" la tenis 
de masă, disputa
tă la 11 mese de 
către circa 150 de 

si 
fete, întrecere da
torată unui inimos 
organizator, Gh. 

Bojojean, In cadrul că
reia învingători pe ca
tegorii de vîrstă (10—12, 
13—14 și 15—19 ani) au ie
șit : Denisa Rencu (Șc. gen. 
1 Oltina) si I? Ciubotaru (Șc. 
gen. 34 Constanța), Georgi
ana Ciupali (Se. gen. 2 Ba
sarabii și M. Boboșa (Șc. 
gen. nr. 1 Oltina), Mihaela 
Caloianu (Lie. tnd. '4 Con
stanta) și D. Costea (Lie. de 
marină „Mircea cel Bătrîn").

In fine, la crosurile orga
nizate pe plaja municipală 
și dotate cu „Cupa Primăve
rii" au participat numeroși 
elevi din licee, precum și ti
neri din întreprinderi și in
stituții. Președintele comisiei 
de organizare, Al. Smoleanu, 
a consemnat in final „buna 
pregătire fizică a elevilor, 
decurgînd din calitatea ore
lor de educație fizică la ca
re participă in școli", subli
niind comportarea remarca
bilă a Mădălinei Grosu (Lie. 
„Mircea cel Bătrîn") și a lui 
Florin Leonte (Șc. de mai
ștri de marină) și, totodată, 
beneficiul pe care toți com
petitorii l-au avut de pe ur
ma mișcării în aer liber...

Un mănunchi de întreceri 
in care fetele constănțene 
au fost în prim-plan pe di
verse arene, semn ci pri
măvara va fi pentru toate 
iubitoarele de mișcare darni
că in bucurii...

școlari, băiefi
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Aurelian BREBEANU

INVITAȚIE IA SPORT Șl AGREMENT,

In preliminariile

Cupei României la lioehcl

PARTIDE ÎN CARE 
SPORTIVITATEA 

A LĂSAT DE DORIT
MIERCUREA CIUC, 20 (prin 

telefon). Începute ta săpt&mlna 
precedentă sub cele mal „cu
minți- auspicii la capitolul dis
ciplinar, întrecerile de miercuri 
ale Cupei României la hochei pe 
gheață au fost marcate de nu
meroase abateri, tn cele patru 
meciuri, arbitrii au dictat nici 
mal mult nici mal puțin... 188 de 
minute de penalizare! Primul loc 
ta acest clasament nedorit l-a 
ocupat Petrolul — 40 mln., ur
mat de A.S. Construcții — 32 șl 
I.M.A.S.A. — 30. Jucătorii GyOr- 
gypal (Electromureș) și Madaras 
(I.M.A.S.A.) au fost sancționați 
cu pedeapsă de med, Spătaru și 
Rădulescu (Petrolul) cu de două 
ori cite 10 mln. penalizare, iar 
Paraschlvescu (A.S.E. Construcții) 
șl Ambrus (Electromureș) cu cile 
10 mtn. Iată rezultatele :

ELECTROMUREȘ — PETRO LUI. 
13—« (1—3, 4—1, 10—3). tn mln.
17 Petrolul conducea cu S—1, a- 
poi medul a devenit urlt. cu 
multe Întreruperi șl acte de In- 
disdpllnă, dlctîndu-se, ta total, 
68 mln. de penalizare (28—40). 
Cele mal multe puncte le-a mar
cat Marton (Electromureș) 4.

TIRNAVA — METALUL 12—4 
(6—0, 3—2, 3—2). Jocul a fost do
minat ta prima „trdme” de ho- 
chelștll de la Tîrnava, clnd s-au 
detașat decisiv. Au fost dictate 
32 min. de penalizare (22—10). 
Jakab (T) a marcat 4 puncte.

DONAREA — I.M.A.S.A. 2—2
(0—0, 1—0, 1—2). Med al ambi
țiilor, Încheiat cu un echitabil 
rezurtat de egalitate, dar și cu 
36 min. de penalizare (6—30). 
Marcatori : Bujoreanu (Dunărea) 
2, respectiv Kolumbas șl Divoiu.

VIITORUL — A.S.E. CON- 
STRUCTn 6—2 (1—0, 3—1, 2—1). 
Joc viu disputat, cu acțiuni ta 
viteză șl multe situații de gol. 
Și In acest med s-au dat 52 min. 
de penalizare (20—32). Au marcat: 
T3ke 2. Barotl, Csata, ‘ 
Becze, respectiv Neagu

Vaier PAȘCANU —

C. M, GRUPA
(Urmare din nag

La polo UN DERBY CA ALTĂDATĂ!
Domuima progFamul reuniuni. 

Inaugurale a celui de al doilea 
turneu al Întrecerii pentru locu
rile 1—0 ta Divizia A de polo, 
medul echipelor bucureștene 
DINAMO și RAPID s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
11—11 (4—1, 0—5 1, 2—1, ă-4). A 
font, o spunem din capul locului, 
mai mult decît un derby de tra
diție, cum anunțau precedentele, 
calculul ntrtiel, finalista Cupe: 
Cupelor pornind favorită. A fost 
un 1oc cum cele două formații 
făceau de regulă altădată — o 
partidă „cu de toate", cu acțiuni 
purtate iute de o parte șl d 
alta, cu goluri de toată frumu.e- 
țea din diferite procedee (Rus, 
E. Ionescu, Ilie, Nlță, Hagiu, Ră- 
ducanu, Găvruș, Angelescu, tn- 
tr-o ordine cronologică), cu mul
tă risipă de energie dar și de... 
situații favorabile. Iar evoluția, 
Întorsăturile scorului au creat 
spectatorilor tensiunea unei tn- 
tllnlrl cu rezultatul stînd sub 
semnul Întrebării pînă In ulti
mele secunde.

Dinamo a toceput foarte sigur, 
a dominat dar prima repriză, 
dindu-le suporterilor săi iluzia 
unul succes fadl. Au refăcut 
Insă... rapid feroviarii, izbutind 
o serie de etnd goluri ta tot 
atîtea minute, fără a primi vreu
nul. Și a început cursa de ur
mărire a dinamoviștilor, care au 
egalat ta trei rindurl, spre a a- 
junge din nou ta avantaj In ul
timul sfert, ta minutul 26.14 
(9—8). Pentru ca finalul să fie 
incandescent, șansa suriztad pe 
rlnd echipelor. Arsene a egalat 
(min. 26,44), Hagiu a șutat lm- 
parabil : 10—9 pentru Dinamo
<27,15). Lupescu a restabilit echi
librul pe tabelă din 4 m (27,33), 
Găvruș a reușit, după 13 secunde, 
o foarte spectaculoasă „boltă".

pentru o posibilă victorie dina- 
movlst.1 — rapidiștilor rămtata- 
du-le doar 14 secunde pentru 
atac ; dar acestora le-au fost 
suficiente 12, Angelescu hotărind 
rezultatul final ta mln. 27,58 I...

Un derby onorat, așadar, după 
care rămîrre un punct mai puțin 
(acum patru) din avansul liderei, 
Dinamo, tată de... Crlșul. Tur
neul de ia „Floreasca" promite 
în continuare t

Au marcat : Hagiu 5, Rus 2, Ră- 
rtucanu 2, Moleeanu, Găvruș (D), 
A jelescu 2, Lupescu 2 (tinerii 
în prim-plan), Jianu 2, Ragea, E. 
Ionescu, llie, Nlță, Arsene. Avlnd 
un joc dificil de arbitrat, cluje
nii R. Timoc și R. Nichlta au 
alternat deciziile juste cu unele 
gr€ș,e3'i.

STEAUA — VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA 8—5 (2—2, 0—1, 3—1, 3—1). 
După două reprize sub semnul 
echilibrului, bucureștenii au a- 
rătat decizie șl siguranță supe
rioare ta următoarele, impunta- 
du-se meritat. Autorii punctelor : 
Ghiță 5, B. Tu fan 2 (cei mai 
buni din apă), Nuțu pentru 
Steaua, Colceriu 2, SebSk, Muz- 
nai, Marosi. Au condus B. Băje- 
naru și V. Median.

CRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL BUC. 18—10 (4—1, 5—4, 6—1, 
3—î). Goluri multe, ritm, Învin
gătoare fă'ă drept de apel. Rea
lizatori : Gordan 5, Costr&ș 4, 
Garofeanu 2, Raț 2, Kiss 2, Hies, 
Fărcuță, G. Indig (C), Dingo 5, 
Mușat, I. Ionescu, Mădescu, Cre
ți), Neagoe. Au arbitrat V. Golan 
șl A. Gere.

Azi, două reuniuni — de la 
ora 9 : Voința - Crlșul, Progre
sul — Rapid, Dinamo — Steaua, 
ora 15 : Dinamo — Voința. Steaua 
— Progresul, Crlșul — Rapid.

Geo RAEȚCHI

CUPELE CONTINENTALE LA HANDBAL
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 

(f) - SEM FINALE
(Urmare din pag. 1)

Gergely 
șl Jinga. 
eoresp. _
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\
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— Tovarășe Dumitru Pău- 
nescu, sînteți directorul între
prinderii de Agrement și Pro
ducție Industrială pentru Tu
rism. Exagerăm clnd spunem 
că aproape nu există iubitor 
al sportului care să nu fi 
profitat de serviciile oferite 
de această tot mai cunoscută 
unitate economică ?

— Cred că nu. dacă ar (1 
să luăm doar mijloacele de 
transport pe cablu ce le avem 
pe Valea Prahovei, la Brașov, 
Vatra Dornei, Borșa, ta toată 
țara. E vorba de telecabine, 
desigur, tot mai solicitate de 
iubitorii de drumeție. atît 
vara cit și iarna.

— Iarna, se pare, ne-a pă
răsit. Ce veți pune ta viitor, 
la dispoziția amatorului de 
mișcare aflat în vacanță pe 
Litoral, ori in alte stațiuni 
balneo-cllmaterice ?

— Sezonul estival e perioa
da noastră de virf. La mare 
vom fi prezenți de la Mamaia 
ptaă la Mangalia. Vom fi pre
zenți, vreau să spun, cu 
parcuri de distracții, cu noi 
tobogane acvatice, cu școli — 
sezoniere, firește — de yach
ting și placă cu velă dotate, 
se Înțelege, cu ambarcațiile 
necesare, cu instructori cali
ficați, cu... Întreceri finale ta 
care se vor tamina brevete. 
Pe Litoral, dar șl ta Poiana 
Brașov, la Sovata. Predeal, 
precum și ta alte stațiuni, 
I.A.P.I.T. va insemna bowling, 
jo’curi mecanice — de tade- 
mînare și distractive — dife
rite alte utilaje de agrement 
ce se vor adresa atit copiilor, 
cit șl adulților.

— Ce alte puncte dp atrac
ție oferă I.A.P.I.T. 7

— Dacă rămînem pe Litoral 
trebuie să amintim de tele- 
schlul nautic amenajat Ia 
Mamaia, foarte solicitat ta 
zilele călduroase, nu însă ca 
toboganul acvatic asaltat cl- 
teodată de 10—12000 de copii 
șl tineri pe zi 1 Cinci din a- 
ceste plăcute și ingenioase 
moduri de a intra ta piscină, 
după ce ai coborit pe un jet

CM

de apă ce șerpuiește aproape 
90 de metri, sînt deja ame
najate. Anul acesta, pe Lito
ral vor fi date în folosință 
încă 5. De toboganul acvatic 
de la ștrandul Titan din Ca
pitală, știți. Ei bine, vara a- 
ceasta, pe lacul BAneasa, va 
funcționa și primul tele-schi 
nautic bucureștean. Dar, să 
ne întoarcem pe Litoral, Ia 
marile noastre „stadioane de 
agrement4* ta aer liber, cu 
„Roți Panoramice-, „Caruse
le**, „Balerine- și „Electroscu- 
tere44, aflate acum ta... turneu 
prin întreaga țară. Să ne în
toarcem, deci, pentru a con
tinua să răspundem la între
barea „Ce alte puncte* de a- 
tracție oferă I.A.P.I.T. iu
bitorilor de sport, de mișcare 
tn aer liber?44 Pentru „divizia** 
mereu în mișcare a undițari- 
lor, bunăoară, vom organiza
— ta toate stațiunile — „tur
nee4* de pescuit sportiv, cu 
ambarcațiile șl ustensilele 
personale, ori puse de noi la 
dispoziția amatorilor, cu po
sibilitatea de a prepara pe 
loc „trofeul** prins.

— Am vorbit pînă acum de 
„întreprinderea de Agrement44. 
Această unitate economică 
are, Insă, șl partea de „Pro
ducție Industrială pentru Tu
rism44. Ce ne putețj < spune ?

— Construim, reparăm șl 
asigurăm buna funcționare a 
mai tuturor utilajelor din in
dustria noastră de turism, 
an de an tot mai extinsă. Mă 
refer Ia acele utilaje moder
ne, extrem de complicate, 
atrăgătoare prin forma, prin 
marea lor capacitate de a 
crea bună dispoziție. Este 
sectorul unul colectiv priceput 
și ingenios, condus de ingi
nerul șef al întreprinderii 
noastre, Iulian Dragomir.

— Cum am putea încheia ? 
—. Cred că printr-o invita

ție adresată tuturor celor care 
iubesc sportul, mișcarea. Cea 
de a vizita — iarna ori vara
— „bazele noastre de re
creare44...

Vasile TOFAN

(

I
I
I

Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 
împreună cu Consiliul Municipal pentru Educație Fizică și Sport, 
sub auspiciile Universității cultural-ștUnțifice, organizează luni, 
24 martie 198«, în sala Dalles, la orele 12,30, o masă rotundă 
cu tema: «Potențialul olimpic al Clubului Steaua la începutul 
anului 1986“. Participă conducerea și antrenorii clubului.

ticipante. România (locul 4 tn 
edifia de anul trecut), ~ 
marca (5), Spania (8), 
Chineză (3), R.P.D. Coreeană 
(7) si Bulgaria (6) au jucat și 
anul trecut în grupa C ; Nor
vegia si Ungaria au retrogradat 
din grupa B, in timp ce forma
țiile Australiei si Coreei de 
Sud sînt nou venite.

Iată programul reprezentati
vei noastre (ora României) :

23 martie (ora 13,15) : 
nia — Coreea de Sud ;

24 martie (ora 19,45) : 
nia —

26 
nia

29 
nia — Norvegia.

La 31 martie și 1 aprilie sînt 
prevăzute meciurile din grupele 
finale.

Sportivii noștri 
mîine spre Spania.

— Danemarca ; 
martie (ora 23,00) :
— Spania ;
martie (ora 23,00) :

Dane- 
R. P.

Româ-

Româ-

Româ-

Româ-

pleacă

Prima manșă a semifinalelor 
C.C.E., programată la 
duminică dimineață, 
de la ora 10, poate și 
trebuie să reprezinte 
bun, avînd în vedere dificulta
tea, firească, a manșei a doua, 
de la Titograd. Echipa noastră 
campioană, antrenată de Ale
xandru Mengoni și Costel Pe- 
trea, se află ca și în jocurile 
anterioare, într-o bună dispo
ziție. Este de așteptat ca Ma
riana Tîrcă, Laurica Lunca, 
Ioana Vasilca și colegele lor 
să se mobilizeze din nou exem
plar pentru acest dificil exa
men. Forța de joc a formației 
băcăuane va crește, cu sigu
ranță, dacă la ora meciului si 
Filofteia Danilof, mult timp 
accidentată, va fi aptă de joc.

Buducnost Titograd, campi
oana Iugoslaviei, este o mai 
veche cunoștință a publicului 
român, ea fiind partenera de 
întrecere a Chimistului Rr.i. 
Vîîcea în Cupa Cupelor (1984/ 
85), cînd a și cîștigat trofeul. 
Este o echipă de certă valoare 
europeană, una cu adevărat re
prezentativă pentru handbalul 
iugoslav — tenace, tehnică, po
sesoarea unui registru tactic 
bogat, reunind jucătoare cu 
„carte de vizită". Printre 
cestea, Zorica Pavicevici, gol- 
geteră a competițiilor europe

Bacău 
începînd 
mai ales 
un start

a-

REDACȚIA INTREABA, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag h

tegorii în întrecerile de „libe
re", cu dorința de a cuceri, la 
ambele stiluri, un număr de 
4—6 medalii. Cu toate că „eu
ropenele" vor începe cu între
cerile de lupte libere, voi vor
bi, în primul rînd, de lotul 
de greco-romane, cel de la ca
re, și la această mare competi
ție, așteptăm un bilanț mal 
strălucitor, dat fiind valoanea 
superioară a sportivilor care-1 
compun. Mă gîndesc, nu nea
părat într-o anumită ordine, la 
Vasile Andrei, Ion Grigoraș, 
Ilie Matei, Sorin Herțea, Ghebr- 
ghe Savu, Nicolae Zamfir, Mi
hai Cișmaș, chiar și la debu
tantul Radu Strubert. La cate
goria 68 kg, nu-1 vom prezenta 
pe Ștefan Negrișan, campionul 
mondial al ediției 1985, de la 
Kolbotn. Este, însă, numai din 
vina Iul. A refuzat, în mai 
multe rînduri, să se încadreze 
în procesul de pregătire de la 
lot și am fost obligati să-1 
sancționăm. A trebuit să dăm 
un asemenea exemplu pentru 
că performanța nu poate fi clă
dită pe indisciplină. Chiar cu 
prețul pierderii unei medalii ! 
Credem că cel care va obține 
titularizarea dintre Petre Că
rare, Constantin Uță si Iulian 
Mavlce va reuși să străbată 
cel puțin la fel de bine dru
mul spre podiumul de premie
re. După cum, la categoria 74 
kg, titularizarea va depinde în 
ultimă instanță de seriozitatea 
și sîrgulnta în pregătire de care 
va da dovadă cunoscutul nostru 
campion Ștefan Rusu.

La lupte libere vom partici
pa la acele categorii de greu
tate la care, spre finele peri
oadei de pregătire, vom vedea 
că se poate conta pe rezultate 
bune. Lotul este acum sub
stanțial întinerit, prin renunța
rea la o serie de sportivi mai 
vîrstnici și plafonați și promo
varea unor elemente cu pers
pectivă, evidențiate la ultimele 
ediții ale campionatelor mon
diale si europene de „speranțe" 
și juniori. Sînt, la ora actua
lă, mai mulți candidați la ti
tularizare : Alin Păcuraru, Du
mitru Drăghici, Romică Raso- 

.van, Nicu Ilîncu, Aron Cîndea. 
Constantin Damaschin, Gheor- 
ghe Mîțu, Iulian RIșnoveanu, 
Clprian Radu... Cu toții vor tre
bui să dovedească. însă. în 
continuare, o mare ambiție de 
a învăța, de a se pregăti și per
fecționa pentru a merita Intr7a- 
devăr șă facă parte din echipa 
care va participa la „europene".

ne in 1984, Liliana Mugoșa, 
căpitanul echipei, și sora ei 
Svetlana, Olga Pejovici — toa
te componente ale reprezenta
tivei Iugoslaviei. De asemenea, 
lotul formației Buducnost Ti
tograd mai cuprinde pe Katica 
Jankovici, portar, fostă compo
nentă a reprezentativei, Mir- 
sanda Ganici, o jucătoare cu 
o pregătire fizică excelentă 
(fostă campioană europeană 
la... judo), precum și pe tînă
ra de 17 ani Mirjana Bulato- 
vicl, o autentică speranță a 
handbalului feminin iugoslav.

Partida de la Bacău vâ fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri din R.D. Germană formată 
din Manfred Starke și Wolf
gang Zerner. Observator al 
I.H.F. va fi Joscf Strelka 
(Cehoslovacia).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
(m) - „SFERTURI" 

(Urmare din pag. 1)
eficacitate deosebită în campio
natul intern. Dar este mult mai 
important, cred, să mă refer 
la Steaua. Mă îngrijorează fap
tul că prezenta lui Vasile Stin
gă în formația de bază conti
nuă să fie incertă. Se fac efor
turi pentru totala lui recupera
re. noi avînd speranțe că Stin
gă va putea fi prezent în par
tida de ia Goteborg. In ce-i 
privește pe ceilalți jucători care 
au avut probleme cu accidentă
rile. Cezar Drăgănită și Marîan 
Dumitru, sînt apti de joc. Aș
teptăm cu încredere meciul cu 
Redbergslids, în speranța că, 
după rezultatul primului și ce
lui tie al doilea meci, handba- 
liștii de Ia Steaua — urmînd 
pilda colegilor lor 
— se vor califica în 
lele frumoasei. dar 
întreceri continentale

fotbaliști 
semifina- 
putcrnîcei 
de club".

CUPA CUPELOR (m)
- „SFERTURI"

(Urmare din pag. 1)

cedcnta fază a competiției, să 
elimine, pe terenul acesteia, pu
ternica echipă Empor Rostock 
din R.D. Germană. Sigur, faptul 
nu ne sperie, pentru că aceas
tă primă manșă a sferturilor de 
finală a fost minuțios pregătită, 
dorința tuturor fiind de a avea 
o comportare cît mai bună care 
— sperăm — să fie <lc natură 
să ne ajute si în meciul revan
șă, din deplasare, să luptăm 
pentru calificarea în semifina
le". Partida va fi condusă de 
cuplul de arbitri din Ungaria, 
Șandor Andorka — Otto Scho- 
ber. Observator din partea 
I.H.F. : Petre Butu (Iugoslavia)

PE RINGUL „CENTURII DE AUR"* I

Urmare din pag 1)

argint la „europenele" din 
1985), Emil Ciuprenski (dublu 
campion european 1983 și 1985. 
la categoria semiușoară), Ale
xander Hristov, Boris Abadjiev, 
Mihail Takov si Deian Kirilov 
— medaliată la campionatele 
mondiale si la cele europene. 
Ei si colegii lor de echipă (an-

trenorii bulgari vor prezenta o 
formație completă) vor da la 
București ultimul examen pen
tru titularizare în reprezentati
va tării lor 
na mai.

Este clar 
participa la 
diale de box de la Reno 
prilejui spectacole pugilistice de 
cea mai bună calitate Ia Bucu
rești. unde va fi prezentă, a-

pentru C.M. din lu-

că dorința de a 
Campionatele Mon- 

va-

„Decanii 
șah din 
Anatole F 
rit acum 
plinirea v 
89 ani. E 
vi stei R( 
1925, prim 
de deceni 
zitor de 
laureat î: 
cursuri n 
ționale. î 
entuziast, 
astăzi red 
„Buletinul 
ditat de I 
din urmă 
rubrică 
„Tribuna 
unde locu

Problem 
zentată p 
mînii tre< 
cele mai 
ții ale ma 
care a cu 

I cursul te:
organizat 
în anul 1 
atenție p 
Da8, Tdl, 
negru — 
g3, Pc7, 
negru, fi 
încercuit 
capitulare 
printr-o 
foarte pn 
l.Nf5+, n 
nul ataca 

|i la î.Ne2+ 
i1 dama se 
'J torie 1...I 
'■ la mu tar 
, • vă rata 
I [ l.RdS ! (p 
I, care obli; 
' i rări 
l* lui c. 
ij dar ait*n< 
11 2.Ne2 ma
'' apărarea 
i[ permite 
1| sfîrșit, la 
ji 2.Ne4 ma 
i1 de se su< 

pecabilă.
' i sețe. O 
, • „șah arti

Pentru 
mă tor (v 
rii trebui 
numai ci 
cu dîrzei 
partide d 
jucată c 
mă între

ATlEJi 
POTENT
Sezonul a 

cursuri pe 
oficial, inch 
șurarea < 
natelor 1 
niori II uc 
rești

Comparativ 
țiel anterio; 
rile pe pișt; 
desfășurat " 
„de'rulată* 
afirma că 
an au avu 
simțitor ere 
ceasta, nu 
nivelul „vîr 
10 recordur 
prilej, ci și 
performanțe 
aspect impe 
extinderii 
— îmbucuri 
concursul 
Suceava — 
cordate fii: 
21 cluburi 
bucureștene) 
secții (6 dii 
Iul celor 7: 
14 reprezent 
au avut in 
reușind să

Ieșind dir 
trecînd la 
artistice*4, s 
năm că re 
a doua (ca 
a atletismul 
reușit să fi 
am mai re 
toată frumt 
letic fiind i 
soecialiști ș 
dintre cele 
te ale conc 
patra, cea ; 
(probele de 
turnante s 
sistem^ui , 
care ishnoi 
CS$ Cetate 
foarte „ofe 
tntr-un tem

lături de 
o puternic 
cubanezi ( 
astăzi). Pr 
sînt sporti 
golă, care 
turii de A 
Constanta.

Iubitorilc 
nuși le d- 
ringului dr 
lor și Cult 
la gala in 
de Aur", i



e

și cîșiigă !
Nb dăm o singură

IN FILE
DE GAZETĂ

ărbăto- 
la Im- 
rste <le 
1 „Re- 
ih*, în 
r timp 
compo- 
studii 

con- 
nterna- 
mereu 
fie și 

ific al 
,1c* e- 
in anii 
reciata 
ziarul 
orașul

■1 pre- 
săptă- 

din 
* crea- 
cic, cu 
n con- 
i poziție 
noastră 
m cu 
- Ue8, 
, Pb5 ; 
6, Ca7, 
Regele 

i, este 
>e, dar 
e doar 
nică $1 
cercăm 
ză tur- 
11. Iar 
atacul) 
traiec- 
fi mat 

Ade- 
numal

I mat),-
3 apă- 

alu- 
Vg5, 

xne de 
întări 

sea ce 
at. în 
undem 

para
tă lm- 
trumu- 
rie de

Albul
șahului. ____  _ .«.»*.*.
indicație : un turn al albului 
face, aici, adevărate minuni 
de vitejie J

Radu VOIA

ru ur
ci ti to- 

îze nu 
ci și 
unei 

a fost 
In ur- 
fei al

POȘTA ȘAHISTA
• Interesați de cele două 

articole ce le-am dedicat ac
tivității de șah-computer, cîțl- 
va cititori ne întreabă : ce 
forță reală au totuși aceste 
microcalculatoare ? Răspunsul 
ar fi că, pentru moment, 
concurența om-mașlnă nu se 
pune încă pregnant în șah. 
Marile calculatoare cu pro
gram șahlst au ajuns la un 
„Elo* în jur de 2200. Micro
calculatoarele la. aproximativ 
1900. Deci, forța corespunză
toare a unor jucători de ca
tegoria I șl a n-a. Pînă la 
maeștri și mari maeștri (Kas
parov are Elo 2720) mal e 
drum lung !
• Cititorul nostru prof. M. 

Georgescu, din Balș, jud. Olt, 
ne atrage atenția asupra unei 
variante posibile în partida 
Tirnman — Kasparov (v. 
,,Sportul" din 28 februarie 
1986) anume 40...D udl-F (?!) 
4t.N:dl Tal 42.D :g6 T :dl + , 
ceea ce ar fi prelungit, oare
cum lupta. Precizăm că, în 
prezența flancului de pioni 
albi, turnul șl hebunul ar a- 
vea șanse practice de remiză 
contra damei. Garri Kaspa
rov a preferat o înfrîngere 
rapidă, dar spectaculoasă...
e Maestrului Internațional 

lng. Aurel Anton din Timi
șoara îl promitem că vom 
mai aborda tema șahului prin 
corespondență. Depinde doar 
de... jucătorii prin cores
pondență.
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După utilul test al selecționatei U.E.F.A. '87 M

UN JOC BUN, CU UN „VÎRF“

FOARTE BUN, DAR PREA NERVOS!
Selecționata U.E.F.A. '87 — e- 

chipa... intermediară, aflată in
tre cele care evoluează in Cam
pionatele Europene A jl B, care 
va prelua din toamnă, ștafeta 
de la promoția U.E.FJt. '98 — a 
susținut miercuri, la Boșloril de 
Vede, prima ei partidă amicală 
Internațională a sezonului de pri
măvară. Adversarul lnttlnlt a fost 
unul tradițional, echipa similară 
a Juniorilor din Republica De
mocrată Germană, un „11“ deo
sebit de puternic, eu o pregă
tire fizică fără fisuri, ambițios, 
tenace, decis să se bată cu toată 
vigoarea pină tn ultimul minut 
de joc. Sigur că antrenorii echi
pei noastre. Petre Gavrilă șl Teo
dor Anghelini. au cunoscut toate 
aceste atuuri ale partenerului de 
Întrecere (anul trecut selecțio
nata noastră a efectuat un tur
neu tn R.D. Germană) și, in 
consecință, șl-au luat măsurile 
de precauție, căutind să-1 blo
cheze. in primul rind, pe foarte 
rapidul extrem stingă Wost și pe 
masivul vlrf de atac Juncke. 
Scăpațl cu fata curată după cele 
4—5 minute din start, clnd oas
peții au căutat să-i surprindă 
prin acțiuni pe... extrema dreap
tă ((Hauptman-Milde), tinerii 
noștri Jucători au Început să e- 
volueze tot mal siguri pe el. 
apărîndu-se foarte bine, reușind, 
pînă la pauză, să deschidă sco
rul șl să rateze majorarea iul.

Startul tn a doua parte a me
ciului a fost debordant. Negrău 
(frapantă asemănare a lui cu 
■Rodion Cămătaru), Timiș, Băni
că au forțat desprinderea, Jucînd 
realmente spectaculos, dar. ca șl

Astăzi, la Buzău,

țile... 798 de metri, fiind ajunsă 
— după o linie dreaptă extraor
dinară — pe ultimii metri de 
slătlncanca Denisa Zăvelcă, am
bele coborînd cu mai mult de 
două secunde sub precedentul 
record. Fiindcă am adus vorba 
de Zăvelcă. să mai adăugăm că 
ea a cîștigat două probe (400 m 
șl 800 m, ambele cu noi recor
duri), performanță realizată șl 
de sprinterul brăilean Marian 
Dobre (200 m și 400 m — cu 
record).

Săriturile în înălțime, probe 
printre cele mai bine cotate în- 
tr-un clasament al spectaculozi
tății. au fost urmărite, șl de 
această dată, cu sufletul la gură, 
cum se spune, de un numeros 
public rămas în sală în exclu
sivitate pentru ele. Disputa fe
telor a fost surprinzător tranșată 
în favoarea tinerei de 15 ani. 
Dana- Potlog (CSȘ 5), o sportivă 
al cărei „tandem* talent-pregătl- 
re. plin de promisiuni, îl cu
noaștem de anul trecut. în pro
ba băieților, constănțeanul Lau- 
rențiu Colibășeanu s-a Impus la 
„numărul de încercări* în fața 
lui Mircea Oaidă (CSȘ 4), acesta 
din urmă cîștigînd, însă, clar 
alergarea peste garduri (surprin
zător, în sens negativ, gestul ri
dicării brațelor din finalul cursei, 
care l-a privat de un nou re
cord !).

înaintea probei de 1500 m a 
bă1efilor s-a dat o adevărată 
, bătălie* pentru intrarea în se
ria favoritelor (a treia), unde 
urmau să alerge recordmanul S. 
R“henciuc și redutabilul V. Mi
ron — deținător al performanței 
m a lore la 3000 m. Contrar aștep
tărilor, primele două locuri au 
revnnIt însă ieșeanului Florin 
RăUaru — cu un excelent re
cord și lui Toma Jerdea (Voin
ța Tgv Jiu, pe locul I la 800 m) 
care au alergat foarte bine în 
spria a... doua. Echilibru extraor
dinar în finala băieților la 60 m. 
unde primii cinci au sosit în 
ră^timnul a ...opt sutimi, iar la 
fete, trei concurente au fost 
înregistrate cu același timp ! 
Grea misiune pentru arbitrii de 
sodre fă^ă ajutorul instalației de 
cronometraj electronic !

în nota obișnuită, adică bună, 
au concurat stelista Mîrela Belu 
d”n<dme și 60 m), Vasile Miron 
nnno m). hurdlerele de la Vilto- 
r”i din am o vista Carmen Marin 
(2ho m și 400 m). semifondistele 
'•’•Mwene Rodica Moroîanu și 
Mîrela Borțoî, bănățeanca Silvia 
T”- p1 lunioarele HI Caria Popa 
(60 m) și Tamara Jude (înălțime).
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in Divizia A (et. 20)

GLORIA-A.U TC. MURE$
Marți, In Cupa Balcanică.

Gloria - Vlasnia Skkoder
Astăzi, la Buzău, ta cadrul 

etapei a 20-a a Diviziei A de 
fotbal. Gloria Buzău tatUnește 
A.S.A. Tg. Mureș, tatr-un meci 
important pentru ambele echipe. 
Mureșenii se află intr-o situație 
dificilă (minus I „la adevăr", 
după infrlngerea ta fața Univer
sității Craiova), iar Gloria, eare 
ne obișnuise cu „plus S—4“ ta 
cadrul aceluiași clasament, va 
încerca reabilitarea ta fața ge
nerosului său public. Meciul se 
dispută astăzi pentru că Gloria 
urmează să lntîlnească marți, la 
ora 15. tot la Buzău, ta med 
retur, echipa albaneză Vlasnia 
Skkoder, in cadrul Cupei Bal
canice.

Un singur absent la buzolenl : 
Balaur (două cartonașe).» La 
A.S.A., Soare va Hpsl pentru a- 
celașl motiv. Se anunță, de ase
menea, indisponibilitatea Iul Ilie 
Coste I.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• UNIREA DINAMO FOCȘANI 

— VICTORIA BUCUREȘTI 1—2 
(0—1). Au marcat : C. Rusu (mln. 
75), respectiv Glonț (mln. 25), 
Augustin (mln. 65). Bucureștenii 
au utilizat următoarea formație : 
Eftimescu — Dumitrescu, I. Ma
rin, Săndoi, Vlad — Lala, Aele- 
nel, Augustin — Glonț, lordache, 
Tirchinicl. Au mai jucat 5 Nlțu, 
Custov, Ursu, Nlca șl P. Petre. 
(V. manoliu, eoresp.).

• Pentru medul de fotbal 
Steaua — F.C. Olt, care se dis
pută duminică 23 martie pe sta
dionul din Gheneea, biletele s-au 
pus ta vinzare la casele stadi
oanelor Steaua și Rapid, agenția 
C.N.E.F.S. șl cea din Bd. Schitu 
Măgureanu 3. In ziua medului 
nu se vor vinde bilete la casele 
stadionului.

- tragere excepționala
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EXCURSII

Andi VILARA

în alte partide s-au Irosit goluri 
din cele mai favorabile situații 
de poartă pe care te poate oferi 
fotbalul. Șl avea perfectă drep
tate antrenorul Petre Gavrilă. 
care afirma, in mln. Si s „Pu
team să cfștigăm la scor și me
ritam să obținem o victorie mult 
mal clară decit acest 2—1, dar 
ați văzut cit șl cum s-a ratat. 
Puteam să avem pînă la pauză 
un avantaj substanțial. Nu mai 
spun de ce s-a tntîmpiat tn pri
mele zece minute ale reprizei 
secunde". Despre ocaziile irosite 
am relatat detaliat tn cronica 
partidei. Acum, in „revenirea" 
Ia această partidă, să mai no
tăm două aspecte... contradicto
rii. Primul vizează jocul de an
samblu al echipei. MULT ÎMBU
NĂTĂȚIT față de cel din toam
na trecută șl acest fapt este 
îmbucurător tn perspectiva alcă
tuirii viitoarei selecționate 
U.E.F.A. (următoarele el partide 
Internaționale stnt : 23 șl 15 mal 
In deplasare, cu echipa Uniunii 
Sovietice, 3 sl 5 iunie, tot tn 
deplasare. cu Juniori! ceho
slovaci, intre 7 șl 17 Iulie — 
Turneul Prietenia, in R.D. Ger
mană). AI doilea aspect privește 
comportarea unui Jucător de ex
cepție — arădeanul Negrău. El 
este un real talent al fotbalului 
nostru, un atacant cu o forță de 
pătrundere remarcabilă, cu de
tentă, cu viteză șl șut, dar este 
și foarte nervos. E adevărat, a 
fost de multe ori faultat, a fost 
mereu ținut tn brațe de „omul 
Iul", a fost șicanat permanent 
(acestea se pot intîmpla oricărui 
atacant), dar nici unul dintre 
„argumentele" aduse de el nu-1 
scuză nervozitatea ; nervozitate 
care-i va frlna ascensiunea ta 
fotbalul nostru. Dincolo Insă de 
toate acestea, testul de la Ro
șiorii de Vede al lotului U.E.F.A. 
•87 a fost reușit, extrem de util.

Laurențiu DUMITRESCU

STEAUA ESTE DECISĂ SĂ
(Urmare din pag- t)

Căutind atuurile formației 
campioane în obținerep acestei 
calificări, ne-am reamintit de 
o apreciere plină de înțelepciu
ne a unui mare specialist In 
ale fotbalului : „Spune-mi ee 
mijloc de echipă posezi, ea să-ți 
spun cit valorează ea".

Aplicînd acest adevăr la jo
cul de miercuri, se poate afir
ma, fără teama de a greși, că 
mijlocașii Stelei, în genere, 
s-au impus net în disputa cu 
cvartetul median al Iul Kuusysl 
Lahti, prin travaliu, clarviziu
ne și procedee tehnice adaptate 
fotbalului actual.

„Multe, foarte multe echipe 
și-ar dori mijlocași de talia lui 
Stoica și B513ni“, ne spunea. 
Intre altele, după meci, la ca
binele stadionului olimpic, Pa
trick Urbini, trimisul special al 
ziarului parizian „L’Equipe" și 
al revistei „France Football".

Ziaristul francez remarcase, 
pe bună dreptate, șl „ștofa fină" 
din care este croit Majaru, ieșit 
in prim-planul Întrecerii prin 
cîteva rezolvări de excepție. 
Subscriind la aprecierea de an
samblu a confratelui nostru, 
spre folosul lui Majaru, al e- 
chipei sale, tn ultimă analiză, 
trebuie să spunem că el a cam 
abuzat dacă nu de nurnere per
sonale (întrucît la un med de 
o asemenea mare tensiune nici 
un jucător nu-și permite așa ce
va), oricum de păstrarea inuti
lă a balonului la picior, de In
trări repetate în „dinciuri", u- 
neorl cu doi-trei adversari, care 
l-au defavorizat evident.

Fostul mijlocaș al C.C.A.- 
ului, Emerich Jenei, pe cit de 
sobru In joc, pe atît de util
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DE CE FACE IGNA... TUȘA 
fie foarte atenți la semna
lizările celor de la linie (nu 
cum s-a tntîmpiat In prima 
etapă a returului cînd, la O- 
radea. tușierul M. Stănesca 
a semnalizat prompt un of
said al gazdelor, colegul de 
la centru nu l-a văzut la 
timp, gazdele au marcat, și 
de aid discuții, tensiune pe 
teren și în tribune, pentru

Arbitni noștri au luat un 
start bun tn acest nou se
zon. Cu loan Igna, „mexica
nul". In prim-plan. Ceea ce 
reprezintă o premisă favo
rabilă pentru spectacolul 
fotbalistic. Primele două e- 
tape de campionat ale retu
rului au oferit însă și... cla
sicele excepții. Numai că. 
de data aceasta, cei care 
au creat „probleme" au fost 
tușierii. în prima etapă, un 
arbitru cu vechi. 
state In prima di-1 
vizie. M. Axente, | 
s-a dovedit ne
inspirat la linie, 
tapa următoare. 
G. Macavei avea 
șească și el. In timp __ 
temationalul" M. Salomir a 
demonstrat că la tușă e ne- 
Sregătit. Aceste exemple de 

îceput vin si spun că „li
nia" se face foarte greu, 
dar. tn același timp, atrag 
atenția asupra importantei 
arbitrului de tușă In reali
zarea unui arbitraj de ținu
tă, a spectacolului sportiv. 
Aceste exemple mai vin și 
arată că multi dintre arbi
trii de centru consacrat! nu 
știu să facă linie, pentru 
simplul motiv că unii dintre 
ei tratează superficial dele
garea la tușă, în anumite 
cazuri chiar ca o... retrogra
dare. Optică greșită, din mo
ment ce multi dintre arbitrii 
de centru sînt ddegați pes
te hotare și ca arbitri de 
linie, din moment ce apor
tul arbitrilor de tușă este 
decisiv și în meciurile de 
campionat. Atenția trebuie 
să funcționeze în virtutea 
colaborării obligatorii sta
tuate de regulament. Și ar
bitrii de centru trebuie să

In e- 
tînărul 

să gre
ce „in-

că golul, firesc, nu putea fi ț 
validat). Dar și arbitrii de i

linie trebuie să se 
concentreze la ma
ximum, indiferent 
dacă sînt sau nu 

ai ecusonului 
ei trebuie să-și 

cu maximă a- 
 „____ fă- 

cînd totul pentru a-1 a-
juta pe colegul de la
centru si nu a-i crea proble
me. Pentru unii, delegarea 
lui Ioan Igna tn etapa a 
II-a a returului la... linie a 
părut ciudată. Numai că e 
obligatorie si rodarea la li
nie. din moment ce. în Me
xic. I. Igna va fi. cu sigu
ranță, sî tușier. iar forul In
ternational a solicitat oelor 
38 de cavaleri ai fluierului 
desemnați să asigure ..asis
tența tehnică" a Mundialu- 
lui mexican să se pregă
tească si ca arbitri de cen
tru și de linie. La centru 
sau la tușă, concluzia este 
una singură : arbitrii noștri 
trebuie să facă totul pentru 
a asigura... linia arbitrajului 
modern, intr-o strînsă cola
borare. cu maximă responsa
bilitate. pentru asigurarea 
premiselor unui adevărat 
spectacol fotbalistic.

(S)Q 0

purtători
F.I.F.A. : 
respecte _______
ten (ie responsabilitățile, 

pentru 
colegul

Mircea M. IONESCU

CONFIRME Șl IN SEMIFINALE
formației sale, la vremea res
pectivă, va aduce, sintem con
vinși. corecturile necesare In 
jocul lui Majaru.

★
S-a mai spus și după jocul 

de la București, din 5 martie, 
că Steaua a avut In revelația 
actualei ediții, Kuusysl Lahti, 
un partener de Întrecere mult 
mal incomod decit a fost cu
noscuta Honved Budapesta, e- 
chlpă prezentă cu destui jucă
tori in prima reprezentativă a 
țării, calificată la turneul final 
al C.M. din Mexic, proaspătă 
învingătoare asupra Braziliei. 
Spre deosebire de confruntarea 
de la București, cu Honved, — 
explicau antrenorii Jenei și Ior- 
dănescu această situatie-para- 
dox — în partida susținută, pe 
același teren cu Kuusysi Lahti, 
noi n-am mai reușit să înscriem 
golul , așa-zis de morali fapt 
care a făcut-o pe Steaua să-și 
piardă pur și simplu capul.

Cum s-a văzut limpede și pe 
micul ecran, Steaua a beneficiat 
de ocazii de gol, unele dintre 
ele rarisime, si In partida de 
la Helsinki. De data aceasta, 
pregătită ca pentru un meci 
decisiv, formația noastră cam
pioană a manifestat maî multă 
răbdare. ? construindu-șl victoria 
cu Un plus de luciditate și cre- 
zînd In ea pînă în ultinja cli
pă. „Am intrat pe teren eu fer
ma convingere ne spunea după 
meci inimosul fundaș Bărbu- 
lescu. că mult dorita calificare

CLASA El INTERNAȚIONALĂ
nu ne poate scăpa, chiar dacă 
ne vom vedea nevoiți să susți
nem și prelungirile".

★
A ținut de natura firescului 

faptul că, o dată aflați în a- 
vionul care îi aducea acasă,' 
antrenorii și jucătorii și-au pe
trecut timpul, in exclusivitate,' 
discutînd despre următoarea 
partidă, din semifinalele Cupei 
Campionilor Europeni. Un lucra 
ne-a frapat, mai ales, asistind 
și partidpînd chiar la pasionan
tul colocviu : acela că, învătînd 
din antecedente dintre cele mai 
proaspete, nu s-au mai ma
nifestat preferințe. „Cînd a- 
jungi să alegi intre trei dintre 
cele mai bune echipe europene, 
spunea Jenei, este aproape o 
loterie. Mă conduce spre aceas
tă concluzie chiar și faptul că. 
Înaintea sferturilor de finală, 
putini ar fi văzut eliminarea 
Iui Juventus Torino, campioa
na european^ en titre, echipa 
lui Platini, cel mai valoros fot
balist din lume. Ia ora actuală". 
„Nu ne rămine, a venit antre
norul Iordănescu cu o comple-' 
tare mai mult decit necesară,' 
decit să ne pregătim cu o șl 
mai mare atenție, potrivit ca 
onoarea $1 responsabilitățile 
care decurg din noua noastră 
postură, aceea de echipă intra
tă in elita fotbalului european".

O apreciere lucidă, la care, 
firește, iubitorul de fotbal din 
țara noastră subscrie fără nici 
o reținere.
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PRONOEXPRES - BOX 
FIECARE VARIANTĂ 
- O POSIBILITATE

OBȚINE :
• autoturisme 

1300", la ambele 
ale tragerii

• mari sume de bani
• excursii peste hotare.
Se ciștigă și eu 3 numere 

din 6 sau 8 extrase.
Biletele de 25 lei varianta 

participă la toate cele 6 ex
trageri, cu 
numere.

Sîmbâtă
ULTIMA ZI

un total de 42

22 martie este 
DE PARTICIPARE

%

• Tragerea obișnuită LOTO, 
de astăzi, vineri, 21 martie, via 
avea toc ta București, ta sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu Începere de la ora 16,50. 
Transmiterea desfășurări! trage
rii se va face la radio, pe pro
gramul I, la ora 18,ÎS. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 23, pe progra
mul L precum șl mline, slmbă- 
tă. ta reluare, la ora 8,55, tot pe 
programul I. După efectuarea 
operațiunilor de tragere va ru
la filmul „COPIE LA INDIGO". 
Intrarea liberă.
• ClȘTIGURII.E TRAGERII

EXTRAORDINARE PRONOEX
PRES DIN 3 MARTIE 1386. FA
ZA I — cat. A: 2 var. 25% « 
43.851 lei; cat. B: 1. var. 100% 
a 43.851 lei șl 4 var. 25% a 10.983 
tel; cat. C: 49 var. a 1.790 lei; 
eat. D: 100,25 var. a 875 lei; cat. 
E: 296 var. a 296 lei; eat. F: 
8.937.50 var. a 60 led. FAZA a 
n-a — cat. 1: 3 var. 100% — 
autoturisme Dacia 1300 șl 4 var. 
25% a 17.500 led; cat. 2: 5 var. 
100% a 20.871 led șl 24 var. 26% 
a 5.210 lei; cat. 3 : 96,50 var. a 
2.379 lei: cat. 4 : 343,50 var. a 668 
lei; cat. 5: 910.7S var. a 252 lei; 
cat. 6 : 27.289,50 var. a 80 lei.

FAZA a m-a — cat. G: 2 var. 
25% a 17.500 lei; cat. H: 4 var. 
25% a 2.500 lei; cat. I: 8,75 var. 
a 1.000 lei; eat. J: 30 var. a 200 
tel; cat. K: 70 var. a too lei; cat. 
L: 2.858,50 var. a 80 tel. Auto
turismele „Dacia 1300“ de la cat. 
1 (faza a n-a) au revenit parti- 
dpanțllor DRAGOMIR IOAN-IOAN 
din comuna Armenlș? Județul 
Cara.-Severin, șl VASILE BIDU- 
LBSCU din București.

• ClȘTIGURILE TRAGERII» 
LOTO DIN 14 MARTIE 1986. Cat. 
1: 7 variante 35% a 50.000 lei; cat. 
2: 5 variante 100% a 7.308 tel și 
46 variante 25% a 1.827 led; cat.
3: 22.50 variante a 5.360 tel; cat.
4 : 36,25 variante a 3.327 tei; cat.
5 : 229,25 variante a 520 lei; cat.
6 : 483 variante a 250 tel; oat. X:
2.387.25 variante a 100 led. Re
port la cat. 1 : 121.734 lei. Clștl-
gurile ta valoare de 50.000 lei 
au revenit partldpantilor: Neac- 
șn Dumitru din Leordenl Jud. 
Argeș, Cobanu Victor din Sf. 
Gheorghe lud. Covasna. Istoces- 
cu Ion și Dumitru Gheorghe din 
Craiova. Pascal Beniamin șl Dru- 
mea ton dta București, Șutru Pe 
tre din Popcștl-Leordeni aeeto 
agricol Ilfov.
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Concursul Prietenia la schi alpin

ÎNTRECERI spectaculoase
ÎN CURSA DE SLALOM SPECIAL

SINAIA, 20 (prin teleîon). Joi 
dimiineața, un soare strâluoitor a 
îmbrăcat la mantia de raze calde 
masivul Bucegi, locul 
șurare a Concursului 
Ia schi alpin, la care 
zente tinere speranțe 
lud frumos sport din 
Cehoslovacia, R.P.D. 
Polonia, Ungaria și România.

Organizatorii au creat 
dru sărbătoresc acestei 
gioase competiții și la ora 
concurentul cu nr. 1, cehoslova
cul Adrian Bires a pornit tn 
prima manșă a slalomului spe
cial programat în ziua inaugură
rii ta trecerilo r. Proba băieților 
a fost dominată de schiorii ceho
slovaci, care prin evoluții sigure 
au reușit să ocupe toate locu
rile de pe podiumul de premie
re. Tinerii noștri reprezentanți 
au avut comportări modeste, 
deși, avînd în vedere locul de 
desfășurare din Valea Dorului, 
pe care el s-au pregătit majori
tatea timpului, ar fi trebuit să 
se claseze mal bine...

Disputa fetelor a fost foarte 
frumoasă și spectaculoasă, cu 
atlt mal interesantă cu cît prin
tre protagoniste s-a aflat șl spe
ranța noastră nr. 1, Mihaela Fo
ra. Tînăra sportivă din Sibiu a 
parcurs două manșe foarte bine 
șl puțin a lipsit ca eleva antre
norului Mihai Ungureanu să rea
lizeze o performanță de excepție.

de desfă- prietenta 
sint pre- 
ale aces- 
Bulgaria, 

Coreeană,

un ca- 
presti-

10

In prima manșă, Mihaela a avut 
o ezitare, a pierdut ritmul de 
cobortre și poloneza Seriga It all
ied» a realizat cel mal bun timp. 
In a doua coborîre, * românca a 
.mers" foarte bine, dar polo
neza s-a menținut în apropiere 
cucerind astfel locul I, iar Mi- 
naela Fera. obținlnd un onorabil 
loc secund prin care a devansat 
confortabil concurentele din 
Cehoslovacia șl Bulgaria. Dintre 
celelalte sportive românce o notă 
de trecere pentru Iu di th G6r6g, 
clasată pe locul 5, în timp ce 
Claudia Postolache a constituit 
din nou o neplăcută surpriză.

Mllne (n.r. azi) se dispută, tot 
In Valea Dorului, slalomul uriaș, 
Iar slmbătă „super-uriașul".

REZULTATE — slalom special 
BĂIEȚI : 1. Peter Kunkela 1:26,0», 
2. Adrian Bires 1:2«,16, * “
Dubowski 1:26,2S (toți din Ceho
slovacia) .

3. S tan o

slovacia), 4. Ștefan Alexandrov 
1:27,51, 5. Nikolai Georglev 1:32,05 
(ambii din Bulgaria), 6. Florin 
Țintea (România) 1:35,33. FETE: 
L Seriga Bahleda (Polonia) 
1:32,08, 2. Mihaela Fera (Româ
nia) 1:33,12, 3. liana Pokorbaors- 
ka (Cehoslovacia) 1:34,5S, 4. De- 
slalava Alexandrova (Bulgaria) 
1 :S6,91, . 5. ludtth G&rttg (tRomâ- 
nla) 1:3S,15, 6. Mihaela Nenkova 
(Bulgaria) 1:39,38.

Paul IOVAN

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZAP ADA
KLAGENFURT. Campionatul 

mondial de hochei pentru echipe 
de tineret a continuat cu meciu
rile : Olanda — Italia 4—2 (2—0, 
0—0, 2—2) șl Polonia — Japonia 
3—0 (0—0, 3—0, 0—0). Pentru azi 
sînt programate partidele : Nor
vegia — Olanda, Bulgaria — Po
lonia, România — Italia și Aus
tria — Japonia.

GENEVA. în cadrul Campiona
telor Mondiale de patinaj artis
tic, după desfășurarea programu
lui scurt, în proba individuală 
feminină, 
multipla 
Witt, se află abia pe locul pa
tru, cu mici șanse de a mai pu
tea ajunge în fruntea ierarhiei 
mondiale. Surprinzător, pe pri
mul loc se află americanca Debi 
Thomas care deține un punctaj, 
într-un fel, liniștitor : 1,6 p. Pe 
locurile următoare se află (deo
camdată) : 2. Kira Ivanova
(U.R.S.S.) 3.0 p, 3. Tiffany Chin 
(S.U.A.) 3,2 p, 4. Witt 3,4 p, 5.
Ana Kondrașeva (U.R.S.S.) 4,4 p 
etc. După programul impus, în 
proba de dans conduce perechea 
sovietică Natalia Bestemianova — 
Andrei Bukin, de altfel actuala 
deținătoare a titlului mondial. 
Următoarele două perechi sînt 
tot din Uniunea Sovietică, dar, în 
mod normal, ele nu amenință 
totuși locul deținut de campionii 
lumii, deși Klimova și Ponoma
renko . au avut o evoluție bună.

CALGARY. în meci amical, 
reprezentativa de hochei a Ca-,

nadei a fost întrecută cu 7—3 
(2—0, 0—1, 5—2) de selecționata
Moscovei.

OSLO. Suedezul Oerjan Blom
qvist a cîștigat cursa de 55 km 
fond din cadrul Worldloppet-ului 
fiind înregistrat în 3.08:30. Com
petiția are ca lider final în a- 
cest sezon pe elvețianul Konrad 
Hallenbarter cu 149 p. El este 
urmat de O. Blomqvist cu 135 p 
și Anders Blomqvist cu 128 p.

în proba individuală 
principala 

campioană
favorită. 
Katarina

MECIURI

ECHIPA SCOȚIEI
PENTRU MECIUL

DE RUGBY CU ROMANIA
După cum s-a anunțat, la 29 

martie se va desfășura la 
București meciul-test dintre re
prezentativele de rugby ale 
României si Scoției, una dintre 
cele două recente câștigătoare 
ale Turneului celor 5 națiuni, 
în vederea acestei întîlniri. Fe
derația Scoțiană de Rugby a 
selecționat următorul lot : A.G. 
Hastings — Dunean, D. I. 
Johnston, S. Hastings, Baird — 
Rutherford, Laidlaw — Brew
ster, Deans (căpitanul echipei), 
Milne — Campbell, Paxton — 
Jeffrey, Beattie, Calder. Re
zerve : Rowan, Runciman, Whi
te, S. G. Johnston. Willie, 
Dods. Fată de ultimul joc, eu 
Irlanda, din Turneul celor 5 na
țiuni, a fost retitularizată aripa 
Matt Duncan (accidentat la a- 
cea oră), un jucător rapid șl 
foarte percutant (a înscris ese
uri In partidele cu Țara Galilor 
și cu Anglia).

Ca arbitru al meciului de la 
29 martie va funcționa engle
zul M. Quinttenton.

Moment din meciul de hochei Olanda — Italia desfășurat la 
Klagenfurt. Fundașul olandez Koren il învinge pe portarul 
italian Turchetti. Telefoto : A. P. — AGERPRES

PASIONANTE IN RETURUL
„SFERTURILOR* CUPELOR EUROPENE

Iată-ne în pragul meciurilor 
din semifinalele cupelor euro
pene, programate la 2 și 16 a- 
prilie. Astăzi vom afla progra
mul, în urma tragerilor la sorți. 
Care va fi adversara în C.C.E. 
a reprezentantei țârii noastre. 
Steaua București ? Trebuie să 
subliniem faptul că toate forma
țiile rămase în competiție sînt 
foarte puternice. S.C. Ander
lecht, care a eliminat pe Bayem 
MUnchen, se-anunță o echipă re
dutabilă, fiind lideră în campio
natul Belgiei ; C.F. Barcelona — 
pe locul secund în campionatul 
Spaniei — se poate mîndri cu un

succes remarcabil, datorită faptu
lui că a scos din cursă chiar pe 
deținătoarea titlului, Juventus 
Torino ! I.F.K. Goteborg, califi
cată în dauna scoțienilor de la 
Aberdeen, poate fi considerată, 
pe drept cuvînt, printre forma
țiile cu renume pe continent, cu 
toate că anul trecut a ocupat 
locul secund în campionatul Sue
diei. Se afirmă pe bună dreptate 
că echipa care susține primul joc 
în deplasare este avantajată, pen
tru că știe ce are de făcut pe 
teren propriu, în meciul retur. 
Dar mai sînt și excepții, cum 
a fost, de pildă. Juventus !

START !
lor — Irlanda și Anglia — 
Scoția), 7 februarie (Franța — 
Țara Galilor și Irlanda — 
Anglia), 21 februarie (Anglia 
— Franța și Scoția — irlan
da), 7 martie (Franța — Sco
ția și Țara Galilor — Anglia), 
21 martie (Irlanda — Franța 
și Scoția — Țara Galilor). Ce 
surprize ne va mai rezerva 
această a 58-a ediție ?

GATA DE 
să se di- 
provocate 
Turneului 
5 Națiuni, 

-T-, . internațio
nale de presă au și făcut cu
noscut programul viitoarei e- 
dlții (1987) a acestei impor
tante competiții. Ea va avea 
următoarele date de desfășu
rare : 17 ianuarie (Tara Gali-

UN RECORD APARTE I
Sportivii bulgari, autori ai multor recorduri mondiale, mal 

dețin unul despre care însă se cunosc mai puține amănunte. 
Autorul recordului se numește Radoslav Nikolov și este ju
cător de fotbal. în prezența, bineînțeles, a arbitrilor care 
aveați sarcina să fie un fel de „scoreri44 și a numeroși spec
tatori, Nikolov a lovit mingea cu capul de... 18.1.10 ori (fără, 
evident, ca aceasta să cadă la pămînt sau să fie atinsă ou 
vreo altă parte a corpului). S-a calculat că In acest timp (de 
19# minute) Nikolov a parcurs tn total și o distanță de 17.950 
metri ! Strașnică pregătire fizică, ce mai vorbă !

UN MARE TALENT AL SPRINTULUI

Nici n-au apucat 
minueze ecourile 
de recenta ediție a 
riigbystic al color 
că, lată, agențiile

Tînărul de 19 ani Lee 
McRae, care a cîștigat, vi
neri seara, la Oklahoma City, 
cursa de 55 m (!) din cadrul 
Campionatelor Universitare ale 
S.U.A. a fost înregistrat cu 
timpul de 5,99 s, considerat 
de specialiști ca o performan
ță eu totul remarcabilă. Re- 
veriflcîndu-se

ficare ! Pentru a-i aprecia 
mai corect valoarea rezultatu
lui lui McRae (student la U- 
niversitatea 
ei poate 
eu recordul 
larzi (54,84 
faimosul Cari 
este de 6,02 s. Tocmai de a- 

aceste două sutimi de

Pittsburgh), 
comparat 

60 
de 

care

din 
fi

mondial pe 
m), deținut 

Lewis,

cronome-

pentru o diferență 
o 

un

secundă
de 16 cm constituie, lată, 
mare performanță pentru 
sprinter tînăr ca McRae.

în 
tn

trele s-a constatat că, de fapt, 
timpul său a fost de 6.00 s, 
făctndu-se, din punct de ve
dere statistic, cuvenita recti-

RECOMPENSA PERSEVERENȚEI...
Ctalietul sovietic Andrei Vedernikov este binecunoscut 

arena internațională, mal ales după comportarea avută 
anul 1901. cu ocazia Campionatelor -Mondiale găzduite in Ceho
slovacia. Șl totuși, deși este de cițiva ani in prima linie a 
ciclismului. Vedernikov n-a fost și campion al Uniunii So
vietice dedt abia anul ' * ' .
KutMșev a câștigat campionatul unional de fond, desfășurat 
pe șosele din Crimeea.

TENIS, HOCHEI Șl GOLF

trecut, tn 1985, acest alergător din

După cum transmite A.F.P., 
la Greenwich (Connecticut), în 
cadrul unul meci de hochei 
pe gheață 1a care au luat 
parte două echipe alcătuite 
dtn foști jucători de marcă 
dki „National Hockey League*4, 
în echipa locală a evoluat și... 
Ivan Lendl, tenismanul nr. 1 
al lumii, bun cunoscător însă 
șl al acestui sport, știind să 
mînuiască crosa cu aceeași

dexteritate ca și racheta. De 
altfel, în acest joc. încheiat 
ou scorul de 8—7, el a înscris 
ultimele două goluri ale for
mației din Greenwich, cîștigă- 
toare a partidei. Așadar, în 
afara tenisului, care-i absoar
be majoritatea preocupărilor. 
Lendl practică, ocazional, ho
cheiul pe gheață dar șl gol
ful, sport pentru care, se 
spune, are aptitudini.

OL1MPISMUL Șl ARTA
Potrivit tradiției, și în vara acestui an. în vechea Olympia, 

se vor ține lucrările unei nod. sesiuni a Academiei Olimpice 
Internaționale. Cea de a 26-a 4—
noada 3—18 iulie.

în cadrul temei generale, 
acesta a 
Auditori 
seria de 
oe derivă

ft

s

consacrate 
specială 
vor fi chemați să 

temei și să dezbată
fost reținută tema 

din lumea întreagă 
conferințe dedicate 
din ea.

CENTRE REGIONALE DE COOPERARE 
ȘI DEZVOLTARE

„Olimpismului", anul 
.Olimpismul și arta", 

urmărească 
problemele

La Bahrein, în Emiratele 
Arabe Unite, funcționează de 
anul trecut primul centru 
regional internațional de coo
perare și dezvoltare a vole^ 
iuluL Rezultatele primului an 
de activitate sînt foarte pro
mițătoare. în 1986, asemenea 
centre vor mai fl organizate 
la Canberra (Australia), la 
Caracas (Venezuela), la Oslo

Rubrica

A VOLEIULUI
(Norvegia) și la 
nisia). în aceste 
avea loc cursuri 
zare pentru antrenori, arbitri 
și organizatori de competiții 
voleibalistice. Fiecare astfel 
de centru va beneficia de un 
serviciu de studii și documen
tare privind feluritele aspecte 
ale acestui sport cu o răs- 
pîndire tot mai largă în lume.

realizata de Romec VIL ARA

Tunis (Tu- 
centre vor 

de speeiali-

-

Ixi Cupa Cupelor un scor neo
bișnuit, în meciul dintre Bayer 
Uerdingen și Dynamo Dresda 
(7—3), după ce la pauză condu
ceau oaspeții cu 3—1, care cîști- 
gaseră și prima manșă, cu 2—0 
(în momentul 
de 5—1 pentru Dynamo!). Bayer 
a _____ 1 ___-
mal puțin de șase' goluri ! Di
namo Kiev 
o formație .__ ____
exclus ca ea să cîștige trofeul. 
O surpriză poate fi considerată Și . ...
de 
se 
campionatului actual.

acela scorul era

marcat după pauză
s-a dovedit din 
excelentă și nu

nu
nou 
este

eliminarea formației Benfica 
către Dukla Praga, care nu 
află în plutonul fruntaș al

AGENflI DE PRESĂ DESPRE CALIFICAREA ECHIPEI STEAUA
„ASSOCIATED PRESS44 : 

jucătorilor de 
s-a spulberat 
pe Stadionul 
sinki, cînd 
Steaua București 
învingători cu 
Fotbaliștii români s-au dovedit 
superiori tehnic și tactic, doml- 
nînd jocul șl obligîndu-I pe

? Visul 
la Kuusysi Lahti 
miercuri seara 

Olimpic din Hel- 
fotbaliștii de la 

au terminat 
scorul de 1—0.

portarul Korhonen la numeroase 
intervenții 
După 176 
(în prima 
scorul 
română a realizat o victorie me
ritată, demonstrînd un potențial 
de Joc mal bun în ambele 
partide44.

de ultim 
minute de 
manșă la 

fusese egal),

moment, 
egalitate 

București 
echipa

„FRANCE PRESSE* 
liștii români s-au impus 
justețe în meciul disputat 
Helsinki cu formația finlandeză 
Kuusysi Lahti, obținînd victoria 
și totodată calificarea datorită 
golului înscris de Pițureă cu 
patru minute înaintea fluierului 
final44.

„ Fotba- 
de 
la

In Cupa U.E.F.A., i dra
matic între belgienii de la Wa- 
regem și Hajduk Split, decis în 
favoarea gazdelor abia în urma 
loviturilor de la 11 metri. Rezul
tate interesante s-au înregistrat 
și în alte două meciuri : Neu- 
châtel Xamax — Real Madrid 
2—0, după ce medrilenii au cîști
gat prima manșă cu 3—0. Este 
adevărat, că Real nu a prea for
țat ritmul, primind al doilea gol 
în ulțimele secunde de joc. tn 
orice caz, Neuchâtel s-a prezen
tat bine în actuala ediție a com
petiției, fapt dovedit și în cam- 
plonatfc, unde se află acum pe 
primul loc. Interesantă a fost și 
întîlnlrea Nantes — Internazio- 
nale (3—3), datorită. în special 
numărului mare de goluri în
scrise.

Ion OCHSENFELD

Frimann (Anderlecht) în
scrie un gol in poarta lui 
Pfaff (Bayem)

Telefoto : 
AGERPRESA. P.

STENOGRAMA MECIURILOR

' C.C.E.: • S.C. Anderlecht
, (2—0). In tur 1—2. S-a calificat S.C. __
• Au asistat 42 000 de spectatori. A arbitrat
J (Spania). Au înscris: Scifo (mLn. 38) și 
, (min. 45). Andertecht a aliniat formația: 
i — Peruzovici (De Groote), Bemol, Scifo,
• — Vercauteren. Vandereycken, Frimann, __

bergh — Olsen. Lozano • Juventus Torino — ___
, Barcelona 1—1 (1—1). In tur 0-1, S^a calificat C.F.
■ Barcelona. Au asistat 62 000 spectatori. A arbitrat
> Keizer (Olanda). Au marcat: Archibald (min. 31)
[ pentru oaspeți, respectiv Platini (mim. 45). Echipa
i calificată a aliniat formația: Urruti — Gerardo, Ju-
i llo Alberto. Victor (Fradera), Mlgueili — Alesanco

Esteban, Moratalla, Carrasco — Archibald (Marcos), 
Caldene. • I.F.K. Gttteborg — F.C. Aberdeen 0—0. 
în tur 2—2. Echipa suedeză calificată în urma go
lurilor marcate în deplasare. Au asistat 44 000 de 
spectatori. A arbitrat Wohrer (Austria),

, CUPA CUPELOR: • Bayern Uerdingen — Dyna-
i mo Dresda 7—3 (1—3 !), In tur ♦—Jt S-a calificat

Bayern Miinchen 2—0 
Anderlecht. 

Martinez 
Frimann 

Vekeman 
Andersen 
Van.de n- C.F.

Uerdingen. Au asistat 17 000 de spectatori. A ar
bitrat Nemeth (Ungaria). Au înscris pentru gazde 
Funk el (min. 13, 57 și 79), Gudmundsson (mLn. 62), 
Schafer (min. 66 și 87), Klinger (min. 78), res
pectiv Minge (min. 1), Lippmann (min. 35), Bom
mer (mim. 42) • Atletico Madrid — Steaua Roșie 
Belgrad 1—1 (1—0). în tur 2—0. S-a calificat Atletico 
Madrid. Au înscris: Marina (min. 8), respectiv 
Djurovici (min. 82) A arbitrat Valentine (Scoția) 
• Benfica Lisabona — Dukla Praga 2—1 (2—0). In 
tur 0—L S-a calificat Dukla Praga, datorită golului 
înscris în deplasare. Au asistat 120 000 de specta
tori. A arbitrat Klrschen (R.D. Germană). Au în
scris: Carlos Manuel (min. 19), Manniche (min. 36, 
din 11 m), respectiv Korejcik (min. 57) • Dinamo 
Kiev — Rapid Viena 5—1 (4—1). în tur 4—1. S-a 
calificat Dinamo Kiev. Au asistat 110 000 spectatori. 
A arbitrat Bridges (Țara Galilor). Au marcat: Ia- 
remcluk (min. 7 șl 32), BeFanov (min. 13 — din 
penalty), Blohln (min. 43); Evtușenko (min» 79)., 
respectiv Halilovici (min. 27).

CUPA U.E.F.A.: 
după prelungiri și
In tur 0—1. s-a 
minute, Waregem 
cat de Mutombo 
tatori. A arbitrat 
— Internazionale L 
cat - Internazionale. 
arbitrat Galler (Elveția). Au înscris:
(min. 9), Halilhodzici (miin. 36 — din llm». Le Rotire 
(min. 41), respectiv Altobelli (min. 32 și 65), Brad» 
(min. 59 — din 11 m) • Neuchâtel Xamax — Real 
Madrid 2—0 (1—0). “ - - -
Madrid. Au asistat 
Tritschler (R.F.G.), 
și Jacofracci (min.
Lisabona 2—0 (2—0). In 
Koin, Au asistat 37 000 
sarin (Italia). Au înscris: Klaus Allofs (min, 
Bein (min. 37).

• Waregem — Hajduk Split 6—5, 
executarea loviturilor de la li m. 
calificat Waregem. După 90 de 

conducea cu 1—0, prin golul mar- 
(min. 61). Au asistat 15 000 spec- 

Santos (Portugalia) • F.C. Nantes 
3—3 (3—1). In tur 0—3. S-a calif -

Au asistat 44 000 spectatori. A
Der Zakarian

In tur 6—3.
25 000 spectatori.
Au
W)

S-a calificat Real 
•A arbitra! 

înscris: Stielike (min. 10? 
• F.C. K&ln — Sporting 
tur 1—1. S-a calificat r * 
spectatori. A arbitrat Ca-

*“7> <
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