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Astăzi și miine, etapa a 20-a in Divizia A de fotbal

„CAPETELE Of AFIȘ-: MECIURILE SPORTUL STUDENTESC-
UNIVEBSITAEEA CRAIOVA $1 CHIMIA - DINAMO

• In „Regie" o partidă de mare tradiție ți echilibru • „Poli" primește vizita revelației sezonului : 
Petrolul • La Bacău o dispută interesantă ți atractivă • Pot spera piteștenii să revină cu un 
punct de la Oradea ? • In Giulești, misiune grea pentru Rapid : sosește Corvinul • O întrecere

PROGRAMUL ETAPEI
I ACTĂ71 ' tASTĂZI

București :

CLASAMENTUL

mult așteptată la Rm. Vilcea : 
intilnirea cu Dinamo • Miine, 
Steaua apare, in campionat, 
în postura de semifinalistă a 

Cupei Campionilor Europeni

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

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

Timișoara : 
Bacău : 
Oradea : 
București :

Rm. Vilcea :
MIINE
București :

SPORTUL STUDENȚESC - UNIV. CRAIOVA 
(Stadionul Sportul ■ - -

POLITEHNICA
SPORT CLUB
F. C. BIHOR
RAPID

(Stadionul Giulești)
CHIMIA

Studențesc)
- PETROLUL
- VICTORIA
- F. C. ARGEȘ
- CORVINUL

STEAUA
(Stadionul Steaua)

Toate partidele vor tncepe la ora ÎS.

- DINAMO

F. C. OLT

Cîștigătorul probei individuale 
a Campionatelor Internațio
nale de spadă ale României, 
ediția 1986, este Nicolae Bo- 
doezi. Intr-un asalt final 
de o mare frumusețe, repre
zentantul nostru a reușit 
să dejoace toate intențiile ad
versarului său, rutinatul spa
dasin polonez Robert Fcliciak, 
un nume cu rezo
nanță în scrima 
internațională, de 
două ori cam
pion mondial de 
tineret și cîști- 
gător ai uneia din 
edițiile Cupei 
Mondiale. Bodoczi 
și-a studiat în
deaproape adver
sarul, a stat per
manent în „plasa" 
sa, pînă la 9—9, 
apoi a punctat de
cisiv cea de a 
10-a tușă. Ii mai 
trebuia una. Cea 
care a urmat, a 
fost o paradă- 
riipostă ratată de 
puțin. Suficient 
pentru a-1 tri
mite în defensivă 
pe Feliciak, care 
la un nou atac al 
lui Bodoczi n-a 
găsit soluții de 
a-1 para. Și ast
fel reprezentan
tul nostru și-a apropriat vic
toria, cu 11—9, în aplauzele 
spectatorilor. Pînă la acest a- 
salt, Bodoczi a avut, de a- 
semenea. o comportare bună, 
dispunînd în eliminările di
recte, mai întîi, de Rudolf 
Szabo (cu 10—9) și apoi de 
Kuhnemund (R.D.G.) cu 10—5.

In finala de 8, în care a ocu
pat poziția a 4-a, el a tre
cut cu brio de cubanezul Car
los Pedroso (10—8). după a- 
ceea și de bulgarul Filip Șa- 
banski (10—6).

Turneul final consemnează 
pe locul 3 pe Filip Șabanski s 
10—9 cu Piotr Sozanski (Polo
nia).

Un frumos asalt surprins in timpul pasio
nantelor întreceri ale „internaționalelor" 

Foto : Iorgu BĂNICA

Meciurile F.C.M. Brașov — „Ua Cluj-Napoca (1—0) și Gloria 
Buzău — A.S.A. Tg. Mureș (1—1) s-au disputat la 16 martie 
și, respectiv, ieri.

(In pag. a 3-a, cronica partidei Gloria Buzău — A.S.A. Tg. 
Mureș). . i

în turneul final s-au mai 
aflat alți doi spadasini români. 
Felix Nicolae și Mihai Popa. 
Amîndoi au avut un start 
foarte bun. în eliminările di-

Tiberiu STAMA

(Continuare ‘n pao •> 4-a)

Tragerea la sorți a meciurilor 
din semifinalele C. C. E. la fotbal

STEAUA — ANDERLECHT
(Amănunte in pag. a 4-a)

Turneul International de box „Centura de Aur"

UN UTIL TEST ÎNAINTEA CAMPIONATELOR MONDIALE
• Luni, prima reuniune • Numeroși pugiliști dornici de afirmare

Campionatul European de șah pentru junioare

SUCCESE ALE SPORTIVELOR NOASTRE
BĂILE HERCULANE, 21 (prin 

telefon). Runda a 10-a din ca
drul Campionatului Euro
pean de șah pentru junioare a 
consemnat un triplu sucoes 
al sportivelor noastre : Bă- 
dulescu a cîștigat (în 31 de 
mutări) Ia Abraham, Boicu a 
trecut și ea de Sziva (in 24 de 
mutări), in timp ce Nicoară, 
de asemenea, foarte repede (27 
de mutări) s-a impus în fața 
lui Coull.

în celelalte partide : 
Matveeva — Szlralka 1—0 și 
Peiceva — Markov 0—1. La 
ora transmisiei se jucau 
partidele Polakova — Madl 
(ițltima, în avantaj) și Tra
bert — Drewes (poziție apro
ximativ egală).

In urma acestor rezultate, 
clasamentul s-a modificat

din nou, astfel : 1. Matveeva
8 p., 2. Madl 6,5 p (1), 3. BA- 
DULESCU 6,5 p„ 4. Markov 6 
p., 5—7. Sziva, Peiceva, Sztral-
ka 5,5 p., 8—9. Trabert, Pola
kova 5 (1), 10. Boicu 5 p„ 11. 
Nicoară 4,5 p., 12. Drewes 3 
(1). 13—14. Abraham, Coull 1 p.

In runda a 11-a se vor juca 
partidele ; Markov — Polako- 
va, Nicoară — Peiceva, Boicu
— Coull, Bădulescu — Sziva, 
Sztralka — Abraham, Drewes
— Matveeva si Madl — Tra
bert.

în Turneul internațional re
zervat senioarelor conduce 
V'iorica Ionescu cu 7 p. urma
tă de Marina Pogorevici cu 
5,5 p. și Gabriela Olteanu 
cu 5 p.

P. ȘTEFANOV 
maestru internațional

luni la ora 17,30 pe ringul de 
la Palatul Sporturilor și Cultu
rii. Timp de o săptămînă, iubi
torii sportului cu mănuși din* 
Capitală ii vor putea vedea e-

Doar o singură zi ne mai 
desparte de primul gong al ce
lei de a XV-a ediții a Turneu
lui Internațional de box „Cen
tura de Aur" care va începe

Printre vedetele actualei ediții, 
unul dintre campionii mondiali 
de tineret, „semlmlflocM* bul

gar Anghel Stoianov (dreapta) 
Foto: Aurel D. NEAGU

voluînd, in compania oaspeților 
de peste hotare, pe cei mai 
buni boxeri români ai momen
tului. Așa cum am anunțat, a- 
lături de campionii naționali va 
concura și o grupă numeroasă 
de tineri dornici să atragă asu
pra lor atenția selecționerilor. 
Dintre cei șase cîștigători ro
mâni ai „Centurii de Aur" de a- 
nul trecut, la startul actualei 
ediții se vor prezenta doar 3. 
Este vorba de campionul „coco
șilor" Relu Nistor, „pana" Ni
colae Talpos și „ușorul" Dra- 
gomir Ilie, acesta din urmă, se 
pare, veteranul competiției, 
marele favorit al publicului ani 
la rînd.

Ca și la edițiile anterioare 
ale întrecerii, una dintre cele 
mai redutabile formații va fi

Petre HENȚ
(Continuare in pap 2-3)

„Concursul Prietenia" la schi

Sapiămina viitoare, o gală rugbystică de mare interes ÎNTRECERI VIU DISPUTATE, PURI IC NUMEROS
ROMÂNIA-SCOȚIA, PENTRU A DOUA OARĂ LA BUCUREȘTI

Mircc-i ParascuLv balonul), exemplul deci
ziei cu care au jucat „tricolorii" în ultima, 

confruntare cu Scoți-a (scor 28—22)

Calendarul international 
i-a hărăzit XV-lui Româ
niei să întîlnească în de
curs de două săptămîni 
pe două dintre reprezen
tantele de frunte ale „înal
tei societăți" rugbystice : 
echipele Scoției și Franței, 
care nu sînt altele decît 
cîștigătoarele, ex-aequo. 
ale celei de a 57-a ediții 
a Turneului celor 5 na
țiuni. „Tricolorii" vor juca 
mai întâi la București — 
sîmbăta viitoare — cu Sco
ția, o partidă a cărei pro
gramare (prevăzută în pro
tocolul stabilit de Interna
tional Board, în înțelegere 
cu Federația Română de 
Rugby), tinde a deveni 
tradițională. Apoi se vor 
deplasa la Lille, spre a se 
confrunta cu XV-le Fran
ței în cadrul importantei 
competiții organizate de 
F.I.R.A. pentru echipele 
continentale, ce capătă cu 
fiecare an ce trece tot mal 
mult contururile unui 
campionat european. Dar 
despre acest al doilea 
meci vom mal avea oca
zia să vorbim...

Să ne întoarcem, așa
dar, la proximul joc cu 
Scoția, în jurul căruia s-a 
stîrnit un mare interes. 
Și pe bună dreptate. Cum 
scriam, rugbyștii din „re
prezentativa ciulinului" 
(numiți astfel după em
blema care figurează pe 
tricourile naționalei sco
țiene) au o greutate apar
te în lumea sportului cu 
balonul oval. Să nu uităm 
că, după englezi, ei au 
fost primii care au adop
tat „noul sport", pășind 
in arena internațională 
încă din secolul trecut, 
mai exact în 1871, data 
primului meci internațio
nal în-bre Anglia — se pu
tea altfel? — și Scoția. Au 
cîștigat outsiderii, adică 
scoțienii (un eseu și o l.p., 
față de doar un eseu de 
partea englezilor!). Meciul 
a avut loc la Edinburgh. 
Iar acum exact 100 de ani 
rugbyștii scoțieni cîștigau 
— la egalitate cu Anglia

Dimitrie CALLIMACHI

SINAIA, 21 (prin telefon), 
în ziua a doua a „Concursului 
Prietenia", găzduit de țara 
noastră, vremea s-a menținut 
din nou frumoasă. Cursa de 
slalom uriaș disputată în 
două manșe a avut loc pe 
cunoscuta Vale a Dorului.

întrecerea fetelor a fost 
urmărită cu deosebit interes de 
un public numeros și entuziast 
care, la fel ca cei din apro
pierea tinerelor noastre spe
ranțe. au așteptat ca Mihaela 
Fera să reediteze evoluția dă--

tătoare de speranțe din cursa 
de slalom special cînd a cuce
rit o prețioasă medalie de ar
gint. De data aceasta cea 
mai bună schioare a noastră 
la această oră nu a mai reu
șit să se claseze în primele 
locuri deoarece la o schim
bare de pantă Mihaela a a- 
vut o ezitare care a costat-o 
sutimi importante în eco-

Paul iOVAN

(Continuare în pag a 4-a)

Azi și miine, reprezentantele noastre susțin impor
tante meciuri în cupele europene de handbal

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : semifinală (feminin)
ȘTIINȚA BACĂU - BUDUCNOST TITOGRAD (Iugoslavia) 

Sala Sporturilor din Bacău, duminică ora 10
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: sferturi de finală (masculin)

I. K. REDBERGSLIDS (Suedia) - STEAUA 
La Goteborg, sitnbătâ ora 14,30 (ora Bucureștiului)

CUPA CUPELOR : sferturi de finală (masculin)
H.C. MINAUR BAIA MARE - H.K. DROTT HALMSTAD (Suedia) 

Sala „Dacia* din Baia Mare, duminica ora 17

(Continuare in pag 2—3)



întrecerile continuă sîmbătă fi duminică
A continuat, in bazinul Fio* 

țeasca din Capitală, cei de ai 
doilea turneu al întrecerii pen
tru locurile 1—C în Divizia A de 
polo, ieri fiind o „zi lungă", cu 
două etape în program.

alIn cei mai frumos meci 
jeuniunii de dimineață, DINAMO 
— STEAUA 8—7 (2—2, 1—0, 4—1,
1— 4). Start viguros al liderului,
2— 0, replică promptă, 2—2. Du
pă care a început „sarabanda** 
ratărilor, atît de mari și de mul
te dt pentru patru-cinci partide. 
Au ratat și dinamoviștii, dar au 
ratat mai cu seamă tinerii Ste
lei. Harnici, înotînd iute, apă- 
rlndu-se în general atent, aceș
tia din urmă au părut, pur și 
simplu, uluiți în fața porții lui 
Diaconu — aflat, ce-i drept, în 
formă mare —, Îndeosebi după ce 
fostul lor... coechipier a parat 
penaltyul executat de Ghiță. Din 
min. 12,51. echipa din Șos. ștefan 
cel Mare a luat avantaj, ajun- 
gînd și la trei sau chiar patru 
goluri diferență în repriza a 
treia, materia-lizîndu-și astfel su
perioritatea de ansamblu, chiar 
dacă între timp și celălalt por
tar, P. Lisac, a apărat un „4 m" 
al lui Hagiu. Ultimul sfert al în
tâlnirii nu a consfințit 
dinamovistă. formația 
de Gh. Zamfirescu 
neașteptat, strîngînd 
pînă la limită, fără a 
piedica însă victoria, meritată, a 
7-lui condus de I. Capșa. Autorii 
punctelor: Hagiu 4. Rus, Găvruș,
S. Popescu, Ciobăniuc (D), Ghi
ță, Vamoș, Malecu, B. Tufan, 
Nuțu, Geantă, Grancerof. Au 
condus R Timoc — R. Nichita.

detașarea 
antrenată 
revenind 

rezultatul 
putea im-

VOINȚA — CRIȘUL 8—14 (3—4, 
3—2, 0—4, 2—4). Succes logic, du
pă două reprize egale. Au mar
cat Colceriu 4, Muznai 4 (V),
Gordan 6, Costrăș 3, Garofeanu 
2, Illes, Pantea, Kiss. Arbitri: V. 
Goian și B. Băjenaru.

PROGRESUL — RAPID 8—11 
(1—3, 1—3, 3—3, 3—2). învimgă-
toarea s-a conturat de la bun

„CENTURA DE
(Urmare din pag 1)

echipa Cubei. Dintre boxerii 
cubanezi care au participat cu 
rezultate excelente la turneele 
internaționale desfășurate de 
curînd în Bulgaria și R. D. 
Germană, antrenorul Alcides 
Sagara va forma o selecționată 
pentru Centura de Aur de la 
București. Așteptăm, desigur, cu 
mare interes reîntîlnirea cu bo
xerii cubanezi. Ultimele ediții 
ale turneului nostru internațio
nal de box au scos în evidență 
clasa ridicată a pugiliștilor din 
R. P. Mongolă. Ei vor fi pre- 
2ienți si de această dată pe 
ringul „centurii". Vedetele for
mației mongole sînt Z. Zeren- 
jam — campion al țării sale la 
categoria semimuscă, A. Zeren- 
dorsch — campion la „cocoș" în 
anii 1985 și 1986 și „semiușo- 
rul" E. Nerguin, care s-a clasat 
recent pe primul loc la Turne
ul Internațional de Box de la 
Halle (R.D.G.), după o suită de 
4 meciuri cîștigate, printre care 
și o surprinzătoare victorie în

FINALISTELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 21 (prin te

lefon). Pe patinoarul artificial 
din localitate s-au încheiat în
trecerile preliminare ale „Cupei 
României**. Pentru faza finală a 
competiției, desfășurată sub e- 
gida „Daciadei**, s-au calificat 
echipele Viitorul Gheorgheni (în
vingătoare în toate cele cinci 
partide susținute), Dunărea Ga
lați, IMASA Sf. Gheorghe și ASE 
Construcții București, la ultimul

MODIFICĂRI ÎN CALENDARUL 
COMPETIȚIONAL DE LUPTE

In calendarul competițional 
al Federației de Lupte au inter
venit două modificări : finalele 
Campionatelor Republicane in
dividuale de lupte greco-roma- 
ne (juniori) vor avea loc la 
Lugoj (4—6 aprilie), iar fina
lele Concursului Republican al 
speranțelor olimpice, tot la 
„greco-romane", se vor desfă
șura la Pitești (18—20 aprilie). 

DE LA I. D. M. S
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați 

că numai pînă la 31 martie 1986 se pot transfera la auto
turismul OLTCIT CLUB cumpărătorii care au depus banii 
la C.E.C. în cont pentru autoturism, anterior datei de 30 
iunie 1983.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la ma
gazinul auto I.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor nr. 
24, sector 6, telefon 78.26.46 — interior 153 sau 152.

Livrarea autoturismelor OLTCIT CLUB se face de la ma
gazinul auto I.D.M.S. Craiova, imediat după efectuarea în- 
•crierii prin transfer.

început, entar dacă Progresul a 
echilibrat disputa ta jumătatea 
a doua a partidei. Au înscris 
Dingu 3, I. Ionescu 2, Mu$at, 
Crețu, Neagoe (P), E. Ionescu, 
3, Iile 2, Floiincescu 2, Arsene, 
Angelescu, R. Tufan, Jianu. Au 
condus A Gere — V. Median.

După-amiază, derbyul CRIȘUL 
— RAPID s-a încheiat cu o neaș
teptat de categorică victorie ară
deană : 13—5 (2—0, 3—2, 4—1, 4—2). 
După cum evoluaseră cu 24 de 
ore înainte, dnd au smuls un 
spectaculos egal dinamoviștilor, 
feroviarii erau considerați în store 
de o surpriză. Dar emoția, fireas
că, a antrenorului bihorean I. A- 
lexandrescu din preajma partidei 
s-a risipit treptat, pe măsura 
scurgerii timpului de joc, în apă 
fiind, parcă, o singură echipă, 
căreia îi reușea (aproape) totul, 
în vrem** ce campionii se apărau 
exact și construiau faze gîndite, 
eficiente, Rapidul semăna cu un 
boxer care numai recepționează, 
stoic, loviturile, arătîndu-se de
parte de viguroasa formație de 
joi, primind o usturătoare înfrîn- 
gere, de proporții al căror pre
cedent a trebuit căutat multă 
vreme... Au marcat Costrăș 3, 
Fejer 3, Gordan 2 Raț, Kiss, Făr- 
cuță. Pantea, G. Indig (C), Lu- 
pescu 2, E. Ionescu 2, Arsene. 
Au cot: dus autoritar R. Nichita 
și R. Timoc.

DINAMO — VOINȚA 20-8 (6-1,
3—2, 4—2, 7—3). Scorul turneului, 
edificator pentru diferența de 
valoare tntr-un meci în care Ha
giu a înscris 8 goluri, Ciobăniuc 
5, Ardelean 2, Cr. Dan 2, Zaha
ria 2, Ș. Popescu 1, pentru clu
jeni punctînd Colceriu 5, Pop, 
Sebok, Muznai. Arbitri : V. Go
lan — B. Băjenaru.

STEAUA — PROGRESUL 10—10 
(2—2, 2—2. 6—2, 0—4). Primele 14 
minute au stat sub semnul echi
librului, pentru ca următoarele 
două „sferturi" să albă aspecte 
diametral opuse : in mln. 20,32

AUR" LA BOX
fața campionului mondial A- 
dolfo Horta (Cuba). Redutabilii 
boxeri sovietici nu vor lipsi nici 
ei de la această ediție a „Cen
turii de Aur". Ei vor avea cîte 
doi reprezentanți la categoriile 
semimuscă (Styuda, Kirilovici) 
și semimijlocie (Kobilaitski, 
Svacika) și cîte un concurent 
la categoriile ușoară (Riumin) 
și grea (Lukstin). A sosit la 
federația noastră de speciali
tate șl lista sportivilor turci pe 
care îi vom vedea în întreceri. 
Cei mai cunoscuți sînt V. Tutuk 
(semimuscă), C. Oner (cocoș), 
V. Osnoy (semimijlocie) și L. 
Canbaki (mijlocie), participant 
la ultima ediție a Campionate
lor Europene. Oaspeții de peste 
hotare sînt așteptați să soseas
că în cursul zilelor de azi și de 
mîine. La București se vor reu
ni astfel numeroși boxeri valo
roși, care vor lupta pentru 
„centurile de aur" ale marelui 
nostru turneu international de 
box, pentru un loc în echipa ță
rii lor rare va participa la 
Campions tele Mondiale din lu
na mai. .

ofe- 
sin- 
for-

zi :

act al întrecerii (programat la 
București, între 23 și 28 aprilie) 
luînd parte șl echipele din grupa 
valorică A : formațiile bucu- 
reștene Steaua și Dinamo, ca și 
echipele Sport Club și Progresul 
din Miercurea duc.

Ultima rundă a fost ceva mai 
liniștită sub aspect disciplinar, 
în cele patru jocuri dictîndu-se 
doar 94 de minute penalizare 
față de... exact dublul în etapa 
precedentă. Cupa Fair-Play, 
rită de Consiliul județean al 
dicatelor Harghita, a revenit 
mației Dunărea Galați.

Rezultatele din ultima 
TIRNAVA — PETROLUL 13—0 
(5—0, 5—0, 3—0). Joc la discreția 
învingătorilor, Petrolul compor- 
tîndu-se foarte slab. Z. Laszlo a 
marcat 3 goluri. METALUL RĂ
DĂUȚI — ELECTROMUREȘ 4—3 
(3—0, 0—2, 1—1). Partidă bună 
pe întregul ei parcurs. Au mar
cat : Coca 2, Halus, Sfichi (M), 
Szentes 2, S. Andras (E). IMASA 
— ASE CONSTRUCȚII 5—3 (3—1,
2—2, 0—0). Meci foarte disputat, 
în care victoria a revenit for
mației care s-a apărat mai bine. 
Au marcat : Columban 3, Csiszer, 

Steaua conducea cu cinci goluri, 
iar ultima repriză a adue o re
venire in trombă a partenerei, 
care a obținut, spre surprinderea 
asistenței, egalitatea 1 Jucătorul 
„numărul 1" al lnttlnlril a fost 
dotatul Dingu, autor a opt din 
cele zece goluri ale Progresului. 
Au mai marcat Geantă 3, Fruth 
2, Duculcț 2, Ghlță, Nuțu, Malecu 
(S), I. Ionescu 2. Au 
Median și A. Gere.

condus V.

Rapid — 
Progresul, 

de

Azi, de la ora 15
Voința, Dinamo — _
Crișul — Steaua; duminică, 
la ora 8,30: Progresul — Voința, 
Rapid — Steaua, DINAMO — 
CRIȘUL.

Geo RAEȚCHI

De azi pînă miercuri, la Calați și Bacău

DIVIZIA A DE VOLEI (f)
începînd de astăzi se vor des

fășura, timp de cinci zile, în 
orașele Galați și Bacău, tur
neele cu nr. 5 ale Diviziei A 
feminine de volei.

Va fi interesantă de urmărit, 
în prima grupă valorică (1—6), 
lupta dintre pretendentele la 
titlu : Universitatea CFR Craio
va și Dinamo, campioana „en 
titre“ (care a avut o revenire 
puternică în precedentele tur
nee, apropiindu-se la un singur 
punct de fruntașa actualei se
rii), cărora li se adaugă acum 
și echipa gazdă, CSU, la trei 
puncte de lider. Turneul al 
5-lea pornește de la situația 
următoare : 1. Universitatea
51 p, 2. Dinamo 50 p, 3. CSU 
48 p, 4. Flacăra Roșie 41 p, 5. 
CSM Libertatea 40 p (48:64), 6. 
Farul 40 p (43—69).

în grupa a doua valorică 
(locurile 7—12) se prevăd dispu
te îndîrjite, nu mai puțin de 
patru echipe fiind amenințate 
cu retrogradarea în Divizia B. 
înaintea penultimului turneu 
(ultimul va avea loc la Rm. 
Vîlcea), echipele ocupă poziții-

INTENSĂ ACTIVITATE LA POPICE
întrecerile campionatului Divi

ziei A de popice programează azi 
jocurile etapei a xm-a, urmînd 
ca săptămîna viitoare să se des
fășoare încă două etape : 
miercuri 26 martie — etapa a 
XlV-a și sîmbătă 29 martie — 
etapa a XV-a. Deci, va fi o săp- 
tămînă plină, eu trei jocuri pen
tru fiecare divizionară.

Din etapa de azi cele mai in
teresante partide se anunță a fi 
cele dintre : Metrom Brașov — 
Gloria București, Voința Timi
șoara — Hidromecanica Brașov, 
Voința Tg. Mureș — Voința O- 
radea și Rapid București — Vo
ința Ploiești — la feminin, res
pectiv CFR Constanța — Rul
mentul Brașov, Metalul Hunedoa
ra — Electromureș Tg. Mureș, 
Olimpia București — Metalul Ro
man și Unio Satu Mare — CFR 
Tg. Mureș. — la masculin. Me
ciul PETROLUL CÎMPINA —

Ielciu (IMASA), Jinga, Paraschi- 
voiu, Cîndescu (ASE). VIITORUL 
— DUNAREA 8—4 (3—2, 2—0, 
3—2). Cea mai frumoasă partidă 
a turneului, cu multe faze de 
hochei de bună calitate șl foarte 
echilibrată pînă în min. 51, cînd 
scorul era 5—4. Cu un lot insu
ficient numeric (doar 11 jucători, 
dintre care doi portari), gălățenll 
nu au rezistat fizic. Au marcat: 
Csata 2, Kercso 2, Ambrus, Pe
ter, Gergely, Benedek (V), șt. 
Zaharia 2, Mocanu, Bujoreanu 
(D). CLASAMENTUL turneului
1—4 : 1. Viitorul 6 p, 2. Dunărea 
3 p (10—11), 3. IMASA 3 p (8—12),
4. ASE Construcții 0 p ; în tur
neul 5—8 : 5. Electromureș 4 p, 
(25—13 ; victorie asupra Tlrnavei); 
6. Tîrnava 4 p (28—11) ; 7. Me
talul 2 p, 8. Petrolul 0 p.

In încheiere, o remarcă pentru 
arbitrajele prestate de șt. Enciu, 
I. Becze, N. Enache, Em. Both, 
D. Trandafir, M. Dinu, E. An
drei, P. Hajdu, V. Butucel, A. 
Danei.

Vaier PAȘCANU coresp.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 21 MAR
TIE: Extragerea I: 28 21 76 52 32 
55 40 54 24; Extragerea a Il-a: 
86 57 69 81 23 60 85 14 90. FOND 
DE CIȘTIGURI: 937.360 lei.

Agențiile Loto — Pronosport 
stau la dispoziția paiticipanților 
numai pînă astă seară, la orele 
obișnuite de Închidere, pentru 
procurarea biletelor la tragerea 
excepțională Pronoexpres, ce se 
va desfășura mîine, duminică 23 
martie. La această a doua tra
gere de la Începutul acestui an 
se efectuează 6 extrageri, In 
două faze, cu un total de 42 de 
numere, participanțil avînd posi
bilitatea obținerii unor importan-

J J1

Campionatele Naționale de baschet
tT ITM I IU-îmi* toi 'If I---- ■----- TT------ Î.T .......................... Mill

POLI“ BUCUREȘTI - OLIMPIA (f), MECIUL ETAPEI

yvvvwvvsrtrws

Si IN TRIt

Cele mai interesante meciuri 
ale etapei a 26-a a Campiona
telor Naționale de baschet (pri
ma din cadrul celui de al patru
lea tur) se desfășoară azi, mîi- 
ne și luni, în cadrul grupei va
lorice 1—6 a întrecerii feminine, 
capul de afiș fiind deținut de 
partida dintre formațiile bucu- 
reștene Politehnica și Olimpia, 
situate pe locurile 3 
tiv, 4 în clasament.

La băieți, Steaua 
sează la Constanța, 
întîlni pe Farul, autoarea celei 

și, respec-

se depla- 
unde va

52 p, 8. 
p,' 9. Pe- 
Calcula- 

43 p, 12.

le : 7. Dacia Pitești 
Chimia Rm. Vîlcea 48 
nicilina Iași 45 p, 10. 
torul 44 p, 11. Rapid
Știința Bacău 38 p. La aceste 
turnee vor oficia următorii ar
bitri : la Galați — Victor Ran- 
ghel, Vasile Dumitru, Vasile 
Ionescu, Dan Negroiu și Ale
xandru Ignat ; 
Sorin Popescu, 
Constantin Șovăială, l 
Manițiu si Cornel Pitaru.

la Bacău — 
Ion Armeanu,

Cornel

Programul meciurilor : GA
LAȚI, azi, de la ora 15 : CSM 
Libertatea — Dinamo, Univer
sitatea CFR — Farul, CSU — 
Flacăra Roșie ; mîine, de la o- 
ra 13,30 : Dinamo — Flacăra, 
Farul — CSU, CSM Libertatea — 
Universitatea CFR. BACÂU, 
azi, de la ora 15 : Penicilina — 
Chimia, Rapid — Calculatorul, 
Dacia — Știința ; mîine, de la 
ora 15 : Chimia — Știința, Cal
culatorul — Dacia, Penicilina 
— Rapid. (GH. D.).

CHIMPEX CONSTANȚA s-a ju
cat în devans, scorul fiind 
5036—4932 pd în favoarea popica
rilor din Cîmpina.

înaintea etapei a XIII-a : FE
MININ — seria Sud : 1. Gloria 
București 18 p (14721 popice dobo- 
rîte in deplasare), 2. Rapid Bucu
rești 18 p (14597), 3. Voința Bucu
rești 16 p (14825)... ‘
București 
Constanța 
Nord : 1.
(144C6), 2. 
reș 18 p

9. Olimpia
4 p (14102), 10. Voința 

2 p (15844) ; seria 
Voința Tg. Mureș 18 p 
Electromureș Tg. Mu- 
(14420), 3. Hidromeca

nica Brașov 18 p (11763)... 8. Vo
ința Craiova 6 p (13672), 9. UT 
Arad 6 p (11640), 10. Voința O- 
dorhei 3 p (18492). MASCULIN 
— seria Sud : 1. Gloria Bucu
rești 18 p (30311), 2. CFR Con
stanța 16 p (29851), 3. Olimpia
București 15 p (30263)... 9. Con
structorul Galați 9 p (29926), 10. 
Laromet București 8 p (29719) ; 
seria Nord : * ‘ •
20 p (31086), 
Mureș 18 p 
Timișoara 16 
Satu- Mare 8 „ , 
utilaj Odorhei 4 p (44714).

1. Aurul Baia Mare
2. Electromureș Tg.
(31192), 3. Victoria
p (24905)... 9. Unio

p (30675), 10. Tehno-

O GALĂ RUGBYSTICĂ DE MARE 1
(Urmare din pag I)

Turneul celor 4 națiuni (Fran- 
alăturîndu-se competiției abia 
1910). Iată, de altfel, cele șap- 
succese ale scoțienilor în Tur-

1927 (cu Irlanda)
1964 (cu Țara Gali- 

1984 1986 (cu Franța). In
rînduri, în 1925 și 1984 Sco- 
realizat „marele șlern" ; a-

ța 
în 
te 
neu : 1925, 1926 (ia egalitate cu 
Irlanda),
1929, 
lor), 
două 
ția a realizat „mareie șieni” ; a- 
dică victorii (4) pe toată linia, 
în timp ce ,,tripla coroană** (în
trecere doar între țările britani
ce) le-a revenit de opt ori...

Relațiile noastre cu rugbyul 

te cîștiguri în autoturisme „DA
CIA 1300“ (la ambele faze ale 
tragerii), excursii în R.D. Ger
mană, precum și a unor mari 
sume de bani. Biletele de 25 lei 
varianta participă la toate cele 
6 extrageri. Se paaite juca pe 
variante simple, variante combi
nate și combinații „cap de pod**, 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută.

Nu uitați deci, astăzi este ul
tima zi de participare la această 
atractivă tragere !

O Tragerea excepțională Pro
noexpres de duminică 23 martie 
se va desfășura în București, în 
sala Clubului din str. Doamnei 
n^. 2, cu începere de la ora 17. 
^•«-nsmiterea desfășurării trage- 
£

pe Di

dintre 
fi inte-

de la egal 
locului se-

MASCU- 
ICED CSȘ 

Bucu-

Mecanica
0—4),

CSȘ Viitorul

mai mari surprize a Diviziei 
masculine A, realizată în etapa 
a 23-a, cînd a întrecut 
namo București.

In Capitală, întîlnirea 
ICED și Dinamo poate 
resantă doar dacă prima echi
pă va aborda jocul cu convin
gerea că poate lupta 
la egal cu ocupanta 
cund în clasament.

Programul etapei : 
LIN, GRUPA 1—6 : 
4 București — Dinamo 
rești (locurile în clasament : 5 
și respectiv 2 ; rezultatele an
terioare : 0—4), Farul CSȘ 2 
Constanța — Steaua (3—1 *, 
0—4), Dinamo Oradea — Rapid 
București (6—4 ; 1—3) ; GRUPA 
7—11 : CSU Oțelul Galați - 
Academia Militară 
Fină București (11—9 ; 
Universitatea
Cluj-Napoca — Politehnica CSȘ 
Unirea Iași (10—8 ; 0—4) ; FE
MININ, GRUPA 1—6 : Politeh
nica Sportul studențesc Bucu
rești ’ — Olimpia București 
(3—4 ; 3—1) ; Progresul Stirom 
București — Voința București 
(6—2, 0—4), Politehnica Timi
șoara — Universitatea CSȘ Vii
torul Cluj-Napoca (5—1 ; 0—4); 
GRUPA 7—11 ; Rapid București 
— Comerțul CSȘ Tg. Mures 
(9—10 ; 1—3), Crișul CSȘ 2 O- 
radea — Mobila CSȘ Satu Ma
re (8—11, 2—2).

Programul meciurilor din Ca
pitală : Sala Construcția, sîm
bătă ora 16, duminică ora 
11,30 : ICED — Dinamo (m) ; 
Sala Progresul, ora 17 si ora 10; 
Progresul — Voința (f) ; Sala 
Rapid, ora 18 și ora 10,30 : Ra
pid — Comerțul (f) ; Sala Flo
reasca, duminică ora 12,30, luni 
ora 16 : Politehnica — Olimpia 
(f).

Confruntar- 
precădere c< 
spectacole c 
public (coor 

înscriu, deslg 
echipă), pro 
puternic tr
ain teren îi 
vers. Galerii 
pas cu pas, 
miză, evoliuț 
îi încurajea; 
le aplaudă 
îi îndeamnă 
perioare, da 
dezaprobare.: 
le lo-r în ■, 
combați vitat 
pregătirea 
Iar manii- 
sensibilizeaz 
pe favoriți, 
pe partem 
întrecere aJ 
tona. Pai 
„tribunelor** 
este, fără 
pozitiv, cor 
sporirea c; 
lui, a an ga 
fanților, . a 
ce...
. Sezonul x 

consemneaz 
venire a pi 
joc sportiv 
neelor org 
(8 la fete : 
bucurat ’ 
fiecare 
zile de 
j ocurile 
campionate 
tămînale) • 
alocuri de 
pacitatea s 
valoare și 
lelor. Une< 
tato.rii car 
un report* 
civilizate, 
așa-ziși „s 
căror a ti ti 
de limiteh 
Socotind < 
echipei fa 
frecver' 1. 
midar 
bitriloi 
du-le jigr- 
înjurături,

de 
d 

CO 
di

SE REIA ACTIVITATEA

Duminică este programată pri
ma etapă a turului II în Cam
pionatul Diviziei A masculine de 
handbal, pe grupe valorice. Eta
pa a fost, de fapt, inaugurată 
marțea trecută, cînd multipla 
noastră campioană, Steaua, a în
tâlnit în devans (astăzi după- 
amiază susține prima partidă, în 
deplasare în Cupa Campionilor 
Europeni), pe Constructorul Ora
dea. Bueureștenii s-au impus cu 
25—10 înir-un meci în care am 
notat revenirea în teren a lui 
Vasile Stingă, după gravul acci
dent suferit la C.M., evoluția 
promițătoare a lud Marian Du
mitru, și el mult timp accidentat, 
după cum notabilă a fost și 
prestația portarului Nicolae Mun
teanu. Prin victoria realizată, 
Steaua a trecut din nou pe pri
mul loc al clasamentului, dar 
dinamoviștii bucureșteni, în par
tida pe care o vor susține mîine 
în Sala Floreasca, de la ora 10,30, 
în compania studenților din Ba
cău. vor încerca să revină în 
frunte. Cealaltă partidă din gru
pa valo-rică 1—6 — Politehnica Ti
mișoara — H.C. Minaur Baia Ma
rc, a fost amîinată, băimărenii 
susținînd duminică, după-amiază, 
pe teren propriu, prima partidă 
din sferturile de finală ale Cu
pei Cupelor.

în grupa valorică secundă, cel

mai echilibr 
cel de la Cr 
primesc vizi 
campionat, ■ 
celelalte doi 
Mirșa și Dii 
mele șanse 
Ionul Săvine 
structorul Ai 

Campio-nati 
maaiză etapa 
tot pc grupe 
fruntaș, un 
Constanța, u 
un pas de 
trecută, în 
București) I 
montului Bl 
mație incom 
se pare că 
în partida 
reștene, ' 
convingăto- 
urmă, pe t' 
dintre Chin 
Știința Baci 
fost amînat 
nind dumin 
ren propriu 
mif in alei or 
Europeni.

In grupa 
pornesc fav 
tru că au 
tajul terenu 
interesantă, 
ma conținu

scoțian sînt de dată mai recentă, 
dar frecvența lor e în creștere. 
Prima întîlnire oficială (meci 
test) a avut loc la Edinburgh, 
în 1981, cu ocazia unui turneu 
întreprins de rugbyștii noștri în 
Scoția. Rezultatul nu ne-a fost 
favorabil : 6—12, iar meciul a fost 

. de factură modestă. Revanșa, în 
schimb, a fost o îneîntare. Ea 
s-a produs în 1984, pe marele 
stadion bucureștean ,,23 August** 
și a însemnat pentru culorile 
noastre o mare satisfacție. Ro
mânii au învins echipa „marelui 
șlem“ cu 28—22, după o partidă 
care ar fi meritat un premiu de 
frumusețe. Ce va fi sîmbătă, 29 
martie, în cel de al treilea meci- 

test ? Fără^ 
de gală.

26 de rugi 
preselections 
cu Scoția. I 
tre „grenac 
care au lua 
paniile între 
color în uit 
numim pe i 
raschiv (54 
națională), 
Munteanu ( 
rîcă Murarii 
ei, reprezen 
nere, întotd 
și dornici d 
pre rugbyșt 
tor articol...

rii se va face la radio, pe pro-, 
gramul I, la ora 17,30. Numerele 
extrase, vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 20.15 și 22,30, pe 
programul I, precum și în re
luare, luni dimineața, la ora 8,55, 
tot pe programul I, o dată cu 
rezultatele concursului Prono
sport.
• TOT ASTAZI, este ultima 

zi și pentru depunerea buleti
nelor la concursul PRONOSPORT 
de miine, duminică 23 martie.

ASTAZI, SlMBATA. ESTE UL
TIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BU.ETELOR LA 
CEPT-r>NAT. \ 
P" -»PNE, 
MARTIE 1

r

i 
i
i 
j
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DUMINICA 23 t

Intri 
STAUR/ 
— Pred 
1986, pr< 
la hotel 
timal), 
profesor 
și sauni 
Brazi", : 

La re: 
țâre, înt 

Persoa 
tivă trei

Plecăr 
22, 28 n

Inforn 
pub’imi



HE SA FIM SPORTIVI
fel de epitete care frizează 
indecența. In momentele de 
slăbiciune a propriei echipe 
nu se sfiesc să le adreseze 
sportivilor și tehnicienilor a- 
celeași injurii în același sub
urban limbaj.

Am consemnat, la turneul 
feminin de la Constanța, ma
nifestarea frumoasă a unor 
grupuri de susținători ai Fa
rului, intre care s-au aflat și 
soortivi localnici, practicanți 
ai altor sporturi, rugbyștii 
juniori și seniori al clubului 
constănțean, neobosiți Insă 
In a-și încuraja colegele vo
leibaliste. Iar marea galerie 
le-a urmat exemplul. Dar, in 
contrast.

MUREȘENII NU CEDEAZĂ
I
I
I

uns»: CELE 72 DE ORE ALE CALIFICĂRII...

s-a găsit In fiecare 
zi cite un suporter 
care, de la margi
nea tribunei, deci 
din apropierea te
renului de 

să arunce fără jenă 
u-nor jucătoare din 
nesimpatizate tot felul 
expresii brutale, in scopul e- 
nervării și demoralizării 
eestora. într-o asemenea si
tuație, un gest frumos al an
trenorului constănțean Octa
vian Dimofte care, deranjat 
in conducerea echipei sale, 
dar mai ales șocat de necu
viința suporterului, l-a 
pistat pe ’ ’ ’
sizat pe președintele 
noare al ’_1 1
de volei, Alin Dărîngă.

inut 
ICA

Joc, 
asupra 

echipele 
de

a-

de- 
turbulent și l-a se

cte o- 
Comisiei județene — ..... Fq_ 

coșul" suporter, care credea 
că orice îl este îngăduit, da
că ține ou echipa locală, a 
aflat astfel că Farul nu are 
nevoie de asemenea susțină
tori. Șl tte-atunci suporterul 
respectiv și-a schimbat reper
toriul. Din marginea tribunei 
nu s-au mai auzit înjurături, 
invective, expresii triviale... 
Dar astfel de intervenții tre
buie să pornească și din pu
blic. din rîndul adevăraților 
suporteri. Din toate „tribune
le" care înconjoară spectaco
lul sportiv și de unde unii, 
certați cu etica, îi pot umbri 
frumusețea...

Aurelian BREBEANU

TU.OR FRUNTAȘI
evodiuții dim etapa precedentă, se 
anunță partida de la Zalău, să- 
lăjenceie avînd duminica trecu
tă, la București, o foarte bună 
evoluție în compania Confecției, 
care mîine, la Piatra Neamț sus
ține un meci dificil, La Tg. Mu
reș este așteptată reconfirmarea 
„feței noi“ a formației locale 
din ultima perioadă în compania 
unui 
mod 
biu.

adversar totdeauna kioo-
— C.S.M. Independența Si-

Mihail VESA
La 

culin
reluarea campionatului mas- 
de handbal, Divizia A (tu

rul II), clasamentul

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

se prezintă

1. Steaua 12 10 1 1 335-252 33 1
2. Dinamo 11 10 1 0 331-273 32
3. Poli. Tim. 11 9 1 1 274-246 30 .
4. HC Minaur 11 7 2 2 2*90-235 27 I
5. Constr. Or. 12 5 1 6 263-272 23 1
6. Știința Bc. 11 4 2 5 277-280 21 ’

7. Carpați M. 11 4 0 7 240-261 19 I
8. DLnamo Bv. 11 4 0 7 21'1-232 ÎS 1
9. Univ. Cv. 11 3 1 7 237-281 w 1

10 Met. B-ța ltt 3 0 8 242-274 17
11. Constr. Arad 11 2 2 7 238-275 17112. Relonul Săv. 11 0 1 10 2’13-270 12

JOCURILORPROGRAMUL
DIVIZIEI A LA HANDBAL 

(m 4- f)

Etapa I a turu-MASCULIN 
Iui EL

Grupa valorică 1—6: bucu
rești : Dinamo — Știința Bacău 
(Sala Floreasca, ora 10,30). (Par
tida Steaua — Constructorul O- 
radea s-a disputat marți» rezul
tat: 25—19, iar jocul Politehnica 
Timișoara — HC Minaur Baia 
Mare a fost amînat).

Grupa valorică 7—12: MÎRȘA: 
Carpați — Relonul Săvinești; 
BRAȘOV: Dinamo — constructo
rul Arad; CRAIOVA: Universi
tatea — Metalul Bistrița.

FEMININ — Etapa a Il-a a 
turului II.

Grupa valorică 1—6: CON
STANȚA : Hidrotehnica — Rul
mentul Brașov; IAȘI: TEROM -r- 
Rapid București. (Partida Chi
mistul Rm. Vîlcea — Știința Ba
cău a fost amînată.)

Grupa valorică 7—12: PIATRA 
NEAMȚ: Relonul Săvinești —
Confecția București; TG. MU
REȘ: Mureșul IMATEX — CSM 
Independenta Sibiu; ZALAU: 
Textila IAS — Textila Doroban
țul Ploiești.

I
I

I
I
I
I
I

'A TE
I

1ISM, HOTELURI ȘI RE- 
:olaborare cu O.J.T. Brașov 
nd din data de 23 martie 
6 zile Ia Predeal, cu cazare 
■ste cuprins transportul (op
tică, sub îndrumarea unui 
n zilnic de înot la piscină 
zii, pe traseele spre „Trei

va servi un meniu de cru- 
specializate.

ceste acțiuni de odihnă ac- 
rcspunzător.
16, 22, 28 aprilie ; 4, 10, 16,

ția de turism din Bd. Re-

II
I
I 
I 
I 
I
I
II

I
I
I
I

BUZĂU, 21 (prin telefon). 
Un meci foarte greu pentru 
Gloria, care a primit vizita u- 
nei echipe decisă să joace, 
practic, una din ultimele cărți 
din acest campionat. încă din 
start s-a văzut că mureșenii 
sînt gata să arunce în luptă 
toată energia. Ei au alergat pe 
tot terenul — In primul sfert 
de oră, remareîndu-se în mod 
special tînăra linie de mijloc, 
„cei trei" cîștigînd în această 
fază a jocului duelul cu halfia 
buzoiană, handicapată mult de 
absența motorului său, Balaur. 
La capătul acestui sfert de orâ, 
în min. 14, o acțiune rapidă 
declanșată de Ciorceri si con
tinuată de Dumitrescu, pe 
aripa dreaptă, s-a soldat cu o 
centrare-șutată la semiînălțime, 
pe care experimentatul FANICI 
a reluat-o fulgerător în 
Gloria pare descumpănită, 
își reia acțiunile, impulsionată 
de „bătrinul" Marcu. în min. 18, 
fostul internațional este Ia un 
pas de gol, mureșenii salvează 
în corner, cornerul se repetă și 
astfel, în min. 19 TICĂ reia in 
gol, de la numai 5 m, o minge 
greșită de Varo. Din acest 
ment s-a creat impresia 
jocul mureșenilor a fost 
simplu foc de paie, dar 
insistă, manifestînd un plus 
vitalitate, fiind la un pas de a 
prelua din nou conducerea, în 
min. 45, cînd Jenei „intră" 
printr-un culoar cam larg al a- 
părării buzoiene, pasează scurt 
la Ciorceri și acesta ratează un 
gol ca și făcut. După pauză, 
buzoienii joacă mai mult, 
insistă în atac, ratează în min. 
52 prin Ghizdeanu, pentru ca 
numai peste două minute să 
irosească cea mai mare ocazie

mo
ca 
un 
ei 
de

PROGRAMUL Șl ARBITRII
Seria I : Metalul

— FC Constanța : V, _____
(București), Steaua Mizil — Pra
hova CSU Ploiești : J. Grama 
(București), F.C. Progresul Bră
ila — CSM Suceava : E. Pătrașcu 
(București), Aripile Bacău — Chi

mia Fălticeni : M. Stoenescu 
(București), FCM Delta Tulcea

— Ceahlăul P. Neamț : L. Ciucu 
(București), Minerul Vatra Dor- 
nei — Olimpia Rm. Sărat : I. 
Vereș (Sf. Gheorghe), Dunărea 
CSU Galați — CS Botoșani : M. 
Niculescu (București), CFR Paș
cani — Oțelul Galați : I. 
ciunescu (Rm. Vîlcea), Dunărea 
Călărași — Politehnica Hași : R. 
Matei (București).

SERIA A n-a : Gaz metan Me
diaș — Avîntul Reghin : O. Ștreng 
(Oradea), Muscelul Cîmpulung — 
Șoimii EPA Sibiu : Cr. Teodores- 
cu (Buzău), Mecanică Fină Stea
ua București — Flacăra Autome- 
canica Moreni : Gr. Macavei 
(Deva) — stadionul Mecanică 
Fină, ICIM Brașov — Progresul 
Vulcan București : A. Porum- 
boiu (Vaslui), ICSIM București
— Carpați Mîrșa : C. Corocan 
(Reșița) — stadionul ICSIM, 
IMASA Sf. Gheorghe — Auto
matica București : C. Gheorghiță 
(Brăila), Chimica Tîrnăvend — 
Tractorul Brașov : E. Saracin 
(Timișoara), CS Tlrgoviște — 
Sportul Muncitoresc Slatina: Gh. 
Pîrvu (Constanța), Electroputere 
Craiova — AS Drobeta Tr. Se
verin : T. Chelu (Giurgiu).

SERIA A in-a : Aurul Brad — 
Minerul Cavnic : S. Pantelimo- 
nescu (Boldești-Scăeni), Unirea 
Alba Iulia — Strungul Arad ; 
M. Ionescu (Tîrgoviște), înfrăți
rea Oradea — Mureșul Deva :

Pio peni —
Alexandru

Cră-

GLORIA BUZĂU
A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion Gloria ; timp bun pen
tru fotbal ; teren bun ; spec
tatori — Circa 15 000. Șuturi : 
7—7 (pe poartă : 5—4). Cornere: 
14—4. Au marcat : TICA (min. 
19), respectiv FANICI (min. 14).

GLORIA : Lazăr — Comănes- 
cu, Mircea, FL. MARIN, Tul
pan — Șumulanschi (min. 62 
Kramer), Tică, Ghizdeanu, Pro
fir (min. 50 JULIS) — D. Geor
gescu, Marcu.

A.S.A. : Varo —
ISPIR, Fodor — L. 
zan, DUMITRESCU 
ton) — Ciorceri (min. 62 Both II), 
FANICI, Muntean.

A arbitrat bine D. Petrescu ; la 
linie : A. Rolea (ambii din 
București) și Fl. Popescu (Plo
iești) .

Cartonașe galbene : CIORCERI. 
MIRCEA. TULPAN.

La speranțe : 6—1 (3—1).

1 (1)
1 (1)

Szabo, Jenei, 
Popa, Bote- 
(min. 82 Mar-

a meciului, prin Șumulanschi, 
singur de la 6 m. La capătul 
unei ore de joc, oaspeții simt 
perspectiva obținerii unui mare 
punct în deplasare, riscă mai 
puțin, își organizează liniile, 
beneficiind și de aportul cu 
totul remarcabil al lui Ispir. 
Din cînd în când, pe contraatac, 
mureșenii amenință din nou 
poarta lui Lazăr, așa cum o va 
face Botezan (min. 72), cînd 
reia prin foarfecă pe lingă 
poarta părăsită din nou de 
Lazăr. Ultimul sfert de oră face 
ca ofensiva buzoienilor să 
crească, dar în aceeași măsură 
crește și nervozitatea celor din 
atac, a căror lipsă de precizie 
nu poate fi compensată nici de 
raidurile lui FI. Marin. Și 
astfel meciul se încheie cu un 
rezultat echitabil.

loan CHIRILA

ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
D. Drăcea (Craiova), Metalul 
Bocșa — FC Maramureș Baia 
Mare : Al. Mustățea (Pitești), 
Minerul Lupeni — CSM Reșița: 
V. Angheloiu (București), CS UT 
Arad — Gloria Bistrița : G. " 
nescu (București), Mecanica O- 
răștie — Olimpia Sa tu Mare : V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin), 
CFR Timișoara — Jiul Petroșani: 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea), CIL 
Sighet — Armătura Zalău : I. 
NicuMțov (Focșani).

Toate partidele vor Începe la 
ora 11.

IO-

• Fulgi man cad 
din înaltul cerului, 
în dimineața ple
cării, luni 17 mar
tie, spre Helsinki. 
„Ce vreme ne-o 
aștepta în capitala 
Finlandei ?“ se în
treabă, la aeroport, 
gîndindu-se desigur 
nu numai la con- 
dițiile-meteo, antre
norul Emerich Je
nei • Decolăm. De 
la bordul aerona
vei TAROM, co
mandantul Mihai 
Niculescu urează e- 
chipei Steaua călă
torie plăcută 
Helsinki și... 
mai departe, 
semifinalele 
Campionilor 
peni" • O 
la Berlin, încă do
uă ore de zbor, și 
iată Helsinki-ul, 
scăldat de un soa
re meridional • 
„în momentul 
care am fost anun
țat că voi însoți la 
Helsinki, 
Steaua, 
tăinuie 
tul aeronavei, 
am spus 
mei : 
această 
M-am gîndit 
de mult la ea, 
cît într-una 
nopți am visat 
ne-am înapoiat 
vlngători». Iată, 
cum, acest soare 
strălucitor ca prim 
semn al izbînzii" • 
Schimb de infor
mații, pe tema jo
cului, la hotelul 
„Haaga”, unde este 
găzduită 
Steaua, 
tele Paul 
strom, de la „Huf- 
vudstadsbladet", ca
re a fost prezent 
și la meciul din 5 
martie, disputat pe 
stadionul Ghencea. 
Ne face o confi
dență care ne mă
gulește șl care, în 
același timp, ne 
menține „tonusul 
psihic" pentru jo
cul de miercuri : 
„Mi-a plăcut tare 
mult jocul practi
cat de Steaua, Ia 
București. Apreci
ind după numărul 
ocaziilor Ia poarta 
Iui Korhonen, ea 
putea să învingă 
Ia o diferență 
cel puțin

spre 
„chiar

spre 
Cupei 
Euro- 
escală

în

echipa 
mi se des- 
comandan- 

le- 
colegilor 

«M-a tentat 
călătorie.

atît 
în- 
din 
că 

în-

echipa 
cu confra- 

Lem-

După meciul de

primul antrenament 
al Stelei, efectua 
pe un teren din 
apropierea Stadio
nului Olimpic, care 
va găzdui meciul, 
îl reîntâlnim pe 
Martti Kuuseia, an
trenorul echipei na
ționale a Finlandei. 
Discutăm despre 
ambele manșe ale 
sferturilor de fina
lă Steaua — Ku- 
usysi Lahti, des
pre aceea care a 
fost, ca și despre 
aceea 
ni.

care va ve- 
La întrebarea 

indiscretă, o recu
noaștem, „Spune- 
ți-mi, vă rog, la 5 
martie, Ia Bucu
rești, v-ați rezumat 
la rolul de comen
tator T.V. sau, pro
fitând de ocazie, 
i-ați dat o mină de 
ajutor 
Keijo 
nen?“ Răspunsul îl 
definește pe 
„cavaler al 
play-ului“. 
se spune lui 
usela : 
cum să-i 
un asemenea spri
jin. Pentru simplul 
motiv 
nen a
meu...

colegului 
Voutilai-

acest 
fair- 

cum i 
Ku- 

,N-aveam 
propun

că Voutitai- 
fost primul 

antrenor" « 
Se apropie ora Jo
cului. Toate 
murile 
Stadionul 
In mulțimea <

se Înghesuie s
căile de acces, 
proape să nu 
serv statuia 
avo Nurml 
intrat in 
sportului 
dez), aflată 
ța intrării 
pale. Sculptorul i-a 
„prins" perfect,
spun mai vîrstnicii 
dintre localnici, fu- 
Ieul din timpul ma
rilor curse • O
transpirație rece — 
primii flori de la
sosirea in Capitala 
Finlandei — ne 
cuprinde o dată in- 
trați In arenă. Pes
te S0 000 de specta
tori creează o am-

dru- 
duc spre 

Olimpic.
care 
spre 

, a- 
ob- 

lui Pa- 
(atletul 

legenda 
finian- 
ln fa- 
princi-

bianță... napolitană 
acestui Joc progra
mat într-o locali
tate nu prea depar
te de Polul 
Totul e 
vederea 
pe care, 
zultatul 
manșă, eu toții, 
consideră un 
ca și împlinit • Le 
dă tuturor mari 
speranțe in obține
rea calificării, 
puțin timp 
începerea 
chiar un Jucător al 
formației noastre, 
Majaru, care. du
pă un „un-doi“ cu 
Tudorel Stoica. a 
căzut la... un pas 
de gol. „Nici aici 
nu scăpăm de ra
tări !“, îmi spune, 
cu o vădită îngri
jorare în glas. Dan 
Pătrașcu, aflat a’ă- 
turi de noi, la ma
sa presei • Pauza 
meciului, 
invitați 
ții noștri, 
finlandezi, 
fea...

Nord, 
pregătit în 

victoriei, 
după re- 

din prima 
o 

fapt

la 
după 

jocului,

Sîntem 
de confra- 

ziariștii 
la o ca- 

profesiona- 
lă, întrucît imediat 
apar și întrebările. 
Ca de pildă, 
ceasta: „Cu ce re
zultat credeți că se 
va încheia meciul?** 
„Cu 1—1“, răspund 
fără pic de ezita
re. „De ce 1—1?**,
iscodește confrate
le. „Pentru că doar 
atît îi este necesar 
Stelei pentru cali
ficare...* Â Trei mi
nute ne mai des
părțeau de ..prelun
giri" cînd Pițurcâ a 
adus tot frigul Po
lului Arctic în tri
bunele Stadionului 
Olimpic : 1—0. vic
torie, calificare « 
Am ratat pronosti
cul dat în pauză 
și, cu toate acestea, 
sînt fericit ! « Ca 
șl Ion Alexandres- 
cu, fostul centru 
înaintaș al C.C.A- 
ului, actualmente 
vicepreședinte al 
clubului Steaua. 
„Este prima marc 
victorie pe care o 
trăiesc de cînd 
servesc clubul meu", 
ni se destăinuie el. 
Avem toate moti
vele să-1 credem.

a-

?

I

i

Gheorghe NICOLAES'-U

la Edirne, din preliminariile C. E

PUNCTUL FORTE AL ECHIPEI NOASTRE -LINIA MEDIANA
Miercuri, la Edirne, in jocul 

retur cu selecționata Turciei, e- 
chlpa noastră șl-a clștigat drep
tul de participare la turneul fi
nal al Campionatului European 
B. O calificare In premieră pen
tru tinerii noștri „tricolori", a- 
vtnd de vedere faptul că ptnă 
acum Juniorii noștri nu au izbu
tit, în trei rînduri, să depășeas
că faza preliminariilor 
competiții continentale.

Selecționata UEFA ’88, 
gătlrea căreia se ocupă 
de tehnicieni Constantin 
cu și Viorel Cojocaru, 
drumarea antrenorului coordona
tor Gheorghe Ola, a făcut pri
mul pas spre calificare In parti
da tur, disputată la Plopenl,

acestei

de pre- 
cuplul 

Tîtves- 
sub în-

cînd a terminat Învingătoare cu 
scorul de 2—0. Excelenta repriză 
secundă realizată atunci, ne-a 
Îndreptățit să considerăm că tri
colorii noștri dețin toate atuurile 
pentru a accede la turneul final, 
care se va desfășura tn Grecia, 
in prima parte a lunii mai.

In comentariul după 
de la Plopenl, apreciam 
juniorii noștri li așteaptă 
tur dificil, care se va 
după alte coordonate. în 
scurt dintre cele două partide, 
insă, tehnicienii lotului nostru au 
reușit să elimine o bună parte 
dintre carențele semnalate in Jo
cul formației noastre, evidente 
mai ales în primele 40 de mi
nute ale intilnlrii-tur. Deși n-a

partida 
că pe 
un re- 
derula 
timpul

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DE LA COMISIA DE 

PLINA. Ședința de Joi a 
slel de disciplină ne-a oferit o 
surpriză plăcută, datorată fap
tului că în primele două etape 
ale campionatului Diviziei A, dt 
șl în etapa Inaugurală a Divizie! 
B n-a fost consemnată nici o e- 
llminane de pe teren care să fie 
luată in discuție de către Corai-

DISCI- 
Comi-

MÎINE-START
Mîine reiau activitatea eompe- 

tlțională șl cele aproape 200 de 
echipe din cel de-al treilea eșa
lon al fotbalului nostru : În
cepe returul campionatului Di
viziei C, ediția 1985/86. Toate e- 
chipele, indiferent de poziția pe 
care o ocupă in clasamentele 
celor 12 serii, atit cele aflate in 
lupta aspră pentru promovarea 
in B, cit șl cele angajate in 
evitarea retrogradării, s-au pre
gătit cu multă rivnă pentru a- 
ceastă decisivă fază a competi
ției. Unele formații și-au revl- 
talizat Ioturile prin transfer de 
Jucători eu experiență eompeti- 
țlonală, altele prin promovarea 
de juniori din pepinieră proprie,

BUCUREȘTI organizează 
selecții de fotbal pentru

sia de disciplină ! Păcat că 
unii Jucători din campionatul 
„speranțelor" n-au urmat același 
dirum. Vicențiu Iorgulescu (Spor
tul Studențesc) șl Matei Leu (Po
litehnica Timișoara) au fost sus
pendați pe cite două etape pentru 
abateri săvîrșite in meciurile cu 
FC Bihor și, respectiv, FC Olt.
• CLUBUL SPORTIV DINAMO

zilnic 
____ _____ _______ ,_____ copiii 
născuți în anii 1974, 1975, 1976 și 
1977, începînd de luni 24 martie 
pînă In ziua de sîmbătă 29 mar
tie (incilusiv), între orele 8—10 
și 1'4—16,
• GLORIA PANDURII TG. JIU 

— JIUL PETROȘANI 1—1 (0—1). 
Golurile au fost înscrise de Trif 
(min. 60) pentru Gloria, Mulțes- 
cu (min. 17) pentru Jiul. (P« 
Țecu, coresp.)

DE PRIMĂVARĂ ȘI ÎN „C“
disputat. Sperăm însă că spor
tivitatea nu va fi afectată de 
miza mare a meciurilor. Condu
cerile cluburilor și asociațiilor și 
antrenorii, în primul rînd, tre
buie însă să vegheze asupra 
sportivității, care, precum se 
știe, Iasă mult de dorit in acest 
campionat. Să reamintim că în 
meciurile din primăvară arbitrii 
au dictat multe decizii de elimi
nare de pe teren și au dat un 
număr impresionant de cartona
șe galbene jucătorilor certați cu 
sportivitatea. Cifra s-a ridicat, 
în cele 15 etape ale turului, la 
1508, cele mai multe în seriile a 
vn-a (162), a V-a (154) și a 
rv-a (146).

altele și-au mal Întărit șl con
ducerea tehnică, toate aceste mă
suri vizînd o comportare cit mai 
eficientă. Lupta In noul sezon va 
fi, evident, Înverșunată întrucît 
cel puțin 25—26 de formații În
cearcă șansele, teoretice, de a 
Juca la toamnă în campionatul 
secund. Or, se știe, doar 12 e- 
chipe vor fi tn această fericită 
postură. La polul opus, In coa
da clasamentelor, situația e mai 
complicată deoarece pentru cele 
24 de locuri codașe ale căror o- 
cupamte nu vor Juca ia toamnă 
In Divizia C candidează cel pu
țin un număr dublu, peste 50 de 
■ohipe.

Deci, se anunță un retur viu

putut beneficia de aportul Iul , 
Stanici, unul dintre cei mai buni .3 
înaintași, eliminat în partida 
tur, formația noastră — după '4 
cum ne-au informat antrenorii — : 
a prestat la Edirne un joc bun, 
coerent în exprimare, linia de 
atac izbutind să dea mult de 
furcă fundașilor adverși. Echipa 
noastră a părăsit terenul învinsă 
(1—2), dar, după cum sublinia 
Gheorghe Enc, conducătorul de
legației, 
fi fost 
Pentru 
turc a ________ ....... „
noi, dintre care trei figurează în 
loturi ale unor formații de pri
mă ligă. A fost un meci echili
brat, în care linia noastră me
diană, laborioasă și constructivă, 
a constituit punctul forte. Mij
locașii au filtrat multe baloane 
utile pentru cele trei vîrfuri și, 
In consecință, în afara golului 
realizat de Minea, înaintașii noș
tri s-au mai aflat de alte cî- 
teva ori în situații bune de a 
înscrie. Remarc spiritul de luptă 
și dăruire al tuturor celor 13 
jucători utilizați de antrenorii 
noștri, dar, în mod special, pe 
Răducioiu, care a făcut o parti
dă excelentă, Minea, Bucur și 
Aprodu".

„mult mai echitabil ar 
un rezultat de egalitate, 
jocul retur, antrenorul 
convocat patru jucători

Mihai C1UCĂ

și acum să reamintim echipe
le din fruntea clasamentelor: se
ria I — Minerul Gura Humoru
lui 36 p, seria a n-a — Inter 
Vaslui 33 p, seria a IlI-a FEPA 
74 Birlad 30 p, seria a lV-a — 
Unirea Slobozia 30 p, seria a V-a 
— Autobuzul București 32 p. se
ria a vi-a — ROVA Roșiori 31 
p, seria a Vil-a — Gloria Pan
durii Tg. Jiu 32 p, seria a VIII- 
a — Minerul Paroșeni 26 p, se
ria a IX-a — Metalurgistul Cu- 
gir 32 p, seria a X-a — Unio 
Satu Mare 31 p, seria a Xl-a — 
Progresul Odorhei 29 p, seria a 
xn-a — Poiana Cimpina 34 p.

Reamintim că echipele care ob
țin, acasă sau in deplasare, vic
torii sînt recompensate în clasa
ment cu cîte 3 p.

Toma RĂBȘAN



ECHIPA ROMÂNIEI SURPRIZA LA C.M
LA CAMPIONATELE DE PATINAJ ARTISTIC
MONDIALE DE CROS

Duminică după-amiază, pe 
traseul obișnuit pentru cursele 
de schi fond de la Neuchâtel, 
pentru prima oară în Elveția, 
vor avea loc întrecerile Cam
pionatelor Mondiale de cros, a- 
flate la cea de a 14-a ediție. 
Tara noastră va fi reprezentată 
de echipa de senioare, recentă 
cîștigătoare a Balcaniadei de 
cros de la Troian, în Bulgaria. 
Au făcut deplasarea Elena Fi- 
datov, Mariana Stănescu, Ilinca 
Mitrea, Paula Ivan, Viorica 
Ghican, sub conducerea antre
norului Moruzov. Anul trecut, 
la precedenta ediție a competi
ției, echipa noastră feminină 
s-a clasat pe locul trei.

în 1985, la întrecerile de la 
Lisabona, au obținut titlurile 
de campioni ai lumii : juniori: 
Kipkemboi (Kenya), echipe — 
Etiopia, seniori — Lopes (Por
tugalia), echipe — Etiopia, se
nioare — Zola Budd (Marea 
Britanie), echipe — S.U.A.

O adevărată lovitură de tea
tru s-a înregistrat la proba in
dividuală masculi-nă din cadrul 
Campionatelor Mondiale de pa
tinaj artistic de la Geneva. După 
desfășurarea „impuselor" și a 
programului scurt, campionul
mondial Aleksandr Fadeev se afla 
In fruntea clasamentului. Chiar da
că ar fi fost al doilea la „libere", 
el și-ar ti păstrat titlul. Dar, 
surpriza s-a numit Brian Boita- 
no (22 ani), situat pe locul 4 
plnă atunci, care a prezentat un 
program impecabil, de mare teh
nicitate și plasticitate (a reușit 
șl un triplu Axei). Pe fondul exe
cuției sale deosebite, el a cîștigat, 
bineînțeles programul liber, fapt 
care i-a asigurat titlul de cam
pion mondial. Deși punctajul său 
a fost tn final egal cu cd al 
lui Orser, Boitano s-a bucurat 
de prevederea regulamentară, 
conform căreia, la egalitate de 
puncte, cîștlgă tnvingătorul de la 
„libere". Iată clasamentul final: 
1. Brian Boitano (S.U.A.) 

Brian Orser (Canada) 
Aleksandr Fadeev 6,4

Kotin 9,6 p, 5. 
(toți U.R.S.S.)

Sabovcik (Cehoslovacia)

2.
3.
Vladimir 
Petrenko 
6. Josef 
10,7 p.

5.4 p,
5.4 p, 

p, 4.
Viktor 

10,6 p,

„CONCURSUL PRIETENIA" SCHI
(Urmare din pag 1)

nomia timpului realizat. A- 
oeasta a făcut ca schioarea 
noastră să ocupe un loc 
destul de modest, 9 din 24 de 
concurente, dintre oare au a- 
bandonat 5. Claudia Postola- 
che s-a menținut pe linia ace
lorași evoluții neconcluden
te din ultima vreme și a ocu
pat locul 10.

Cei 27 concurența din proba 
băieților au avut în sportivii 
cehoslovaci, lideri autoritari 
care la o vîrstă destul de fra
gedă (15—16 ani) au demon
strat că schiul alpin nu mai 
arc prea multe secrete pentru 
ei. Acurateța tehnică, alu
necare bună fără derapaje în 
ocoliri și un ritm debordant pe 
tot parcursul constituie atuu- 
rile lor. Despre reprezentanții 
noștri nimic îmbucurător, ei 
afltndu-se încă la mare dis
tanță de fruntașii schiului al
pin din alte țări.

SLALOM URIAȘ 
Seriga Bahleda 
1:52.62, 2. Bozena
(Polonia) 1:54,32. 3.
Wojna (Polonia) 1:54,9, 4. An
dreea Adamikova (Cehoslova
cia) 1:55,17, 5. Hana Pokor-
baorska (Cehoslovacia) 1:56,09, 
6. Mirca Sokoska (Cehoslova
cia) 1:56,24... 9. Mihaela Fera 
(România) 1:57,01, 10. Claudia
Postolache 1:58,0 ; băieți — 1. 
Peter Kunkela 1:48,42, 
drian Bireș 1:79,43. 
Kucera (toți 
slovacia) 1:50,04, 
colov 
1:51,41 
Sta no 
vacia) __ ___ ____
că (România) 1:57,64... 15. Vic
tor Nichifor (România) 1:59,71.

P. S. Dacă organele locale și 
oficialii fac eforturi evi
dente pentru ca participanții 
să beneficieze de cele mai .

bune condiții de întrecere, nu 
același lucru se poate spune 
despre personalul care de
servește mijloaoeie de ur
care din Bucegi. Știm că îna
intea competiției s-a întoc
mit un protocol aprobat de 
factorii de răspundere din 
Ministerul Turismului prin 
care s-a stabilit acordarea de 
priorități in folosirea mij
loacelor de urcare a competi
torilor si oficialilor. Dar ing. 
Alex. Cincu, șeful din zonă a 
acestor mijloace, a spus că 
nu știe nimic despre „anumi
te priorități" deși tot 
afirma pînă la urmă 
pentru asigurarea unor
fel de priorități Federația de 
specialitate 
răstimpul 
concurs 54.000
altele, ing. A. 
monstrat" că 
de indicațiile 
superioare !!!

el 
că... 
ast-

a plătit pentru 
celor 3 zile de 

lei. Deci, între 
Cin cu a „de- 
mi ține seama 
organelor sale

fele : 1.
(Polonia)

Trzebunia 
Barbara

2 A-
3. Daniel 

din Ceho- 
4. Kasimir Ni- 
Petar Simenov 

Bulgaria), 6.
(Cehoslo-

1:50,73, 5.
(ambii 
Dubovschi

1:52,34... 13. Florin Tiri-

u INTERNAȚIONALELE*
7

(Urmare din pag l)

TRAGEREA LA SORȚI A MECIURILOR DIN 
SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Steaua-Anderlecht, la Bruxelles, la 2 aprilie
Ieri, la Geneva, au fost sta

bilite, prin tragere la sorți, 
meciurile din cadrul semifina
lelor cupelor europene, care

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

se vor desfășura la 2 și 16 apri
lie. Primele echipe sînt gazde 
în partidele din tur. ' R.S.C. ANDERLECHT

I.F.K. Goteborg 
R.S.C. Anderlecht

Dinamo Kiev 
Atletico Madrid

F.C. Kdln 
Internazionale

Primele ecouri din

— C.F. Barcelona
- Steaua București 

CUPA CUPELOR
— Dukla Praga
- Bayer Uerdingen

CUPA U.E.F.A.
- Waregem
— Real Madrid

tabăra campioanei noastre
Antrenorul fmerich Jenei: „PRIVIM CU ÎNCREDERE MECIURILE 
CU ANDERLECHT Șl LE ABORDĂM CU CERTE ARGUMENTE"
La cîteva minute după ce te

lexul a anunțat programul semi
finalelor cupelor continentale 
i-am solicitat antrenorului Eme- 
rlch Jenei o primă opinie asu
pra dublei întîlnlri cu campioana 
Belgiei. „Să mai accentuez asu
pra valorii adversarului, una din
tre cele mal puternice echipe 
din întreaga istorie a fotbalului 
belgian ? Mi se pare inutil. In 
semifinalele celei mai importante 
competiții de cluburi din lume 
intră numai echipe de mare for
ță. * ------
va 
în

Am convingerea c& Steaua 
evolua la o cotă superioară 
cele două jocuri, după ce r

depășit cu bine șocul psihologic 
reprezentat de partidele cu 
Kuusysi Lahti. Vom pregăti eu 
maximă exigență intllnlrlle din 
2 șl 16 aprilie urmărind un sin
gur scop : obținerea, tn premieră 
pentru fotbalul românesc, a in
trării in finala Cupei Campioni
lor Europeni. Sintem foarte a- 
proape de o performanță de ră
sunet și nici un efort nu este 
prea mare pentru a o realiza. 
Privim cu încredere meciurile 
semifinale și le abordăm cu cer
te argumente- a încheiat antre
norul principal al formație! 
noastre campioane.

Performanțele pe plan intern
— nu mai puțin de 18 titluri de
campioană, ultimul cucerit anul 
trecut, cu un avans confortabil, 
de cinci ori cîștigătoare a Cupei 
Belgiei ..............................
nental 
Cupa 
1978 și 
cupa 
manșă „ .
mentează faptul că R.S.C. An
derlecht Bruxelles este una din
tre cele mâi prestigioase echipe 
belgiene. Reveniți după cinci ani 
pe tabloul Cupei Campionilor 
Europeni, „violeții" din Bruxelles 
au eliminat, în tururile prece
dente ale actualei ediții, pe O- 
monia Nicosia (1—0 și 3—1), în 
turul doi, formația belgiană fiind 
calificată direct, și în „sferturi** 
de finală, pe Bayern Mun cheu 
(1—2 și 2—0).

Din iarnă, de pregătirile forma
ției se ocupă olandezul Arie 
Haan, fost component al „viole- 
ților" în anii 70. în actualul se
zon, după cîteva „sincope", An
derlecht se află din nou în frun
tea clasamentului în campionatul 
belgian. în afara unor cunoscut! 
internaționali autohtoni, actualul 
lot dispune de cîțiva jucători de 
peste hotare : danezii M. Olsen, 
Frimann și Andersen, iugoslavul 
Peruzovici și spaniolul Lozano. 
Iată și formația standard : Mu- 
naron — Grun, Peruzovici M. 
Olsen, De Groote — Scifo, Van- 
dereycken, Vercauteren, Lozano
— Frimann, Vandenbergh. (M. 
CIUCA).

— și cele la nivel conti- 
(a cucerit în două rîndurl 
Cupeilor, edițiile 1976 și 
o dată, în 1979, Super- 
Europei, după o dublă 
cu F.C. Liverpool) argu-

ȘTIRI, REZULTATE
• Antrenorul echipei Scoției, 

Alex Ferguson, a alcătuit un lot 
de 29 de jucători, în vederea 
pregătirilor pentru CJVI. El a in
dus pe listă pe mijlocașul Wark 
(Liverpool) și pe extrema dreap
tă Nevin (Chelsea). Din lot fac 
parte și alțl jucători care acti
vează în campionatul Angliei, 
printre care, Nicol, Hansen (Li
verpool) , Albiston (Manchester

Utd.) — fundași, Strachan (Man
chester Utd.)_ — r_:"C£2-. “
(Everton),
Mc Avennie (West Ham). 
selecționat șl Archibald 
Barcelona) — toți atacanți •
• In Campionatul Africii s-a 

desfășurat meciul pentru locul 3.

, mijlocaș, Sharp 
Dalglish (Liverpool), 

Este 
(C.F.

86). Au asistat doar 1 000 de 
spectatori, la acest joc disputat 
la Cairo !
• Meciuri restante in campio

natul Angliei: Aston Villa — 
West Ham 2^—1, Manchester Utd. 
— Luton 2—0, Oxford — New
castle 1—2. West Bromwich —

SPADA ALE ROMÂNIEI

F.

Mi-

(tn tricouri albe) eliminat Pe
Telefoto : A.P. — agerpres

recte. trecînd în turneul fi
nal cu cite două victorii : 
Nicolae la cubanezul Merencio 
(11—10) și ungurul Imre Csa- 
bai (10—5), iar Mihai Popa la 
Miiller (R.D.G.) cu 10—7, apoi 
la cubanezul Loyola, cu 10—i. 
în continuare, însă, cei doi 
spadasini români au comis 
multe inexactități tactice, 
astfel că n-au mai fost în mă
sură să se exprime la valoarea 
și experiența lor : F. Ni
colae n-a putut trece de Șa- 
banski (după un asalt epui
zant, adus de la 4—4, la 11—11, 
cînd nu mai erau decît 2 se
cunde, și cîștigat, in extremis,

de spadasinul bulgar). Re
prezentantul nostru, oprit 
aici, avea să ocupe locul 5 în 
clasamentul 
Popa l-a 
zanski, trăgător 
subtil (9—11).

Sub așteptări, 
trăchoiu, care a 
din primul tur 
minariilor, în timp

general. 
întâlnit pe 

abiil.

Mihai
So- 

foarte

Radu
rămas încă 
al preli
ce Adrian 

Pop s-a oprit în turul 2. In
satisfacție și în cazul lui Ru
dolf Szabo, care n-a avut fina
litate în asaltul din recalifi
cări (8—10) cu cubanezul Aza- 
ro Castro.

Azi și mîine, Campionatele 
Internaționale de spadă ale 
României continuă cu întreoe- 
rea pe echipe.

In turul precedent, Anderlecht 
Bayem Miinchen

Intre reprezentativele Coastei de 
Fildeș șl Marocului. Intitorrea 
s-a încheiat cu un rezultat sur
prinzător. Coasta de Fildeș a 
dispus de Maroc (calificată pen
tru turneul final al C.M.) cu 
3—2 (2—1), prin golurile Înscrise 
de Salah (min. 8), Kouadlo (mln. 
34 șl 69 dim penalty), respectiv 
Ghiatl (mln. 14) șl Sahil (mln.

Q.P.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Caleidoscop - SPORTIVE IN ALB (II)
Prezentăm astăzi partea a doua a Calei

doscopului nostru dedicat „sportivelor în 
alb" care, prin munca lor, contribuie la 
desăvîrșirea stării de sănătate a multor oa
meni.
• 

tă a 
poca, 
parte 
ti cat, 
tava

Ecaterina Orosz-Flora este absolven- 
Facultății de Medicină din Cluj-Na- 
oraș în care și-a petrecut o bună 
a vieții, adică perioada cînd a prac- 
cu mult sueoes, Înotul. A deținut ei- 
recorduri ale României (majoritatea 

g in probele de bras) șl a fost de 27 de ori 
g campioană națională, individuală și în ca- 
g drul ștafetelor. A reprezentat țara în dl- 
< ferite in tilniri Internaționale. Astăzi ea 
g funcționează ea medic pe lîngă lotul na- 
g tional feminin de gimnastică.
g • în 1952 echipa de volei a României a 
g luat parte, pentru prima oară, la întrece- 
g rile unui campionat mondial feminin, or- 
g ganizat la Moscova. Reprezentativa noas- 
g tră a reușit atunc un onorabil loc cinci 
g (victorii la Franța 3—0, India 3—0 șl Un- 
g garia 3—1). Din echipă a făcut parte și 
g Tatiana Avacum, pe atunci încă studentă 

a Facultății de Medicină din București, p-e 
care avea s-o absolve, cu succes. în 1955, 
..-europenele" (ediția a IV-a) au fost gâz- 

§ duite de capitala României, ele cunoscînd 
un frumos succes, din toate punctele de 

g vedere. Formația noastră (avînd-o între 
g echipiere și pe Tatiana Avacum) s-a cla- 
g sat și la C.E. tot pe locul cinci (victorii 
g cu 3—0 la Ungari? șl 3—2 la Bulgaria), 
g Tatiana a fost o jucătoare foarte lnimoa- 
g să. sobră, o trăgătoare eficientă. Dr. Ava- 
g cum lucrează astăzi la Institutul de Con- 
g- -rol al Medicamentelor din București.

• Gabriela Popa-Ciocoiu a fost și ea 
jucătoare de volei în echipa Dinamo Bucu
rești. de mai multe ori campioană națio
nală, și componentă a reprezentativei ță
rii. în prezent funcționează ca medic spor
tiv specialist în cadrul clubului unde a 
cunoscut consacrarea sportivă.

® O altă dinamovistă. și ea voleibalistă, 
este Olga Cistian, asistentă medicală la 
cabinetul de Ortopedie și Traumatologie 
Sportivă de la Centrul de Medicină Spor
tivă „23 August".
• Gabriela Belu-Veluda a fost săritoare

în lungime, prin anii ’50. în 1950, pe Sta
dionul .........
pioană 
despre 
jenant 
Gabriela Veluda a absolvit Facultatea de 
Biologie din Capitală, lucrînd, în prezent, 
la Laboratorul de Anatomie Patologică din 
cadrul Institutului Orcologic.
• La Ploiești își desfășoară activitatea 

Maria Albuleț, medic pediatru. A dominat 
șahul românesc între anii 1951—60, cînd a 
devenit maestră internațională și, împreu
nă cu Margareta Teodorescu, a obținut 
pentru România medalia de argint la O- 
limpiada de la Emmen, succes în premie
ră al șahului nostru. A fost campioană 
națională în anii 1951, 1955 și 1956.
• Primii ani ai deceniului al cincilea.

După ce Nina Ponomareva (Romașkova) a 
cîștigat titlu" olimpic la aruncarea discu
lui, la Helsinki, cu 5" .42 m. în 1054, au 
avut Ioc la Berna, pe Neusel Stadion, în
trecerile Campionatelor Europene care au 
confirmat succesul <*u 43.02 m.

Republicii, a cîștigat titlul de cam- 
națională cu rezultatul de 5,59 m, 
care Gabi afirmă acum, că „este 
de modest". Dar atunci era altfel...

Pe locul secund s-a clasat o altă aruncă - 
toare sovietică, Irina Begleakova, care a 
obținut 45,79 m, iar a treia a fost Galina 
Zîbina cu 44,77 m. Chiar dacă astăzi aceste 
rezultate ne £ac să zîmbim cu făgăduință, 
atonei, precum vedeți, ele asigurau meda
lii... Begleakova era de profesiune medic. 
După încă doi ani. la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne, discul a fost cîștigat 
surprinzător de cehoslovaca Olga Fikotoya 
cu 53,69 m, iar medalia de argint a revenit 
aoeleeași Begleakova, cu 42,54 m.
• Karin Janz este medic specialist în 

ortopedie. A fost o excelentă gimnastă, 
în 1969, la Landskrona, în Suedia, spre 
exemplu, a fost campioană mondială la 
individual compus, la sărituri, paralele și 
la bîrnă. Doar la sol s-a clasat, atunci, 
pe locul doi. Anul următor, la Ljubljana, 
în Iugoslavia, a cîștigat medalia de aur de 
campioană a lumii la paralele inegale, 
clasîndu-se înaintea Ludmilei Turisceva și 
a fost a doua la sărituri, iar în 1972, la 
J.O. de la MUnchen, valoroasa gimnastă 
din R.D. Germană, a fost a doua în Cla
samentul general la individual compus, 
după Turisceva și înaintea Polinei Laza- 
kovici. A fost însă campioană olimpică 
la sărituri și la paralele și medaliată cu 
bronz la bîrnă. S-a clasat a patra la sol.

Elizabeth Jane Mary Bullen, care este 
profesie soră medicală, a făcut 
lotul de călărie al Marii Britanii, 
Jocurile Olimpice din 1968, de la 
de Mexico, la proba completă.
- “ Hdiko RejtS,

Coventry 0—0, Chelsea
Rangers 1»—1.

• Iată cîteva amănunte la me
ciul dintre Bayer Uerdingen și 
Dynamo Dresda din cadrul Cu
pei Cupelor, terminat cu rezulta
tul de 7—3 (în tur 0—2). Porta
rul Jakubowski de la Dynamo — 
accidentat la scorul 
dru Dresda, a fost 
debutantul Rammer, 
mit șase goluri în 
cundă, două dintre 
marcate di<n penalty_ __  _
ternaționalU'l vest-german Funkel.

de 3—1 pen- 
in locuit cu 
oare a pri- 
repriza se- 
de f ițind

de către in-

parte 
pen- 
Ci u-

de 
din 
tru 
dad ______ . _

® Floretista ungară —.—r_ ----- ,
pioană olimpică tn 1964. la Toklo^ meda- 
liată cu bronz la J.O. ” *
mondială în 1963. este 
tentă de laborator.

cam-

din 1&68, campioană 
de profesiune asis-

Romeo VR.ftRA

$

TELEX • TELEX
BASCHET • Finala Cupei Ko- 

raci (m), la Caserta : Banco 
Roma — Mobilgirgi Caserta 
84—78 (45—33), în meci tur
• C.C.E. (femei) finala, la Mi
lano : Primigi Vicenza — Agon 
Dusseldorf 71—57 (42—26).

BOX • Britanicul Frank Bru
no, campionul european la cate
goria grea, a renunțat la centură. 
Pentru titlul vacant vor boxa o- 
landezul Andre Van Den Oetelaar 
și norvegianul Steffen Tangstad.

CICLISM • După desfășurarea 
a patru etape, în Turul Catalo- 
niei conduce spaniolul Felipe 
Vânez cu 18.03:49, urmat la o 
secundă de francezul Bagot și la 
26 s de elvețianul Wirtenberg.

HANDBAL • Cupa Federației 
(m), la Budapesta : Raba Vasas 
Eto Gyor 
(12—8).

HOCHEI 
grupa B,
— Italia _ _ ,
Japonia — Franța 2—1 (2—0, 0—0, 
0—1), Olanda — Iugoslavia 6—3 
(1—0, 0—0, 5—3), Austria —
R.D.G. 6—4 (1—2, 2—0. 3—2)

POLO • Turneu internațional 
la Budapesta : BVSC Budapesta
— Franța 12—9, Spandau Berlinul 
Occ. — Vomero Napoli 9—6, Jug 
Dubrovnik — Spandau 10—7, 
BVSC — Vouliagmeni Atena 13—2.

Tatran Preșov 23—18

PE GHEATA • C.M. 
la Eindhoven : Elveția 
4—1 (0—0, 1—1, 3—0),
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