
PREJIOASE VICTORII ROMÂNEȘTI
ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Simbâiâ și duminici toate cele trei echipe românești angajate 
In cupele europene Ia handbal an obținut frumoase și deosebit 
de prețioase victorii, spre satisfacția Iubitorilor sportului din 
țara noastră.

h C. C. E. (f): ------------------------------------------
ȘTIINÎA BACĂU - BUDUCNOST TITOGRAD 30-23 (12-10)

Proletart din toate tarile. unifi-r3 I

BACĂU, 23 (prin telefon). 
Partida dintre Știința Bacău 
și Buducnost Titograd, din ca
drul semifinalelor C.C.E. Ia 
handbal feminin, a stîrnit un 
interes enorm, tribuna Sălii 
Sporturilor dta localitate fiind 
plină.

La capătul unui meci de ri- 
i dicată valoare tehnică, de mare 
• luptă, care a entuziasmat pu

blicul, Știința a ciștigat cu 
30—23 (12—10), realizind o
splendidă victorie. Elevele an
trenorilor AL Mengoni și Coș- 
tel Petrea au făcut unul dintre 
cele mai bune meciuri ale lor 
din ultima vreme. Eva Darvașa

Mihail VESA
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Divizia A de fotbal — etapa a 20-a

(Continuare in pag. 2-3) F.C. ARGEȘ - SINGURA VICTORIE ÎN DEPLASARE
@ Dinamo, Universitatea Craiova și A.S.A. Tg. Mureș, „remize** de luptă $ F.C. Bihor 
a ajuns la —10 la „adevăr** @ Scorul cel mai frecvent ai unei „runde** cu puține 

goluri : 1— 0 ® Rapid și-a luat revanșa...

Una din numeroasele faze incandescente ale partidei de la 
Bacău: . de această dată înscrie Filofteia Danilof

Foto : Aurel D. NEAGU

în C. C. E. (m): -----------------------------------------

I. K. REDBERGSLIOS - STIAUA 22-23 (11-12)
Gill'EBORG (prin telefon). 

Steaua, echipa campioană a 
României la handbal masculin, 
a repurtat o splendidă și tonică 
victorie aici, pe terenul cam
pioanei Suediei, I.K. Redbcrg- 
slids, pe care a învins-o cu

23—22 (12—11). Este drept, la 
un singur punct diferență, dar 
mare cit roata carului cînd e 
vorba de o partidă jucată în

(Continuare în pag 2—3)

în Cupa Cupelor (m): -------------------------------

II.C. MINAU» BAIA MABE-U.K. DROTT HALMSTAB 26-18 (14-10)
BAIA MARE, 23 (prin tele

fon). H.C. Minaur a dis
pus CU 26—18 (14—10) de pu
ternica si foarte tehnica for
mație suedeză H. K. Drott 
Halmstad, în meciul din prima 
manșă a sferturilor de finală 
ale Cupei Cupelor. Victoria a 
fost obținută de elevii antre
norilor Lascăr Pană și Petre 
Avramescu mult mai greu de-

cît o arată scorul. In primele 
21 de minute băimărenii s-au 
desprins numai La unul sau 
două goluri, de fiecare dată 
suedezii egalind și chiar 
luînd conducerea, prima oară 
în min. 17 : 7—6. Din același

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pap 2-3)

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Sportul Studențesc - Univ. Craiova 1-1 (1-0) i. Steaua 20 16 3 1 39- 9 35„Poli" Timișoara - Petrolul 1-0 (1-0) 2. Sportul Stud. 20 11 7 2 44-19 29S.C. Bacău — Victoria 1-0 (0—0) 3. Dinamo 20 11 5 4 32-16 27
Steaua - F.C. Olt 3-0 (1-0) 4. Univ. Craiova 20 11 4 5 23-17 26Gloria — A.S.A. Tg. Mureș 1-1 (1-1) 5. „Poli" Timișoara 20 10 1 9 37-32 21
F.C. Bihor - F.C. Argeș 0-2 (0—2) 6. F.C. Argeș 20 8 5 7 20-22 21
F.C.M. Brașov - „U“ Ciuj-Napoca 1-0 (0-0) 7. Petrolul 20 6 9 5 18-22 21
Rapid - Corvinul 1-0 (1-0) 8. Corvinul 20 9 2 9 47-25 20Chimia - Dinamo 2-2 (2-0) 9. Chimia 20 8 3 9 25-24 19

ETAPA VIITOARE (duminică 30 martie) 10.
11.

Gloria
S C. Bacău

20
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26-26
27-29

18
18

A.S.A. Tg. Mureș - F.C.M. Brașov (0-D 12. „U" Cluj-Napoca 20 7 3 10 21-24 17
Corvinul - F.C. Olt (2-3) 13. Rapid 20 7 3 10 22-32 17
Dinamo — Steaua (0-1) 14. A.S.A. Tg. Mureș 20 6 4 10 17-26 16
Petrolul - F.C. Bihor (1-1) 15. F.C.M. Brașov 20 7 2 11 13-40 16
„U" Cluj-Napoca — Chimia (1-4) 16. F.C. Olt 20 5 5 10 20-31 15
Victoria — Sportul Stud. (0-4) 17. Victoria 20 4 6 10 13-29 14
F.C. Argeș
Gloria
Univ. Craiova

— S.C. Bacău
— Rapid
— ,,Poli“ Timișoara

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

18. F.C. Bihor 20 3 4 13 16-42 10

(Cronicile meciurilor de ieri în pag- 2 -3)

Așa a egalat Universitatea : Ungureanu (nr. 4, tricou de culoare închisă), în stingă imaginii, tri
mite balonul in plasă, cu toată opozifia apărării bucureștene Foto : Iorgu BĂNICA

LOTURILE „A“ Șl OLIMPIC PLEACĂ AZI
Azi, de la ora 18, la Palatul Sporturilor și Culturii LA GLASGOW Șl, RESPECTIV, BAKU

START ÎN „CENTURA DE AUR" LA BOX
• Peste 100 de pugiiiști din 9 țâri înscriși în competiție • 
Campionul mondial I. Mari nov și dublul campion european E. 
Ciuprenski, printre concurenți • Sportivii cubanezi, din nou 
printre favoriți • 8 campioni naționali in fruntea lotului României

La Palatul Sporturilor și 
Culturii, azi, începînd de la ora 
18, va avea loc cea dinții gală 
din cadrul Turneului interna
țional de box
„Centura de Aur44, 
ediția a XV-a.
Peste o sută de 
sportivi din 
— Bulgaria, 
slovacia, 

Iugoslavia. 
Mongolă, 
Turcia, IT.R.S.S. și 
România — vor 
lua startul, pes
te cîteva ore, în 
importanta com
petiție. Așa cum 
am mai scris, cea 
de a XV-a ediție 
a ..Centurii de 
Aur" are în acest 
an o semnificație 
deosebită, ea fiind 
pentru concurenți 
un foarte impor
tant și ultim exa
men înaintea Cam
pionatelor 
diale de 
care vor 
în luna 
orașul 
Reno. O 
de Aur" cîștigată acum la 
rești poate însemna în 
lași timp si cucerirea unui loc 
printre participanții la „mon
diale". Această miză mare 
a competiției explică de ce 
și de această dată pe ringul 
,,Centurii de Aur" vom avea pri
lejul să vedem adevărate ve-

dete ale „careului magic" 
internațional. Reamintim că 
sînt gata de start, printre al
ții. campionul mondial la

9 țâri 
Ceho- 
Cuba. 

R. P.
Siria,

Mon- 
seniori. 

avea loc 
mai. în 
american. 
„Centură

Campionul „semimijlociiloru noștri, Dânuț Lu- 
gigan (stingă), dorește să cucerească una dintre - -- .........................cele 12

Bucu-
ace-

„Centuri de Auru 
Foto: Aurel D.

ediția 1986 
NEAGU

Marinov 
de echi- 

dublu 
Anghel

„semimuscă" Ivailo 
(Bulgaria), colegii 
pă Emil Ciuprenski, 
campion european, și 
Stoianov, pe care l-am văzut 
anul trecut. la 
cîștigînd titlul de 
mondial de tineret. __ ___
res deosebit așteptăm să-i re-

Bu cures ti, 
campion 

Cu inte-

vedem pe sportivii din R. P. 
Mongolă și îndeosebi pe E. 
Nerguin, recent âstigător al 
Turneului Internațional de la 
Halle (R.D.G.), unde l-a între
cut pe campionul mondial 
Adolfo Horta (Cuba). Printre 
oaspeții sovietici, o figură
cunoscută spectatorilor bucu- 
reșteni. „greul“ Aleksandr
Lukstin, clștigător al „Cen
turii de Aur" — 1984. în for-

Pet.-e HENȚ

(Continuare în pag a 4-a)

In cursul zilei de astăzi, lotul 
național de fotbal pleacă la 
Glasgow în vederea partidei a- 
m Leale Scoția — România de 
miercuri 26 martie, răspunzînd 
astfel invitației federației scoție
ne. Această înțîlnire se înscrie 
în suita de jocuri de verificare 
în perspectiva startului pe care 
echipa noastră H va lua în toam
nă în preliminariile C.E. Lotul 
este următorul: Lung, Moitiru — 
portari, Negrilă, Nicolae, Iorgu- 
lescu. Movilă, Ungureanu — fun
dași; Klein. Cireașă, Mateuț, An- 
done, Hagi, Rednic — mijlocași; 
Coraș, Cămătaru, Gabor, Geol- 
gău — atacanțl. Conducător teh
nic este antrenorul Mircea Lu- 
cescu. Jucătorii Belodedici, lo_ 
van, Bărbulescu, Boloni, Balint, 
Pițurcă și Lăcătuș nu fac par
te din lotul oare se deplasează, 
ei urm în d un program special 
de pregătire, în cadrul clubului 
Steaua, în vederea dublei întil-

niri cu Anderlecht.
Tot astăzi, se va deplasa la 

Baku selecționata olimpică a 
României, care — sub conduce
rea antrenorului Cornel Drăgușin 
— va susține miercuri, 26 martie, 
o partidă amicală cu selecțio
nata similară a Uniunii Sovie
tice (joc de pregătire din seria 
de patru în vederea preliminări* 
ilor J.O.). Lotul este alcătuit din: 
Speriatu, Mânu (portari), M. Ma
rian, Zare, Rada, Cristea, Eduard, 
S tin eseu (fundași), Țicleanu, 
Dragnea, Burchel, Orac, Vaișco- 
vld (mijlocași), Șoiman, Văl- 
dean, Bleu, Augustin (atacanțl).’ 
Jucătorii Țioleanu și Augustin, 
deși nu au drept de joc la J.O. 
pentru că au participat la pre
liminariile C.M. 1986, completea
ză lotul pentru a suplini unele 
absențe. Jucătorii de la Steaua 
(Dncadam, Bumbescu, Majaru, 
Bălan și Weissenbacher) urmează 
un program special de pregătire.

„Iiilcrna(ionalclc“ de spada ale României

PRIMA ECHIPĂ A ȚĂRII NOASTRE 
A CÎSTIGAT COMPETIȚIA

•> i

Exoelent ! Iată nota 
comportării scrimerilor 
noștri, cei din prima e- 
ehipă. la actuala ediție 
a Campionatelor Inter
naționale de spadă ale 
României. Locul I la 
capătul a 5 meciuri, 
toate cîștigate. Cel 
mai dificil, cel pentru 
desemnarea primului loc 
pe podium, susținut în 
compania redutabilei 
formații a Cubei, meda
liată cu argint la Uni
versiada din Japonia, 
de la Kobe.

Filmul finalei a cap
tat integral interesul 
spectatorilor aflați în 
tribunele Sălii Floreas-

ca. Un film cu emoții 
cu momente de suspans 
dar încheiat cu sa
tisfacții, după mai bine 
de două ore de luptă pe 
planșă. Un film care ini
țial a creat optimism în 
rîndurile echipei Cu
bei, care după prima 
manșă oonducea cu 
3—1, avantaj destul de 
substanțial în proba de 
spadă și mai ales în 
cazul unei formații o- 
mogene. cum este co
tată cea a Cubei. Man
șa a 2-a a adus, parcă.

Tiberîu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Un spectaculos asalt din grupă, în meciul 
România I — Legia Varșovia (9—3)

Foto : Iorgu BĂNICĂ



Campionatele Nafionale de baschet

O ETAPĂ CU REZULTATE SCONTATE
In cadrul Campionatelor Națio

nale de baschet s-au desfășurat, 
fîmbătă și duminică, meciurile 
etapei a 26-a.

FEMININ, GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — PO

LITEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 1—0: 60—42
(30—20); al doilea joc are loc 
azi la ora 16, in Sala Floreasca. 
Mai întîi, cîteva cifre edificatoare: 
baschetbalistele de la Olimpia au 
fructificat 26 din cele 53 de a- 
runcări la coș (procentaj 49%), 
in vreme ce sportivele <je la Po
litehnica au înscris numai de 17 
ori din 51 de Încercări din acți
une (33,30%!). Explicația asupra 
victoriei clare a echipei antrena
tă de C. Paraschivescu este deci 
fără echivoc. In același timp, 
însă, numărul mic al aruncări
lor la coș executate de fiecare 
formație arată că s-a jucat pru
dent, cu apărări lipsite de agre
sivitate. Olimpia a fost, totuși, 
mal incisivă datorită faptului că 
acțiunile poziționale au urmărit 
cu mai mare insistență finaliza
rea din poziții favorabile. Un 
punct (în plus) favorabil pentru 
antrenor: a utilizat 11 din cele 
12 jucătoare trecute pe foaia o- 
ficlală (la Politehnica au fost 
folosite doar 7). Au marcat: Ma- 
rinache 17, Stingă 15, Bîră 11, 
Andreescu 10, Crisțea 6, Simioa- 
nă 5, Popa 2, Ciubăncan-Sipoș 
2 (reintrată cu acest prilej, după 
fericitul eveniment de a fi de
venit mamă), respectiv Roșianu 
21, Zldaru 10. Făgărășanu 6, Mol
dovean u 4, Prăzaru-Matbe 1. 
(D. STANCULESCU).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA PO
CA 1—1: 84—97 (50—55) șl 84—77
(48—43). Au marcat : Bodea 26+0, 
Grădinarii 12+22, V. Chepețan 
0+18, Stamin 18+16, BIÎndul 6+0, 
Catrina 2+16, G. Nagy 2+4, R. 
Chepețan 18+8, respectiv Jereble 
32+30, Sandor 20+14, Popa 12+6, 
Dragoș 8+8, Enyedi 8+6, Kîss 
7+11. Misăilă 8+0. Costanașlu

în divizia A CUPELE EUROPENE LA HANDBAL |
LA HANDBAL (m + f)

Duminică s-au desfășurat jocu
rile primed etape în Divizia A 
la handbal, turul n,

FEMININ
Grupa valorică 1—6 :
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 

— RULMENTUL BRAȘOV 13—14 
(8—8).

TEROM IAȘI — RAPID BUCU
REȘTI 27—22 (12—10).

Partida CHIMISTUL RM. VÎL
CEA — ȘTIINȚA BACAU a fost 
aminată. s

Grupa valorică 7—12;
RELONUL SAVINEȘTI — CON

FECȚIA BUCUREȘTI 18—17 
(8-7).

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — C.S.M. INDEPENDENȚA 
SIBIU 24—16 (12—7).

TEXTILA I.A.S. ZALAU — 
TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI 25—21 (13—6).

MASCULIN
Grupa valorică 1—6:
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI

INȚA BACĂU 26—22 (13—7).
STEAUA — CONSTRUCTORUL 

ORADEA 25—19 (12—8) — parti
da s-a jucat marți, 16 martie 
a.c.
. Partida POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — H.C. MINAUR BAIA 
MARE a fost amin ață.

Grupa Valorică 7—12:
INDEPENDENȚA CARPAȚI

MIR ȘA — RELONUL SAVINEȘTI 
27—18 (14—9).

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ARAD ZI—18 
CI 2—9).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
METALUL BISTRIȚA 25—20 
Ci 3—10).

Amănunte de la partidele dis
putate în ziarul de mîine.

CAMPIONATUL DE POLO SE RELANSEAZĂ:
Greu de priceput, pentru 

mulți, dar adevărat : după ce 
la Oradea bucureșteni! se impu
neau la un foarte concludent 
11—5, ieri — în meciul de În
cheiere a turneului din bazinul 
Floreasca, pentru locurile 1—6 
din Divizia A de polo — CRIȘUL 
a învins clar pe DINAMO cu 
11-8 (3-3, 3-1, 2-3, 3-1) ! A 
fost un meci de mare luptă, 
aplaudat în repetate rînduri de 
numeroasa asistență, un meci în 
care campioana și-a știut mai 
bine lecția, jucînd ordonat șl 
Incisiv de-a lungul celor 28 
de minute, cu un Gordan inepu
izabil în centru, un Haț cu 
șuturi necruțătoare, un Illes 
suplinindu-l remarcabil pe inter
naționalul Fejer. A fost însă 
un succes de Echipă, ceilalți ju
cători antrenați de I. Alexan- 
drescu adueîndu-și, la rîndu-le, 
contribuția Ia această victorie 
care relansează campionatul.

Dinamoviștii au avut un în
ceput viguros, conducînd repede 
cu 2—0, creînd (creîndu-și) ilu
zia că se vor desprinde lesne. 
Dar bihorenii au echilibrat 
prompt, impunîndu-șl chiar punc
tul de vedere din al doilea sfert :
4—3, apoi 6—4, pentru ca 5n 
repriza a treia să fie foarte a- 
proape de realizarea unui
avantaj substanțial, în locul
căruia, datorită ratărilor, a 

2+0, Mărginean 0+2. (Constantin 
CREȚU-coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 6—2: 69—95 
(37—45) și 77—91 (47—41). Cu un
lot mai valoros și mai bine pre
gătit, Voința a obținut două vic
torii scontate. în partida de ieri, 
Progresul • condus totuși pînă 
în mln. 30, dar finalul a aparți
nut categoric Învingătoarelor. 
Coșgetere: Măringuț 19+18, Ali- 
xandru 18+12, Lefter 9+21 de la 
Progresul, respectiv ștefan 19+34, 
Filip 30+11, Vasile 15+9. (Da
niel DIAC ONE SCU — coresp.).

GRUPA 7-11
RAPID BUCUREȘTI — COMER

ȚUL CSȘ TG. MUREȘ 1—1: 52—56 
(34—28) șl 74—72 (39—42). Ambe
le Întâlniri au fost de mare an
gajament, cu finaluri echilibrate, 
în special ieri, cînd feroviarele 
au înscris coșul victoriei cu 4 
secunde înaintea fluierului final. 
Coșgetere: Cîrstoiu 7+30, Slăvei 
15+16, Trică 13+9, respectiv Olasz 
16+26, Mathe 9+20, M. Nagy 
0+21. (Nicolae ȘTEFAN-eoresp.).

CRIȘUL CSȘ 2 ORADEA — 
MOBILA CSȘ SA TU MARE 2—0: 
79-73 (38—35) șl 78—69 (48—23).
Coșgetere: FlauDdra 16+19, Cutuș 
16+17, E. Pop 15+16, respectiv 
Așteleanu 14+13, Szftcs 19+7, 
Banc 12+13. (Ilie GHIȘA-coresp.).

MASCULIN, GRUPA 1-6
FARUL CSȘ 2 CONSTANTA — 

STEAUA 0—2 : 72—83 (32—50) Și
74—86 (35—43). Gazdele au abor
dat ambele meciuri cu ambiție, 
practlctnd un joc rapid, eu mul
te aruncări la coț>, elemente care 
nu au putut Insă suplini handi
capul de talie. Steliștli, superiori 
In lupta sub panouri, au avut 
șl acțiuni rapide, ceea ce a fă
cut ca ambele întreceri să fie 
spectaculoase. Victoria a revenit 
pe merit favorlțnor. Au Înscris: 
Bălceann 294-26, MoMoveanu 
îl+19, Mănăilă 9+18, Tecăn 7+4, 
nuca 4+2. Logorătu 0+6, Spinii 
2+4, Marin 0+2 pentru gazde, 
respectiv Cernat 17+16, Ermura- 
ehe 17+14, Brănișteann 14+14, V.

ȘTIINȚA BACĂU
(Urmare din pag 1)

deschis scorul la numai 55 de 
secunde de la primul fluier. Ta
bela s-a mai modificat abia în 
mln. 7,30, cînd Adriana Popa, 
care avea să fie eroina meciu
lui, a majorat scorul la 2—0 ! 
Băcăuancele au accelerat rit
mul (de fapt asta a fost arma 
cu care au cîștigat) în fata u- 
nor jucătoare cu talie net su
perioară și cu o apărare mai 
mult decit agresivă. Spre sfir- 
jitul reprizei handbalistele iugo
slave au revenit, reducînd din 
handicap. Repriza secundă în
cepe într-un ritm Infernal, men
ținut pînă în ultima secundă de 
joc. în min. 42, Filofteia Dani
lor, revenită după o mai ve
che accidentare, aduce din nou 
echipa sa la un avantaj mai 
consistent (20—16). Din acest 
moment băcăuancele joacă tot 
mai bine în apărare, iar con
traatacurile — excelent lansate 
de Laurica Lunca, Georgeta 
Cervenciuc sau Mariana Tîrcă, 
după intercepții spectaculoase — 
sînt excelent fructificate de 
Adriana Popa și Elena Nițoiu. 
în min. 59, la 30—22, Știința 
a avut posibilitatea să se de
tașeze la o diferență conforta
bilă de 9 puncte, dar a ratat 
un 7 m. A urmat un contraatac 
Încheiat cu gol al Lilianei Mu- 
goșa și astfel Știința Bacău cîș- 
tigă la 7 goluri, un avans to

apărut pe tabelă... egalitatea la
6. Bucureșteni! nu au știut să 
profite de acest moment favo-, 
rabil lor, s-au pripit în situații 
bune, greșind copilărește și 
cîteva pase. în schimb, Crișul 
șl-a strîns din nou rîndurlle, 
îndreptîndu-se tot mai limpede 
spre un meritat succes.

Autorii punctelor : Raț 4, 
Gordan 3, Costrăș 2, Illes, Garo- 
feanu (C), Hagiu 3, Ciobăniuc 3, 
Moiceanu, Cr. Dan. Clujenii 
R. Timoc și R, Nichita au arbi
trat, în general, bine.

RAPID — STEAUA 6—5 (2—2,
1— 1, 2—1, 1—1). Partidă foarte 
viu disputată, în care șansa a 
surîs pe rînd formațiilor ce 
vizează „bronzul* campionatului. 
Tinerii steliști puteau obține un 
rezultat favorabil, însă au ratat 
(iarăși !) exasperant — între al
tele, au nimerit de trei ori bara 
într-un minut —, experiența 
superioară a feroviarilor spunîn- 
du-și, pînă la urmă, cuvin tul. 
Au înscris : Niță 2, Arsene, Ilie, 
Jianu, Angefescu (R), Ghiță 2, 
Frulh 2, Vamoș. Au condus V. 
Goian — A. Gere,

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
PROGRESUL 8—7 (2—3, 4—1,
2— 3, 0—0). Cea mai bună evolu
ție a clujenilor, mal cu seamă 
în repriza a doua. Ei au avut, 

loan 8+20, Ardelean 9+12, Car
pen 10+0, Căpușan 0+6, Reisen- 
bOchler 4+2, Netolițchl 4+2. 
(Oh. GOLDENBERG-coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — ICED 
BUCUREȘTI 2—0: 133—95 (58—45) 
șl 140—95 (68—52). Victorii cate
gorice, la scoruri concludente. 
Au marcat: Vlnereanu 12+24, 
Braboveanu 11—11. Toader 7+0, 
Vasilică 21+6, Bărbulescu 7+14, 
Nlculescu 39+49, Ionescu 4+6, 
lacob 4+8, Marinache 15+2, Da
vid 13+12, Uglai 0+8, respectiv 
Pogonaru 25+19, Grădișteanu 
22+22, Păsărică 14+13, Rist 3+0, 
Mihalcea 15+7, Marinescu 5+5, 
Ciocan 9+5, Voicu 2+1, Maxim 
0+6, C. Ioan 0+17. (Valerian NE
TO LIȚCHI-coresp.).

DINAMO ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1: 94—77 (48—36)
șl 93—102 (51—56), Jocuri frumoa
se. In prima zi, orădenil au fov, 
net superiori: In partida revanșă, 
bucureștenll au jucat mai agre
siv șl mal variat. Au marcat: 
Crlstea 8+25, Szabo 2+12, Costin 
12+19, Antochi 14+13, Rădulescu 
24+11, Flaundra 18+11, Gh. Pascu 
6+0. Kosa 6+2, Nlcoară 4+0, res
pectiv A. Popovlcl 28+ 28, Sipoț 
10+27, Sucit» 7+12, Gh. Dumitru 
4+10, M. Dumitru 0+21. Plămadă 
8+0, Ghiță 15+2, Becea 3+2, 
Mibal 2+0. (Iile GHIȘA-coresp.).

GRUPA 7-11
UNIVERSITATEA CLUJ-NA PO

CA — POLITEHNICA IAȘI 3—0: 
14—71 (48—43) șl 83—76 (38—39).
Clujenii, cu M. Crăciun și A. 
Szabo in vervă deosebită, au ob
ținut două victori! prețioase. 
Coșgeteri: Szabo 204 26, Crăciun 
19+22, Pulbere 8+18, respectiv 
Boișteann 14+21, Takacs 13+8. 
(Mircea RADU-coresp.).

CSU OȚELUL GALAȚI — A- 
CADEMIA MILITARĂ MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 2—0: 
80—56 (41—32) șl 91—81 (41—38).
Gazdele au dominat ambele în- 
tUnirl. Coșgeteri: Haiduc 22+14. 
Mirlță 12+32, respectiv Vliclnschl 
15+16, Șarlă 33+0(1). (Telemac 
SHUOPOL-coresp.).

tuși dătător de speranțe pen
tru partida retur (6 aprilie).

Marcatoare : Popa 9, Nr- 
țoiu 7, Tîrcă 5, Darvaș, Lun
ca, Danilof și Butnărașu — cîte 
2, Cervenciuc 1, respectiv Seku- 
lici 7, Liliana Mugoșa și Bojo- 
vici — cîte 4, Bulatovici 3, Ga- 
nici și Djurkovici — cîte 2, 
Svetlana Mugoșa 1,

Arbitrii Manfred Starțjce și 
Wolfgang Zerncr (R. D. 
Germană) au condus excelent o 
partidă încinsă.

STEAUA
f Urmare din pag 1)

deplasare, cu o echipă puter
nică, de o remarcabilă dîrzenie, 
care nu s-a împăcat nici o clipă 
cu ideea că va pierde primul 
meci, acasă.

A fost un meci aspru, cum 
e de înțeles, în care campioana 
României, cu Vasile Stingă re
venit în formație, s-a mo
bilizat exemplar, a dat totul 
și dacă la ieșirea de pe teren 
se vedea clar pe fețele jucăto
rilor efortul depus, era evi
dentă și satisfacția datoriei îm
plinite, care le asigură o se
rioasă opțiune pentru meciul- 
retur de la București și, ceea ce 
e mai notabil, pentru califica
rea în semifinalele C.C.E.

Se cuvin felicitări tuturor 
sportivilor si antrenorului Radu 
Voina, care au abordat a- 
această partidă cu curaj, cu o

-DINAMO 11-8!
ce-i drept, în ultimul sfert și 
șansă, portarul Alexandru rezis- 
tînd cu brio șuturilor adversarilor. 
Realizatori : Colceriu 4, Maroși 2, 
Sebok, Muznai (V), Dingu 2, 
L Ionescu 2, Mușat, Bărbulescu, 
Mădescu. Au arbitrat B. Băje- 
naru și V. Median.

Sîrnbătă, în „vedeta* reuniunii : 
CRIȘUL — STEAUA 13—10 (3—4, 
4—2, 3—1, 3—3). 0—2 în min. 1,32, 
1—4 în min. 4,02, după acțiuni 
de toată frumusețea ale bucu- 
reștenilor ! Treptat insă, și-a 
făcut loc obișnuita, de-acum, 
scădere a concentrării jucătorilor 
Stelei în atac, care au irosit 
atacuri în lanț, în vreme ce 
experimentații poloiști orădeni
au strîns, mai întîi, scorul, spre 
a se impune evident într-un
final nervos. Au marcat : Costrăș 
4, Gordan 3, Raț 2, llles 2,
Garofeanu, Fejer (C), Ghiță 2,
B. Tufan 2, Vamoș 2, Fruth, 
Nuțu, Geantă, Malecu. Arbitri : 
R. Timoc — R. Nichita.

VOINȚA — RAPID 10—10 (3—1,
3—4, 2—2, 2—3) ! Jucînd dăruit, 
clujenii s-au aflat mai tot 
timpul la conducerea meciului 
— au avut 4—1 în min. 7,32 — 
și puteau chiar cîștiga dacă fruc
tificau : spre pildă, ultimul atac. 
Au înscris : Colceriu 3, Maroși 3, 
Muznai 2, Cosmațclii, Pop (V), 
Jianu 4, Niță 2, Arsene, Ange-

CAMPIONATUL
FEMININ DE VOLE^

La Galați și Bacău au Început 
simbătă penultimele turnee ale 
campionatului primei divizii fe
minine de volei. Amănunte :

GALAȚI, 23 (prin telefon). Pri- 
ma etapă din al 5-lea turneu ~al 
grupei I valorice a fost dominată 
de trioul pretendentelor la titlu, 
învingătoare detașate în fața out- 
siderelor, dintre care doar echi
pa sibiană a opus dinamovistelor 
mai multă rezistență. Iată rezul
tatele de simbătă: DINAMO — 
CSM LIBERTATEA SIBIU 3—1 
(11, 14, —13, 8), UNIVERSITATEA 
CFR CRAIOVA - FARUL CON
STANȚA 3—0 (6, 6, 13), CSU
GALAȚI — FLACĂRA ROȘIE 
BUCUREȘTI 3—0 (11, 8, 9). în 
schimb, în ziua a doua, dumi
nică, am consemnat o mare sur
priză, chțai în debutul programu
lui: FLACARA ROȘIE a întrecut 
pe DINAMO cu 3—2 (—10, —8, 6,
10, 13), după o partidă deopotrivă 
dramatică și spectaculoasă.

In continuare, după un rezultat 
normal : CSU — FARUL 3—0 (8, 
1, 8), o nouă surpriză în încheie
rea programului: CSM LIBERTA- 

■ TEA a învins pe lideră, uni
versitatea CFR, cu 3—1 (1,
11, —14, 13). M. FERRARINI).

BAC AU, 23 (prin telefon). Pri
mele două zile ale turneului gru
pei secunde nu au adus nici o 
modificare spectaculoasă în zona 
fierbinte a retrogradării. Rezulta
tele: PENICILINA IAȘI — CHI
MIA RM. VÎLCEA 3—0 (14, 11, 8), 
CALCULATORUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 3—1 (4, 9,
—7, 4), DACIA PITEȘTI - ȘTI
INȚA BACAU 3—1 (6, 7, —12, 11) 
— Sîrnbătă, ȘTIINȚA — CHIMIA
3—0 (6, 6, 7), DACIA — CALCU
LATORUL 3—0 (9, 3, 9), PENI
CILINA — RAPID 3—1 (13, 7, —14, 
11) — duminică. Luni, de la ora 
15: Rapid — Chimia, Dacia — 
Penicilina și Știința — Calculato
rul. (Gh. DEDIU)

I 
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

extraordinară voință de a în
vinge.

Au marcat : Stingă 7 (3 de la 
7 m), Dumitru 5, Ghimeș și 
Mirică cîte 4, Nicolae 2, Dră- 
găniță 1. Cei mai buni jucă
tori suedezi : Jilsen 9 (4 de la 
7 m) și Eklund 7.

H.C. MINAUR BAIA MARE

I
I
I

(Urmare din pag 1)
minut 21, băimărenii Înscriu I 
consecutiv de 5 ori avînd | 
avantaj 4 goluri la pauză.

în partea a doua a meciului ■ 
atacurile gazdelor devin tot I 
mai incisive, astfel că vor con- • 
duce cu 16—11 in min. 37 și 
18—12 în min. 40. Suedezii for- I 
țează recuperarea , handicapu- | 
lui, reușesc aceasta prin ma
sivii Abrahamsson și Mansson, - 
dar ei nu pot înscrie prea mul- I 
te goluri lui Petran, in exoe- | 
lentă formă.

Victoria lui Minaur e deosebit . 
de prețioasă, adversarul fiind I 
mult mai tenace decit o arăta I 
cartea sa de vizită. ■

Au marcat : M. Voinea 9 (3 
din 7 m). Porumb 6, Mironiuc I 
4, Covaciu 3, Boroș 2, Rădules- I 
eu și Stamate — cîte 1. respec- I 
tiv Hansson 5, Abrahamsson 4, 
Lingren și Mansson — cîte 3, I 
Hoit 2, Bengtson 1.

Au arbitrat, cu unele erori | 
care nu au viciat rezultatul,
A. Andorka și O. Schober g 
(Ungaria).

lescu, Lupescu, E. Ionescu. 
Arbitri : V. Goian — A. Gere.

PROGRESUL — DINAMO 7—18 
. 1—4, 4—4, 1—5, 1—5). Victorie

facilă a dinamoviștilor doar 
repriza secundă fiind mai echi
librată. Au marcat : Bărbulescu 
2, Crețu 2, Rath, Dingu, Mădescu 
(P), Ciobăniuc 5, Ardelean 3, 
Hagiu 3, Răducanu 2, Rus 2, 
M. Zaharia, Moiceanu, Ș. Po
pescu. Au condus V. Median șl 
B. Băjenaru.

înaintea ultimelor două turnee, 
în clasament : 1. DINAMO 47 p,
2. Crișul 45 p, 3. Rapid 32 p, 4. 
Steaua 29 p, 5. Progresul 20 p, 
6. Voința 16 p.

Geo RAEȚCHI

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES-BOX

DIN 23 MARTIE
FAZA I: EXTRAGEREA 1: 5 24 

10 8 41 13 16 39; EXTRAGEREA 
A n-a: 29 27 26 44 1 12 31 35; 
EXTRAGEREA A ITI-a: 40 41 39 
8 FAZA 5 a' Il-a : EXTRAGEREA 
A IV-a: 16 23 32 36 U 33; EX
TRAGEREA A V-a: 46 35 2 43 33 
27; EXTRAGEREA A Vl-a: 30 25 
24 2 10 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.626.227 lei.

CU ADEVĂRAT UN
Partida din „Regie" si-a me

ritat cu prisosință titlul de 
„joc nr. 1“ al etapei ! 90 de
minute dt luptă acerbă, dusă 
intr-un ritm susținut, faze 
multe la ambele porți, mo
mente de spectacol fotbalistic 
de înalt rang iată ce a repre
zentat disputa dintre unspre- 
zecele bine stabilizat al 
„alb-negrilor" și, neașteptat 
de repede renăscută,, formația 
din Bănie. Deși „calculele hir- 
tiei" indicau favorită echi
pa bucuresteană, în teren 
lucrurile nu s-au petrecut toc
mai așa. Contrazicerile au 
venit mai cu seamă în repriza 
a doua. Cînd compartimen
tul median al oaspeților — 
susținut energic de cei din 
linia de fund și avînd în 
Adrian Popescu un veritabil 
„Tairdelli" craiov^an — și-a 
impus superioritatea contro
lând cu dezinvoltură partida 
și fumizînd vîrfurilor mul
te mingi bune. Și de unde, 
un prim act dominat mai mult 
de bucureșteni. oare si luase
ră conducerea, lăsa să se în
trevadă un succes al lor, în 
finalul partidei, mai ales după 
egalare, Sportul Studențesc 
a trebuit să-si apere din răs
puteri draw-ul, care poate fi 
considerat, dacă judecăm in 
ansamblu Dartida. • echitabil.

Din start, acțiuni tăioase la 
ambele porti : ..cap" Săndoi pe 
lingă (min. 4), intervenție sal
vatoare Ungureanu (min. 5). 
Prima mare ocazie o înre

gistrăm i 
M. Sandu 
peste Lung, 
(min. 9) ; 
șters, ca și 
important 
reia cu c: 
15), iar M. 
ricolul (Ge 
poartă) p 
extremis 
ca vivaci 
ofere una 
tehnice de 
tate : șut 
(min. 23). 
tura si 
(min 23), 
produce s: 
ziu : lovi 
25 m. MU 
puternic, ț 
al porții < 
faze inte 
ză : Cîrt 
(min. 30), 
piciorul în 
35), Cîrțu 
lingă bară 
ianu salv 
ții la o 
(min. 40), 
te prin te 
scăpat si 
pauză. crt 
tivi. Dupi 
situație 
notăm oc 
54 — Cir 
după 
pat. 1 
Munteanu
68, inter

STEAUA, STRĂLUCITOARE
STEAUA 3 (1)
F.C. OLT 0

Stadion Steaua ; teren bun ; 
timp foarte bun pentru fotbal; 
spectatori — ci r i 25 000. Șuturi: 
26—3 (pe poartă: 10—0). Cornere: 
9—0. Au marcat: BOLONI (mln. 
28 — din penalty și min. 76) și 
RADU H (min. 89).

STEAUA: Ducadam — lovan, 
BUMBESCU, Belodedicl, BARBU- 
LESCU — Bălan (min. 67 Maja- 
ru), T. STOICA, BULONI, Balint 
— Lăcătuș, Bifurcă (min. 74 RA
DU n).

F.C. OLT: Ciurea — Laurentlu. 
MihaM, Docnose, MINEA — M 
Popescu Bălăci, Eftimle (min. 80 
A. Georgescu) — crișan, Leța 
(min. 67 Sorohan), PENA.

A arbitrat satisfăcător: I. Igna; 
la linie: D. Buciumau (ambii 
din Timișoara) șl N. Voinea 
(București).

Cartonașe galbene: DONOSE,
LĂCĂTUȘ.

La speranțe: 3—0 (B—0).
... ..... .................. —

Ultimul meci al etapei a 20-a 
a opus pe Steaua — liderul 
campionatului șl recenta semi- 
finalistă a Cupei Campionilor 
Europeni — lui F.C. Olt, care_, 
după eșecul din ultima etapă 
de pe teren propriu (1—2 cu 
„Poli" Timișoara), și-a înrău
tățit mult situația în clasament 
ajungînd la „—5 la adevăr". 
Disputa părea din start dispro
porționată, dar oaspeții au în
ceput destul de bine jocul, cău- 
tînd, prin pase repetate la 
mijlocul terenului, să taie ela
nul ofensiv al campionilor. 
Tactica le-a reușit, puține fiind 
ocaziile echipei pregătită de 
Em. Jenei si A. Iordănescu în 
primele 25 de minute. Nu la fel 
s-au prezentat lucrurile si după

Min. 7i
Ciurea, t

ce BO' 
min.
cînd arbi 
l-ar fi fa 
Lăcătuș! 
la cîteva 
vut cu ac 
pe care : 
derea !). 
au acuza 
regăsit ș; 
joace din 
impulsion 
excepție, 
cutat o 
„transver 
a sărit al

După I 
luat cu : 
Balint s- 
neinspira 
precedent 
irosind d 
după 10

UN FUNDAȘ MAR
„Poli" Timișoara a cîști

gat greu, mai greu decit se aș
tepta. Timișorenii au în- 
tîlnit un adversar incomod, 
ambițios, care a făcut un 
marcaj sever tot timpul, iar u- 
neori a contraatacat destul de 
periculos, mai ales prin Ion 
Gușă si Cristian Ene. „Poli", 
fără Bolba (două cartonașe 
galbene). Ionut Și Vlătănescu 
faeddentati), a încercat să im
prime un tempou rapid, dar 
n^a putut trece de apărarea

fermă a 
ceasta ca 
neori de 
troducere 
pauză, n- 
tat, duir 
in careul 
Giuchici 
reri la p 
randamei 
tul de s< 
mul sfer 
s-a acc 
Lei man 
tat doar 
dmp.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 23 MARTIE 1986
1. AvedUino — Lecce 1; 2. Bari 

— Fiorentina 2; 3. Juventus — 
Initemazicnale 1; 4. Milan — Ro
ma 2; 5. Pisa — Torino X; 6. 
Sampdorda — Como X; 7. Udsi- 
nese — Napoli 1; 8. Verona — 
Atalianta 2; 9. C.F.R. Pașcani — 
oțelul Galați 2; 10. Dunărea Că
lărași — Poli. Iași i; 11. Meca
nică Fină — Flacăra Moreni X;
12. C.FJL Timășoara — Jiul 2;

13. Metalul Bocșa — F.C. Ma
ramureș X.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.487.325 LEI.

Ln prir 
locală a 
tiva, dar 
teva Iov 
fără rez 
secunde 
fost pre 
nu te per 
ruperi), 
șutat pu 
proximat 
a plonja 
un smoc 
peste Ji| 
tru ..Pol 
au fost
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SPORTUL STUDENȚESC 1 (1) 
UNIV, CRAIOVA 1 (0)
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Stadion Sportul Suidențesc • 
teren excelent; timp prîmăvă- 
ratic; spectatori — circa 15 00? 
(tribune arhipline): Șuturi: 13—14 
(pe poartă: 8—4). Cornere: 5—4. 

Au marcat: MUNTEANUII (min. 
29). respectiv UNGUREANU (mir 
68).

SPORTUL STUDENȚESC: Spe- 
riaitu — M. MARIAN. CAZAN 
lorguiescu, MUNTEANU n — 
Țicleanu (min. 72 Terheș). CRIS- 
TEA, BURCHEL (min. 72 Boze- 
șan — dim. min. 75). Hagi — M 
SANDU, Coras.

UNIVERSITATEA: Lung — Ne- 
grilă, TILIHOI, CIOROIANU. Un
gureanul (elim. min 75) —- A.
POPESCU. E. Săndoi. IREMESCU 
— Geolgău (min. 59 Bîcu). CA- 
MATARU (mim. 87 Badea). CIR-

Ghiainism, de mare angajament, 
dar și aspru, tensionat in destu
le momente ale sale. îngreunînd 
astfel misiunea arbitrului, care 
s-a descurcat, totuși, bine, aeși 
a fost cam zgîrcit la cartonașe. 
Ambițioase, dornice de victorie, 
gazdele au început mai avintat 
partida și după primul sfert de 
oră au reușit fă ia conducerea 
în urma unei foarte frumoase
a-ctiuni a lui Beldea-nn: acesta

TU.
A arbitrat, in general bine, un 

meed foarte greu, R. Petrescu; 
la linie: L. Măerean (ambii din 
Brașov) și Gh. Constantin (Rm. 
VUceia).

Cartonașe galbene: MUNTEANU 
B, TILIHOI, CĂMATARU.

Cartonașe roșii: UNGUREANU. 
BOZEȘAN.

La speranțe: 1—1 (0—!).

tiune rapidă A. Popescu — 
Cîrțu, ultimul șutează cu e- 
,'ect, Speriatu respinge ți 
UNGUREANU. care urmări
se atent, reia in plasă : 1—1-
Universitatea tine mai de
parte friiele locului. Cămăta
rii irosește o bună ocazie (min.

81), iar Tilihoi lămurește situa
ția critică de la poarta sa. Ix

a săltat mingea în careul dina- 
in ovist, peste un adversar, arbi
tru) de linie M. Ștefănoiu a 
semnalizat ofsaid la un alt jucă
tor vflcean, dar cum BELDEANU 
a continuat eJ însuși faza, pre
țuind din nou mingea și trimi- 
(fnd-o în plasă, arbitru) de cen
tru a validat — firesc — golul. 
Replica ofensivă a oaspeților nu 
se lasă așteptată, dar după o ra
tare a lui Văidean (șut slab, din 
poziție bună. în min 24) tot vH- 
cetnid vor izbuti să înscrie, in 
min. 27, prin TRESCHIN. exce
lent lansat de Carabageac. Sur- 
prdmși și neîmpăcați cu această 
turnură nefavorabilă pentru ei, 
diniamoviștii iau inițiativa în joc. 
dar nu-și vor trece în conit pînă 
la pauză decît două lovituri de 
cap ale lud An done (la prima 
dintre ele mingea intrând In 
poartă, dar golul nefiind — pe 
bună dreptate — validat din mo
tiv de ofsaid), precum și o spec
taculoasă bară a lui Orac (mim. 
43)

In repriza secundă, pro fi tind de 
tactica ceva mai defensivă a 
vâlcenilor, preocupați îndeosebi 
să apere rezultatul, oaspeții vor 
fi din nou la cîrma jocului și, 
In min 61. Varga pătrunde în 
careul advers, însă șutează pes
te poartă. Vor urma două ratări

CHIMIA 2 (2)
DINAMO 2 (0}

Stadion „1 Mai“; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 13 900. Șuturi: 9—10 (pe 
poartă: 4—6). Cornere: 2—7. Au 
marcat : BELDEANU (min. 15), 
TRESCHIN (min. 27), respectiv 
REDNIC (min. 79 și 86).

CHIMIA: Pavel — Lazăr, Bas- 
no. M Preda Cincă — Vergu. 
BELDEANU (min. 85 Bica), 
CIREAȘĂ. CARABAGEAC — Ve- 
rigeanu, TRESCHIN (min. 82 
Scîrlete)

DINAMO: Moraru — REDNIC, 
Zare (min 46 Ivan), ANDONE, 
Stănescu — MOVILA, Dragnea, 
VARGA — VĂIDEAN, Damaschin 
I (min. 60 Mihăescu), Orac.

A arbitrat bine I. Velea (Cra
iova) ; la linie : M. Stănescu 
(Iași) și M. Ștefănoiu (Tg. Jiu).

Cartonase galbene: TRESCHIN, 
CARABAGEAC.

Meciul echipelor de speranțe a 
fost amînat.

ale lui Cireașă, din poziții favo
rabile (min. 71 și 73). Apoi, do
minarea dinamoviștilor va deveni 
din ce în ce mai insistentă. In
tr-un final de meci deosebit de 
fierbinte. în care ei vor reuși să 
egaleze prin cele două goluri 
marcate de omniprezentul RED
NIC (min. 79, din pasa Iui An
tone. și min. 86, la centrarea lui 
Ivan) și chiar să treacă pe lingă 
victorie în min. 88, cînd Văidean 
nu a fructificat perfecta centrare 
a lud Orac. relulnd mingea im
precis, cu capul. din mijlocul 
careului.

Constantin FIRĂNESCU

PREȚIOASA REVANȘA A GIULEȘTENILOR

fluierul final al arbitrului a-
veam. toti. un singur regret : 
că nartida s-a terminat...

Eftimie JONESCV

SUTELE 75 Șl 90

irmidabil și, cu tot plonjonul lui 
ilasă : 2—0. Foto: Iorgu BĂNICA
n țiune ofensivă decisă a oaspe-
1, ților, putea fi ușor 1—1, dar
e Sorohan (din poziție ideală) s-a
e grăbit șl a trimis pe lingă
1, poartă. Ocazia i-a făcut pe

bucureșteni să apese serios pe 
r accelerator și, în ultimele 15

minute, Steaua a fost cu ade- 
ii vărat strălucitoare. Bolâni a
ii ratat două „ghiulele" în min. 74
ă Șl 75. In min. 76 însă, la o
i, lovitură liberă indirectă de la
e 18 m, după o pasă scurtă de la

Lăcătuș, a șutat formidabil ți 
j a ridicat scorul Ia 2—0. în min.
1 84, Radu II a șutat in

„transversală", în min. 87 a ra
tat Majaru, iar în min. 89 a 

‘ Înscris RADU II, el primind o 
minge de la adversar, eu eare 

, s-a dus piuă în poarta ltd
j durea, pecetluind un scor

de— forfait
Luurențiu DUMITRESCU

știind oe poate Corvlnul (n.n. 
clnd vTea!), Rapid nu șl-a făcut 
iluzia că poate obține o revanșă 
la scor, după acel 0—9 de la Hu
nedoara. Doar infocațll săi su
porteri credeau în așa ceva. Ra
pid se mulțumea șl cu o vic
torie, fie ea și cu 1—a, pentru că 
tot... două puncte însemna. SI. 
în eele din urmă realistele cal
cule s-au adeverit, giuleștenll 
obțlnînd o prețioasă victorie, 
meritată, dar care, după pauză, 
mal ales In finalul jocului, pă
rea că li va scăpa printre dege
te. O primă repriză, cit au ți- 
nut-o puterile, Rapid a evoluat 
bine și doar forma slabă a doi 
atacanțl (Manea și Ură) au tm- 
pledicat-o să-și concretizeze su
perioritatea teritorială, in ciuda 
raportului de șuturi la pauză 
(9—4) și al cornerelor (6—0). Șl 
ocazii au fost (Bacoș — min. 2, 
Manea — min. 5, seml-luft tn 
Ioniță, de la 6 m., Goanță, vo- 
leu tn bară — tot tn min. 5. 
„bombă“ Dumitru, pe Ungă ba
ră — min, 7), la care oaspeții 
au ripostat cu două șuturi pu
ternice, de la distanță, ale lui 
Mateuț, pe lîngă poartă — min. 
1 și 23. In min. 27, totuși, Rapid 
a marcat golul eare avea «ă fie 
atlt de prețios; aproape de cen
trul terenului, Ktain ți Damas- 
chin II alergau după balonul con
trolat de hunedorean. Involuntar, 
cel doi jucători s-au atins, Kleln 
s-a dezechilibrat șl a căzut, DA
MAS CHIN TI a preluat balonul, a 
continuat cursa, 25 de metri, a 
trecut de apărătorii adverțl ți 
a înscris de la 14 m. In min. M 
putea ti 1—1, dar la reluarea lui 
Petcu, eu capul, din 5 m„ Toa- 
der a scos miraculos.

După pauză, Rapid a Început 
iar bine, tn min. 48 Damaschin n

RAPID 1 (1)
CORVINUL 0

Stadion Giudești; teren bun; 
timp frumos, soare; spectatori — 
circa 16 000. Șuturi: 12—9 (pe
poartă : 8—5). Cornere : 7—2. A 
marcat DAMASCHIN n (min. 
*7).

RAPID: TOADER — Marinescu, 
GRIG ORE, Rada, Bacoș — Aghi. 
Dumitru, Goanță — Țlră (min. 
62 Cioacă), DAMASCHIN II, Ma
nea (min. 79 Șt. Popa).

CORVINUL: Ioaiiță — Tîmovea- 
n<u, Ștef, Mărginean, Badea — 
Petcu (min. 72 Bardac), Nlcșa, 
MATEUȚ, KLEIN — GABOR, 
Văetiuș.

A arbitrat bârne M. Ne-șu (Ora
dea) ; la Hnie: M. Axente (Arad) 
șl L. Sălăjean (Satu Mare).

La speranțe: 3—1 (1—0).
•

a venit tîrzlu la o centrare de 
gol, la 3—4 m. de poartă, Ma
nea (min. 65) s-a încurcat In 
propriul dribling și a fost blo
cat de Ioniță, Ja 8 m., și cu 
asta, gata I A început recitalul 
Corvinului, purtat vijelios spre 
poarta lui Toader de trioul de 
internaționali Mateuț — Klein — 
Gabor. Și golul plutea pe la 
poarta rapidistă: Gabor a trimis 
în „transversalău (min. 73) direct 
din corner (!!), Toader a res
pins cu piciorul șutul lui Mateuț 
(min. 77), iar în min. 86, șutul 
de gol 
pieptul 
poartă, 
dar, cu 
curată, 
bucure

Constantin ALEXE

al Iul Mateuț a întâlnit 
lui Marinescu, la 7 m de 
Rapid era „în corzi", 
șansă, a scăpat cu fața 

găsind forțe doar să se 
de prețioasa victorie.

S-AU RISIPIT Șl ULTIMELE SPERANȚE...
Era o partidă de răscruce pen

tru orâdeni. O victorie ar fi 
menținut echipa F.C. Bihor in 
„priza“ speranțelor. Pierzi nd insă 
și acest al treilea meci din retur, 
formația de pe Criș a risipit ul
timele șanse pentru evitarea re
trogradării. Din nefericire pentru 
ea, chiar din startul întîlnirii a 
avut de suportat un mare handi
cap, una dintre piesele ei de 
bază, Petcu, făcînd întindere la 
al doilea sau al treilea contact 
cu mingea. A mai venit și lovi
tura de trăznet a lui JURCÂ, 
bine servit de Badea și avînd un 
culoar liber (unde erau fundașii 
orădeni ?), el a șutat puternic, 
fără replică pentru Balazs și... 
o—1. Un gol care a zdruncinat se
rios moralul gazdelor, neputin
cioase să depășească acest mo
ment, iar degringolada în care 
intraseră urca vertiginos spre 
,,cota“ maximă. în min. 11 mai 
luftează și Grosu în poziție ex
trem de favorabilă, la 6 m de 
poartă. Piteștenii simt pulsul scă
zut al adversarilor și trec din ce 
în ce mai autoritar la cîrma jo
cului. Beneficiind de o defensivă 
sigură și calmă, ei vor zburda 
pur și simplu în fața unei apă
rări mai tot timpul neinspirată. 
In zbaterea lor fără orizont, biho- 
renii vor avea și neșansă în min. 
24, cînd Brumam, în urma unei 
lovituri de colț, a trimis cu capul 
mingea în transversală. Nu trec 
decît patru minute și o frumoasă 
combinație între Ignat și EDUARD 
fl oferă posibilitatea fundașului 
argeșean să se remarce cu un 
puternic șut din marginea careu-

F.C. BJHOR o
F.C. ARGEȘ 2 (2)

Stadion „F.C. Bihor*’; teren 
bun: timp rece; spectatori — 
circa 9 000. Șuturi: 13—11 (pe 
poartă: 3—5). Cornere: 14—2. Au 
marcat: JURCA (min. 8) și E- 
DUARD (min. 28).

F.C. BIHOR: Balazs — Dianu, 
Brumaru. Riszok, I. Mureșan — 
Pet-cu (min. 4 N. Mureșan), Ta- 
maș, Grosu — Lazăr. Georgescu, 
Kiss (min. 46 lie).

F.C. ARGEȘ: Cristian — Voicu, 
Pirvu, STANCU, EDUARD — 
BADEA. Guda, TOMA, Bobaru 
(min. 81 D. Zamfir) — JURCA, 
Ignat (min. 89 Achim).

A arbitrat bine Ș. Necșulescu 
(Tîrgoviște): la linie: V. Curt 
(Medgidia) și I. Ghergheli (Ba
ia Mare).

Cartonașe galbene: VOICU.
La speranțe: 2—1 (2—0).

... .........................ii ii

Iui mare, mingea scuturînd din 
nou plasa porții orădene : 0—2. 
în min. 43 Ignat este la cîțiva 
centimetri de gol, dar alunecă.

Nimic nou în jocul localnicilor 
nici după pauză, aceeași confuzie 
generală, cu unele execuții teh
nice care au convins tribuna că 
nu se mai poate îndrepta nimic. 
Argeșenii, parcă sentimentali, nu 
mai forțează, ținîndu-și totuși 
partenerii la distanță. între rată
rile lui Ignat (min. 50). Toma 
(min. 53) și Jurcă (min. 67) am 
consemnat luftul lui Georgescu, 
față în față doar cu Cristian 
(min. 59).

Adrian VASlLESCU

DOUA PUNCTE OBȚINUTE CU ȘANSA
A fost un meci incîlcit, cu 

foarte puține faze de poartă. 
Formația băcăuană n-a reu
șit să se descurce în fata unui 
adversar - care s-a luptat pen
tru fiecare minge, punînd 
preț pe defensivă. Astfel 
stînd lucrurile, paria da s-a 
derulat tn favoarea formației 
bucureștene, venită se pare 
cu gîndul „remizei". In min. 
4, î Marin (stîlpul apărării 
oaspeților) l-a deposedat pe 
Soirnan în Interiorul careului 
cu prețul unui corner. în 
min. 6. Avădanei expediază un 
șut puternic, Nitu respinge ți 
fundașul P. Petre înlătură pe
ricolul din fața porții sale. Ur
mează minute de joc anost, 
fără nimic deosebit care să 
„încălzească" tribunele. Abia 
tn min. 33, Burleanu șutează 
de la marginea careului, dar 
Nitu reușește să devieze ta 
corner. în finalul primei repri
ze, tn min. 42, Adolf reia ba
lonul cu capul, dar destui de 
slab ți Nițu retine.

La reluare, speram că aspec
tul jocului se va schimba ta 
bine. dar. din păcate, aceeași 
platitudine ca ți ta pri
mele 45 minute. In min. 51, 
Tîsmănaru șutează eu boită, 
la vinclu și Nițu se întinde a- 
mlnînd deschiderea scorului, 
eare se va produce totuși, ta 
min. 59 : ADOLF a șutat pe 
jos din interiorul careului, 
Nițu se afla pe traiectoria ba
lonului eare a deviat din P. 
Petre în eolful opus, I&sîndu-l

S.C. BACAU 1 (0)
VICTORIA 0

Stadion „23 August"; teren 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi: 9—3 (pe poar
tă: 5—1). Cornere: 10—1. A mar
cat ADOLF (min. 59).

S.C. BACĂU: Mangeac — An- 
drieș, C. SOLOMON, Borcea, E- 
llsei — BURLEANU, Tismănaru, 
Adolt — Șoiman, AVĂDANEI, 
Vlscreanu.

VICTORIA : Nițu — Vlad, I.
MARIN, Săndoi, P. Petre — Urau, 
AUGUSTIN, Custov — Glonț 
(min. 60 Tirehineci), Iordache, 
Nlca Omin. 77 Lala). .

A arbitrat bine I. Tărcan (Tg. 
Mureș); la linie: V. Antohi șl 
Șt. Rotăirescu (ambii din Iași).

Cartonașe galbene: IORDACHE. 
La speranțe: 3—1 (0—0).

• "■
fără replică pe portarul for
mației bucureștene. Un gol 
cu șansă care a adus, pînă la 
urmă, victoria formației bă
căuane. Din acest moment, 
insă. Victoria îl împinge pe 
Augustin in fată, încercînd pe 
dt posibil să pericliteze poar
ta băcăuană. Și în min. 73, 
Nica pătrunde pe partea stin
gă, dar șutul acestuia nu ni
merește tin ta. O ultimă ocazie, 
cea din min. 83, cînd balonul 
expediat cu capul de Viscreanu 
trece pe lîngă vinciul porții 
lui Nițu. Așa cum spuneam, 
un meci sub așteptări, care nu 
a adus suporterilor băcăuani 
decât satisfacția obținerii ce
lor două puncte.

Gheorghe NERTEA

REZULTATELE ETAPEI A 19-a A DIVIZIEI B

UL VICTORIEI
„POLI* TIMIȘOARA 1 (1)
PETROLUL 0

Stadion „1 Mai*; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa: 
25.000. Șuturi: 5—6 Cpe poartă: 
5—2). Cernere: 4—1 A marcat 
ȘUTEA (min. 45).

POLITEHNICA: Mo isc — An
drea? ȘUNDA, ȘUTEA, Leh
man — Sabău (min. « Gtudhld). 

Neagu, PASCU, ROTARIU I — 
Oancea. Mureșan (min. 50 Boze- 
$an IT).

PETROLUL: Jlpa — ștefan.
BUTOTEI, PITULICE, P. Guși — 
Mocanii (min. 76 ramandi), Dră- 
gan (mim. 65 CSsmaru), O. Grt- 
gore, Costin — Or. Ene, I. Gușă.

A arbitrat bine A. Gheorghe: 
la Unita: I. Tons (ambii dta P. 
Neamț) și C. Gheorghe (Sucea
va).

Cartonașe galbene: MUREȘAR. 
La speranțe: 1—» 0—1).

joc echilibrat, iar în final 
ploieștenii au forțai egalarea. 
dar ..tirul" lor s-a dovedit im
precis. Echipa gazdă, cu cei 
doi jucători figurantă in te
ren. a -reușit, temuși. să-și păs
treze minimu” avantaj.

Ponipiliu VINTILA

SERIA I ---------------------------
CFB PAȘCANI — OTELUL GA

LAȚI z—3 (0—1) : Cărpud
(min. 55), Negri (min. 66), res
pectiv Valșcovid (min. 37 șl 77), 
Rotaru (min. 59).

DUNĂREA CSU GALAȚI — CS 
BOTOȘANI 1—0 (0—0): Diacones- 
cu (min. 68).

STEAUA MIZIL — PRAHOVA 
CSU PLOIEȘTI 2—0 (1—0) : Lazăr 
(min. 6), A Ene (min. 57).

FC PROGRESUL B RAILA — 
CSM SUCEAVA 2—2 (0—1): Pe- 
trache (min. 47 — din 11 m), 
Drăgol (min. 89), respectiv Păiș 
(min. 32) șl Strejan (min. 49).

METALUL PLOPENI — FC 
CONSTANȚA 4—z (1—1): P. Pre
da (min 25 șl 56), Toma (min. 
74 — din 11 m), Ocheșelu (min. 
73), respectiv Marino! (min. 43) 
și Manea (min. 69).

FCM DELTA TULCEA — 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 1—0 
(0—0): Dlnescu (mta. 64).

MINERUL VțÎTRA DORNEI — 
OLIMPIA RM. SĂRAT 1—0 (1—<01 
Mironaț (min. 26).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — PO
LITEHNICA IAȘI 2—0 (0—0) 3
Coste* (min. 54 și S3).

ARIPILB BACĂU — CHIMIA 
FĂLTICENI 3—0 (0—0): Munteann 
(min. 57), Grigoraș (min. 58), 
Sctnteie (min. 72).

Relatări de la : C. Enea, T. Sl- 
riopol, R. Alexandrescu, Gr, Rl- 
zu, V. Frlncn, P. Comșa, M. Co- 
zubaș, N. Constantinescu, E. Te>- 
rău.

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 martie): Politehnica Iași — 
Dunărea CSU Galați (2—0), CS 
Botoșani — CFR Pașcani (l—1), 
Minerul Vatra Domei — Prahova 
CSU Ploiești (1—2), Metalul PIo- 
penl — Dunărea Călărași (0—2), 
Chimia Fălticeni — CSM Suceava 
(0—3), Aripile Bacău — FCM 
Delta Tulcea (0—2), Oțelul Galați

— Ceahlăul P. Neamț (0—1), O- 
limpla Rm. Sărat — Steaua Mizil 
(0—a), FC Constanța — FC Pro
gresul Brăila (0—1).
1. OȚELUL GL. 19 15 2 2 49-12 32
2. ~Poli“ Iași 19 12 4 3 25-12 28
3. FC C-ța 19 9 4 6 29-17 22
4. Dun. CSU 19 9 4 8 22-19 22
8. Steaua Mizil 19 9 2 8 25-25 20
6. CSM Sv. 19 7 5 7 22-22 19
7. CFR Pașcani 19 6 6 7 25-24 18
8. Ceahlăul P.N. 19 8 2 9 20-22 18
8. Delta Tulcea 19 9 0 10 19-23 18

10. Prog. Brăila 19 7 3 9 23-21 17
ÎL CS Botoșani 19 7 3 9 18-20 17
12. Dunărea CL 19 5 7 7 16-23 17
13. Prahova 19 7 3 9 18-26 17
14. OL Rm. S. 19 6 5 8 16-24 17
15. Met. Plopeni 19 7 2 10 29-28 16
16. Chim. Fălt. 19 7 2 10 20-32 16
17. Minerul V.D. 19 6 2 11 17-30 14
18. Aripile Bacău 19 4 6 9 22-35 14

SERIA A Iha ---------------------
CS TÎRGOVIȘTE — SPORTUL 

MUNCITORESC SLATINA 0—0.
ICIM BRAȘOV — PROGRESUL 

VULCAN BUCUREȘTI 1—0 (0—0): 
Chloreanu (min. 50).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
AVINTUL REGHIN 0—1 (0—0) 1
Istrate (min. 60).

CHIMICA TIHNĂ VENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—0 (0—0) :
Marton (min. 80).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
ȘOIMII IPA SIBIU 2—0 (1—0) :
Preda (min. 36) și Boriceann 
(min. 62).

IMASA SF. GHEORGHE — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 2—1 
(1—0): Varga (min. 7), Kerekeț 
(min. 69), respectiv Zalupca (min. 
80 — din 11 m).

ICSIM BUCUREȘTI — CARP AȚI 
MIRȘA 1—1 (0—1): Fetcu (min.
50). respectiv Volculeț (min. 44).

MECANICĂ FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — FI. AC AR A AUTO- 
MECANICA MORENI 1—1 (1—0) :
Hegheduș (min. 42), respectiv 
ștefănescu (min. 65).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AS DROBETA TB. SEVERIN 
4—1 (2—1): Flrănescu (min. 12), 
Ghlță (min. 26), Blță (min. 75 
— din 11 m șl 88). respectiv Du- 
mltrășcuță (min. 48).

Relatări de la: M. Avanu, C. 
Gruia, M. Țacăl, I. Ducan, P. 
Mateoiu, L. Briotă, G. Octavian, 
A. Soare, M, Vlădolanu.

ETAPA VIITOARE : Progresul 
Vulcan București — CS Ttrgovlș- 
te (0—1), Avîntul Reghin — Me
canică Fină Steaua București 
(0—2), sportul Muncitoresc Slati
na — Electroputere Craiova (1—2), 
Șoimii IPA Sibiu — ICSIM Bucu
rești (1—2), Tractorul Brașov — 
Muscelul Cîmpulung (0—1), Car- 
pațl MIrșa — ICIM Brașov (0—4), 
AS Drobeta Tr. Severin — IMASA 
Sf. Gheorghe (1—4). Automatica 
București — Chimica Tîrnăvenl 
(1—2), Flacăra Automecanlca Mo
ren! — Gaz Metan Mediaș (2—1).
1. FLACARA 19 11 5 3 23-13 27
2. Prog. Vulcan 19 9 6 4 35-15 24
3. CS T-viște 19 9 5 5 29-14 23
4. AS Drobeta 19 9 3 7 25-23 21
5. Carpați Mirșa 19 9 2 8 28-26 20
8. I.M.A.S.A. 19 8 3 8 21-31 19
7. Chimica 19 8 3 8 31-23 19
8. Tractorul 19 7 5 7 23-20 19
9. Av. Reghin 19 8 3 8 21-34 19

10. Electroputere 19 8 2 9 40-30 18
11. Muscelul 19 9 0 10 23-28 18
12. Sp. Munc. 19 7 4 8 19-26 18
13. Gaz Metan 19 8 1 10 25-22 17
14. ICIM Brasov 19 8 1 10 28-28 17
15. Mec. Fină St. 19 6 5 8 29-32 17
16. Automatica 19 7 3 9 25-31 17
17. Șoimii IPA 19 6 4 9 28-30 16
18. I.C.S.I.M. 19 5 3 11 14-41 13

SERIA A lll-a ----------------- -
CFR TIMIȘOARA — JIUL PE

TROȘANI 0—2 (0—1): Vancea
(rfiin. 38). Mulțescu (min. 61).

METALUL BOCȘA — FC MA
RAMUREȘ BAIA MARE 0—0.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MU

REȘUL DEVA 2—1 (2—0) : Dubo- 
van (min. 15), Kulcsar (min. 30), 
respectiv Sălăjan (min. 88).

CS UTA — GLORIA BISTRIȚA 
1—0 fl—0): Filip (min. 15).

MECANICA ORĂȘTIE — O- 
LIMPIA SATU MARE 1—0 (0—0): 
Vesa (min. 61).

UNIREA ALBA IULIA — 
STRUNGUL ARAD 1—1 (0—1):
Grozav (min. 86), respectiv Iova 
(min. 8).

AURUL BRAD — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (1—0): Ciontoș
(min. 41).

CIL SIGHET — ARMATURA 
ZALĂU 1—0 (1—0): Caclureac 
(min. 17).

MINERUL LUPENI — CSM 
REȘIȚA 1—1 (1—1): Dina (min. 
41), respectiv Jacotă (min. 7).

Relatări de la C. Crețu, T. Ță- 
ranu, O. Berbecaru, V. Sere, I. 
Slmlnlc, S. Angbelina, Al. Jur
că, I. MHmea, I. Cotescu.

ETAPA VIITOARE : Armătura 
Zalău — Olimpia Satu Mare 
(1—5), CIL Slghet — înfrățirea 
Oradea (0—1), Strungul Arad — 
CFR Timișoara (1—2), Mecanica 
Orăștie — Minerul Lupenl (1—1), 
Minerul Cavnlc — Gloria Bistrița 
(1—3), Jiul Petroșani — Aurul 
Brad (1—0), FC Maramureș Baia 
Mare — CS UTA (1—0), Mureșul 
Deva — Unirea Alba lulia (0—2), 
Metalul Bocșa — CSM Reșița 
(1—4).
1. JIUL 19 14 2 3 34-11 30
2. FC Maram. 19 10 6 3 29-10 26
3. Gloria B-ța 19 11 3 5 44-14 25
4. Olimpia S.M. 19 9 3 7 36-25 21
5. CS U.T.A. 19 10 0 9 25-24 20
6. CIL Sighet 19 9 2 8 21-28 20
7. CSM Reșița 19 7 5 7 22-19 19
8. Min. Cavnic 19 9 1 9 28-26 19
9. Mec. Orăștie 19 7 4 8 28-30 18

10. Aurul Brad 19 8 2 9 17-21 18
11. Mureșul Deva 19 9 0 10 23-28 18
12. Met. Bocșa 19 7 4 8 23-36 18
13. Strungul 19 6 5 8 26-26 17
14. CFR Tim. 19 6 3 10 17-22 15
15. înfrățirea 1f) 5 5 9 14-21 15
16. Unirea A.I. 19 7 1 11 25-38 15
17. Armătura 19 6 3 10 15-29 15
18. Min. Lupeni 19 5 3 11 14-33 13



Concursul Prietenia la schi alpin

MIHAELA FERA (România) - ALTE DOUĂ LOCURI II
In ultima zi a Întrecerilor de 

schi alpin Concursul Prietenia 
organizatorii (din motive obiecti
ve) au programat o nouă curși 
de slalom special, ta locul celei 
de super-uriaș. Plrtia din
Valea Dorului a-a prezentat și 
de aceasta dată ta condiții din
tre cele mal bune șl a permis 
tinerelor speranțe ale schiului 
din Bulgaria, Cehoslovacia,
R.P.D. Coreeană, Polonia, Un
garia șl România să-șl etaleze
calitățile.

Tinăra noastră schioară, -Mi- 
haela Fera a avut din nou o 
evoluție bună șl puțin a lipsit 
ca sportiva din Sibiu să nu 
cucerească locul tatii. în prima 
manșă (marcată de antrenorul 
Dan Crlstea), Mihaela a pornit 
cu numărul 1 și, cobortad ta 
viteză, cu o tehnică bine pusă 
la punct, a Înregistrat un timp 
bun, care nu a fost depășit 
decît de poloneza Serlga Bahleda, 
schioară de excepție (învingă
toare și în probele anterioare, 
slalom special și slalom uriaș), 
participantă — deși încă foarte 
tlnără — la multe curse inter
naționale. Toată asistența a 
așteptat cu nerăbdare manșa a 
doua (marcată de polonezul 
Marek Holek). Mihaela a plecat 
a patra, după Mirka Socoska 
(Cehoslovacia). Iudlth Gor6g 
(România) și Bozena Trzebunla 
(Polonia) șl a făcut o coborîre 
urmărită cu sufletul la gură, Iar 
cronometrele s-au oprit după 
49 secunde și 51 sutimi, cel mai 
bun timp al manșei. A venit insă 
rîndul polonezei Serlga Bahleda, 
care a riscat totul și... a scăpat

CRISTINA BĂDULESCU CONTINUĂ SERIA VICTORIILOR ÎN C.f. DE ȘAH (j)
BĂILE IIERCULANE, S3

(prin telefon). Seria bună a 
i primei noastre reprezentante 
’ tn Campionatul European de 

șah pentru junioare, maestra 
internațională Cristina Bă
dulescu. a continuat și tn run
dele de sîmbătă și duminică. 
Mai îptîi. în runda a 11-a, ro
mânca a cîștigat o partidă de 
dirză luptă cu Erika Sziva 
(Ungaria). realizîndu-și foar
te precis avantajul calității 
avut la întrerupere. Apoi, în 
a 12-a. victoria ei a fost obți
nută mult mai rapid (în 27 de 
mutări). în fața scoțiene! All- 
sson Coull. Cu cele 2 puncte 
obținute. Cristina Bădulescu 

în clștlgăloare, tnregistrlnd în 
manșa secundă doar cîteva su
timi mal puțin decît sportiva 
noastră. Cu acest al doilea loc 
secund cucerit la actuala ediție 
a Concursului Prietenia, Mihaela 
Fera a înregistrat unul dintre 
cele mal bune rezultate ale 
schiului nostru alpin, la care se 
adaugă locul n obținut la com
binată. Este, fără Îndoială, o 
performanță remarcabilă pentru 
tlnăra noastră schioară. Cuvinte 
de laudă șl pentru prestația bună 
a Iudlthei GiirSg.

Cursa băieților a fost domi
nată, ca și în zilele anterioare, 
de tinerii schiori din Cehoslova
cia, care bat cu insistență la 
porțile consacrării.' REZULTATE 
TEHNICE, slalom special fete :
1, serlga Bahleda (Polonia)
1:40,61, 2. Mihaela Fera (Româ
nia) 1:41,73, 3. Bozena Trzebunla 
(Polonia) 1:44,94, 4. Mirka so
coska (Cehoslovacia) 1:45,32, S. 
Iudlth GOrSg (România) 1,45,98,
5. Hana Pochobraoska (Ceho
slovacia) 1:48,34 ; băieți : 1. Peter 
Kunkela (Cehoslovacia) 1:34,97,
2. Stano Dubowski (Cehoslova
cia) 1:35,90, 3. Petar Slmenov
(Bulgaria) 1:38,16, 4. Ștefan A-
lexandrov (Bulgaria) 1 :38,90, 5.
Kristof Ianlk (Polonia) 1:39,66, 6. 
Tomas Kucera (Cehoslovacia) 
1:40,15 ; combinată alpină fete î 
1. Seriga Bahleda, 3. Mihaela 
Fera, 3, Hana Pochobraoska... 
5. Iudlth G5r5g ; băieți s 1. Peter 
Kunkela, 2. Stano Dubowski, 3. 
Ștefan Alexandrov (Bulgaria), 4. 
Ion Moraru (România), 5. Cris
tian Jltaru (România).

Paul IOVAN

și-a consolidat poziția pe locul 
trei in clasament, imediat la 
urma fruntașelor. Svetlana 
Matveeva (U.R.S.S.) și Ildiko 
Madl (Ungaria). Acestea au re
mizat rapid intre ele (22 
mutări), in runda de duminică, 
nedorind desigur să-șl ia 
riscuri înaintea ultimei runde.

Iată rezultatele tehnioe, 
care au mal fost trecute pe 
tabelul de concurs. în rundele 
precedente : Drewes — Madl 
0—1, Nicoară — Sziva 0—1 
(runda a 9-a) ; Poiakova — 
Madl 0—1, Trabert — Drewes 
1—0 (runda a 10-a) ; Drewes — 
Matveeva 0—1, Madl — Tra
bert 1—0, Boicu — Coull 1—0,

La C. M. de hochei,' grupa C

ROMÂNIA-COREEA DE SUD 13-0
PUIGCERDA, 23 (prin tele

fon). Reprezentativa de hochei 
a României a ajuns în această 
localitate din Pirineii spanioli 
cu 8 ore înaintea primei sale 
partide, cea cu Coreea de Sud, 
pe care a cîștigat-o la un scor 
categoric : 13—0 (6—0, 7—0, 
0—0). Hocheiștii sud-coreeni al
cătuiesc o echipă bătăioasă, dar 
evident deficitară în ce privește 
tehnica și experiența de joc, 
ceea ce ne îndeamnă, firesc, la 
prudență in aprecierea rezul
tatului. Iată de ce vom reține 
angajamentul formației noas
tre, dorința de a realiza — 
cînd există ocazia — un scor 
fluviu. A fost folosit întregul 
lot, portarii Netedu si Fekete au 
apărat, foarte bine, fiecare cîte 
o jumătate din partidă. Dintre 
linii, cea compusă din Cazacu, 
Tureanu si Hălăucă (fundași E. 
și I. Antal) a fost cea mai 
productivă, înscriind 8 din cele 
13 goluri.

Formația noastră a jucat in 
forță primele două reprize, 
ctnd s-au marcat toate golurile, 
iar în cea de a treia s-a simțit

Nicoară — Peiceva 1—0 (fru
moasă victorie a mezinei noas
tre). Sztralka — Abraham 
1—0, Markov — Poiakova re
miză.

Așadar. înaintea rundei a 
13-a. oare va încheia marți 
seara întrecerile, primele trei 
locuri ale clasamentului slnt 
ocupate în ordine de Matveeva
9.5 p, Madl 9 p, Bădulescu
8.5 p. Un virtual „podium", 
distanțat de restul concurente
lor I

Iată și programul ultimei 
runde : Trabert — Matveeva, 
Madl — Abraham. Drewes — 
Sziva. Sztralka — Coull, Bă
dulescu — Peiceva, Boicu — 
Markov. Nicoară — Poiakova.

P. ȘTEFANOV 
maestru internațional 

oboseala drumului, pe fondul 
căreia adversarii au încercat să 
Înscrie, dar fără consecințe pe 
tabela electronică.

Au marcat : E. Antal șl Ca
zacu — cîte 3 goluri, Lukacs 2, 
iar Hălăucă, Horvath, Tureanu, 
Șotron și K. Antal — cîte 
unul.

Cel de al doilea meci va a- 
vea loc luni seara, cu echipa 
Danemarcei. In continuare, 
Spania (miercuri) și Norvegia 
(simbătă). Este interesant de 
remarcat că jocurile se desfă
șoară pe un patinoar care are 
dimensiunile minime admise 
de regulamentul Federației In
ternaționale. Aceasta favorizea
ză echipele care pun accent pe 
apărare, ceea ce nu a fost 
cazul cu prima formație 
desemnată nouă de tragerea la 
sorți.

Mircea TUDORAN

ROMÂNIA PE LOCUL IV 
ÎN C.M. DE TINERET 
(grupa B) LA HOCHEI

KLAGENFURT. In ulUmrfe 
două partide susținute la C.M. 
de hochei — tineret, grupa B, 
reprezentativ» României a obți
nut un egal — 4—4 (0—2, 3—1, 
1—1) — cu Italia *1 o victorie 
ta fața Olandei: t—5 (0—2, 3—2, 
3—1), ta primul med au marcat 
Barada. Csata, Andras și Szvlt- 
lak, iar ta al doilea Csata 1, 
Duru Popovid, SzvlUak și Dra- 
gomir — cîte 1. în clasamentul 
final, România ocupă locul IV, cu 
8 puncte, după Polonia 12 p, Nor
vegia 11 p, Austria 10 p. Pe ce
lelalte locuri: 5. Japonia S p, «. 
Olanda 6 p. 7. Italia 3 p, 8. Bul
garia 8 p.

Alte rezultate: Austria — Nor
vegia 8—10, Norvegia — Olanda 
12—o. Bulgaria — Polonia 0—6, 
Austria — Japonia 0—5, Italia — 
Bulgaria 10—3, Japonia — Nor
vegia 0—8. Austria — Polonia 

1—11. Polonia a promovat ta 
grupa A, Iar Bulgaria a retro
gradat tn C.

C. M. DE CROS
NEUCHÂTEL. Pentru prima 

oară Ia „Țara Cantoanelor*, la 
Neuchâtel, oraș din Elveția Ro- * 
mandă, a avut loc duminică cel 
de al 14-lea Campionat Mondial 
de cros. Timpul complet nefa
vorabil, cu frig și ploaie puter
nică și continuă, a reprezentat 
un adversar dificil pentru eon- 
curențll venlți din peste 40 de 
țări de pe toate continentele.

Prima probă din program a 
fost cea a juniorilor, desfășurată 
pe 7750 m. Cum se anticipa de 
specialiști, disputa pentru pri
mele locuri s-a dat Intre a bieți 
africani, reprezentanți ai Etiopiei 
șl Kenyei. Întrecerea a fost cîș- 
tigată la individual de etiopianul 
Melese Feyisa (cronometrat în 
22:47,6), care l-a întrecut la fi
niș pe kenyanul Sammy Kiblwot. 
Acesta din urmă a avut neșansa 
de a fi căzut pe prima porțiune 
a cursei.

Pe echipe a cîștigat Etiopia, 
cu un punctaj excelent — 13 p. 
Au urmat Kenya 32 p. Spania 
52 p, Australia 91 p, S.U.A. 94 p, 
Maroc 137 p.

întrecerea senioarelor (4650 m) 
a revenit și în acest an tinerel 
alergătoare britanice Zola Budd 
care, desculță, cum îi place, a 
condus cursa de la un capăt Ia 
altul, lmpunîndu-se clar în 
14:49,6. A fost urmată în 15:07,8 
de americanca Lynn Jennings șl 
tn 15:12,2, neașteptat, de franțu
zoaica Annette Sergent. Au ur
mat: Martine Feys (Franța)
15 di,3, Rosa Mota (Portugalia) 
15:18,5, Nanette Doak (S.U.A.) 
15:22,8 etc. Alergătoarele româ
ne n-au avut evoluția pe care o 
așteptam. Cea mai bine clasată 
a fost Elena Fidatov (locul 9 în 
15:25,3), celelalte fete ale noastre 
sosind după locul 20.

Ca atare, nici echipa noastră 
n-a reușit o clasare mal apropi
ată de locul 3, cucerit anul tre
cut In Portugalia: 1. Noua Zee- 
landă 67 p, 2. Anglia 70 p, 3. 
Franța 75 p, 4. S.U.A. 80 p. 5. 
R.F.G. 127 p, 6. Portugalia 132 p,
7. U.R.S.S. 137 p, 8. România 138 
p, 9. Portugalia 139 p.

La seniori, pe 12 000 m. tot aler
gătorii africani în frunte. Numai 
că, de această dată, kenyenii au fost 
cei victorioși, prin John Ngugi, 
care a parcurs distanța în 35:32,9. 
El a fost urmat de etiopianul 
Abebe Mekonnen (35:34,8) și de 
un alt kenyan, Josep Kipptum 
(35:39,8). Cu cinci alergători între 
primii 10, Kenya a cîștigat între
cerea pe echipe cu 45 p. în con
tinuare: 2. Etiopia 129 p, 3. S.U.A.

I 236 p, 4. Italia 272 p etc.

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare im pag 1)

mația sa. antrenorul cubanez 
Alcides Sagara va prezenta pe 
ringul de la Palatul Sporturi
lor și Culturii. printre alții. 
5 învingători în reoentul 
turneu internațional care a 
avut loc în Bulgaria ; Eddy 
Suarez (muscă). Juan Hernan
dez (semiușoară). Rene Fuen
tes (ușoară), Julio Cezar 
(semtmijlocie) și Roberto Ba- 
lado (grea).

Campionii noștri D. Schio- 
pu, Relu Nistor, I. Panaite, P. 
Stoin, Fi. Tîrcomnicu, D. Lugi- 
gan. Gh. Preda și D. Răcaru 
și. alături de ei. „noul val" al 
pugiliștilor pe care l-am a-

INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

un suflu nou in rîndul spada
sinilor noștri. Ei au nedus trep
tat din diferență și. in aplauze
le tribunelor, att reușit să ega
leze ! Apoi, într-un asalt care 
a însemnat „momentul psiho
logic" al meciului. Bodoczi l-a 
întrecut pe Castro cu 5—4, 
după oe fusese în avantaj cu 
3—1. și condus cu 4—3 (cuba
nezul a întors rezultatul, prin 
4 fleșe consecutive, fulgeră
toare). Spadasinii noștri au 
preluat conduoerea. ferm de
ciși să o păstreze. Intr-ade
văr. în asaltul următor, avan
tajul a sporit, ajungînd la 
6—4. prin victoria lui F. Nico- 
lae asupra lui Merencio (5—3), 
dar apoi s-a micșorat, de
oarece M. Popa n-a reușit să 
treacă de Nussa (1—5)... Româ
nia Cuba 6—5, meci încă 
sub semnul incertitudinii : 
A fost meritul iul R. Szabo, 
mult mai tenace decît la ..indi
viduale", de a fi forțat victo
ria în asaltul cu Pedroso 
(5—3), care a restabilit dife- 

plaudat la „mondialele" de 
tineret vor boxa la această e- 
diție cu gîndul la... Campiona
tele Mondiale.

Alături de arbitrii străini, va 
oficia si o grupă de elită a ar
bitrilor români. Printre alții, 
D. Banciu. V. Cazacu, I. Da
mian, G. Danciu etc. Delegați 
generali — I. Chiriac șl P. 
Epureanu. Nu vă putem infor
ma pe cine vom vedea astăzi 
în ring, deoarece tragerile la 
sorți se fac în această dimi
neață. Avem. însă, toate mo
tivele să credem că vom ur
mări meciuri interesante 
chiar de la prima gală, motiv 
pentru care vă dăm intîlnire 
azi. la ora 18. la Palatul Spor
turilor și Culturii.

‘ DE SPADĂ
rența (7—5). Un al doilea „mo
ment psihologic" l-a constituit 
asaltul F. Nicoiae — Nussa, 
in oare ambii spadasini au tras 
pină Ia epuizare. fără ca 
vreunul dintre el să se des
prindă in învingător : dublă 
înfrîngere. Și scorul a rămas 
neschimbat. Asaltul care a 
urmat. Bodoczi — Castro, a- 
vea să fie si ultimul, pentru că 
reprezentantul nostru, arun-, 
cînd în luptă tot arsenalul său 
tehnic, subtilitatea și <iatu- 
ritatea sa, a avut .capacitatea 
să se desprindă, cu 5—3, sta
bilind astfel scorul final : 8—5.

O victorie meritată, muncită, 
adăugată celorlalte din tur
neu. două în grupă (9—3 cu 
Legia Varșovia și 9—0 cu 
Ț.S.K.A. Sofia) și tot atîtea 
în eliminările directe (9—0 
cu România II și 8—5 — după 
1 3 cu Ungaria). Un succes 
care îi are drept autori în 
special pe Felix Nicoiae, Nico
iae Bodoczi și Rudolf Szabo 
și la care au mai contribuit. în 
parte. Sorin Saitoc si Mihai 
Popa. Antrenorii Dumitru 
Popescu și Octavian Zidaru

GENEVA, o nouâ stea a pa
tinajului artistic mondial s-a a- 
firmat la Campionatele lumii, 
Debi Thomas (S.U.A.), care a 
reușit s-o depășească, la indivi
dual, pe marea favorită a Între
cerii, multipla campioană olim
pică, mondială și europeană, Ka
tarina Witt (RJO.G.). In vlrstă de 
19 ani, Thomas este prima spor
tivă dc culoare care cucerește 
laurii victoriei In această disci
plină, ta cel mai Înalt nivel. Ea 
a avut meritul de a nu oe lăsa 
intimidată de faima adversarei 

trăiesc astfel satisfacția u- 
nei reușite așteptată și putem 
afirma, anticipată, după re
centul turneu international de 
la Magdeburg (locurile 2 atît 
la „individuale", cît și la e- 
chipe).

Spadasinii Cubei au ocu
pat locul 2 (in grupă : 9—0 cu 
România II și 9—-4 cu Dynamo 
Berlin, iar în eliminările direc
te 9—4 cu Legia Varșovia și
8— 4 cu Polonia). Pe locul 3
Polonia (în grupă : 9—4 cu
Vorwărts Potsdam și 9—3 
cu România XII, în eliminările 
directe. 8—6 cu Bulgaria și a- 
poi pentru un loc pe podium,
9— 3 cu Ungaria). Locul 4 a 
fost ocupat de echipa Un
gariei (în grupă : 8—7 cu Bul
garia și 8—8. victorie la tușe, 
cu U.R.S.S., în eliminările di
recte, 8—3 cu Vorwărts 
Potsdam).

în continuare, clasamentul 
se prezintă astfel : 5. Vor-
wârts Potsdam (9—5 cu Româ
nia III), 6. Bulgaria (8—7 cu 
U.R.S.S.), 7. România II (Cal- 
cișcă, Ad. Pop, Mihăilescu, 
Mănucu. Dumitrescu : 9—4
cu Dynamo Berlin). 8. Legia 
Varșovia (9—2 cu Ț.S.K.A. 
Sofia).

ei principale, Katarina Witt (care 
a reușit, totuși, un senzațional 
program liber, intreoere pe oare 
a șl ciștlgat-o, de altfel). Dar rata
rea de către fosta campioană a 
sultei de sărituri de la progra
mul scurt a atârnat prea greu 
tn economia ierarhiei finale. Cla
sament : L THOMAS 3,6 p, 2- 
Witt 4,4 p. 3. Tiffany Chin 
(S.U.A.) 74 p, 4. Kira Ivanova 
(U.R.S.S.) 11,0 p, 5. Elizabeth
Manley (Canada) 12,4 p, 6. Clau
dia Leistner (R.D.G.) 13,4 p. In 
proba de dans, a câștigat, con
form așteptărilor, cuplul sovietic 
Natalia Bestemianova — Andrei 
Bukin (2,4 p). In fața compa-
trloților Marina Klimova — Ser- 
ghel Ponomarenko (3.6 p), deși 
cei prezențl au apreciat ta mod 
deosebit execuția liberă a meda- 
llațilar ou argint. In continuare:
3. Tracy Wilson — Rod McCall 
(Canada) 7,0 p, 4. Natalia An- 
nenko — Genrik Sretonskl 
(U.RJS.S.) 7,0 p. 5. Suzanne Sa
menick — Scott Gregory (S.U.A.) 
10,0 p, 6. Renee Roca — Donald 
Adair (S.U.A.) 12.0 p etc.

BROMONT (CANADA). Ultimul 
slalom al -Cupei Mondiale* la 
schi alpin, sezonul 1985/86, a re
venit Iugoslavului Krlzaj, in 
1:59,66, urmat de Frommelt (Li
echtenstein) 1:59,88 șl Zurbriggen 
(Elveția) 2:00,12. Clasamentul fi

Fotbal meridiane
ECHIPA EGIPTULUI A C1Ș- 

TIGAT CAMPIONATUL 
AFRICII

S-a încheiat cea de a 15-a edi
ție a campionatului Africii. Fina
la desfășurată la Cairo, în fața 
a peste 100 000 de spectatori, a 
fost cîștlgată de reprezentativa 
Egiptului în fața Camerunului, 
după un joc dramatic, după 
prelungiri și executarea lovituri
lor de la 11 metri. După 120 de 
minute scorul a fost egal: 0—0. 
dar abia după executarea penal- 
tyurilor selecționata Egiptului 
s-a desprins, cu 5—4! După 27 
de ani ea recucerește titlul de 
campioană a continentului afri
can. Meciul a fost destul de e- 
chilibrat, ocazii mal clare de 
gol au avut însă gazdele, care 
au și marcat în mln. 82 prin 
Abdou. dar arbitrul Bennaceur 
(Tunisia) nu a validat punctul, 
deoarece portarul advers, N’Kono, 
fusese faultat înainte de această

nal a# competiției: 1. GIRAR-
DELLI (Luxemburg) 294 p, 2. 
Zurbriggen 204 p, 3. Wasmaier 
(R.F.G.) 214 p, 4. Miiller (Elve
ția) 204 p, 5. Stenmark (Suedia) 
196 p, 6. Stock (Austria) 170 p 
ebc. In aceeași localitate, slalo
mul uriaș feminin a fost clști- 
gat de iugoslava Mateja Svet, 
Înaintea Olgăi Charvatova (Ceho
slovacia) și a lui Vreni Schnei
der (Elveția). Punct final și in 
„Cupa Mondială" a fetelor: 1. 
WALJSER (Elveția) 287 p, 2. 
Erika Hess (Elveția) 242 p, 3. 
Schneider 216 p, 4. Charvatova 
199 p. 5. Oerili (Elveția) 1S1 p,
6. Figlni (Elveția) 178 p etc.

MEDEO. Recorduri mondiale ta 
Întâlnirea bilaterală de patinaj 
viteză dintre reprezentativele 
U.R.S.Ș. șl R.D. Germană, ciștl- 
gatâ de oaspeți cu 121—116: K’a- 
rta Kania: 38,05 la 500 m. 1:59,30 
la 1500 m și 4:18.02 la 3000 m; 
Andreea Ehrig-Schone : 7:20,90
la 5000 m.

EINDHOVEN. Etapa a doua a
C.M.  de hochei, grupa B: Elveția 
— Japonia 6—4; Italia — Austria 
6—1; Olanda — Franța 4—3; 
R.D.G. — Iugoslavia 4—2.

GAP (FRANȚA). In C.M. de ju
niori (grupa C): Danemarca — 
Belgia 4—4; Marea Britanic — 
Ungaria 4—2; Franța — R.P. Chi
neză 11—4.

fază. Au jucat formațiile: EGIPT: 
El Batal — Shehata, Scdkî, 
Omar (Majoub), Yassin e — 
Kassem, Abdelghandi, Abou Zeid 
(Yehia) — Abdou, El Khatib, Ha
mid. CAMERUN: N’Kono — Ndip, 
Aoudou, Kunde, Sinkot — 
M’Bouh, Kana, M’Mbida — Ebon- 
gue (Omaru), Milla, M’Fede,

ȘTIRI, REZULTATE
® U.E.F.A. a hotărît ca finala 

C.C.E. să aibă loc la 7 mai la 
Sevilla. • în C.E. de juniori II: 
Polonia — Austria 3—5 după lo
viturile de la 11 m.

ITALIA (et. 26). Avellino — 
Lecce 2—0, Verona — Atalanta 
0—3 1, Bari — Fiorentina 0—1, Ju
ventus — Inter 2—0, Milan — 
Roma 0—1, Udinese — Napoli 2—0, 
Pisa — Torino 0—0, Sampdoria — 
Como 0—0. Clasamentul : I. Ju
ventus 40 p, 2. Roma 37 p, 3. Na
poli 31 p, 4. Milan 30 p, 5. To
rino 28 p, 6. Inter 27 p... 15. Bart 
19 p, 16. Lecce 13 p.
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