
Proletari din toate țările, unitt-vă 1

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

ANUL XUI - Nr. 11 279 | 4 PAGiNI - 50 BANI |Marți 25 martie 1986

A 18-a edific a Turneului F1RA pentru juniori

Centura de Aur Ia box

PESTE 4000 DE SPECTATORI
LA REUNIUNEA INAUGURALĂ

Luni după-amiază a început 
la Palatul Sporturilor și Culturii 
cea de a XV-a ediție a Turneului 
Internațional de box Centura de 
Aur. Timp de o săptămînă, iu
bitorii sportului cu mănuși din 
Capitală, numeroși In jurul rin
gului și la gala inaugurală, vor 
avea prilejul să urmărească nu

năprasnică directă de dreapta ex
pediată de Petrescu to primul 
ru-nd îl trimite la podea pe 
adversarul său. Stinda reia lupta 
cu mare ambiție, Incercînd să 
refacă prin atacuri susținute cu 
directe de stingă. Românul pre
feră, însă, schimburile tari șl 
răspunde cu lovituri puternice

LA BUCUREȘTI, 0 PRIMAVARA A RUGBYULUI INTERNAȚIONAL
• Azi, de la ora 10, la Stadionul Tineretului, prima partidă
• In grupa A, mline, România - R.F.G.

Frumoase promisiuni pentru 
iubitorii jocului cu balonul o- 
val. ai sportului în general : 
de astăzi pină duminică, zile 
pline de rugby, la nivel inter
național, în Capitala noastră ! 
Țâri cu tradiție și altele care 
bat încă la poarta afirmării în 
acest atît de spectaculos sport 
și-au trimis selecționatele de 
juniori la București, spre a-și 
disputa — împreună cu tinerii 
jucători români —, șansele în- 
tr-o competiție de largă des
chidere. de tradi'fe si real in
teres. Iar -coincidenta face ca 
afișul rugbystic al săptămînii 
să devină și mai atractiv, prin 
programarea, sîinbătă, a meciu- 
lui-test dintre echipele Româ
niei si Scoției.

ECHIPA OE «UGBY A ROMÂNIEI CARE VA JUCA CU SCOȚIA
A fost alcătuită echipa repre

zentativă de rugby care, sîm- 
bătă, va întîlni în meci- 
test, XV-le Scoției, recentul 
cîștigător — la egalitate cu 
Franța — al Turneului celor 
5 națiuni. Iată formația, în or
dinea așezării în teren, : fun
daș : Ilodorcă (Steaua) ; tnei- 
sferturi : Voinov (Universitatea 
Timișoara), Lungu (Dinamo), 
David (Steaua). M. Toader (Di

După victoriile românești în cupele europene la handbal

SUCCESUL ȘTIINȚEI BACAU, PRIN DISCIPLINA TACTICĂ
Prima manșă a semifinalelor 

Cupei Campionilor Europeni la 
handbal feminin a revenit, 
spectaculos, Științei Bacău, ca
re a trecut cu brio examenul 
premierei în competiția conti- 
nentală-fanion întrecînd pe

STEAUA SAU SPIRITUL DE ECHIPĂ

Cea de a 18-a ediție a Tur
neului rezervat „speranțelor" 
jocului în 15 — inițiativă re
marcabilă a F.l.R.A. — reu
nește în întrecere reprezenta
tivele Belgiei, Elveției, Fran
ței. R.F.G., Italiei, Iugoslaviei, 
Poloniei. Portugaliei. României, 
Spaniei, Tunisiei și Uniunii 
Sovietice.

Competiția se desfășoară in 
două grupe valorioe, debutînd 
astăzi cu două partide din B. 
în urma ședinței Comisiei Teh
nice. care a avut loc aseară 
la Parc Hotel, meciul inaugu
ral al Turneului F.l.R.A. va 
opune selecționatele Tunisiei 
și Elveției, pe Stadionul Tine
retului, de la ora 10. Al doilea 
ioc va avea loc pe același sta

namo) sau Copil (Universitatea 
Cluj-Napoca) ; mijlocași : Năs- 
tase (C.S.U. Construcții Spor
tul Studențesc). Paraschiv (Di
namo), căpitanul echipei ; îna
intași linia a treia : Murariu 
(Steaua), St. Constantin, Giu- 
glea (ambii Farul); linia a 
doua : Caragea . (Dinamo), L. 
Constantin (Steaua) ; linia în- 
tîi : Pașcu (Dinamo), Munteanv 
(Steaua), Bucan (Dinamo).

campioana Iugoslaviei, Buduc- 
nost Titograd, echipă de o cer
tă valoare, confirmată și de 
cucerirea în ediția trecută a 
Cupei Cupelor. Succesul ele
velor antrenorilor Alexandru 
Mengoni și Coste! Petrea a 

dion, de la ora 15 : Portugalia — 
Iugoslavia.

Mîine începe disputa pentru 
desemnarea laureaților întrece
rii, o dată cu primele întîlniri 
în grupa A. Fiecare dintre oele 
patru partide de miercuri este 
notată cu un număr de la 1 
la 4. în funcție de locul ocupat 
anul trecut la Bruxelles, ordi
nea astfel stabilită fiind : 
Franța — Polonia (Stadion 
Steaua, ora 15), U.R.S.S. — 
Spania (Stadion Gloria, Șos. 
Gării Cățelu — tramvai 28, ora 
15), Italia — Belgia (Stadion 
Voința, ora 10) și România — 
R.F.G. (Stadion Parcul Copilu
lui, ora 10). Numerotarea are 
importantă în stabilirea desfă
șurării în continuare a întîl- 
nirilor : vineri se confruntă în-

Gso RAEȚCHI

(Continuare tn oag a 4-a)

Balonul ciștigat clar de 
înaintarea noastră este 
transmis de Foca liniei 
de treisferturi. Fază din 
cea mai recentă competi
ție internațională rug- 
bystică de la București — 

Turneul Prietenia

fost obținut la capătul unei 
partide deosebit de dîrze, de o 
foarte bună valoare tehnică și 
spectaculară, în ciuda încleștă
rii de pe teren. Meritul hand
balistelor formației noastre 
campioane este cu atît mai

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

S. Petrescu (dreapta) expediind una din numeroasele directe, 
cu care a obținut o frumoasă victorie. Foto : Aurel D. NEAGU
mai puțin de 100 de meciuri. La 
startul acestui autentic maraton 
pugilistic s-au prezentat 112 bo
xeri din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Iugoslavia, R.P. Mongolă, 
Siria, Turcia, U.R.S.S, și România.

La ora primului gong, peste 
4 000 de spectatori așteptau ne
răbdători să asiste la cele din
tâi meciuri. Ca de obicei, pri
mele perechi au fost cele de la 
categoria semimuscă. Cu lo
vituri puternice, rar văzute la a- 
ceastă categorie, Sandu Petrescu 
a făcut.. . legea pe ring, încă 
din primul minut al partidei sale 
cu Vladimir Stinda (U.R.S.S.). O

fWVI «ruww

(Continuare in pag a 4-a)

DIN PROGRAMUL DE AZI :
GALA I — ora 15,30

Pană : C. Stancu (România) — F. Espinosa (Cuba) 
M. Dumitrescu (România) — I. Kasuva (Siria)

Mijlocie mică : N. Motrogan (România) — V. Svacika (U.R.S.S.) 
M. Gavrilă (Rom.) — B. Trifunovlcl (Iugoslavia) 

Grea : Gh. Mihai tepmânla) — S. Rusinov (Bulgaria) 
Gh. Preda (România) — M. Selman (Siria)

GALA A n-a — ora 18,30
Semimuscă : D. Șchiopii (România) — E. Martinez (Cuba) 

Al. Kirilovicl (U.R.S.S.) — I. Marinov (Bulgaria) 
Cocoș : I. Lavrente (IRom.) — A. Jerenderich (R. P. Mongolă) 

B. Nistor (România) — Al. Hristov (Bulgaria)
Ușoară : Fi. Tircomnicu (România) — VI. Rimin (U.R55.) 

V. Mihăllă (România) — T. Tudorov (Bulgaria)
Mijlocie : N. Crețu (România) — L. Canbaklș (Turcia) 

Fi. Vaslle (România) — N. Bunar (Siria)

In campionatul European. Ia caile llcrculanc

ÎNTRECEREA SAH1STEL0R JUNIOARE, 
ÎNAINTEA LINIEI DE SOSIRE

Azi după-amiază, în sala re
zervată șahului de la modernul 
hotei Minerva din Băile Her- 
culane, arbitrii Campionatului 
European pentru junioare — 
A. Vrabie, P. Diaconescu, II. 
Candea — vor pune pentru 
ultima oară în mișcare ceasu
rile de control la cele șapte 
eșichiere. Se dispută runda a 
13-a. ultima. Cele 14 competi
toare la titlul european vor da 
cel din urmă asalt in această 
frumoasă întrecere.

Aflat la fata locului, maes
trul international Parik Ștefa- 
nov — care ne-a transmis pînă 
acum cronicile și pregătește un 
amplu comentariu pentru „Re
vista Română de Șah“ — ne-a 
dat vești bune. în ultimele zile. 

— croșee de stingă și directe de 
dreapta — care-1 marchează se
rios pe Stinda. Petrescu, în a- 
vantaj net, obține decizia la 
puncte (4—1), victorie meritată, 
chiar și fără avertismentul pri
mit în ultimul rund de adver
sarul său. Slab pregătit fizic, 
cel de-al doilea reprezentant al 
nostru la „semimuscă", Vostoc 
Burcă a cedat mai ușor decît

Pebe HENT 
Paul IOVAN

relativ la evoluția șalustelor 
noastre. Remarcabil se com
portă Cristina Bădulcscu, care, 
prin cele trei victorii consecu
tive din rundele 10—12. s-a a- 
propiat de o mult dorită me
dalie. Mai bine au evoluat. în 
a doua jumătate a întrecerii, 
de asemenea. Smaranda Bolea 
și micuța Mălina Nicoară, care 
au obținut citeva puncte pre
țioase. Din păcate, în runda 
penultimă, încheiată duminică, 
tîrziu, ele au fost învinse In 
partide grele : Peiceva — Bolea 
1—0, Markov — Nicoară 1—0. 
în alte întîlniri ale aceleiași 
runde, a 12-a : Sziva — Sztralka 
1—0, Abraham — Drewes 0—1,

(Continuare în pag. 2—3)

La reîntoarcerea echipei 
Steaua din Suedia, am solici
tat antrenorului Radu Voina 
amănunte de la partida cu IK 
Redbergslids Gdteborg și pă
rerea asupra meciului-retur. de 
duminica viitoare.

— Am înțeles din ce nt s-a 
transmis că nu a fost ușor...

— Intr-adevăr ! Iar scorul 
strîns cu care am cîstigat — 
23—22 — vorbește el însuși des
pre dificultatea jocului de la 
Goteborg.

Mircea COSTEA

(Continuare in pap 2-3)

MINAUR DEȚINE ȘANSA CALIFICĂRII, 
DAR RETURUL VA FI. TOTUȘI. DIFICIL
Ii C Minaur va intra, dumi

nica viitoare, în Sannarpshallen 
din Halmstad — pentru manșa 
a doua a sferturilor de finală 
ale Cupei Cupelor cu formația 
suedeză H K Drott din locali
tate — cu zestrea celor 8 go
luri (26—18 la Baia Marc). Di
ferență, desigur, apreciabilă, 
dar care nu este insurmonta-

■ v '
bilă pentru o echipă atît de 
completă cum este această for
mație scandinavă. La Baia Ma
re, oaspeții au evoluat surprin
zător de bine. începem cu no
tații despre ei, deoarece Min

ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2—3)

CAMPIONATUL DE
UN FINAL PASIONANT

Cu toate că nu prea anunța 
așa ceva, turneul celor mai bune 
șase echipe de polo, de săptăml- 
na trecută, de la bazinul „Flo- 
reasea", a fost foarte Interesant, 
pasionant chiar. Citeva partide 
de bun nivel tehnic, spectacu
loase, multe sub semnul echili
brului șl — mal cu seamă — o 
serie de surprize au conectat pe 
deplin spectatorii, cind mai nu
meroși, cind mai puțini, într-una 
sau alta din cele cinci reuniuni. 
Figura centrală a turneului a 
fost echipa Crișul Oradea, învin
gătoare pe linie. Prezentîndu-se 
impecabil, in forma care le-a 
adus, anul trecut, cel dinții titlu 
național, bihorenli au refăcut 
spectaculos din diferența de 
cinci puncte față de lider, dife
rență stabilită — culmea I — 
chiar la Oradea. (în fotografia 
realizată de I. BĂNICĂ, unul

POLO PROMITE

dintre cei mal buni 
Jucători ai campi
oanei și al turneu
lui, Gordan, șutea- 
ză puternic). Di
namo, in jocul că
reia s-au simțit ab
sențele jucătorilor 
'Jngureanu șl V. 
Șerban, rămine tn 
frunte, dar cu nu
mai două puncte 
mai mult decit Cri
șul. Păstrează Insă 
șanse intacte la titlu, ou condi
ția unică a reeditării frumoase
lor evoluții din precedentul se
zon, care au propulsat formația 
pregătită de I. Capșa in finala 
Cupei Cupelor. Rapid a evoluat 
pe măsura „firmei" doar cu Di
namo, Steaua continuă să dea 
...culoare campionatului (un joc

ce place ochiului, dar atitea ra
tări !), Progresul nu-șl prea de
pășește condiția de out-slder, Iar 
Voința a prins curaj, fiind autoa
rea a două dintre surprizele con
semnate.

Mai stat de disputat două tur
nee. ambele, sub semnul intere
sului. (G. B.)



Turneele Campionatului ÎN DERBYUL ETAPEI: UNIVERSITATEA în Divizia A U. T. A. - PERFORMERA
leminin de volei

tn S&llle Sparturilor din Galati 
(grupa I valorica) și Bacău (gru
pa a n_a) au continuat penulti
mele turnee ale Campionatului 
primei divizii feminine de volei. 
Amănunte:

GALATI M (prin telefon). Me
dul de deschidere al celei de a 
treia zi ta turneul fruntașelor a 
fost extrem de interesant, pasio
nant. protagonistele — Universi
tatea CJ.R. Craiova și Dinamo 
București — lupttad plnă la epui
zare ta acest important episod al 
lungii curse spre titlu, ta care 
stat tatonate de C.S.U. Galați. A 
învins UNIVERSITATEA C.F.R. 
cu S—2 (ÎS, 19. —10, —5, 6), dar 
ce joc și ce evoluție a scorului! 
In primul set, Dinamo a condus 
eu 10—1, dar craioveneele — care 
alcătuiesc o formație omogenă, 
cu un bine organizat joc în linia 
a doua —, refac spectaculos și 
Iși adjudecă setul. Fâctad mare 
risipă de energie, ele ti elștlgă 
și pe următorul, ajung la 7—7 ta 
cel de al treilea, moment in care
— neașteptat — -cad* fizic șl 
nervos. Dlnamovistele, la care a 
reintrat Doina Monoșan, ușor ac
cidentată la Începutul meciului 
din ziua precedentă, Iși aduc a- 
mlnte că stat totuși campioane, 
refac eu autoritate terenul pier
dut șl... 2—2 la seturi, tn cel de
cisiv, craioveneele (cărora parcă 
11 se tălaseră aripile de la jumă
tatea setului 3) revin puternic, cu 
luliana Enescu, Tanța Drăgol șl 
Monica Susman In prim-plan, 
ctștlgînd fără drept de apel. Bri
gada de arbitri V. Dumitru — V. 
Ranghel a condus foarte bine e- 
chipcle: UNIVERSITATEA C.F.R.
— Violeta Dinu, Tanța Drăgol, 
Carmen Cuejdeanu, Monica Suș- 
man, Eugenia Cotescu, luliana 
Enescu (au mai jucat: Uliana 
Hermeneanu. Lucrețla Mlrea șl 
Ml reia Nistor); DINAMO — Ml- 
rela Paveil, Dana Coșoveanu, 
Doina Moroșan, Georgeta Ene. 
Victoria Banrin, Irina Velicu (au 
mal fost folosite: Otilla Szentko- 
vlcs șl Corina Morarul.

Tn continuare, a treia pre
tendentă la titlu. CSU GALAȚI 
a dispus de CSM LIBERTATEA 
SIBIU cu 3-1 (0, —9, 17, 9). O 
partidă care, fără să se ridice 
la un nivel tehnic deosebit, a 
plăcut celor peste 2 000 de spec-

C. F. R. CRAIOVA
tatorl datorită schimbărilor spec
taculoase de situații. După ce 
studentele au dominat fără pro
bleme setul Inițial, In următoa
rele — pe fondul scăderii de 
tonus la CSU — sibiencele s-au 
mobilizat superior, avlnd o 
apărare atentă și mobilă, șl au 
reușit să creeze mari emoții 
gazdelor, pe care le-au egalat 
la seturi. Fluctuantă evoluția 
studentelor și In continuare, ele 
conduclnd cu 14—4 ta setul 3, 
dar permițtnd apoi o suită de 
11 puncte consecutive siblencelor 
care s-au aflat de trei ori în 
fața setbalulul (15—14, 16—15,
17—16), dar au greșit flagrant 
ta atac șl au înlesnit misiunea 
gazdelor. Setul 4 n-a mai ridicat 
probleme gălățencelor decît ta 
prima sa parte. Evidențiate 1 
Daniela Dlnică. Speranța Găman,

-DINAMO 3-2
Ileana Berdilă, Cristina Buzilă, 
respectiv Anca Beșta și Doina 
Bischin. Arbitraj bun ! Al. Ignat 
— V. Dumitru.

In ultima partidă a zilei : 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI - 
FARUL CONSTANȚA 3—2 (—9, 4, 
—16, 9. 3). Remarcate: Corina Ol- 
teanu, Cristina Anton, Niculîna 
Bujor, Nicoleta Stanciu, respectiv 
Dotaița Dimofte, Gulniza Lică. 
Arbitraj bun: V. Ionescu — D. 
Negroiu. în clasament: 1. Univer
sitatea CFR 56 p. 2. CSU 54 p, 3. 
Dinamo 54 p, 4. Flacăra Roșie 
46 p, 5. CSM Libertatea 44 p, 
6. Farul 43 p. Marti, meciurile : 
Dlnamo — Farul, CSM — FI. 
Roșie și Universitatea CFR — 
CSU.

Modesta FERRARINI
Telemac SIRIOPOL — coresp.

de popice ÎN CAMPIONATUL FEI\

BACĂU, 24 (prin telefon). Tur
neul grupei valorice secunde a 
programat in debutul etapei a 
treia o partidă ta care s-au in- 
tOnit echipele fără victorie ta e- 
tapele precedente: CHIMIA RM. 
VILCEA — RAPID BUCUREȘTI 
3—0 (4, 13, 7). A fost o partidă 
modestă, ta care victoria a re
venit formației cu greșeli mai 
puține, dar și mai angajate ta 
joc. La succesul Chimiei și-a a- 
dus contribuția Întregul sextet, 
fără excepție: Natalia Dulică 
(Mariana Ancuța). Marilena Du- 
blnciuc, Camelia Iliescu, Volodea 
Cebuc (Mihaela Butuc), Dorina 
Gherghev, Elena Cică, Replică 
slabă a bucureștencelor, cu ex
cepția setului secund In care ele 
au condus eu 3—0 și 13—11, dar 
n-au avut puterea să-1 cîștige, 
deoarece au făcut greșeli neper- 
mise la niște divizionare A.

In cei de al doilea meci al eta
pei: PENICILINA IAȘI — DACIA 
PITEȘTI »—2 (6, —6, —10, 7. 10). 
Doar primele 4 seturi s-au des
fășurat normal, seturi ta care li
dera grupei, Daria, și pretenden
ta (de-acum) ta locul al doilea, 
Penicilina, au practicat un joc 
frumos, spectaculos. Totuși, unele 
semne de întrebare: de la 6—4 
pentru Daria ta primul set. ie- 
șencele realizează, pe serviciile 
Marinei Onofraș, 11 puncte con-

secutive, iar tn setul următor si
tuația se va prezenta exact in
vers. în finalul setului 4, la 14—6 
pentru Penicilina, o greșeală de 
apreciere a unui tușier l-a ener
vat atît de rău pe antrenorul pi- 
teștean, Incit... n-a mal introdus 
ta teren, pentru setul 5, patru 
dintre titulare (Maria Enaehe, 
Felicia Popescu, Corina Holban 
șl coordonatoarea Valentina Ră- 
dulescu). De neînțeles, lntrucît 
setul cu pricina era ca șl pier
dut I

In Încheierea reuniunii: CAL
CULATORUL BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BACĂU 3—2 (9, —7, 13,
—11, 13). Partidă maraton, echili
brată. de luptă aprigă pentru 
victorie. In setul decisiv, băcăuan
ele au condus cu 7—2, 9—5 șl 
12—9, dar au pierdut tn final. 
Remarcate: Severina Tudorache, 
Elen Diaconu, respectiv Lidia 
Bratu și Carmen Titiliuc.

Clasamentul: 7. Dacia 57 p, 8. 
Chimia 52 p, 8. Penicilina 51 p, 
10. Calculatorul 49 p, 11. Rapid 
46 p. 19. Știința 42 p.

Arbitraje corecte : C. Șovăiala, 
A. Ion. S. Popescu, C. Pitaru și 
C. Manițiu.

Programul de marți: Chimia — 
Calculatorul, Penicilina — Știința. 
Rapid — Dacia.

Gheorghe DEDIU

In Campionatul Diviziei A de 
popice sîmbătă s-a disputat e- 
tapa a XIII-a, în care s-au înre
gistrat doar trei victorii in de
plasare, două la feminin și una 
Ia masculin. Surpriză a fost 
doar evoluția, peste așteptări, a 
echipei U.T.A., care a dispus Ia 
Craiova de Voința. Celelalte două 
învingătoare în deplasare — E- 
lectromureș (m) și Gloria Bucu
rești (f) — porneau favorite în 
jocurile respective, la Hunedoa
ra și Brașov. Rezultatele etapei;

FEMININ a LAROMET BUCU
REȘTI — PETROLUL BAICOI 
2537—2499 p d (scor individual 
4—2). Partidă de «n bun nivel 
tehnic, șapte jucătoare cu rezul
tate de peste 400 p. Principalele 
realizatoare: Stela Andrei — 467 
șî, respectiv, Mariana Oprescu — 
463. (D. Diaconescu-coresp.) •
VOINȚA TG. MUREȘ — VOIN
ȚA ORADEA 2563—2447 (4—2). Un 
joc frumos, în care gazdele au 
dominat tot timpul și au avut 
în Ildiko Szasz (453 p) cea mai 
precisă jucătoare. De la învinse 
s-a remarcat Ibolya Mathe — 
423. (I. Păuș-coresp.) a METROM 
BRAȘOV — GLORIA BUCU
REȘTI 2340—2359 (3—3). A doua
înfrîngere consecutivă pe arenă 
proprie a brașovencelor, care 
au jucat slab (doar două rezul
tate de 400 p d). Foarte bine 
s-au comportat bucureștencele 
Margareta Cătineanu și Ana Pe
trescu — ambele cu cite 425 p. 
(C. Gruia-coresp.) a RAPID 
BUCUREȘTI — VOINȚA PLO
IEȘTI 2353—2344 (5—1). Un meci
foarte disputat, în care ploieș- 
tencele au fost la un pas de a 
furniza o surpriză... Principalele 
realizatoare : Vasilica Pințea — 

425 și, respectiv. Constanța Con

stantin — 422. (N. Ștefan-roresp.)
• VOINȚA GALAȚI — VOINȚA 
CONSTANȚA 2466—2282 (6—0) a
VOINȚA TIMIȘOARA — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2381—2251 
(4—2). Cele mai precise concu
rente au fost Dragomir — 405 
și, respectiv, Constantin — 393. 
(C. Crețu-coresp.) a ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ — CON
STRUCTORUL GHERLA 2600—2424 
(5—1). Mureșencele au stabilit 
un nou record al arenei lor. a 
VOINȚA ODORHEIU SECUIESC
— C.S.M. REȘIȚA 2485—2324 
(fi—0) A VOINȚA CRAIOVA — 
U.T. ARAD 2208—2318 (2—1). O 
victorie nesperată a arădencelor, 
care au format o echipă mai 
omogenă și au avut în Emilia 
Pop (418) și Aurica Bota (406) 
jucătoare în formă bună. De la 
gazde s-a evidențiat doar Corne
lia Lică — 405 p. (V. Popovici- 
coresp.) a VOINȚA BUCUREȘTI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 2407— 
2343 (3—3).

MASCULIN a METALUL HU
NEDOARA — ELECTROMURES 
TG. MUREȘ 5136—5288 (2—4).
Victorie meritată a oaspeților, 
care au fost mult mai preciși 
decît hunedorenii și au avut în 
Gheorghe Silvestru un jucător 
de excepție: 952 de popice din 
200 de lovituri mixte. S-a mai 
remarcat de la învingători Die 
Hosu — 905. De Ia Metalul cel 
mai mare rezultat l-a avut Mi
hai Torok — 908. (I. Vlad-coresp.) 
a GLORIA BUCUREȘTI — CAR- 
PAȚI SINAIA 5216—5089 (4—2).
Campionii au dominat tot tim
pul, cîștigînd relativ ușor. Cei 
mai preciși jucători au fost An
drei — 905. Tudor — 883 și, res
pectiv, Ovidiu — 882. O notă bu
nă și pentru juniorul sinăian
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ta mîine.

PESTE 500 DE (mici) CONCURENȚI LA 
DE ÎNCHIDERE A SEZONULUI ATLETIC

leri, in Divizia A de baschet feminin

POLI. BUCUREȘTI S-A REVANȘAT:
57-50 CU OLIMPIA

Să vezi și să nu crezi I Dumi
nică, in meciul divizionar A de 
baschet feminin POLITEHNICA 
SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCUREȘTI, 
.prima formație a jucat cu mult 
sub posibilități șl drept urmare 
Olimpia a clștlgat cu 66—42. Ieri, 
Insă (tot ta Sala Floreasea) a 
fost rfndul sportivelor de la 
OHmpla să se întreacă ta gre
șeli de tehnică și ratări, ta 
vreme ce echipa studențească a 
avut o prestație evident 
superioară celei din ziua pre
cedentă. Datorită plusului de 
agresivitate ta apărare, contra
atacurilor șl preciziei ta arun

cările la eoș de Ia semidlstanță, 
ea s-a desprins (45—29 în mln. 
30). Apoi, baschetbalistele de la 
Olimpia au forțat apărarea om 
la om șl l-au apropiat chiar 
plnă la un punct (50—51 ta min. 
37), insă In final Politehnica a 
găsit resurse pentru a obține o 
victorie meritată : 57—50 (29—21). 
Au marcat : Netolițchi 14, zidaru 
14, Roșianu (, Prăzaru-Mathe 0, 
Moldoveana 0, lonesen 4. Făgă- 
rășann 2, respectiv Stingă 13, 
Cristea 10, Andreescu 10, Mari- 
nache 0. Blră 7, Gavriliuc 2. 
Au arbitrat foarte bine C. 
George șl I. Breza. (D. STANCU- 
LESCU).

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE HALTERE (j)

Campionatele Naționale indi
viduale de haltere pentru ju
niori I se vor desfășura la 
Bistrița, la 14 și 15 aprilie. 
Concursul Republican pentru 
copii și juniori II a fost re- 
programat pentru zilele de 12 
și 13 aprilie, iar Plenara 
F.R.H.C. va avea loc la 11 a- 
prilie, tot la Bistrița.

Competiția care a încheiat se
zonul atletic indoor ’86, dotată 
cu „Cupa Pionierul", a fost, poa
te, și cea mai frumoasă. Cînd 
afirmăm aceasta nu ne referim, 
bineînțeles, la performanțe ieșite 
din comun sau la participarea 
unor mari vedete, ci, pur și 
simplu, la farmecul pe care nu
mai concursurile rezervate celor 
mai tineri atleți — copiii — îl 
au. Frumoasă a fost întrecerea 
în sine a celor aproape 500 de 
micuți sportivi .precum frumoa
se au fost și eforturile organi
zatorilor — CSS Pionierul al 
Casei Centrale a Pionierilor și 
Șoimilor Patriei — ca și ale cor
pului de arbitri, solicitat, parcă, 
mai mult decît cu alte prilejuri. 
Menirea princinală a acestei 
competiții, aflată acum la cea 
de a X-a ediție, este atragerea

către atletism a unui număr cît 
mai mare de copii din care se 
vor alege, cu siguranță, campio
nii de mîine. Și, după cum am 
văzut, talente avem destule (cu 
unele „vîrfuri" ale generației, de 
pe acum, de excepție), care se 
cer cultivate șl crescute cu grijă. 
Cei mai merituoși atleți în. . . de
venire au fost:

Băieți I (născuți în 1973—74): 
50 m: Vasile Viașu (CSȘ Pionie
rul) 7,0, Traian Capuzeanu (CSȘ 
3 Steaua) 7,3, Mihal niaș (CSȘ 
Pionierul) 7,3; 50 mg: Viașu 8,5; 
Nicolae Trandafir (CSȘ 190) 8,7, 
Mihal Vasile (CSȘ 190) 8,7; lun
gime: Viașu 4.98 m, Constantin 
Niculescu (CSȘ 4) 4,78 m, Con
stantin Bălănuță (CSȘ 4) 4,70 m; 
Băieți n (1975—76) 50 m : Bog
dan Slobodeanu (CSȘ Pionierul) 
7,5, Cătălin Enciu (CSȘ 5) 7,6,

Bogdan 
7,6; lung 
xandru 1 
Nicolae 1 
Fete I i 
m: Alin? 
7,3, Cris 
nierul) 
(CSȘ 19( 
8,5, Gab 
37) 9,0,
190) 9,1;
xandru 
Lungoci 
(CSȘ 3 
(1976—77) 
gore (CS 
gomir (( 
giana L. 
gime: C 
3,68 m,

CLASAMENTELE DUPĂ ETAPA A 26-A
După etapa a 26-a a Campionatelor Naționale 

tele competiției se prezintă astfel :
MASCULIN

1. Steaua* 32 30 2 3123:2337 61
2. Dinamo B. 32 23 4 3161:2231 60
3. Rapid BUC. 32 16 16 2649:2631 4S
4. Farul C-ța 32 15 17 2616:2807 47
6. Dinamo Or. 32 14 18 2598:2765 46
6. ICED Buc. 32 14 18 2684:2928 46

de baschet, clasamen-

SUCCESUL ȘTIINȚEI BACAU. PRIN DISCIPLINA TACTICA
(Urmare din nao l)

7. Poli. Iași 36 12 18 2197:2401 42
8. CSU Sb. 28 13 15 2316:2311 41
I. Ac. MU. Buc. 30 10 20 2525 :2657 40

16. ,.U* Cj.-N.» 30 11 19 2353 12512 40
II. CSU Gl. 30 7 23 2128:2775 37

• Echipe penalizate.

FEMININ
1. „U* Cj-N.
2. Voința B.

32 27
32 24
32 20
32 20
32 14

5 2629 JJ39 59 
8 2368:2057 56

12 2180:2097 52
12 2258:2014 52
18 2237:2394 46

3.
4.
5.
6.

Poli. Buc. 
Olimpia B. 
Poli. Tim.
Prog. Buo. 32 12 20 2168:2443 44

7. Crișul Or. 30 12 18 2092 :2243 42
8. Rapid Buc. 30 10 20 1822:2022 40
3. Chimistul 28 11 17 1869:1909 39

10. Com. Tg. M. 28 11 17 1888:1940 39
11. Mob. S. M. 28 7 21 1909 Jl«2 35

Iii PREAJMA SEZONULUI AIERGARIEOR UE TRAP (II)
HIPISM

Continutad prezentarea forma
țiilor care vor concura în apro
piatul sezon al alergărilor de 
trap, ne vom opri azi mal tatii 
asupra aceleia a antrenorului M. 
Dumitru. Din această formație 
distingem pe Daciana, care a 
dovedit aptitudini de fond. Pre
gătită cu răbdare șl pricepere, 
ea ar putea decide derbyul anu
lui 1986 ta favoarea sa. Tot a- 
ceastă formație ne prezintă un 
mtaz cu o origine inedită, pe 
Stretean.

De o bună valoare, care o în
dreptățește la unul din prime
le locuri ta cadrul derbyulul 
din acest an, dispune Ama. In 
finalul stagiunii trecute, ea 
ne-a dovedit că are clasă, re
cordul de 1:27,2/km fiind obținut 
fără mari eforturi, ceea ce de
monstrează și că antrenorul R.I. 
Nlcolae posedă școala profesoru
lui său, G. Avram (multiplu cîș- 
tlgător de derby uri). De la a- 
ceastă formație așteptăm ta a- 
propiatul sezon performanțe pe 
măsura șl a celorlalte valori din 
grajd, de pildă Cornișon și Su- 
dltu. Dintre caii de doi ani, re
marcăm prezența tai Nuvelar,

care are o origine de marcă.
Una din formațiile care au 

făcut bune performanțe in 1985 
este aceea a lui N. Nicolae, ca
re, deși lipsit de cele trei valori 
plecate (Hemeiuș, Ogor și Me
le tin), a creat din Crișan una 
din vedetele turfulul, iar din 
Hendorf un concurent al der
byulul 1986. Mai remarcăm pe 
Coronița șl Gracian, două exem
plare de perspectivă pentru tur- 
ful românesc, iar dintre caii de 
2 ani credem că Melania n se 
va afirma pe linia fraților săi 
mal mari.

Dintre celelalte formații, cele 
ale lui S. Ionescu șl I. Oană 
vor avea un cuvînt de spus. Pri
ma are in Pintea un reușit pro
dus, iar in Felix un cal de doi 
ani cu o origine ce nu mal are 
nevoie de prezentare (Bavarl- 
Frizura). Cealaltă formație are 
ta Sardonic pe campionul tur- 
fului (record l:22,6/km), iar din
tre caii de doi ani credem in 
originea lui Ager (Bavari-Aldi- 
na), care ar trebui să devină o 
valoare.

tn încheierea acestor prezen
tări, li informăm pe cel intere
sați că noul sezon al alergărilor 
de trap se va deschide duminică 
30 martie, pe hipodromul din 
Ploiești.

A. MOSCU

mare, cu cît partenera de în
trecere este posesoarea unui 
gabarit impresionant. Pentru 
exemplificare, pivotul (de 
handbal, firește) — Svetlana 
Mugosa — are 1,93 m, fără 
să fie cu nimic inferioară în 
ceea ce privește mobilitatea și 
viteza unor jucătoare cu talie 
mai mică. In aceste condiții, 
singura armă pentru contra
cararea masivității echipei iugo
slave rămînea jocul în viteză, 
cu pasarea foarte rapidă ă min
gii, cu contraatacuri împinse 
ptaă la limita riscului. Adop
ting o astfel de tactică (bine
înțeles. susținută de execuții 
tehnice corespunzătoare), hand
balistele din Bacău au reușit 
să încline balanța victoriei net 
în favoarea tar, cele șapte go
luri avans fiind dătătoare de 
speranțe pentru partida retur, 
din 6 aprilie, de la Titograd.

Care au fost atuurile cam
pioanelor noastre ? In primul

rind accelerările de ritm în 
deplasare și în pasare. în spe
cial ale Laurlcăi Lunca, in mo
mentul intrării în posesia min
gii. In al doilea rind. dispo
ziția de joc excelentă a Adria
nei Popa, care a zburat pur și 
simplu între cele două semi
cercuri, secondată și mai ales 
susținută pe cealaltă parte a 
terenului de Elena Nițoiu. In 
al treilea rind, activitatea la
borioasă a pivoților. Mariana 
Tîrcă, recunoscută pentru efica-

MINAUR DEȚINE
(Urmare din pag 1)

aur este interesată — credem 
— să-și reamintească propri
ile slăbiciuni, dar și unele din
tre calitățile lui H K Drott- 
Halmstad. Tehnicieni de primă 
mină, cu o așezare foarte bună 
pe posturi, cu o excelentă 
pregătire fizică, suedezii i-au 
surprins pe băimăreni cu a- 
runcări de mare forță și pre-

STEAUA SAU SPIRITUL DE ECHIPĂ
(Urmare din pag. I)

— Cum arată campioana Sue
diei ?

— O echipă de atleți, cu o 
excepțională priză a mingii, cu 
pase iuți ; o echipă care atacă 
rapid și se apără avansat, a- 
gresiv. Redbergslids este și a- 
nul acesta virtuală campioană 
a Suediei.

— Cum a decurs jocul ?
— Cu o ambiție și o mobili

zare exemplare, cu un desă- 
vîrșit spirit de echipă. Am în
ceput bine, am ajuns Ia 6—2 
și am condus majoritatea tim
pului...

— Cînd s-au apropiat gaz
dele ?

— In repriza a doua am fost 
egalați și chiar conduși la două 
goluri. Era prin minutul 45.

Băieții noștri au revenit și in 
final, cu puțin inainte de în
cheiere, era 22—22. La un atac 
advers am cîștigat mingea și, 
pe contraatac. Vasile Stingă a 
fost faultat. Tot el a transfor
mat aruncarea de la 7 metri 
și... 23—22 !

— Ce ne puteți spune despre 
meciul de duminica viitoare, de 
la Palatul Sporturilor și Cul
turii ?

— Va fi un meci mare și- 
greu. Antrenorul Pederssen ne 
spunea la despărțire : „Calcu
lul hîrtiei ne arată șanse... zero, 
lntrucît nu mai avem ce pier
de la București, vom încerca— 
imposibilul". L-am înțeles și 
ne luăm toate măsurile. Acum 
ne cunoaștem bine adversarii, 
știm clar, cu toții, ce avem de 
făcut. Nu vom pierde nici un 
minut din această săptămînă.

citate, duminica trecută, in 
dispoziție precară de aruncare 
la poartă, cauzată de o viroză, 
a fost printre pasatoarele ex
celente. printre cele mai inspi
rate declanșatoare de contra
atacuri.

Cu siguranță, partida retur va 
avea alte caracteristici. Nutrim 
speranța că. în cunoștință de 
cauză acum asupra adversare
lor, studentele vor face tot po
sibilul pentru un rezultat de 
prestigiu.

ȘANSA CALIFICĂRII
cizie de la distantă (chiar și 
de la 13 m !). executate de 
Hansson, Lindgren și Masson, 
precum și cu combinații derutan
te pe semicerc, cu pasarea foarte 
bună a mingii de la inter la 
extrema opusă, cu o conlucra
re perfectă între inter și pi
vot. Adăugăm, la toate aces
tea, jocul foarte bărbătesc în 
apărare al suedezilor (pe tere
nul lor această armă va de
veni și mai greu de anihilat) 
și avem astfel o imagine și 
mai clară a meciului de mare 
dificultate căruia Minaur va 
trebui să-i facă față în depla
sare.

Desigur, handbaliștii români 
vor studia pe video întreaga 
desfășurare a partidei. Vor 
constata, astfel, că trebuie să 
înlăture din jocul lor greșelile 
de tehnică (pase la adversar, 
scăparea mingii), ca si ratările 
din situații foarte clare.

După Opinia noastră, Minaur 
deține șansa calificării în se
mifinale. Iată cîteva argumen
te : Doru Porumb a evoluat 
inteligent ca pivot, iar M. Voi- 
nea, Boroș, Covaciu și chiar 
Mironiuc (din cauza accidentă
rilor, el a lipsit multe luni 
din echipă) au avut eficiență, 
mai ales spre sfîrșitul partidei, 
ca să nu mai vorbim de pres
tația excelentă a ultimului a- 
părător. portarul Petran.
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' ACUM, CU GÎNDUL
LA... BAREM

Mare dezamăgire, sîmbătă, In 
I tribunele stadionului orădean, la 

încheierea meciului F.C. Bihor — 
F.C. Argeș (scor 0—2). Era a 
dou.' tnfrîngere pe teren propriu 
a echipei bihorene în acest re- 

Itur, alte două importante puncte 
pierdute, care au trimis-o, im
placabil, la greu surmontabilul 
—10 la .,adevăr". Și cite speranțe 
se puneau în aceșt med ! O vic- 

Itorie ar mai fi menținut tonu
sul în perspectiva evitării re
trogradării, pentru că — spu
neau unii spectatori — „Deși a 
pierdut cu Sportul Studențesc, 

I echipa a jucat bine, în unele pe
rioade chiar foarte bine, fiind su
perioară partenerei".

Cu toate acestea, sîmbătă, ju
cătorii orădeni au decepționat 

I total, evoluția lor de ansamblu 
cu greu ar fi putut primi un 
calificativ la „cota"... Diviziei B. 
Un haos general, acțiuni inco- 

Ierente, fără consistență, con
struite anevoie, de parcă atunci 
orădenii s-ar fi cunoscut pentru 
prima oară, cu pase fără adresă 
— chiar pe spații mici șl, incre- 

Idibil, la repunerile de la margine 
— cu cîteva execuții jenante 
(lufturl, împiedicări în minge, 
preluări de începători). O dr-

I. cumstanță atenuantă privind ex
primarea tactică a existat totuși, 
și anume pierderea încă din pri-

Fază din meciul Rapid — Corvinul (1—0) : venit in careul oas
peților, Rada (in echipament alb) a ciștigat duelul cu Klein 
fi a reluat balonul cu capul, fără să-l trimită însă pe spațiul 
porții Foto : Gabriel MIRON

mele minute ale partidei a lui 
Petcu (neîncălzindu-se corespun
zător Înaintea medului a făcut 
întindere !), coordonatorul de 
joc al echipei. Dar asta nu poate 
scuza decît în mică măsură evo
luția total necorespunzătoare a 
celorlalți rămași în teren. Unii 
cu destulă experiență, care ar fi 
trebuit să preia „bagheta". Ne 
referim la Grosu, la Georgescu, 
la Biszok. Dar ei au fost primii 
care au dat tonul ...improvizației, 
jocului la întîmplare. Surprinză
tor că nu au simțit lipsa de 
calm, de ordine și de ludditate 
din staul echipei, o echipă care 
treptat pierdea din forță, din 
angajament, repriza secundă ară- 
ttad-o aproape vlăguită.

Această „radiografie" nu tre
buie să diminueze cu nimic însă 
meritele Incontestabile ale elevi
lor pregătiți de FI. Ralagian și

L. lanovschi, care au arătat șl 
în acest med că stăptaesc foarte 
bine „partitura" jocului ta de
plasare, întărind afirmația că 
stat unii dintre specialiștii în 
materie.

Ajungînd în această îngrijoră
toare situație, echipa F.C. Bihor 
ridică un mare semn de între
bare : „Va îndeplini oare bare
mul 7“. o întrebare firească, și 
cărui răspuns (favorabil) nu va 
veni decît după o radicală schim
bare de optică, atlt în pregătire, 
cit și în jocuri ; pentru că ceva 
trebuie întreprins în tabăra oră-

Adrian VASILESCU

A Început returul campionatului diviziei c

Astăzi, la Buzău

GL0S1A iNTlLNEȘTE VLLASNIA SKKODER 
IN CUPA BALCANICĂ 1NTERCLUBURI

Buzăul int>-ă astăzi în circui
tul competițiilor internaționale 
fotbalistice. Participantă la 
Cupa Balcanică intercluburi, 
Gloria, una dintre revelațiile 
campionatului trecut, susține 
azi, pe frumosul stadion din 
Crîng, partida retur cu forma
ția albaneză Vllasnia Skkoder. 
Un meci așteptat cu un deo
sebit interes în localitate, mai 
ales că formația buzoiană are 
toate șansele să dispute chiar 
finala grupei din care face par
te. Cum se știe, în primul meci, 
disputat la Skkoder. la 25 fe
bruarie, Gloria a obținut un re
zultat de egalitate. 0—0, și a- 
cum are mari șanse să se ca
lifice, fiindu-i necesară o vic
torie la un gol diferență. Dacă 
meciul de la Buzău se va în
cheia tot cu un scor alb. vor 
avea loc prelungiri, iar dacă 
va fi nevoie, se va apela la 

departajarea prin lovituri de la 
11 m. Se aplică regulamentul 
cupelor europene, adică se du
blează golurile din deplasare ; 
deci, la 1—1, 2—2 etc. se cali
fică echipa oaspete. Să sperăm 
că nu se va ajunge la această 
situație și că Gloria își va 
valorifica avantajul terenului.

Buzoienii și-au continuat pre
gătirile și toți componenții lo
tului sînt apți de joc. Vllasnia. 
care se află de cîteva zile în 
stațiunea Monteoru, s-a antre
nat la Buzău cu întregul lot 
de jucători, din care cinci sînt 
internaționali. în frunte cu fun
dașul central F. Ragami.

Partida va începe Ia ora 15 
și va fi condusă de arbitrul 
bulgar Anton Vasiliev : el va 
fi ajutat la linie de I. Crăciu- 
nescu și N. Dincscu, ambii din 
Rm. Vîlcea. (Al. C.).

I SEMNE DUNE PENTRU RECONSTRUCȚIA CRAIOVEAN&
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Meciul Sportul Studențesc — 
Universitatea Craiova va intra, 
statem convinși, pe tabloul ce
lor mai frumoase partide ale ac
tualului campionat. Așteptam, fi
rește, un bun spectacol din dis
puta celor două formații, două 
dintre cluburile de renume ale 
fotbalului nostru. Dar, de ațftea 
ori s-a... realizat proverbul „la 
pomul lăudat să nu te duci cu 
sacul", îneît ne temeam că și a- 
cum va fi așa ! Ei bine, nu I 
Formațiile antrenate de cuplurile 
Constantin Ardeleanu —• Tănase 
nima și Mircea Rădulescu — Sil
viu Stănescu au depășit așteptă
rile, ridicînd la cote spectaculare 
deosebite întrecerea lor. Trebuie 
să fim cit mai exacțî în aprecie
rile noastre și să acordăm prin
cipalul merit în realizarea fru
moasei după amieze fotbalistice 
de pe stadionul din Regie oas
peților.

în adevăr, Universitatea Cra
iova. pe care o știm Intr-o pe
rioadă de căutări, ta acea ope
rație de reconstrucție pe care 
numeroasele schimbări din lot o 
impuneau, s-a prezentat Intr-o 
excelentă formă și dispoziție de 
joc. ca o formație de o omoge
nitate șl un echilibru pe care 
tocmai dificultățile creării unei 
noi formule de echipă nu ar fi 
lăsat-o să se Întrevadă. In lotul 
din Bănie, jucătorii plutonului 
nr. 2 au sprintat neașteptat de 
repede spre nivelul unor autori
tari titulari. Ne referim alei la 
Cioroianu — care a jucat ca „li
bero" cu o siguranță și un calm 
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Așa a marcat S.C. Bacău unicul gol care i-a adus cele două 
puncte in meciul cu Victoria. Portarul Nițu, surprins pe picior 
greșit, privește neputincios cum balonul se strecoară în plasă, 
deviat de piciorul fundașului P. Petre Foto : Aurel D. NEAGU

IE STAT LOtO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ii SÎRBU EUGEN și respectiv 

EUGEN S., ambii din Ploiești.
' • Ați jucat la tragerea obiș-
s nuită PRONOEXPRES de mîine, 

; 2S martie ? Dacă încă nu v-ați 
. procurat biletele cu numerele dv. 

preferate, mai puteți face acest 
: lucru numai astăzi, marți, ctad

;g este ultima zi de participare.
• Agențiile Loto-Pronosport au 

0 Început vînzarea biletelor la a- 
traotiva tragere EXCEPȚIONALA 
LOTO, care se va desfășura du
minică, 30 martie. Tragerea CPrt- 

: ma de la începutul acestui an)

de vechi specialist al postului — 
la Adrian Popescu, după noi u- 
nul dintre cel mal buni jucători 
de pe teren, chiar șl la E. S&n- 
doi, și ti in „ton* ou coechipie
rii. Dar numai contribuția aces
tora n-ar fi fost suficientă pen
tru ca Universitatea Craîova să 
realizeze, pe ansamblu, meciul 
de alaltăieri. Șl vechil titulari, 
Ungureanu (păcat că eliminarea 
lui, împreună cu Bozeșan, în 
urma unei altercații nu ne-a 
permis să-l remarcăm), Irimescu, 
Cirțu, Tilihoi, Cămătarii au evo
luat constant bine. Credem că 
ar fi șl exagerat șl riscant să 
afirmăm că noua echipă a Cra- 
iovel a și apărut ; dar că dificila 
acțiune declanșată de antrenorii 
din Bănie se desfășoară promi
țător, asta se poate spune. Ne 
stau mărturie șl celelalte apari
ții din campionat ale echipei 
cralovene.

Studenții bucureștenl au avut 
șl ei un rol important în oferi
rea frumoase! dispute de pe sta
dionul lor. Din păcate, dacă unii 
dintre jucătorid mal puțin con
sacrat! au împlinit așteptările, 
tocmai oameni de prim-plan au 
avut evoluții șterse. Coraș, Ior- 
gulescu, Hagl au fost depairte de 
ceea ce pot și reprezintă ta fot
balul nostru. Și, se Înțelege, po
tențialul unsprezectiui bucureș- 
tean a avut serios de suferit. 
Sperăm că cei trei internaționali 
ne vor oferi curtnd prilejul de 
a-1 revedea la un nivel direct 
proporțional cu valoarea lor.

Eftimîe IOMESCV

oferă participanțllor noi posibi
lități de obținere a unor impor
tante câștiguri In autoturisme 
„DACIA 1300", excursii ta R.D. 
Germană precum și mari sume 
de bani. Se efectuează 7 extra
geri, In două faze, eu un total 
de 66 de numere. De reținut că 
se cîștigă și cu 3 numere din 18 
sau 24 extrase. Biletele de 25 lei 
varianta participă la toate cele 
7 extrageri. Pentru amănunte 
suplimentare, consultați prospec
tul tragerii. Așadar, miercuri șl 
vineri trageri obișnuite, dar nu 
uitați însă de această tragere cu 
caracter deosebit 1

Duminică a început returul 
Campionatului Diviziei C — iată 
rezultatele primei etape :

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Constructorul Iași 2—0 (0—0), Și
retul Pașcani — Cduloza-Bradul 
Roznov 2—1 (1—1), Cetatea Tg. 
Neamț — Zimbrul Șiret 1—0 
(1—0), Electro-Luceafărul Botoșa
ni — Danubiana Roman 2—2 
(0—1), Metalul Rădăuți — Avln- 
tul Frasin 1—1 (0—0), Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc — CSM 
Bucecea 2—0 (0—0), Laminorul
Roman — Cristalul Dorohoi 2—0 
(0—0), Rtionul Săvlnești — Car
pați Gălănești 3—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 16-a : L MINERUL 
GURA HUMORULUI 39 p (26—9),
2. Sinetul Pașcani 35 p (32—17),
3. Laminorul Roman 32 p (25—9)
...pe ultimele locuri : 15. Danu
biana Roman 12 p (16—35), 16.
Celuloza Roznov 11 p (11—26).

SERIA A n-a
Inter Vaslui — Minerul Comă- 

nești 3—0 (2—0), Textila Buhuși 
— Steaua-Mecanica Huși 4—0 
(2—0), Ccnstructorul-Flacăra O- 
dobești — Proletarul Bacău 2—1 
(0—1), Unlrea-Dinamo Focșani! — 
CSM Borzești 4—1 (2—0), Parti
zanul Bacău — Voința-Petrolis- 
tul Rm. Sărat 3—1 (1—0), Lucea
fărul Adjud — Mecanica Vaslui 
1—1 (0—1), Unirea Negrești — 
Victoria Gugești 1—0 (1—0), Pe
trolul Moinești — Chimia Mără- 
șești 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. INTER 
VASLUI 36 p (31—13), 2. Unirea 
Focșani 34 p (45—16), 3. CSM 
Borzești 30 p (32—17)... pe ulti
mele locuri : 14. Chimia Mără-
șeșt! 14 p (13—24), 15. Voința Rm. 
Sărat 14 p (14—42), 16. Minerul 
Comănești 11 p (19—41).

SERIA A IH-a
DVA Portul Galați — FEPA 74 

Bîriad 0—0, Chimia Buzău — Pe
trolul Berea 3—0 (1—0), Petrolul 
lanca — Ancora Galați 1—0 
(1—0), Progresul Isacoea — Me
talul Buzău 2—1 (0—1), ȘN-CSS 
Tul cea — Victoria Tecuci 2—0 
(0—0), Carpați Nehoiiu — Arrubium 
Măcin 5—0 (3—0), AS A Buzău — 
Chimia Brăila 1—0 (1—0), Lami
norul Viziru — Granitul Babadag 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FEPA 74 
BtRLAD 31 p (32—14), 2. Petro
lul lanca 29 p (23—15), 3. Chimia 
Brăila 26 p (24—16)... pe ultimele 
locuri : 15. Ancora Galați 17 p 
(16—25), 1«. Granitul Babadag 
16 p (15—31).

SERIA A IV-a
Voința Constanța — Unirea Slo

bozia 3—1 (1-0), Viitorul Chirnogl 
— Unirea Urziceni 3—0 (1—0), 
IMU-CSS Medgidia — Sportul 
„30 Decembrie" 0—0, ISCIP Ul- 
menl — Marina Mangalia 1—0 
(0—0), Portul Constanța — Elec
trica Constanța 3—0 (1—0). Meta
lul Mangalia — ȘN Oltenița 2—1 
0—0) FCM Dunăreană Giurgiu — 
Victoria Țăndărei 3—0 (2—0), O- 
Umpla Slobozia — Cimentul Med- 
dlgla 3—C (0—0).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• Au fost desemnați arbitrii 

pentru meciurile semifinale din 
cadrul cupelor europene.

în C.C.E., primul joc dintre e- 
chipele Steaua șl Anderlecht 
Bruxelles va fi condus de Prokop 
(RJ3.G.), Iar partida retur, de 
la București, va fi arbitrată de 
Roth (R.F.G.).

• GOLGETERH DIVIZIEI A S
13 GOLURI : Petcu (Corvinul)
— 5 din 11 m. ia GOLURI : Pl- 
țurcă — 1 din 11 m, Hagl — 3

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 30 p (36—20), 3. Spor
tul „30 Decembrie" 30 p (25—10), 
3. ISCIP Ulmeni 30 p (23—14)... 
pe ultimele locuri : 14. Victoria 
Țăndărei 12 p (17—32) — 4 victo
rii, 15. Electrica Constanța 12 p 
(12—27) — 3 victorii, 18. Marina 
Mangalia 10 p (11—38).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Electri

ca Tltu 2—0 (1—0), Metalul Mija 
— Flacăra Roșie București 8—3 
(2—0), Avicola Crevedia — Vo

ința București 2—0 (1—0), Chimia 
Găești — Abatorul București 2—0 
(1—0), MECON București — Teh- 
nometal București 2—1 (0—1),
Visoofil București — Cimentul 
Flenl 2—1 (1—0), Metalul Bucu
rești — IUPS Chitila 1—0 (0—0), 
Danubiana București — Construc
torul IACPB Giurgiu 4—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 35 p (31—7), 
2'. MECON București 32 p (25— 
17), 3. IUPS Chiuia 30 p (27—16) 
...pe ultimele locuri : 15. Flacăra 
Roșie București 15 p (19—46), 16. 
Constructorul IACPB Giurgiu 
13 p (17—29).

SERIA A Vi-a
Dada Pitești — ROVA Roșiori 

0—1 (0—0), Progresul Corabia — 
Metalul Alexandria 1—0 (0—0), 
Sportul Muncitoresc Caracal — 
Viitbrul Drăgășanl 0—1 (0—1),
Recolta S-toicăneșU — Constructo
rul TCI Craiova 2—0 (1—0), Ar
mata Craiova — Electronistul 
Curtea de Argeș 2—1 (1—1). Au
tomatica Alexandria — Chimia 
Tr. Măgurele 2—0 (1—0), Textila 
Roșiori — Viitorul Scornlcești 
2—0 (1—0), Progresul Băilești — 
CFR Craiova 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 34 p (34—16), 2. Auto
matica Alexandria 33 p (27—6), 
3. Viitorul Drăgășanl 28 p (19— 
28)... pe ultimele locuri : 14. Da
de Pitești 18 p (24—21), 15. Me- 
talul Alexandria 13 p (15—25), 16. 
CFR Craiova 15 p (11—19).

SERIA A Vil a
Gloria-Pandurii Tg. Jiu — Chi

mistul Rm. Vtlcea 4—0 (2—0), 
Gloria Reșița — Minerul Mătă- 
sari 2—0 (1—0), Minerul Oravița
— Dierna Orșova 1—0 (1—0). Fo
restierul Băbeni — Metalul Oțelu 
Roșu 3—2 (1—0), Minerul Motru
— Metalurgistul Sadu 0—0, Mine
rul Anina — Jiul Rovinari 1—0 
(1—0), Minerul Moldova Nouă — 
Armătura Strehala 2—0 (1—0), 
Mtnerul-Mecanizatoru'l Șimlan — 
Petrolul Țicleni 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 35 p (30—7), 2. Glo
ria Reșița 33 p (29—9), 3. Mine
rul Anina 28 p (40—20), 4. Mine
rul Moldova Nouă 28 p (31—19)... 
pe ultimele locuri : 15. Chimis
tul Rm. Vîlcea 17 p (11—34). 16. 
Minerul Mătăsarl 13 p (25—29).

SERIA A VlII-a
CSM Caransebeș — Minerul 

Paroșenl 0—0, Minerul-Știința 
Vulcan — CFR-Victoria Caran
sebeș — amlnat, Șoimii Llipova
— Strungul Chlșlneu Criș 5—0
(4—0). Unirea Sînnlcolau — UM 
Timișoara 1—1 (1—1), Victoria
Călan — Minerul Certei 1—# 

din 11 m: 10 GOLURI: Coraș, 9 
GOLURI : Mateuț, Bleu — 1 din 
11 m, Giuchicl — 1 dim 11 m. 8 
GOLURI : M. Sandu, Cîmpeanu 
n — 3 din 11 m.

• JOI, MECIUL PETROLUL — 
STEAUA. La cererea clubului 
Steaua, ta vederea unei cît mai 
bune pregătiri a partidelor cu 
Anderlecht din C.C.E., medul 
Petrolul — Steaua, din etapa a 
23-a, va avea loc joi, 27 martie, 
ora 16, la Ploiești.

(1—0), Dacia Orăștie — Unirea 
Tonuiatio 1—0 (0—0), Obillcl Sîn- 
martlnu Sîrbese — CFR Simeria 
6—0 (3—0), Rapid Arad — CSM 
Lugoj 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 27 p (31—14), 2. 
UM Timișoara 27 p (24—24), 3. 
Strungul Chișimeu Criș 26 p 
(23—17)... pe ultimele locuri : 15. 
CFR Caransebeș 17 p (15—30) — 
15 jocuri. 16 Minerul Certej 16 p 
(16-34).

SERIA A IX-a
Metalurgistul Cuglr — Oțelul 

Or. Dr. Petru Groza 4—1 (3—1), 
Olimpia Gherla — Voința Oradea
1— 0 (0—0), Minerul Or. Dr. Pe
tru Groza — Steaua-CFR Cluj- 
Napoca 1—2 (1—1), Mecanica Alba 
Iulia — Electrometal Cluj-Napoca 
0—0, Recolta Salonta — Stida- 
Arieșul Turda 0—0, Industria Sîr- 
md Cîmpia Turzii — Gloria Be- 
luș 5—0 (3—0), Unirea Valea Iul 
Mihai — Metalul Aiud 2—0 (0—0), 
Viitorul-IRA Cluj-Napoca — Mi
nerul Șuncuiuș l—o (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 35 p (33— 
12). 2 Sticla Turda 32 p (39—19), 
3. CFR Cluj-Napoca 28 p (42— 
16)... pe ultimele locuri : 15. Glo
ria Bduș 16 p (20—29), 16. Eiec- 
tnometal Cluj-Napoca 14 p 
(13—31).

SERIA A X-a
Unlo Satu Mare — Chimia Tâș- 

nad 1-0 (1—0). Minerul Băhiț — 
Chimforest Năsăud 1—0 (0—0),
Energia Beclean — Chimia zalău
2— 1 (1—0). CUPROM Baia Mare
— Minerul Bălța 1—0 (1—0), Mi
nerul Baia Sprie — Someșul Satu 
Mare 1—0 (0—0). Victoria Oarei
— Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (0—0),
Minerul Sărmășag — Oașul Ne
grești 4—0 (1—0). Bradul Vișeu
— Minerul Rodna 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIO 
SATU MARE 34 p (38—12), 2.
Minerul Băluț 28 p (22—18), 3. 
Victoria Cărei 27 p (27—17)... pe 
ultimele locuri : 15. Chimia Tăș- 
nad 19 p (20—22), 16. Lăpușul Tg. 
Lăpuș 17 o (13—34).

SERIA A Xl-a
Otelul Reghin — Progresul O- 

dorhei 0—0, Metalul Sighișoara — 
CSU-Mecanica Sibiu 4—0 (2—0). 
Unirea Ocna Sibiului — Mureșul 
Luduș 2—1 (1—0) — s-a jucat la 
Agnita. Mureșul Toplița — Elee- 
tromureș Tg. Mureș 1—2 (1—1), 
Unirea Cristuru Secuiesc — La
cul Ursiu Sovata I—0 (0—0), Me- 
talotehnica Tg. Mures — Minerul 
Bairaolt 3—0 (2—0), Minerul Bă
lan — Inter Sibiu 0—0, Carpați 
Agnita — Viitorul Gheorghenl 
1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META- 
LOTEHNICA TG. MURES 31 P 
(33—20), 2. Electromureș Tg. Mu
reș 31 p (30—15), 3. Progresul o- 
dorhei 30 p (26—17)... pe ultimele 
locuri : 15 Mureșul Toplița 17 p 
(25—29). 16. Lacul Ursu sovata 
15 p (16—34).

SERIA A xn-a
Poiana Cîmpina — Torpedo Zăr- 

nești 1—0 (1—0), Carpați Sinaia
— Metrom Brașov 2—0 (2—0). Ci
mentul Hoghiz — Petrolul Băicoi 
0—0, Metalul Tg. Secuiesc — Vic
toria Florești 4—1 (3—1). Utila
jul Făgăraș — Minerul Filipeștl 
2—2 (1—2). Chimia Brazi Ploiești
— Mobiîa-Măgura Codlea 3—0
(2—0), Electro Sf. Gheorghe — 
Nitramonia Făgăraș 2—1 (1—0),
Precizia Săeele — TPT Intorsura 
Buzăului 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1 .POIANA 
CIMPINA 37 p (31—16), 2. Nitra
monia Făgăraș 20 p (30—12), 3. 
Electro Sf. Gheorghe 28 p (21— 
20)... pe ultimele locuri : 14. Me- 
trom Brașov 18 n (17—20), 15. TPT 
întorsura Buzăului 18 p (18—23); 
16. Utilajul 18 p (22—28).

Beznltatcle ne-an fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
(Reamintim că echipele învingă
toare primesc 3 p ta clasament)!



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

A.U- 
fru- 

ctștl-
Tînăra gimnastă română 

rella Dobre a repurtat un
mos succes internațional
gînd cea de a 7-a ediție a Con
cursului Internațional de "■*“
astică de la Avignon, în 

ța. Au participat 36 de sportive 
din 17 țări. Ea a obținut 38,450 p 
în clasamentul la individual 
compus. Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. Rhonda Fachn 
(S.U.A.) 37,950 p, 3. Mirela Sidon 
(România) 37,600 p, 4. Silvia Stll- 
janova (Bulgaria) 37,450 p, 5. 
Karine Dugret (Franța) șl Hen
riette Onodi (Ungaria) 36,606 p. 
Aurelia Dobre a cîștigat, de ase
menea, bîrna cu 18,750 p șl solul 
cu 19,600 m, iar Fachn a învins 
la sărituri (19,750 p) și la para
lele Inegale (19.700 p).

glm- 
Fran-

bulul Steaua au avut o compor
tare bună, ocupînd locul 2 in 
clasamentul pe echipe (au parti
cipat 9 țări). In concursul Indi
vidual, Vaslle Pușcașu a ocupat 
primul loc la categoria 100 kg, 
DAnuț PreMt (S7 kg) șl Claudiu 
Tămăduianu (74 kg) s-au clasat 
pe locul secund, iar Dumitru 
Dr&ghlcl (48 kg), Gheorghe Nea- 
goe (52 kg), Endre Elekes (68 
kg) șl Petre Cruclanu (130 kg) 
au ocupat locul 3.

*

Sydney, de
României a 

șl a fost ta-

■jfcr

La Turneul Armatelor Priete
ne la lupte libere, desfășurat în 
R.P. Mongolă, reprezentanții clu-

în turneul de la 
rugby în T, echipa 
evoluat în grupa C . 
trecută de reprezentativele Insu
lelor Samoa cu 24—6 șl Argenti
nei cu 21—4, învingînd 
cu 12—6. în semifinalele 
tiției: Australia — Țara 
18—6, Noua Zeelandă — 
tina 24—4, iar în finală, 
Zeelandă — Australia 32—0!

Japonla 
pompe- 
Galllor 
Argen- 

Noua

Rezultatele înregistrate sâptă- 
tnlna trecută în competițiile eu
ropene de handbal: bărbați : 
C.C.E. Magdeburg — Metaloplas- 
tica Sabac (Iug.) 23—25, Dukla 
Praga — Atletico Madrid 18—15, 
Wybrzeze Gdansk — Helsingor 
(Dan.) 28—20; Cupa Cupelor: A- 
micitla Zurich — C.F. Barcelona 
20—23, Lokomotiv Trnava — T.V. 
Grosswallstadt (R.F.G.) 16—17,
Teka Santander (Spania) — Epl- 
tâk Veszprem 19—16; Cupa Fe
derației: Dynamo Berlin — Lugi 
Lund (Sued.) 25—22, Raba 
Gyor — Tatran Presov 
Vlrum Sorgenfrl (Dan.) — Tec- 
nisa ’

T.H.W. Klehl — Proletar Zrejna- 
nin (Iug). 31—26; “
Spartak Kiev — 
ta 28—19; Cupa 
vre (Dan.) —
(R.F.G.) IS—1B, ________ ______

grad — Avtomobllist Baku 27—20; 
Cupa Federației: Druzstevnik To- 
polnlky (Ceh.) — S.C. Leipzig 
19—16.

EINDHOVEN. Turui 3 al 
Campionatului Mondial de ho
chei (grupa B) : Elveția — 
Franca 8—2; Austria — Iugo
slavia 5—2 ; Japonia — Olanda 
4—3 ; Italia — R.D.G. 4—3. De 
notat a doua infringers a e- 
chipei R. D. Germane, una din
tre pretendentele inițiale la 
câștigarea primului loc și la 
promovarea în grupa A a C.M.

p, 2. 
4. Ja- 
P, 6. 
2 p,

Clasament : 1. Elveția 6 
Italia 4 p, 3. Austria 4 p, 
ponia 4 p, 5.
R.D.G. 2 p,
8. Iugoslavia 0

Alicante (Sp.)

Eto
23—18,

21—20,

FEMEI: C.C.E.:
Vasas Budapes- 
Cupelor; Rodo- 

Engelskirchen 
Radnicki Bel-

Olanda 2 
7. Franța 
P.
★

AOSTA. Echipa de juniori a 
Poloniei a câștigat grupa finală 
a Campionatului European de 
hochei, grupa B. și 
vat concomitent, în 
Ultimele rezultate : 
Danemarca 15—3 ; 
Bulgaria 4—3 ; Italia 
2—2 ; Iugoslavia — Olanda 8—5. 
Olanda a retrogradat în grupa C.

PLANICA. Concursul pe 
trambulina de 90 de metri, des
fășurat în această localitate 
iugoslavă și con tind pentru 
„Cupa Mondială" la sărituri, a 
revenit finlandezului Matti Ny- 
kaenen. cu 227,7 p (sărituri de 
92 și 91,5 m), urmat de A. Fel
der (Austria) 202 p, și F. Neu- 
laendtner (Austria), cu 201,2 p. 
Nykaenen conduce autoritar în 
clasamentul general, totalizând 
250 p, pe locurile următoare a- 
tlindu-se E. Vettori (Austria)' 
eu 207 p și Felder cu 157 p.

★
Slalomul paralel 
închiderea sezo- 
alpin șl contând

CENTURA DE AUR LA BOX
(Urmare din pag. 1)

ne așteptam în fata Iul Zejenoj- 
dov Zerenjam (R.P. Mongolă), un 
excelent tehnician.

Boxerii cubanezi au debutat în 
competiție cu o frumoasă victo
rie la puncte, „musca" Eddy Su-

care iși la revanșa expedlindu-1 
pe Furnigov la podea cu o vio
lentă contră de stingă la bărbie. 
Puțini dintre spectatori credeau 
că sportivul bulgar va mal relua 
lupta. Șl totuși acesta a contl- 
nuat-o, rămlnînd în picioare și 
suportlnd 
mânului.

tirul
Spre

necruțător al ro- 
flnalul celei de

REZULTATE TEHNICE
Semlmuscă: Z. Zejenojdov (R.P. Mongolă) b.p. V. Burcă 

(România), S. Petrescu (România) b.p. VI. Stinda (U.R.SB.) ; 
muscă: E. Suarez (Cuba) b.p. M. Vișan (România), K. Clola- 
oov (Bulgaria) b.p. I. Tănase (România) ; semiușoară! E. 
Ciuprenski (Bulgaria) b.p. I. Panaite (România), F. Ablalim 
(România) b.p. H. Malz (Siria), P. Stoiu (România) b.p. H. 
Furnlgov (Bulgaria), E. Neguin (R. P. Mongolă) b.p. E. Preda 
(România), G. Pavel (România) b.p. S. Simlc (Iugoslavia); 
semimijlocie: Al. Kobiiiaskl (U.R.S.S.) b.p. C. Marcel (Româ
nia), M. Constantin (România) b-ato. 1 Al. Kiraiy (U.R.S.S.), 
J. C. Rodriguez (Cuba) b.p. T. Roman (România), A. Stoianov 
(Bulgaria) b.p. M. Roman (România».

arez primind decizia tn meciul 
cu Marin Vișan. Cel doi ne-au 
oferit un meci palpitant, în care 
Vișan a încercat să se Impună 
prin lovituri izolate foarte pu
ternice. Suarez a preferat... punc
tele șl a reușit să Învingă.

Campionul nostru de la cate
goria pană, Ionel Panaite, a fost 
înscris în competiție la „semlu- 
șoară" nebănuindu-se atunci că 
sorții îl vor rezerva ca adversar 
tocmai pe dublul campion al Eu
ropei la această categorie, Emil 
Ciuprenski (Bulgaria). Românul 
s-a bătut cu mult curaj șl l-a fă
cut destule clipe grele dublului 
campion al continentului, dar 
rutina și alonja sportivului bul
gar au fost determinante în sta
bilirea învingătorului, cu toate 
că Panaite a avut un final mal 
bun. Oricum. CJiuprenskl a ob
ținut o victorie pentru care a 
trebuit să facă multă risipă de 
energie.

Meci de mare tensiune la ca
tegoria semiușoară între Petrică 
Stoiu șl Hristo Furnigov (Bulga
ria). Campionul nostru la această

a doua reprize, Furnlgov a fost 
la un pas de k.o., dar a venit 
gongul salvator... Ultima repriză 
a fost de-a dreptul dramatică. 
Cel doi nu s-au menajat nici un 
moment, gongul final găslndu-i 
epuizați. Victorie clară la puncte 
pentru P. Stolu : 5—0.

TURNEUL FIRA
(Urmare din pag l)

Debl

PENTRU A CUCERI

mal inaltă 
a podiumului 

la onoru- 
marllor 

cum

a promo- 
grupa A. 

Polonia —
Franța —
— Austria

BROMONT. 
desfășurat in 
nulul de schi 
pentru Cupa Națiunilor a fost 
câștigat, la 
Frommelt 
La feminin 
(Elveția).
Națiunilor : 1. Elveția 2 822 p, 
2. Austria 2 225 p, 3. R.F.G. 
1 173 p. 4. Italia 969 p, 5. Fran
ța 642 p, 6. Iugoslavia 579 p etc.

masculin, de Paul 
(Liechtenstein), iar 
de Vreni Schneider 
Clasamentul Cupei

La închiderea ediției : In C.M. de hochei (gr. C), România — 
Danemarca 5—1 (3—0, 0—1, 2—0).

stop cadru DEBI THOMAS: TREI LUNI

Arareori Istoria spor
tului a putut consem
na un salt atît de ra
pid, de la necunoscut 
la cea 
treaptă 
mondial și 
rlle cuvenite 
Învingători, așa 
a reușit această Debl 
Thomas, ctștlgînd, la 
Geneva, titlul mondial 
la patinaj artistici Cu 
doar 3 luni în urmă, 
se impunea, în pre
mieră, în campionatul 
Statelor Unite, Invln- 
gîndu-le pe consacrata 
Tiffany Chin șl pe 
Caryn Kadavy, o spe
ranță recunoscută. Se
lecționată, apoi, cu 
oarecari rețineri In e- 
chipa țării sale pentru 
„mondiale", tînăra

(s-a născut la 
Josâ, în Califor- 
șl împlinește, as- 

19 ani!) are me
nu numai de a fi 

cîștigat titlul, ci 
o fl învins pe 
Katarina Witt 1
ventă pentru 
brul, puterea de 
nlre șt siguranța 
care a dat dovadă pe 
gheața patinoarului din 
Geneva este următoa-

de a 
marea 

Eloc- 
echili- 
stăpi- 

de

rea declarație: „ Cirul
am reușit lanțul de 
sărituri de la Începu
tul programului liber, 
am Început să cred in 
șansa mea. Nu am mai 
încercat declt 4 din 
cele 5 triple pe care 
le aveam ta program. 
M-am gtodit că nu e 
nevoie de un risc su
plimentar". Cită luci
ditate pentru a apre
cia corect o situație 
de ansamblu chiar ta 
timpul evoluției ta 
premieră, plină de ten
siune, intr-o Întrecere 
de nivel mondiali Ca 
să nu mai amintim că 
Debl asistase, clteva 
minute mal Înainte, la 
o evoluție de 
a Katarlnel, 
care primise 
6 (notarea 
din viața ell

încă trei i 
pentru a creiona por
tretul acestei noi stele 
a patinajului artistic 
mondial: Debl Tho
mas este prima cam
pioană mondială de 
culoare a disciplinei, a 
adus titlul țării sale 
după 18 ani de la pre
cedenta reușită (tot la

excepție 
pentru 

primele 
maxlmă>

amănunte

Radu TIMOFTE

Geneva, neuitatei Universitatea
Peggy Flemming) ș! Stanford.
este studentă (eminen
tă) în chimie și biolo-

Biletele de intrare la 
galele din cadrul compe
tiției „CENTURA DE AUR" 
la box, care au loc la Pa
latul Sporturilor șl Cultu
rii în zilele de 24—30 mar
tie a.c., se pot procura de 
la casele stadioanelor Di
namo șl Steaua, de la 
clubul Sportul Studențeso 
și de la Palatul Sporturi- 
lor și Culturii.

vingătoarea din meciul 1 ai 
Invingătoarea din jocul 2 și. 
respectiv, 3 cu 4, pentru drep
tul de a disputa finala ; În
vinsele joacă pentru locurile 
3—4. Celelalte echipe pentru 
pozițiile 5—8 în Turneul 
F.I.R.A. ’86.

Va fi, cu siguranță, o auten
tică sărbătoare, o .primăvară 
a rugbyului".

Urînd succes tuturor partlcl- 
panților. nădăjduim ca tinerii 
din echipa pregătită de Con
stantin Fugigî și Petre Ianuse- 
vid — Răducanu, Cr. Constan
tin, Iosef, Gurănescu, Foca, 
Ținea, Piti, Rus și ceilalți —

Biletele pentru jocurile 
de rugby din cadrul Tur
neului F.I.R.A. de juniori, 
care au loo în zilele de 
25—30 martie a.c. pe tere
nurile Parcul Copilului, 
Stadionul Tineretului, Vo
ința, Steaua și Gloria se 
pot procura de la casele 
amenajate la bazele spor
tive respective. Sînt va
labile legitimațiile abo
nament eliberate de 
C.N.E.F.S. și C.M.E.F.S, 
București.

să atace cu curaj pozițiile de 
frunte ale aoes i competiții, în 
care România --a numărat, de 
regulă. între p.- >'agoniste, de 
două ori intrind chiar în pose
sia trofeului.

CAMPIONATE • ANDERLECHT IN FRUNTE • REAL MADR D 
VIRTUALA CAMPIOANA • DUELUL F.C. AUSTRIA - RAP D CON
TINUA • --------------UERDINGEN CONFIRMĂ • EVERTON - LIVERPOOL ÎN 

LUPTĂ PENTRU PRIMUL LOC
(et, 30). Anderlecht a 
Seralng (locul 15). cu 

tn

Legitimațiile abonament 
pentru tribuna ,,O“ șl tri
buna I eliberate de 
C.N.E.F.S.. care sînt vala
bile in săli, au acces la 
sectoarele X și Y numai 
însoțite de tichete de loc. 
Tictietele se pot obține, 
în limita locurilor rezer
vate pentru fiecare gală, 
de la casa special amena
jată tn apropierea sălii, în 
orășelul copiilor.

eategorie a început curajos, ata- 
cînd eficace cu lovituri Izolate, 
dar foarte puternice. Furnlgov, 
încearcă să le ’ evite, răspunzînd 
cu directe de întîmpinare dar, în 
același timp, pîndind o situație 
favorabilă pentru a contra deci
siv. Și în plină acțiune șl domi
nare a lui Stoiu. Furingov gă
sește momentul potrivit șl con
trează. Stoiu este numărat, dar 
reia lupta. în rundul secund, a- 
Slstăm la schimburi foarte dure, 
provocate de sportivul român

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • După victoria, 

cu totul surprinzătoare, a echipei 
feminine a Noii Zeelande la C.M. 
de cros de la Neuchâtel, delega
ția engleză a depus o contesta
ție că nu a fost luată în evidență 
una dintre alergătoarele sale și 
astfel Anglia a devenit campi
oană mondială (65 p), iar Noua 
Zeelandă a fost retrogradată pe 
locul secund. Din păcate, echipa 
noastră și-a menținut modestul 
loc 8 1 • Caray May Edge (Ca- 

. nada) a cîștigat primul maraton 
internațional feminin, de la 
Shanghai (2.41:46).

AUTOMOBILISM • Pe circui
tul de la Jacarepagua a avut loc 
Marele Premiu al Braziliei, con- 
tînd pentru C.M. de Formula 1. 
Brazilianul Nelson Piquet (Wil
liams-Honda) a realizat o medie 
orară de 396,891 km. Al doilea a 
fost tot un brazilian, Ayrton 
Senna la 34,827 s.

BOX • Canadianul de origine 
’ iama ioană Trevor Berbick este 

noul campion al lumii la cat. 
grea (WBC) . El l-a Învins la 
puncte In 12 reprize pe fostul 
deținător al centurii, american<ul 
Pinkion Thomas. în aoeeași gală, 
la Las Vegas, Carlos Leon (Porto 
Rico) a dispus la puncte, tot in 
12 reprize, de Bernard Benton 
(S.U.A.) pentru campionatul lu-

mid la cat. grea-ușoară (WBC) • 
La Reno, americanul Dwight Mu
hammad AU a dispus prin r.s.c 
în rep. 6-a de Leon Spinks, pen
tru titlul mondial la cat. grea- 
ușoarâ (WBA).

LUPTE • Cupa Mondială la 
„libere", desfășurată la Toledo, 
în S.U.A., a fost cîștigată de e- 
chipa Uniunii Sovietice 44 p (4 
victorii și un meci egal, 5—5, 
cu S.U.A.), urmată ' *
41 p (4 victorii și un meci 
3. Cuba 28 p (3 victorii și 
frângeri), 4. Mongolia 22 p 
3 înfrângeri), 5. Egipt 8 
Australia 6 p.

RUGBY @ în Campionatul 
pean — Cupa F.I.R.A., la Lisabo
na : Portugalia — Franța A 18-60 
(3—32).

TENIS • In finala turneului 
campioanelor la New York, Mar
tina Navratilova a învins-o ou 6—2, 
6—0, 3—6. 6—1 pe Hana Man-
dlikova • Ivan Lendl a terminat 
învingător * " ‘
rida), în 
întrecut cu 6—2, 6—0 pe Jimmy 
Connors. în finala probei de 
dublu, Anders Gomez (Ecuador) 
— Ivan Lendl 
dispus cu 7—5, 6—4
Doohan — Paul 
(Australia).

de S.U.A. 
egal), 
2 în- 
(2 V, 

P, 6.

Eiu.ro-

la Fort Meyers (Flo- 
finala căruia l-a

(Cehoslovacia) a 
de Peter 
McNamee
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BELGIA 
dispus de
2— 0 și continuă să conducă 
clasament. Alte rezultate: Ware- 
gem — Lierse 1—0, Lokeren — 
Beerschot 2—2, Standard — Char
leroi 8—0; Antwerp — La Gan- 
toise 4—1, Malines — Courtrai
3— 1, Beveren — Llăge 2—0, Cer- 
cle Bruges — Molembeek 2—1, 
Waterschei — F.C. Bruges 0—1, 
Pe primele locuri: Anderlecht 
47 p, F.C. Bruges 45 p, Standard 
36 p; pe ultimele: 17. Waterschei 
19 p. 18. Lierse 18 p.

SPANIA (et. 30). Real Madrid 
este virtuală campioană, după ce 
a dispus cu 2—1 de Valladolid. 
Astfel, madrilenii vor cuceri 
pentru a 21 oară titlul de cam
pioană (ultima oară, ta 1980). 
Alte rezultate: Celta Vigo — Ca
diz 1—2, Gijon — C.F. Barcelona 
1—1. Real Sociedad 
6—0, Betls Sevilla — F.C. 
1—0, Valencia — Athletic
1— 2, Espanol — Osasuna 
Santander — Atletico
2— 0, Zaragoza — Las
4— 0. Pe primele locuri:
Madrid 52 n. C.F. Barcelona 42 
p. Athletic Bilbao 39 p; pe ulti
mele: 16. Hercules 21 p. 17. Va
lencia 19 p, 18. Celta 12 p.

AUSTRIA (et. 26). Grazer A.K. 
— Sturm 0—0, Austria Klagen
furt — 
mira —
L.A.S.K. 
Austria 
L.A.S.K.

Hercules 
Sevilla 
Bilbao 

0—1, 
Madrid 
Palmas 

Real

Austria Viena 0—6, Ad- 
Innsbruck 0—1, Rapid — 
3—0. Pe primele locuri:

Viena 45 p, Rapid 44 
27 p.

ANGLIA (et.‘35). Arsenal 
Coventry 3—0, Aston Villa 
Birmingham 0—3, Ipswich 
W.B. Albion 1—0, Liverpool 
Oxford 6—0, Luton — Everton 

’ 2—1, Manchester Utd. — Man
chester City 2—2. Newcastle —
Tottenham 2—2. Nottingham —
Leicester 4—3, Q.P. Rangers —
Watford 2—1. Southam oton —

P.

Chelsea 0—1, West Ham — Shef
field Wednesday 1—0. Pe prime
le locuri: Everton 66 p (33 j)4 
Liverpool 66 p (34 j), Manchester 
Utd. 63 p (33 j); pe ultimele: 20. 
Aston Villa 29 p (33 j), 21. Bir
mingham 28 p (34 j), 22. "
bion 18 p (34 j).

R.F. GERMANIA (et. 
snen — Kaiserslautern 
verkusen — Dortmund 
Schalke — Dusseldorf 1—I, 
novra — Niirnberg 0—2, 
briicken — Koln 1—2, 
gladbach ~ 
yern Munchen 
Stuttgart — Mannheim 
Hamburg — Uerdingen 1—4 ! Pe 
primele locuri: Bremen 44 p, Ba
yern Munchen 40 p, Monchen- 
gladbach 36- p; pe ultimele: 16. 
Diisseldorf 21 p, 17. Saarbrucken 
18 p, 18. Hanovra 14 p.

FRANȚA (et. 34). Nice — Metz 
2—0, Brest — Monaco 2—1, Nancy
— Strasbourg 1—1, Le Havre —
Lille 0—0, Marseille — Toulouse 
1—1, Auxerre — Bordeaux 2—2, 
Paris St. Germain — Toulon 
1—0, Lens — Nantes 0—0, So- 
chaux — Rennes 0—0, Laval — 
Bastia 1—0. Pe primele locuri: 
Paris St. Germain 51 p (33 j), 
Nantes 44 p (32 j), Bordeaux
43 p (33 j); pe ultimele: 
Rennes 29 p (34 j), 19. 
bourg 23 p (33 j), 20. _ 
P (34 j).

UNGARIA (et. 83). 
Dozsa — Zalaegerszeg 
renevaros — Siofok 0—0,
— Csepel 3—1, Szombathely 
Honved 0—0, Videoton 
0—1, Volan — 
M.T.K. — Pecs
— Bekescsaba 
locuri: Honved 
Gyor 28 p; pe 
fok 17 p. 15. 
Csepel 15 p.

W.B. Al-

Bre- 
, Le- 

2-1.
Ha- 

Saar- 
Monchen- 

Frankfurt 1—1. Ba- 
Bochum 6—1,

3—1,

18.
Stras-

Bastla 19

Ujpcstl 
0—1. Fe- 

Gydr

Vasas
Debrețin 1—2,

1—1. Tatabanva 
6—1. Pe primele 
35 p, Pecs 30 p, 
ultimele: 14. Sio- 
Volan 16 p. 16.
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