
„Centura de Aur“ la box

CONTINUA SERIA
riECllRILOH PASIONANTE

• „Pana" M. Dumitrescu - cea mal rapidâ victorie 
a zilei 41 Campionul mondial I. Marino» a oferit 

un recital de scrimă pugilistică

Proletari din toate țările, uniH-vă I

Ieri, o după-amlază plină pen
tru Iubitorii boxului. La Palatul 
Sporturilor șl Culturii au avut 
loc două gale din cadrul turneului

ntr-unul dintre cele mai frumoase meciuri, 
Costin Stancu (dreapta) l-a învins la puncte 

pe cubanezul Fermin Espinoza Mendoza 
Foto: Aurel D. NEAGU

«îtemațlonal .Centura
Maratonul pugilistic a 
>u disputele „penelor*.
<fiș al categoriei l-a ________ ,
lesigur, meciiul dintre fostul nos-

de Aur*, 
continuat 
Capul de 

constituit.

oundă. Costin Încearcă să punc
teze cu serii prin surprindere, 
dar cubanezul răspunde prompt, 
acceptând lupta. Ba, mal mult, 

Mendoza mărește 
ritmul solicitîndu-1 
lin plin pe sporti
vul român. Sînt „a- 
ru n ca te " de ambele 
părți lovituri de 
k.o., dar fiecare e- 
vită in ultima in
stanță, stlrnlnd en
tuziasmul și declan- 
șînd ropote de a- 
plauze asistenței. 
Cubanezul, avanta
jat de alonjă și 
foarte bine pregătit 
fizic, forțează în 
ultimele trei minu
te, cînd replicile lui 
Stancu sînt mai lip
site de vlagă. în 
dorința de a se des
prinde cu claritate, 
pugilistul cubanez 
comite cîteva nere- 
gularități, pe fondul 
cărora Costin echili
brează situația. în 
plus, Espinoza a pri
mit un avertisment 
din partea arbitru
lui bulgar A. Nico- 
lov pentru atacuri 
periculoase cu capul, 
în acest moment, 
soarta partidei, des
fășurată pe „muchie 
de cuțit“ trei re
prize, era hotărîtă. 
Costin Stancu a 
primit decizia de 
învingător la puncte, 

3—2. Meci frumos, cu

portul
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DEBUT SPECTACULOS ÎN TURNEUL 1.1.0.A
• Azi,

noștri
primele partide

tricolori intilnesc
in grupa A 9 Tinerii
echipa R. F. Germania

ora prezentat lucrurile Ieri, 
rezultat mai puțin aștep-

la limită : ___ ________t
faze spectaculoase și în partida 
Constantin Pascariu — Aii Cele- 
klz (Turcia). Deși dezavantajat 
de alonja adversarului, Pascariu

Frumoasă „uvertură", in ton 
cu această mult așteptată pri
măvară, la ediția a 18-a a Tur
neului F.I.R.A. pentru juniori ! 
In mijlocul unui firesc interes 
pentru o competiție care reu
nește la București selecționate 
de „speranțe" ale rugbyului din 
12 țări, ziua inaugurală a pro
gramat, la Stadionul Tineretu
lui, două partide din grupa B : 
Elveția — Tunisia 17—4 Și 
Portugalia — Iugoslavia 39—6, 
prima partidă aducînd, așadar: 
ceea ce poate fi numită o sur
priză. Această întrecere a ti
nereții promite mult, de azi in- 
trînd în dispută și echipele din 
seria de elită. Juniorii români 
vor debuta în compania forma
ției R.F.G., la Parcul Copilului, 
de la ora 10. I-ara urmărit la 
antrenamentul de ieri dimi
neață, i-am văzut preocupați, 
deciși să facă un prim pas cu 
dreptul, așa cum ne spunea că
pitanul XV-lui tricolor. Cris
tian Răducanu : „Sîntem bine 
pregătiți și avem un singur 
gînd — să ne dăruim în fiecare 
minut al celor trei meciuri care 
ne așteaptă, astfel incit să pu
tem ieși eu fruntea sus din te
ren, de fiecare dată". Antre
norii C. Fugigi și P. lanuseviei 
au fixat garnitura de începere 
(mertțianîndu-ne că, în ciuda 
eforturilor medicului W. Wag
ner, talentatul înaintaș N. Ma- . 
rin, accidentat, nu va putea fi. 
folosit, după toate probabilită
țile), care va arăta astfel : Piti
— Rus, Ținea, Cojan, Boldor — 
Popiștcanu, Foca — Iosef, Ră
ducanu, Gurănescu — Boșog, 
Chirilă — Costea, Cr. Constan
tin, Botezatu. Reamintim si ce
lelalte meciuri de azi : Italia
— Belgia (Stadion Voința, ora 
10), Franța — Polonia (Stadion 
Steaua, ora 15), U.R.S.S. —

Spania (Stadion Gloria, 
15).

Iată unele amănunte de la 
jocurile disputate ieri, in grupa

s-au 
acest 
tat este just, chiar dacă echipa 
africană a avut o bună peri
oadă de dominăre teritorială în

Unul dintre atacurile echipei Elveției, in spectaculosul^ meci de. 
debut al Turneului, cu Tunisia

GALA A Il-a, ora 18,30
(România) — M. Dumitrescu (România) 
(România) — R. F. Fonseca (Cuba) ; M. 
— B. Abatjev (Bulgaria).

PROGRAMUL DE AZI :
GALA I, ora 15,3»

(România) — Z. Polurovici (Iugoslavia) ;

Foto : Aurel D. NEAGU

Muscă : N. lancu (România) — z. rc:— * ’ -
E. Suarez (Cuba) — K. Ciolacov (U.R.S.S.)

Semimuscă : J. H. Siera (Cuba) — E. Cluprenskl (Bulgaria) :
. Ablaiim (România) — P. Stoiu (România)
- s- . Drișcu (România) — Gh. Gantuga (R. P.

F.
Semimljlocie : Șt. 

Mongolă).

ELVEȚIA — TUNISIA 17—4 
(3—0) ! Surpriză, cum scriam, 
mai cu seamă prin proporțiile 
scorului. Să reamintim citito
rului. pentru’ edificare, că anul 
trecut, la Bruxelles, tunisienii 
cîștigau cu... 23—0. După cum

prima repriză. Cu 
puternică, elvețienii 
braț treptat jocul.

o grămadă 
au echili- 

amenințînd

Geo RAEJCHI

(Continuare in pag. 2—3)
Pană : C. Stancu
Ușoară : D. Iile

Gruescu (România) _ _____ ._______ u ,
Mijlocie mică : D. Lugigan (România) — M. Tavov (Bulga

ria) ; M. Gavrilă (România) — c. Lihăceanu (România)

tru campion Cos tin Stancu șl 
Fermin Espinoza Mendoza (Cu
ba). Partida a început relativ 
calm, fiecare dintre cei doi ad
versari incercînd 
intențiile celuilalt 
posibilitățile. Așa 
mul rund a fost 
nistit, doar cu schimburi de di
recte, fără acțiuni ferme. Cu to
tul alt aspect a avut repriza se-

să ghicească 
și să-i verifice 
se face că pri- 
destul de... li-

a știut să imprime luptei un ritm 
rapid, a plasat prin surprindere 
foarte multe directe la corp și 
la față, surprinztadu-I pe spor-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

'f /n 1984 am învins Scoția cu 28-22

ECHIPA ACTUALĂ E HOTĂRÎTĂ

SA NU FIE MAI PREJOS

CRISTINA BADULESCU PE PODIUMUL „EUROPENELOR" DE SAH
BĂILE IIERCULANE. 25 (prin 

telefon). Campionatul European 
de șah pentru, junioare, încheiat 
seara, n-a fost scutit de emoții 
nici în ultima rundă. E drept, 
prima . certitudine în clasament 
a apărut devreme, căci merituoa
sa noastră reprezentantă Cristina 
Bădulescu și-a asigurat locul trei 
și medalia de bronz, convenind 
la remiză în partida sa cu con
curenta bulgară Vera Peiceva, Tn 
numai 11 mutări. Un rezultat fi
nal remarcabil, care situează ast- — ---- ferninin pe pO.

continentale ju

pe locul întîi și obține astfel ti
tlul european.

în celelalte partide ale rundei 
13 : Boicu — Markov 1—0, Sztral- 

. ka — Coull 1—0, Drewes — Sziva 
1—0, Nicoarâ — Polakova remiză.

CLASAMENT FINAL î 1. Ildi- 
ko MadI (Ungaria) 10 puncte (din 
13 posibile) — campioană euro
peană ; Svetlana Matveeva

fel șahul nostru 
diurnul întrecerii 
venile.

Rămîneau însă 
mele două locuri ale tabelei de 
concurs, iar aici s-a produs c 
surpriză de proporții : jucătoarea 
ungară Ildiko MadI, cu o ultimă 
victorie la elvețianca Ines Abra
ham, a totalizat 10 puncte, iar 
lidera de pînă acum, campioana 
sovietică Svetlana Matveeva, n-a 
putut trece de ultima sa adver
sară, șahista vest-germană Betti- 
na Trabert, terminînd cu acelaș’ 
punctaj. Au intrat în calcul cri
teriile de departajare între MadI 
și Matveeva (remiză în partida 
directă. Sonneborn egal!) șl pri
ma, avînd un număr mal mare 
de partide cîștigate, promovează

tn discuție pn

Notații după

■>
(U.R.S.S.) 10 p ; 3. CRISTINA
BADULESCU (România) 9 p ; 
4—5. Vesna Markov (Iugoslavia), 
Joanna Sztrălka (Polonia) — 7,5 
p ; 6—8. Smaranda Boicu (Româ
nia), Vera Peiceva (Bulgaria), 
Bettina Trabert (R.F.G.) — 7 p ; 
9—10. Erika Sziva (Ungaria), Pe
tra Polakova (Cehoslovacia) — 
6,5 p ; 11. Mălina Nicoară (Româ
nia) 6 p ; 19. Mariette Drewes 
(Olanda) 5 p ; 13—14. Alisson 
Conll (Scoția), Ines Abraham (El
veția) — 1 p.

Tiberiu STAMA

Fețe transpirate, respirații în
tretăiate, marcate de efortul pe 
care sportivii l-au depus pînă 
cu citeva clipe înainte. Unul cite 
unul, rugby știi tricolori ies de 
pe terenul de joc, în care au in- 
tîlnit un sparring-partner în- 
dîrjit (Spcrtul Studențesc). Toți 
rugbyștii din lotul național, îm
preună cu antrenorii lor, sînt u- 
nantmi în ide ea că un meci cu 
Scoția nu este, tn nici o situa
ție, o „partidă de plăcere*. Așa 
se și explică pregătirile intense 
și temeinice care preced „ma
rele meci". Totul a început prin 
studierea cu multă atenție a jo
cului scoțienilor, partida lor cu 
Franța (18—17), din ultima edi
ție a „Turneului", fiind văzută și 
revăzută la video și, bineînțeles, 
însoțită de comentariile de rigoa
re. Au fost lesne sesizate „punc
tele tari" ale viitorilor adversari : 
grămadă puternică, forță mare 
de împingere, agresivitate tn joc, 
lovituri de picior tactice și așe-

zaie, foarte bine executate da 
noul fundaș Gavin Hastings ; dar 
și cele mai slabe : o anume con- 
* ‘ ‘ " grămezii

deschis, 
trecînd 

(prin pasă) dincolo de „uvertura* 
Rutherford (care a folosit mult 
șutul), ca și o evidentă suferin
ță tn jocul la margine, unde sco
țienii au fost dominați destul da 
net.

„Cunoscînd toate aceste detalii 
— ne spunea antrenorul Valeriu 
I rimes cu — vom lua măsuri în 
consecință pentru a contracara 
loo’ll agresiv al oaspeților. Pen
tru aceasta e necesar să ne apă
răm corect și să cucerim baloane 
mal multe. Am exersat cu precă
dere grămezile spontane, cu pu
nerea balonului jos șl preluarea

fuzie in organizarea 
spontane și în jocul 
foarte puține baloane

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag 2—3)

Astăzi, la Glasgow, de la ora 22 (ora Bucureștiului)

INElLNIREA INTERNAȚIONALA de fotbal

• La Baku, U. R. S S. - România, selecționate olimpice
Astăzi, pe stadionul Hampden 

Park din Glasgow, cu începere 
de la ora 20 (22 ora Bucureș- 
tiului) va avea loc a 385-a în- 
tîlnire a reprezentativei noas-

„Internaționalele de spadă ale României

UN DUBLU RECITAL, PE CARE L-AM DOR! REPETAT

SCOTIA - ROMANIA

într-o confruntare sportivă 
puternică — așa cum a fost 
actuala ediție a Campionateloi 
Internaționale de spadă ale 
României — reprezentanții noș
tri au ’ “ 
ximă, ____ ___
vidual și în întrecerea pe e- 
chipe. Este o dublă reușită a 
scrimei noastre de performanță 
Un succes așteptat. însă cam 
de multă vreme la spadă. Iată

obținut performanța ma- 
locul I în turneul indi-

de 
să-l 
nexplicabila labilitate psihică a 
spadasinilor noștri, derutantă 
pentru tehnicieni și alarmantă 
pentru forul de resort. De aid 
și imposibilitatea de a anticipa 
unele reușite ale scrimerilor 
de la această armă, prudența 
în a le acorda credit in con
cursuri internaționale

Dar, spadasinii noștri iată.

ce. puțini s-au încumetat 
anticipeze. Motivul ? I-

au - făcut o cotitură în com
portare, determinîndu-ne să... 
uităm (în parte) oscilațiile lor 
de pe planșe, din anii prece
dentă. O rază de speranță a 
constituit-o Turneul Internațio
nal de la Magdeburg, acolo 
unde cu puțină vreme în urmă

tre de fotbal, care va avea ca 
parteneră de întrecere echipa 
Scoției. Este a treia intîlnire 
dintre cele două echipe națio
nale, în precedentele două în- 
registrîndu-se egalități la ace
lași scor : 1—1.

Intr-o convorbire telefonică 
antrenorul echipei noastre, Mir
cea Lucescu, 2__2__ _
..Ne așteaptă un meci dificil, 
in compania
Prim rang european și care, se 
poate spune, practică jocul cel 
mai rapid dintre 
tanice. Scoțienii

ne-a declarat :

unei echipe de

echipele 
au ținui

bri- 
muli

T. BRADEȚEANU

(Continuare in pag 2—3)

să joace cu echipa României, 
care are astfel prilejul de 
susține un meci important, în 
cadrul căruia va fi sărbătorit 
celebrul internațional Dalglish. 
Acesta îmbracă pentru a suta 
oara tricoul național. Meciul — 
din cite ne dăm seama — sus
cită un interes ce depășește ca
drul unei obișnuite întîlniri a- 
micale. Frantz Beckenbauer, 
antrenorul R.F. Germania, șl 
Sepp Piontek, antrenorul Da
nemarcei, vor fi prezenți aici 
pentru a urmări echipa Scoției, 
cu care se vor intîlni în grupa

(Continuare in pag 2—3)

Ieri, In Cupa Balcanică intercluburi

GLORIA BUZĂU-VLLASNIA SKKODER 3 0
(Amănunte în pag. 2—3)



PARTIDE DE MARE TENSIUNE IN GRUPA I LA VOLEI (f) RULMENTUL BRAȘOV ÎNVINGE LA CON
Penultimele turnee ale cam

pionatului feminin al Diviziei „A* 
de volei au continuat fn sălile 
sporturilor din Galați șl Bacău, 
In mijlocul unui Interes deose
bit, mai ales fn sala gălățeană, 
unde trioul aspirant la titlu 
duce, direct sau indirect, o as
pră luptă.

GALAȚI, 25 (prin telefon). Tur
neul fruntașelor reține aici aten
ția unui public care umple pînă 
la refuz tribunele. Penultima reu
niune a... penultimului episod al 
campionatului a fost deschisă de 
DINAMO BUCUREȘTI și FARUL 
CONSTANTA: 3—1 (12, —14, 11.
11), prima dornică să nu mai 
risipească puncte, iar a doua ne
mulțumită de poziția codașă In 
grupa I valorică. De data aceas
ta proverbul cu „buturuga mică" 
nu s-a mal adeverit, în pofida 
eforturilor remarcabile ale Doi- 
niței Dimofte și Elenei Bălan, 
dar n-a fost o partidă ușoară 
pentru campioane, ci una de 
luptă (nu însă și de nivel teh
nic deosebit). Deci, victorie mun
cită a dinamovistelor, la care 
Victoria Banciu n-a fost în for
mă, Doina Moroșan incomplet 
restabilită, iar la pupitru s-a fă
cut des rocadă între cele două 
coordonatoare. De la învingătoa
re s-au remarcat Georgeta Ene 
șl Doina Moroșan. Bun arbitra
jul : D. Negroiu — Al. Ignat.

La cea de a doua partidă, 
CSM LIBERTATEA SIBIU — 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI
3—2 (15, 14, —11, —12, 10). în tri
bune a domnit timp de două ore 
o atmosferă fierbinte, ca pe sta
dioanele de fotbal la meciuri

„FUMATUL OPRIT!"
Cadrul general al reuniunii 

baschetbalistice din Sala Flo- 
reasca, cu „capete de afiș" 
meciurile-derby Steaua — Di
namo la băieți și Voința 
București — Universitatea 
Cluj-Napoca la fete, a fost 
viciat de fumul țigărilor a- 
prinse, în pauze, de publicul 
spectator. Acesta a „invadat" 
holul și culoarul dinspre ca
binele jucătorilor, cu țigările 
aprinse, deși în locurile res
pectiva există indicatoare 

mari : „Fumatul oprit !*. Fu
mul provocat de sutele de 
țigări conține, se știe prea 
bine, substanțe dăunătoare, 
mal ales sportivilor dar și ce
lor aflați în sală, unde, la un 
moment, se vedea ca prin 
ceață. Orice cetățean conștient 
își dă seama de gravitatea a- 
cestel situații. Dar, în mod, 
regretabil, aceiași oameni care 
se pretind iubitori ai basche
tului. atentează la sănătatea 
jucătorilor prin poluarea ae
rului cu fumul țigărilor.

Această situație, împotriva 
căreia nu a luat nimeni nici 
o măsură, m-a determinat să 
mă adresez, prin rîndurile de 
față, adevăraților susținători 
al jocului de baschet, pentru 
unirea eforturilor în vederea 
combaterii fumatului în sălile 
de sport, în scopul protejării 
sănătății sportivilor șl spec
tatorilor nefumători.

Valerian NETOLIȚCHI, 
strungar la I.M.U.C., jucător 
de baschet în echipa între

prinderii

La Brașov

0 NOUĂ SECȚIE

DE PATINAJ
Tinerii din Brașov care și-au 

propus să devină performeri la 
patinaj viteză au la dispoziție 
o nouă secție, înființată pe lin
gă asociația sportivă „Cauciu
cul", a întreprinderii FARTEC. 
Conducerea tehnică a fost încre
dințată cunoscutului vitezist 
Andrei Erdelyi, actualul campi
on al țării la proba de 5 000 m, 
care a pornit la muncă cu mul
tă Însuflețire. „Am organizat, 
ne-a spus el, cîteva trialuri în 
patru școli generale, de unde 
am selecționat 20 de fete șl bă
ieți între 10 și 14 ani. în pre
zent, ne pregătim pe... uscat și 
în sală, iar în vederea exercițî- 
llor pe gheață am procurat, cu 
sprijinul conducerii întreprinde
rii, primele perechi de ghete cu 
patine de viteză* Inventarul spor
tiv al secției noastre se va Îm
bogăți cu tot echipamentul ne
cesar participării ia viitoarele 
concursuri, unde sperăm ca ti
nerii noștri să facă o frumoasă 
Impresie*. Tînărulul antrenor, 
succes deplin în noua Iul mun
că!
• Doi dintre cunoscuțil antre

nori de patinaj viteză, Carol 
Gali (Tg. Mureș) și Anton Mol
nar (Miercurea Ciuc), au deve
nit — după ce au ieșit Ia pen
sie — oficiali ai concursurilor 
republicane. Fiind apreclați și 
în postură de arbitri, celor doi 
veterani al acestui sport 11 s-au 
decernat recent diplome pentru 
rodnica lor activitate. (Tr. I.). 

mari, cei peste 2- 000 de spec
tatori ridieîndu-se de nenumărate 
ort la faze de o spectaculozitate 
șl un dramatism remarcabile. A 
fost o dispută extrem de fru
moasă șl palpitantă. Slbiencele 
s-au impus greu în primele 
două seturi, dar apoi Flacăra 
Roșie, conform obișnuinței, a 
refăcut (ca și în meciurile din 
zilele precedente, cu Dlnamo și 
Farul, cînd de la 0—2 și res
pectiv 1—2 a cîștigat !). Ajunsă 
șl de data aceasta la 2—2, n-a 
mal putut întoarce însă rezul
tatul șl CSM Libertatea, cu Mi- 
rela Popoviciu șl Carmen Bobe 
foarte eficiente (ca în tot me
dul), șl-a adjudecat pe drept 
victoria, în fața unei adversare 
cu merite deosebite pentru pu
terea sa de luptă. De la învin
gătoare s-au mal remarcat Anca 
Beșta și Doina Bischin, iar de 
la învinse Cristina Anton, Nicu- 
lina Bujor și Viorica Niculescu. 
Au arbitrat bine Al. Ignat și V. 
ionescu.

în încheierea reuniunii, der- 
byul CSU GALAȚI — UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA 3—1 (13. 
—14, 6, 13), între primele două 
clasate, meci așteptat cu mare 
interes de publicul gălățean.

Partida a ridicat șl mai mult 
tensiunea în tribune, fiind aproa
pe tot timpul îndîrjită și echili
brată, cu schimbări frecvente de 
situații. în primul set C.S.U. a 
condus cu 14—7, dar lidera s-a 
apropiat la un punct; în al doi
lea Universitatea C.F.R. a con
dus cu 13—6 și a fost egalată la 
14, iar după o degringoladă cra- 
toveană în setul al treilea cra- 
lovenoele conduc cu 12—9 dar... 
pierd setul 4 și meciul!

TROFEUL EFICACITĂȚII
LA BASCHET

După meciurile etapei a 24-a, 
clasamentele Trofeului eficacită
ții se prezintă astfel: MASCU
LIN: 1. M. Chirilă (CSU Balanța 
Sibiu) 646 p, 2. FI. Ermurache 
(Steaua) 565 p, 3. G. Șarlă (Ac. 
Mii. Mec. Fină) 539 p, 4. V. Bă- 
lceanu (Farul) 524 p, 5. D. Ni
culescu (Dlnamo Buc.) 485 p, 6. 
V. Zdrenghea (Ac. MII. Mec. Fi
nă) 465 p, 7. A. Popovlcl (Rapid) 
459 p, 8. Gh. Cazanovschl (CSU 
Oțelul Galați) 449 p, 9. A. Szabo 
(Universitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca) 429 p, 10. M. Costln 
(Dlnamo Oradea) 408 p; FEMI
NIN: 1. Magdalena Jcreble (U- 
nlversltatea CSȘ Viitorul Cldj- 
Napoca) 618 p. 2. Marcela Bo- 
dea (Politehnica CSȘ Timișoara) 
526 p, 3. Gabriela Petre (Chimis
tul CSȘ Rm. Vllcea) 499 p, 4. 
Monica Așteleanu (Mobila CSȘ 
Satu Mare) 492 p, 5. Emilia All- 
xandru (Progresul Stlrom) 460 p, 
8. Mariana Andreescu (Olimpia) 
459 p, 7. Marla Roșlanu (Politeh
nica Sportul Studențesc) 454 p, 
8. Luminița Măringuț (Progresul 
Stlrom) 447 p, 9. Mala Zidaru 
(Politehnica Sportul Studențesc) 
426 p, 10—11. Luciana Cutuș 
(Crișul CSȘ 2 Oradea) șl Roxa
na ștefan (Voința) 413 p.

0 PREMIERĂ: ..CONCURSUL CELOR 3 PUNCTE“
Pentru prima dată de cînd se 

joacă baschet în țara noastră va 
fi organizat „Concursul celor 3 
puncte*! Acesta va consta din- 
tr-o întrecere pentru înscrierea 
cît mai multor coșuri „de sus" 
și în alta pentru fructificarea cît 

DEBUT SPECTACULOS ÎN TURNEUL F.I.R.A.
(Urmare din pag. 1)

tot mai viguros buturile ad
verse. Și după ce Meyer a În
scris, în min. 35, oele dinții 
puncte ale Turneului, din lo
vitură de pedeapsă, Elveția a 
reușit după pauză trei specta
culoase eseuri, prin A. Morand 
(min. 47), J. M. Morand (min. 
61) și Michel (min. 80), ulti
mul fiind transformat de Boris. 
Partenerii de întrecere au ra
tat cîteva lovituri de pedeapsă

ECHIPA
(Urmare din pag. 1)

Iul de către înaintașii noștri, 
Mircea Paraschiv avînd misiunea 
de a organiza, cu cunoscuta-i fan
tezie, plecările pe lingă grămadă 
cu linia a treia sau atacurile cu 
treisferturile. Rezolvările după 
grămezile ordonate vor fi mal di
ficile. „Capul de grămadă" sco
țian e recunoscut ca foarte puter
nic, Iar despre Unia a n-a (Camp
bell — Paxton) se spune că e de 
„beton". Am lucrat în consecință 
la creșterea forței grămezii pro
prii (787 kg, cel mai greu — Ca- 
ragea, 105 kg ; cel mai ușor — 
talonerul Munteanu, doar 85 kg). 
Tușa, în schimb, sperăm s-o do
minăm prin „oamenii înalți" Șt. 
Constantin, L. Constantin, Cara- 
gea, Giuglea, toți între 1,95 și 
2,00 m. Ei trebuie să ne asigure 
„muniția" necesară unor atacuri 
care finalmente ar trebui să se 
concretizeze în eseuri. Să nu ui
tăm că ultima dată (1984) rug

Remarcate: Speranța Gaman,
Daniela Dinică, Reaua Berdilă, 
Gabriela Cojocaru, respectiv Car
men Cuejdeanu, Tanța Drăgoi șl 
Violeta Dinu. Corect arbitrajul : 
V. Dumitru — V. Ranghel. In 
clasament: 1. Univ. C.F.R. 57 p, 
S. C.S.U. 56 p, 3. Dlnamo 56 p,
4. FI. Roșie 47 p, 5. C.S.M. 46 p, 
8. Farul 44 p.

Miercuri, de la ora 16: C.S.U.
— Dinamo, FI. Roșie — Unlv.
C.F.R,  Farul — C.S.M...

Modesto FERRARINI
BACAU, 25 (prin telefon). In 

ziua a patra a penultimului tur
neu al grupei secunde, deschi
derea programului au făcut-o for
mațiile CALCULATORUL BUCU
REȘTI și CHIMIA RM. VILCEA : 
3—1 (11, —14, 15, 8). Bucureșten- 
cele au Început jocul furtunos, 
cu atacuri puternice pe diagona
lă, finalizate Îndeosebi de Elena 
Negulescu (cea mal bună de pe 
teren), secondată de Elena Dia- 
conu. Treptat, vllcencele au echi
librat întîlnirea șl, în setul al 
doilea, au reușit să se Impună 
In prelungiri. Sub semnul ace
luiași echilibru, setul al treilea 
a fost și mal dramatic, tn fina
lul său ambele formații trecînd 
de dte trei ori pe lingă adjude
carea lui. In cele din urmă Cal
culatorul, ceva mai proaspătă, 
tranșează în favoarea sa dispu
ta în acest set, apoi se lansează 
spre o victorie prețioasă. Arbi
tri : C. Pitaru — A. Ion.

A urmat derbyul moldovean 
PENICILINA IAȘI — ȘTIINȚA 
BACAU 3—1 (9, —12, 13, 12), care 
a plăcut spectatorilor prin dîrze- 
nia cu care cele două formații 
au luptat pentru victorie, oferind 
și un spectacol atractiv. De re
marcat că Știința a condus cu 
10—6 In setul 3, ieșencele, corn- 
Mnlnd frumos la fileu șl atacând 
variat, au reușit 8 puncte conse
cutiv șl, cu toate eforturile gaz
delor, finalul le aparține. In cel 
de al patrulea set, ultimul. Peni
cilina este cea care conduce 
(10—5), băcăuancele egalează la 
10, apoi la 12, dar In final tot 
oaspetele se Impun. Remarcate : 
Gabriela Coman, Daniela Donciu 
șl Marcela Olteanu de la învin
gătoare, Daniela Buhlea de la 
Învinse. Arbitri: C. Șovăială — 
C. Manițiu.

tn ultima partidă a serii: DA
CIA PITEȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 3—0 (10, 3, 11), jocul fiind 
dominat net de fruntașa grupei. 
Plteștencde au avut In Maria 
Enache o mobilizatoare perma
nentă, In Felicia Popescu o Ana
lizatoare redutabilă, iar In MI- 
h'aela Marian și Mariana Miron 
două blochere eficiente. De la 
Rapid a-u Ieșit mal mult In evi
dență neana Ttmoveanu șl Au
relia Preda. Arbitri: C. Manițiu
— S. Popescu. In clasament: 7. 
Dacia 59 p, 8. Chimia 53 p, 9. 
Penicilina 53 p, 10. Calculatorul 
SI p, 11. Rapid 47 p, 12. Știința 
43 p. Miercuri, de la ora 13, slnt 
programate ultimele jocuri ale a- 
oestui penultim turneu: Dacia — 
Chimia, Știința — Rapid șl Cal
culatorul — Penicilina.

Leon MANDLER, coresp.

mai multor aruncări de la linia 
de 6,25 m. Evenimentul se va 
petrece cu prilejul „Zilelor bas
chetului* (2—3 aprilie, în Sala 
Floreasca), cu participarea lotu
rilor reprezentative de seniori, 
senioare' juniori și. junioare.

din poziții favorabile, marcând 
în min. 76 un eseu „semnat" 
de Anscat. Au arbitrat R. Go
mez (Spania) — C. Anoma 
(Coasta de Fildeș) și P. Soare 
(România).

IUGOSLAVIA — PORTUGA
LIA 6—39 (6—10). Grubișici a 
deschis scorul, din lovitura de 
pedeapsă acordată. în min. 13, 
primei echipe, însă pe măsura 
scurgerii timpului apărea tot 
mai evidentă superioritatea 
rugbyștlor portughezi. Și, în- 

ACTUALĂ E HOTÂRÎTĂ
by știi noștri au culcat de trei ori 
balonul în terenul de țintă sco
țian, în ordine, Dumitru» Paras
chiv și Rădulescu, cîștigînd cu 
28—22. Echipa actuală e hotărîtă 
să nu fie mai prejos...".

Cîteva cuvinte^ tn final, despre 
echipă. Un accident de ultim mo
ment l-a scos pe Al. Marin din 
calcule, el urmînd a fi înlocuit 
de L. Hodorcă, de la care aștep
tăm o cît mai exactă orientare 
tactică tn teren. Aripile sint în 
principiu fixate, antrenorii ur
mînd a alege, pe stingă, intre 
M. Toader și clujeanul N. Copil, 
cu preferință pentru primul, el 
puțind dubla (la nevoie) și fun
dașul. Centrii, prin forfaitul li
bianului Becheș, s-au precizat : 
Lungu — David. Im „deschidere*, 
mezinul lotului V. Năstase (19 
ani), așteptîndu-se din partea lui 
o inteligentă alternare a deschi
derilor cu șuturile tactice. îna
intarea e fixată, apelîndu-se la 
jucătorii consacrați, doar con- 
stănțeanul Giuglea puțind fi pus

Amănunte de ia
Duminică au început jocurile 

turului II al Diviziei A la hand
bal masculin, în care gazdele 
s- impus pe linie. în între- 
ce. feminină (etapa a Il-a), 
Rulmentul Drașov a reușit o 
spectaculoasă victorie la Con
stanța. Mai notăm asaltul forma
țiilor aflate pe ultimele locuri 
ale clasamentului. Amănunte de 
la meciurile disputate :

MASCULIN 
Grupa valorica 1—6

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BACAU 26—22 (13—7).
Fruntașii clasamentului s-au a- 
flat în permanență la conduce
re. Grabovschi și’ Bedivan șl-au 
făcut din nou datoria, contri
buind la obținerea unei victorii 
meritate. Antrenorii Ghiță Licu 
șl Valentin Samungi au rulat în
tregul lot, opt dintre dinamoviști 
reușind să se afle printre mar
catori. Băcăuanii au făcut un 
meci curajos, străduindu-se să 
se mențină cît y mai aproape de 
valorc li lor adversari. Au mar
cat : Grabovschi 7, Bedivan 5. 
Jianu 5, Z ah ari a 3, Mocanu 2, 
Dogărescu 2, Durău șl Flangea 
cîte 1 pentru Diriamo, respectiv 
Zamfir 6, Bondar 5, Berbecaru 
5, Chirilă 4, Gîrlescu și Vasilca 
cîte 1.

Au condus bine Tr. Apostol și 
R. Mahlcr (ambii din Brașov).

Paul IOVAN
STEAUA — CONSTRUCTORUL 

ORADEA 25—19 (12—8) — meci
disputat marți, 18 martie.

POLITEHNICA TIMIȘOARA —
H. C. MINAUR BAIA MARE — 
amînat pentru 9 aprilie.

Grupa valorica 7—12
CARPATI MÎRȘA — RELONUL 

SAV1NEȘTI 27—18 (14—9). Gaz
dele s-au impus net. Au înscris : 
Omer 11, Cornea 6, Cojocaru 4. 
Paraschiv 2, Tătara 2, Giurgea
I, Vătafu 1 (C), Zaharia 5, S.
Bursuc 5, Condur 2. Mucenic 2, 
Giurea 1, State 1, Zăbavă 1, Cr. 
Bursuc 1 (R). Au arbitrat : M. 
Tănăsescu — I. Grigoriu (Pitești). 
(M. Verzescu — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
METALUL BISTRIȚA 25—20 (13-

IERI, 0 ETAPA RAPIDĂ ÎN
La startul etapei I a tradițio

nalei competiții de ciclism pe 
șosea „Cupa F. R. Ciclism* — 
un record : 110 participam ți fa
lă tu ri de sportivii noștri concu
rează cicliști din R. D. Germană, 
Si Ungaria). După un rulaj pru
dent pe o porțiune mai dificilă, 
Ia Ieșirea spre Oltenița plutonul 
se așterne pe fugă și, datorită 
vîntului lateral dreapta, se frag
mentează în cinci, pe parcursul 
a numai cîțiva kilometri. Acțiunea 
principală a etapei are loc Ia km. 
19, cînd se desprind H. GrSger, 
V. Meinert, M. Prix, F. Schon- 
herr, I. H. Pohl — din echipa 
R. D. Germane, C. Nicolae, Gh. 
Lăutara, V. Apostol — toți de 
la Dinamo, C. Neagoe — Steaua.
N. Aldulea — Metalul PI openi și
O. Mitran (Voința). înțeaegtn- 
du-se bine la trenă, aceștia Îș1 
vor crea un avans de circa un 
kilometru față de un grup de 
alțl 11 alergători. Se rulează cu 
peste 50 km la oră, astfel Incit 
grupul urmăritor are la punctul 
de întoarcere din comuna Ne
grești 59 secunde de recuperat, 
în continuare, plutonul fruntaș 
rulează omogen, avansul Iul fiind 

tr-adevăr. dacă în repriza I 
foarte tinerii iugoslavi au mai 
rezistat, în celelalte 40 de mi
nute jocul a fost controlat au
toritar de portughezi, care au 
arătat o seamă de frumoase ca
lități, impunîndu-se net. Autorii 
punctelor : Mira 3 (min. 43, 50, 
73), Jonct 2 (min. 35 șl 70), 
Cortes (min. 28), Sergio (min. 
76) din eseuri, Garcia — l.p. 
min. 62+4 transformări, respec
tiv Grubișici — încă o l.p. 
(min. 39). Au condus V. Anen- 
kov (U.R.S.S.) — I. Petrak (Po
lonia) și Gh. Huștiu (România).

in cumpănă cu tinărul Giucăl, a 
cărui poftă de joc a fost evi
dentă la ultimul antrenament. 
Oricum, tonusul echipei va tre
bui să ajungă la cota maximă în 
după-amiaza meciului cu Scoția.

Biletele pentru jocul de 
rugby dintre echipele Româ
niei și Scofiei, care va avea 
loc în ziua de 29 martie 
a.c., pe Stadionul „23 Au
gust" din Capitală, înccpînd 
de la ora 14,30, se pun in 
vin zare de mîine, joi 27 
martie, la casele de la sta
dioanele „23 August", Di
namo, Sportul Studențesc, 
Steaua și Rapid.

Legitimaține-aborviment, e- 
liberate de C.N.E.F.S. și 
C.M.E.F.S. București, vizate 
pe anul 1986, sînt valabile 
la sectoarele 1 și 44.

etapa de handbal
10). Partidă echilibrată în prima 
repriză, dominată în continuare 
de gazde. Au marcat : Do- 
beanu 9, Marian 6, Neagu 3, 
Dumitra 3, Prică 2, Baican 2 
(U), Avram 10, Lohner 4, D. Ma
rin 2, Irimieș 1, Fetcu 1, Bălan 
1, Sinar 1. Au arbitrat : E. Ia- 
bovschi — A. Maier (Timișoara). 
(V. Popovici — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ARAD 21—18 (12—9). 
După un joc echilibrat, gazdele 
au cîștigat pe merit. Marcatori : 
Roșea 10, Donca 3. Donosa 3, 
Nîcolescu 2, Mintiei 1, Cian 1, 
Pantelimon 1 (D), Vasil ache 12,
Andronic 2, Robu 2, Cerniea 1, 
Vojtilă 1. Au condus : AI. Isop 
(Pitești) — Gh. Mihalașcu (Bu
zău). (I. Stanca — coresp.).

Din. Buc. 12 11 1 0 357-295 35
Steaua 12 10 1 1 335-252 33
Poli. Timiș. 11 9 1 1 274-246 30
Minau r 11 7 2 2 290-235 27
Constr. Or. 12 5 1 6 263-272 23
Știința Bc. 12 4 2 6 299-306 22

Carpați Mș. 12 5 0 7 267-279 22
Dinamo Bv. 12 5 0 7 231-250 22
Univ. Cv. 12 4 1 7 262-301 20
Met. B-ța 12 3 0 9 262-299 18
Constr. Ar. 12 2 2 8 256-296 18
Relonul Sv. 12 1 0 11 231-297 13

FEMININ
Grupa valorica 1-6

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— RULMENTUL BRAȘOV 13—14 
(8—8). Joc foarte disputat, în ca
re gazdele au ratat numeroase 
ocazii dintre cele mai favorabile. 
Brașovencele au obținut o vic
torie muncită. Realizatoare : Ca- 
r.acu 6, Motoșeă 3, Manea 3, E. 
Carapetru 1 (H), R. Marian 4,
Furtună 3, Borlceanu 3, Neică 2, 
Beschi 1, Tache 1 (R). Arbitri : 
M. Stăncilă (București) — I. Ni
colae (Ploiești). (C. Popa — co
resp.).

TEROM IAȘI — RAPID BUCU
REȘTI 27—22 (12—10). Partidă fără 
prea multe virtuți tehnice și 
spectaculare. Au înscris : Cova- 
tluc 7. Horga 7. Cozma 3, Nisi- 
peanu 3. Haidău 3, Duca 2, O- 
neț 2 (T), Oprea 7, Grigore 6. 
Stanciu 2. Vasile 2, Doiciu 2, 

„CUPA E. R. CICIISM"

Dobre 1, ai 
Arbitri : D. 
(Ploiești). (/

CHIMISTUI 
ȘTIINȚA BA 

Grupa 
RELONUL 

FECȚIA BU< 
Gazdele au 
Marcatoare • 
Chirică 3, C 
Enea 1 (R), 
Mălureanu .■ 
marandei 2 
Antohi — I 
(N. Marcu — 

MUREȘUL 
REȘ — C.S 
SIBIU 24—i 
netă a forr 
avut în Bii 
Laszlo (5) 
cătoare. De 
tiu (6). Au 
A. Pohl (T 
— coresp.).

TEXTILA 
ROBANȚUL 
(13—6). înt 
miză, sălăjt 
merit o pa 
dus permar 
hai 12, Mic: 
3, Bartas 2 
6, Anton 3. 
Mocanu 1 ( 
dor (Orade 
zău). (I. E

• Meciul 
duminică 3' 
fecțla Bucu 
TEX Tg. I 
în Sala FI

1. Rulm. B’
2. Știința
3. Rapid Bl
4. Hidroteh
5. TEROM
6. Chim. Ri

7. Cofec. B
8. Mureșul
9. Ind. Sibi

10. Dor'
11. Tex
12. Reloiiui

menținut, cu toate eforturile ce
lor din spate. La km 54, „spar
ge" C. Neagoe care, după o 
cursă contracronometru de circa 
2 km reintră în pluton. în apro
piere de finiș încearcă să se 
desprindă Gh. Lăutara. apoi C. 
Neagoe. dar cel care va reuși 
să treacă primul linia de sosire 
va fl H. Groger.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1.
H. Grdger (R D.G.) 1:49,0« • 2.
M. Prix (R.D.G.) la 24 sec. ; 3.
I. H. Pohl (R.D.G.) : 4. C. Nea
goe (Steaua) : 5. F. Schonherr
(R.D.G.) : 6. Gh. Lăutara (Dina
mo) — toți la 1:21.

Astăzi are loc etapa a n-a, 
București — Oltenița și retur 
(100 km).
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ProgranHorațiu SIMA

DUPĂ JNTERNAJIONALEL
(Urmare din pag- D

Sorin Saitoc termina pe locui 
secund, după cubanezul Azaro 
Castro, prezent și acum, la 
București, iar echipa României 
repeta performanța. O rază de 
speranță, da ! Nu greșim, pen
trip-că la Magdeburg participa
rea a fost cel puțin la fel de 
valoroasă ca și la București

Intr-adevăr, pe planșele sălilor 
Floreasca s-au aliniat loturile 
de bază ale Cubei (Castro, Lo
yola, Pedroso, Merencio, Nussa, 
Durruti) și Poloniei (în frunte 
cu apreciatul stilist Feliciak — 
dublu campion mondial de ti
neret, la Lausanne in 1981 șl 
la Buenos Aires. în 1982. Jabl- 
kowski, Chronowski și Sozan- 
ski), in timp ce Ungaria a 
prezentat cîțiva dintre compo- 
nenții lotului reprezentativ 
(Kriszt, Budai, Csabayi), iar l-n 
celelalte formații de cluburi de 
peste hotare au apărut multi 
spadasini consacrați, Kosztrewa 
și Maszkowski la Legia Varșo
via, Kuhnemund și Bresse la 
Vorwărts Postdam, precum și 
un scrim er despre care se va 
mai auzi, Sabanski, de Ia 
Ț.S.K.A. Sofia.

Cu atît mai revelator apare 
succesul lui Bodoczi din proba 
individuală, în asaltul final, cu 
Feliciak, revanșîndu-se, astfel, 
după „mondialele" de tineret 
din Elveția, acolo unde repre
zentantul nostru a ocupat locul 
4... Sigur, am fi dorit ea și 
ceilalți finaliști români, F. Ni
colae și M. Popa, să se afle 
pe podium, lucru posibil cu un 
plus de curaj șl luciditate. 
Bucuria ar fi fost și mai mare 
dacă și S. Saitoc ar fi trecut 
de Pedroso, în recalificări (nu-1
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DESCHIDERE
Ă SEZONULUI

IN AER
Un reușit concurs de tir redus 

șl ln aer liber s-a desfășurat la 
poligonul bucureștean Dinamo — 
concursul zonal București, care 
a constituit deschiderea noului 
sezon pentru arme cu glonț. 
Cîteva rezultate bune au mar
cat debutul unei serii de con
cursuri pregătitoare ale întilnl- 
rilor din vară, importante, na
ționale șl Internaționale. Iată 
cele mai ridicate performanțe: 
pușcă 10 m, senioare : 1. Sanda 
Urlea (Steaua) 373 p, juniori : 
1. Ș. Buicliu (Steaua) 574 p ; 
senioare : 1. Cerasela Ungurea
nu (Steaua) 379 p ; seniori : 1. 
E. Antonescu (Dinamo) 581 p ; 
pistol 10 m, junioare : 1. Cris
tina Aides (CSU Brașov) 354 p ; 
Juniori : 1. F. Sîrbuț (U T Arad) 
568 p ; seniori : 1. M. Trușcă
(Steaua) 563 p, 2. A. Cristea (O- 
llmpia) 559 p ; pușcă standard, 
60 f.c., senioare : 1. S. Urlea 582 
p ; pușcă liberă, 60 f.c. juniori :
1. M. Neață (Metalul) 596 p (cea
mal bună performanță a reu
niunii), 2. T. Bălan (Olimpia) 
587 p ; 3X40 f, seniori : 1. I. Co- 
dreanu (Steaua) 1150 p ; pușcă 
standard, 3X20 f, senioare : 1.
Aurora ștefan (Olimpia) 563 p,
2. Gabriela Crișan (Olimpia) 561
p ; junioare : 1. Mirela Rusu (Di
namo) 556 p ; juniori : 1. C. Clo- 
banu (CSȘ Bacău) 567 p ; pistol 
liber, seniori : 1. I. Neagu (Di
namo) 558 p ; juniori : 1. C. Jun- 
gu (Letea Bacău) 548 p ; pistol 
sport, senioare : 1. Ana Clobanu 
(Dinamo) 567 p ; junioare : 1.
Ioana Băcanu (Dinamo) 552 p ; 
pistol viteză, seniori : 1. T. Taș- 
că (Dinamo) 592 p ; juniori : 1. 
D. Suta (Steaua) 5f8 p. La pușcă 
Haennel șl pistol au cîștigat ur
mătorii juniori n : Laura Racz 
(Pionierul), M. Cerea (CSȘ 1 
Buc,), Andreea Benczlk (U T 
Arad) șl I. Florian (Pionierul).

1.

1.

}, la Arad

DE TIR
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Ieri, in Cupa Balcanică intercluburi

I GLORIA BUZĂU-VLLASNIA SKKODER (Albania) 3-0
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(TUL CAMPIONATELOR I
BAZIN ACOPERIT I

1
iași după 
tre 12 șl

1

r

care se va derula, ln- 
_ __ 15 iunie, la București,
Campionatul Național de seniori: 
zilnic cîte două reuniuni, cu 
serii eliminatorii dimineață $1 
finale după-amiază, cu excepția 
probelor de 400 m mixt, 800 
m liber feminin, 1500 m liber 
masculin și a probelor de șta
fetă, care se dispută contracro- 
nometru. Joi sînt programate 
cursele de 200 fluture f+m,. 100 
bras 
4X100 
400 
m+f, 
liber i 
ture i 
liber 
f+m, 
1560 liber m, 4X100 mixt f+m.

f+m 200 liber f+m,
i liber f+m. Vineri : 

mixt m+f, 100 spate
400 liber m+f. Sîmbătă: 50 

m+f, 200 bras m+f, 100 flu- 
m+f, 200 spate m+f, 4X200 
m. Duminică î 100 liber 
200 mixt f+m, 800 liber f,

• Buzoienii s-au calificat in finala grupei
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TURNEUL IN FRANȚA
AL JUNIORILOR TRICOLORI
o-i fi 1-0 cu echipa țârii gazdă

selecționată de
U.E.F.A. '86,

I
I
I
I
I
I
Is-a impus ca fiind cel mai 

constant om de echipă (12 vic
torii ln 5 meciuri), urmat de 
R. Szabo (11 din 5), mult mai 
activ decît în prima zi a „In
ternaționalelor*. încă neconclu
dentă evoluția lui M. Popa 
(doar o victorie în meciul cu 
Ungaria), precum și cea a tai 
Saitoc. pe rare antrenorii n-au 
mai avut curajul (și îi înțele
gem !) de a-I utiliza ln parti
dele cu Ungaria și Cuba.

Rămîne ca spadasinii noștri 
fruntași, rare n-au fost la înăl
țimea acestui reușit festival al 
scrimei, să își etaleze întregul 
lor potențial — și, mai ales, să 
si—1 dozeze în mod adecvat — - 
la proximele concursuri inter- I 
naționale de anvergură : Cupa I 
Europei (Heidenheim), Turneul ■ 
Țărilor Socialiste (Budapesta) 
sL mai ales, la C.M. de seniori 
(Sofia). Fiindcă, după opinia 
noastră, lotul de spadă are su
ficiente disponibilități pentru a

I

I

I
feoe marele pas către o con- ■ 
stantă și valoroasă exprimare. I

BUZĂU, 35 (prin telefon). 
Surprinzător, la meciul Gloriei In 
Cupa Balcanică lntercluburi au 
asistat doar 8.000 de spectatori! 
Mulțl sînt supărațl de vinerea 
trecută, de la meciul cu A.S.A., 
dar acum vor regreta, pentru că 
echipa favorită și-a " 
palmares o frumoasă șl 
victorie Internațională, 
scor care nu mai lasă 
fel de dubiu. Prlntr-o 
să mobilizare, fotbaliștii 
au abordat returul cu 
ția albaneză avînd o prestație 
peste cele din debutul sezonu
lui. Au jucat timp de o oră bi
ne, eficace șl și-au depășit par
tenerii, la o diferență categorică, 
începutul de partidă a fost echi
librat. Mal mult, surprindeau 
Ieșirile rapide ale oaspeților șl 
tn tabăra Gloriei vreo 25 de mi
nute se făcea simțită crisparea, 
de unde multe pase greșite și 
puține faze de poartă. Mal mult, 
în min. . .................... ~
xecutată 
respins 
a reluat 
In min. 
la poarta oaspeților, cu 
Georgescu tn prlm-plan, dar de 
la 6 m a reluat eu capul ta 
bară. Apoi, în min. 35, gazdele 
au deschis scorul: Marco a exe
cutat o lovitură liberă din late
ral dreapta, cu boltă. DUDU 
GEORGESCU a plutit tn careu 
si a înscris eu capul de la 8 m. 
în min. 44, la centrarea tai 
Cramer, același Dudu Georgescu 
a reluat din nou cu capul șl 
portarul a deviat balonul tn 
bară. Pe contraatac, singur-sin- 
gurel. Lugl (un virf impetuos, 
dar prea nervos) s-a încurcat 
șl a ratat egalarea.

Primele minute ale reprizei se
cunde au arătat un oarecare e- 
chillbru tn teren, după care 
gazdele șl-au Intrat cu adevărat 
...tn mină șl au Început să do
mine cu autoritate, mal ales 
tactic, șl, în mln 56, o frumoa
să combinație Cramer — Tulpan 
a fost Încheiată de DUDU 
GEORGESCU, care a Înscris eu 
latul al doilea gol. Iar tn min. 
76, tabela s-a schimbat din nou: 
3—4. Gol rarisim înscris de 
TULPAN, care din lovitură li
beră de la 30 m a trimis fulge
rător balonul aproape de vlncla. 
tn min. 83, a Înscris Lugl, dar 
golul a fost anulat pentru eă 
Înaintea centrării balonul Ieșise 
ln afara terenului. A mal fost 
șl faza din min. 86, cu elimina
rea lui Stan (al doilea cartonaș 
galben pentru ținere de tricou), 
după care, tn min. 88, cu poar-

Înscris tn 
meritată 
la un 
nld un 
frumoa- 
buzoleni 

forma-

24, la lovitura liberă e- 
de Ragaml, Lazăr a

cu dificultate și Lugi 
peste poartă, din unghi.
25, prima fază fierbinte

Dudu

GLORIA 
VLLASNIA

Stadion Gloria ; teren 
timp frumos, soare, dar ___ ,
spectatori — circa 8 000. Șuturi : 
11—11 (pe poartă : 8—7). Cer
nere : 7—6. Au marcat : DUDU 
GEORGESCU (min. 35 și 50) și 
TULPAN (min. 76).

GLORIA : Lazăr — Comănescu, 
Mircea, FL. MARIN (tata. 67 
Stan), TULPAN — Șumulanschi, 
Balaur, TICA, CRAMER — DUDU 
GEORGESCU. Marcu (min. 53 
Profir).

VLLASNIA : XOXHA — Ze- 
nianl, Dedja, BILALI, Pashaj — 
Vukatana (min. 65 Thana), Briza, 
JERA, Lagja — Râgaml (min. 79 
Frakja), Lugi.

A arbitrat ta general bine 
Anton Vaslliev (Bulgaria); la li
nie: N. Dinescu și I. Crăciunescu 
(Rm. VBcea).

Cartonașe galbene : BILALI, 
STAN.

Cartonașe roșii : STAN.
•

ta goală, același Lugl a ratat 
golul. Șl astfel, Gloria Buzău 
realizează frumoasa vlcțorie la 
acest scor de forfait, pentru că 
a fost mal bună decît adversara 
sa la toate capitolele. Cum ln 
primul meci scorul a fost egal 
(0—0), formația buzolană s-a ca- 
Hfleat ta finala grupei.

Constantin ALEXF

3 (O 
o 
bu n ; 
vini ;

Prima 
juniori, 
care se 
mul ei ___
Campionatului European A —* 
partida derby cu formația simi
lară a Uniunii Sovietice, de la

• a 
un 
in 
la 
ni

se
cretar al Federației de Fotbal, 
conducătorul delegației noas
tre :

— Prima partidă s-a disputat 
la Chateau Roux, în 19 mar
tie, și a fost cîștigată de e- 
chipa națională de juniori a 
Franței cu 1—0. Golul a fost 
marcat de J. Dogan, în min. 54. 
Echipa noastră a jurat In ur
mătoarea 
Bejenaru, 
Pojar — 
(Mitici), 
Nuță, Stan (Jercălău). 
s-a adaptat mai greu la tere
nul dificil, avînd o primă re
priză modestă. După golul pri
mit, însă, băieții și-au revenit 
și, în min. 78, D. Sava a șutat 
In bară, ratînd o egalare pe 
care ar fi meritat-o. Au asistat 
circa 10 000 
au apreciat 
a juniorilor

Al doilea 
In 22 martie, la Vichy, și e- 
chipa noastră și-a dorit foarte 
mult revanșa, pe care a si 
obținut-o. datorită unui frumos

noastră
echipa 

pregătește pentru ulti- 
examen din cadrul

25 aprilie, în deplasare — 
efectuat, săptămîna trecută, 
turneu de două jocuri 
Franța. Iată amănunte de 
cele două partide, pe care 
Ie-a oferit Mihai Ionescu,

alcătuire : Prunea — 
Stroia, Gb. Popescu, 
Oloșuteanu, Chebac 

Sabău, D. Sava — 
Echipa

de spectatori, care 
evoluția din final 
noștri.
meci s-a disputat

gol marcat de 
rare, în min. 24. 
impecabil o lovitură liberă de 
la 20 m. Jocul s-a desfășurat 
și In continuare In favoarea 
echipei noastre, raite a ratai 
însă bune ocazii. După aceste 
ocazii, în min. 85 ar fi putut 
să fie... 1—1, însă portarul Șer
ban a apărat senzațional, lîngă 
bară, o lovitură de la 11 m I 
Imediat după acest penalty, 
mijlocașul Sabău a scăpat sin
gur cu portarul, dar a ratat 
un scor de 2—0. în acest al 
doilea meci, echipa noastră (în 
alcătuirea : Șerban — D. Pe
trescu, Sedecaru, Stroia, Po
jar — Oloșuteanu — înlocuit 
cu Bejenaru —, Gh. Popescu, 
D. Sava, Sabău — Nuță, Jer
călău) a demonstrat un plus 
de omogenitate în fața unui 
adversar mult mai robust. Iată 
și jucătorii remarcați : Șerban, 
Stroia, Jercălău, D. ~ 
Sabău, — cel mai 
toți. Așteptam mai 
Nuță, D. Sava si 
Consider util acest 
perspectiva pregătirilor pe rare 
lotul U.E.F.A. ’86 le efectuează 
în vederea ultimului meci pe 
care juniorii noștri îl mai au 
de susținut în grupa a 8-a pre
liminară a Campionatului Eu
ropean A. cel cu selecționata 
U.R.S.S.

Următoarele partide interna
ționale ale lotului : in 8 și 10 
aprilie, pe teren propriu, cu 
echipa similară a Republicii 
Democrate Germane. (L.D.)

Daniel Sava, 
a transformat

Petrescu și 
bun dintre 
mult de la 
Oloșuteanu. 
turneu în

SCOTIA - ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

„Mundialului mexican”. îmi 
pare rău că la acest meci nu 
pot participa internaționalii _ de 
la Steaua, care pregătesc semifi
nala cu Anaeriecnt, momentul de 
virf al acestei primăveri. în 
ceea ce privește echipa noas
tră, vom definitiva „n*-le 
doar înainte de joc. Din păca
te, Ungureanu, care a excelat 
în partida cu Sportul Studen
țesc, este indisponibil, suferind 
de. periostiiă. Nici echipa Sco
ției nu a fost comunicată, dar 
comentatorii de aici afirmă 
că... jubileul Dalglish va fi o- 
norai de cea mai bună forma
ție posibilă, meciul fiind in a- 
celași timp un moment-chele 
în pregătirea echipei scoțiene 
pentru Mexic*.
• Tot astăzi, la Baku, are loc 

partida dintre selecționatele o- 
limpice ale Uniunii Sovietice și 
României. Antrenorii C. Dră- 
gușin și T. Dima au la dispo
ziție un lot de 17 jucători. în- 
tîîntnea de astăzi a echipei o- 
limpioe a tării noastre este 
prima dintr-o serie de patru 
menite să asigure pregătirea ei 
pentru preliminariile J.O.

AP, LITORALUL ESTE 0 GAZDA OSPITALIERA
dispoziția tuturot 

întreprinderilor de 
te Nord ți Man- 
□ment, în aceasta 
! locuri în hoteluri

pentru tratament), 
ru odihnă) vă aș- 
12 sau 18 zile, cit 
irte, la prețuri a- 
'ziAurist, reprezen- 
t, 
al, tratamentul e- 
me este executat 
îizat în balneolo- 
»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

gie, iar cercetările au demonstrat că trata
mentul balnear al afecțiunilor reumatismale 
este la fel de eficace în această perioadă ca 
și în tot timpul anului.

Oaspeții beneficiază de multiple posibili
tăți de distracții, agrement ți excursii, precum 
și pentru practicarea sportului. In această 
perioadă, amatorii de înot au la dispoziție 
bazine acoperite/la Mamaia, Eforie Nord și 
Mangalia*

Prin gama largă de condiții naturale, prin 
înzestrarea tehnică ți tratamentele modeme 
aplicate Ia malul mării. Centrala O.N.T. „Li
toral” oferă în tot timpul anului condiții de 
refacere a sănătății dv.

I
I

• „PARCA AK FI O FINALA DE CUPA, așa 
de Indîrjit se joacă !“ exclama un spectator al 
meciului Sportul Studențesc — Universitatea 
Craiova. Așa șl era. Cele 90 de minute nu au 
avut o clipă de lâncezeală : angajament total, 
o mare ambiție ta fiecare dud, ca tatr-un joc 
decisiv. Așa cum le stă bine unor formații cu 
atițla jucători de prlm-plan al fotbalului nos
tru. • Arbitrul brașovean R. Petrescu a avut 
o misiune foarte grea. Tocmai de aceea am con
siderat că unele erori din deciziile sale trebuie 
apreciate șl ta funcție de dificultatea partidei, 
care a presupus o concentrare maximă. Unii 
socoteau — de pildă — că faultul Iul Munteanu 
n la Cămătaru presupunea cartonaș roșu (bucu- 
reșteanul mai primise unul galben), alții că 
eliminările dictate Împotriva Iul Bozeșan și Ungu
reanu puteau fi „soluționate* numai cu carto
nașe galbene. Opinia noastră rA mine aceea că ar
bitrul acestui (repetăm) meci foarte greu de con
dus s-a achitat ta ansamblu bine de difidla Iui 
sarcină. • „Șl ctad te gtadești că am străbătut 
o perioadă ctad nici nu știam dacă voi mal 
putea reveni pe gazon !*. Reflecția o făcea in
ternaționalul Clrțu, după partida din Regie. Da, 
el a trecut cu bine peste toate Încercările șl 
iată-1 tatr-o excelentă dispoziție de joc, oferind 
Iarăși Iubitorilor fotbalului acele momente de 
virtuozitate tehnică care ne plac atlt de mult.
• tn nota jocului din Regie, adică remarcabil, 
și programul editat de Sportul Studențesc (re
dactor responsabil Valentin Albuleseu). De o 
ținută grafică cu totul deosebită șl cu un con
ținut variat șl interesant, „la zl*, el merită șl 
sublinierile noastre din acest colț de pagină.
• „DACA N-AR FI FOST PICIORUL LUI P. 
PETRE am fi plecat la București cu un punct, 
ceea ce consider că ar fi fost echitabil — ne 
spunea, după meciul de la Bacău, antrenorul 
Victoriei, I. Nunweiller. Nu-1 acuz pe fun
dașul P. Petre — a continuat interlocutorul nos
tru — el avînd cele mai bune intenții : să de
gajeze balonul la șutul destul de slab expediat 
de Adolf. Cum și aceste situații fac parte din 
fotbal, a trebuit să părăsim terenul învinși*. • 
Victoria s-a apărat foarte bine ta partida de la 
Bacău cu Sport Club, marcajul șl dublajul fttnc- 
țlontad foarte bine. In schimb, nu același lucru 
se poate spune despre mijlocași și înaintași, 
ten ti și netaspirați • Mulțl spectatori ta tribu
nele stadionului „23 August* din Bacău, pre
zent! la meciul Sport Club — Victoria. Curios, 
insă, aproape nimeni nu și-a Încurajat echipa 
favorită ta tentativa el de a clștiga partida • 
Penurie de ocazii de gol în timpul meciului 
S.C. Bacău — Victoria. Trei de partea băcăua
nilor, una de partea bucureștenilor. Extrem de 
puțin pentru tin meci de Divizia „A*, • ÎNA
INTEA MECIULUI DE LA TIMIȘOARA, Horia 
Clugudean, noul vicepreședinte retribuit al lui 
„Poli*, ne spunea că, acum, fiecare meci dis
putat acasă a devenit foarte dificil pentru stu
dent i, deoarece toți adversarii lși Iau măsuri su
plimentare pentru a bara drumul spre gol. La 
sflrșitul partidei cu Petrolul Ploiești s-a văzut 
că el a avut dreptate. Oaspeții au făcut un 
marcaj sever tot timpul, nepermițînd timișore
nilor să se apropie de poarta lui Jipa. De altfel, 
unicul gol a fost marcat de Șulea, de la apro
ximativ 30 de metri ! • în pauză șl după ter
minarea jocului la Timișoara, unele persoane

din grupul care a însoțit echipa Petrolul au 
contestat Înregistrarea timpului de joc. Ele sus
țineau că arbitrul a prelungit jocul cu două 
minute ta prima repriză șl că la sfirșit nu a 
cronometrat tacă două minute, deși conducăto
rul partidei anunțase acest lucru. Se pare că 
persoanele respective au uitat că regulamentul 
prevede faptul că tlmpill se măsoară numai 
după ceasul arbitrului de oentru. Indiferent 
marca... • REPUTATUL ȘLEFUITOR DE TA
LENTE Leonte Ianovschi a împlinit 60 de ani. 
Cu recunoscuta-1 modestie, nd s-a adresat sîm- 
bătă la Oradea -. „Aș merita și eu un rînd la 
ziar ?“. Ii răspundem exact harnicului și pa
sionatului antrenor piteștean: ce cadou mai fru
mos poate fi decît cel 56 de jucători lansați 
de dumneavoastră pe prima scenă 7 De aseme
nea, la tradiționala urare ti dorim să pună sem
nul egal Intre numărul anilor și... numărul di
vizionarilor „A* crescuți • Bucuros de victoria 
echipei sale, mijlocașul piteștean Toma ne spu
nea : „Numai In piela jucătorilor orădeni să nu 
fi!*. E și aceasta o formă de falr-play. 
• IN MECIUL DE LA BRAȘOV cu Universi
tatea Cluj-Napoca, trei absențe la F.C.M. : 
Bența (abia scosese mina din gips), Barba 
(traumatizat psihic, de golurile primite la Cor- 
vinul, a fost înlocuit cu Șanta) șl Țălnar ((n-a 
vrut să intre ln ultimele 15 minute dta meciul 
anterior șl a ajuns... titular la tineret. Disci
plinar). • în brigada de arbitri, alături de C. 
Gheorghe (Suceava), un tușier tot sucevean : 
Gh. Pop, debutant" ta „A* (36 ani, fost portar la 
Politehnica Iași) • Tușierul Ș. Necșulescu : 
„Șoarece a căzut la un moment dat ln eareu. 
Imediat a ridicat mina pentru a arăta că vina 
este a luL Frumos...*- • La sediul clubului 
brașovean un panou mare pe care stat trecute 
cartonașele galbene șl roșii primite. Fie ca ta 
retur să rămînă imaculat! • La sfirșit, Costică 
ștefănescu se ridică de pe banca antrenorilor.
- ---- și acolo 7“ II întrebăm. .„Uff,

foarte, foarte greu !“ • CON-
________ Ne obișnuisem cu jocul... tare a! 
lui Bumbescu și eu ...eleganța ta joc a lu! 
Belodedici. El bine, ta partida de duminică i-am 
descoperit pe cel doi jucători ta ipostaze con
trarii : Bumbescu a jucat foarte corect, motiv 
pentru care a și fost evidențiat, ta timp ce 
Belodedici, mal puțin sigur pe el, a avut o in
trare atlt de dură asupra lui Bălăci, tacit fos
tul cratovean abia a mai putut să joace ta con
tinuare, motiv pentru care pe llberoul Stelei nu 
l-am trecut ta formație cu litere mari. • Foarte 
exactă prezentarea informațiilor la stația sta
dionului din Ghencea. Pînă și antrenorii și 
conducătorii echipei Anderlecht — veniți să-i 
vadă Ia lucru pe stelișli — au primit, pe... limba 
lor, schimbările făcute de antrenorii campioanei 
noastre. Dar, povestea cu taneratul la mal : 
persiflarea celor de la F.C. Olt, ctad aceștia 
... făcură Șl ei ultima Înlocuire. • Bun jocul 
lui Die Bălăci in primele 30 de minute. A avut 
și un număr special, căruia l-a căzut „vic
timă* Tudorel Stoica. Balad a jucat însă prea 
mult pentru el șl mal puțin pentru F.C. Olt. • 
cel mai bun jucător al oaspeților a fost de de
parte Minea — foarte tehnic și foarte sigur in 
intervenții — fost jucător al Stelei, crescut ta 
pepiniera clubului bucureștean.

„E greu 
răspunde, 
TRAS TE.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 26 
martie, va avea loc in București, 
ta sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
15,50. Transmiterea desfășurării 
tragerii se va face la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, de asemenea, Ia ora 18,55 
pe programul n, Ia ora 23 pe 
programul I, precum și mlîne, 
Joi — reluarea lor —, la ora 8,55, 
tot pe programul I.

■ ASTAZI șl MIINE, ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită LOTO de 
vineri 28 martie. Jucațl din vre
me numerele dv. preferate!

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 23 MAR
TIE : cat. 1 
variante 25% a « ioj iei, *-<••• - 
(11 rezultate): 10 variante 100% 
a 9 596 lei și "*----
a 2 399 lei; cat.

(12 rezultate): 2
37 183 lei; cat. 2
146 variante 26% 

______ ___ ____ 3 (10 rezultate): 
76 variante 100% a 1 400 ld și 
1 820 variante 25% a 350 lei.

Participantul Alexandru Donca 
din Bata Mare, realiztad două 
variante cu 12 rezultate (cat. 1) 
pe același buletin, poate opta 
pentru un autoturism „DACIA 
1300* și diferența tn numerar.

Cefialți t> dștlgători obțin fie
care cite 37 183 lei șl suite de 
premiu de alte categorii.

CURS PENTRU ARBITRI
în organizarea Consiliului 

Municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport va 
avea loc, în perioada 31 
martie — 30 iunie a.c., un 
curs pentru arbitri de fot
bal. La acest curs vor putea 
participa tineri pînă la 30 
de ani.

înscrieri se mai primesc 
miercuri 26 martie și vineri 
28 martie, între orele 16—18, 
la sediul C.M.B.E.F.S.. din 
Piața Amzei.



Joi incep, la Stuttgart

„MONDIALELE" DE SCRIMĂ PENTRU TINERET

La Campionatul Mondial de hochei -grupa C

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
ARE O COMPORTARE BUNĂ

PUIGCERDA. 25 (prin tele
fon). Așa cum am transmis 
luni seara la închiderea edi
ției. echipa de hochei a Româ
niei a obținut a doua victorie 
la Campionatul Mondial. — 
grupa C, întrecînd cu 5—1 
(3—0. 0—1. 2—0) puternica for
mație a Danemarcei. Au mar
cat Sofron (min. 3). Cazacu 
(11), Daia (20), Chirițâ (47) și 
Bălăucă (59). respectiv Jensen 
(31).

Echipa Danemarcei este deo
sebit de bătăioasă, are jucători 
bine clădiți, cu o foarte bună 
pregătire fizică și practică un 
ioc obstructionist, dur chiar 
(după meci, medicul echipei 
noastre, dr. C. Ionescu, a avut 
mult de lucru...). Ei s-au bătut 
oentru fiecare puc și in fiecare 
fază, mai, ales în repriza a 
doua, cînd — cu un presing 
activ — au dominat și au în
scris un punct. Numai unul, 
pentru că portarul Netedu a 
apărat foarte bine nu mai pu
țin de 20 de pucuri pe spațiul 
porții ! Alături de Netedu s-au 
evidențiat jucătorii din „vechea 
gardă", care au dus greul jocu
rilor de pînă atum, reconfir- 
mînd valoarea și bogata lor 
experiență internațională. De 
altfel, tocmai veteranii echi
pei, alcătuind prima linie, au 
marcat 10 din cele 18 goluri 
înscrise în cele două meciuri : 
Cazacu 4, E. Antal 3. Bălăucă 
2 și Tureanu 1.

Pe ansamblul celor două 
partide putem afirma că repre
zentativa României a dovedit 
o pregătire superioară adver
sarilor. o mai mare experiență 
și capacitatea de a trece peste 
momentele dificile. printr-o 
mobilizare bună și spirit co
lectiv.

Azi (n.r. marți) e zi de 
pauză, iar miercuri partida 
România — Spania va încheia 
programul, după miezul nopții.

In ceea ce privește desfășu
rarea celorlalte meciuri, se re
marcă scorurile mari (peste 12 
goluri pe meci), victoriile de
tașate ale echipei R. P. Chi
neze, succesul formației R.P.D. 
Coreene asupra Ungariei și e- 
voluția foarte bună a repre
zentativei Norvegiei.

ALTE REZULTATE, seria I : 
Norvegia — Spania 18—3 (4—0,

„CENTURA DE
(Urmare din pag. 1)

tivul turc. Aoesta a încercat să 
puncteze dintr-o permanentă de
fensivă, dar Pascariu a evitat a- 
tent cu „pas înapoi", revenind 
rapid In atac. Nici o problemă 
pentru juriu In acordarea deci
ziei : Învingător Pascariu, 5—0. 
La această categorie, pană, cea 
mal rapidă victorie a obțlnut-o 
Marian Dumitrescu. Nu trecuseră 
decît un minut șl 25 de secunde 
de la primul gong al IntUnlrll 
sale ou Imad Kasuva (Siria) și 
pugllistul sirian era k.o. ! Mult 
mai slab pregătit dectt ar fi 
fost necesar pentru o astfel de 
competiție, pugllistul din Med
gidia. Regep Nedim, a cedat ca- 
tegorio, cu un 0—5 clar, în fața 
boxerului bulgar Dimiter Slavcev.

Meciurile pugiliștllor de la ca
tegoria mijlocie mică au avut 
dramatismul lor. tn primul, fos
tul nostru campion Nicolae Mo- 
trogan a început destul de „li
niștit" confruntarea cu sportivul 
soviet!. Victor Svaclka, dar după 
două minute și-a dat seama că 
adversarul sâu lovește foarte pu
ternic și din toate pozițiile. în 
rundul secund, Motrogan a răs
puns ceva mai hoțărît la lovitu
rile lui Svaclka. dar ultimul s-a 
dovedit mai puternic. La începu
tul reprizei a treia, antrenorul 
Iul Motrogan a anunțat că ele
vul său a abandonat luptă. în- 
tHnire palpitantă între Marian 
Gavrilă șl iugoslavul Radomir 
Trifunovici. Românul a avut o 
primă repriză în care a dominat 
prin precizia loviturilor directe, 
expediate cu ambele brațe. Tri
funovici a răspuns destul de 
Șters și Gavrilă acumula în con-’ 
tinuare puncte, tn ultimul rund 
a a expediat o lovitură la sto- 
liiac în urma căreia Trifunovici- 
® încercat să simuleze lovitură 
joasă, dar arbitrul de ring Du
mitri» Banetu nu s-a lăsat păcă-

8—1, 6—2), Coreea de Sud — 
Norvegia 1—11 (1—3. 0—2,
0—6) ; seria a U-a : R. P. Chi
neză — Australia 15—0 (8—0,
4—0, 5—0), Ungaria — R.P.D. 
Coreeană 2—4 (2—2, 0—2, 
0—0) !, Australia — Ungaria 
3—11 (0—4, 1—5, 2—2), R. P 
Chineză — Bulgaria 9—1 (6—0, 
2—1, 1—0).

CLASAMENTE, seria I : 1. 
România 4 p, 2. Norvegia 4 
3. Danemarca 0, 4. Spania 0,
5. Coreea de Sud 0 ; seria a 
II-a : 1. R. P. Chineză 4 p, 2. 
R.P.D. Coreeană 2, 3. Ungaria 
2, 4. Bulgaria 0, 5. Austra
lia 0.

Mircea TUDORAN

CANADA. 500 de sportivi din 
30 de țări și-au anunțat partici
parea la ediția din acest an a 
Campionatelor Mondiale de ca- 
iac-canoe. Loc de desfășurare a 
fost ales, bineînțeles, canalul din 
Insula Nâtre Dame, aceeași pistă 
care a găzduit și competiția o- 
limpică din 1976.

U.B.S.S. tn programul Sparta- 
chia-lel de vară a popoarelor 
din U.R.S.S., ale cărei finale se 
vor disputa în perioada Iunie — 
septembrie, figurează 37 de dis
cipline. Printre acestea stnt u- 
nele sporturi populare în 
U.R.S.S.. ca șahul și luptele 
sambo, dar șl prezențe inedite: 
badmlntonul și schiul nautic.

R. p. CHINEZA. Frații GengtMia 
șl Genchen Yan (26 și, respectiv. 

28 de ani) s-au hotărît și ei să 
stabilească un record, care sur
prinde atlt prin valoarea In si
ne. cit șl prin traseul ales. Cel 
dai au alergat 6600 km de-a lun
gul Zidului chinezesc, In 136 de 
zile, parcurgînd zilnic cel puțin 
distanța unei probe clasice de 
maraton (42.195 km). Performerii 
au avut Insă și o însoțitoare. — 
sora lor, Llping Yan — care le-a 
asigurat hrană, parcurgînd șl ea 
aceeași distanță, dar pe bicicletă.

S. U.A. Fotbalul american a clș- 
tigat mult teren dincolo de 
Ocean, unde primul loc — din 
punct de vedere al popularității 
— 11 ocupă base-ball-ul. Pentru 
a-1 spori aria de practicare și 
pe alte continente forurile de re-

AUR“ LA BOX
lit și l-a numărat pe iugoslav 
pînă la 10. consfințind victoria 
prin k.o. a lui Gavrilă.

Meci dramatic in ultima par
tidă a acestei categorii. Cornel 
Lihăceanc și bulgarul Kraliu 
Doinov și-au împărțit lovituri cît 
pentru patru meciuri. Iăsind la 
o parte orice mijloc de apărare. 
Pe fondul încercărilor ambilor 
pugiliști de a tranșa victoria, 
Doinov a primit două avertis
mente pentru box neregulamen
tar șl, astfel, Cornel Lihăceanu 
a realizat o victorie acordată In 
unanimitate» de arbitrii-judecă- 
torl.

In gala de seară, numeroasa 
asistență a aplaudat entuziasmată 
evoluția campionului mondial al 
categoriei semimuscă Ivailo Ma
rino? (Bulgaria). în meciul săy 
cu sovieticul Alexandr Kirilovici, 
sportivul din Balcani a făcut o 
adevărată demonstrație de scrimă 
pugilistică. Boxerul sovietic a 
opus o dîrză rezistență valorosu
lui său adversar, dar a trebuit 
să se recunoască învins în fața 
unul boxer de excepție. Meciul 
lor s-a încheiat în aplauzele 
întregii săli, exemplu de box 
tehnic, arbitrul de ring Ștefan 
Munteanu nefiind obligat să 
intervină în lupta, corectă, a 
celor doi.

în cadrul categoriei ușoară, 
o altă partidă de excepție I Vio
rel Mihăilă (România) — Svetan 
Tudorov (Bulgaria), aceștia au 
oferit o confruntare cum rar 
se poate vedea. Ambii, pugiliști 
s-au angrenat încă după primul 
gong la un schimb nă praznic 
de lovituri, în care k.o-ul a fost 
în permanență pe lîngă cei doi 
sportivi. Am asistat la o încleș
tare dramatică, pe muchie de 
cuțit. Misiune grea pentru arbî- 
trii-judecători, care l-au * văzut* 
cîștigător pe Tudorov, cu 3—2.

• 10 sportivi români
Stuttgart, capitala landului 

Baden- Wiirtenberg, găzduiește 
începînd de mîine și pînă lu
nea viitoare ediția 1986 a Cam
pionatelor Mondiale de scrimă 
pentru tineret. Locul de desfă
șurare — „Hans Martin Schle- 
yer Halle", sală unde, de-a 
lungul ultimilor ani, s-au des
fășurat multe întreceri sportive 
de rezonantă continentală și 
mondială.

Pe cele 16 planșe instalate 
în sala principală — unde In 
tribune pot lua loc aproxima
tiv 3 000 de spectatori — vor 
intra în competiție, pe rînd, 
sabrerii, floretiștii, floretistde 
și spadasinii, cei mai buni din
tre ei — după ce au trecut de 

sort americane (fotbalul ameri
can este asemănător jocului de 
rugby, foarte dur, motiv pen
tru care regulamentul prevede 
purtarea obligatorie a căștilor de 
protecție, coliere, umerare etc.) 
încearcă să-i mărească populari
tatea. Bunăoară, în cursul aces
tei veri, celebrul stadion londo
nez Wembley va fi, după toate 
probabilitățile, gazda unui meci 
amical de fotbal american, între 
finalistele campionatului nord-a- 
merican: Chicago Bears (dețină
toarea titlului) și Dallas Cow
boys.

DANEMARCA. Badmintonul, 
sport de origine sud-asiatică, a 
cunoscut în ultimul timp o răs- 
pîndire foarte mare. Asemănător 
tenisului, ca probe de concurs 
(simplu și dublu), dar șl voleiu
lui, ca marcare a terenului și 
a fileului înalt de la mijlocul 
suprafeței de joc. Se joacă sis
tem „cel mai bun din 3*. setul 
încheindu-se la 15 (masculin) șl 
la 11 (feminin), cu prelungiri 
pînă la două puncte diferență 
în caz de egalitate. Numeroșii 
adepți pe care l-a cîștlgat acest 
sport a determinat Federația In
ternațională de Badminton (în
ființată Ia Londra în 1932) să 
organizeze un campionat mondi
al. Ca recunoaștere a răspîndî- 
rii sale largi, badmintonul va 
debuta, la J.O. din 1992. în ulti
mul concurs internațional — de 
Ia Copenhaga —, sportivul da
nez Morten Frost a cîștlgat fina
la cu coechipierul său Torben 
Carlsen, 15—5, 15—5, iar la fe
minin, Qian Ping (R.P. Chineză) 
a dispus în finală cu 11—I, 11—7 
de Hwang Hye Young (Coreea 
de Sud).

REZULTATE TEHNICE
Pană : C. Pascariu (Româ

nia) b.p. A. Celekiz (Turcia),
D. Slavcev (Bulgaria) b.p. R. 
Nedim (România), C. Stancu 
(România) b.p. F. E. Mendoza 
(Cuba), M. Dumitrescu (Ro
mânia j b.k.o. 1 I. Kasuva (Si
ria) ; mijlocie mică : V. Sva- 
cika (U.R.S.S.) b.ab. 3 N. 
Motrogan (România), M. Ga- 
vrilă (România) b.k.o. 3 R. 
Trifunovici (Iugoslavia), C. 
Lihăceanu (România) b.p. K. 
Doinov (Bulgaria) ; grea : s. 
Rusinov (Bulgaria) b.p. Gh. 
Mihai (România), Gh. Preda 
(România) b.ab. 2 M. Selman 
(Siria), R. B. Mendez (Cuba) 
b. ab. 2 I. Neculai (România), 
I. Corbu (România) b.k.o. 2 I. 
Kasar (Siria); semimuscă:
E. P. Martinez (Cuba) b.p. D. 
Șchiopu (România), M. Gin- 
dac (România) b.p. B. Maha- 
irl (Siria), I. Marinov (Bulga
ria) b.p. Al. Kirilovici 
(U.R.S.S.), Z. Zejenojdov 
(R. P. Mongolă) b.p. S. Pe
trescu (România); cocoș: z. 
Amarșargal (R. P. Mongolă) 
b.p. I. Lavrente (România), 
C. Amer (Turcia) b.ab. R. 
Mîndruță (România), Al. 
Hristov (Bulgaria) b.p. R. 
Nistor (România); ușoară: D. 
Nicolae (România) b.p. M. 
David (România), VI. Riumin 
(U.R.S.S.) b.p. FI. Țîrcomnicu 
(România). V. Mihăilă (Româ
nia) b.p. T. Tudorov (Bulga
ria) A. Kusa. (Siria) b.k.o. 3 
M. Pîrvu (România); mijlocie: 
C. Lufti (Turcia) b.p. N. Cre- 
țu (România). V. Florian (Ro
mânia) b.k.o. 1 N. Bunar 
(Siria).

Dar juriul competiției a dat de
cizia justă, după realitatea din 
ring și a deGis ca învingător să 
fie Viorel Mihăilă, decizie a- 
plaudată îndelung de spectatori.

pe listele de concurs
întrecerile preliminare — ali- 
niindu-se in finala de 8 a 
fiecărei arme, cu speranța de 
a urca pe podiumul de pre
miere. Printre aceștia se vor 
afla si 10 tineri scrimeri ro
mâni : Reka Lazar, Georgeta 
Beca si Claudia Grigorescu 
(floretă fete), Romieă Molea și 
Vasile Costa (floretă băieți), 
Dan Costache, Dan Găureanu 
și Atila Papp (sabie). Adrian 
Pop si Radu Milrăchioiu 
(spadă), sub îndrumarea antre
norilor Șerban Vlad, Iuliu Falb 
ji Alexandru Nilca. Doi dintre 
reprezentanții noștri, prezenți 
și la ediția precedentă a Cam
pionatelor Mondiale de tineret, 
de la Arnhem (Olanda), Reka 
Lazar și Romieă Molea, au a- 
vut acolo o frumoasă compor
tare, tînăra noastră floretistă 
obținînd medalia de argint, iar 
colegul de armă calificîndu-se 
in finală, fiind, apoi, la un pas 
(locul 4) de podium. Să sperăm 
că acum ei vor urca In ierar
hia mondială, după cum si cei
lalți component! ai lotului 
României se vor strădui să e- 
voîueze cu deplină dăruire și 
responsabilitate pentru o cla
sare superioară.

Campionatele vor debuta, joi. 
cu întrecerile preliminarii la 
sabie, cu finala vineri seara. 
Sîmbătă — finala floretiștiloir. 
duminică — cea a floretistelor, 
iar Tund după-amiază spada
sinii vor încheia ediția 1986. 
„Mondialele* de tineret au în 
program numai probe indivi
duale, flecare țară participantă 
avind dreptul să înscrie la fie
care armă maximum trei concu
rent!.

Paul SLAVESCU

Gap (Franța), in cadrul grupei 
C a Campionatului Mondial de 
hochei juniori : Franța — Dane
marca 4—4, Marea Britanie — 
R. P. Chineză 6—4, Ungaria — 
Belgia 6—5. In clasament, după 
trei etape, conduce Franța cu 
5 p, urmată de Danemarca și 
Marea Britanie cu cîte 4 p.

Eindhoven (Olanda). Campio
natul Mondial de hochei grupa 
B : Elveția — Austria 4—3 (2—1. 
2—6, 0—2), Italia — Japonia 1—0 
(1—0, 0—0, 0—0). Rezultatele ce
lorlalte meciuri, de marți. Fran
ța — Iugoslavia (foarte Impor
tant pentru situația de retrogra
dare) șl Olanda — R. D. Ger
mană nu ne-au parvenit ptnă la 
Închiderea ediției. în orice caz, 
se consideră că Elveția are de 
pe acum prima șansă de a pro-

OTBAL I
-meriaioMel

NUMEROASE MECIURI 
INTERNAȚIONALE 

AMICALE
Astăzi au loc mai multe jocuri 

amicale. în afara partidei de la 
Glasgow, dintre selecționatele 
Scoției și României, au loc și 
alte întîlnîri interesante : Fran
ța — Argentina î U.R.S.S. — 
Anglia, Irlanda — Țara Galilor. 
Irlanda de Nord — Danemarca. 
Italia — Austria.

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 27). Vltoșa — 

Cemof More 3—1, Pirin — Spar
tak Pleven 3—1 Sliven — Beroe 
Stara Zagora 0—0, Dunav — E- 
tăr 0—2 ; Lokomotiv Plovdiv — 
Vrața 2—1, Akademik — Loko
motiv Sofia 2—0, Spartak Var
na — Sredeț 1—1, Slavia — Tra- 
kia Plovdiv 3—1. Pe primele 
locuri : Beroe 37 p, Trakia și 
Slavia cu cîte 35 p ; pe ulti
mele : 14. Pirin 18 p, 15. Du
nav 16 p, 16. Spartak Pleven 15 p.

U.B.S.S. (et 4). Zenit — Cer- 
nomoreț 0—1 !, Harkov — Spar
tak 0—0, Alma Ata — Kutaisi 
1—0, Donețk — Dinamc Mosco-

SĂRITORII ROMÂNI -

PRINTRE fMHȘil 
JNÎimilMALHir POLONIEI

Participind la Campionatele 
Internaționale de sărituri în 
apă ale Poloniei, tinerii noștri 
reprezentanți au avut o com
portare meritorie, aflîndu-sa 
printre fruntașii concursului, la 
care au mai luat parte sportivi 
din Cehoslovacia. Elveția, R.D. 
Germană, Olanda șl Polonia. 
La platformă, Andreea Drago- 
mir s-a situat pe locul 2, în 
timp ce Liana Patac și Adrian 
Cherciu au ocupat locurile 3 
și, respectiv, 4. La trambulină 
3 m. Nicolae Lepăduș s-a cla
sat pe locul 4.

TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • La Hertogenboscb 

(Olanda) a avut loc finala „Cu
pei Mondiale4* la dresaj: 1. Ana 
Grette Jensen (Danemarca) 50 p, 
2. Christopher Pârtie (M. Brita
nie) 33,5 p, 3. Christine Stuck- 
lebergen (Elveția) 33 p. Concurs 
de calificare pentru finala „Cu
pei Mondiale1* la obstacole: 1, 
Paul Schockembhle (R.F.G.) 0 p 
34,67 s, 2. Pierre Durand (Fran
ța) • p 41,65 s.

HALTERE • „Cupa Panonla**, 
la Budapesta: cat. 52 kg — Wand 
Huanbln (R.P. Chineză) 237,5 kg, 
cat. 56 kg — He Jingiang (R.P. 
Chineză) 282,5 kg, cat. 60 kg — Sa- 
lamanov (Bulgaria) 315 kg, cat. 67,5 
kg — Petrov (Bulgaria) 317,5 kg, 
cat. 90 kg — Balazsfi (Ungaria) 
376 kg, cat. 100 kg — Balaev 
(U.R.S.S.) 405 kg.

POLO PE APA * Turneul de 
la Budapesta s-a încheiat cu 
succesul formației lug Dubrov
nik, care a dispus de BSVC Bu
dapesta cu 10—8 (3—1, 3—3, 3—2, 
1—2) în finala pentru locul 1. 
Pentru locul 3, Franța — Snan- 
dau Berlinul Occ. 11—10 (2—2,
5- 2, 2—3 2—3).

TENIS O .,Maștera"-ul feminin 
de la New York a revenit, pen
tru a treia oară consecutiv, Mar- 
tinei Navratilova, care a dispus 
cu 6—2, 6—0, 3—6, 6—1 de Hana 
Mandlikova (pentru locul 3 
Steffi Graf — Chris Evert-Lloyd, 
neprezentare!). în semifinale: 
Mandlikova — Evert-Lloyd 6—3. 
7—5, Navratilova — Graf 6—2,
6— 2 a Turnee pentru Marele
Premiu, la Fort Myers (S.U.A.T: 
Lendl — Connors 6—2, 6—0: la 
Bruxelles: Wilander — Dyke
6—2, 6—3.

mova în grupa A a Campiona
tului Mondial.

Elliott Lake (Canada). Pe pa
tinoarul din localitate s-a des
fășurat meciul amical dintre e- 
chipa olimpică a Canadei și Se
lecționata cluburilor sovietice. 
Gazdele au cîștigat cu 4—3 (1—0, 
2—3, 1—0).

Rovaniemi (Finlanda). Cursa de 
schi fond pe 30 km a fost cîș- 
tigată de Kari Ristanen (Finlan
da) cu 1.28:25. Al doilea s-a clasat 
cîștigătorul din acest an al Cu
pei Mondiale, suedezul Gunde 
Svan cu 1.29:41.

Meldal (Norvegia). Concurs de 
sărituri de pe trambulina de 
90 m. Norvegianul Jan Erik 
Troeen a avut sărituri de 98.5 m 
+ 107 m șl totalizînd 214,7 p s-a 
clasat pe primul loc.

va 1—0, Vilnius — Dniepr 0—0, 
Dinamo Kiev — Baku 1—0, Di
namo Minsk — Erevan 0—0. Di
namo Tbilisi — Torpedo Mos
cova 2—0. Pe primele locuri : 
Cernomoreț și Dinamo Tbilisi cu 
cîte 6 p ; pe ultimele : 15. Ku
taisi 2 p. 16. Harkov 1 p.

R. D. GERMANA (et. 18). F. C. 
Karl-Marx-Stadt — Dynamo Dres- 
da 3—1, Lokomotive Leipzig — 
Dynamo Berlin 1—1. Rostock — 
Brandenburg 1—2. Magdeburg — 
Erfurt 0—0, Aue — Zwickau (a- 
mînat), Union Berlin — Frank-' 
furt/O. 2—0, Riesa — Jena I—0. 
Pe primele locuri : Dynamo Ber
lin 2ff p, Dynamo Dresda 20 p 
(17 j) ; pe ultimele : 13. Rostock 
13 p (18 j). 14. Zwickau 9 p (16 j).

SCOȚIA (et. 31). Aberdeen —
F. C. Dundee 0—0. Clydebank — 
St. Mirren 0—2. Dundee Utd. — 
Motherwell 4—0, Hibernian — 
Midlothian 1—2, Rangers — Cel
tic 4—4. Pe primele locuri : Mid
lothian 41 p (30 j), Dundee Utd. 
38 p (29 j), Aberdeen 36 p (29 j) ; 
pe ultimele : 9. Motherwell 17 p 
(28 j), 10. Clydebank 16 p (.30 j).

IUGOSLAVIA (et. ?3). Vinko- 
vici — Tuzla 1—1. Zenita — 
O.F.K. 3—0, Novi Sad — Steaua 
Roșie 4—1 !. Partizan — Skoplje 
2—1, Osijek — Titograd 4—L Sa
rajevo — Pristina 3—1. Rijeka — 
Zeleznicear 0—0. Dinamo Zagreb 
— Split 1-1. Velez — Niksici 1—0. 
Pe primele locuri : Partizan 31 p. 
Steaua Roșie 29 n Velez 27 n ; 
pe ultimele : 17. Titograd 15 p, 
18. Nori Sad 13 p.
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