
„Centura de Aur“ la box

DISPUTE D1RIE, SPECTACULOASE 
SI ÎN OALA DE IERI

# M. Gîndac și I. Marinov, ap'-udați la scena deschisă 
• Astăzi, de la ora 17,30, ultimele semifinale

Ieri, intr-o gală de Interes, pe 
ringul de la Palatul Sporturilor 
și Culturii, au fost desemnați 12 
dintre cel 24 de sportivi care, 
duminică dimineață, de la ora 
10, vor lupta pentru primul loc

categoria semlușoară. Ion Cernat 
*1 Petrlcă Stolu, și de „mijlociul" 
cubanez J.E. Hern-.ndez.

Cel dinții spo. / calificat In 
finale a fost desemnat In ur
ma partidei „semlmuștelor" Kmi-

Proletari din toate țările, uniti-vS ț

Foloslnd cu abilitate avantajul alonjei, M. Gîndac (stingă) a stopat 
adesea atacurile cubanezului E. Martinez Foto: lorgu BĂNICA
pe podiumul celei de a XV-a e- 
diții a turneului internațional de 
box „Centura de Aur". Din pă
cate. maratonul pugilistic care a 
luat startul luni, a Început să 
lase. . . urme. Trei dintre spor
tivii calificați In semifinalele 
de joi nu au mai putut continua 
cursa, fiind accidentați. Este vor
ba de reprezentanții noștri la

lio Martinez (Cuba) — Marian 
Gindac. Cei doi sportivi au por
nit la luptă etallnd, Încă din 
primele secunde, veleități de

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

PROGRAMUL SEMIFINALEI A ll-a, ora 17,30
Muscă : FI. Manea (România) — Cr. Morea (România) 

N. lancu (România) — K. Ciolakov (Bulgaria) 
Pană : N. Talpoș (România) — S. Ganbaatur (R. P. Mongolă) 

C. Pascariu (România) — C. Stancu (România) 
Ușoară : R. F. Fonseca (Cuba) *— B. Abadjev (Bulgaria)

VI. Riumin (U.R.S.S.) — V. Mihăilă (România) 
Mijlocie mică : D. Lugigan (Rom.) — N. Ciobanu (Rom.)

V. Svacika (U.R.S.S.) — M. Gavrilă (România) 
Semigrea : L. Rodriguez (Cuba) — F. Pamfil (România)

M. Marcu (România) — D. Senciuc (România) 
Supergrea : D. Răoaru (România) — S. Mahmud (Siria)

T. Pîrjol (România) — Al. Lukstta (U.R.S.S.)
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MfCIURItt ROMÂNIA - ITALIA Șl II. 0. S. S. - IIIANJA
OLSEMNEAZĂ, AZI, EINALISTEEE EHfJMOASEI ÎNTOECERI
• Alte două partide pentru locurile 5-8 • Formația 

Portugaliei - protagonista grupei B
Turneul F.I.K.A. pentru Juniori programează azi lntil-

nirl foarte importante: România — Italia (Parcul Copi
lului, ora 15) și Franța — U.R.S.S. (Stadion Voința, ora 
ÎS). învingătoarele din aceste meciuri — semifinale — 
urmind a-și disputa duminică cununa cu lauri.

Charles Durand (Franța), președintele Co
misiei Tehnice a F.I.R.A. : „Românii asigură 
Turneului F.I.R.A. o organizare fără cusur. Am 
verificat personal condițiile de cazare, de masă, 
de joc și am rămas foarte satisfăcut. Pot spu
ne, în numele tuturor participanților, mulțu
mesc!“.

Tot azi, de la ora 10, pentru locurile 5—8: Spania — 
Polonia (Stadion Steaua) și R.F.G. — Belgia (Stadion 
Gloria).

PORTUGALIA — ELVEȚIA 
50—3 (24—3). Cei care au anti
cipat o partidă echilibrată au 
fost descumpăniți, pentru că 
meciul s-a aflat permanent la 
discreția ibericilor, net supe
riori pe planul concepției de 
joc și al pregătirii fizice. Cu o 
evoluție spectaculoasă, cu mul
te baloane la mină (mai bine 
de două treimi din durata par
tidei), jucătorii portughezi au 
reușit să înscrie nu mai puțin 
de zece eseuri — în ordinea S. 
Pereira, R. Pereira, Fonseca, 
Mira, Changa, Pires, Ortez, F. 
Pereira, Worlhmann 2, dintre 
care cinci transformate de 
Garcia. Elvețienii s-au prezen-

0 PREMISA PENTRU NOI PERFORMANȚE"
'tdacția întreabă k 
federațiile răpună

- afirmă secretarul responsabil al 
Motociclism, CORNELIU VOICULEȘCUF. R

tat sub așteptări, 
după frumoasa lor 
evoluție de marți. 
După transforma
rea loviturii de pe
deapsă de către 
Pforncr, chiar în 
primele minute de 
joc, ei au 
pas cu pas, chiar 
Si pe 
unde pachetul lor. 
superior cu aproa
pe 100 de kg, pro
mitea să ofere 
mult mai mult. în 
plus, același Pfor- 
ner a ratat cinci 
lovituri de pedeap
să, iar in două si
tuații foarte bune 
de drop a preferat 
să continue faza, — 
finalizare... Au arbitrat _P. Mi- 
lanko (Iugoslavia) 
domee (Belgia) și 
(Spania).

IUGOSLAVIA • 
6—11 (6—7). Cele 
din prima etapă

cedat

înaintare.

Incisivi in atac, juniorii portughezi au fost 
deciși și tn apărare, așa cum se vede in aceas
tă imagine : acțiunea —
stopată

echipei Elveției este 
Foto : lorgu BĂNICĂ

dar fără

- D. Ro- 
R. Gomei

Alergătorii de dirt-track, moto- 
cros și viteză din întreaga țară 
fac ultimele preparative în ve
derea startului în primele con
cursuri ale noului sezon. Abor
darea cu șanse a programului 
competițional presupune nu nu
mai învățarea temeinică a pilo
tării pe diferitele trasee, ci și 
pregătirea minuțioasă a mașini
lor. Pe această temă ne vorbește 
astăzi maestrul sportului Corne- 
liu Voiculeșcu, secretarul respon
sabil al F.R.M.

..Rolul determinant în cursele 
motocicliste îl are, desigur, pilo
tul, dar la izbîndă contribuie și 
mașina, care trebuie să funcțio
neze ca un ceasornic. De aceea, 
talentul motociclistului trece 
obligatoriu prin munca de a te-

lie:. unde mașina se întreține de 
la o cursă la alta. Mecanici is
cusiți, mulți dintre alergătorii 
fruntași au reușit — ta colabo
rare cu specialiști din cadrul 
întreprinderilor respective — să 
asimileze pistoane, segmenți sau 
cilindri (care se aduceau pînă 
acum din import), precum și 
alte piese de schimb strict nece
sare pentru a putea remedia e- 
ventualele defecțiuni apărute la 
mașini De asemenea, a fost tes
tat motorul românesc „Hoinar", 
care poate fi montat pe un ca
dru recuperat, primele motorete 
de acest gen puțind fi întîlnite 
la viitoarele curse ale juniorilor. 
Atlt federația noastră, cit și o 
serie de secții moto și-au înde
plinit șl chiar depășit planurile

de venituri, crelndu-se astfel po
sibilități pentru procurarea de 
echipament șl diverse materiale. 
Se va pune, în continuare, un 
accent deosebit pe identificarea 
și valorificarea deplină a resur
selor proprii. Avînd o mare pri
ză la public, cursele motocicliste 
pot deveni rentabile. De aceea, 
am mărit numărul reuniunilor 
la toate cele trei genuri de con
curs, acordînd mai multor sec
ții posibilitatea obținerii unor ve
nituri suplimentare. Pentru buna 
desfășurare a diferitelor con
cursuri, s-au reamenajat traseele 
de motocros (baza sportivă de 
la Cimpina urmind a fi împrej
muită tn acest an), s-au pus la 
punct pistele de dlrt-track din 
Sibiu șl Brăila (ta trimestrul 
trei va intra In circuitul compe- 
tițional noua arenă a secției Pe-

- TUNISIA 
două învinse 

_____ _____ __ ... a grupei B 
și-au disputat cu mult aplomb

șansele, intr-un meci de uzură, 
care a scos in relief in special 
indemînarea învingătorilor. A 
fost principalul lor atu cu 
care s-au desprins în cîștigători.

Tiberiu STAMA

(Continuare fn pag. 2—3)

în vederea partidei de mîine, cu echipa României

campionatele Naționale de inot in bazin acoperii Troian IOANIȚESCU

ȘAPTE NOI RECORDURI ÎN PRIMA ZI
ARAD, 27 (prin telefon). In 

piscina de dimensiuni olimpice 
din localitate au inceput joi 
întrecerile Campionatului Na
țional de inot in bazin acoperit. 
La intrarea acestei frumoase 
baze sportive în circuitul com
petițiilor de amploare, prima zi 
de concurs s-a desfășurat într-o 
organizare remarcabilă și s-a 
încheiat cu o serie de noi re
corduri naționale. Astfel, chiar 
în prologul întrecerii, Carmen 
Bunaciu și-a dus la bun sfîr- 
șit tentativa sa de record la 
50 m fluture — 27,79.

Cursele de 200 m fluture și 
200 m liber, atît la fete cit și 
ia băieți, au fost dominate de 
băimăreni, în primele Stela 
Pura si Robert Pinter încheind 
în 2:14,20, respectiv 2:02,87 —
două valoroase recorduri, îndeo
sebi cel al Stelei, care are 
competitivitate internațională, 
fiind între cele mai bune șase 
rezultate mondiale din acest 

an. Interesant că de fiecare 
dată finișul tinerilor campioni 
a fost debordant. Astfel, Anca 
Pătrășcoiu a condus după pri
mele două lungimi de bazin, 
dar Pura a înotat viguros în

continuare, obținind o frumoasă 
victorie. Cursele de 100 m bras 
au fost dominate, conform aș
teptărilor, de reprezentanții 
Liceului 37 București, Cristina 
Deveseleanu și Dan Drăguleț. 
O surpriză a oferit-o Marina 
Miclea, sosită a doua; ea a de
vansat-o pe Tamara Costache, 
una din principalele favorite, 
care cu 1:16,70 — mai slab de
cît în serii, unde a „mers" 
1:15,80 — a ocupat doar locui 
trei în finală!

Cu noi recorduri ale țării 
s-au Încheiat și probele de 200 
m liber masculin — din nou 
Robert Pinter, cu 1:53,79, și 
ștafetele de 4X100 m liber, 
unde cîștigători au fost, iarăși, 
sportivi ai aceluiași club, de a- 
ceastă dată Dinamo. La femi
nin, Anca Pătrășcoiu a debutat 
cu 58,66, în primul schimb, 
trena rapidă fiind dusă în con
tinuare de Marina Miclea și 
Claudia Arsene, iar Carmen 
Bunaciu a consfințit nu numai

Doru Din . GLAVAN

(Continuare in pag 2—3)

(Continuare in pag 2—3)

RUGBYȘTII SCOJIENI-LA BUCUREȘTI
Cel mai mare stadion al țării 

— „23 August" din Capitală — 
găzduiește, mîine, un meci care 
stîrnește un interes deosebit, 
justificat tn lumea rugbyului: 
cel de al treilea joc-test din
tre reprezentativele României 
și Scoției, echipe ce vor evo
lua in aceeași grupă la prima 
ediție a Cupei Mondiale de a- 
nul viitor. Cum se prezintă la 
București partenerii de între
cere ai „tricolorilor" noștri (a- 
ceștla fiind deciși, cum se scria

in ziarul nostru de miercuri, 
să nu fie mai prejos decît e- 
chipa care cîștiga, acum doi 
ani, cu 28—22) 7 Oaspeții au 
sosit aseară in Capitală, lotul 
fiind însoțit de numeroase per
sonalități ale rugbyului scoțian, 
de reprezentanți ai presei 
scrise și vorbite din Edinburgh, 
dar și din Londra. O seamă de

Geo RAEȚCH1

(Continuare In pag 2—3)

Simbătă și duminică, In Sala sporturilor din Tlrgoviște

275 DE CONCURENȚI LA FINALELE REPUBLICANE DE JUDO
A XVin-a ediție a fina

lelor Campionatelor Repu
blicane individuale de judo 
ale seniorilor, care va ti 
găzduită simbătă șl dumi
nică, de ospitaliera Sală a 
sporturilor din Tlrgoviște, 
aste așteptată cu deosebit 
interes din mai multe con
siderente : 1. număr Im
presionant de mare de 
sportivi la fiecare catego
rie de greutate (275 ta to
tal) ; 2. pe foile de con
curs stat Înscriși aproape 
toți campionii actuaU ; 5. 
verificare importantă șl, 
ta bună măsură, decisivă 
pentru Campionatele Eu
ropene de la începutul lu
nii mai ; 4. singura șansă 
pe care o au concurențil 
mal vlrstnlci de a mal e- 
voiua șl ta Divizia A. 
Pentru că, lnceplnd din

] /’ . mai multe ori, ta ultimele ediții, meciul „superușortlor’ Gh. Dani
(T.C.I. Urauea) — S. Lazăr (Dinamo București) a fost decisiv pentru dusem- 

I narea campionului

acest an, toți sportivii care 
au depășit 26 de ani. iu 
primele trei categorii, și 
28 de ani, la celelalte pa
tru, vor putea concura th 
Întrecerile divizionare nu
mai dacă s-au situat pe 
primele cinci locuri la fi
nalele individual».

Firește, acestea sînt doar 
cîteva argumente generale, 
dar la flecare categorie 
slnt multe alte „amănun
te" interesante. De pildă, 
la „mijlocie* se vor „due
la" doi- campioni : Mircea 
Frățică (Nitramonla), ur* 
cat de la „semlmijloeie", 
șl Eugen Lăcătușu (A .3. A. 
Tg. Mureș), deținătorul 
țiului.

In prima zi lși vor dis
puta lnttietatea concuron- 
ții de la categoriile ușoa
ră, semimijlocie, mijloel^ 
semigrea șl grea, iar ta 
cea dea doua Analiștii da 
ta superușoară, semlușoară 
6 open.



100 DE ANI

Cel mai ,,bătrîn“ dintre toa
te campionatele mondiale 
este cel al șahului. înainte de 
box (1889), patinaj (1891) sau 
ciclism (1893), șahul și-a de
semnat în mod oficial pe cel 
mai bun jucător din lume 
începînd din anul 1886. „Spor
tul minții" a fost și crono
logic înaintea tuturora, cu 
primul său campion mondial 
nominalizat în persoana lui 
Wilhelm Steinitz (născut la 
Prăga în 1836, a trăit pînă la 
1900). Deși începuturile com
petițiilor șahiste se pierd în 
negura vremii, iar încă din 
veacul al XVIlI-îea lumea 
șahului îl cunoștea pe fran
cezul Philidor drept marele 
campion, iar la jumătatea se
colului următor americanul 
Morphy și germanul Anders- 
sen își disputaseră cununa, 
cel dintîi laureat recunoscut 
unanim a fost Steinitz.

Meciul care l-a încununat 
a fost cel cu J. Zukertort, 
un alt corifeu șahist al tre
cutului. S-a disputat în trei 
orașe ale Ameidcii, la New 
York, St. Louis și New Or
leans, cu o desfășurare in
solită. Steinitz era condus cu 
1—4 după cinci partide, dar 
a revenit senzațional, cuce
rind titlul cu 10—5. Avea să-1 
păstreze pînă în 1894, cînd l-a 
cedat lui Em. Lasker. Pen
tru amatorii de statistică, iată 
în continuare lista campio
nilor mondiali de șah pînă în 
zilele noastre : J. R. Capa- 
blanca (1921—27), A. Alehin 
(1927—35 și 1937—45), M. Euwe 
(1935—37), M. Botvinnik (1948— 
57, 1958—60 și 1961—63), V.
Smîslov (1957—1958), M. Tal 
(1960—61), T. Petrosian (1963— 
69), B. Spasski (1969—72), R. 
Fischer (1972—75), A. Kar
pov (1975—85), G. Kasparov 
(1985—?).

W. Steinitz a fost și un 
teoretician al șahului, punînd 
bazele strategiei sale moder
ne. Și totuși, nu evita lupta 
deschisă, chiar hazardată. 
Diagrama anterioară (alb — 
Rgl, Dg4, Tel, el, Cg5, Pa2, 
b2, f2, g2, h2 ; negru — Re8, 
D<17, Ta8, c8, Ce7, Pa7, b7, d5,

f6, gG, h7) ni-1 prezintă, cu 
albele, în celebra partidă cu 
C. Bardeleben, jucată la Has
tings, în 1895. O combinație 
minunată a primului campion 
mondial a încheiat lupta. S-o 
redăm aici, foarte pe scurt :
1. T:e7H- 1 (așa începe aria de 
bravură a acestui turn alb) 
l...Rf8 (la l...D:e7 desigur
2. T:c8+, iar l...R:67, 2.Tel+ 
Rd6 3.Db4+ dă de asemenea 
ciștig albului) 2.Tf7+ î Rg8
3. Tg7-}- !! (incredibil, dar po
sibil) și bietul Bardeleben, e- 
xasperat, a părăsit sala de 
joc, anunțînd prin secundan
ții săi că cedează partida. 
Motivul ? La 3...D:g7 decide 
imediat 4.T:c8+, la 3...RÎ8 ur
ma 4.C:h7+ !, iar la 3...Rh8 
cea mai rapidă soluție este
4. T:h7+ Rg8 5.Tg7+
6.Dh4-f- ! (acum intră în ac
țiune dama) 6...R:g7 7.Dh74-
Rf8 8.Dh8+ Re7 9.Dg7+ Re8 
(9...Rd6 10.D:f6+) 10.Dg8-|- Re7 
U.Df74- Rd8 12.Df8+
13.Cf74- Rd7 14.Dd6 mat.

Șah de mare anvergură, 
cumpăna' veacurilor.

Rh8

negrul cîș-Albul mută 
tigă...

Cu diagrama următoare, ră- 
mînem pe terenul campiona
tului mondial. Dar cu un salt 
peste timp 
ani ! Unul 
langeri la 
probabilul) 
cu negrele, 
tate în conducerea finalurilor 
de partidă. încercați, dragi 
cititori, să descoperiți mane
vra ce duce la decizie. Nu 
este atît de greu I

de exact 100 de 
din posibilii șa- 
titlu (sau chiar 

ne demonstrează, 
marea sa abili-

Radu VOIA

ȘAPTE NOI

Penultimele turnee în Divizia A de volei (masculin)

FRUNTAȘELE IN CRIZA DE ANGAJAMENT, CODAȘELE ill PUTERNICA OFENSIVA!
Penultimele turnee ale campionatului masculin al primei divizii 

de volei au început ieri, în sălile de sport „Rapid" dhi Capitală 
(locurile 1—6) și „Tractorul" din Brașov (locurile 7—12). Amănunte 
de la partidele programate în prima ~s •zi :

BUCUREȘTI. în deschiderea 
reuniunii inaugurale a celui 
de al 5-lea (penultim) turneu al 
echipelor din plutonul fruntaș 
s-au întîlnit formațiile DINAMO 
BUCUREȘTI și UNIVERSITATEA 
C.F.R. CRAIOVA. Scor: 3—1 (9, 4, 

—8, 9). Din păcate, lipsa mizei — 
care pare să-și pună amprenta 
pe toate meciurile datorită de
partajărilor din clasament, prac
tic fără șanse de modificări e- 
sențiale — a făcut ca partida să 
nu fie deloc angajantă, jocul să 
lîncezească mai tot timpul, deși 
cîteva faze au fost frumos rea
lizate (din rutină, nu și din an
gajament). Craiovenii, în frunte 
cu principalii titulari, nu au fost 
deloc convinși că pot realiza 
mare lucru. Și nu s-au omorît 
cu firea. Doar după introducerea 
în teren a lui Băloi și a lui 
Văsuică jocul lor a căpătat mai 
multă vioiciune. Așa se explică 
și cîștigarea setului 3. E drept că 
și antrenorul dinamovist, Cornel 
Oros, a rulat în această situație 
mulți tineri, dînd motiv de satis
facție colegului de club de la ju
niori, Veneriu Tătaru, care se 
bucura în tribună că în echipa 
de „A" s<- aflau la un moment dat 
cinci dintre tinerii pe care 1-a 
crescut sau perfecționat : Gheor- 
ghe, Rădulescu, Rotar, Georgescu 
(care ne-a și plăcut pe postul de 
coordonator) și Drăghici.

în aceeași notă de dezinteres 
s-a desfășurat și partida urmă
toare, EXPLORĂRI ȘTIINȚA 
BAIA MARE — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA : 3—0 (9, 9, 9). Dacă 
au existat și cîteva faze reușite, 
pe lingă duiumul de greșeli ge
nerate de deconectare și plictis, 
ele s-au datorat și nevoii resim
țite și de jucători de a ieși din 
monotonie. Băimărenii erau ceva 
mai buni decît studenții, iar a- 
ceștia s-au străduit parcă să nu 
tulbure calculul hîrtiei, doar să 
realizeze un scor simetric (sin
gurul lucru pe deplin reușit). 
Nici o remarcare și doar o su
gestie : echipele ar trebui che
mate la ordine pentru a nu face 
contrapropagandă acestui sport * 
Fiindcă au fost în sală 
10—15 spectatori !

Deși nu a diferit cu 
celelalte două întîlniri, 
STEAUA BUCUREȘTI — C.S.M.U. 
SUCEAVA: 3—1 (—13, 12, 10, 8) a 
lăsat, totuși, o impresie mai bună,

cel puțin în primele două seturi, 
meritul principal revenind suce
venilor, care, cu toate că nu pu
teau emite pretenții la victorie, 
nu au cedat fără luptă, ba chiar 
au avut inițiativa un set și ju
mătate. Elevii lui Eduard Gaz
da, în sextetul : Popescu, Șteflea 
(care a ținut să joace bine în 
ziua aniversării a 27 de ani), Lc- 
pădătescu, Mărginean, Mîndru, 
Enuca (la schimbări: Costeniuc,. 
Mogoș), și-au adjudecat, sur
prinzător, primul set și nu au 
fost departe de a-1 cîștiga și pe 
următorul, în care au condus cu 
9—4 ! O suită de opt puncte con
secutive realizate de steliști le-a 
tăiat însă sucevenilor tot elanul, 
meciul trecînd sub dominația au
toritară a liderilor și, practic, 
viitorilor campioni. în ceea ce o 
privește pe Steaua, ea nu a 
strălucit decît arareori. I-a lipsit 
angajamentul, nervul. concen
trarea. . .

Firește, nici un fel de proble
me pentru brigăzile de arbitri : 
C. Oprea — I. Covaci, I. Nicu- 
lescu — D. Rotaru și A. Dini- 
cu — CI. Mtirgulescu.

în clasament : 1. Steaua 60 p. 
2. Dinamo 57 p. 3. Explorări 
Stiinta 46 p. 4. Universitatea CFR 
41 p’ 5. Politehnica 38 p, 6. 
CSM.U 37 p.

Programul de azi, de la ora 14, 
meciurile : „Poli" — Dinamo,
CSMU — Univ. C.F.R. și Steaua — 
Explorări Știința.

Aurelian BREBEANU

CALCULATORUL BUCUREȘTI— 
ELCOND DINAMO ZALĂU 3—0 
(12, 10, 13). Bucureștenli au cîști- 
gat tot în trei seturi, partida 
fiind mult mai spectaculoasă și 
mai echilibrată, lor revenindu-le 
firialurile de seturi. Ei au re
montat treptat de la 0—7, 5—10, 
8—13 în setul trei, blocajul și 
dublajul funcțidnînd ermetic. Evi- 
dențiați : Schiopescu, Drăgușin șl 
Nicolau, respectiv, ștreang și 
Strauf.

TRACTORUL BRAȘOV — CSU 
ORADEA 3—0 (10, 3, 5). Ultimul 
meci al etapei inaugurale a du
rat doar 40 de minute, brașove
nii cîștigînd net în fața unei 
echipe care a sclipit doar în pri
mul set și în care a remontat 
de la 0—8 și 7—10, pînă la 10—10. 
Un ,,plus“ peste lotul folosit de 
Tractorul pentru Sterca. Pustiu și 
Cășvean.

Au arbitrat : V. Valentin — 
Dragomir, V. Chioreanu — 
Valentin, Al. Dragomir — C. 
taru.

în clasament : 7. Elcond
namo 51 p, 8. A.S.A. Electromu- 
reș 49 p, 9. Relonul 46 p, 10. 
Calculatorul 46 p, 11. C.S.U. 44 p. 
12. Tractorul 43 p.

Programul de azi. de la ora 14 : 
A.S.A. — Tractorul, Elcond — 
C.S.U. și Relonul — Calculatorul. 

C. gruia — coresp.
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mult de
partida
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A.

BRAȘOV, 27 (prin telefon). Pe.- 
nultimul turneu rezervat grupei 
a do-ua valorice a început sub 
semnul unor dispute decisive, 
încă din primul meci s-a văzut 
lupta acerbă care se dă pentru 
acumulare de puncte de către e- 
chipele aflate în zona 
a retrogradării.

RELONUL SĂVINESTI 
ELECTROMUREȘ TG. 
3—0 (12, 12, 12). Jocul 
s-a încheiat 
se anticipa

fierbinte

— A.S.A.
MUREȘ 

de debut 
mai ușor decît 

cu victoria Relo- 
nului după evoluții asemănătoare 
ca desfășurare în seturi. Echi
pele au condus pe rînd. dar de 
fiecare dată învingătorii s-au des
prins în final cîștigînd merituos o 
partidă în care au dorit mai mult 
victoria și în care s-au remarcat 
Rădulescu. Sofrom și Gavril.

ȘCOALA DE TENIS DIN BRAȘOV
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CAMPIOANA TARII LA POPICE,>..........
în Campionatul Diviziei A de 

popice s-a disputat etapa a 
xiv-a, intermediară, în care s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

FEMININ
REȘTI — 
2 395—2 399 
1—5). Joc

• OLIMPIA BUCU- 
METROM BRAȘOV 

p d (scor individual 
viu disputat, încheiat 

cu un rezultat surpriză : victo
ria brașovencelor, care în ulti
mele două jocuri, pe arena lor, 
nu reușiseră să cîștige; Princi
palele realizatoare : Florentina 
Dumitru — 440 și, respectiv Ioa
na Minciună — 438. (Cr. Berin- 
dei — coresp.). • U. T. ARAD — 
C.S.M. REȘIȚA 2 472—2 383 (3—3). 
Primele jucătoare din cele două 
formații au fost Melania Besenyei
— 443 și, respectiv, Maria Zsizsik
— 429. (N. Străjan — coresp.) • 
PETROLUL BAICOI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2 502—2 445 (4—2). O 
partidă echilibrată, în care gaz
dele au avut un finiș mai pro
ductiv. S-au evidențiat Ana Tu-

dor — 
de la
— 438 
zea — 
dorii; 
MURE 
formei 
șanca 
De la 
Stefuc:
— coi 
STAN! 
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• CO

ETAPA A ITI-a 1
RECORDURI

ÎN PRIMA ZI
(Urmare din nag 1)

victoria, dar șl un rezultat de 
excepție pentru o echipă de 
club — 3:56,81. Vechiul record 
era de 4:04,45, deci aproape opt 
secunde mai bine acum. La 
băieți, cvartetul Vișan — Ne
grea — Băcuieți — Muțat a 
fost cronometrat în 3:33,11, un 
timp superior cu peste trei se
cunde performanței precedente.

REZULTATE TEHNICE. Fe
minin, 200 m fluture : 1. STE
LA PURA (CSMȘ Baia Mare) 
2:14,20 — rec. senioare și ju
nioare ; 2. Anca Pătrășcoiu 
(Dinamo) 2:14,50 ; 3. Maricica 
Culică (CSMS) 2:20,17 ; 100 m 
bras : 1. CRISTINA DEVE-
SELEANU (Lie. 37) 1:15,90 ; 2. 
Marina Miclea (Dinamo) 1:16,22; 
3. Tamara Costache (CSȘ 
Ploiești) 1:16,70; 200 m liber: 
1. STELA PURA 2:04,10 ; 2.
Claudia Arsene (Dinamo) 
2:07,08 ; 3. Eniko Palencsar 
(CSMȘ) 2:07,30 ; 4X100 m liber:
1. DINAMO 3:56,81 — rec. se
nioare ; 2. CSMȘ 4:00,01 ; 3.
CSȘ Reșița 4:10,08. Masculin : 
200 m fluture : 1. ROBERT 
PINTER (CSMȘ) 2:02,87 — rec. 
seniori ; 2. C. Ponta (Dinamo) 
2:05,80 ; 3. G. Lupa (Dinamo) 
2:11.33 ; 100 m bras : 1. DAN 
DRÂGULEȚ (Lie. 37) 1:09,18 ; 2. 
O. Băcuieți (Dinamo) 1:10,24 ; 
3. L. Bay (Crișul) 1:10,67 — rec. 
juniori ; 200 m liber : 1.
PINTER 1:53,79 — rec. seniori ;
2. C. Negrea (Dinamo) 1:54,90;
3. B. Nan (Steaua) 1:55,52 ;
4X100 liber : 1. DINAMO
3:33,11 rec. seniori ; 2.
CSMȘ 3:45,80 ; 3. CSȘ Ploiești 
3:51,30.

RUGBIȘT1I SCOȚIENI-LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1) 

jucători binecunoscuți, precum 
talonerul Deans, căpitanul for
mației, mijlocașii Laidlaw și 
Rutherford, închizătorul de 
grămadă Beattie, alături de 
rugbyști in spectaculoasă afir
mare. ca frații Hastings, unul 
fundaș, celălalt centru, primul 
mareînd în februarie 21 din 
cele 33 de puncte ale atît de 
categoricei victorii asupra An

Nu mică ne-a fost mirarea 
cind, aflindu-ne in Brașov, am 
auzit că, deși pensionar de 
cîțiva ani, antrenorul emerit 
Ion Racoviță, unul din cei mai 
valoroși tehnicieni români de 
tenis, nici nu a pus racheta in 
cui și nici n-a abandonat ideea 
că ar putea să mai ofere tine
rei generații cunoștințe din 
vasta sa experiență. Afectat, ca 
Și noi toți, de ratarea — de 
către echipa României — a 
șansei de a pătrunde din nou 
in primul eșalon valoric al te
nisului mondial, Ion Racoviță 
argumentează, dă soluții, vor
bește despre tenis, tactică, teh
nică, metodică... Este la curent 
cu noutățile pe plan mondial 
in privința selecției și instrui
rii, știe cum fac unii, cum fac 
alții etc. Văzindu-l și ascultin- 
du-l, aveam impresia că totul 
se petrecea acum 10 sau 15 ani. 
Același pas vioi, aceeași pri
vire caldă și veșnic in căutare, 
aceeași dorință de a dărui din 
cunoștințele sale.

Imbătrînesc și-mi pare rău, 
vorba cintecului. Să-ți spun 
drept, nu pot sta acasă. Nu-mi 
priește dacă nu mai știu ce 
„zice* tenisul brașovean, care 
a dat atiția jucători...

TURNEUL F.I.R.A.
(Urmare din pag. 11

De partea cealaltă, tinerii rug- 
byști iugoslavi, excelent clădiți 
fizic, dar cu vocație de... hand- 
baliști, n-au reușit să fructifi
ce cîteva ocazii clare, din l.p.- 
uri, lipsindu-le un transformer 
specializat. Scorul a fost des
chis repede (min. 7) printr-o 
l.p. avîndu-1 ca autor pe Ker- 
keni. Tunisicnii și-au sporit 
avantajul (min. 18), cînd Zor- 
gatti a reușit un frumos eseu.

gliei (33—6 I). Din echipa care 
a evoluat în 1984 la București 
sînt și acum prezenți Johnston, 
Rutherford, Laidlaw, Beattie, 
Campbell, Rowan, Dods ; ulti
mii doi figurînd ca rezerve. 
Cei mai mulți componenți ai 
lotului de 21 de jucători sînt 
de la clubul Watsonians (4), 
restul — din alte 12 echipe.

Iată, în încheiere, opinia 
președintelui federației scoțiene,

— Lucrați din nou cu copiii ? 
Ne-a răspuns printr-o invi

tație la sala de sport a Liceu
lui „Andrei Șaguna", lăcaș cu 
veche tradiție in oraș. De mai 
bine de un an a început să 
inițieze copiii în „abc“-ul jo

cului de tenis. Am văzut acolo 
copii de 4, 5 sau 6 ani, dar și 
mai mari, care au început să- 
joace abia cu cîteva luni în 
urmă, iar acum știau deja să 
lovească și cu dreapta și cu 
reverul. Toți vor să ajungă un 
Ilie Năstase (au auzit de per
formanțele sale din povestirile 
părinților, desigur) sau măcar 
un Florin Segărceanu. Am a- 
flat apoi că aceasta este Aso
ciația Sportivă Viitorul.

— Sîntem, poate, prima aso
ciație din țară care lucrăm 
după sistemul autofinanțării și 
ne mîndrim cu o primă achi
ziție : mașina de aruncat mingi, 
pe care o vom folosi din plin

PENTRU JUNIORI
într-o ușoară revenire, sporti
vii iugoslavi aveau să înscrie, 
la rîndu-le, un eseu (min. 38), 
prin Zailaci pe care Grubisici 
l-a transformat. La reluare, 
multe ratări de ambele părți 
(mai clare cele ale iugoslavi
lor), iar în final un nou 
eseu (min. 78), opera lui Ber- 
tabet, care a fixat și rezulta
tul partidei. A condus: C. Noma 
— Coasta de Fildeș, ajutat de 
R. Susant — Franța și I. Vasi- 
lică — România.

George Burrell, care ne-a de
clarat la sosire că există toate 
premisele pentru a aștepta o 
partidă de bună valoare : „E- 
chipa Scoției a avut un sezon 
bun în turneul celor 5 națiuni 
și a marcat multe eseuri. Sper 
să facă și acum un joc de 
pasc. îmi place să cred că și 
echipa României își propune 
același lucru. După un joc 
deschis, să cîștige formația 
care înscrie mai multe puncte 
din eseuri". 

in sezonul de primăvară. Spe
răm să avem pînă atunci tere
nurile noastre. Copiii așteaptă 
să devină mari performeri.

Pentru acest om, tenisul a 
fost și a rămas viața lui. Am 
înțeles că el este dispus în con
tinuare să participe la creșterea 
și promovarea de elemente de 
perspectivă, că dragostea pen
tru copii a rămas aceeași, că 
dorința de a împărtăși cit mai 
multora din știința și expe
riența sa este neștirbită. Si am 
înțeles că la Viitorul Brașov 
se va face treabă bună cînd 
am văzut că președintele aces
tei viitoare pepiniere (cu, deo
camdată, unica ramură — te
nisul) este un alt mare anima
tor al aceleiași discipline, Petre 
Petrovici. fost jucător de primă 
mină la noi, arădean stabilit 
Pe meleaguri brașovene, gata 
să ajute cum și cit poate aso
ciația.

Doina STĂNESCU

La meciul de handbal, din 
cadrul Cupei Campionilor Eu
ropeni, dintre Steaua și Red- 
bergsllds Goteborg, care va 
avea loc duminică 30 martie, 
ora 17,30, la Palatul Sportu
rilor și Culturii, accesul este 
permis pe baza biletelor și a 
legitimațiilor roșii și verzi 
eliberate de C.N.E.F.S. Bilete
le s-au pus în vînzare la 
Palatul Sporturilor șl Culturii 
și agenția Loto-Pronosport 
din Bd. Schitu Măgureanu.
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TRAGERE EXCEPȚIONALA

DE LUPTE GREC
Duminică, luptătorii de la 

stilul greco-romane se vor re
uni din nou, în diferite loca
lități din tară, cu prilejul celei 
de a IlI-a etape a Diviziei A. 
De data aceasta. în Capitală 
este programată numai o 
singură reuniune, organizată de 
clubul Metalul București, în 
sala de lupte a clubului Di
namo, începînd de la ora 10. 
Metalurgiștii bucureșteni vor 
primi vizita unor formații care 
au avut comportări bune în 
primele etape, L.C. Dacia Pi-- 
tești și I.M.U. Medgidia, astfel 
incit sînt așteptate întreceri e- 
chilibrate.

In tară, programul este ur
mătorul : la MARGHITA :
Steaua — Hidrotehnica Șiret 
— Bihoreancă Marghita ; la 
ARAD : A.S.A. Cluj-Napoca — 
Simared Baia Mare — Crișul 
Oradea — C.S. Arad ; la LU
GOJ : C.F.R. Timișoara — E- 
lectromureș Tg. Mures — Me
talul I.U.R.T. Lugoj ; la BAl- 
LEȘTI : Aluminiu Slatina — 
Construcția București — Me
talurgistul Băilești ; la CÎM- 
PULUNG MUSCEL : Rapid 
București — C.S.M. Craiova — 
Minerul Motru — Meta
lurgistul Băilești ; la CRA
IOVA : Cimentul Tg. Jiu — 
C.S.M. Reșița — Electroputere
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POSIBILITĂȚI 
MULTIPLE

DE NOI ȘI MARI 
SATISFACȚII !

In cadrul a 7 extra
geri, cu un total de 66 
numere.

ORICINE JOACA, 
POATE OBȚINE :
• autoturisme „DA

CIA 1300“
• mari sume de 
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BILETELE DE 25 

LEI VARIANTA AU 
DREPT DE PARTICI
PARE LA TOATE EX
TRAGERILE !

Jucați din timp nu
merele dv. preferate !

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE : sîm- 
bătă 29 martie 1986.
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F. R, Ciclism"

OR! LA SPRINTUL FINAL!
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rindă. 
ten-

tative de „fugă", marea lor 
majoritate avîndu-i protago- 
niști pe cicliștii de la Metalul 
Plopeni, în vervă deosebită 
ieri. Nu a reușit însă nici una, 
și la sprintul final (km 7). am 
asistat la sosirea unui grup 
masiv de alergători, care au a- 
tacat simultan pe toată lățimea 
șoselei oferind iubitorilor 
de ciclism prezenti aici un 
spectacol sportiv cu totul deo
sebit. A cîștigat, „la fotogra
fie". M. Prix (R.D.G.), în 
fața unui* specialist ai genului 
— Gh. Lăutaru (Dinamo).

CLASAMENTUL ETAPEI A 
TREIA : 1. M. Prix (R.D.G.) 
3,31:43, medie orară 39,600, 2. 
Gh. Lăutaru (Dinamo), 3. 
P. Mi iu (IMGB), 4. Cr. Neagoc 
(Steaua), 5. C. Popa (Met. Plo
peni), 6.

Astăzi are
București —
100 km., cu 
din comuna

Ov. Mitran (Voința), 
loc etapa a patra: 
Urziceni și retur, 
startul la ora 15, 
Afumați.

Horațiu SIMA

EȘTI (m), ÎNVINSA LA SCOR!
435 

Borta 
Brân- 
?A O- 
Ș TG.

Per- 
mure- 
5 pd. 
ozalia 
ialoga
CON- 

TUCU- 
VOIN- 
TIMI-

VO- 
l GA- 
i. In 
ihăilă 
lovi- 

! (O.
.ORIA 
IUCU- 
, HI- 
- vo- 
(6-0) 

ILA —

re

IȚA : 
idus- 
ihova 
s. ; la

oaia ; 
anica 
iți —
BA- 

■i — 
11 P.

RA-
va — 
e talul

VOINȚA TG. MUREȘ* 2 332—2 374 
(3-3).

MASCULIN • RULMENTUL 
BRAȘOV — GLORIA BUCU
REȘTI 5 322—5 091 (4,5—1,5) . Cu
Iosif Tisinănar în zi bună, bra
șovenii au cîștigat la un scor 
categoric în fața echipei cam
pioane. Cei mai activi jucători : 
Tismânar — 968 (cu nici o bilă 
în gol) !, Radu 894 (R), Tudor — 
871 și Stamatescu — 864 (G). (C. 
Gruia — coresp.). • VICTORIA 
TIMIȘOARA — CONSTRUCTO
RUL TG. MUREȘ 4 813—4 865 
(3—3). O înfrîngere neașteptată a 
timișorenilor (locul 3 în clasa
ment cu 16 p). Constructorul o- 
cupa poziția a șasea cu 12 p J 
Cele mai mari punctaje le-au a- 
vut Popa — 837, Kiss — 832,
respectiv Fodor — 831 și Vadasi
— 829. (C. Crețu — coresp.). •
METALUL ROMAN — C.F.R. 
CONSTANȚA 5 163—4 989 (5—1).
Victorie meritată a gazdelor, în 
ciuda rezultatelor individuale 
modeste : Isciuc — 908, Ion — 
868. De la constănțeni cei măi 
buni au fost Antimirescu — 875 
și Frigea — 864. (I. Vega — co
resp.) • LAROMET BUCUREȘTI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 5 416—
5 238 (3—3) • TEHNOUTILAJ O- 
DORHEI — C.F.R. TG. MUREȘ 
5 166—5 091 (3—3) • CHIMPEX
CONSTANȚA — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 5 166—4 891 (5—1). 
Constănțenii — cu toate că ocu
pă un loc modest în clasament 
(9) — i-au surclasat pe gălățehi. 
Cei mai eficace concurenți au 
fost Donos — 925 și Mihăilescu — 
904 de la învingători, Zisu — 865 
și Iovan — 849 de la învinși. 
(C. Popa — coresp.). • INDUS

TRIA SlRMEI C. TURZII — ME
TALUL HUNEDOARA 5 115—4 991 
(3—3) • CARPAȚI SINAIA —
PETROLUL CÎMPINA 4 928—4 633 
(5—1) • CHIMICA TÎRNĂVENI
— UNIO SATU MARE 5 223—5 205 
(5-1).
• Etapa a XV-a se va disputa 

miine.
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CAMPIOANA A BIPflAT
PLOIEȘTI, 27 (prin telefon). 

Interes major pentru această 
partidă, care a adus în tribu
nele stadionului din localitate 
peste 25 000 de spectatori, mulți 
dintre simpatizanții celor două 
formații fiind nevoi ți să rămînă 
în afara arenei. Dar meciul nu 
a întrunit sufragiile acestor iu
bitori ai fotbalului. Trebuie să 
spunem din capul locului că 
Steaua și-a impus jocul pe toa
te planurile, făcînd cu acest 
prilej o ultimă verificare înain
tea dificilului examen pe care 
îl va avea de susținut miercu
rea viitoare la Bruxelles. în 
Cupa Campionilor Europeni, în 
fața lui Anderlecht. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că și for
mația gazdă a fost într-o zi 
slabă, ea nereușind decît foarte 
rar să pericliteze poarta apăra
tă de Ducadam. In plus, a gre
șit mult și în apărare. Șl la 
o astfel de greșeală, în min. 5. 
bucureștenii ar fi putut deschi
de scorul, dar PIȚURCĂ, ajuns 
singur în careu, a șutat plasat, 
nu prea tare, și Jipa a reținut 
la „rădăcina" barei. în min. 10 
însă, vîrful echipei noastre 
campioane nu va mai greși și, 
la o centrare de pe stingă a lui 
Lăcătuș, va prelua pe piept, 
după care va șuia în colțul o- 
pus, deschizînd scorni. în con
tinuare, jocul a fost tot la dis
creția oaspeților, oare, printr-o 
precisă circulație a balonului 
și avîndu-1 pe Boloni într-o 
formă foarte bună, au reușit 
să mențină cu ușurință avanta
jul luat din startul partidei. 
Abia în ultimul minut al pri
mei reprize, gazdele puteau e- 
gala : Nuță a șutat din careu, 
însă piciorul lui Bumbescu a 
înlăturat pericolul, deviind ba
lonul în corner !

Ne așteptam la un reviriment 
al petroliștilor după pauză. El 
nu a apărut și tot bucureștenii 
au controlat jocul. O bună pe
rioadă de timp și campionii au 
părut mulțumiți de scor. Pe 
fondul unui joc liniștit am no
tat a doua ocazie a Petrolului.

ARBITRII ETAPEI

PLANUL ANDERLECHT"

BAKU, 21 (prin telefon). 
Miercuri a luat startul in pregă
tiri și selecționata noastră o- 
limpică. Acest 
compania unui 
guros cum este 
Iară a Uniunii

PETROLUL 
STEAUA

0
2 (1)

Stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — 
circa 25 000. Șuturi : 3—6 (pe 
poartă : 0—3). Cornere : 6—2.
Au marcat : PIȚURCĂ (min. 16) 
și BOLONI (min. 69).

PETROLUL î Jipa — Ștefan, 
Butufei, Pitulice, P. Gușă — 
Drăgan (min. 38 C. Ene), P. 
Costin (min. 67 Hîncu), O. Gri- 
gore, Mocanu — Nuță, I. Gușă.
'STEAUA : Ducadam — Bărbu- 

lescu, BUMBESCU, IOVAN, Wei- 
senbacher — BALINT ' 
Bălan), T STOICA, 
Majaru (min. 65 Pistol) 
tuș, Pițurcă.

A arbitrat bine 
la linie : M. Man 
Cluj-Napoca) și V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin).

La speranțe : 2—1 (2—1).
e i ■■

(mln. 27 
BOLONI, 
— Lăcă-

M. Salomlr ; 
(ambii din

In min. 53, la un corner execu
tat de Nuță, I. Gușă s-a trezit 
cu balonul în față, la 4 m. de 
poartă, a luftat și. tabela a ^ră
mas
1-1, 
cînd, 
circa 
scurt 
șutat

neschimbată ! N-a fost 
va fi 0—2 în min. 69, 
Ia o lovitură liberă de la 
20 m, Lăcătuș i-a pasat 
lui BOLONI și acesta a 

„___  formidabil, ca si dumini
că, în partida cu F.C. Olt, iă- 
sîndu-1 pe Jipa fără replică.

Finalul meciului va fi la dis
creția liderului campionatului, 
care păstrează inițiativa, iar în 
min. 87. la o incursiune a lui 
Lăcătuș, putea fi chiar 3—0 
pentru Steaua, dar Pițurcă a 
șutat din apropiere pe lingă 
poartă.

Un meci fără virtuți tehnice, 
în care replica formației gazdă, 
de felul ei foarte bătăioasă, a 
fost inexplicabil de slabă.

Gheorghe NERTEA

prim test, in 
partener tri- 

formația simi- 
Sovietice, se 

înscrie într-o suită de jocuri
cu caracter de verificare, avînd 
ca obiectiv cristalizarea unui 

„11" omogen, competitiv, ca
pabil să 
viitoarele 
pice.

Prezența
la Baku a fost așteptată cu 
mult interes ; în primul rînd 
pentru că în componența lo
tului nostru, care a efectuat 
deplasarea, s-au aflat și nume 
binecunoscute iubitorilor de 
fotbal din țara gazdă. Și. ca 
să argumentăm cele mențio
nate mai sus, să spunem că 
printre spectatorii aflați în tri
bunele stadionului „Neftci" s-a 
numărat si președintele fede
rației de specialitate a U.R.S.S., 
Viaoeslav Koloskov. Acesta a 
preferat să fie martor ocular 
la întîlnirea de la Baku din
tre cele două echipe olimpioe, 
deși, în aceeași zi și aproxi
mativ la aceeași oră, prima 
garnitură fotbalistică a Uniunii 
Sovietice susținea, la Tbilisi, 
un joc amical cu reprezenta
tiva Angliei. Semn evident că 
viitorul „ll“-lui olimpic, de 
pregătirea căruia se ocupă o 
fostă glorie a fotbalului sovie
tic, Anatoli Bîșeveț. este tratat 
cu toată seriozitatea. Și încă o 
dovadă în plus a interesului 
major cu care a fost privit a- 
oest meci : în tribunele stadio
nului s-au aflat peste 20 000 
de spectatori, cu toate că par
tida s-a televizat în direct. în 
schimb, meciul U.R.S.S. — An
glia a fost înregistrat și pre
zentat la televiziune de la ora 
22,30, oră la care și compo- 
nenții lotului nostru au avut 
posibilitatea să urmărească in
teresantul duel Protasov — 
Wilkins.

Să revenim, însă, la compor
tarea echipei noastre olimpice 
și să subliniem cîteva dintre

abordeze cu
preliminarii

fotbaliștilor

I

succes 
olim-

română

concluziile desprinse din evo
luția jucătorilor pregătiți de 
Cornel Drăgușin și Tănase 
Dima. Ei au avut o primă re
priză care s-a apropiat destul 
de mult de cota unui foarte 
bine. O repriză în care tradi
ționala superioritate a forma
ției gazdă nu s-a făcut sim
țită. Chiar golul primit relativ 
repede n-a fost în măsură să-i 
descurajeze, ci. dimpotrivă, i-a 
mobilizat și mai mult. Iar lo
vitura liberă executată de 
Orac, la care portarul Cianov 
a avut o intervenție de zile 
mari, avea să prefațeze splen
didul gol realizat de Augustin. 
Acesta a demonstrat încă o 
dată că-i sînt mult mai pe plac 
plecările din linia a doua, de
cît pivotările din preajma sau 
interiorul careului de 16 m. 
Dar, revelația acestui meci s-a 
numit, indiscutabil, Cristea. 
Utilizat pe n un post (fundaș 
central de marcaj) oarecum 
inedit — în mod obișnuit el 
evoluează ca mijlocaș de aco
perire — Cristea s-a achitat 
foarte bine de misiunea în
credințată. Cartonașul galben 
primit l-a descumpănit puțin, 
dar și-a revenit repede, fiind 
de departe cel mai bun jucă
tor al echipei. O surpriză la 
fel de plăcută a fost și sin
gurul reprezentant în lot al 
unei divizionare B, gălățeanul 
Vaișcovici. Foarte bătăios, te
nace, fără să evite contactul 
cu adversarul, a luat și acțiuni 
pe cont propriu, la una dintre 
ele fiind foarte aproape de goL 

Jocul de la Baku s-a consti
tuit, așadar, intr-un test util 
din care, sîntem siguri, condu
cătorii tehnici ai lotului vor 
desprinde concluziile necesare ; 
un test care, înainte de toate, 
a certificat existenta unui nu
cleu de jucători pe care 
poate conta. Să mai spunem 
viitoarea acțiune a acestui 
va avea loc la București. 
23 aprilie, cînd va întâlni 
chipa similară 
Democrate Germane.

Mihai CIUCA

se 
că 
lot 
Ia 
e- 

a Republicii

GOLGETERII SINT AȘTEPTAȚI
Echipele au luat startul 

i noul sezon. Au apărut 
primele surprize. Unde 
tocmai plăcute. Cum ar 
de exemplu, rămînerea 
bloc-starturi a golgete-

IN SCENĂ!

u așa 
île el 
atle- 

î tra- 
a loc 
marș 
e în- 

cu 
marș, 
.șura: 
re și 
i se- 
juni-

oare și după-amiază, la ora 
se va da startul în cursa 
maraton-redus (30 km) 
bărbați și femei.

începutul de sezon în aer li
ber, o dată făcut, vor urma alte 
și alte concursuri, neexistînd a- 
proape nici un sfîrșit de săptă- 
mînă în care să nu fie progra
mată cel puțin o competiție, in
ternă sau internațională de se
niori sau de juniori, și aceasta 
pînă mai tîrziu spre toamnă.

15, 
de 

pentru

I
I
I
I

DE DUMINICA LA „A“
A.S.A. Tg, Mureș — F.C.M. 

Brașov : Al. Mustățea, D. Ciolan 
(ambii din Pitești), C. Corocan 
(Reșița) ;

Corvinul Hunedoara — F. C. 
Olt : A. Gheorghe, Gh. Vodă 
(ambii din P. Neamț), C. Gheor
ghe (Suceava) ;

Petrolul Ploiești — F. C. Bi
hor : G. lonescu, D. Teodorescu 
și V. Angheloiu (toți din Bucu
rești) ;

„U“Cluj -Napoca — Chimia Rm. 
Vîlcea : R. Matei, P. Iliescu, M. 
Stoenescu (toți din București) ;

Victoria București — Sportul 
Studențesc : M. Axente (Arad), 
M. Stănescu (Iași), C. GheorgUi- 
ță (Brăila) ; meciul se dispută 
la Tîrgovlște ;

F. C. Argeș — S. C. Bacău : 
3. Grama, M. Niculescu, M. Con- 
stantinescu (toți din București) ;

Gloria Buzău — Rapid : Gr. 
Macavei, C. Matei (ambii din 
Deva), N. Dinescu (Rm. Viloea) ;

Univ. Craiova — „Poli" Timi
șoara : M. Salomir, M. Man 
(ambii din Cluj-Napoca), I. Târ- 
can (Tg. Mureș).

A Prietenia", rezervate motocro- I
siștilor, vitcziștilor și alergători- I 
lor de dirt-track. Loturile națio- I 
nale au fost substanțial întine-

...... ... rite. Iată noua lor componență : ■
Fl. Pop, P. Schmidt, C. Duță, E. I 

răila), Moașa, C. Tompa, D. Titilencu I
relua, la motocros 125 cmc — tineret, I
i, Ti- D. Gașpar, M. Șoaită, D. Bogdan,
a Sf. M. Agrișan, L. Maier, T. Bădu- ■
) în lescu la dirt-track, frații I. și I

cele A. Viktor, T. Troia, G. Brato- I
publi- viei și S. Stei hm la viteză 250 I
se de cmc. După primele teste, acești
1 anii tineri par capabili de a se pre- g

față zenta onorabil în importantele I
tonal, confruntări care-i așteaptă în
Cupei noul sezon".

In 
și 
nu 
fi, 
în 
rilor noștri. La sfîrșitul tu
rului, clasamentul se pre
zenta astfel : Petcu — 13 
goluri, Pițurcă — 11, Hagi 
— 10. La ora actuală, or
dinea pe podium e neschim
bată. Petcu a rămas lider, 
dar tot cu 13 goluri, nemar- 
cînd, deci, nici unul din cele 
trei goluri realizate de Cor- 
vinul în primele trei runde 
din retur ; Pițurcă a înscris 
primul lui gol în retur abia 
ieri (deci după patru etape), 
deși Steaua a marcat de șap
te ori ; Hagi a reușit tot un 
singur gol din cele opt ale 
Sportului Studențesc^ fostul 
golgeter mai ratind și 
un penalty în acel joc în 
cane formația sa realizase 
cinci goluri. Bîcu și Giu- 
chlci, cane anunțau un start 
frumos, n-au marcat nici 
un gol ! Sigur, golul lui 
Pițurcă, marcat la Helsinki, 
golul calificării în semifi
nalele C.C.E., valorează mai 
mult decît cele 12 realizate 
de el în campionat. Dar,

Pițurcă n-ar fi ratat 
în prima divizie, a- 
cu siguranță, ar fi 
să găsească de mai 
otri ținta si în me- 

i cu Kuusysi, la Bucu-

dacă 1 
atâtea 
tunai, 
reușit 
multe 
ciurile _ _ 
rești și Helsinki. Să sperăm 
că va reuși în „dubla" cu 
Anderlecht.

Discuția de fond este cea 
a necesității unui nou start 
al goigeterilor. Cei trei din

ACCENT^

frunte și unii care urmează în 
clasament (Coraș, M. Sanda, 
Maieuț, Cîmpeanu II etc.), 
trebuie neapărat să ridice 
ștacheta. Pentru că media 
atacanților români e scă
zută, ei nefigurînd în ulti
mul tabel al „Ghetei de 
aur" prezentat de „France 
Football". între cei 48 de 
jucători, primul, olandezul 
Van Basten, de la Ajax, are 
33 de goluri, în 21 de jocuri, 
iar ultimul grup de 14 ju
cători ane... 14 goluri mar
cate de fiecare dintre ei. 
Primăvara s-a dovedit sti-

mulatoare pentru Pruzzo, 
care marchează etapă de e- 
tapă si se îndreaptă, la cei 
31 de ani ai săi. spre titlul 
de golgeter. Marchează și 
Rochcteau, care se află la 
„cota 20“ și, cu siguranță, 
va cuceri și el laurii, Pașev, 
de la Trakia Plovdiv, înscrie 
și el, detașîndu-se în cla
samentul golgeterilor bul
gari, Lineker sprintează și 
el, Detari a ajuns la 22 de 
goluri în 22 de meciuri. Sînt 
exemple care... obligă gol- 
geterii noștri. Reapariția 
lui Cămătarii poate însemna 
și ea un stimul în plus. 
Hagi, golgeterul ultimului 
campionat, Petcu, golgeterul 
de toamnă, Pițurcă, golgete
rul campioanei, Văidean, 
golgeterul lui Dinamo la ora 
actuală, Coraș, un fost gol
geter. și cei mai tineri sînt 
așteptați la Tâmpă. îi aș
teaptă publicul, ii obligă 
calitățile lor. Oare să se fi 
uitat atît de repede că fot- 

a cucerit, 
Dudu Geor- 
„Ghete de 
mai tînăra

balul 
cîndva, 
gescu, 
aur" ? 
generație ?!

Mircea M.

nostru 
prin 
două 

Ce zice
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„TRICOLORUL" TIMIȘOREAN - INIMA ACTIVĂ A
Timișoara a Încercat, în de

ceniul trecut, cu un grup de 
jucători (buni, e adevărat) de 
prin alte părți, să se mențină 
fără emoții pe prima scenă a 
fotbalului nostru. Așa se face că 
au venit pe Bega fotbaliști ca 
Dembrovschi, Anghel, Cringașu, 
Șerbănoiu, Romică Petrescu etc. 
Dar „soluția" n-a fost viabilă. 
După un campionat bun, 
după un altul așa-și-așa si un 
al treilea cu poticneli serioase a 
urmat retrogradarea. Șl Timi

șoara a început să înțeleagă 
că fără timișoreni, fără copiii 
orașului sau cel din împrejurimi, 
care să se bată din toate pu
terile lor pentru culorile atît de 
îndrăgite ale lui „Poli", nu se 
poate merge mal departe. Șl așa 
au început să „urce" spre prima 
echipă jucători ca Șunda, Leh
man, Giuchici (dintre cel mai 
vechi), Leu, Rotariu, Pascu (din
tre cei mai tineri), plus cîțlva ti
neri aduși fără nume la Timi
șoara, dar care, iată, încep să

ADMINISTRAȚIA Di STAT LOTa PROMOSPORT INFORMEAZĂSPE- 
ITIE 
25% a
M% a var. a 100 lei.
>6 lei; FAZA A III-a — Cat. N: 2 var. 
lei și 100% în cadrul cărora autoturis-
at. 4: me Dacia 1300 sau o excursie de
135,25 2 locuri în R. D. Germană și di-

5 var. ferenta în numerar și 5 var. 25% 
iar. a a 17 500 lei; cat. 0: 3 var. 100%

a 24 343 Iei în cadrul cărora o
1 var. excursie de 1 ioc în R. D. Ger-
:ărora mană și diferența în numerar și 

Ger- 38 va.-. 25% a 6 087 lei; cat. P:
rar și 85 var. a 3 129 lei; cat. R: 271,76
; cat. var. a 979 lei; cat. S: 420 var. a
it. J: 300 lei; cat. T> 1 556,25 var. a
t. K: 200 lei; cat. U: 4 578 var. a 100 lei.
âî 596 Autoturismele DACIA 1300 de

la cat. N (faza a III-a) au reve
nit participanțllor Sergiu Calistru 
din Galați și Sergiu-Vlctor Ungu- 
reanu din București. Participan
tul Sorin Mlru din București, 
avînd două câștiguri de 49 159 lei 
la cat. 1 (faza I) pe două var. 
25% obține un autoturism DA
CIA 1300 și diferența în numerar.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 21 MARTIE : cat. 1 : 1
variantă 100% — autoturism Da
cia 1300 și 3 variante 25% a 
17.500 lei; cat. 2 ; 2 variante 100% 
a 16.504 lei șl 20 variante 25% a 
4,126 lei ; cat. 3 : 19,75 variante

a 5.850 lei ; cat. 4 : 49,50 varian
te a 2.334 lei; cat. 5: 179,75 va
riante a 643 lei; cat. 6: 390,25
variante a 296 lei; cat. X: 2.171,75 
variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 70.049
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, a revenit partici
pantei Doboș Valerica din Ro
man.

e Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 28 martie, va avea 
loc în București, în sala Clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 15.50. Trans
miterea desfășurării tragerii, se 
va face la radio, pe programul 
I, la ora 16,15.

UNEI MARI PEPINIERE 
se facă tot mal mult remarcați : 
Sabău, Bozeșan n, Oloșutean, 
Mureșan.

Discutam recent această „schim
bare de macaz" cu Toma Dobin- 
dă, directorul Clubului Sportiv 
Școlar Politehnica (fost Banatul), 
unul dintre antrenorii timișoreni 
care știu cite eforturi trebuie 
făcute pentru a forma un jucă
tor, pentru a-1 aduce pînă în 
Divizia A. „Clubul nostru e unul 
dintre cele mai mari din țară. 
Avem 1 565 de sportivi, la nouă 
ramuri de sport. Dar nu despre 
rezultatele obținute în 1985 aș 
vrea să vorbesc, ci despre alt
ceva : despre Inițiativa noastră 
de a organiza in cadrul clubu
lui o miniunitate foarte activă, 
„Tricolorul", care să lucreze Ia 
parametri ridicați pentru fotba
lul timișorean. Avem In club 320 
de jucători de fotbal. Dintre ei 
— și după o atentă selecție pe 
raza județului —, am ales 30 de 
juniori mici, sub 16 ani (8 au 
chiar 15 ani), pe care ti pregă
tesc Petru Arnăutu șl Emanoi! 
Mlțaru. Toată lumea îi cunoaște 
pe acești antrenori, foști jucă
tori ai lui „Poli", și nimeni nu 
poate spune că ci nu se stră
duiesc să facă din Tricolorul un 
laborator eficient. Sigur că nu 
acum, ci peste trei-patru sau 
cinci ani se vor vedea rezulta

tele. Totul este ca „Poli", echipa 
de A, să continue să meargă pe 
drumul Început incă din campio
natul trecut, acela al promovă
rii tinerilor de certă perspec
tivă..."

Peste doi, trei sau patru ani..; 
Cînd la „Poli" vor promova (sus
ține Toma Dobîndă) jucători ca 
FI. lonescu (fundaș central de 
marcaj), D. Ungureanu (fundaș 
stingă). Em. Roșu (libero), I. Si
ma (vlrf), A. Himcinschi (înain
taș), cu toții selecționați și în 
loturile U.E.F.A. ’88 șl ’89. Si
gur că e posibil, din moment 
ce acum, la „Tricolorul", li se 
asigură toate condițiile necesara 
efectuării unui proces de pre
gătire și instructiv-educativ con
form cerințelor marii performan
țe (3—4 antrenamente duble pe 
săptămînă, lecții teoretice, însu
șirea corectă a regulamentului 
etc.).„Tricolorul e o idee bine
venită, a ținut să sublinieze în 
Încheiere Toma Dobîndă. Am și 
două propuneri care ar trebui 
să fie luate în considerație : în 
campionat, arbitrii să nu uite 
că jucătorii Tricolorului sînt cu 
doi ani mai mici șl, in conse
cință, să-i ocrotească pe cit po
sibil ; iar in vară s-ar putea or
ganiza un turneu final al ECHI
PELOR TRICOLORUL (din cam
pionatul republican), cu scopul 
de a se vedea clar fondul de 
talente pentru alcătuirea selec
ționatelor U.E.F.A.".

Laurențiu DUMITRESCU
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Valoarea autentică nu așteaptă 
declt prilejul pentru a se face 
remarcată și a se impune. Este 
și cazul necunoscutului alergător 
Kenyan John Ngugi, in virstă de 
19 ani, care a dominat clar, tn 
întrecerile Campionatului Mon
dial de cros, proba seniorilor pe 
12 000 m, desfășurată duminică la 
Neuchătel, In Elveția.

Telefoto : A. P.—AGERPRES

Grupa 8 a C.M. de hochei
Zi plină (4 meciuri) in etapa 

a 5-a din cadrul grupei B a Cam
pionatului Mondial de hochei de 
la Eindhoven, In Olanda. Au 
lost înregistrate următoarele re
zultate, Intre care și două sur
prize de mari proporții : Iugo
slavia a Învins Italia cu 4—1, 
iar Franța a întrecut Austria cu 
un scor încă și mal net, 6—1 I ! 
în rest, R.D.G. — Japonia 4—3 
(meci de mare luptă) și Elveția 
— Olanda 11—3.

i.

0 nouă victorie la €.1*1. dc hochei - grupa £

ROMÂNIA-SPANIA 5-2 (1-1, 3-1,10)
Miine, ultimul meci din preliminarii, cu echipa Norvegiei
PU1GCEKDA, 21 (prin telefon). 

Reprezentativa de hochei a Româ
niei a mai obținut o victorie, 
în tentativa sa de a reveni In 
grupa valorică B a Campiona
tului Mondial. Intilnind echipa 
Spaniei, „tricolorii- noștri au ciș- 
tigat cu 5—2 (1—1, 3—1, 1—0), 
menținindu-se in fruntea seriei I. 
Numai ' 
chelată 
nopții, __ ____
tuit „un galop de sănătate-, cum 
era de 
trebuit), 
flcllă, 
pînă la 
Și asta

că partida aceasta, în- 
mlercurl după miezul 

departe de a fi consti-

așteptat (și cum ar fl 
a fost deosebit de di- 

victoria fiind obținută, 
urmă, cu mari eforturi. 

___ pentru că, luînd meciul 
mai ușor și așteptînd 
rile să vină de la sine, 
noștri s-au trezit cu 
puternică

Lipsind combinațiile, 
rutează adversarul, pasînd 
multe ori pripit (și greșit) . 
colorii* au dat spaniolilor posi
bilitatea să-și organizeze Jocul în 
apărare înainte ca al noștri să 
intre In zona lor defensivă. Din 
această cauză, de cele mai mul
te ori șuturile românilor au fost 
respinse, fie de jucătorii de cîmp, 
fie de portarii Leclerc și Teja- 
rina.

Din astfel de pucuri respinse, 
gazdele și-au creat contraatacuri 
vijelioase, surprinzînd nu o dată 
apărarea noastră și realizînd cele 
două goluri ale ’ ” *
(min. 19), care a 
(marcase Tureanu 
șl Luz (min. 23), 
luat conducerea 1

Beneficiind, totuși, de o pre
gătire și valoare superioare și 
luptînd din greu cu o echipă 
care — înaripată de tribune arhi
pline — a făcut cel mal bun 
joc de pînă acum, hocheiștll ro
mâni s-au impus pînă la urmă, 
dovedindu-și posibilitățile, mal 
ales in repriza de mijloc. Deci, 
cum spuneam, scorul l-a deschis 
Tureanu, după o combinație cu 
E. Antal, apoi a înscris Hălăucă

ca golu- 
hocheiștii 
o replică

care de- 
de 

,tri-

lor : Enrique 
egalat la 1—1 
în min. 13), 
prin care au

ALBINE
Albina pe care o cunoaștem cu toții, avlnd un aport economic 

deosebit pentru mierea și ceara pe care le produce, ca și pen
tru polenizarea culturilor agricole, este, tn general, un „per
sonaj" pașnic, atita vreme cit, vorba aceea, nu-i cauți pricină. 
Există insă șt ‘
i-au inspirat pe 
zorul Gelles hi ________ , ... ___ . . . ____
nele sălbatice", care a rulat și pe ecranele cinematogra
felor noastre. Vi-l mai amintiți 7 Subiectul era foarte simplu : 
un rol de albine sălbatice ataca oameni și animale semanind 
panică și teroare, provodnd mari suferințe. Imaginația realiza
torilor, și-or fi spus, desigur, mulți dintre spectatorii acestei 
pelicule I Dar nu, căci, iată, ziarul parizian „l’Equlpe" relatează 
o întîmptare asemănătoare, adevărată, petrecută tn lumea spor
tului.

tn îndepărtata lndonezie, tntr-una din puzderia de insule care 
o alcătuiesc, la Indarung, multă lume in tribunele unui sta
dion, la un meci de fotbal. După vreo jumătate de oră de la 
începutul jocului, un rol uriaș de albine s-a năpustii nu numai asu
pra celor 12 de jucători și a rezervelor, ci și a spectatorilor, 
pe care i-au supus unei serii prelungite de înțepături, provo- 
clnd o adevărată panică, fiecare fugind care încotro, pentru a 
scăpa de acest coșmar. Singurele personaje liniștite (măcar cu 
acest prilej I) au fost cel trei arbitri, pe care, probabil din 
cauza echipamentului lor de culoare neagră (11), micile btzti- 
toare ofensive l-au lăsat tn pace, să se ducă nestingheriți la 
cabine.

Ce țl-e și cu albinele astea 1

un soi rău 
scenaristul 

realizarea, în 
care

de albine, cele 
Trnablood și pe 
1971, a filmului

care 
regi- 

„Albi-

Romeo VILARA

„CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. 1) a- 

la

START IN CM. DE SCRIMA PENTRU TINERET

(min. 23). K. Antal a reușit, des
prinderea (min. 33), surprinzînd 
liniile defensive adverse prin 
patinajul său rapid : 3—2. Ulti
mele două goluri s-au datorat 
lui Cazacu (min. 39), la o pasă 
de la K. Antal, și lui K. Antal 

. (min. 55), in urma unei acțiuni 
personale.

Au condus corect J. Hegedus 
(Ungaria), ajutat de M. Hausner 
(Austria) si W. Masoner (Italia).

ALTE REZULTATE ; seria I : 
Coreea de Sud 
1—11 (0-2, 1—5,
H-a : R.P.D. Coreeană
Chineză 1—9
Australia —
1—1, 2—3).

Sîmbătă seara, la ora 23 
Bucureștiului), România — 
vegia, în ultima partidă a seriei
1 și a preliminariilor.

CLASAMENTE, seria I : 1. Ro
mânia 6 p (3 jocuri), 2. Norve
gia 4 (2). 3. Danemarca 2 (2), 4. 
Spania 0 (2), 5. Coreea de Sud
0 (3) ; seria a Il-a : 1. R. P. Chi
neză 6 (3), 2. Bulgaria 2 (2). 3. 
Ungaria 2 (2), 4. R.P.D. Coreeană
2 (2), 5. Australia 0 (3).

Mircea TUDORAN

seria I :
Danemarca

0—4) ; seria a 
R. P.
0-1), 
(1-1,

(1—4, 0—4,
Bulgaria 4—5

(ora 
Nor-

STUTTGART, 27 (prin tele
fon). Astăzi au luat startul la 
„Hans Martin Schleyer Halle“ 
din localitate — una dintre cele 
mai mari săli de spectacole cu 
caracter sportiv și cultural — 
în ediția 1986 a Campionatelor 
Mondiale de scrimă pentru ti
neret. concurenții in proba de 
sabie. Surprinzător, numai 48 
de scrimeri din 18 țări. Printre 
ei. și cei trei reprezentanți ai 
țării noastre, Dan Costache, At
tila Papp și Dan Găureanu. 
A intrat, de asemenea, in com
petiție și prof. Tănase Murc- 
șanu, în calitate de arbitru in
ternațional.

Conform regulamentului com- 
tururipetiției s-au tras trei 

preliminarii, cu reușite pentru 
toti concurenții noștri, in tu
rurile I și II. In turul III au 
rămas pe planșe D. Costache 
și At Papp, iar mai departe, 
în eliminările directe (cu 16 sa- 
breri), numai At. Papp, care 
vineri va încerca să depășească 
și aoest hop și să intre în fi
nala probei, cu 8 concurenti. 
Misiune dificilă, pentru că pre
liminariile au dovedit că scri-

merii de la aoeastă probă sint 
foarte bine pregătiți ; mai mult, 
ferm deciși să își valorifioe 
toate cunoștințele pentru o po
ziție de frunte în competiție.

Interesant de semnalat fap
tul că dintre deținătorii de a- 
nul trecut ai titlurilor de cam
pioni mondiali de tineret de la 
Arnhem (Olanda) numai tlore- 
tista A. Fichtel (R.F.G.) și flo- 
retistul Zs. Erzeg (Ungaria) sînt 
prezenți aici. Concurează, in 
schimb, spadasinul S. Resegotti 
(Italia), cîștigătorul ediției din... 
1983.

Să mai amintim faptul că 
cifra cea mai mare de parti
cipant! înscriși este cea de la 
spadă (85), în timp ce numărul 
tloretiștilor care vor asalta ti
tlul mondial este de 82, iar al 
floretistelor de 73. Dar. ca si in 
cazul probei de sabie, marea 
majoritate a celor prezenți în 
capitala landului Baden-Wur- 
tenberg n-au venit să facă fi
gurație. ci să realizeze un pas 
convingător spre 
arena mondială, 
vizează, vrem să 
scrimerii noștri...

Paul SLĂVESCU

consacrare, în 
Sublinierea îi 
credem, și pe

Fotbal meridian*
PREGĂTIRILE PENTRU „MUNOIAH CONIINUĂ

Numeroase partide
Miercuri seara s-au desfășurat 

numeroase partide internaționale.
La Udine, Italia a dispus cu 

2—1 de tînăra echipă a Austriei 
(pe care o va tntîLnl reprezenta
tiva României in preliminariile 
C.E.). Austriecii au condus cu 
1—0 (în urma golului înscris cu 
capul de către Polster in min. 6) 
pină In minutul 51, cînd Alto- 
belll a egalat, apoi Di Gennaro 
a înscris golul victoriei (min. 77). 
A fost o victorie dificilă a gaz
delor, comentează agențiile de 
presă, dar meritată. In fața unei 
formații care s-a apărat foarte 
bine. Spaniolul Sanchez Armi- 
nlo a condus echipele : ITALIA: 
Tancredi (min. 46 Galii) — Neia, 
Vierchowod, Scirea, Cabrini — 
Bagnl, Ancelotti, Di Gennaro — 
Vlali, Rossi (min. 25 Galderisi), 
Altobelli. AUSTRIA : Llndenber- 
ger — Lainer, Brauneder, pezzey, 
Degeorgi — Kienast, Tiirmer, 
Llnzmeier, Wilfurth — Polster, 
Drabits (min. 55 Pacult).

Un alt joo care ne interesează 
direct a Iest acela dintre echi
pele Spaniei (și ea adversara e- 
chlpei României în preliminariile 
C.E.) și Poloniei. La Cadiz, spa
niolii, In formă foarte bună, au 
ciștigat cu 3—0 (2—0), prin golu
rile semnate de Michel (min. 20), 

Salinas (min. 
(Franța) a 

echipe :
— Tomas, 

Camacho 
Julio Sa-

Caldere (min. 30) și
48). Arbitrul Lartigot 

următoarele 
Zubizaretta 
Goicoechea, 

Alberto,

condus 
SPANIA : 
Gallego, 
— Julio

„puncheurl". s-au „căutat" re
ciproc cu lovituri dure, au de
clanșat atacuri tn serii de cro- 
șee, pînă etnd s-au... dumirit 
că nici unul nu cedează. Asta 
s-a InUmplat la sflrșitul primu
lui rund. Din repriza a doua, fără 
a renunța la loviturile tari, am
bii sportiv] și-au propus să a- 
cumuleze puncte cu cit mal pu
ține riscuri. Asistăm la un duel 
spectaculos, tn care directele de 
stingă șl ,,.un-dol“-urile lui Ma
rian Gindae lși ating ținta cu 
mal multă regularitate declt lo
viturile largi ale Iul Martinez. 
Românul se desprinde tn ctștl- 
gător, nu numai prin numărul 
mai mare de lovituri plasate, d 
și prin precizia lor. tn ultima 
parte a meciului, Martinez face 
eforturi deosebite pentru a echi
libra situația, dar barajul de 
directe al românului il pune 
mereu In dificultate. Victorie 
clară pentru Marian Gindae.

In următoarea partidă a „se- 
mimuștelor". spectatorii au a- 
vut din nou prilejul să-1 vadă 
și să-1 aplaude pe campionul 
mondial al categoriei, Ivallo Ma- 
rinov (Bulgaria), fără îndoială 
cel mal tehnic boxer al compe
tiției. Deși a avut un adversar 
dificil, Zcrenjam Zejenojdov (R.P. 
Mongolă), campionul bulgar s-a 
dovedit Imbatabil. Tehnica bună 
a adversarului său nu a făcut 
altceva declt să accentueze cu
noștințele tehnice șl tactice ale

Iul Marlnov. Spectatorii au 
sistat, cum s-ar spune. ca 
teatru, impresionați de frumu
sețea „sportului cu mănuși". în
vingător la puncte — Ivailo Ma
rlnov.

Partidele „cocoșilor* au înre
gistrat un fapt neplăcut, petre
cut tn meciul Koc Burhan (Tur
cia) — Amarșagal Zerendersch 
(R.P. Mongolă). Sportivul mon
gol, net superior din toate punc
tele de vedere, a manifestat o 
bună clasă pugillstică, adueîn- 
du-șl adversarul la un pas de 
k.o. Spre sflrșitul rundului se
cund, etnd era aproape epuizat, 
Burhan a simulat receptionarea 
unei lovituri joase, arbitrul de 
ring. J. NoblU (Siria), s-a lăsat 
păcălit și a acordat victoria prin 
descalificare sportivului turc, e- 
limlnînd astfel din competiție u- 
nul dintre cel mal buni boxeri : 
A. Zerendersch 1

Partidă electrizantă la „mijlo
cie*. între campionul nostru, Va
sile Florian, și campionul turc 
Lutfi Canbakls. încă de la pri
mul contact, Canbakls atacă prin 
surprindere cu croșee năprazni- 
ce la figură, cîteva dintre ele 
marcîndu-1 serios pe sportivul 
român. Cu timpul, lupta se e- 
chillbrează, dar Canbakls, cu lo
viturile sale extrem de puter
nice, rămîne un pericol perma
nent, mai ales că Florian re
cepționează cu destulă ușurin
ță „dreptele* adversarului. în 
rundul secund, k.o.-ul continuă 
să plutească deasupra ringu
lui, cel doi lanstnd lovituri de-

REZULTATE TEHNICE
Semimuscă : M. Gindae (Ro

mânia) ’ 
ba), 
b.p. z. 
golă):
(Turcia) b. dese. 2 A. Zeren
dersch (R.P. Mongolă). Al. 
Hristov (Bulgaria) b.p. C. O- 
ner (Turcia) ; semiușoară : 
E. Ciuprenski (Bulgaria) c. 
neprez. I. Cernat (România), 
E. Nerguln (R.P. Mongolă) c. 
neprez. P. Stoiu (România) ; 
semimijlocie : Șt. Drișcu (Ro
mânia) b.p. L. Sandu (Româ
nia), A. Stoianov ~
b. p. M. Constantin 
mijlocie : Fi. Robu
c. neprez. J.E.
(Cuba), V. Florian ,
b. k.o. 2 L. Canbakls (Turcia); 
grea : S. Rusinov (Bulgaria) 
b.p. Gh. Preda (România), R. 
Mendez (Cuba) b.p. I. Corbv 
(România).

b.p. E. Martinez (Cu- 
I. Marinov (Bulgaria) 
Zejenojdov (R.P. Mon- 
cocoș : K. Burhan

(Bulgaria) 
(România);
(România) 
Hernandez 
(România)

cisive. Cu numai 18 secunde îna
inte de finalul reprizei a doua, 
la un atac Inițiat de Canbakls, 
Vasile Florian contrează perfect 
cu dreapta și sportivul turc este 
k.o. 1

După ce o repriză și jumătate 
„greul" Gheorghe Preda ne-a 
făcut să credem că îl va întrece 
pe Sliven Rusinov (Bulgaria), că
ruia i-a plasat nenumărate di-, 
recte la față, în rundul doi el 
s-a lăsat surprins de croșeele pu
ternice ale adversarului, fiind nu
mărat de două ori. Preda este 
dominat tn continuare și ce
dează Ia puncte.

internaționale
linas, Michel, Fran
cisco — Butragueno 
(Rincon), Caldere. PO
LONIA : Mlynarczyk
— Majewski, Przbys, 
Ostrowski (Pawlak), 
Wojcicki (Palasz) — 
Matysik, Dziekanowski, 
Urban (Tarasiewicz), 
Bunco! — Beran (Zgu- 
tynski), Boniek. 17 000 
de spectatori au asis
tat la un joc de bună 
factură.

Surpriză la Tbilisi. 
Din 1979, echipa U.R.S.S. 
nu a mai fost întrecu
tă pe teren propriu, 
în cele 18 meciuri sus
ținute. De data aceasta, 
echipa Angliei a dis
pus de reprezentativa 
țării gazdă cu 1—0 
(0—0), prin golul mar
cat de Waddle (min. 
67), după ce în prima 
repriză Civadze a ra
tat un penalty, trăgînd 
în bară ! Arbitrul bul
gar Toncev a acordat 
lovitura de pedeapsă în 
urma unui fault comis_
derson asupra lui Rodionov, 
asistat 67 000 de spectatori.

Campioana Europei, echipa 
Franței, a făcut la Paris un joc 
bun cu selecționata Argentinei, 
pe care a învins-o, în mod me
ritat, cu 2—0 (1—0), în fața a 
peste 40 000 de spectatori'.- Au 
înscris : Ferreri (min. 15) și Ver- 
cruysse (min. 83). Sud-america- 
nii au practicat un joc „tare", 
fapt pentru care arbitru] elve
țian Gaechter a fost nevoit să-i 
elimine pe Garre (min. 55) și pe 
Borghel (min. 57, care mai pri
mise un cartonaș galben). 
Au jucat echipele : FRANȚA : 
Bata — Ayache, Battiston (Le 
Roux min. 63), Bossis, Amoros — 
Ferreri, Țigana, Fernandez, Ver- 
cruysse — Xuereb (Stopyra, min. 
73). Bellone (Rocheteau min. 26). 
ARGENTINA : Pumpido — Clau
sen, Ruggeri, Passarella. Garre — 
Giusti, Batista, Maradona, Bur- 
ruchaga — Borghî, Valdano.

La Belfast, Irlanda de Nord șl 
Danemarca au terminat la ega
litate : 1—î (1—0). Au înscris :

Maradona, in echipa Argentinei, in meciul 
de miercuri de la Paris, urmărit de Țigana 

Telefoto : A. P. - agerpresA. P-

de An- 
Au

39). respectiv
80).

Mc Donald (min 
Christiensen (min.

In fine, un alt rezultat : Țara 
Galilor — Irlanda 1—0 (1—0). A 
înscris Ian Rush (min. 17).

e IN C.E. DE TINERET. La 
Murcia, Spania — Franța 3—1 
(1—0). tn tur : 3—1. Spania s-a
calificat In semifinale. La Man
chester. Anglia — Danemarca 
1—1 (0—1). tn tur : 1—0. Anglia
s-a calificat pentru semifinale.
• IN C.E. DE JUNIORI I, la 

Glasgow : Scoția — Anglia 4—1 
(I) șl Olanda — Țara Galilor 
1-1 (1—0).
• MECIURI DE CUPA. K. F. 

Germania (a doua semifinală) : 
V.f.B. Stuttgart Borussia Dort
mund 4—1 (1—0). La 3 mai so 
vor intilnl In finală Bayern 
Mdnchen șl V.f.B. Stuttgart. Por
tugalia : tn semifinale. Ia 9 a- 
prille. se vor întilnl Penaflel cu 
Benfica șl Invlngătoaraa dintru 
Belenenses — Chaves cu Braga.
• Alte meciuri amicale : Polo

nia — Bulgaria (juniori) 2—0 
(0-0) ; Bulgaria — R. D Ger
mană (echipe olimpice) 1—1 
(•-«).

TELEX «TELEX*TELEX «TELEX
BASCHET • Jalghiris Kaunas 

cucerește pentru a patra oară 
titlul unional. în meciul decisiv. 
Jalghiris — TSKA Moscova 67—59.

HOCHEI • Meciuri amicale : la 
Tampere s Finlanda — R. F. Ger
mania 4—2 (X—0, 2—1, 1—1) ; la 
Ottawa : Echipa olimpică a Ca
nadei — Sel. cluburilor din 
U.R.S.S. 2—3 (1—0, 0—1, 1—2) •
în mod surprinzător, campiona
tul Suediei a fost ciștigat de 
formația Faerjestad, care, în fi
nală, a întrecut cu 3—2 
dertaelje, marea favorită 
petiției.

ÎNOT • Campionatele 
la Orlando (Florida) : 
100 yarzi liber : Randy 
(S.U.A.) 43,77 ; 200 bras : Jozsef 
Szabo (Ungaria) 1 :59,36 ; 200 y 
spate: Rick Cărei (S.U.A.) 1 :45,57; 
200 y fluture : Benny Nilsen (Da
nemarca) 1:45,62 ; femei : 100 y

pe S6- 
a coni

S.U.A., 
bărbați :
Everagt

liber : Conny van Bentum (O- 
landa) 49,90 ; 200 y bras : Hiroko 
Nagasaki (Japonia) 2:12,81 ; 200 y 
spate : Andrea Hayes (S.U.A.) 
1:57,63 ; 200 y fluture : Michelle 
Grlglione (S.U.A.) 1:56,86.

TENIS • Turneu la Phoenix 
(Arizona), contînd pentru circui
tul feminin : Tina Mochizukl
(S.U.A.) — Betsy Nagelsen
(S.U.A.) 6—2. 2—6, 6—3, Camille 
Benjamin (S.U.A.) — Niege Dias 
(Brazilia) 6—3, 6—1, Regina Mar- 
slkova (Cehoslovacia) — Lea An- 
lopolis (S.U.A.) 6—4, 7—6 • Tur
neu la Rotterdam, în cadrul Ma
relui Premiu : Emilio Sanchez 
(Spania) — Broderick Dyke (Aus
tralia) 3—6, 6—4, 6—3, Tomas
Smld — Pavel Slozii (ambii Ceho
slovacia) 6—3, 3—6, 7—6, Joakim 
Nystrom (Suedia) — Amos Mans- 
dorf (Israel) 6—2, 4—6, 6—2. Mats 
Wilander (Suedia) — Milan Srej- 
ber (Cehoslovacia) 6—2. 6—7 7—6.

3—6,


