
După frumoasa evoluție a echipelor românești

in cupele europene la handbal masculin
s»

MATURITATEA CAMPIOANEI A DECIS
Campioana României la Hand

bal. Steaua, șl-a reconfirmat va
loarea Internațională, callfictn- 
du-se spectaculos In semifinale
le celei mal Importante compe
tiții continentale, Cupa Campio
nilor Europeni. Succesul hand- 
baliștllor militari, antrenați de 
maestrul emerit al sportului Ra
du Voina, a fost obținut prin 
dubla victorie asupra campioa
nei Suediei, IK Redbergslida 
Goteborg, scorul general fiind do 
55—46. Calificarea in semifinale
le CCE reprezintă, indiscutabil, o 
performanță notabilă.

Manșa a doua, disputată In 
Palatul Sporturilor si Culturii, (Continuare în pag. a 4-a)

Marian Dumitru nu va putea fi oprit de suedezul Magnus Wislander 
(nr. 2). Fază din jocul Steaua — Redbergslida Goteborg

Foto : Iorgu BĂNICĂ

BĂIMĂRENII — TACTICĂ ADECVATĂ
Duminică seara, la Halmstad, 

intr-o confruntare cu un grad de 
dificultate ridicat — pentru care 
bâimărenli erau, Insă, pregătiți 
— Minaur a obținut o meritată 
calificare in semifinalele Cupei 
Cupelor. „Handbaliștil suedezi — 
ne spunea antrenorul emerit 
Lascăr Pană — au încercat per
manent să ne anihileze atacu
rile, practicind o apărare deose
bit de avansată șl agresivă, a- 
fiindu-se permanent lingă omul 
nostru de șut, căruia au încer
cat să-i stinjenească aruncările 
pe spațiul porții, foarte bine a-

Pe marginea comportării boxerilor noștri la ,,Centura de Aur"

SĂ APRECIEM PERFORMANȚELE IĂ ADtVĂRATA 10R VALOARE
Cea de a XV-a ediție a tur

neului internațional de box 
„Centura tie Aur“ s-a încheiat 
la București cu un bilanț bun, 
prin numărul trofeelor cîștiga- 
te, al sportivilor români. Ei au 
cucerit șase dintre centurile 
puse în joc, prin Cristian Morea 
(muscă), Nicolae Talpoș (pană), 
Ștefan Drișcu (semimijlocie), 
Dănuț Lugigan (mijlocie mică), 
Vasile Florian (mijlocie) și Du
mitru Senciuc (semigrea). Cele
lalte șase au revenit pugiliști- 
lor bulgari Ivailo Marinov (se- 
mimuscă), Alexandr Hristov 
(cocoș) și Borislav Abadjev 
(ușoară), „semiușorului" Ench- 
bat Nerguin (R.P. Mongolă), 
„greului" Roberto Mendez (Cu
ba) si „supergreului" Aleksandr 
Lukstin (U.R.S.S.)

PRIMELE RECORDURI NAȚIONALE (In aer liber) 
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI IN SEZONUL 1986
O vreme splendidă și o orga

nizare excelentă au pus mai 
bine în valoare comportarea 
atleților la competiția republi
cană de maraton redus și de 
marș — pe șosea, găzduită, la 
sfîrșltul săptămînii trecute, de 
stațiunea Mamaia. Rezultatele 
înregistrate oglindesc fidel ni
velul de pregătire a participan- 
ților. Iată-le : maraton-redus 
(30 km) : 1. AI. Chiran (Rapid 
Buc.) 1.36:05,3 ; 2. Ilie Floroiu 
(Farul C-ța) 1.36:46,0 ; 3. Gh. 
Sandu (Rapid Buc.) 1.37:59,1 ;
4. Marian Lazăr (Farul C-ța)
1.38:48,1; Maraton-redus (30 km) 
Femei : 1, Adriana Mustață-An- 
ireescu (Rapid Buc.) 1.51:47,2 
— record național ; 2. Elena
Radu (Metalul Bhe.) 1.58:36.6 :
5. Olga Toma (Metalul Tirgo- 
riste) ; 50 km marș : 1. C-tin 
Ispas (Metalul Plopeni) 4.08:19.0 
[la 15,2 s de recordul national 
îl lui Patușinschi) ; 2. Gh. Ra- 
lu (Metalul Plopeni) 4.13:27,7;

S-a desfășurat În fața aceluiași 
public entuziast, care a aplau
dat cu frenezia momentele de 
handbal autentic oferite de mul
tipla noastră campioană. Victo
ria handballștllor bucureștenl 
s-a datorat In primul rind abor
dării partidei cu maximă serio
zitate, In ciuda faptului că deți
neau prima șansă după ce În
vinseseră șl In deplasare. Numai 
o oarecare prudență In primele 
minute a făcut ca partida să se

Mihail VESA

parată de Tomas Gustafsson, O 
circulație rapidă a mingii, cu 
schimburi Imprevizibile de locuri, 
cu aruncări de la distanță, a- 
cesta a fost antidotul folosit de 
noi, care s-a dovedit eficient o 
bună parte a timpului de joc 
din prima repriză".

— Ne spuneați, duminică sea
ra, la telefon, că ați șl condus 
pe tabela de marcaj la începu
tul meciului...

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Printre competitorii prezonți 
la această ediție a „Centurii de 
Aur" s-au numărat și cîteva 
autentice vedete ale ringului 
internațional. Este vorba. în 
primul rind. de campionul mon
dial Ivailo Marinov, categoric 
cel mai bun sportiv al între
cerilor de la București, de du
blul campion european Emil 
Ciuprenski, de campionul mon
dial de juniori Anghel Stoianov, 
de sovieticul Aleksandr Luks
tin, de mongolul Enchbat Ner
guin și chiar de tinerii boxeri 
cubanezi Emilio Martinez, Rene 
Fonseca si Roberto Mendez. 
Printre oaspeți s-au mai nu
mărat acum boxeri din Ceho
slovacia, Iugoslavia, Siria și 
Turcia, dar fără valoare deose
bită.

3. Iulică Alexe (Farul C-ța)
4.14:11,0 ; 4. Mihai Daraban 
(Poli Iași) 4.17:52,0 ; 20 km
marș : 1. Dorel Firică (Explo
rări Deva) 1.25:49,1 ; 2. Vasile 
Ciobanu (Metalul Plopeni) 
1.27:11,0 ; 3. Teodor Grigore
(Metalul Plopeni) 1.27:12,0 ; 4. 
Costel Șofran (PTT Buc.) 
1.28:50,2 ; 10 km marș-juniori: 
1. Viorel Androne (Farul C-ța) 
45:30,2 ; 2. Nicolae Precup
(CAM Reșița) 46:00,0 ; 3. Flo
rin Chicoș (Rapid Buc.) 46:22,4 ;
4. Lucrețiu Teodorescu (S.C.
Musoel) 46:33,0 ; 10 km marș- 
senioare : 1. Victoria Oprea
(Voința Tg. Jiu) 48:28,8 — re
cord național ; 2. Mihaela Do- 
garoiu (Unirea Alba Iulia) 
49:00.0 — record junioare ; 3. 
Lucia Cioancă (Rapid Buc.) 
50:17,8 ; 5 km marș-junioare ;
1. Ildiko Szilagy (Unirea Alba 
Iulia) 24:25.6 • 2. Gabriela
Bancsov (CSȘ Reșița) 25:10,0 : 
3. Florentina Malița (CSȘ Re
șița) 25:44,5.
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La Campionatele Mondiale pentru tineret

BILANȚUL REMARCABIL ATESTĂ
DISPONIBILITĂȚILE SCRIMEI
• După 11 ani, un nou titlu mondial 0 In ultima probă

(spadă), Adrian Pop pe locul 4
STUTTGART, 31 (prin tele-

fon). Participanții La actuala e- 
diție a C.M. de scrimă pentru 
tineret și numeroșii oficiali (re
prezentanți ai celor peste 30 de 
țări) sînt încă sub impresia 
frumoasei performanțe realiza
te de floretista noastră Reka 
Lazăr, campioană a lumii, du
minică seara La „Schleyerhalle", 
în fața a peste 2 000 de specta
tori. O sportivă de mare viitor, 
o excelentă tehniciană, o flo- 
retislă cu o deosebită ambiție 
— iată succint aprecierile stpe- 
cialiștilor prezenți aici.

Succesul Rekăi Lazăr, pre
figurat, de altfel, de argintul de 
anul trecut de la Arnhem — 
Olanda, este menit să reînnoa- 
de o îndelungată tradiție a re
zumatelor de prestigiu pentru 
scrima românească, înregistra
te la nivelul cadeților. Ne rea
mintim cu plăcere că în 1974 
România a obținut la Istanbul 
un dublu succes mondial — 
medalii de aur atât la floretă, 
prin Petru Kuki, cit șl la sa
bie, prin Ioan Pop. Un an mai 
tîrziu, la Ciudad de Mexico, 
Kuki a izbutit din nou per
formanța : campion mondial de 
tineret E drept că tinerii noș
tri scrimeri au mai înregistrat 
unele rezultate meritorii și du
pă 1975 (Marcela Moldovan — 
finalistă La Poznan, în 1976 ;

Din acest punct de vedere, al 
valorii, turneul nostru inter
național ’86 nu a atins cotele 
edițiilor anterioare. Au parti
cipat mai puține reprezentative, 
nume sonore au fost destul de 
puține, exceptînd reprezentati
va Bulgariei, care s-a deplasat

Petra HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

S-au încheiat penultimele turnee ale Diviziei A de volei (m)

SOAHT A TITLULUI A FOST, PRACTIC, DECISĂ!
BUCUREȘTI. Așa după cum 

era de așteptat, derbyul tur
neului pentru locurile 1—6, des
fășurat în Sala Rapid din Capi
tală. între DINAMO — campioa
na anului trecut —și STEAUA, 
a atras un public mai nume
ros decît în zilele precedente 
A învins, după o partidă dis
putată, pe alocuri cu frumoase 
faze de volei, formația Steaua, 
cu scorul de 3—1 (—12, 11, 14,
8) — succes care, practic, o 
scutește de orice emoție în dru
mul ei spre titlul de campioană.

încă de Ia începutul partidei 
s-a putut remarca lipsa inc' 
unei piese de bază din for
mația dinamovistă — Enescu 
(întindere) — șl folosirea „cu 
grijă", la steliști, din motive 
asemănătoare, a lui Dascălu, 
incomplet restabilit. Primul set 
revine lui Dinamo, care, cu 
Pop în formă excelentă, pro
duce degringoladă în reduta 
stelistă. Setul II nici nu în
cepe bine și Vrîncut (D). altă 
piesă de bază, cade și face 
entorsă trecînd definitiv pe 
banca rezervelor. Blocajul Ste
lei e pe fază, Mina atacă dez
lănțuit, eficient și, de la 1—7 
și 4—9. Steaua cîștigă setul II, 
egalînd situația. Seturile III și 
IV revin steliștilor, care au în 
față o formație ambițioasă,

Bodoczi — loaul 4 la Lausanne, 
în 1981 ; Elisabeta Guzganu
— locurile 3 la Budapes ta în 
1983 și la Leningrad în 1984), 
dar, iată, acum ne aflăm în 
fața unei performanțe maxime
— o nouă medalie de aur, de 
data aceasta la floretă fete. 
Valoarea performanței este cu

Sosită luni la Bruxelles

STEAUA EFECTUEAZĂ ULTIMELE PREGĂTIRI 
PENTRU JOCUL CU ANDERLECHT 

0 Fotbaliștii noștri cred in puterea spiritului lor de 
echipă 0 Partida de mîine începe la ora 21

BRUXELLES, 31 (prin telefon). 
Echipa noastră campioană se a- 
flă de luni la amiază în capitala 
Belgiei, noua sa etapă din dru
mul plin de succese parcurs pînă 
acum în Cupa Campionilor Euro
peni la fotbal. In capitala bel
giană, gazdele noastre. Clubul 
Anderlecht, au făcut o atentă șl 
caldă primire delegației sportivi
lor români, întîmptalnd-o chiar la 
scara avionului. După frumoasa 
primăvară lăsată la București 
am găsit aici un timp mai puțin 
primitor, Înnorat, cu temperatură 
în jur de 7 grade, cu ploi inter
mitente care au căzut în ulti
mele trei zile. La ora cînd tele
fonez, printre nori încearcă să-șl 
facă loc soarele. Nu mal este 
nevoie să vă spunem că interesul 
pentru partida semifinală de 
miercuri, care va începe la ora 
20 (ora 21 la București), este e- 
norm, stadionul clubului Ander- 
leeht anunțîndu-se de pe acum 
arhiplin.

Cu mal puțin de 48 de ore îna
intea partidei, fotbaliștii de la 
Steaua se prezintă într-o bună 
stare psihică, demonstrată de ati
tudinea lor calmă și sigură, ca 
și de modul cu totul lucid, rea
list, în care anticipează dubla 
manșă cu actuala campioană șl 
lideră, Anderlecht. Am făcut un 
sondaj printre cei 16 jucători a- 
tlați aici, Aigîndu-i să ne nu
mească elementele principale ale 
jocului adversarului lor șl atuul

Atacă puternic Mina (Steaua) 
Râdulescu (Dinamo)
dîrză, dar neexperimentatâ, pa
tru din cei șase dinamoviști 
fiind foarte tineri : Georgescu. 
Drăghici, Râdulescu si Rotar 
(ultimul a impresionat doar la 
începutul partidei prin cunos
cutele-! servicii din să itur.i). 
Partidă interesantă mai ales

ROMÂNEȘTI
■atît mai mare, cu dt aceasta a 
fost obținută de către Reka 
Lazăr in.tr-o companie extrem 
de puternică, în prezența cam
pioanei mondiale de anul tre
cut, Anja Fichte] (acuim pe 
locul 9 !), a fostei campioane 
a lumii din 1984. Margherita Za- 
laffi, a ocupantei locului 4 la

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag a 4-a)

cel mai important cu care Steaua 
se va prezenta în partida de 
miercuri seara. Iată cele 16 răs
punsuri : Du cad am : „Linia de 
mijloc ml se pare punctul forte 
al belgienilor, dorința noastră de 
afirmare rămîne argumentul nr. 
L al Stelei". Stîngaciu : „Cuplul 
Lozano — Vandenbergh se anun
ță ca foarte periculos. Atuul 
nostru îl constituie ECH'P-X". 
lovan : „Compartimentul median 
este cel mal puternic la belgieni, 
Unitatea noastră de echipă tși 
va spune cuvîntul". Bumb eseu s 
„Șl eu cred, asemenea colegului 
lovan, că mijlocașii Anderlecht- 
ulul sînt redutabili. Noi le vom 
opune o apărare fermă și con
traatacuri surprinzătoare". Belo- 
dedici : „Vor fi față în față două 
echipe omogene și echilibrate 
valoric". Bărbulescu : „întîlnim 
una dintre cele mai puternice e- 
chip? de club de pe continent, 
pe care dorința noastră de a nu 
scăpa acest moment atît de fa
vorabil poate să o scoată din 
cursă". Weissenbacher : „Am re
marcat forța de joc a «violeHlor», 
care poate fi contracarată de jo
cul nostru de pase". Balint : ,.A- 
nihilarea vîrfurilor Anderleoht-u- 
lui este importantă, iar viteza 
noastră de joc va fi un element

Eftimie lONESCU

(Continuare tn oaci 2—3)

iar la bloca] Gheorgne fi 
Foto : Aurel D. NEAGU

prin ..duelul de forță" dintre 
doi protagoniști : stelistul Mina 
șl dinamovistul Pop, care trag 
nuternic. spre delictul asisten-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)



In Divizia A de „greco-romane": PARTIDE ECHILIBRATE, SCORURI STRÎNSE
Duminică, în mai multe locali- 

tiți din țară 9-au desfășurat în
trecerile celei da a m-a etape a 
Diviziei A de lupte greco-romane, 
In multe reuniuni partidele fiind 
echilibrate si încheiate cn rezul
tate strinse,

BUCUREȘTI. Sala Dinamo a 
găzduit confruntarea dintre for
mațiile LC Dacia Pitești, IMU 
Medgidia și Metalul București, 
mede rile dintre componențll ce
lor trei echipe fiind aprig dispu
tate. iar rezultatele finale au fost, 
cum ere de așteptat, destul de 
echilibrate: LC Dada Pitești a 
cîștigat la limită (9—4) întllnirea 
cu IMU Medgidia șl a terminat 
la egalitate (5—5) cu Metalul 
București. întllnirea dintre luptă
torii de la IMU Medgidia și cei de 
la Metalul București a fost cîștl- 
gată de primii («—4) cane au ma
nifestat o pregătire superioară șl 
mai multă dorință de a Învinge. 
Alături de Întreaga echipă din 
Medgidia, s-au remarcat A. Ma- 
riu N. Marinei, Gh. Costln și C. 
Buleașcă tde la Dacia Pitești), M. 
David, Gh. Vasile șl A. Alionte 
(de la Metalul Buc.). (Nicolae 
TOKACEK — <x>resp.)

SINAIA. întrecerile au fost 
destul de echilibrate, dar rezul
tatele au fost favorabile sporti
vilor de la ASA Buzău: 6—4 cu 
Carpați Sinaia și S—5 cu JeJta 
Tulcea; “ 
Tul cea 
coresp.)

RĂDĂUȚI. Echipa locală este 
una dintre puținele formații care 
și-a valorificat avantajul terenu
lui propriu, obținind victorii cla-

Carpați Sinaia — Delta
6—4. (V. FELDMAN —

re In ambele Întâlniri: Metalul 
Rădăuți — Progresul Brăila 9—1, 
far eu CSM Suceava 7—3. CSM 
Suceava — Progresul Brăila 7—8. 
(M. UNGUREAN!) — coresp.)

BRAȘOV. Triunghiularul din 
localitate a dat câștig de eauză 
(dar la limită) sportivilor de la 
Steagul Roșu Brașov: <—1 cu 
Turhomecanica București șl 5—4 
cu Dunărea Galați, Turbomeca- 
iilca — Dunărea 6—3 (meciurile 
de la cat. 52 kg au fost aminate, 
gMățeanul Gh. Burghel fiind re- 
țimut la lotul național). (I- STAN
CA — coresp.)

CRAIOVA. întâlnirile din locali
tate au scos in evidentă buna 
pregătire a sportivilor de la Ci
mentul Tg. Jiu, care au cîștigat 
partida cu CSM Reșița (7—3) și 
au terminat la egalitate (5—5 cu 
Electroputere Craiova. Luptătorii 
localnici l-au Învins pe cel de la 
Reșița cu 8-4. (V. POPOV1CI - 
coresp.)

CIMPULUNG MUSCEL. Sporti
vii de la SC Muscelul au câștigat 
ambele întBnirl susținute : 8—2
cu Rapid București și 7—3 cu 
CSM Craiova; Rapid București — 
Minerul Motni 9—1 și cu CSM 
Craiova 5—5. CSM Craiova — Mi
nerul Motru 7—3. (D. RADULES
CU — coresp.)

ARAD. Luptătorii localnici 
au dominat concursul, obținind 
trei victorii la același scor (7—3) 
cu ASA Cluj-Napoca, Simared 
Baia Mare și Crișul Oradea. Si
mared Bala Mare 6—4 cu Crișul 
Oradea și 3—7 cu ASA C1uj-Na- 
poea. (N. STREJAN — coresp.)

BACĂU. întrecerile din locali
tate au fost dominate de spor
tivii de la Dinamo, care au rea- 

CS 
Și 

SC 
iar 
(S.

Uzat trei victorii: 8—2 cu
Botoșani, 7—3 cu SC Bacău 
9—1 cu Ceahlăul P. Neamț. 
Bacău — CS Botoșani 6—4, 
CS Botoșani — Ceahlăul 6—4. 
NENIȚA — coresp.)

CONSTANTA. Sportivii deCONSTANȚA. Sportivii de la 
Farul n-au reușit să-și valorifice 
in totalitate șansele datorită fap
tului că luptătorii de la Progre
sul București au prezentat o e- 
chipă mal puternică șl bine pre
gătită. Progresul cu Prahova 
Ploiești 8—2. cu Industria Sirmei 
Buzău 8—2, cu Farul 6—4. Farul
— Prahova 8—2, cu IS Buzău 
8—2. (C. GOLDENBERG — coresp.)

BĂILEȘTL Concursul a fost 
dominat de luptătorii de la Alu
miniu Slatina, învingători în 
ambele intîlniri: 7—3 cu con
strucția București și 7—3 cu Me
talurgistul Băilești. Metalurgistul
— Construcția 6—4. (Gh. GHEOR- 
GHIȘAN — coresp.)

LUGOJ Meciuri echilibrate, în
cheiate eu scoruri strinse: CFR 
Timișoara — Electromureș Tg. 
Mureș 5—5 și cu Metalul 1URT 
Lugoj 5—5' Metalul — Electro
mureș 6—4. (C. OLARU —
coresp.)

MARGHITA. Hidrotehnica Șiret 
a dominat întrecerile, depășind 
cu 10—o formația locală Biho
reancă și terminind Ia egalitate 
(5—5) cu Steaua. Steaua — Biho
reancă 5—4. (A. PASCALĂU —
coresf.)

(C.

C.N. de handbal: POLITEHNICA TIMIȘOARA - VICTORIE I n ■■ n ■ 7

Scurte relatări de la meciurile 
disputate duminică în Divizia A 
de handbal — etapa a XlV-a la 
feminin șl a XlII-a la masculin.

FEMININ
RULMENTUL BRAȘOV — RA

PID BUCUREȘTI 17—16 (12—8).
In finalul medului, rapidistele 
au pus mari probleme gazdelor, 
pe care acestea le-au rezolvat 
greu. Au înscris: Tache 7, Bes- 
chi 3, Marian 3, Oancea 3, Bori- 
ceanu 1, respectiv Grigore 6, 
Dobrc 3, Stancu 3, Rusu 2, Oprea 
1, Vasile L (Carol GRUIA — 
conesp.)

ȘTIINȚA BXCAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 26—15 
(13—10). Victorie categorică a 
campioanelor, deși ele au fost 
lipsite de contribuția Lauricăi 
Lunca (aeddentată). Printre mar
catoare: Țircă 9. Danilof 5, Brin- 
dușoiu 5, respectiv Cazacu 8, 
Manea 3. (S. NENIȚA — coresp.)

TEROM IAȘI — CHIMISTUL 
RM. V1LCKA 25—25 (12—14)
șencele au făcut cu 
jocului foarte bun al 
Printre realizatoare: 
Covaliuc 7, respectiv 
Verigeanu 3. 
coresp?

CSM SIBIU 
ROBANȚUL 
(7—7). Printre 
șulțchi 4,

(AI.

... le- 
greu față 

oăspețelor. 
Anton
T6rok 

NOUR

7,
8,

— TEXTILA DO- 
PLOIEȘTI 16—10 
marcatoare: Co- 

T_,__ Mohanu 4, respectiv
Moraru 4, Bănică 3. (I. IONESCU 
— coresp.)

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
MUREȘUL IMATEX TG. MUREȘ 
23—23. Principalele realizatoare : 
Grigoraș 9, respectiv Laszlo 5.

TEXTILA ZALĂU — RELONUL 
SĂVINEȘTI 28—21 (14—9). Prin
tre marcatoare: Morar 11, șuhai 
8, respectiv Iulișca 8, Chiriei 
(I. DOMUTA — coresp.)

MASCULIN
CONSTRUCTORUL ORADEA 

DINAMO BUCUREȘTI 20—24 
(11—13). Dinamoviștii au fost su
periori din mln. 15 pină in fina
lul meciului. Cel mal eficace : 
Kapornay 9 respectiv Zaharia 5. 
(P. ȘANDOR — coresp.)

ȘTIINȚA BACĂU — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 23—32 (13—17). 
Studenții băcăuani au deziluzio
nat. Printre marcatori: Chirllă 8, 
respectiv Folker 13. (S. NENIȚA 
— coresp.)

CONSTRUCTORUL ARAD — 
INDEPENDENȚA CARPAȚI M1R- 
ȘA 30—23 (20—14). Principalii rea
lizatori: Vasilache 10, Jenea 8, 
respectiv Parascitiv 6, Tătaru 5. 
(N. STRAJAN — coresp.)

METALUL BISTRIȚA — DINA
MO BRAȘOV 21—20 (12—8). Prin
tre realizatori: Avram 5, respec
tiv Roșea 6. (Fl. TOMA — coresp).

RELONUL SĂVINEȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 20—24 
(12—10). Craiovenii au cîștigat pe 
merit. Printre realizatori: Bur
suc 7, respectiv Dumitru 6. (C. 
LUCA — coresp.)
• Meciul dintre echipele femi

nine Rapid București și Știința 
Bacău (grupa 1—6) va avea loc 
miercuri, 2 aprilie, ora 18,30, în 
Sala Floreasca din Capitală (sala 

' " oRapid este suspendară pe 
etapă).

s.

(Hidirol 
(Chimii 
valiuc 
lișca 
Las zio 
Tache 
nia M. 
George 
Sevasti

7. Un
8. Cai
9. Bir

10. Coi
16. Me
12. Rel

]
1. 

Arad) 
nea 0 
Stingă 
(Reloi 
(Stiin 
(Din. 
Fdlke 
dislau 
și V: 
10. C 
66: 11 
Cv.) 
(Stea:

Campionatele naționale de baschet: OLIMPIA — PERFORMERA ETAPEI
în etapa a 27-a a Campiona

telor Naționale de baschet, re
zultatul de egalitate consemnat 
la Oradea, Intre Dinamo din lo
calitate șl Farul, a permis re
venirea formației din Constanta 
pe locul 3. Iată clteva amănunte 
asupra partidelor :

MASCULIN, GRUPA 1-6
DINAMO ORADEA — FARUL 

CSȘ 2 CONSTANȚA : 1—1 : 100— 
109 și 139—70(1). Prezenti cu nu
mai șapte jucători, constănțenil 
șl-au realizat totuși scopul pro
pus — remiza. De reținut. Insă, 
că in partida a doua ei au ce
dat lamentabil In fața unei echi
pe căreia l-a «mers* totul. Coș
geteri : Cristea 13+29, Rădulescu 
27+10, Flaundra 11+27, Kosa 
20+9 de la gazde, respectiv Mă- 
năilă 28+12, Băiceanu 37+26, 
Moldoveanu 24+7. Au arbitrat 
D. Oprea șl N. Ionescu. (Iile 
GHIȘA-coresp.).

STEAUA — ICED CSȘ 4 BUCU
REȘTI 2-0 : 124-82 și 117—82.
Victorii nete ale campionilor, In 
fața unei echipe pe care am fi 
dorit-o mai ambițioasă, așa cum 
a fost In prima repriză a Intll- 
niril de duminică.

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 103—75
și 92—79. Succesele dlnamovW 
lor au fost categorice ; totuși, 
așteptam mal multă inițiativă și 
siguranță din partea jucătorilor 
tineri care numai astfel Iși pot 
cuceri locul In formația de bază.

GRUPA 7-11
CSU BALANȚA SIBIU — CSU 

OȚELUL GALAȚI 2—0: 113—76 și 
118—78. Coșgeteri : Chirllă 20+30. 
Dălan 18+33, Aposlu 16+20, res
pectiv Popescu 24+25, 
17+16, Haiduc 15+13. (Ilie 
CU-coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ 
NI CA FINA BUCUREȘTI 
LITEHNICA CSȘ UNIREA IAȘI

90—06 șl 77—89. Coșgeteri: 
25+21, Șarlă 16+29, 

Boiștea- 
13+14.

Miriță 
IONES-

MECA- 
— PO-

1—1 :
Zdrenghea
Oczelak 21-1-12, respectiv 
nu 214-11, Mihăilescu 
Moșea lu 134-14.

Campionatul se reia la
CLASAMENT

34 32 2 3363 :2501 65
34 30 4 3356:2385 64
34 16 18 2795:3046 50
34 16 18 2803:3026 50

34 16 19 2837:2944 49 
34 14 20 3048:3163 48

1. Steaua*
2. Dinamo Buc.
3. Farul C-ța
4. Rapid Buc.
5. Din. Oradea
3. ICED Buc.

7.
8.
9.

10.
11.

17 mal.

30 15 15 2447:2463 45
32 13 19 2372:2568 45
32 11 21 2692:2832 43
30 11 19 2353:2512 40
32 7 25 2335 :2961 39

la Olimpia. 
Mălina Mari- 
o contribuție 
de duminică

CSU Sibiu 
Poli. Iași 
Ac. Mii. Buc. 
„U“ Cj.-N.«
CSU Galați

•) Echipe penalizate 
FEMININ, GRUPA 1-6

OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 2—0 : 69—64
șl 66—60. Țlnind seama că din 
echipa Olimpia a lipsit Mariana 
Andreescu (bolnavă), victoriile 
sale par surprinzătoare. Ele se 
explică, în primul rlnd, prin e- 
voluția bună (oricum superioară 
celei din etapele precedente) a

baschetbalistelor de 
din rindul 
nache și-a 
decisivă la 
(în repriza 
puncte ; in . 
joc a fructificat două aruncări 
de 3 p). O altă explicație o con
stituie prestația evident sub po
sibilități a sportivelor de la Vo
ința, care au ratat exasperant, 
deseori chiar de sub panou. Pro
centajele obținute la aruncările 
din acțiune sint edificatoare : 
simbătă : 36% (61 de încercări,
22 reușite); duminică : 31% (74-»-
23). în ziua a doua, învinsele au 
ratat șl nepermis de multe po
sibilități de a înscrie din arun
cări libere, Inregistrind un pro
centaj semnificativ : doar 56,40% 
(23—13). Coșgetere : Mari.na.che 

20+20, Biră 13+15, Stingă 15+12, 
Cristea 17+5, respectiv Filip 
23+9, Ștefan 13+14, Borș 15+3, 
Jugănaru 9+13. Au arbitrat C. 
Dumitrache — Z. Raduly (sîm- 
bătă) și C. George — M. Oprea 
(duminică). (D. STANCULES- 
CU).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 2—0: 81— 
50 și 64—48. Bucurcștencele meri
tă frumoase aprecieri pentru e- 
voluția remarcabilă din ambele 
partide (în prima, Maria Roșla- 
nu a dat un „recital" prin co
șuri înscrise din cele mal variate 
poziții și distanțe). Timișorencele 
au rămas cu mult datoare, In-

cărora 
adus 
victoria 
secundă a înscris 18 
penultimul minut de

deosebi în privința preciziei a- 
runcărilor la
Bărăgan 34+10, Zidaru 
respectiv Marina 20+22, 
pețan 8+15.

UNIVERSITATEA CSȘ 
RUL CLUJ-NAPOCA - 
GREȘUL STIROM BUCUREȘTI 
2—0 : 81—54 șl 106—53. Jocuri fru
moase, la discreția gazdelor. Coș
getere : Jerebie 8+26, •
15+14, Popa 17+5, Kiss 
respectiv Bodea 11+12, 
dru 8+15, Divoiu 13+8. 
RADU-coresp.).

GRUPA 7-11
COMERȚUL CSȘ TG. 

— MOBILA CSȘ SATU 
1—1 : 75—83 și 71—70. Coșgetere : 
Olasz 21+17, Mathe 20+21, Opri- 
clu 5+20, M. Nagy 18+6, res
pectiv Așteleanu 20+24, Szocs 
28+11, Leitner 17+16, Banc 12+14. 
(Constantin ALBU-coresp.).

Meciul Chimistul CSȘ Rm. 
cea — Rapid București a 
aminat.

Campionatul se reia la 10 
CLASAMENT

34 29 5 2816 :2246 63 
34 24 10 2492:2192 58 

34 22 12 2263:2145 56 
34 22 12 2343 :2081 56 
34 14 20 2335:2539 48 
34 12 22 2275:2630 46

coș. Coșgetere : 
----- 23+12, 

Alixan-

VIITO- 
PRO-

Misăilă 
15+7, 

V. Che- 
(Mircca

MUREȘ 
MARE

Vîl- 
fost

mai.

PENULTIMELE TURNEE ALE DIVIZIEI A DE VOLEI (m)
(Urmare din pag I,

țel, dînd spectaculozitate par
tidei. Evident, Steaua a învins 
pe merit, iar jucătorii ei gîndesc 
de-acum la tricourile de cam
pioni. Arbitrii CI. Murgulescu 
— A. Dinicu au condus foarte 
bine formațiile : STEAUA — 
Ionescu (Pădurețu), Mina, Șoica, 
Pralea, Dascălu (Pentelescu), 
Constantin (Spînu); DINAMO — 
Pop, Ghcorghe, Rădulescu, Ion 
(Georgescu), Vrîncut (Dră- 
ghici), Rotar.

Tot în ultima zi s-au întil- 
nit EXPLORĂRI ȘTIINȚA 
BAIA MARE si CSMU SUCEA
VA. Victoria a revenit băimă- 
renilor cu 3—2 (—11, 13, —13, 
15, 19), în două ore, după un 
meci foarte plicticos, care parcă 
nu se mai termina ...Ceva mai 
„vie“ întrecerea dintre UNI
VERSITATEA CFR CRAIOVA 
și POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
terminată destul de repede In 
favoarea studenților craloveni : 
3—0 (6, 12, 11). Din tabăra ad
versă au lipsit Mițu și Bugars-

chi. Ultimele două partide au 
fost bine arbitrate de M. Ni- 
colau — I. Covaci și D. Ro
taru — I. Niculescu. Ultimul 
turneu, care nu mai poate a- 
duce modificări, este progra
mat în iunie.

CLASAMENT

1. STEAUA 35 33 2 101:21 63
2. Dinamo 35 29 6 93:39 64
3. Explorări 35 17 18 67:71 52
4. Universitatea 35 12 23 55:78 47
5. Politehnica 35 8 27 39:88 43
6. CSMU 35 6 29 37:95 41

4 ECHIPE RĂMiN ÎN „HORA RETROGRADĂRII-
BRAȘOV, 31 (prin telefon). 

Ultima etapă a turneului cu 
numărul 5 a prilejuit spec
tatorilor prezenti în sală 
vizionarea unor jocuri intere
sante, spectaculoase și cit se 
poate de echilibrate. în deschi
dere, ASA ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — CSU ORADEA 
3—1 (11, —10, 10, 6). Mureșe
nii au realizat singura victorie 
din acest turneu la capătul 
unei partide dinamice, lipsită 
totuși de virtuți tehnice. în
vingătorii au fost mai activi 
șl mai hotăriți în acțiunile la 
fileu. Remarcați: Pop, Săniu
ță, Sanislav (ASA), Teleagă și

Radulă (CSU). TRACTORUL 
BRAȘOV — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—1 (2, —13, 8,
12). Partidă foarte disputată 
mai ales în ultimele trei seturi 
cu multe schimburi de servicii 
cîștigate de echipa care a in
sistat mai mult si a greșit mai 
puțin, atacul brașovean fiind 
ceva mai decis. S-au eviden
țiat de. la învingători : Ferariu 
și Pustiu, iar de la învinși Sla- 
bu și Ionită.

în încheierea ultimei reu
niuni, ELCOND-DINAMO ZA
LĂU — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 3—2 (10, —7, —7. 12, 
10). Joc de mare încordare.

HIPISM LA DESCHIDEREA STAGIUNII

1. „U“ Cj.-N.
2. Voința Buc.
3. „Poli” Buc.
4. Olim. Buc.
5. Poli. Tim.
6. Progr. Buc.

7. Criș. Oradea
8. Comerțul
9. Rapid Buc.

10. Ch. Rm. V.
11. Mobila S.M.

variate schim- 
(de exemplu,

cu frumoase și 
buri de servicii . 
în setul patru, la 10—7 pentru 
Elcond, s-au schimbat de 17 
ori serviciile). Victoria a su- 
rîs echipei care a jucat 
mai calm și și-a organizat In 
setul decisiv atacurile finale. 
Remarcați : Tutovan, Ghic, 
Ciontoș și Ștreang (Elcond), 
Vițelaru, Radulescu și Bădiță

Au condus cuplurile de
arbitri : Al. Dragomir —
C. Pitaru, D. Dobrescu — V.
Chioreanu, V. 
Dobrescu.

Valentin — D.

Carol GRUIA,
CLASAMENT

7. Etcond-Dlnamo
8. ASA Electroni.
9. Calculatorul

10. Relonul Săv.
11. Tractorul Bv.
12. CSU Oradea

coresp.

35 23 12 82:54 58
35 19 16 73:60 54
35 17 18 66:77 52
35 15 19 65:72 51
35 16 19 65:73 51
35 14 21 58:73 49

CS

CLASAMENTE 
FEMININ

1. Rulmentul 14 12 1 1 307-247 30
2. Știința Bc 13 11 2 0 377-274 37
3. Ranid Buc. 14 7 3 4 204-293 31
4. TEROM 14 6 3 5 350-30.8 29
5. Hidro. C-ta 14 6 3 5 290-260 20
6. Chimistul 13 5 5 3 319-292 28

7. Confecția 14 5 2 7 299-317 26
8. CSM Sibiu 14 5 1 8 28-1-303 25
9. Mureșul 14 3 4 7 308-324 24

10. Text. Zalău 14 4 0 10 295-341 22
11. Dorobanțul 14 3 2 9 239-307 22
12. Relonul 14 3 0 11 264-349 20

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE 
Mariana Tîrcă (Știinta) 125 
go'uri; 2. Rodica Grigora.ș 
* .......................Larisa Ca za cu

1.
de _
(Confecția) 118; 3.

■s

DIN

Spori 
desfă 
final* 
blica 
copii

e
V
X 
în S

CENTURA DE A \
(Urmare din pag. 1)

la București cu cea mai va
loroasă formație. Motivul prin
cipal al... absentelor 
tuie, desigur, foarte 
Campionat Mondial 
rilor, care va avea 
viitoare. în orașul
Reno. Iar verificările de care 
boxerii au atîta nevoie înain
tea unei mari competiții s-au 
făcut si în alte turnee, desfă
șurate cu foarte puțin timp 
înaintea „Centurii" noastre.

Pentru noi. însă, competiția 
a însemnat — sau ar fi trebuit 
să însemne — ultima și cea 
mai importantă verificare a 
sportivilor înaintea C.M. Tre
buie insă să arătăm că turneul 
recent încheiat nu și-a atințs 
acest scop, că o parte dintre 
cei mai buni boxeri români, în 
care no punem speranțe, nu au 
fost înscriși în competiție. Este 
vorba, în primul rînd, de cei 
doi campioni mondiali de ju
niori Marcelică Tudoriu și Da
niel Măeran și de multi dintre 
colegii lor, care ne-au încântat 
anul trecut pe ringul „mondia
lelor" de la București. In a- 
ceste condiții, este greu să ne 
imaginăm criteriile care vor sta 
Ia baza alcătuirii echipei pen
tru Campionatele Mondiale.

Deși sportivii români au cu
cerit jumătate din oenturile 
puse în joc la această ediție a 
întrecerii, finind seama de va
loarea modestă demonstrată da 
marea majoritate a lor, avem 
puține motive de satisfacție. Ei 
sînt încă slab pregătiți pentru 
o competiție mondială, cum va 
fi cea de luna viitoare, si nu

îl consti- 
apropiatul 
al senio- 
loc. luna 
american

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 26 
MARTIE 1986

Eust
Mai 
din 
veri

Reuniunea inaugurală a sta
giunii 1®86 a fost marcată de u- 
nele performanțe de valoare. 
Astfel, Crișan, prezentat șl con
dus de către antrenorul său, N. 
Nicolae, de o manieră ce a im
presionat publicul, a Învins, in
tr-un final electrizant, * pe Veri- 
gariu șl Laminor. De altfel. N. 
Nicolae a mai cîștigat o alergare, 
cu Dinga, de asemenea prezen
tată în bună formă. Campionul 
„en titre* G. Tănase, șl-a onorat 
și el participarea, câștigând două 
alergări, cu Trufanda, fără pro
bleme, și eu Deda, ambee handi
capate prea puțin fa+ă de valoa
rea lor. In această re-’-n’une, alte . 
două formații au obținut cite 
două victorii. M. Ștefănescn a

învins cu Felcer, care a benefi
ciat de greșelile adversarilor săi, 
și cu Hawai, un cal de 3 ani în 
ascensiune valorică, iar R. I. Ni
colae cu. Sumatra și Comișon. 
Au mai cîștigat Ghirlanda șl O- 
sina, ambele dovedind o formă 
bună, prima dintre ele arătînd că 
posedă o rezervă serioasă 
cunde, cea de a doua cu 
ultimului efort. G. Solcan 
Suditu ne-au demonstrat, 
că perioada de întrerupere 
bine folosită.

REZULTATE TEHNICE !
I: 1. Dinga (N. Nicolae) 1:37,7. 2. 
Jeni. Cota: cîșt. 2. Cursa a Ii-a: 
1. Trufanda (G. Tănase) 1:34,2, 2. 
Jebel. Cota: cîșt. 4, ev. 11. Cursa 
a IlI-a: 1. Sumatra (R. I. Nico
lae) 1:33,9, 2. Amfora, 3. Iscusit.

de se- 
prețul 
și G. 
astfel, 
a fost

Cursa

11.

Cota: cîșt 4, ev. 70, ord. triplă 
1152. Cursa a IV-a: 1. Osina (Su
ditu) 1:40,6, 2. Rizoriu. Cota: cîșt. 
4, ev. 250. Cursa a V-a: 1. Ghir
landa (Solcan) 1:37,9, 2. Stânca, 3. 
Trandaf. Cota: cîșt. 3, ev. 8, ord. 
triplă 51. Cursa a Vl-a: 1. Cor- 
nișon (5R. I. ■ - - -
Fidelio. Cota: cîșt. 3, ev. 15, tri
plu II—IV—VI 496. Cursa a Vil-a:
1. Hawai (M. Ștefănescu) 1:36,9,
2. Fai.te. Cota: cîșt. 1.60, ev. 9.
Cursa a ViII-a: 1. Crișan (N. 
Nicolae) 1:25,8, 2. Verigariu. Cota: 
cîșt. 3, ev. 12, triplu VI—VII—VIU 
201. Cursa a IX-a: 1. Deda (Grl- 
gore) 1:30,6, 2. Osvald. Cota: cîșt. 
2, ev 12 Cursa — -
(M Ș efănescu) 
ta: cișt. 3. cv.

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
Autoturism Dacia 1300 (70.000 
lei) ; cat. 2 : 1 variantă 100% 
a 30.148 lei și 7 variante 25% 
a 7.537 lei ; cat. 3 : 19,50 va
riante a 4.252 lei ; cat. 4 : 109 
a 761 lei ; cat. 5 : 237,75 a 349 
lei ; cat. 6 : 8.772,50 
cat. 7 : 260,50 a 200

: 4.670,50 a 40 lei.8

a 40 lei ; 
lei ; cat.

a DUMINICA, TRAGERE LOTO 
2. Informăm că duminică 6 a- 
prille se va desfășura prima 
tragere din această lună. Pen
tru particlpanțil care Îndrăgesc 
acest sistem de joc, dornici de 
a intra In posesia unor impor
tante cîștigurl In autoturisme 
„DACIA 1300“ sau a unor mart» 
sume de bani, sugerăm să-și 
noteze șl această dată In agen
da personală 1

Nieolae) 1:2(l,0, 2.

a x-a: 1. Felcer
1:28,8, 2. Jn. Co- 

14, <”-d. 35.
A. MOSCU

Report categoria 1: 12.905 lei.

Autoturismul Dacia . 
fost obținut de Danila 
fan din București.

1300 a
Ște-

• MÎINE, MIERCURI 2 aprilie 
— tragere obișnuită PRONOEX
PRES, pentru care NUMAI as
tăzi, marți, vă mai puteți pro
cura biletele cu numerele dv. 
preferate! Nu uitați I Mal mul
te bilete, mai multe șanse de 
cîștig!

• Pentru jucătorii la concursul 
Pronosport de duminică 6 apri
lie, publicăm programul acestei 
etape : 1. Atalanta — Avelllno; 
2. Fiorentina — Juventus ; 3.
Internazlonale — Milan ; 4. Lec
ce — Pisa ; 5. Napoli — Bari; (. 
Roma — Sampdorla; 7. Torino — 
Como ; 8. Verona — Udlnese ; 9. 
Brescia — Empoll ; 10. Perugia 
— Cremonese ; 11. Chimia Fălti
ceni — Oțelul Galați; 12. Musce
lul Cimpulung — Progresul Bucu
rești ; 13. înfrățirea Oradea — 
F.C. Maramureș.

g< 
gJ

c



ICĂU In campionatul feminin de popice, i
t Torok 
li ca Co- 
ena Iu- 
Esztera 
Cristina 

I. Euge- 
, 10—11. 
itnța) și

59 ,

61-315 36 
35-252 33 
06-269 33 
90-235 27 
83-296 24 
22-338 23

86-321 24 
90-309 23 
52-271 23 
86-319 21 
83-319 21 
51-321 14
L*
TE
(Constr. 
jcl Voi- 
. Vas i le 
zaharia 
Bondar 

ibovschi 
exandru 
—9. La- 
O rad ea) 
ill) 72 ; 
v. Cv.) 

(Univ.
Dumitru

ASĂ
in Sala 
se vor 
i zile, 
Rcpu-
II și

ii indi- 
va a- 

aprilie, 
ipitală.

TREI VICTORII
în campionatul Diviziei A de 

popice s-a disputat rfmbătă etapa 
a XV-a, in care, mai ales La 
feminin, s-au Înregistrat câteva 
rezultate surpriză. Trei echipe au 
reușit victorii în deplasare: Pe
trolul Băicoi (la Brașov), Voința 
Oradea (la Craiova) și Construc
torul Gherla (la Timișoara).

FEMININ • OLIMPIA BUCU
REȘTI — GLORIA BUCUREȘTI 
2 400—2 388 p d (scor individual
2—4). Jucătoarele din primele 
două schimburi, Florentina Du
mitru — 430 și Elena Luca — 
444, au jucat foarte bine și au 
adus Olimpiei victoria. De la 
Gloria cel mai bun rezultai a 
aparținut Anei Petrescu — 423. 
(N. ștefan — coresp,) • VO
INȚA TIMIȘOARA — CONSTRUC
TORUL GHERLA 2 242—2 247 
(3—3). Victorie decisă la ultimele 
25 de bile, eînd Rodica Luca a 
avut trei „nouari", iar adversara 
ei directă a jucat slab. Puncta
jele cele mai mari le-au avut 
Davițoiu — 402, Dragomir — 396, 
respectiv Oancea — 397 și Luca
— 388. (C. CREȚU — conesp.) • 
LAROMET BUCUREȘTI — VO
INȚA PLOIEȘTI 2 526—2 493 (4—2). 
Performera reuniunii a fost plo- 
ieșteamca Constanța Constantin, 
cu 463 p d. De la gazde s-a re
marcat Silvia Boboc, cu 452 p d. 
(N. COSTACHE — coresp.) • 
VOINȚA TG. MUREȘ — EL.EC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 2 576— 
2 503 (3—3). Derbyul local a f06t 
dominat de Voința care a avut 
patru jucătoare cu rezultate foar
te mari și cu nici o bilă ratată: 
Szasz — 464, Albert — 436, Szabo
— 432 și Todea — 429. Cel mai 
mare rezultat, în schimb, a apar
ținut Doinei Țegean, de la Elec- 
tromureș — 467 p d. (I. PAUȘ — 
coresn.) 9 VOINȚA BUCUREȘTI
— VOINȚA CONSTANȚA 2 390—
2 263 (6—0). Fără câteva jucătoare 
de bază în sextet, gazdele au 
reușit o victorie lejeră, ele a- 
vind în Cornelia Ignatencu — 423, 
Mariana Borta — 407 și Maria 
Ursu — 405 cele mai eficace

ox
cțione- 
lotului, 
ușoară.
urmă, 

iu și-a 
lin lot

la „Centura de Aur". Este bine 
să apreciem aceste șase locuri 
tatii la adevărata lor valoare, 
să nu se întâmple ca anul tre
cut, cînd la turneul nostru in
ternațional am cucerit tot 6 
„centuri", iar o lună mai tîrziu, 
la Campionatele Europene de la 
Budapesta, am obținut doar o 
singură medalie — de bronz...

jrilor de Aur*, ta ordinea celor 13 cate- 
Cr. Marea (România), AL Hristov (Bul- 
E. Nerguta (R. P. Mongolă), B. Abadjev 

âmta), D. Lugigaa (România), V. Florian 
mânia), R. Mendez (Cuba), Al. Lukstta 

Fotografii de Aurei D. NEAGV

IN DEPLASARE I
sportive. De ia adversare s-a re- ■ 
marcat doar Niculina Bota — 1 
«16 p. (Carmen CONSTANȚI- ’ 
NESCU — coresp.) • C.SJU. RE- | 
ȘITA — HIDROTEHNICA BRA- * 
ȘOV 2 455—2 375 (4—2) • VOIN
ȚA ODORHEIU SECUIESC — I 
U. T. ARAD 2 411—2 323 (4—2) • I 
METROM BRASOV — PETROLUL 
BĂICOI 2 327—2 365 (3—3), Brașo- 
vemcele se află la a treia Infrln- I 
gere consecutivă pe arena pro- I 
prie! • VOINȚA CRAIOVA — 
VOINȚA ORADEA 2 382—2 413 
(2—4) • VOINȚA GALAȚI — I
RAPID BUCURAȚI 2 446—2 429 | 
<5—1).

Ibrmare din pag. I)

MASCULIN • PETROLUL I 
CÎMPINA — RULMENTUL BRA- | 
ȘOV 5 008—4 899 (4—2). Meci cîș- 
tigat relativ ușor de cimpiineni, . 
care au avut în Șlai și Scheftz I 
(882 și respectiv 859), cei mai pre- I 
ciși jucători. De la brașoveni s-a 
evidențiat doar Marin (852). De ■ 
data aceasta, omul nr. 1 al Rui- I 
meniului, Tismănar, a jucat slab, I 
avînd 834 p. (C. VIR.IOGH1E — 
ooresp.) • AURUL BAIA MARE ■
— INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR- I 
ZII SS26—5 167 (3—3). Gazdele, ca ■ 
de obicei, au „mers* tare, avînd 
în Boiariu — 984, Bice — 979 și I 
Naszodi — 960 cei mai preclși I 
jucători. O surpriză, Înfrângerea ■ 
lui Biee. în meci direct cu Deac
— 982 p, record personal! (Ov. |
NEMEȘ - coresp.) • CFR CON- I 
STANTA — OLIMPIA BUCU- • 
REȘTI 4 998—4 848 (3—3). Partidă
interesantă in care localnicii au I 
fost mai buni: C. Frigea — 896, I 
I. Frigea — 834 și Silvestru — * 
859. De la bucureștenl cel mai 
precis a fost Gr. Marin — 838. I 
(C. POPA — coresp.) • TEHNO- I 
UTTLAJ ODORHEIU SECUIESC — 
CHIMICA TIRNAVENI 5 148—4 759
(5—1). Joc dominat de gazde. I 
Surprinzătoare evoluția slabă a I 
oaspeților, care pe arena lor ob- I 
țin de regulă rezultate cu mult • 
peste 5 000 de popice doborite. 
Principalul realizator al gazdelor I 
a fost Mathe — 918. (A. PIALO- | 
GA — coresp.) • CHIMPEX 
CONSTANTA — LAROMET | 
BUCUREȘTI 5 134—4 976 (4—2) • I
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — I 
VICTORIA TIMIȘOARA 5 262— * 
5 040 (5—1) • GLORIA BUCU-
REȘTI — METALUL ROMAN I 
5 218—5 099 (5—3) • METALUL |
HUNEDOARA — CFR TG. MU
REȘ 5 166—5 079 (4—2) • UNIO .
SATU MARE — CONSTRUCTO- I 
RUL TG. MUREȘ 5 029—4 797 I 
(5—1) • CONSTRUCTORUL GA- I 
LATI — CARPAȚI SINAIA * 1 
5161—4 921 (6—0).

esențial ta fixarea rezultatului*. 
Stoica : „Omogenitatea campioa
nei belgiene este recunoscută, 
marea noastră ambiție de a intra 
in rlndul echipelor de prim-plan 
dim Europa o poate anula*. 
BOlonl : „Echilibrului liniilor Iul 
Anderlecht noi ii opunem un spi
rit de echipă exemplar*. Pistol : 
„știm că avem in față o echipă 
de mare calibru, dar puține e- 
chlpe știu să paseze ca Steaua*. 
Plțurcă : „Este cunoscută reduta- 
bllitatea compartimentului median 
de la Anderlecht, dar șl noi dis
punem de o linie de mijloc care 
și-a spus de multe ori cu auto

meni 3—0 (1—0), Victoria Tăndă- 
rel — Metalul Mangalia 2—1 
(1—1), Unirea Urzlcenl — FCM 
Dunăreană Giurgiu 2—1 (0—1), 
Marina Mangalia — Portul 
Constanța 2—1 (1—1), Electrica
Constanța — Viitorul Chirnogl 
3—0 (2—0), Cimentul Medgidia — 
Voința Constanța 1—1 (0—1),
Sportul ,,30 Decembrie* — Olim
pia Slobozia 4—0 (2—0), ȘN Ol
tenița — IMU-CSS Medgidia 2—2 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 33 p (41—20), 2. Spor
tul „30 Decembrie* 33 p (29—10), 
3. ISCIP Ulmenl 30 p (23—17)... pe 
ultimele locuri : 14. Electrica
Constanța 15 p (15—27), 15. Vic
toria Țăndărel 15 p (19—33), 16. 
Marina Mangalia 13 p (13—39).

SERIA A V-a
Constructorul-IA CP Bollntin — 

Autobuzul București 0—4 (0—1), 
Electrica Titu — Viscolii Bucu
rești 4—2 (2—2), Flacăra Roșie 
București — MECON București 
1—2 (1—1), Voința București — 
Metalul Mija 2—2 (1—2), IUPS
Chltila — Danubiana București 
l—0 (0—0), Abatorul București — 
Avicola Crevedla 0—0, Cimentul 
Flenl — Metalul București 1—0 
(1—0), Tehnometal București — 
Chimia Găeștl 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 33 p (35—7), 
2. MECON București 35 p (27—18),
I. IUPS Chltila 33 p (28—18)... pe 
ultimele locuri: 15. Flacăra Roșie 
București 25 p (20—48), 16. Con- 
structorul IACP Bollntin 13 p 
(17—33).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiori — Progresul Băl- 

leșM 1—0 (0—0), Metalul Alexan
dria — Recolta Stoică naști 3—0 
(1—0), Viitorul Drăgășanl — Ar- 
mata Craiova 2—0 (0—0), CFR
Craiova — Dacia Pitești 2—1 
(1—0), Electronistul Curtea de 
Argeș — Textila Roșiori 3—1 
(1—1), Constructorul-TCI Craiova 
— Progresul Corabia 2—0 (0—0), 
Chimia Tr. Măgurele — Sportul 
muncitoresc Caracal 3—2 (1—0),
Viitorul Scomiceșt! — 4utemati
ca Alexandria 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘTORI 37 p (35—16), 2. Auto
matica Alexandria 33 p (27—7). 
I. VHtorul Drăgășanl 31 p (21— 
68)... pe ultimele locuri : 15. Da
ria Pitești 18 p (25—23), 16. CFR 
Craiova 18 p (13—20).

SERIA A Vn-a
Dierna Orșova — Gloria-Pandu- 

ril Tg. Jiu 0—1 (0-1). Metalul

DE LA FEDERAȚIA 
DE SCHI-BIATLON

Campionatele naționale de I 
schi alpin pentru senioare și * 
junioare vor avea loc in 4 și 5 _ 
aprilie pe pîrtiile din Bucegi. I

DIVIZIA C—REZULTATELE ETAPEI A XVII-a
SERIA I

CSM Bucccea — Minerul Gura 
Humorului 0—0, Cristalul Dorohoi 
— Șiretul Pașcani 0—2 (0—2), Da
nubiana Roman — Metalul Ră
dăuți 2—0 (1—0), Celuloza-Bradul 
Roznov — Explorări Câmpulung 
Moldovenesc 2—1 (1—0), Carpați
Gălănești — Cetatea Tg. Neamț
1—0 (0—0), Avlntul Frasin — E- 
lectro-Luceafărul Botoșani 0—1 
(0—0), Zimbrul Șiret — Relonul 
Săvineștâ 1—3 (0—1), Constructo
rul Iași — Laminorul Roman 2—1 
(1-1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 17-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI «0 p (26—9),
2. Șiretul Pașcani 38 p (34—17),
3. Laminorul Roman 32 p (26—11) 
... pe ultimele locuri : 15. Danu
biana Roman 15 p (20—35), 16. 
Celuloza Roznov 14 p (13—29).

SERIA A n-a
Chimia Mărășeștl — Inter Vas

lui 1—0 (0—0), CSM Borzeștl —
Luceafărul Adj ud 2—0 (0—0),
Steaua-Mecanlca Huși — Petrolul 
Molneștl 1—0 (0—0), Minerul Co- 
măneștl — Unirea Negrești 3—0 
(2—0), Mecanica Vaslui — Unlrea- 
Dtaamo Focșani 1—1 (1—0). Voln- 
ța-Petrollstul Rm. Sărat — Tex
tila Buhuși 3—0 (1—0), Proletarul 
Bacău — Partizanul Bacău 1—1 
(1—1), Victoria Gugești — Con- 
structorul-Flacăra Odobeștl 4—0 
(1-0).

Pe primele locuri : L INTER 
VASLUI 36 p (31—14), 2. Unirea 
Focșani 35 p (46—17), 3. CSM
Borzeștl 33 p (34—17)... pe ulti
mele locuri : 14. Chimia Mără
șeștl 17 p (14—24), 15. Votata Rm. 
Sărat 17 p (17—42), 10. Minerul 
Comăneșt! 14 p (22—41).

SERIA A m-a
FEPA 74 BIrlad — Chimia Bu

zău 1—1 (0—0), Chimia Brăila — 
Petrolul lanca 0—1 (0—1), victo
ria Tecuci — Progresul Isaccea 
3—a (0—0), Granitul Babadag —
Carpați Nehota 2—0 (0—0), Petro
lul Berea — DVA-Portul Galați
1—0 (0—0), Metalul Buzău — La
minorul Vtetru 3—0 (1—0), Ancora 
Galați — SN-CSS Tuleea 2-0 
(1—0), Arrubium Măcin — AS A 
Buzău 2—0 (0—0).

Pe primele locuri s 1. fbpa 
74 BIRLAD 34 p (34—15), 2, Pe
trolul lanca 32 p (24—15), 3. Vic
toria Tecuci 29 p (21—19)... pe ul
timele locuri î 15. Granitul Ba- 
badag 19 p (17—21), 16. ASA Bu
zău 10 p (20—23).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — ISCIP ni
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„CARDIOGRAMA44
La terminarea meciului F.c. 

Argeș — S.C. Bacău, cel mai 
multi spectatori nu-și puteau as
cunde emoția de a fi trăit una 
dintre cele mai dramatice răstur
nări din campionatul nostru. 
Mulți dintre ei erau cu mina Ia 
inimă, iar Florin Halagian, care 
părăsise spitalul special pentru 
meci, a rămas multă vreme în 
„cușca44 antrenorului, ca să-și 
revină. într-atît de epuizant a 
fost meciul, în mod egal pentru 
gazde, care urcaseră pe culmile 
euforiei, cit și pentru oaspeți, 
care au trăit, în numai două mi
nute, o cădere psihică greu de 
imaginat. (Asta ca să ne gîndim 
la solicitările psihice la care sînt 
supuși antrenorii — de la o etapă 
la alta — în cadrul unui seria) 
de cardiograme ieșit din comun).

F.C. Argeș nu a avut o zi bu
nă. Dovadă și faptul că băcă
uanii — cu totul remarcabili la 
capitolul dăruire —• au condus 
de trei ori, ultima oară în mi
nutul 87... 3—2, in timp ce ar
bitrul se uita la ceas. Dar a ve
nit vîrtejul, stîrnit spre final de 
acest „copil risipitor* numit Do- 
rel Zamfir, care, lată, joacă de

DE IA PITEȘTI
zece ani ta Divizia A și are doar 
...25 de ani. Dorel Zamfir s-a 
năpustit cu mult curaj, văzlnd 
că jocul nu merge, șl astfel, 
după ce a obținut penalty-ul in 
duelul cu Elisel, a continuat să 
atace direct, forțînd mereu flan
cul sting al apărării băcăuane.

S.C. Bacău are marele merit 
de a fi valorificat la maximum 
ocaziile Ivite pe fondul jocului 
ofensiv al gazdelor șl al abuzului 
de... ofsaid al apărării tal Stancu. 
Am remarcat ta mod special jo
cul complet al Iul Adolf, pe tot 
terenul, șl vitalitatea Iul Vls- 
creanu, care, luind startul din li
nia de mijloc, s-a apropiat dese
ori de Avădanei, singurul jucă
tor avansat al echipei lui Nicu- 
șor, care a trecut pe lingă un 
rezultat răsunător.

O ultimă observație : cel mal 
bun jucător al lui F.C. Argeș a 
fost ștefan, un mijlocaș care și-a 
asumat deseori rolul de tampon 
ta fața fundașilor, dar care a 
ajuns nu o dată șl vlrf, ratind cî- 
teva frumoase ocazii, tn orice 
caz, un fotbalist tn ascensiune...

loan CHIRILA

«[PROGRAMAREA UNOR ETAPE
Luind în discuție cererea 

clubului Steaua, în vederea 
necesităților de pregătire 
pentru jocurile din C.C.E., 
precum șl anularea dublei în- 
taniri Mexic — România din 
6 și 9 aprilie 1986, F.R.F. a ho- 
tărit, în ședința din 28 martie

ALE RETURULUI DIVIZIEI A
1986, următoarele modificări 
ta calendarul intern : etapa a
23- a la 6 aprilie (fără partida 
Petrolul — Steaua, care s-a 
disputat la 27 martie), etapa a
24- a la 9 aprilie, etapa a 25-a 
la 13 aprilie, etapa a 26-a la 
19 aprilie.

STEAUA EFECTUEAZĂ ULTIMELE PREGĂTIRI
ritate cuvintul*. Lăcătuș : „Vom 
acționa de la Început cu o mare 
Încredere ta noi, tocmai pentru 
a nu ne lăsa surprinși de acele 
atacuri ta trombă ale belgieni
lor*. Radu n : ,Am toată Încre
derea că ta cel mal Important 
med ai echipei noastre dta În
treaga el carieră internațională, 
vom face unul din acele jocuri 
care au fost unanim apreciate 
pentru spectaculozitate șl efica
citate*

Antrenorul Emerich Jenei, care 
ne-a așteptat pe aeroport, a a- 
nunțat îndată elevilor săi efec
tuarea chiar in cursul serii de 
luni a unul antrenament pe un 
stadion anexă al clubului Ander
lecht, urmind ca a doua și ultl-

Oțelu Roșu — Mtaerul-Mecaniza- 
torul Șimlan 4—0 (1—0), Metalur
gistul Sadu — Minerul Moldova 
Nouă 1—1 (1—0), Chimistul Rm.
Vflcea — Forestierul Băbenl 4—2 
(2—1), Armătura Strehala — Mi
nerul Motru 3—0 (0—0), Jiul Ro- 
vtaari — Gloria Reșița 3—1 (3—1), 
Petrolul Ticlenl — Minerul Ora- 
vlța 5—0 (3—0), Minerul Mătăsari
— Minerul Anina 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 38 p (31—7), 2. Glo
ria Reșița 33 p (30—12), 3. Mi
nerul Moldova Nouă 29 p (32—
20) ... pe ultimele locuri : 15. Fo
restierul Băbenl 19 p (21—43), 16. 
Minerul Mătăsari 16 (26—29).

SERIA A VlII-a
Minerul Paroșeni — Victoria 

Călan 5—0 (3—0), CFR Simeria — 
Unirea Stanlcolau 3—0 (2—0),
CFR-Victoria Caransebeș — Obl- 
licl Slnmartinu Slrbesc 4—0 (2—0), 
Strungul Chiștaeu Criș — Dada 
Orăștie 3—0 (1—0), UM Timișoara
— Șoimii Lipova 0—0, CSM Lu
goj — CSM Caransebeș 2—1 
(2—0), Unirea Tomnatic — Mtae- 
rifl-Știtața Vulcan 4—0 (2—0), 
Minerul Certej — Rapid Arad
2—1 (1—0).
• Meciul Dacia Orăștie — Uni

rea Tomnatic, din etapa trecută, 
■ fost omologat eu 9—0 in fa
voarea echipei Unirea.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL PAROȘENI 30 p <30—14), 2. 
Strungul Chiștaeu Criș 29 p 
(36—17), 3. CSM Lugoj 20 p (24—
21) , 4. UM Timișoara 23 p (24—24) 
...pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Certe] 19 p U 8—35), 16. CSM Ca
ransebeș 18 p (14—26).

SERIA A IX-a
Stlda-Arieșul Turda — Meta

lurgistul Cuglr 2—1 (2—0), Voința 
Oradea — Vlitorul-IRA Cluj-Na- 
poca 1—0 (0—0), Minerul Șuncu- 
luș — Minerul Or. dr. Petru Gro
za 9—0 (1—0), Steaua-CFR Cluj- 
Napoca — Unirea Valea tal Mlhai
3— 0 (0—0), Oțelul Or. dr. Petru
Groza — Recolta SaJonta 2—1 
(1—0), Gloria Beiuș — Olimpia 
Gherla 1—0 (0—0), Electrometal
Cluj-Napoca — Industria strmei 
C. Turzli 2—1 (2—0), Metalul
Alud — Mecanica Alba Iulia
4- 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 35 p (41—20), 2. Metalur
gistul Cuglr 35 p (34—14), 3. CFR 
Cluj-Napoca 31 p (45—46)... pe ul
timele locuri : 15. Electrometal
Ctaj-Napoca 17 p (17—32), 16. Re
colta Salon ta 17 p (17—34).

ASA IG. MUREȘ* 
Șl ABSWIA 

COORDOimURULIH
La sfirșitul meciului de la Tg 

Mureș, Cornel Cacovean, pre
ședintele lui ASA, era eel mai a- 
tectat de pierderea punctului, pe 
teren propriu, in fața echipei 
FCM Brașov. Un punct extrem 
de important, care va cîntări, cu- 
slguranță, ta balanța... salvării de 
ta retrogradare. „După compor
tarea bună din campionatul tre
cut — spunea C. Cacovean — am 
crezut că in actuala ediție jucă
torii noștri se vor maturiza și 
vor face acel firesc salt valoric 
reflectat prin jocuri de calitate, 
care ne vor scuti de emoții. N-a 
fost așa șl iată-ne puși In neplă
cuta situație de a ajunge la —5 
tn -clasamentul adevărului», iar 
de acum încolo fiecare meci va 
H extrem de important pentru 
noi*. Adevărul este că formația 
mureșeană a avut o evoluție foar
te slabă, acționind lent și dezor
donat, fără orizont in zona de 
finalizare. Se resimte absența u- 
nui coordonator de joc, care ;ă 
pregătească si să limpezească ac
țiunile. După plecarea lui 
BSldni la Steaua, speranțele au 
fost puse în Costel Ilie, un ju
cător tânăr șl talentat, care, prin 
tehnicitatea lui, putea deveni u- 
til pe un post-cheie ta echipă. 
Dar C. H’ n-a reușit să se în
cadreze, e\ uțiile lui neconvingă
toare determinîndu-1 pe antreno
rul I. Czako să-l trimită pe 
banca de rezerve.

Citeva cuvinte despre formația 
brașoveană, care, la Tg. Mureș, 
a... tras cu dinții de remiză și a 
obținut-o cu prețul unui joc pur 
defensiv. S-a simțit in faza de 
apărare „mina* antrenorului Cos- 
tlcă ștefănescu, care și-a așezat 
jucătorii după tipare personale, 
adică cu Naghi libero și Moldo
van la marcaj, acoperiți de ma
rele travaliu al lui Pană și Șer- 
bănică, mereu repliațl în preaj
ma propriului careu. Rămîne ca 
ta continuare tînărul antrenor să 
soluționeze și faza de atac, de
parte de a fi pusă la punct.

Gheorghe NERTEA

ma ședință de pregătire să aibă 
loc marți, la ora jocului, chiar pe 
stadionul „Constant Van den 
Stock*, oare va găzdui partida.

Vă precizăm că in partida de 
la Bruges, Anderlecht nu l-a în
trebuințat pe Scifo, suspendat 
pentru acumulare de cartonașe, 
dar care are drept de joc pen
tru lntîlnirea de miercuri. Grun, 
care, in partida de simbătă, a 
evoluat ta linia de mijloc, va fi 
utilizat, după toate probabilități
le, în postul de fundaș dreapta 
In meciul cu campioana noastră, 
urnind ca locul lui să fie luat, 
bineînțeles, de Scifo. Vom reveni 
tn ziarul de miercuri cu ultimele 
vești de la Bruxelles, cu forma
țiile pe care antrenorul Jenei șl 
Haan le preconizează pentru pri
ma manșă a semifinalei Cupei 
Campionilor Europeni.

SERIA A X-a
Lăpușul Tg. Lăpuș — Unio 

Satu Mare 1—0 (0—0), Chimforest 
Năsăud — Victoria Cărei 1—0 
(0—0), Chlmia-Vlctoria Zalău — 
Minerul Baia Sprie 0—0, Chimia 
Tășnad — Energia Beclean 4—0 
(2—0), Minerul Rodna — CUPROM 
Baia Mare 4—2 (2—1), Oașul Ne
grești — Bradul Vișeu 2—1 (1—0), 
Someșul Satu Mare — Minerul 
Băiuț 4—0 (1—0), Minerul Bălța
— Minerul Sărmășag 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIO
SATU MARE 34 p (38—13), 2. So
meșul Satu Mare 28 p (21—9), 3. 
Minerul Băiuț 28 p (22—22)... pe 
ultimele locuri : 14. CUPROM
Bala Mare 22 p (25—27), 15. Mi
nerul Sărmășag 22 p (16—22). 16. 
Lăpușul Tg. Lăpuș 20 p (14—34).

SERIA A XI-a
Electrom’ireș Tg. Mureș — Me- 

talotehnica Tg. Mureș 2—1 (1—0). 
Lacul Ursu Sovata — Minerul 
Bălan 1—1 (0—1), CSU-Mecanica
Sibiu — Oțelul Reghin 3—0 (1—0), 
Progresul Odorhel — Unir'a Ocna 
Sibiului 6—1 (2—0), Mureșul Lu
duș — Carpați Agnita 1—0 (1—0), 
Inter Sibiu — Unirea Cristuru Se
cuiesc 1—0 (1—0), Minerul Baraolt
— Metalul Sighișoar. 1—0 (0—0), 
Viitorul Gheorghenl — Mureșul 
Toplița 1—0 (0—0).
• Meciul Minerul Bălan — 

Inter Sibiu, din etapa trecută, a 
fost omologat cu 3—0 In favoarea 
formației Inter Sibiu.

Pe primele locuri: 1. ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 34 p (32—16),
2. Inter Sibiu 33 p (30—11), 3. 
Progresul Odorhel 33 p (32—18)... 
pe ultimele locuri : 15. Mureșul 
Toplița 17 p (25—30), 16. Lacul 
Ursu Sovata 10 p (17—35).

SERIA A Xll-a
Metrom Brașov — Poiana Cim- 

plna 1—1 (1—0), Minerul Filipeștl
— Electro Sf. Gheorglie 2—0 
(1—0), Torpedo Zărneștl — Ci
mentul Hoghiz 2—0 (1—0), Petro
lul Băicoi — Precizia Săcele 2—2 
(1—1), Nitramonia Făgăraș — Uti
lajul Făgăraș 2—4 (2—2) !, Mobi- 
Ia-Măgura Codlea — Carpați Si
naia 2—0 (1—0), Victoria Florești
— Chimia Brazi Ploiești 2—0 
(1—0), IPT Intorsura Buzăului — 
Metalul Tg. Secuiesc 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 38 p (32—17), 2. Nitra
monia Făgăraș 29 p (32—16), T. 
Electro Sf. Gheorghe 28 p (21—22) 
...pe ultimele locuri : 14. Chimia 
Brazi 20 p (23—18), 15. Petrolul 
Băicoi 20 p (19—22), 16. Metrom 
Brașov 19 p (18—21).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.



CONCURSUL
DE GIMNASTICĂ 

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA. In cadrul con- 

cursului pe aparate al Turneu- 
lui International de gimnastică 
din capitala Uniunii Sovietice, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : FEMEI : sărituri : 1. 
Svetlana Lebedinșkala (U.R.S.S.) 
19,60, 2, Natalia Lacikonova
(U.R.S.S.) 19,57, 3. Gabriela
Potorac (România) 19,42 ; pa
ralele : Oksana Averkova
(U.R.S.S.) 19,50, 2. Augustina
Badea (România) 19,40, 3. Ma 
In (R.P. Chineză) 19,30 ; bîrnă 
Lebedinskaia 19,35, 2. Averkova 
19,10, 3. Iulia Hristova (Bulga
ria) 18,90 ; sol : 1. Lacikonova 
19,60, 2. Potorac si Badea 19,35; 
BĂRBAȚI : sol : Fan Min (R.P. 
Chineză) 19,50; cal cu minere: 
Vladimir Novikov (U.R.S.S.) 
19,45 ; inele : Dmitri Voroviov 
(U.R.S.S.) 19,25, 2. Marius Tobă 

' (România) 19,20, 3. Li Tchel 
Hom (R.P.D. Coreeană) 18,95 ; 
sărituri : Fan Min (R.P.D. Co
reeană) 19,97, 2. Marian Stoican 
(România) si Johan Jonasson 

l (Suedia) 18,95 ; paralele : A- 
leksandr Kolivanov (U.R.S.S.) 
19,67 ; bară : Ravil Adeev 
(U.R.S.S.) 19,45.

In ultimele etape ale Cupei F.R.C.

REVIRIMENT ÎN EVOIUJIÂ CICIIȘTIIOR NOȘTRI

PE TERENURILE DE TENIS
• Surpriză în finala con

cursului de la Chicago, contînd 
pentru Marele Premiu-Nabisco! 
Favoritul nr. 1, cehoslovacul 
Ivan Lendl (60 de victorii con
secutive de la «cepului anu
lui) a pierdut In fata tînăru- 
lui Boris Becker (R.F.G.), cu 
6—7, 3—6 (două ore si 7 minu
te de joc). Becker datorează 
prima sa victorie asupra lui 
Lendl — după 4 înfrîngeri — 
excelentelor retururi de rever 
în cros si passing-shot-uri, dar 
si simțului de anticipare foarte 
bun dovedit in jocul permanent 
practicat la fileu. In semifinale: 
Becker — Connors 7—6, 4—6, 
6—4 ; Lendl — Davis 6—1, 7—6.
• Finala turneului de la 

Rotterdam, din oadrul Marelui 
Premiu-Nabisco, s-a disputat 
între doi suedezi, Joakim Nys- 
trom și Anders Jarryd. A câști
gat primul (la al treilea succes 
în acest sezon, după Toronto 

și La Quinta), cu un soar ca
tegorie : 6—0, 6—3. In semifina
le : NystrBm — Guy Forget 
(Franța) 6—2, 6—2 ; Jarryd — 
Eric Jelen (R.F.G.) 6—4, 6—4. 
Finala de dublu : Edberg, Zi- 
vojinovid — Fibak, Mitchell 
2—6, 6—3, 6—2.

• Finala (m) la Marrakech 
(Maroc) : Davis do Miguel 
(Spania) — Thierry Champion 
(Franța) 6—2, 6—3.

• Concursul de la Phdnix
(S.U.A.), din cadrul circuitului 
feminin, s-a Încheiat cu victo
ria americancei Beth Herr : 
6—0, 3—6, 7—5 în finala cu 
compatrioata sa Ann Henric- 
ksson. In semifinale : Herr — 
Peanut (S.U.A.) 7—6, 6—1 ;
Henrlcksson — Claudia Por- 
wick (R.F.G.) 6-2, 6—2.

• Finala de dublu la Nash
ville (S.U.A.), in cadrul circui
tului feminin : Barbara Potter, 
Pam Shriver — Kathy Jordan, 
Elizabeth Smylie 6—4, 6—3. In 
semifinale : Potter, Shriver — 
Mandlikova, Turnbull 6—3, 7—6; 
Jordan, Smylie — Parhomenko, 
Savcenko 6—1, 2—6, 6—2.

Campionatul Mondial de hochei — grupa C 

mÂrTrATĂRI ll... 3-4 CU ECHIPA R.P. CHINEZE 
de-al treilea gol al echipei sa-PUIGCERDA, 31 (prin tele

fon). Intr-o partidă foarte dis
putată. echipa noastră nu a 
putut trece de formația R.P. 
Chineze, oedind la limită : 3—4 
(1—1, 1—2, 1—1). Mai omogenă 
valoric si ca pregătire tehnico- 
tactică. cu patru jucători anu
me odihniți (nu au fost folo
siți în partida precedentă) st 
cu un patinaj rapid, reprezen
tativa R.P. Chineze a obținut 
pe merit victoria. Debutul ne-a 
fost favorabil, Cazacu a înscris 
In min. 3 (1—0). după care 
Gliga, Tureanu șl E. Antal au 
avut citeva ocazii. Dar apăra
rea noastră, inclusiv portarul 
Fekete (nu știm de oe a fost 
menținut tot timpul), a fost 
prinsă adesea pe picior greșit, 
Dintr-o asemenea situație a 
marcat Huang (min. 7) : 1—1. 
înaintarea noastră a păstrat 
inițiativa, dar Cazacu (min. 11) 
și mai ales Solyom (12) au ra
tat ocazii rarisime Au înscris, 
în schimb, chinezii, prin Zhao 
(min. 22) ; 1—2. Echipa română 
a egalat peste 35 de secunde 
prin Herlea, după o combinație 
cu Tureanu si Dala : 2—2. In 
min. 35, Huang a realizat cel 

le. pe fondul scăderii evidente 
a randamentului formației 
noastre, tot mai obosită — în 
special tinerii... Sînt folosite 
tn majoritatea timpului doar 
două perechi de fundași (E. sl 
L Antal, Dala șl Herlea), iar 
în atac greul îl duc «veteranii* 
Cazacu. Hălăucă șl Tureanu, 
ținuți pe gheată peste puterile 
lor. Chirită a ratat o mare 
ocazie în min. 39. în min. 42 
a șutat în bară șl... chinezii 
au majorat scorul la 4—2, prin 
X. Sun (min. 53). tn final au 
mai existat cîteva ocazii, prin 
Cazacu. I. Antal și, din nou. 
Chirită, dar nu s-a obținut decit 
reducerea diferenței, prin Tu- 
reann (min. 55) 3—4.

Au arbitrat corect R. Wil
liams (Australia), ajutat de 
Kang Jun (R.P.D. Coreeană) și 
M. Holmroos (Finlanda).

Marți, ultima partidă, cu 
Bulgaria, pentru locurile 3—4.

Alte rezultate : Danemarca—■ 
Ungaria 8—4, R.P.D. Coreeană 
— Spania 5—6, Norvegia — 
Bulgaria 10—1.

Mircea TUDORAN

In ultimele două etape ale 
competiției internaționale dotate 
cu „Cupa F.R. ciclism" s-a pro
dus revirimentul mult așteptat 
jn rîndurile rutierilor noștri.

ETAPA A S-a. După startul de 
ia Km. 13,500 al șoselei care duce 

, spre Oltenița, cel 93 de cicliști 
•u rulat Intr-un tempo susținut, 
ce a făcut ineficientă, un timp, 

l orice încercare de evadare din 
pluton. La km. 45, punctul de 

I întoarcere, în față — cu un a- 
vans de 20 de secunde — s-au 
aflat 15 sportivi (5 de la Steaua, 
3 de la Dinamo, 3 din R.D.G., 

ț» de la Metalul Plopeni șl unul 
de la IMGB). De forțe aproxl- 

imativ egale, beneficiind de avan
tajul vintulul de spate, el au 
rulat tare, făcînd ca diferența 
față de primul grup urmăritor să 
crească la trei minute In comuna 
Hotarele, la patru in comuna 
•Frumușani și la... 11 minute în 

. final ! Pentru a spulbera incer
titudinea in privința învingăto
rului, cu 13 km înainte de sosire, 
din grupul care rula cu circa 
45 km pe oră, a țîșnit, distan- 
țîndu-se văzînd cu ochii Octa
vian Tudorache (Steaua), care a 
apăsat îndîrjit pe pedale. Cu opt 
kilometri înainte de sosire avan
sul său ajunsese la 48 de secun
de ; în spate însă, cicliștii din 
R.D.O. au atacat în permanentă, 
ducînd o trenă foarte tare. Se 
întrezărea linia de sosire, mal 
era circa un kilometru, iar dife
rența se reducea vizibil. Remar
cabilul efort depus de Tudorache, 
cale de 12 km, a fost anulat cu 
numai 500 m înainte de sosire... 
In clipa aceea, mobilizați de e- 
fortul colegului lor, alți cicliști 
români au sprintat în trombă, 
lâsîndu-1 fără replică pe rutierii 
din R.D.G., recunoscut! sprinteri! 
CLASAMENTUL ETAPEI : 1. Gh. 
Lăutar» (Dinamo) — 90 km,

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA
(Urmare din pag. I)

Arnhem, Francesca Beriolozzi, 
a altor floretiste exoelent co
tate în arena internațională, 
ca Giovanna Trilinni, Zita Fun- 
kcnhauscr, Ceng Xianhua etc. 
Reține, de asemenea, atentia, 
faptul că. în „duelul11 dintre 
cele trei finaliste din România 
(Lazăr + Grigorescu + Beca) și 
tot atîtea din Italia (Trilinni + 
Zalaffi + Bertolozzi), sporti
vele noastre au reușit să se 
desprindă, prin Reka Lazăr, 
care a urcat pe prima treaptă 
a podiumului de la Stuttgart, în 
timp ce Grigorescu a ocupat 
locul 4, iar Beca — 6. Este un 
nou și frumos succes al sori- 
mei românești la o competiție 
de deosebită valoare, succes 
care deschide larg drumul spre 
marile competiții din viitorul 
apropiat — C.M. de seniori de 
la Sofia, din acest an. și, în 
perspectivă, J.O. din 1988.

mențină echilibrată pînă spre 
mijlocul primei reprize, tn con
tinuare, prin tactica jocului ..om 
la om", la Stingă — principala 
teamă a handbaliștllor suedezi, 
spațiile de apărare pe semicercul 
advers s-au mărit, sarcina pivo- 
ților și a extremelor bucurește- 
nilor fiind favorizată, dar și 
crescută. în aceste condiții de
pășirile (In special ale lui Ghl- 
meș), învăluirile (foarte eficien
te cele realizate de Drăgănită), 
precum și jocul bun al pivotului 
Nlcolae au făcut ea victoria să 
se contureze tot mal presnant 
Steaua, formație matură, cu o 
bogată exoeriență comoetițlona- 
lă. a sancționat prompt o eroa
re tactică a oacne*ilor. care în 
repriza secundă l-au luat ..om 
la om" și pe Gh’meș (ceea ce a

O comportare excelentă a a- 
vut-o șl Romică Molea, care 
după locul 4, de anul trecut, 
la C.M. de tineret din Olanda, 
a urcat acum pe locul 2, în- 
tr-o dispută de asemenea as
pră, cu scrimeri de talie in
ternațională (Ersek — campio
nul de anul trecut, acum pe 
locul 3. Arplno, Sobczak, Moli- 

1.09:12, medie orară 42,00 km ; 
t. N. Aldulea (Met. Plopeni), 3. 
Cr. Neagoe (Steaua), 4. Ol. Celea 
(Steaua), S. I. Oprea (Met. Plo
peni), 6. Ad. Florea (Met. Plo
peni) toți același timp cu Învin
gătorul.

ULTIMA ETAPA, desfășurată 
pe circuitul din sir. Maior Co- 
ravu, în prezența a numeroși spec
tatori, a fost toarte frumoasă, ra
pidă șl pUnă de neprevăzut, în
vingătorul fiind decis la penulti
mul sprint. Cel 80 de cicliști au 
avut de parcurs 33 de ture, cu 
sprint la fiecare 5 ture. Adjude- 
eîndu-șl sprinturile 1, 2, 3 și 8, 
B. Ramm (R.D.G.) a câștigat a- 
ceastă frumoasă cursă. Clasa
mentul etapei : 1. E. Ramm
(R.D.G.) — 50 km, 1.12:02, medie 
orară 42,200 km, 21 p, 2. C. Popa 
(Metalul Plopeni) 13 p, 3. M. Prix 
(R.D.G.) 11 p, 4. Gh. Lăutaru 
(Dinamo) I p, 5. N. Aldulea (Met. 
Plopeni) 8 p, 8. Oct. Tudorache 
(Steaua) 8 p.

Clasament general : 1. H. Gro- 
ger (R.D.G.) 13.33:48 — clștlgăto- 
rul „Cupei F.R.C.", 2. M. Prix 
(R.D.G.), S. Cr. Neagoe (Steaua),
4. Gh. Lăutaru (Dinamo), 3. F. 
SchSnherr (R.D.G.), toți la 1:34.

Horațiu SIMA

BĂIMĂRENIi - TACTICĂ ADECVATĂ
(Urmare im pag 1)

— Am pregătit cu multă mi
nuțiozitate această a doua man
șă a disputei cu HK Drott 
Haimstad, plecînd de la premi
sa că avantajul de opt goluri cu 
care am plecat de la Baia Ma-

nari, Lhottelier și, desigur, 
Weidner, actualul campion mon
dial de tineret).

Și în ultima probă a C.M. 
de tineret, cea de spadă, un 
alt reprezentant al tării. Adrian 
Pop, a realizat un rezultat 
bun — locul 4 în turneul fi
nal, după un excelent start 
în eliminările directe : 10—1 la 
Jaquet (Elveția) si 10—4 la 
Schreiber (R.F.G.), victorii care 
l-au calificat direct între pri
mii 8 spadasini. Și. în conti
nuare, Ad. Pop a evoluat bine, 
dispunînd de Cenedesse (Italia) 
cu 12—11, intrînd astfel, în se
mifinale. Aid a cedat în fața 
lui Rys (Polonia), disputîn- 
du-și medalia de bronz. în com
pania lui Stern (Franța), care 
mal abil, l-a întrecut cu 10—5. 
Titlul de campion al lumii la 
această probă i-a revenit lui 
Kostarev (U.R.S.S.) : 10—5 cu 
Rys.

Delegația României obține un 
bilanț deosebit de bogat la 
C.M. de tineret — pe lingă o 
medalie de aur (Reka Lazăr) 
și una de argint (Romică Mo
lea). două locuri 4 (Claudia 
Grigorescu și Adrian Pop), un 
loc 6 (Georgeta Bec-A și un loc 
8 (Attila Papp). Un bilanț care 
relevă virtuțiile școlii româ
nești de scrimă, marile sale dis
ponibilități.

Miine, in cupele europene

PRIMA MANȘĂ A SEMIFINALELOR
Miine seară, prima manșă a 

semifinalelor în cupele europene. 
Evenimentul stârnește, ca de o- 
bicel, un mare interes printre iu
bitorii fotbalului de pe continent.

In C.C.E., pe lingă mult aștep
tatul meci Anderlecht — Steaua, 
are loc Intilnlrea dintre I.F.K, 
Goteborg și C.F. Barcelona. Spa
niolii au pierdut, surprinzător, 
slmbătă, pe teren propriu : 2—3 
cu Real Sociedad (locul 7). Este 
adevărat că formația catalană a 
folosit unele rezerve In acest joc. 
Ca noutate vom consemna rein
trarea lui Schuster, după o ab
sență de două luni. Este probabil 
că el va evolua miercuri la G3- 
teborg. Ambele echipe au vedete
le lor. Goteborg — pe Ekstrom, 
Holmgren, Larsson, Fredrikson ; 
Barcelona — pe Urrutl. Migueli, 

re, poate fl vulnerabil, pe tere
nul suedezilor. Băieții au înțe
les perfect că este nevoie de o 
mobilizare șl o concentrare ma
xime pe întreaga durată a me
ciului.

— Evidențieri ?
— Unui antrenor — cu atît mai 

mult atunci cind echipa sa șl-a 
realizat obiectivul — ti este greu 
să evidențieze doar o parte din
tre handbaliști. O voi face totuși, 
afirmînd că Mircea Petran a 
apărat din nou foarte bine, mai 
ales in citeva momente cruciala 
ale partidei, in timp ce in fazele 
de atac Măricel Voinea, Mihal Mi- 
roniuc, Iosif Boroș și Doru Po
rumb au fost in priză 60 de mi
nute din... 60 !

tn rezumat, pot spune că tac
tica adecvată ne-a adus victo
ria in fața unui adversar deose
bit de tenace. Sigur, în semifi
nale, indiferent care formație ne 
va fi parteneră, vom avea me
ciuri mult mai grele. Ne vom 
pregăti însă fără nici un rabat 
de la efort".

MATURITATEA CAMPIOANEI A DECIS
< Urmare din pag o

Victor, Alesanco, scoțianul Ar
chibald șl vest-germanul Schuster, 

tn CUPA CUPELOR, Dinamo 
Kiev este favorită In meciul cu 
Dukla Praga. Sovieticii beneficia
ză de o serie de Internaționali 
precum Baltacea, Demianenko, 
Bessonov, Belanov, Evtușenko șl 
Blohin. Dukla are doar trei in
ternaționali : Vizek, Korejclk și 
Luhovy. Atletico Madrid întâl
nește pe Bayer Uerdingen. Echi
pa spaniolă a fost Învinsă stm- 
bătă, surprinzător, pe teren pro
priu, de către Zaragoza (0—2) șl 
ocupă locul 5, in timp ce Uer
dingen a cîștigat cu 2—1, acasă, 
cu Bayer Leverkusen

In CUPA U.E.F.A., capul de a- 
fiș îl deține jocul dintre Inter- 
nazlonale și Real Madrid. La Mi
lano, toate biletele au fost vin-

ALTE REZULTATE
LA HANDBAL

Din competițiile europene de 
handbal masculin, desfășurate 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
ne-au mai parvenit rezultatele: 
C.C.E. : Metaloplastika Sabac
— S.C. Magdeburg 38—26 (for
mația iugoslavă s-a calificat în 
semifinalele competiției) : Cupa 
Cupelor : T. V. Grosswaldstadt
— Lokomotiv Trnava 29—21 
(prima formație s-a calificat) ; 
Cupa Federației: Tatran Presov
— Raba Eto Gyor 24—21 (in 
semifinale va evolua echipa din 
Ungaria). Proletar Zrejnantn—- 
T.H.W. Kiel 23—18 (calificată 
formația iugoslavă).

permis și mai multă mișcare pe 
semicerc), diferența de scor a- 
jungînd de zece goluri în minu
tele 45—50. In apărare, alături 
de portarii Nicolae Munteanu și 
mal tînărul său coleg Tudor Va- 
sile, am remarcat buna evoluție 
a lui Marc, în centrul ei, care 
,-a anihilat (în principal) pe pi
votul Eklund (numai două go
luri înscrise) șl, în general, o 
bună conlucrare pentru închide
rea culoarelor de aruncare la 
poartă. Totuși, cu o mai atentă 
supraveghere a extremelor, nu
mărul golurilor primite putea fi 
mai mic.

Așadar, Steaua, superioară la 
toate capitolele partenerului de 
întrecere, și-a probat o dată tn 
olus maturitatea șl capacitatea 
-"ală de a obține performanțe 
de valoare internațională si mal 
ridicată. 

dute I Italienii n-au jucat dumi
nică, tn timp ce Real Madrid 
(virtuală campioană) a pierdut (!) 
la Las Palmas (locul 13 ta cla
sament), cu 3—1, după ce a con
dus cu 3—1. In ambele formații 
evoluează jucători de prima mină: 
Bergomi, Colovatti, Tardelli, 
Brady, Rummenlgge (Inter), res
pectiv Camacho, Juanito, Butra- 
gueno, Valdano. tn fine, F.C. 
Koln — Waregem, meci între e- 
chlpe situate la mijlocul clasa
mentelor în campionate (R.F.G. 
șl, respectiv, Belgia).
• în campionatul Angliei (et. 

36) : Birmingham — Manchester 
Utd. 1—1, Chelsea — West Ham 
0—4 !, Coventry — Nottingham 
0—0, Everton — Newcastle 1—0, 
Leicester — Luton 0—0, Manches
ter City — Aston Villa 2—2, Ox
ford — Q. P. Rangers 3—3, 
Sheffield Wednesday — Liverpool 
0—0, Tottenham — Arsenal 1—0, 
Watford — Ipswich 0—0, W.B. 
Albion — Southampton 0—0. Pe 
primele locuri : Everton 60 p 
(34 j), Liverpool 67 p (35 j). 
Manchester Utd. 64 p (32 j).
• In etapa a 28-a a campiona

tului Bulgariei : Beroe otara Za- 
gora — Pirin Blagoevgrad 2—0, 
Trakla Plovdiv — Spartak Var
na 3—1, Cerno More — Slavia
2— 2, Spartak Pleven — Vitoșa
3— 1. Lokomotiv Sofia — Loko
motiv Plovdiv 3—1, Sredeț — A- 
kademik 6—1, Etăr — Sliven
4— 1, Vrața — Dunav 2—0. Pe pri
mele ^locuri : Beroe 39 p, Trakia 
37 p, Slavia 36 p ; pe ultimele : 
14. Pirin 18 p, 15. Spartak Ple
ven 17 p, 16. Dunav 16 p.

TELEX • TELEX
BOX • Mexicanul Gilberto Ro

man (24 ani) a devenit campion 
al lumii la cat. super-muscă 
(WBC), dispunînd la puncte, in 
12 reprize, de deținătorul titlului, 
japonezul Jiro Watanabe (31 ani). 
In gala de la Itambi (Japonia).

CICLISM • Bulgarul Nendo 
Staikov a câștigat Turul Norman- 
diel (amatori) cu 24.32:29. urmat 
ta 3:08 de cehoslovacul Vladimir 
Vavra.

HOCHEI • Meciuri amicale : 
Litvinov: Cehoslovacia — Finlan
da 6—1 (0—0, 3—0, 3—1), după ce, 
în ajun, la Decin, terminaseră 
nedecis’ 2—2 (0—2. 1—0, 1—0) ; la 
DUsseldorf: R. F. Germania — 
U.R.S.S. 4—7 (2—2, 1—1, 1—4). • 
Echipa olimpică a Canadei, care 
va lua parte, la Leningrad, la 
„Cupa Pravda", va susține me
ciuri și in R.F.G., Suedia, Fin
landa Cehoslovacia.

PENTATLON MODERN • La 
Ciudad de Mexico, învingători : 
Marcelo Hoyo (Mexic) 5121 p la 
bărbați șl Ameyali Martinez 
(Mexic) 4 898 p la femei.

SĂRITURI • La Lund, în Sue
dia s-3 desfășurat Cupa Euro
pei’ bărbați: trambulină: Niko
lai Droșta (U.R.S.S.) 683,70 p, 2. 
Holger Winsowski (R.D.G.) 625.93 
p; platformă: Ghenadi Starodub- 
țev (UJl.S.S.) 592,56 p, 2. Vladi
mir Timojnin (U.R.S.S.) 570,87 p; 
femei: trambulină: Sana Trutal- 
kova (U.R.S.S.) 518,97 p, 2. Heide- 
marle Grecka (Cehoslovacia) 
493.56 p, olatformă: Ala Loban- 
kina (UJl.S.S.) 443,76 p, 2. Blan
ca Meyer tR.D.G.) 493,56 p.

ȘAH • La Hyeres, ta Franța, 
turneu feminin, tn care, după 
două runde, conduce Elisabeta 
Polihrorlade ou 2 p (a dispus de 
franțuzoaica Nathalie Baesjoo șl 
de vest-germanca Rike Wohlers) 
• La Bruxelles după șapte run
de conduce Karpov 4.5 p (1), ur
mat de Timmam Miles si Sel- 
rawan 4.S p
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