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in aceste zile, in toate județele tării

START IN ETAPA OE VARA A „DACIADEI
• în centrul preocupărilor, creșterea nivelului calitativ al întrecerilor

După splendida calificare In linala C CI. la UandDal (f)

ȘTIINJA BACĂU CONFIRMĂ ASCENSIUNEA 
ÎN ELITA CLUBURILOR EUROPENE

Superbă 
batistelor 
calificat în finala celei 
importante competiții 
nentale. Cupa Campionilor Eu
ropeni! Cu atit mai mult cu 
cit a fost realizată prin dubla 
victorie asupra handbalistelor

performanta hand- 
din Bacău care s-au 

mai 
contl-

tentă a Cupei Campionilor Eu
ropeni, luptă pentru suprema
ția continentală inter-cluburi.

La scurt timp după extraor
dinara partidă de la Titograd, 
în care campioanele României 
aveau de apărat un substan
tial avans (de șapte goluri)

A venit primăvara și, ca in 
fiecare an — schimb de șta
fetă la întîlnirea celor două... 
etape ale marii competiții na
ționale „Daciada", aflată acum 
ia cea de a V-a ediție. Ne

la îndeplinirea sarcinilor sta- 
bilite de cel de al XIII-lea 
Congres al P.C.R., a prețioa
selor orientări și indicații cu
prinse în Mesajul adresat 
Conferinței pe țară a mișcării

competiției — să obțină o se
rie de frumoase reușite. In a- 
ceastă perioadă au fost orga
nizate. in toate județele, nu
meroase acțiuni sportive si tu
ristice de masă și de perfor-

La „Student — Parc" 
munstrații și întreceri în cadrul

din Capitală, ca pe toate bazele sportive din întreaga- țară, frumoase de-- - - - - - . . Foto; A D NEAGUetapei de vară a „Daciadei"

găsim, așadar, la finele unei 
perioade de cinci luni, timp 
în care s-au desfășurat între
cerile etapei de iarnă și, iată, 
consemnăm acum și startul o- 
ficial al etapei de vară, care 
se dă. în aceste zile, pe în
treg cuprinsul țării.

Sînt multe ooncluziile. 
multe măsurile, proiectele 
obiectivele care vizează, 
continuare, îmbunătățirea 
perfecționarea activității
cadrul „Daciadei", principala 
competiție menită să contribuie

sînt 
și 
in 
și 

din

sportive de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretarul general al partidului 
nostru.

Analizînd modul în care s-a 
acționat în această direcție. 
Comisia Centrală de organi
zare a „Daciadei" a desprins, 
ca o concluzie principală, fap
tul că, acționlnd sub condu
cerea organelor și organizații
lor de partid, unitățile spor
tive, împreună cu factorii cu 
atribuții ta acest domeniu, au 
reușit — în etapa de iarnă a

mantă — la schi, sanie, pati
naj, hochei pe gheață ș.a. —, 
la care au participat peste

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag 2—3)

Ieri a avut loc tragerea la sorți

DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA,
„CAPUL DE AFIȘ1' AL „SFERTURILOR11 

CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
ieri, la sediul F. R. Fotbal, 

în prezența delegatilor odor 
opt echipe calificate, a avut 
loc tragerea ia sorți a sfertu
rilor de finală ale meciurilor

DINAMO BUCUREȘTI 
OTELUL GALATI 
JIUL PETROȘANI 
PROGRESUL VULCAN

din cadrul Cupei României, 
competiție care se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". 
programul, jocurilor :

Iată

- UNIV. CRAIOVA
- VICTORIA BUC.
- CHIMIA RM. VILCEA
- STEAUA BUCUREȘTI

iunie, de la ora 17,30, pe tere-întilnirile se vor disputa Ia 11 
nuri neutre, care urmează a fi stabilite, de comun acord, pină la 
data de 15 mai. Semifinalele sînt programate la 18 iunie, iar fi
nala se va disputa la 22 iunie.

Mariana Tircă, intr-o atitudine caracteristică, înscrie cu toată 
opoziția jucătoarei iugoslave Nada Lakicl. (Fază din partida 

Știința — Buducnost Titograd desfășurată la Bacău) 
Foto : Aurel D. NEAGU

Știința — Buducnost

de la Buducnost Titograd, 
formație de certă valoare 
ternațională, deținătoarea 
feului atribuit cîștigătoarelor 
de cupe in ediția anterioară. 
După mai multe tentative în 
cupele europene, iată că Știin
ța Bacău reușește în această 
ediție a C.C.E. nu numai o 
prezentă foarte bună, ci drep
tul de a-și disputa finala aces
tei prestigioase competiții, pre
mieră deci absolută pentru 
studentele moldovence care re
editează astfel performantele 
Științei București (în 1961), 
Rapid București (în 1964), cînd 
au și cîștigat prețiosul trofeu, 
sau al Universității Timișoara 
(în 1973). Așadar, Știința Ba
cău. antrenată de Alexandru 
Mengoni și Costel Petrea, de
vine a patra formație feminină 
din România care, în istoria 
de un sfert de secol de exis-

o 
in- 

tro-

luat în partida de la Bacău, 
pe care nu numai că l-au 
menținut, dar — poate împo
triva celor mai optimiste pro
nosticuri — l-au majorat, în- 
vingînd, si de această dată, cu 
31—30. puternica campioană a 
Iugoslaviei, am purtat o dis
cuție telefonică cu antrenorul 
principal al formației băcăua
ne. Alexandru Mengoni. Vădit 
emoționat, dar pe deplin sa
tisfăcut de evoluția elevelor 
sale, antrenorul campioanelor 
ne-a furnizat amănunte supli
mentare despre 
din semifinalele 
într-o cronologie 
ril partidei.

Jocul a început într-o mare 
tensiune, firească prin impor-

Mihail VESA

partida-retur 
CCE. Iată-le.
a desfășură-

(Continuare in pag. a 4-a)

ATUURILE ÎNOTULUI REȘIȚEAN Șl PERSPECTIVELE SALE
• 0 solidă bază materială, la temelia unei

organizări judicioase și eficiente
Urmărind lucrările 

plenare a C.J.E.F.S. 
Severin, ne-au reținut 
cele ce se afirmau despre ac
tivitatea secției de natație a 
C.S.Ș. Reșița. Cităm din darea 
de seamă : „Modul de organi-

recentei
Caraș- 
atenția

a
de performanță a devenit

înotului la această uni-zaro 
tate 
un model și ar fi foarte bine 
dacă și alte ramuri sportive 
din judef ar trece să lucreze 
după sistemul adoptat aici". 
Așadar, ca și gimnastica man

culină, înotul este o 
sportivă fruntașă și 
la Reșița, impunîndu-se în fața 
specialiștilor și a opiniei pu
blice prin munca șl disciplina 
sportivilor la antrenamente, 
prin unele rezultate obținute.

Reputatul tehnician loan 
Schuster, antrenorul coordona
tor al activității de natație din 
Reșița șl al Centrului Olimpic 
ce ființează aici; ne spune că 
noua organizare a înotului re- 
șițean a fost posibilă în con
dițiile îmbunătățirii continue 
a bazei materiale : de la un 
modest ștrand descoperit, exis-

Constantin MACOVEI

ramură 
apreciată

(Continuare în pag. 2—3)

Cupa steaua la ciclism

DINAMISM
După Campionatul Mondial de hochei de la Puigcerda (II)

REPREZENTATIVA TĂRII - OGLINDĂ A ECHIPELOR DE CLUB
@ Aceleași deficiențe in pregătire și in joc, care au dus la ratarea

calificării
Cu toate că în întrecerea echi

pelor de hochei din grupa valo
rică C echipa reprezentativă a 
țării noastre a arătat și alte de
ficiențe, cele mai multe reflec
tate și în campionatul intern de 
echipele noastre de club, nu pu
tem să nu revenim asupra selec
ției, a lotului care a reprezentat 
hocheiul românesc la Puigcerda. 
Plimbarea pînă în Spania a unor 
jucători care în cele din urmă 
s-au dovedit fără valoare inter
națională și fără pregătirea pe 
care o impune participarea la o 
competiție de o asemenea însem
nătate — la care s-a plecat cu gîn- 
dul la unul din primele două locuri, 
care aduceau promovarea în gru
pa B (în timpul campionatului 
au fost pomenite numele unor 
Justinian, Pisaru, Nistor, V. Hu- 
țanu și chiar Ioniță, a căror 
prezență — se afirma — ar fi 
dat consistență jocului) — a 
dus la improvizații, la imposi-

in grupa valorică
bilitatea înlocuirii celor deveniți 
indisponibili cu jucători de a- 
ceeași specialitate. Un singur 
exemplu pe lîngă multe altele 
care ar mai putea fi date : în 
min. 19,22 al partidei eu Bul
garia notam în carnet că fun-

superioară
dașii liniei I (se plecase de a- 
casă cu formula E. Antal — I. 
Antal, dar amîndoi se aflau ac-

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag a 4-a)

SîmDătă $i dnminicâ, In Capitală

;i „INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE ROMÂNIEI
!' In sala de atletism a Complexului Sportiv „23 August" 
<i din Capitală vor avea loc, sîmbătă și duminică, ..interna- 
Ji ționalele" de judo ale României. La această ediție și-au 
i| anunfat participarea sportivi din Bulgaria. Franța, R.D. 
] Germană, Iugoslavia, Polonia, Spania, Ungaria și România, 
i Va mai concura și valoroasa formație sovietică Dinamo 
;■ Minsk.

I Gabriela Baka, cea mai cu- 
Lnoscută campioană a înotu

lui reșițean

ECHIPA OE RUGBY A ROMÂNIEI
PENTRU MECIUL CU FRANȚA

A fost formată echipa 
noastră națională de rugby 
care, la 12 aprilie, va juca, 
la Lille, cu reprezentativa 
Franței, în cadrul Campio
natului European F.I.R.A. 
Iată formația noastră, în or
dinea așezării în teren : L. 
Hodorcă (Steaua) — R. Voi
nov (Universitatea Timi
șoara). A. Lungu (Dinamo), 
V. David (Steaua), M. Toa- 
der (Dinamo) — G, Ignat 
(C.S.M. Sibiu), M. Paras- 
chiv (Dinamo), căpitanul 
echipei — 17. Murariu
(Steaua). Șt. Constantin 
(Farul), M. Giucăl (Steaua) 
— Gh. Caragea (Dinamo), 
L. Constantin (Steaua) — 
V. Pașcu, V. Tufă, I. Bucan 
(toți Dinamo). Antrenori : 
V. Irimescu și M. Naca ; 
medic : dr. P. Bendiu.

Șl SPECTACOL 
PE CIRCUIT

Pe traseul din strada Maior 
Coravu s-a derulat o nouă 
competiție de ciclism pe cir
cuit, dotată cu Cupa Steaua. 
La startul cursei seniorilor 
s-au prezentat 48 de alergă
tori, care au avut de parcurs 
30 ture (un tur — 1 400 m), 
cu sprint la fiecare trei ture, 
ceea ce a contribuit în mod 
decisiv la dinamizarea și spec
taculozitatea deosebită a cursei. 
A fost una dintre cele mal 
frumoase întreceri pe circuit 
văzute ta ultima vreme, plină 
de suspans, cu învingătorul 
cunoscut abia la ultimul sprint 
Pînă atunci, concurau cu sanse 
egale L Alexandru (Steaua) 
20 p — cîștigător a trei sprin
turi, Cornel Popa (Metalul 
Plopeni) 20 p — cîștigător a 
două sprinturi și M. Petruș 
(I.M.G.B.) 18 p — două sprin
turi cîștigate. Sosind pe locul

Horatiu SIMA

(Continuare în pag. 2—3)



REZULTATE NOAAII IN ETAPA A III a DE LUPTE LIBERE
Duminici, în București și in 

alte localități »-au desfășurat în
trecerile celei de a III-a etape a 
Diviziei A de lupte libere. în 
cele mai multe situații echipele 
favorite obținînd victorii și, im
plicit puncte care încep să con
tureze viitoarele participante la 
turneu] fina] a] competiției.

BUCUREȘTI. în lipsa unei săli 
proprii corespunzătoare urbis 
București a organizat concursul 
în sala de lupte a clubului Stea
ua. ; unde 
Danubiana 
Pandurii Tg. Jiu. 
drotehnlca Constanța, 
ne așteptam, formația 
teanfi. deși lipsită de aportul Iul 
Iulian Rișnoveanu (component al 
echipei care va participa la C.E. 
din jGreclal. a obtlnut trei vic
torii! care 11 asigură un ’oc 
fruntaș ta seria a TlI-a șl apre
ciabile șanse de a participa in 
turneul final. Elevii antrenorilor 
Izmail Kenan sl lancu Vanghe
liei l-au învins cu 7—2 pe cel 
de la Te. Ilu. eu 6—3 pe URBIS 
București si eu 5—4 pe cei de 
la Danubiana. Din echipa con- 
stănteană s-au remarcat 1. Asaf- 
»el (57 kg). V. Dobrotă (90 kg), 
C. Ghemui fi 30 kgl sl lunlorul 
Ad. Vasile (48 kg).

în celelalte întOniri Danubiana 
a obtlnut o victorie la limită 
(6—4) în fata echipei Gloria 
Pandurii Ta. Jiu — punctele fi
ind realizate de Gh. Bordeu» (48 
kg). M. Protopopoiu (52 kg), ). 
Sanchi 157 kg). I. Tudor (62 kg) 
SL Scarlat (74 kg) sl M. Volcu 
(82 kg) tar URBIS șl Pandurii 
Tg. Jiu au terminat la egalitate 
(5—5).
în Încheiere, consemnăm ati

tudinea nedlseipllnată a antreno
rului din Tg. Jiu. A lirei Gorja- 
nu. (numereaee vociferări la a- 
dreaa arbitrllort. căruia 11 suge
răm să-s! consume energia pre- 
Eătindu-si mal bine sportivii, si 
nu altfel.

s-au tntîlnit echioele
București. Gloria

URBIS sl Hi- 
Așa cum 

eonstăn-

BALȘ. întrecerile au fost do
minate de luptătorii de la Jiul 
Petrila, care au realizat două 
victorii la același scor: 6—4 atît 
cu IOB Balș, cît șl cu CSM Cra
iova. Sportivii craloveni au reu
șit să-1 Întreacă pe cei din Balș:
7— 3. (L. MAGUREAN — coresp.).

VASLUI. Concursul a fost do
minat de formația bucureșteană 
Vulcan, realizatoare a două vic
torii: 10—0 cu CS Sătesc Hrănești 
șl 6—4 cu viitorul Vaslui. Vi
itorul — CSȘ Hrănești 6—4. M. 
FLOREA — coresp.)

LUGOJ. Sportivii de la Steaua 
s-au impus cu autoritate, cîști- 
gtnd detașat ambele întîlnlri:
8— 1 cu Metalul IURT Lugoj și
9— 0 cu Rapid Arad. Metalul —
Rapid 6—1. (C. OLARU — co
resp,).

BRAILA. Triunghiularul din lo
calitate a reunit formațiile Pro
gresul Brăila, Vagonul Caracal 
sl CS Onești din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. CS Onești a ob
ținut două victorii prețioase, 
care o mențin ta lupta pentru 
primele locuri: 5—4 cu Progresul 
si 8—2 cu Vagonul. Progresul 
Brăila — Vagonul Caracal 8—2. 
(T. ENACHE — coresp.).

ODORHEI. Disputa pentru în- 
tîletate a-a dat între formațiile 
Dlnamo Brașov sl Lemnarul O- 
dorhel. Ele au întrecut Ia ace
iași scor sever pe Constructorul 
Tg. Mureș (10—0). iar intîlnirea 
lor directă s-a încheiat la egali
tate: 5—5 (A. PLALOGA — co
resp.).

(C.

cil deounind mari 
tru calificarea în 
CS Tirgoviște a 
treacă pe Electra
6— 3 șl a terminat _
cu Centrul de Antrenament Tg. 
Jiu (5—5) Electra Buc. — C.A. 
Tg. Jiu 5—5. (M. AVANU — co
resp.).

TG .MUREȘ. Sportivii de la 
Mureșul Tg. Mureș șl Steagul 
Roșu Brașov șl-au concretizat 
superioritatea valorică, obținînd 
cîte două victorii: Mureșul Tg. 
Mureș 6—4 cu înfrățirea Oradea 
șl 7—3 ct Steagul Roșu Brașov; 
St. R. Brașov 6—4 cu înfrățirea 
șt 7—3 cu Comerțul Tg. Mureș. 
(C. ALBU — coresp.).

ORADEA. Luptătorii de 
lnta Cluj-Napoca au 
două victorii prețioase, 
mențin în lupta pentru 
locuri, alături de Steaua e 
Satu Mare.
7— 3 cu CSM Reșița și 6—4
ASA Oradea. Localnicii au reu
șit să-l depășească pe sportivii 
din Reșița: 7—3. (I. GHIȘA —
coresp.).

Mihcr TRANCA

Localnicii și-au valorifl- 
nrnnriu. 
Nicotină

IAȘI, 
cat avantajul terenului 
obținînd 
las] cu 
Dunărea 
Călărași 
Dunărea
5—5. Dunărea
MACOVET —

trei victorii:
Rapid București 8—2. cu 

Galați 7—3 cu Otelul 
6—4. Oțelul Călărași — 
Galați 6—4. cu Rapid 

— Rapid 5—5, (M.
coresp.)

SF. GHEORGHE. Triunghiula
rul din localitate s-a caracterizat 
Drin echilibrul de forțe existent 
Intre echipe, fapt dovedit și de 
rezultatele Înregistrate: Con
structorul Hunedoara cu CSM Sf. 
Gheorghe 6—4, cu Viitorul Ghe- 
orgheni 5—5. CSM Sf. Gheorghe 
cu Viitorul Gheorghenl ' ' 
(L. BRTOTA — coresp.).

ZALAU. întrecerile din 
tate au fost dominate de 
locală — Armătura 
Satu Mare, ambele victorioase ta 
Intîlnlrile susținute. Armătura 
Zalău cu UM Timișoara 6—4 și 
cu Precizia Blaj 9—1; Unio Satu 
Mare 8—2 cu UM Timișoara $1 
9—1 cu Precizia Blaj. UM Timi
șoara — Precizia Blaj 7—3 
DOMUTA — coresp.).

TÎRGOVIȘTE. Reuniune 
meciuri foarte disputate, localnl-

5—5.

locall- 
_ echipa 
Si Un io

a.
cu

SCORURI STRINSE IN DIVIZIA A DE P(

ATUURILE ÎNOTULUI REȘIȚEAN
(Urmare din pag. D

tont in 1954. s-a ajuns — prin 
grija constantă a organelor de 
partid și de stat, cu sprijinul 
forurilor sportive locale si cen
trale — ca, azi. orașul să dis
pună de trei bazine acoperite 
(unul de dimensiuni olimpice) 
și altul descoperit, puse in to
talitate la dispoziția practican- 
ților înotului. Se afirmă cu 
mîndrie că la Reșița oel puțin 
80 la sută din populația șco
lară trece prin sita selecției, 
celor cu talent și aptitudini 
oferindu-li-se toate condițiile 
pentru deplina afirmare.

Incepînd din 1981. activita
tea la bazine este organizată 
prin testarea. în decursul unui 
an școlar, a cît mai multor 
elevi din clasele I ale școlilor 
din oraș si prin selectionarea 
pentru activitatea de perfor
mantă a celor mai btmî din
tre aceștia. Inimosul si 
natul antrenor Horațiu 
este primul beneficiar 
cestei organizări, fetele

oasio-
Droe 

al a- 
și bă-
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eforturi pen- 
turneul final, 
reușit să In- 
Bucureștl eu 

la egalitate

la Vo- 
reallzat 
care li 
primele 

_____ ____ și Unio 
Voința Cluj-Napoca 

cu

• losif Tismănar, performerul etapei, in mare formă 
- un nou record al arenei brașovene • C.F.R. Constanța 
Unio Satu Mare (m) cițtigâ la 

plasare • Metrom Brașov (f)
In campionatul Diviziei A de 

popice, sîmbătă s-a disputat eta
pa a 16-a, ta care s-au înregis
trat cîteva rezultate foarte strîn- 
se. Au fost trei victorii ta de
plasare, două la bărbați (C.F.R. 
Constanța la București și Unio 
Satu Mare la Timișoara) și una 
Ia femei (Metrom Brașov Ia 
Constanța, In fața Voinței, o e- 
chipă resemnată care a totalizat 
doar 2 p ta 16 jocuri șl a re
trogradat). De data aceasta, o 
evoluție ștearsă au avut cele 
două formații fruntașe ale cam
pionatului masculin (seria Nord) 
Electromureș Tg. Mureș și Aurul 
Baia Mare care au pierdut, în 
deplasare, la Cîmpia Turzii și, 
respectiv, Tg. Mureș, Iată rezul
tatele (următoarea etapă, la 31 
mal, din cauza pregătirilor lo-tu- 
rilor reprezentative pentru C.M. 
și a desfășurării competiției su
preme) :

LA ZI, IN CAMPIONATELE DE BASCHET
• Restanță In Divizia feminină 

A: MOBILA CSȘ SATU MARE
— COMERȚUL CSȘ TG. MUREȘ- - — — • — — Ș1 03—53

Așteleanu
____  _____ respectiv 

Olasz 14+25, Mathe 16+7. Clasa
mentul grupei 7—11: 7. Comerțul 
44 p (32 jocuri), 8. Crișul 42 p 
(30 j>, 9._____________~
Rapid 40 p (30 j), 11. Chimistul 
39 p (28 •' “ ~-------
resp.)

2—0 : 73—70 (40—39)
(32—23). Coșgetere: 
12+24. Szflcs 16+12,

Mobila 42 p (32), 10.

j) (Z. Kovacs co-

994 pd
Ș> 

cîteva puncte diferență in de
se reabilitează la Constanța

teții cu care a pornit la drum 
in 1981 obținînd primele rezul
tate notabile. Bogdan Căli- 
nescu, Caria Negrea, Corina 
Tărăpoancă, Manuel Checeg, 
Ligia Popa, Codru ța Stan, Mi- 
rela Muscă, Andrei Pușcaș — 
cu toții din clasa a V-a —, sînt 
doar o parte dintre viitorii 
performeri al natației reșițene. 
Alțl tehnicieni si alte clase 
continuă cu asiduitate anevo
iosul proces al Instruirii spor
tive, pregătind recorduri și 
performante superioare : Ruth 
Simion (clasa a IV-a), Adina 
Schuster și Mihai Papilian (a 
ITI-a), Ildiko Gonda, Adrian 
Bot, Cristina Schuster și Ma
rius Cretan (a II-a).

Am apreciat cu deosebire la 
antrenorii și tehnicienii cu 
care am stat de vorbă dorința 
lor de afirmare a natației re
șițene nu numai pe plan natio
nal, ci. mai ales, international. 
„Este adevărat — ne spune 
Ioan Schuster — că succesele 
noastre sint deocamdată Ia ni
velul competițiilor de copii și 
juniori, dar ele sînt 
nete incit ne 
cipăm că, în 
impune și pe 
nai, criteriu 
valorii certe".

atît de 
să anti- 
ne vom

permit 
ctirînd, 
plan internațio- 
incontestabil al 
Ne sînt prezen

tate. cu satisfacție, cîteva spec
taculoase afirmări din 1985, din 
care spicuim : Campionatul 
Național al copiilor de nouă 
ani : 1. C.S.Ș. Reșița 843 p, 2. 
C.S.M. Baia Mare 477 p, 3. 
C.S.Ș. Sibiu 453 p ; Concursul 
Republican interjudețean pe e- 
chipe : 1. Caraș-Severin 599 p, 
2. Maramureș 239 p, 3. Brașov 
238 p ; Concursul Republican 
de poltatlon (copii de 9, 10 și 
11 ani) C.S.Ș. Reșița, 2.

MASCULIN 
BRAȘOV — 
GALATI 526! 
meci al lui.. 
care a fost 
bun concuresr 
record al ar 
coresp.) • C 
AURUL BAL 
(4—2). Cele 
le-au avut Fs 
pectiv, Boari» 
n-au format 
Bice, de pil< 
902 popice. ( 
• LAROMET 
CFR CONSTA 
Cu excepția 
bueureșteni a 
constănțeni c 
Frigea cu 91 
coresp.) • C 
CHIMPEX CC 
(5—1). Gazdei 
rioare ele av 
Niooară (349 
gol) cei mal 
la învinși dc 
cat bine (863) 
ma slabă a li 
ponent al io 
Feldman — 
TRIA StRME 
LECTROMUR 
5130—5105 (Z-
rezultate le-. 
906 și, reaper 
Mtndruțlu — 
LUL ROMi 
C1MPINA 507 
nlcil au doi 
au avut omt
— 912. S-au 
de la gazde 
oaspeți — 88 
resp.) • TE 
HEI — CON 
MUREȘ 5037- 
TORIA TIMI 
TU MARE 
partidă extre 
tlgată tn fin. 
marcațl: Pot 
tiv, Biclușcă 
coresp.) • c
— METAI
5231—5077 (
BUCUREȘTI 
REȘTI 5032- ■ 
restanță: EV 
reș — Aurul 
(6-0).

FEMININ 9 VOINJA ORADEA
— CSM REȘIȚA 2353—2264 pd
(scor Individual 5—1). Cele două 
componente ale Iotului, Ibolya 
Mathe și Maria Zsizsik au furni
zat cel mai frumos med indi
vidual, cîștigat de orădeancă cu 
419—412. (I. Ghișa — coresp.) • 
GLORIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
GALAȚI 2504—2315 (4—2). Perfor
mera reuniunii a "fost bucureș- 
teanca Ana Petrescu. Din 100 lo
vituri mixte, ea a doborît nu mai 
puțin de 470 de popice cu nici 
o bilă în gol ’ De la gălățence 
s-a remarcat Maria Covali — 439 
p. (D. Brănoiu — coresp.) • PE
TROLUL BAICOI ------------
BUCUREȘTI 2428—2404 (3—3). Joc 
frumos, cu rezultate ' ‘ 
valoroase. Principalele realizatoa
re: Marieta Oprescu — 430. Elena 
Vasile — 426, respectiv, Gabriela 
Dinu — 432 și Carmen Visarion
— 425. (R. Brânzea — coresp.) •
VOINȚA CONSTANTA — ME
TROM PRAȘOV 2233—2316 (1—5)
• CONSTRUCTORUL GHERLA — 
VOINȚA CRAIOVA 2335—2271 
(4—2). • HIDROMECANICA BRA
ȘOV — U.T.A. ARAD 2495—2401 
(4—2). Joo spectaculos fa care 
nouă jucătoare au avut rezultate 
de peste 400 pd, evidențlimdu-se 
Ana Țîru — 427, Alexandra Hlr- 
doiu — 425 și, respectiv, Varva
ra Breban — 426. (C. Gruia — 
coresp.) • VOINȚA ODORHEI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2494—2425 
(3—3). Formația locală a dispus 
de fruntașa seriei Nord la un 
scor destul de concludent. Cele 
mal eficace: Margareta Ferenczl — 
438 și, respectiv, Ellsabeta Albert
— 417. (A. Pialoga — coresp.) •
RAPID BUCUREȘTI — LAROMET 
BUCUREȘTI 2362—2345 (4—2) • 
VOINȚA PLOIEȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2462—2458 (2—4).
Foarte bine a jucat de la gazde 
Constanța Constantin, trecută pe 
foile de arbitraj cu 452 pd. De 
la bucureștence s-a impus Ma
riana Borta — 443. (O. Bălteanu
— coresp.) • ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — VOINȚA TIMI
ȘOARA 2516—2451 (3,5—2,5).

OLIMPIA

strin.se și

73—68 (30—35), Oțel Inox TîrgO-
viște — Sodistul CSȘ Rm. Vilcea 
93—68 (36—32), Automatica —
IMUAS Bala Mare 54—77 (36—37), 
CSU Brașov — Politehnica 75—78 
(31—38), Olimpia — ICED II 
77—66 (44—32), Olimpia — CSU
Brașov 80—79 (42—36), Politehni
ca — Automatica 92—72 (39—42), 
Sodistul — Metalotehnica 85—80 
(36—48), ICIM — Urbis 80—74 
(44—36), ICED n — Metalotehni
ca 73—67 (47—37), Oțel Inox —
Metalotehnica 68—80 (35—32),
ICIM — Olimpia 78—62 (46—29),
Urbis — Sodistul 83—63 (49—36), 
Metalotehnica — Mecanica 91—93 
(54—52), Oțelul Inox — IMUAS 
82—75 (45—39), Automatica —
CSU #6—92 (46—44), CSU — ICED 
n 71—97 (31—41), Mecanica — 
Urbis 91—69 (50—39), ICIM — Me
canica 68—85 (40—44), ICED II — 
Politehnica 70—67 (44—32), ICED— -- ■ — — (44—40),

86—57

ul- 
de

In 
B 
Ollm- 

Politehnica Sportul 
București

Înregistrate 
ale Diviziei 

CSȘ
• Rezultate 

tlmele etape 
tineret: MASCULIN 
pia Arad ‘
Studențesc București 67—65
(32—30), CSȘ Mecanica Mediaș — 
Automatica București 81—79
(35—39), Mecanica — Olimpia 
93—56 (50—25), ICED n București 
— Automatica 82—73 (44—32), Ur- 
bis București — Olimpia 70—49 
(35—30), Metalotehnica CSȘ Tg. 
Mureș — ICIM CSȘ Brașov

II — Mecanica 93—72 
IMUAS — Metalotehnica 
(42—21).

Salon ta

Mare, 3. C.S.Ș.C.S.M. Baia 
Sibiu.

Se nutresc 
din acest an, 
purta succese 
național. Luminița 
de pildă, anunțîndu-se o me
rituoasă continuatoare a mul
tiplei campioane 
Baka.

Interesul 
Ia Reșița 
înotului la 
rodnica colaborare 
trenori șj școlile generale nr. 
12 (director, Emil Moise), nr. 
11 (director, Vitoșa Vișan), 
nr. 6 (director, Romulus Ne
gru), adevărate pepiniere de 
selecție, condițiile foarte bune 
de pregătire școlară și spor
tivă, de masă, odihnă și refa
cere asigurate tinerilor perfor
meri, sprijinul permanent a- 
cordat de inspectoratul școlar 
județean (inspector general, 
loan Colta, fost înotător de 
performanță) reprezintă tot a- 
titea premise pentru materia
lizarea îndrăznețelor planuri 
ale sportivilor și antrenorilor 
reșițeni — integral și intr-un 
timp cît mai scurt — in noi 
recorduri și titluri cuoerite de 
înotul reșițean.

Prezentat duminică în mare for
mă șl condus cu mult tact de 
antrenorul său, S. Ionescu, Humor 
șl-a dovedit valoarea, cîștigînd 
fără drept de apel ta finalul ce
lei mal importante curse a zilei 
și realiztad un valoros record 
(1:26.8'km). Reuniunea a fost do
minată Insă, de formația destoi
nicului antrenor G. Solcan, care 
a reușit trei frumoase victorii, cu 
Calbor și cinica, ambele conduse 
de tlnărul ajutor de antrenor V. 
Popa, care șl-a adus aminte că a 
fost cu cîtva timp Înainte, o spe
ranță a turfulul, precum șl cu 
Fraza, care șl-a înșirat pe drum 
adversarii. Această reuniune a 
dat. tn general, clștlg de cauză 
tinerilor antrenori. Astfel, N. 
Nicolae șl M. Dumitru au obținut 
flecare cite două victorii, primul 
dintre ei cu Orac. adus Ia cea

speranțe că, încă 
se vor putea re- 
și pe plan inter- 

Dobrescu,

Gabriela

deosebit 
pentru 

cote cit

manifestat 
afirmarea 

mai înalte, 
dintre an-

ANUNȚ
O.N.T. „CARPAȚT* BRA

ȘOV organizează in zilele 
de 25, 26 și 27 aprilie 1986 
susținerea examenului
practic pentru funcția de 
monitor schi alpin șl 
fond In stațiunea Poiana 
Brașov.

Condiții : studii medii șl 
cunoașterea unei limbi 
străine (engleză, franceză, 
germană). Informații su
plimentare la telefonul 921/ 
13174 sau 92/26.22.71 — Po
iana Brașov.

mal bună formă de la reintrare, 
șl cu Dinga (victorii cu care s-a 
Instalat singur șl autoritar ta 
fruntea clasamentului conducăto
rilor), iar cel de 
Socola, o mînză 
frumoasă carieră. 
Campionul anului 
se, a învins șl el_ ________ ___
tr-un frumos final de alergare, 
după ce se compromisese cu un 
galop luat pe prima turnantă. 
Surpriza zilei a fost furnizată de 
Siplcă, care și-a găsit forma 
bună, clștiglnd fără probleme.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Rlșa (M. Dumitru) 1:33,3, 2. 
Fănela, 3. In. Cota : clșt. 1, ord. 
triplă Închisă. Cursa a H-a: 1. 
Calbor (V. Popa) 1:29,2, 2. Sadl- 
na. Cota : clșt, 2, ev. 225. Cursa a 
ni-a : 1. Trandaf (Tănase) 1:30,2, 
Z Jebel, 3. Puia. Cota : clșt. 2,20,

al doilea eu 
ce promite o 

și cu Rlșa. 
1985, G. Tfina- 
cu Trandaf în

FEMININ: Metalul CSȘ
— Victoria CSȘ Botoșani 80—41 
(27—17), Autobuzul CSȘ Focșani
— Textila CSȘ Gheorghenl 75—63
(47—29), Voința CSȘ Sf. Gheor
ghe — Constructorul CSȘ Galați 
72—65 (34—29), Voința CSȘ Uni
rea Iași — Constructorul TAGCM 
Lie. 8 Craiova 70—K (44—27), Ro
botul CSȘ Bacău — Voința Bra
șov 80—87 (30—40), Electro CSȘ
Botoșani — Robotul 68—61 (23—19), 
Voința Brașov — CSȘ Universi
tatea n Cluj-Napoca 67—38 
(40—14), Progresul n București — 
Voința Iași 100—75 (43—30), Con
structorul Craiova — Voința Sf. 
Gheorghe 84—72 (41—34),
structorul — Autobuzul 
(23—43), Textila — Metalul 
(24—26), Textila — Electro 
(41—30), Metalul — Constructorul 
88—58 (46—29), Autobuzul — Con
structorul Craiova 62—42 (34—15), 
Voința Gheorghenl — Progresul 
n 79—42 (39—23), Voința Iași — 
Voința Brașov 62—85 (37—48),
CSȘ Cluj-Napoca — Robotul 
80—70 (42—35), Robotul — Voința 
Iași 81—68 (34—27), Voința Bra
șov — Voința Sf. Gheorghe 68—38 
(37—26), Constructorul Craiova — 
Metalul Salonta 85—83 (52—42).

START IN ETAPA C
(Urmare din pag. 1)

Con- 
64—82 
69—47 
74—58

Corespondenți: C. AIbu, M. A- 
vanu, C. Gruia, G. Carol, E. Tei- 
rău, V. Popovicl, O. Guțu, D. 
Diaconescu, N. Ștefan, N. Toka- 
cek, A. Soare, N. Costache, C. 
Berindel, A. Crișan, T. Eugen.

ACTUALITATEA
Trofeul „Sportul* pentru 

eficacitate
1. Mariana Tîrcă (Știința) 137 

de goluri; 2. Rodica Grigoraș 
(Confecția) 123; 3. Larisa Ca- 
zacu (Hidrotehnica) 120; 
Edit Torok (Chimistul) 105; 5. 
Marilena Iulișca (Relonul) 97; 
6. Rodica Covaliuc (TEROM) 
95; 7. Esztera Laszlo (Mureșul) 
89; 8. Cristina Tache (Rulmen
tul) 77; 9. Eugenia Marian 
(Textilă) 67; 10. Sevastița Gri- 
gore (Rapid) 65; 11. Elena Ni- 
toiu (Știința) 62; 12. Georgeta 
Cervenciuc (Știința) 60.
• Intrucît divizionarele A 

Steaua și H.C. Minaur Baia

4.

ev. 9, ord. triplă 71. Cursa a 
IV-a : 1. orac (N. Nicolae) 1:34,3, 
2. Stlnca. cota : dșt. 1,20, ev. 4. 
Cursa a T-a 1 1. Siplcă (Florea) 
1:34,2, 2. Turnir, 2. Vers. Cota : 
clșt. 2, ev. 22, ord. triplă închisă. 
Cursa a Vl-a : 1, cinica (V. Popa) 
1:32,2, 2. Mellnte. Cota : clșt. 1,60, 
ev. 15, triplu n-IV-VI 111. Cursa 
a Vil-a : 1. Dinga (N. Nicolae) 
1:35,5, 2. Anin, 3. Samaon. Cota : 
cLșt. 3, ev. 73, ord. triplă Închisă. 
Cursa a vm-a : 1. Fraza (Solcan) 
1:31,3, 2. Sugiuc. Cota: clșt. 3, 
ev. 300, triplu VI-VH-VUI 328. 
Cursa a IX-a 1 1. Humor (S. Io
nescu) 1:26,8, 1. Laminor, 3. Tru- 
dln. Cota t clșb 2,40, ev. 7, ord. 
triplă 79. Cursa a X-a : 1. Socola 
(M. Dumitru) 1:40,7, 2. Cămlța. 
Cota : clșt I, ev. », ord. 26.

A. MOSCU

1 500 000 de iubitori ai exerci
țiului fizic și sportului. De o 
largă audientă în rîndurile 
tineretului, ale oamenilor mun
cii, s-au bucurat inițiativele 
unor județe, care au organizat 
mai bine, mal atractiv, -fie 
competițiile tradiționale, fie 
cele... în premieră : „Bucuriile 
zăpezii" (Vatra Dornei), „Ser
bările zăpezii" (Cîmpuluna 
Moldovenesc), „Maratonul să
nătății" pe schiuri (Miercurea 
Ciuc), Campionatul de hochei 
pe gheață pentru capiii de la 
sate din județul Harghita, 
„Cupa drumarilor și a proiec- 
tanților", la schi (Predeal) și 
numeroase altele. Un mare 
număr de preșcolari și școlari 
au participat la acțiunile de 
învățare a schiului (80 000), 
patinajului (90 000) șl hocheiu
lui pe gheată. DuDă cum de

remarcat sî 
cifice — ci 
initiate de 
atribuții 0 
rea Ciuc, ( 
nesc, Seme. 
Bușteni, P 
ceri la reu 
tribuit, în i 
în alți ani 
cale pentrr 
sport, cît ș 
cialitate.

Cu acela ț 
fățișate și 
tive ale etr 
ciadei", pre 
sla Central 
marii c 
urmăres j 
nivelului c 
rilor, perm

LA HANDBAL
Mare își continuă cursa în cu
pele europene la handbal mas
culin. meciurile acestora din 
grupa valorică 1—6 vor fi re- 
programate. Intîlnirea Steaua 
— Știința Bacău va avea loc 
Joi 17 aprilie (și nu la 20 a- 
prilie), ora 17, în Sala Floreaș- 
ca din 
Minaur 
dea se 
nea, în

Capitală, iar partida 
— Constructorul Ora- 
va disputa, de aseme- 
devans, la 16 aprilie.

CLASAMENTUL
1. Rulmentul 15 13 1 1 328-264 42
2. Știința 14 12 2 0 405-297 40
3. Hidroteh. 15 735 315-278 32
4. Rapid 15 7 3 5 317-321 32
5. TEROM 15 636 376-349 30
6. Chimistul 14 554 337-317 29
7. CSM Sitolu 15 « 1 8 313-321 28
8. Muneșu! 15 4 4 7 333-338 27
9. Confecția 15 528 314-339 27

10. Dorobanțul 15 429 261-322 25
11. Textila 15 4 0 M 213-370 23
12. Rdotnul 13 3 0 12 278-374 21

ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 2 APRILIE : cat. 
2 : 4 variante 25% a 22.398 lei ; 
cat. 3 : 15,50 variante a 5.780 lei ; 
cat. 4 : 104 a 861 lei ; cat. 5 : 
202,25 • 443 lei ; cat. 6 : 7.960 a 
40 lei ; cat. 7 : 240,50 a 200 lei ; 
cat. 8 : 4.209 a 40 lei.

Report categoria 1 : 102.495 leL
• ASTAZL MARTI, este ultima 

zl pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES, care va avea loc mtlne, 
miercuri 9 aprilie. Nu uitați să 
jueațl biletele cu numerele dv. 
preferate 1

(Urme

4 șl avlnd 
punct, I. 2 
priat vict< 
află pe t 
Dintre ceil 
rită rema 
(mereu în 
ca de altf< 
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tăm mai 1 
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— pe o t 
originală, . 
mecanicul 
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întrecerii).
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L L Alex
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FAV0RITII ÎNVINȘI 
IN ÎNTRECERILE

OE DiRT-IRACK (tineret)
Cîteva mil de spectatori au a- 

sistat, pe Stadionul Metalul din 
Capitală, la prima etapă a cam
pionatului de dirt-track rezervat 
tinerilor alergători — pină la 21 
de ani.

întrecerile, desfășurate tn for
mula clasică de 16 motoci cllști, 
In 20 de manșe, au evidențiat e- 
voluțiile talentațllor M. șoaită 
(realizatorul celui mal bun timp: 
1:18,2), H. Iași, D. G aș par, Gh. 
Stănel, M. Agrișan, L. Mayer, D. 
Bogdan și T Bădulescu, cursele 
lor directe fiind apreciate de pu
blic. O plăcută surpriză a pro- 
dus-o slbianul H. Iași, care
l-a  depășit pe tavoriții concursu
lui.

CLASAMENT: L H. Iași (Voin
ța Sibiu) 14 p, 2, M. Șoal;ă 
(I.P.A. Sibiu) 13 p, 3. D. Gașpar 
(Metalul Buc.) 11 p. 4. Gh. Stâ
nd (C.S. Brăila) 11 p, 5. M. Agri
șan (Metalul Buc.) 11 p, 6. L. 
Mayer (Metalul Buc.) 9 p.

Campionatul va continua vineri 
(et. a n-a), pe Stadionul Vo
ința Sibiu. șl Blmbătă (et. a 
IH-a), pe pista I.P.A. Sibiu, in 
ambele reuniuni primul start ur- 
mlnd a se da la ora 16.

Carmen CONSTANTINESCU — 
eoresp.

CUPA METALUL -0 REUȘITĂ
„Cupa Metalul* la dirt-track a 

reunit pe cei mal buni specia
liști ai genului din țara noastră, 
care, dovedind multă poftă de 
concurs, au furnizat curse spec
taculoase. Etalindu-și calitățile, 
campionul târli, I. Pavel, a cîș- 
tigat toate manșele, avtnd ca 
principal adversar pe mai tfnă- 
rul motodcllst M. Gheorghe. 
Plăcută reapariția maestrului 
sportului M. Dobre, care a lăsat 
impresia că e pus pe fapte mari 
in acest sezon. S-a mal impus 
atenției șl N. Puraveț, mult 
schimbat tn bine.

CLASAMENTUL: 1. L Pa vei
(Steaua) 6 p, 2. M. Gheorghe 
(Metalul Buc.) 3 p, 3. M. Dobre 
(Metalul Buc.) 4 p, 4. N. Pura
veț (Steaua) 3 p, 5. S. Postola- 
che (Steaua) 3 p.

lor. în primul rtnd tn unită
țile sportive de bază din școli 
și facultăți, întreprinderi și 
instituții, de la sate, promova
rea largă a formelor simple, 
acoesibiie de practicare a e- 
xercițiilor fizice, sportului și 
turismului, mărirea numărului 
de practicant! ai gimnasticii la 
locul de muncă, ca și a celor 
oare trec normele Complexu
lui „Sport și Sănătate*. Este 
vorba de un ansamblu de o- 
biective si măsuri cane să de
termine pretutindeni preocu
pări și eforturi susținute pen
tru un nou șl impetuos avînt 
al întregii activități desfășu
rate în cadrul „Daciadei*, pen
tru obținerea unor cit mal 
frumoase suocese, care să se 
adauge celor dedicate, cu en
tuziasm și recunoștință, glorio
sului jubileu al partidului nos
tru — 65 de ani de la crearea 
P.C.R. —, eveniment tntlmpl- 
nat de toți oamenii muncii din 
tara noastră cu cele mal alese 
gîndurl și sentimente, cu mi
nunate fapte de muncă.
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" LA CICLISM
(Dinamo) 9 p, 8. V. Mitrache 
(Dinamo) 5 p ; Juniori mari (48 
concurenți, 20 ture — 28 km, 
sprint la 4 ture) : 1. S. Mol
doveana (STIROM) 17 p — 
44:15, m.o. : 38.600 km. 2. șt.
Anton (STIROM) 13 p, 3. L.
Suciu (Torpedo Zămești) 9 P,
4. P. Santa (Olimpia) 6 P. 5.
D. Costache (C.S.Ș. 1) 5 P,
6. S. Stoica (STIROM) 5 p :
Juniori ihici (26 concurenți, 12
ture 14,500 km, sprint la 
4 ture) : 1. D. Vasile (Voința) 
10 p — 28:18, 2. A. Radu (Vo
ința) 9 p, 3. W. Gross (Tor
pedo Zămești) 8 p, 4. L. Mi- 
rescu (Voința) 4 p, 5. C. 
Buzbula (Voința) 2 p, 8. M. 
Simian (STIROM) 1 p ; înce
pători (13 concurent!. 8 ture) : 
L FL Toader (C.S.$. 1) 21:20,
2. FL Băjenaru (STIROM), 8. 
O. Cristea (C.S.Ș. I), 4. N. Mi- 
rea (STIROM), 5. C. Toneșcu 
(IMGB), «. N. Robe (CSS 1).

'ORT INFORMEAZĂ
tractive trageri și jucațl din vre
me numerele alese de dv. I
• Nu neglijați nici LOZUL IN 

PLIC I Alături de celelalte serii 
de tot in pHc aflate în vinzare, 
agențiile Loto — Pronosport și 
vtnzătoril volanțl oferă In aceas
tă perioadă LOZUL PRIMĂVERII 
— emisiune specială limitată, cu 
clștigurl suplimentare acordate 
din fondul special al sistemului. 
Partlcipanțll au posibilități spo
rite de a obține autoturisme „DA
CIA 1300“, precum șl numeroase 
clștigurl tn bani. Flecare loz — 
o șansă de frumoase satisfacții 
pentru dv., la cel mal simplu ș! 
popular sistem de joc.
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DINAMO Șl FINALURILE El ÎN FORJĂ
La Piteștii s-a disputat dumi

nică partida derby a etapei a 
23-a a campionatului: F.C. Ar
geș (locul 6) a primit replica lui 
Dinamo (locul 3), poziții ocupate 
în clasament Înaintea confrun
tării lor din Trivale. Meciul a 
atras un mare număr de spec
tatori tn tribunele Stadionului „1 
Mal“, fără să se ridice insă la 
nivelul de spectaculozitate al al
tor intîlniri dintre aceste echi
pe. Dar. iată cîteva considerații 
pe marginea partidei de Ia Pi
tești.

înainte de toate, să subliniem 
faptul că Dinamo a cîștlgat me
ciul deoarece a avut si de astă 
dată un final foarte bun. Spu
nem „șl de astă dată", deoarece 
la fel a cîștlgat Dinamo șl par
tida precedentă și tot în ulti
mele minute a reușit o spectacu
loasă egalare la Hm. Vîlcea. 
Condiția sine qua non a acestor 
izbînzlî O pregătire fizică irepro
șabilă. Dinamo a fortat și fina
lul de la Pitești, mai ales dună 
intrarea In Joc a Iul Mihăescu 
șl Ivan, primul dintre el avind 
șl cîteva plecări ca la 100 m 
plat. Golul lui Rednic a venit să 
consfințească revanșa buou- 
restenilor după înfrîngerea din 
tur.

F.C. Argeș a ținut, cit a putut, 
piept adversarei sale (de nouă 
etape Dinamo n-a mal cunoscut

CINE NU
Duminică, la Brașov, SC Bacău 

a primit al treilea gol, cind În
cepuse să echilibreze jocul, pen
tru simplul, elementarul, dar... 
regulamentarul motiv că unul 
dintre jucătorii săi, Soșu, a stri
gat unul adversar să lase min
gea. Adversarul s-a oprit, deru
tat, șl arbitrul a dictat perfect 
regulamentar lovitură liberă in
directă care avea să ducă tn 
cele din urmă la al treilea gol 
brașovean.

Tot tn ' același med, arbitrul 
Cr. Teodorescu a tinut să aplice 
la literă regulamentul la prima 
sa apariție tn centru In Divi
zia A tn acest retur șl a sanc
ționat si „pașii făcutl" de por
tarul băcăuan Popa. Fără a-1 
scuza pe cel doi jucători moldo
veni. repettnd că deciziile lui 
Cr. Teodorescu au fost perfect 
regulamentare, cineva din tabăra 
băcăuană a replicat cu temei: 
„Nici Soșa și nici Popa n-ar fi 
comis asemenea greșeli dacă 
arbitrii ar fi sancționat ptnă 
acum la fel faze absolut identi
ce!* O observație îndreptățită. 
Pentru că. dacă ar fl să ne re
ferim numai Ia cele șase etape 
din retur, cite „indirecte" s-au

I acordat pentru „pașii portarului”, 
cite pentru „intervenții verbale” 
care au derutat adversarii, cite 
simulări care incită publicul au

DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A XVIII-a
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Avîntul Frasin 3-0 (1—0), Șire
tul Pașcani — Cetatea Tg. Neamț 
3—0 (3—0), Explorări efinp alung 
Moldovenesc — Constructorul 
Iași 1—0 (1—0), Cristalul Doro- 
hol — Danubiana Roman 1—0 
(0—0), Metalul Rădăuți — Cdu- 
loca-Bnadul Roz nov 3—0 (2—0),
Electro Luceafărul Botoșani — 
Zimbrul Șiret 3—4 (0—0), Lami
norul Roman — Carpațl Golă
nești 2—1 (1—1), Redonul Săvl- 
nești — C.S.M. Buceoea 6—0 
(2-0).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a 18-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 43 p (23-9),
3. Șiretul Pașcani 41 p (36—17), 
3. Laminorul Roman 35 p 
(28—13)... pe ultimele locuri: 15. 
Danubiana Roman 15 p (20—36), 
18. Celuloza Koznov 14 p (13—32).

SERIA A H-a
Inter Vaslui — Proletarul Ba

cău 1—0 (0—0), Unirea Dinamo
Focșani — Steaua Mecanica Huși
1— 1 (1—0), Constructorul Flacă
ra Odobeștl — Voința Petrolistul 
Rm. Sărat 3—1 (3—0), Petrolul 
Motaeștl — Textila Buhuși 3—0 
(1—0), Unirea Negrești — C.SJd. 
BorzeșH 0—0, Luceafărul Adjud — 
Victoria Gugeștl 1—0 (0—0), Mi
nerul Comăneștl — Chimia Mă- 
rășeștl 0—0 (3—0), Partizanul Ba
cău — Mecanica Vaslui 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri: L INTER 
VASLUI 3» p (32—14), 3. Unirea 
Focșani 30 p VI—18), 1. C.S.M. 
Borzești M p (34—17)... pe ulti
mele locuri: 14. Minerul Comă
neștl 17 p (30—41), 10. Chimia
MărășeșH 17 p (14—30), 10. Voin
ța Rm. Sărat 17 p (18—45).

SERIA A III-*
FF.PA 74 BMad — Chimia Brăi

la 4—0 (2—0), A.S.A. Buzău —
Metalul Buzău 3—0 (2—0), D.V.A. 
Portul Galați — Ancora Galați
2— 1 (1—0). Carpațl Neholu —
Victoria IJl.A. Tecud 3—1 (0—1). 
Progresul Isaccea — Petrolul 
Berea 3—1 (1—0), Petrolul lanca
— Laminorul Vlzlru 1—0 (1—0), 
Arrubîum Măcln — Granitul Ba- 
badag 1—0 (1—0), Chimia Buzău
— ȘJf. C-S.Ș. Tulcea 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. FEPA 74 
BIRLAD 37 p (38—15), 2. Petro
lul lanca 35 p (25—15), 3. Victo
ria Tecud 29 p (22—21)... pe ulti
mele locuri: 14. Ancora Galați 
20 p (19—27) 15. Ș.N. Tulcea 20
p (18—27), 18. Granitul Babadag 
19 p (17—32). 

înfrîngerea). A făcut-o Insă cu 
forțele înjumătățite , pentru că 
din garnitura de bază l-au lip
sit destui titulari. Au absentat 
fundașii Plrvu și Eduard, au 
llbsit și mijlocașii Badea șl Bă- 
nută. Toate acestea au diminuat 
potențialul echipei pregătită de 
Florin Halagian și Leonte Ianov- 
schi. Dar. si în aceste condiții, 
ea a fost foarte aproape de un 
rezultat egal, de care au despăr- 
tlt-o 11 minute. Să notăm șl 
marea ocazie a lui Ignat. din 
mln. 81.

Cîteva cuvinte și despre arbi
traj. Ioan Igna rămîne, desigur, 
unul dintre cel mai buni arbitri 
ai noștri. Tn partida .de dumini
că. Insă, multe dintre deciziile 
lui (care n-âu influențat rezulta
tul) au stirnit proteste. Justifica

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

tă regulamentar eliminarea Iul 
D. lonescu. dar greu de Înțeles 
de ce l-a... protejat pe Nlcolae 
etnd acesta l-a faultat clar pe 
Pană. SI au mal fost șl alte 
„Intrări* care impuneau carto
nase.

Lourenliu DUMITRESCU

RESPECTĂ REGULAMENTUL ?
fost sancționate cu cartonașe 
galbene?! sînt elemente peste 
care arbitrii noștri. In marea lor 
majoritate, au trecut cu vederea 
șl. de aid, logic, fotbaliștii an 
fost Invătati să Joace neregu
lamentar. chiar dață la cursurile 
de Instruire dinaintea fiecărui 
sezon s-a atras atentia asupra 
sancționării oricăror abateri de 
la regulament. Dacă lovitura li
beră indirectă dictată pentru 
„pașii" lui Popa a rămas fără 
rezultat, acel „las-o !• al lui Șoșu, 
din min. 81. a cintărit decisiv, 
echipa brașoveană, care domi
nase clar jocul, scăptnd de emo
țiile finalului tn care băcăuanii, 
înscriind un gol, dădeau de ln-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
9 ASTAZI, ROMANIA — R. D. 

GERMANA (juniori). Stadionul 
Municipal din Tlrgovlște va găz
dui azi partida internațională a- 
micală dintre selecționatele de 
juniori U.E.F.A. '86 ale României 
șl R.D. Germane. Meciul va În
cepe la ora 17 șl va fi arbitrat 
de ș. Necșulescu. Joi, la Morenl, 
va avea loc intllnirea revanșă 
dintre cele două reprezentative. 
. • MIERCURI, la Călărași, n 
va desfășura meciul amical din

SERIA A IV-*
F.CJd. Dunăreană Giurgiu — U- 

nirea Slobozia 0—1 (0—1), Ci
mentul Medgidia — Spartul ,30 
Decembrie" 1—3 (0—3), Olimpia
Slobozia — Electrica Constanța
1—0 (0—0), Metalul Mangalia — 
IJd.U. CJS.Ș. Medgidia 0—0 
(0—1), Portul Constanța — Uni
rea Urzloenl 5—1 (3—V), Voința
Constanța — Marina Mangalia 
1—0 (1—0). ISCIP Ulmenl — ȘJl. 
Oltenița 2—2 (0—1), Viitorul
Chirnogi — Victoria Ttodărd
3—0 (3—0).

Pe primele locuri: L UNIREA 
SLOBOZIA 36 p (42—20), 1. Spor
tul „30 Decembrie" 33 p (29—10), 
3. IJM.U. Medgidia 32 p (34—13) .„ 
pe ultimele locuri: 14. Electrica 
Constanța 15 p (15—28), 15. Vic
toria Tăndărel 15 p (19—36), 10. 
Marina Mangalia 13 p (13—10).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Vlscofil 

București 1—1 (1—0), Metalul
București — Danubiana Bucu
rești 5—2 (4—0), Cimentul Fienl
— Metalul Mija 0—0, Flacăra Ro
șie București — Tehnometal 
București 3-0 (1—0), IUPS Chi
ti) a — Avicola Crevedia 1—0 
(1—0), Abatorul București — Vo
ința București 4—0 (2—0), Con
structorul iacp Bolintin — Chi
mia Găești 3—3 (1—1), Electrica 
Tttu — MECON București 3—0 
O—0).

Pe primele locuri: 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 33 p (36—8), 
L IUPS Chftlla 30 p (29—10), 3. 
MECON București 35 p (27—20)... 
pe ultimele locuri: 15. VlscofH 
București 17 p (22—35), 10. Con
structorul IACPB 13 P (19—30).

SERIA A VI *
Progresul Corabia — ROVA 

Roșiori 3—1 (3—0), Automatica 
Alexandria — CJF JL Cratova 0—0, 
Armata Craiova — Viitorul 
Scomicești 3—0 (1—0), Chimia 
Tr. Măgurele — Metalul Alexan
dria 6—0 (4—0), Recolta Stolcă- 
neștl — Viitorul Drăgășani 3—1 
(1—1), Textila Roșiori — Con
structorul T.CX Craiova 3—0 
(2—0), Progresul Băii ești — Elec
tronistul Curtea de Argeș 5—0 
(1—6), Sportul muncitoresc Ca
racal — Dada Pitești 5—3 (3—2).

Pe primele locuri: L ROVA
ROȘIORI 37 p (36—19), 3. Auto
matica Alexandria 34 p (27—7), 
3. Viitorul Drăgășani 31 p 
(22—31)... pe ultimele locuri: 15. 
C.F.R. Craiova 19 p (13—20), 10. 
Dacia Pitești 18 p (28—28).

Aflat în duel cu Sabou, rapidistul Agiu cîștigă o minge înaltă. 
A fost unul din numeroasele atacuri periculoase la poarta lui 
Moise, rămas însă fără efect Foto : Gabriel MIRON

MULT SUB VALOAREA LOTULUI
Pentru Sportul Studențesc, 

startul din acest sezon era mal 
mult decit promițător. Joc foar
te bun la Oradea șl victorie pre
țioasă. după care unii jucători 
ne spuneau că se glndesc la 
lupta pentru titlu. Meci bun cu

F.C.M. Brașov, soldat cu un scor 
de 5—1. șl speranțele creșteau. 
A venit egalul cu Univ. Craiova, 
(in care s-a pierdut un punct), 
dar partida a fost dintre cele 
mal bune din campionat. Apoi a 
urmat acel 5—1 eu „U* Cluj-Na- 
ooca. insă ce! prezent! la med 

teles că Încearcă egalarea. A 
fost. Indiscutabil, greșeala lui 
Soșu. Jucător experimentat. Insă 
nu putem exclude din discuție 
nld maniera de arbitraj din 
campionatul nostru. Cel care nu 
aplică regulamentul stat tn pri
mul rtnd arbitrii șl. firesc, de 
aid decurge șl „stilul* Jucători
lor educați in... Încălcarea regu
lamentului.

Așteptăm in etapele viitoare ca 
„lecția* oferită de Cristian Teo
dorescu să fie aplicată fără ex
cepții. indiferent de locui unde 
se comite, in teren, acasă sau 
ta deplasare.

Mircea M. IONESCU

tre echipele de Juniori UJÎJA. 
’87 ale Românie! șl RJ?. Chineze. 
Partida va Începe la ora 
17 șl va fi condusă de arbi
trul D. Petrescu.
• O SELECȚIONATA A DIVI

ZIEI „B« VA EVOLUA IN ITA
LIA. La 10 aprilie, la Cremona, 
va avea loc partida amicală din
tre selecționatele Diviziei ,,B“ ale 
Românie! șl Italiei. în vederea a- 
cestei acțiuni, antrenorii Angelo 
Nleulescu și Ion Volca au con
vocat un lot lărgit de Jucători, 
care se va reuni luni, 14 aprilie, 
la Arad. Iată componența aces
tuia : CHipa (Strungul Arad), Bo-

SERIA A vn-a
Minerul Moldova Nouă — Gioria 

Pandurii Tg. Jtu 1—0 (1—0), Ar
mătura StreiMiia — Gtoria Reșița 
3-0 (0-0), Petrolul Tldeni — 
Metalurgistul Sadu 1—0 (0—0),
Minerul Mecanizatorul ȘtaMan — 
Forestierul Băbeot 3—0 (1—0),
Minerul Oravița — Minerul Ani
na 3-4 (1—0), Jiul Bovloari — 
Dleraa Orșova 4—0 (3—0), Mine
ral Motru — Chimistul Rm. vo
cea 1—0 (0—0). Mineral M&tăsari 
— Metalul Oțdu Roșu 1—0 p—0).

Pe primele locuri: L PANDU
RII TG. JIU 38 p (31—8), 3. Glo
ria Reșița 33 p (30—14), 3. Mine
rul Moldova Nouă 33 p (33—00)... 
pe ultimele locuri: XS. Minerul 
Mătăsarl 19 p (27—29), ld. Fores
tierul Băbenl 19 p (21—46).

SERIA A VIH-a
Obilid Stamartlnu Slrbesc — 

Minerul Paroșeni 3—1 (2—1), Da
da Orăștle — Minerul Certej 
0—0, — s-a jucat la Hunedoara, 
Șoimii Llpova —. CJJL Victoria 
Caransebeș 4—1 fi—1), Unirea 
Tomnatic — Victoria CMan 4—0 
(2—0), Rapid Arad — UJM. Timi
șoara 3—1 (3—1), CJSJd. Caran
sebeș — Strungul Chișlnera Crfș 
1—0 (1—0), CJSM. Lugoj —
CJJt. Simeria 3—0 fi—0), Unirea 
Slnnloolau — MHnerul Știința 
Vulcan 1—1 (0—1).
• în med restanță pentru er 

tapa a XVI-a: Minerul Știința 
Vulcan — CTJR. Victoria Ca
ransebeș 3—0.

Pe primele locuri: L CJSJK- 
LUGOJ 31 p (27—82), 3. Minerul 
Paroșeni 30 p (37—17), 3. Unirea 
Tomnatic 30 p (31—15)— pe uM- 
mtie locuri: IS. CFJL vtetorta 
Caransebeș 30 p (30—38), 18. Mi
nerul Certej 20 p (13—35).

SERIA A IX-a
Metalurgistul Cuglr — Metalul 

Alud 5-0 (2—0), Unirea Valea 
lui Mihal — Sticla Arieșul Tur
da 1—3 (0—3), Mineral Or. Dr. 
Petru Groza — Electrometal 
Cluj-Napoca 4—4 (*—1>, Mecani
ca Alba Iun* — Gloria Bduș 
5—3 (2—0), Viitorul IJl.A. Cluj-
Napoca — Olimpia Gherla 3—0 
(2—0), Steaua C.F.R. duj-Napo- 
ea — Minerul Șunctduș 1—1 
(0—1), Industria Strmei Ctmpla 
TurzM — Otelul Or. Dr. Petru 
Groza 0—0 Recolta Salonta — 
Voința Orade» 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. META
LURGISTUL CUGIR 30 p (39—14), 
2. Sticla Arieșul Turda 38 p 
(43—21), 3. Steaua C.FJL CTuj-
Napoca 32 p (40—17)— pe ulti

au văzut prestația mai modestă 
șl curba descendentă din evolu
ția echipei bucureștene. Dumi
nică. în meciul cu Chimia, sur
prinzător, deși a eîștigat cu 3—0 
(dar cu un singur gol din ac
țiune). evoluția echipei studen
țești s-a situat la un nivel si 
mai scăzut. După 15—20 de mi
nute. in jocul echipei s-au adu
nat multe dintre elementele 
unei evoluții modeste: pase gre
șite. lipsă de sincronizare intre 
compartimente și chiar in cadrul 
acestora — mai ales în prima li
nie —, centrări imprecise, lufturi 
șl ratări din trei sau patru 
metri. Linia de mijloc, punct 
forte, a slăbit, a surprins ran
damentul unul jucător care urca 
vertiginos, Burchel. după elf 
Cristea; M. Sandu a fost mereu 
in contratimp, iar Hagl și Coraș 
1st adresau reciproc reproșuri la 
multele nereușite. Nu e pentru 
prima oară cînd evoluția aces
tei echipe coboară pe parcursul 
unui sezon. Sportul are un lot 
valoros șl nu i se pot scuza 
asemenea sincope. Se pare că 
fin continuare) această formație 
îți menține fluctuațiile de la un' 
loc Ia altul, fiind prea mult lai 
discreția bunei dispoziții a „vir- 
furilor" sale.

Constantin ALEXE
P.S. Un cuvint de laudă, pen

tru Chimia: deși se temea să 
nu piardă la scor-fluviu, ca e- 
ehlpele din Brașov șl Cluj-Napo- 
ea. ea nu s-a baricadat, a jucat 
deschis, frumos, ofensiv, avind 
tn tinărul Blca unul dintre cel 
mal buni jucători de pe teren.

Joacă (Metalul Plopenl) șl Cons- 
tantinescu (Șoimii I.P.A. Sibiu)— 
portari ; D. Popescu, Beldie,' 
(Progresul Vulcan), Lucacl și Tir- 
lea) (CSUT Arad), Popovici și; 
Manea (FC Constanța), Drăgan șl'. 
Buse (Steaua Mlzll), Goian (CSM 
Suceava), Rizea (ICIM Brașov)’,* 
Teohari (Dunărea CSU Galați)," 
Gruia (CS Botoșani), I. Mureșaa- 
(F.C. Maramureș), Vișan (CS Tir- 
govlște), Marcu (Delta Tulcea)/ 
Simuț (înfrățirea Oradea), Stolclu 
(Flacăra Automecanlca Moreni),11 
Andraș (IM AS A sf. Gheorghe) fi 
Vancea (Jiul) șl Chertie (Ceahlăul 
P. Neamț) — jucători de eîmp.

mele locuri: 15. Olimpia Gherla: 
13 p (13—30), 10. Electrometal’
Cluj-Napoca 17 p (18—36).

SERIA A X-a
Unic Satu Mare — Minerul; 

Băluț 3-1 (1—0), Victoria Card;
— Minerul Rodna 0—0, Minerul 
Baia Sprie — Minerul Bălța 3—£ 
(1—1), Energia Beciean — Chim- 
forest Năsăud 0—1 (0—0), Some^j 
sul Satu Mare — CUPROM Ba
la Mare 3—2 (0—2), Minerul Săr-Ș 
mășag — Chimia Tășnad z—l 
(1—0), Bradul Vișeu — Chimist 
Zdău 1—6 (0—0), Oașul Negrești
— Lăpușul Tg. Lăpuș 3—9 (1—0»^

Pe primele locuri: L UNIO
SATU MARE 37 p (41—14), 3. So
meșul Satu Mare M p (24—11), X. 
Chlmforest Năsăud 30 p (28—17) — 
pe ultimele locuri: 14. Chimia 
Tășnad 22 p (24—24), 15. CUPROM! 
Bala Mare 22 p (27—30), 18. Lăș 
pușul Tg. Lăpuș 20 p (14—37).

SERIA A Xl-a
Unirea Ocna Sibiului — Elec-, 

tromureș Tg. Mureș 0—0, Mure-' 
șui Topiița — Minerul Baraolf 
0—0, Unirea Cristuru Secuiesc — 
C^.U.-Mecanlca Sibiu 1—0 (1—0), 
Otelul Reghin — Metalul Sighi
șoara 1—0 (0—0), Carpațl Agnita
— Lacul Unsu Sovata 1—0, 
(1—0), Mânerul Bălan — Viitorul 
Gheorghenl 2—0 (0—0) — s-a jU-J 
cat la Topiița, Mureșul Luduș 
Progresul Odorhdu Secuiesc 2—® 
(0—0), Metalotehnioa Tg. Mureș'
— Inter Sibiu 3—1 (0—0). 4

Pe primele locuri: L ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 35 P (32—10)3 
s. Metalotehnica Tg. Mureș 24 p 
(43—23), 3. Inter Sibiu 33 n<
(31—14)... pe ultimele locuri: 1® 
Mureșul Topiița 18 p (25—30), IC 
Lacul Unsu Sovata 10 p (17—36)f

SERIA A XH-» X
Poiana Cimpina — Carpațl Si

naia 1—0 (0—0), Omentul Hoghiz
— Victoria FloreșU 3—0 (0—Ojî 
Metalul Tg. secuiesc — Mobila^ 
Măgura Codlea 3-0 (0—0), Utila
jul Făgăraș — Metrom Brașov 
0—0, Precizia Săcele — Minerul 
nilpeștl 0—0, Electro SI. Gheor
ghe — I.P.T. întonsura Buzăului 
1—1 (1—1), Petrolul Băicoi — 
Torpedo Zămești 1—0 (0—0), Chi
mia Brazi Ploiești — Nltramonia 
Făgăraș 3—1 (2—1).

Pe primele locuri: L POIANA 
CÎMPINA <1 p (34—17), 3. Nltra
monia Făgăraș 39 p (33—18), 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 29 p (28—19),
4. Electro Sf. Gheorghe 29 p 
(22—23)... pe Ultimele locuri: 14. 
Utilajul Făgăraș 22 p (20—30), 15. 
Carpațl Sinaia 22 p (19—28), 16. 
Metrom Brașov 30 p (18—21).

I.P.T. Intorsura Buzăului
Petrolul Băicoi —

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri voluntari-



SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

PE GHEATA 
ȘI PE ZĂPADĂ

COMPORTARE MERITORIE 
A PATINATORULUI 

C. GHEORGHE
PHENIAN, 7 (Agerpres). — 

în cadrul competiției interna- 
tionale de patinai artistic 
»,Concursul Prietenia" pentru 
juniori, de la Phenian, sporti
vul român Cornel Gheorghe a 
avut o comportare meritorie, 
clasîndu-se pe locul 3 în proba 
individuală masculină. Con
cursul a fost cîștigat de Ro
man Kudiavțev (URSS), urmat 
de compatriotul său Igor Paș- 
kevici.

TURNEE DE ȘAH
tn runda a opta a turneului In

ternațional feminin de la Hyferes 
(Franța), Nona Gaprindașvili a 
Intrecut-o pe Amalia Pihajllci, 
iar partidele Tunde Csonklcs — 
Lidia Semenova, Elfi Janus — 
Sheila Jackson șl Szusza Makal— 
Julia Lebel -s-au încheiat remi
ză. S-a întrerupt partida dintre 
Ellsabeta Pollhronlade — Luba 
Kristol. Pe primele locuri ale 
clasamentului se află Gaprindaș- 
vill cu 7 p șl Semenova cu 6 p, 
urmate de un grup numeros (în
tre care și Polihronlade) cu 5 p.

belgrad (Agerpres). — In 
turneul Internațional feminin de 
la Bled. In runda a 7-a maestra 
română Llgla Jlcman a cîștigat 
la Ramlci, Micld a pierdut la 
Swielczlk, Maruslci a învlns-o pe 
Vukovlcl, Iar partidele Klar — 
BosnlcL Csom — Elesz și Petek— 
Szalal. s-âu încheiat remiză. In 
clasament conduce Swielczlk 
(Polonia) — cu 6,5 p. urmată de 
Llgla Jlcman (Romă . a) și Petek 
(Iugoslavia) — cu cîte 5,5 p.

ȘTIINȚA BACĂU CONFIRMĂ
(Urmare din paa D

tantă pentru ambele partenere 
de întrecere, mult amplificată 
de un adevărat vacarm produs 
de cei aproape 6000 de specta
tori. De la început, gazdele 
si-au etalat clar intențiile de 
a obține victoria cu orice preț, 
chiar cel al agresivității peste 
limitele regulamentului. în a- 
ceste condiții, prima repriză 
s-a desfășurat în nota de su
perioritate a formației Buduc- 
nost. care a condus, spre fina
lul reprizei, cu 4—5 goluri di
ferență. pauza găsindu-le pe 
gazde la numai un singur gol 
de recuperat fată de partida- 
tur. Ele reușesc acest lucru 
imediat după reluare, așa că. 
Întrebarea: a fi sau a nu fi tn 
finala CCE7 — pentru ambele 
echipe — începea din minutul 
31 al partidei. Din aoest mo
ment. poate sl în urma scurtei 
analize a jocului întreprinsă 
în timpul pauzei, jucătoarele 
noastre s-au debarasat total de 
timiditate, au luat jocul pe 
cont propriu, nu au mai re
marcat (sau nu au vrut s-o 
facă) fumul din ce în ce mai 
dens (în sală se fumează?!) 
si în următoarele trei minute 
înscriu consecutiv făcînd ca 
scorul să devină 20—16. de ia 
20—13. A fost momentul psiho
logic al partidei. în care — pe 
de o parte — gazdele s-au vă
zut în postura de a nu putea 
menține avantajul, iar — pe 
de altă parte — s-a întărit con
vingerea handbalistelor noas
tre că pot depăși o echipă 
foarte puternică, chiar pe te
renul acesteia. Deși a fost 
marcată „om la om“ tot mai 
strîns. Mariana Tîrcă, golgete- 
ra meciului. înscrie gol după 
gol, apărarea în frunte cu 
Laurica Lunca, Filofteia Dani-

DUPĂ CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
(Urmare din pap 1)

cidentați) erau Chiriță șl Gereb, 
jucători de atac, în timp ce Redo, 
fundaș la echipa sa de club, nici 
nu a fost Încercat în acel meci, 
Miklos, de asemenea fundaș, s-a 
afl.- t foarte puțin pe gheață da
torită formei slabe pe care o do
vedise pînă atunci, iar Horvath, 
care în campionat demonstrase 
progrese de bun augur, s-a pre
zentat șl el sub așteptări.

Degringolada care cuprinsese 
alît echipa, cit și conducerea sa 
tehnică (din nou ne referim în 
special la antrenorul principal Al. 
Kalamar, deoarece conlucrarea 
sa cu antrenorul secund I. Tiron 
a fost ca și inexistentă), a avut 
ca urmare căderea din ultima 
repriză a partidei cu echipa Bul
gariei, cînd adversarii au marcat 
cinci goluri, cele mai multe pri
mite într-o repriză, de-a lungul 
turneului, de formația României.

In aceeași ordine de idei. a 
selecției, dar și a rezultatelor sla
be înregistrate, cîteva cuvinte și 
despre cei doi portari folosiți. Se 
știe cît de Important este, in ho
chei. aportul portarului. Un a- 
părător al porții în bună formă 
dă încredere echipei, ba uneori 
poate chiar cîștiga un meci. Or, 
la acest campionat de la Pulg-

CLASAMENTE ÎNCĂ INCERTE LA C.E. DE TENIS DE MASĂ
FRAGA, 7 (prin telefon). 

Cea de a 15-a ediție a Cam
pionatelor Europene de tenis 
de masă continuă sub semnul 
aceleiași dispute strânse pen
tru întîietate.

Echipa noastră feminină 
a întîlnit pe oea a Uniunii So
vietice. care a aliniat cea mai 
bună garnitură : Fliura Bu
latova (vicecampioană de se
nioare in 1984), Elena Kovtun 
(campioană de junioare in 1984) 
șl dublul Valentina Popova, 
Narine Antonian (deținătoarea 
titlului). în fața acestor va
loroase jucătoare, sportivele 
noastre s-au străduit și chiar 
au reușit, uneori, să-și pună 
adversarele în dificultate, dar 
nu au putut să se impună î 
România — U.R.S.S. o—3 : Al
boiu — Bulatova 0—2 (—16, 
—22). Bădescu — Kovtun 1—2 
(18, —22, —17), Alboitl, Bă
descu — Popova, Antonian 1—2 
(-15, 11, -12).

In partida eu formația Bul
gariei fetele noastre au jucat 
curajos si au învins eu 3—0. 
Lată rezultatele parțiale: 
Bădescu — Gergelceva 2—1 
(14, —18. 14), Alboiu — Sta- 
leva 2—0 (19, 15) și Alboiu, Bă
descu — Gergelceva, Stale va
2—0 (17, 16).

lof si aceeași Tircă ridică ba
raje de netrecut pe centrul ei. 
furnizînd — ca Și în partida- 
tur — numeroase mingi pen
tru contraatacuri, ta care din 
nou Adriana Popa si Elena 
Nițoiu aveau să se evidenție
ze. Iar clnd apărarea era de
pășită. handbalistele iugoslave 
aveau să se izbească de ace
eași jucătoare în mare formă. 
Ioana V asii ca, îngerul păzitor 
al buturilor campioanei noas
tre. Avintul gazdelor este tem
perat pas cu pas, tabela elec
tronică consemnează reducerea 
treptată si continuă din handi
cap, ta timp oe conducătorii 
meciului — Harald Buhrmester 
si Dieter Heger, din R.F.G. — 
stăpînesc desăvîrșit partida, e- 
liminarea din joc pentru duri
tăți a jucătoarei Olga Sekuiici 
fiind o dovadă in plus. Cu trei 
minute înainte de fluierul fi
nal. scorul devenise egal: 
30—30 si practic calificarea în 
finală era asigurată.

Despre modul in care Știința 
Bacău a evoluat ta partea a 
doua a jocului, spune foarte 
mult si faptul că a înscris nu 
mai puțin decît 18 (!) goluri, 
ceea oe multe echipe nu reu
șesc intr-un meci întreg.

Pentru dăruirea totală fată 
de culorile clubului și ale ță
rii.* pentru jocul curajos, pen
tru performanta calificării ta 
finala Cupei Campionilor Euro
peni. în care vor întîlni pe 
multipla campioană sovietică 
Spartak Kiev, jucătoarele a- 
mintite, alături de ele Geor- 
geta Cervenciuc, Lidia Butnă- 
rașu, Eva Darvas, antrenorii și 
conducătorii clubului Stiinta 
Bacău merită cele mai calde 
felicitări. însoțite de dorința 
fierbinte să urce pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere.

cerda, și Fekete, cu care s-a por
nit titular, dar și Netedu s-au 
dovedit leșițl din formă. Credem 
Insă că la aceasta a contribuit și 
faptul câ acesta din urmă, după 
evoluția excelentă din jocul cu 
Danemarca, nu a mai fost între
buințat în meciul Imediat urmă
tor, cel cu Spania, fiind Înlocuit 
cu Fekete 1 Ceea ce a contribuit 
la ieșirea din formă a IUI Ne
tedu.

Cum spuneam, reprezentativa 
României a fost ogliqda echipe, 
lor din campionatul intern. Șl ne 
referim mai ales la lipsa de 
precizie â șuturilor, la ratările 
in momentele hotărâtoare, la ma
nevrele in plus făcute pentru a 
ieși din apărare (ceea ce acorda 
formațiilor adverse timpul nece
sar organizării defensivei), la 
numărul mare de minute de pe
nalizare, Ia neștiința de a juca 
în momentele de superioritate 
numerică. Referindu-ne, de pildă, 
la acest din urmă aspect, să ară
tăm că echipa României s-a aflat 
de 13 ori cu un jucător ta plus 
pe gheață (de șase ori cu Dane
marca, de trei ori cu Spania, de 
două ori cu Norvegia și cîte o 
dată în partidele cu R.P. Chineză 
șl Bulgaria), dar nu a marcat 
decît de două ori (o dată cu Da
nemarcă și o dată cu Spania). In

în ultimul meci, cel cu R.F. 
Germania, fetele noastre au 
jucat sub nivelul posibilităților, 
fiind întrecute cu un scor 
mult mai sever decît ne aș
teptam : România — R.F.G. 
0—3. Avînd în vedere jocul 
rezultatelor și faptul că toate 
meciurile se termină la o oră 
foarte tîrzie, este greu, deo-- 
camdată, să precizăm în ce 
grupă vor juca fetele noastre : 
pentru locurile 1—4, sau 5—8.

Și la băieți, disputa pentru 
medalii, ca și pentru evitarea 
retrogradării este deosebit de 
strânsă, ta față aflindu-se for
mațiile Suediei și Poloniei — 
neînvinse, în timp oe Bulgaria, 
Austria și Norvegia se află ta 
zona amenințată. în atingerea 
obiectivului său, acela de a 
rămîne în grupa de elită, re
prezentativa României a făcut 
un prim pas, dispunînd de oea 
a Norvegiei cu 5—1 : Fejer — 
Blikken 2—0 (17, 13), Florea 
Stroem 2—1 (14, —17, 14), Toma 
— Jotoanssen 1—2 (8, —15,
—19). Florea — Blikken 2-1 
(18. —19, 21), Fejer — Johans- 
sen 2—0 (13, 14), Toma —
Stroem 2—0 (15, 18). în meciul 
de marți dimineață, cu repre

CAMPIONATE : Anderlecht învingătoare; Paris St 
Germain a pierdut două puncte; în derbyul austriac, Ra
pid — F.C. Austria 2-0 ; Real Madrid cîștigă detașat în 
deplasare.
BELGIA (et 32). Anderlecht a 

dispus pe teren propriu cu 3—0
de Llerse șl continuă să conducă 
tn clasament cu 56 p, urmată de 
F.C. Bruges 48 p șl Standard 
Ltege 59 p. Alte rezultate : Wa- 
regem — Charleroi 0—2. F.C. Bru
ges — Seraing 2—1, Standard — 
Courtrai 1—1. Pe ultimele locuri: 
17. Waterschei 21 p, 18. Llerse 20 p.

IUGOSLAVIA (et. 23). Vinko- 
vici — Steaua Roșie Belgrad 2—1, 
Zenița — Skoplje 0—1, Novi Sad— 
Titograd 1—0, Partizan — Nlkslci
4—1, Osljek — Pristina 1—0, Di
namo Zagreb — Tuzla 0—0, Ze- 
leznicear — ILaJduk 2—0, Rijeka— 
OFK 2—0 (Valea — F.C. Sarajevo, 
amtaat). Pe primele locuri : Par
tizan 33 p, Steaua Roșie 31 p, Ve
lez Mostar 28 p (22 j), pe ulti
mele : 17. Titograd 17 p. 18. Novl 
Sad 15 p.

FRANȚA (et. 35). Pari» St. 
Germain a pierdut două puncte 
prețioase In deplasare (0—1) cu 
Strasbourg (locul 19 !). Alte re
zultate: Nantes — Sochaux 3—2, 
Bordeaux — Laval 2—1, Rennes- 
Lens 2—0, Monaco — Nancy 1—1, 
Toulouse — Auxerre 2—0, Bas- 
tia — Nice 0—1, Metz — Brest 
3—1, Toulon — Le Havre I—0, 
Lille — Marseille 0—0. Pe primele 
locuri : Paris St. Germain 51 p, 
Nantes 48 p, Bordeaux 45 p ; pe

ACTUALITATEA ÎN TENIS
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-au disputat finalele mai multor 
turnee* La Atlanta (SUA): Kevin 
Curren — Tim Wilkinson (ambii 
SUA) 7—6, 7—€ O La Koln (RFG), 
simplu : Jonas Svensson — Ste
fan Eriksson (ambii Suedia) 6—7, 
6—2, 6—2, dublu : Kelly Evernden, 
Chip Hooper (Noua Zeelandă, 
SUA) — Peter Lundgren, Jan 
Gunmrrsson (Suedia) 6—4, 6—7,
6—3 • Finală spaniolă la Agadîr 

schimb, partenerii de întrecere 
au, sancționat cu promptitudine 
momentele noastre de Inferiorita
te numerică, Netedu șl Fekete pri
mind șase goluri în astfel de 
momente (patru eu Norvegia, cîte 
unul cu R.P. Chineză șl Bulgaria). 
Ce demonstrează asta ? Că pre
gătirea teoretică și tactică a fost 
deficitară — în cazul amintit —, 
că sportivii nu au respectat in
dicațiile dale pentru jocul în in
ferioritate numerică. Numărul 
mare de minute de penalizare a 
constituit, de asemenea, un ba
last, pentru echipă. In dorința ca 
jocul sâ fie cit mai cursiv, regu
lamentul prevede sancțiuni pen
tru abaterile de la sportivitate, 
pentru lipsa de loialitate în în
trecere. Cu toate acestea, intr-un 
fel trebuie socotită o penalizare 
de două minute dacă ea a dus 
la evitarea unul gol, și altfel o 
agățare sau o lovitură cu crosa 
care nu au avut nici un scop tac
tic. Din acest punct de vedere, 
jucătorii care au stat cel mal 
mult pe banca de rezerve au fost 
cam aceiași care s-au ilustrat și 
ta campionatul nostru. „Campio
nul” lor a fost Chiriță (18 minute 
de sancțiune), urmat de Solyom 
(12 mln.), Hălăucă, Tureanu și 
Lukacs (cîte 6 minute). De alt
fel. majoritatea minutelor de e-

zentativa R. F. Germania, e- 
chipa României a fost între
cută cu scorul de 5—1. Singura 
victorie a fost realizată de 
Florea, la Kegell : 2—0 (15,
14). Totuși, reprezentativa 
noastră are șanse de rămînere 
în prima grupă valorică.

ALTE REZULTATE, feminin, 
grupa A : Franța — Iugosla
via 3—1, Ungaria — Finlanda
3—1, Cehoslovacia — Anglia 
3—0, Iugoslavia — Ungaria 
0—3, Finlanda — Anglia 0—3, 
Franța — Cehoslovacia 3—1. 
Franța — Anglia 3—1, Ceho
slovacia — Ungaria 3—1, 
grupa B : Olanda — Suedia 
3—1, R.F.G. — Bulgaria 3—1, 
Olanda — Bulgaria 3—2, 
U.R.S.S. — Suedia 3—0 ; mas
culin, grupa A : U.R.S.S. — 
Austria 5—2, Suedia — Unga
ria 5—1, Franța — Bulgaria 
5—2, Suedia — U.R.S.S. 5—3, 
Franța — Ungaria 5—3, Austria
— Bulgaria 0—5 ; grupa B : 
Iugoslavia — Cehoslovacia 5—4, 
Polonia — R.F.G. 5—3, Ceho
slovacia — Norvegia 5—0, Po
lonia — Iugoslavia 5—3, R.F.G.
— Norvegia 5—0.

Emanuel FANTANEANU

ultimele; 18. Sochaux 30 p, 19. 
Strasbourg 25 p, 20. Bastla 19 p.

AUSTRIA (et. 6 din turneul fi
nal). Admira Wacker — Klagen
furt 2—1, L.A.S.K. — Sturm Graz
1— 0, Rapid — Austria Vlena 2—0, 
Grazer A.K. — Innsbruck 3—1. 
Pe primele locuri : Austria Vle
na 47 p, Rapid Vlena 45 p, 
I..A.S.K. 32 p (reamintim eâ stat 
Induse șl punctele din prima 
parte a campionatului, din toam
na anului trecut).

UNGARIA (et. 26). Zalaegers- 
zeg — GyOr 4—3, UJpesti Dozsa— 
Vasas 0—1, Ferencvaros — Hon- 
ved 1—1, Csepd — MTK 3—1, 
Pecs — Slofok 6—0, Debrețin — 
Videoton 0—0, Bekescsaba — Volan
2— 2, Szombathely — Tatabanya
1— 1. Pe primele locuri : Honved 
39 p, Pecs 34 p, Zalaegerszeg 32 p, 
Gy6r 31 p ; pe ultimele : 15. Vo
lan IS p, 16. Csepel 17 p.

GRECIA (et. 27). Larissa — Pa- 
nathinaikos 0—2, OFI — Aris
2— 1, Ethnlkos — AEK 1—1, He-
raklls — Panlonlos 3—1, Olympia- 
kos — Doxa 7—0, Serres — Ya- 
nnlna 1—0, Kalamaria — PAOK 
1—1, Panahalkl — Apollon 2—1. 
Pe primele locuri : Panathinalkos 
39 p, OFI 34 p, Heraklis șl AEK 
cu cîte 33 p ; pe ultimele : 15.
Doxa 20 p, 16. Pananaikl 18 p.

SPANIA (et. 32). Vigo — Real

(Maroc) : Fernando Luna — Jesus 
Coles 6—1, 7—5 Q La Marco Is
land (SUA) : Chris Evert — Lloyd 
(SUA) — Claudia Kohde-Kilsch 
(RFG) 6—2, 6—4 • La Bari (Ita
lia) : Patricia Tarabinl (Argenti
na) — Olga Votanova (Polonia) 
6—0, 6—4. © In Cupa Davis, la 
Harare : Zimbabwe — Maroc 
4—1 ț la Alger : Algeria — Nige
ria 2—3.

liminare (36) au revenit jucătorilor 
din linia a H-a, cea mai slabă 
ca evoluție de-a lungul turneului, 
iar cele mal puține (8) liniei a 
IH-a. Despre tinerii jucători din 
linia a HI-a, ta care se puseseră 
mari speranțe, sg poate spune că 
nu au Îndreptățit așteptările. Ei 
au greșit de foarte multe ori, attt 
ta apărare, cit șl în atac, unde 
Gliga, de pildă, în meciul cu 
Norvegia a ratat de două ori pînă 
la golul neacordat de arbitru, 
una dintre ocazii ta momentul 
cînd conduceam cu 2—1 ; tot el, 
ta debutul partidei cu R.P. Chi
neză, ca șl la 1—0 pentru noi In 
meciul cu Bulgaria. Alături de el, 
Solyom șl Chiriță în tntîlnlrea 
cu R.P. Chineză, primul la 1—1, 
cel de al doilea la 2—3 ; Tureanu 
ta partida cu Bulgaria, cînd a- 
veam avantaj cu 1—0. Asta, cum 
am mai scris, ta timp ce adver
sarii reușeau să speculeze fisu
rile cît de mici existente în apă
rarea echipei noastre.

Iată, așadar, cîteva elemente 
care au contribuit la evoluția 
nesatisfăcătoare a reprezentativei 
noastre la C.M. de la Puigcerda. A 
trecut, din păcate, Încă un an șl 
hocheiul românesc nu a reușit să 
facă pasul ta grupa valorică spre 
care tinde de ani de zile. 
Să sperăm că lunile care urmea
ză vor fi bine folosite ta acest 
scop, întîi de toate prin temeini
ca organizare, la toate nivelurile, 
a activității Interne — baza ori
căror succese internaționale.

Pe patinoarul stațiunii Cha
monix, din Alpii francezi, au 
avut loc C.M. de patinaj vite
ză. pe pistă scurtă. Cu acest 
prilej au fost corectate nume
roase recorduri mondiale pen
tru această ramură nouă a pa
tinajului viteză. BĂRBAȚII 
1 500 m : \ Tatsuyoshi Isihara 
(Japonia) 2:25,66 ; 1 000 m : Guy 
Daigneault (Canada) 1:34,79; 
5000 m — ștafetă: Olanda 
7:33,09; femei: 1500 m: Bonnie 
Blair (SUA) 2:35,21; 500 m: 
Blair 48,12; 3000 m — ștafetă: 
Canada 4:49,38. Celelalte probe 
au fost cîștigate de: Isihara 
45,38 (500 m); Tashinoru Kawai 
5:17,15 (3000 m) la bărbați și 
Eiko Shishii 5:43,77 (3000 m) 
la femei, toți din Japonia. Ti
tlurile mondiale absolute au 
revenit lui Tatsuyoshi Isihara 
cu 12 p șl, respectiv, Bonnie 
Blair 18 p.

• MECIURI DE HOCHEI 1 
Teplice: Cehoslovacia — Suedia
4—3 (1—1, 3—2, 0-0); Lenin
grad: SeL olimpică a Canadei 
— Cehoslovacia H 6—2 (2—0, 
2—1, 2—1), Suedia II — Finlan
da H 6 —4 (2—1, 1—3, 3—0)j 
la Varșovia: Polonia II — Ce
hoslovacia (tineret) 6—7; la 
Helsinki; Finlanda — U.R.S.S. 
2-8 (1-4, 0-3, 1-1).

Madrid 1—5, Real Socledad — 
Cadiz 4—0, Valencia — Hercules
3—1, Gljon — Valladolid 2—0, Be- 
tis Sevilla — CF Barcelona 1—1. 
Espanol — FC Sevilla 4—2, San
tander — Athletic Bilbao 0—0, 
Zaragoza — Pampeluna 1—1, At
letico Madrid — Las Palmas 1—0. 
Pe primele locuri : Real Madrid 
54 p (virtual campioană), CF 
Barcelona 43 p. Athletic Bilbao 
42 p ; pe ultimele : 17. Hercules 
21 p, 18. Vigo 12 p.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• Pentru meciul amical cu El

veția, de miercuri, de la Basel, 
ta reprezentativa RFG a fost 
convocat și „veteranul” Dieter 
Honess, acum ta virsta de 33 da 
ani. Honess n-a mal jucat ta e- 
chipa națională de șapte ani !
• Echipa Braziliei va Întîlni In 

meci amical, ta ziua de 17 apri
lie, formația Finlandei, proba
bil ta orașul Recife.

Dupâ cum se știe, azi, 6 
aprilie, fotbaliștii brazilieni vor 
întîlni echipa BJ>. Germane. Tn 
programul selecționatei pregătite 
de Tele Santana figurează și alte 
două partide de verificare cu 
Chile șl Irak.

TELEX • TELEX
BOX © La Atlantic City, fostul 

campion mondial la super semi- 
mijlocie (WBA), Davey Moore, 1-a 
învins prin ko rep. 2 pe Victor 
Claudio.

CICLISM • Turul Flandrei, la 
Moerbeke, In Belgia, a revenit la 
sprint olandezului Adrie Van Der 
Poel (275 km tn 7.10:50) © Cir
cuitul Ardenilor (amatori) — eta
pa a 5-a a fost cîștigată de bul
garul Stoicev (163 km în 4.15:23). 
Lider se menține cehoslovacul 
Krevziger cu 17.04:23, urmat la 22 
s de Tuck (R.D.G.).

GIMNASTICĂ ® Sportivul chi
nez Yang Yusehan a învins în 
„internaționalele* Ungariei, la 
Budapesta, totalizînd 112,70 p. A 
fost urmat de Cazimiro Suarez 
(Cuba) 112,70 p și Cer Hen 
(R.P.D. Coreeană) 111,90 p. La fe
mei, prima s-a clasat Andrea 
Ladanyi (Ungaria).

HANDBAL ® în Cupa Cupelor 
(feminin), la Baku : Avtomobi- 
list — Radnicki Belgrad 19—16 
(14—8). Radnicki s-a calificat în 
finala competiției (victorie în me
ciul tur cu 27—20),

MOTO ® Campionatul mondial 
de motocros, prima etapă la cla
sa 125 cmc, la Castelnau de Levis 
(Franța), a fost dominată de fin
landezul Pekka Vehkonen („Ca- 
giva“) care a cîștigat ambele 
manșe ale întrecerii a Cursa de 
200 mile de la Misano Adriatico 
(Italia), contînd pentru CM de 
Formula 1, a revenit italianului 
Marco Luccbinelli care a înre
gistrat pe 261,600 km o medie ora
ră de 145,060 km. *

SCRIMA • Turneul individual 
de spadă de la Heidenheim a 
opus, în finală, pe Angelo Maz- 
zoni (Italia) lui Erno Kolczoznay 
(Ungaria). Scrimerul italian a în
vins cu 10—5. Pentru locul trei 
s-au întîlnit : Piotr Jablowsky 
(Polonia) — Torsten Kuhnemund 
(RDG) 10—8.

ȘAH > Al patrulea turneu 
open de la Metz (Franța) a fost 
cîștigat de marele maestru inter
național Jan Plachetka (Ceho
slovacia) , care a totalizat 7,5 p din 
9 p posibile. Pe locurile urmă
toare, Vlastimil Hort și Milan Ba- 
jovici cu cîte 7 p etc.

VOLEI • Formația feminină a 
R.P. Chineze a cîștigat competi
ția de la Rakovnik (Cehoslovacia), 
dotată cu Cupa Eliberării. Cla
samentul : 1. R.P. Chineză, 2. 
Peru, 3. U.R.S.S..4. Cehoslovacia, 5. 
Bulgaria, 6. Cuba, 7. Ungaria, 8. 
R.D. Germană. In ultima zi : R.P. 
Chineză — Peru 3—0, U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—0, Ungaria — 
R.D.G. 3—2. Bulgaria — Cuba 3—0.
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