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Pe marginea Campionatelor Europene de tenis de masă

SUCCESUL SPORTIVELOR NOASTRE, ÎNDEMN 
SPRE MEDALII SI MAI PREȚIOASE a a

PRAGA, 14 (prin telefon). 
Mal echilibrată ca oricînd, 
datorită numărului sporit de 
jucători valoroși, cea de a 15-a 
ediție a Campionatelor Euro
pene de tenis de masă-se- 
niori a însemnat pentru Otilia 
Bădescu și Maria Alboiu rea
lizarea unei frumoase perfor
mante. cucerirea medaliilor de 
bronz, la simplu și dublu fe
minin, precum și meritate a- 
precieri pentru evoluțiile lor. 
Această ediție a pus în evi
dentă și cîteva aspecte impor
tante. cu implicații asupra vii
torului acestei discipline. în 
primul rind. s-a făcut remar
cată din plin noua generație, 
care a adus în scenă certe 
valori, cu largi posibilități de 
afirmare, cu un bogat bagaj 
de cunoștințe tehnico-tactice și 
cu o remarcabilă maturitate 
în joc. Deloc de neglijat este

și faptul că outsiderii au răs
turnat „calculele hirtiei", în
tre primele patru clasate la 
simplu feminin (Csila Batorfi, 
Fliura Bulatova, Otilia Bădes
cu, Lisa Bellinger), spre e- 
xemplu, figurind doar două 
dintre primele 10 sportive afla
te în clasamentul european, 
dar și ele (Batorfi, Bulatova) 
pe locurile 5, respectiv 7. Se 
remarcă, totodată, extrema so
licitare fizică și psihică a a- 
cestei competiții maraton, 
sportivii avind de susținut pe 
parcursul unei zile câte 
5—7 jocuri de mare miză, ceea 
ce impune o pregătire deose
bită. nu în ultimă instanță un 
rol hotărîtor avîndu-1 și ma
terialul de pe paletă, cu efec
tele sale asupra exprimării 
tehnice.

în acest context, deci, al u- 
nei competiții de înalt nivdl,

numai jucătorii care au dat do
vadă de constanță și rezisten
tă pe parcursul întregului con
curs au avut acces spre pozi
țiile fruntașe.

Judecind, așadar, prin pris
ma nivelului actualei ediții a 
„europenelor", performanta fe
telor noastre, Otilia Bădescu și 
Maria Alboiu, este foarte 
bună, dacă avem în vedere că. 
pentru prima oară de cînd 
Maria Alexandru și Liana Mi- 
huț-Măcean au lăsat locu
rile noii generații (Berna, 
1980), în vitrina cu trofee a 
tenisului de masă românesc 
apar două medalii. Chiar dacă 
sînt de bronz, ele constituie un 
frumos succes, finind seama 
de faptul că formația noastră

Emanuel FĂNTÂNEANU
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Miine, returul semifinalei C.C.E. la fotbal

STEAUA SI ANDERLECHT ÎSI ÎNCHEIE PREGĂTIRILE
1 1

• Fotbaliștii belgieni sosesc astăzi la București
Miine, Bucureștiul _ va fi 

gazda uneia dintre semifinale
le celei mai importante com
petiții fotbalistice de cluburi 
din lume, Cupa Campionilor 
Europeni. „Intilnirea dintre 
Steaua și Anderlecht se pla
sează la cea mai marc cotă a 
interesului, nefiind cu nimic 
mai prejos față de cealaltă 
partidă, de la Barcelona, din
tre echipa cu același nume și 
Gotcborg", se subliniază în co
mentariul dedicat celor două 
importante confruntări fot
balistice de Agenția France 
Presse.

Protagonistele partidei de 
miine, de pe Stadionul Steaua, 
care va începe la ora 16,30, își 
desăvîrșesc pregătirile. Ju
cătorii noștri, după disputarea 
partidei de campionat de 
sîmbătă, și-au continuat, du
minică și ieri, antrenamentele, 
manifestînd multă discipli
nă în efectuarea programului 
de pregătire. „Avem un moral 
excelent, dorim din toată ini
ma să realizăm o performanță 
în premieră pentru ' fotbalul 
românesc", ne declara Bărbu- 
lescu, acest ambițios jucător, 
exemplu de dăruire pentru cu
lorile echipei.

în privința formației bel
giene. ea a evoluat, de ase
menea. sîmbătă, în cam
pionat, pierzînd, așa cum 
s-a mai anunțat, cu 2—0, în- 
tîlnirea cu Beerschot. Antre
norul Arrie Haan a utilizat 
următoarea formație (in a- 
șezarea 1—1—4—4—1) ; Veke- 
man — Olsen — Griin, Peruzo- 
vici, Demol, Anderssen — Fri- 
man, Scifo, Vandereycken, 
Vercauteren — Lozano. în re
priza secundă. Vandenbergh a

luat locul lui Demol. Clubul 
din Bruxelles a anunțat că 
sosirea la București este pre
văzută pentru această dimi
neață, cu un avion special. 
Fotbaliștii belgieni au pro
gramat, pentru astăzi, un 
antrenament, probabil pe Sta
dionul Steaua.

Vă anunțăm și componența 
brigăzii de arbitri : Volker 
Roth, la centru, H. Barnick și 
W. Mierswa (toți din R. F. 
Germania). Observatorul
U.E.F.A. este finlandezul Erki 
Poroîla.

Simbătă, in meciul Steaua — Rapid, penetrantul virf al campioa
nei, Plțurcă, a marcat (rei goluri (in imagine, cel de al doilea). 
11 așteptăm miine in aceeași vervă. Foto : Aurel D. NEAGU

continentale la handbal masculin

STEAUA VA AVEA UN RETUR 
DE RIDICATA DIFICULTATE

La Buzău, în prima man
șă a semifinalei Cupei Cam
pionilor Europeni, pe care 
Steaua a susținut-o cu Metalo- 
plastica Sabac (Iugoslavia), 
handbaliștii români nu și-au

cazul, duminică după-amiază, 
cu Nicolae Munteanu — el sin
gur. omenește vorbind, nu 
poate opri toate aruncările pe 
spațiul ce trebuie să-1 apere 
dacă colegii din fața sa nu-1

putut asigura un 
avantaj mai mare 
de două goluri 
(24—22) pentru 
meciul-retur de 
duminica viitoare, 
de pe propriul te
ren al oaspeților. 
Deși știm foarte 
bine că au pregă
tit minuțios aceas
tă confruntare — 
în mod sigur una 
dintre cele mai 
grele de cînd exis
tă echipa Steaua
— sportivii antre
nați de Radu Voi- 
na au evoluat sub 
randamentul de 
care îi știm capa
bili. Vom argu
menta afirmînd că
— exceptindu-i pe 
Vasile Stingă și 
Nicolae Munteanu, 
parțial și pe Ma
rian Dumitru — 
angrenajul Stelei 
a funcționat defec
tuos. S-a observat
lesne această ca- Vasile Stingă se înaltă peste blocajul jucă- 
rență mai ales în torilor de la Metaloplastica și insert e din 
apărare unde, pe nou pentru Steaua. Foto: Iorgu BĂNICĂ 
partea dreaptă cu
deosebire, incisivul Zlatko 
Portner, cu fente derutante, de 
mare finețe, și-a creat culoare 
ideale de aruncare. în oricît 
de bună formă de joc ar fi 
un portar — și acesta a fost

ajută, pe de o parte, și dacă, 
pe de altă parte, aruncările 
pornesc din brațele unor hand-

lon GAVRILESCU
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H. C. NUNAUR ȘI-A CREAT BUNE ȘANSE 
PENTRU CALIFICAREA ÎN FINALĂ

Prezentă pentru prima oară 
în semifinalele Cupei Cupelor 
la handbal masculin, H. C. 
Minaur Baia Mare a obținut o 
spectaculoasă victorie în par- 
tida-tur susținută în fața pro
priilor suporteri, avînd ca 
parteneră de întrecere pu
ternica formație vest-germană 
TV Grosswallstadt. Diferen
ța de șase goluri (28—22) in 
favoarea elevilor antrenori
lor Lascăr Pană și Petre A- 
vramescu reprezintă un serios 
avantaj, un plus care ar putea 
deveni hotărîtor pentru mult
dorita calificare în finala
continentală a cîștigătoarelor 
de cupe. Există, după opinia 
noastră, cîteva condiții indis
pensabile pentru realizarea a- 
cestuj deziderat. în primul

rind, băimărenii să abor
deze manșa-retur cu convinge
rea că pot depăși un adversar 
deosebit de puternic și să evo
lueze, întregul meci, așa cum 
a făcut-o în prima repriză a 
jocului de la Baia Mare, adi
că în viteză, cu schimburi de
rutante de locuri, fără preci
pitare, cu aruncări la poartă 
în momente și în situații cla
re pentru înscrierea golurilor, 
în al doilea rind, avînd în ve
dere faptul că echipa vest- 
germană dispune de jucă
tori cu gabarit superior băi- 
mărenilor, se impune o mai in
tensă activitate a jucători-

Mihail VESA
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In premieră, la Călărași

0 FRUMOASĂ REGATĂ DE CAIAC-CANOE, 
CU MULTE ECHIPAJE LA START

Campionatele republicane de 
fond la caiac-canoe au avut, 
anul aoesta. un loc de desfă
șurare inedit : tradiționala
regată care. în fiecare primă
vară, deschide sezonul nautic 
s-a ținut pe pista nautică din

Călărași. O premieră, deci, pe 
această frumoasă oglindă de 
apă, perfect aliniată, cu pes-

Vasile TOFAN
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La mai pufin de o lună înaintea Campionatelor Mondiale de box

LA ÎNTREBAREA: „CE ȘANSE AU PUGILIȘTII NOȘTRI ?“, 0 SEMNIFICATIVĂ RIDICARE DIN UMERI!
Cea mai importantă competiție pugi- 

listică a anului o constituie fără îndo
ială cea de a IV-a ediție a Campiona
telor Mondiale pentru seniori, care va 
avea loc luna viitoare, în S.U.A., la 
Reno. Pentru boxul românesc, această 
întrecere de mare anvergură ar trebui 
să însemne o revenire în elita mon
dială. acolo unde i-a fost locul ani în 
șir. Nu putem uita, desigur, că boxerii 
români s-au impus cu autoritate pe 
ringurile internaționale, fiind conside
rați la toate marile întreceri drept ri
vali de temut, drept pretendenți la cele 
trei trepte ale podiumului de premiere. 
Nu ne-am propus, însă, în acest arti
col să facem o retrospectivă a succe
selor, ci doar să încercăm să arătăm 
că situația actuală a sportului nostru 
cu mănuși este departe de a fi cea 
dorită de noi toți, cea în care speram 
după C.M. de tineret de la București.

înfrîngerea fără precedent suferită de 
boxerii români anul trecut la Campio
natele Europene a fost urmarea unei 
activități necorespunzătoare a federați
ei de specialitate, a tehnicienilor și, în

deosebi, a antrenorilor de la secțiile 
de box din țară. Marea majoritate a 
acestora din urmă s-a mulțumit cu o 
activitate minimă, cel mai adesea su
perficială, activitate necontrolată și ne
îndrumată corespunzător de forul nos
tru de specialitate. Toate acestea, în 
ciuda unor condiții materiale de pre
gătire bune și, în unele locuri, chiar 
foarte bune. Pentru cei care vor pune 
sub semnul întrebării această afirma
ție, ne permitem să le reamintim că, 
în urmă cu nu prea mulți ani, antre
norul Gheorghe Bobinaru își pregătea 
„Cuțovii" într-o sălită modestă, antre
norul Petre Mihai lucra cu Alee Năs- 
tac în condiții asemănătoare și exem
plele de acest gen ar putea continua. 
Secretele succeselor acestor doi maeș
tri, ca de altfel si ale multor altora, 
l-au constituit MUNCA ȘI PASIUNEA 
PENTRU MESERIE, ambiția de a sta 
in coiful ringului in care evoluează 
sportivi de excepție. Deși tinerii an
trenori de azi lucrează în cu totul alt 
cadru (inclusiv Alee Năstac și Calistrat 
Cuțov, care sîntem siguri că nu au 

uitat condițiile de pregătire pe care 
le-au avut la începutul carierei sporti
ve), randamentul activității lor este ne
satisfăcător. Munca depusă fără pa
siune, fără ambiție, fără dragoste de 
meserie in ultimă instanță, a dus bo
xul nostru in situația in care se află 
astăzi, o situație departe de cea pe 
care o doresc miile de suporteri ai a- 
cestui îndrăgit sport.

In pofida mai multor semnale de a- 
larmă pe care le-a tras ziarul nostru, 
în preajma sau după marile competiții 
internaționale, această situație neplă
cută din boxul românesc a continuat 
să se mențină, sub privirile îngădui
toare sau... matern blajine ale federa
ției și chiar ale secției de performantă 
din cadrul C.N.E.F.S. Măsuri s-au luat, 
ce-i drept, dar numai in momentul în 
care „răul" ajunsese de neîndreptat (ca 
în cazul suspendărilor pe doi ani ale 
lui R. Obreja si D. Maricescu), neg’- 
sindu-se soluții de preîntîmpinare a ac
telor de indisciplină si nici de impul
sionare a muncii antrenorilor și sporti
vilor.

Aceste rînduri ar putea părea bizare 
acum, cînd ne mai despart doar trei 
săptămmi de Campionatele Mondiale. 
Nu este așa. Mai degrabă bizară, greu 
de înțeles, este situația în care se află 
Iotul național de box, in care se gă
sesc cei care vor face selecția echipei 
noastre pentru „mondiale", printre care 
și antrenorul coordonator al lotului na
țional. Eustațiu Mărgărit. Să ne expli
căm. Situație fără precedent in istoria 
boxului nostru : cu puțin timp înainte 
de o mare competiție, mulți dintre teh- 
nfci»nil noștri ridică din umeri, negă
sind nici un răspuns la întrebarea re
porterului „Cu cine v-ați prezenta la 
mondiale ?". îi înțelegem pe acești oa
meni. care recunosc o stare de fapt, 
nemcercînd să se „îmbete cu apă re
ce". așa cum o fac alți colegi de ai lor. 
Deși li outem Întreba șl pe ei cu co 
au contribuit pentru a evita o aseme
nea situație cu totul neplăcută T

(Continuare in pag. 2—3)



ȘTIINȚA BACĂU VICTORIOASĂ IN DERBYUL 
DE HANDBAL FEMININ CU RULMENTUL

Campionatele Republicane de canotaj tom

ÎNTRECERE SOLICITANTĂ, ABSOLVITA CU
Relatări de la meciurile dis

putate duminică în Divizia A 
de handbal masculin și fe
minin.

FEMININ, GRUPA 1-6
ȘTIINȚA BACĂU — RUL

MENTUL BRAȘOV 24—19. Miza 
punctelo-r și-a pus amprenta pe 
desfășurarea acestui derby care. 
In prima repriză, a dus la nere- 
gularități soldate eu cite trei 
eliminări pe două minute pen
tru fiecare echipă și cîteva car
tonașe galbene, dintre care u- 
nul pentru „liniștirea" antreno
rilor băcăuani. Cele care au ini
țiativa la începutul partidei, 
sînt brașovencele. ele conducând 
cu 3—0 în min. 8. Știința va 
egala abia in min. 18 (6—6). o 
mare contribuție Ia aceasta a- 
vînd Mariana Tîrcă. Meciul este 
aprig disputat și în continuare.

Cupa României la hochei

IERARHIILE SE MENȚIN
La patinoarul „23 August" 

din Capitală au continuat ieri 
întrecerile din cadrul Cupei 
României, la hochei pe gheață. 
Iată rezultatele jocurilor :

Viitorul Gheorglieni — ASE 
Construcții București 9—3 (1—1, 
6—1, 2—1). Netă superioritate a 
echipei din Gheorghenl care a 
punctat prin S. Andras 3. Ger- 
gely, Becze, Kacso, Ilieș, Be- 
nedek și E. Csata. golurile for
mației bucurestene fiind sem
nate de Ungureanu 2 și Jinga. 
Dunărea Galati — IMASA Sf. 
Gheorghe 4—2 (2—1, 0—1, 2—0), 
Meci echilibrat, gălățenii reu
șind să se desprindă de-abia 
în ultima treime a locului. Au

AFARĂ CU HULIGANII DE PE PA TINOAR!
In ultima partidă de ieri, de 

la patinoarul „23 August", 
dintre Dlnamo și Sport Club 
Miercurea Ciuc, am asistat la 
scene dintre cele mai regreta
bile, care nu au nimic comun 
cu hocheiul, cu sportul în ge
neral. In repriza a treia a 
amintitei partide, o partidă cu 
miză, în lipsa mijloacelor teh- 
nlco-tactice, unii hocbelști au 
încercat să rezolve proble
mele prlntr-o serie de mani
festări in afara regulamentu
lui de joc soldate cu o ploaie 
de eliminări de ambele părți* 
Abaterile au culminat în min. 
55, cînd jucătorii Bed3 șl Mi
klos de la Sport Club, D. Po- 
povici și Csata de la Dinamo 
au fost eliminați pe cite două 
minute. O dată cu ei au mai 
fost eliminați pe cîte 2 minute 
+ 10 minute jucătorii Gali 
(Sp. Club) si Solyom (Dina
mo). Dar lucrurile nu s-au o- 
prit aci. în ultimele două mi
nute de joc, după ce Dlnamo

LA ÎNTREBAREA: „CE SANSE AU PUGILISTII NOȘTRI?" 0 SEMNIFICATIVA
(Urmare din pap l)

Alegerea unei formații pentru 
marea competiție din S.U.A. 
este dificilă (dacă nu chiar im
posibilă) și pentru... Colegiul de 
Antrenori, forul care în ultimă 
instanță trebuie să facă propu
neri concrete Biroului Federal. 
Singurul om din acest colegiu 
care i-a văzut pe sportivii din 
lot în toate examenele date 
de aceștia înaintea „mondiale
lor" este Eustațiu Mărgărit. Ar 
fi avut prilejul și ceilalți să-i 
vadă si să le judece posibilită
țile dacă antrenorul lotului na
țional și-ar fi înscris elevii și 
In competițiile desfășurate în 
ultimele luni în țară si mai ales 
la turneul internațional „Cen
tura de Aur" de la București. 
De . fapt, menirea acestei com
petiții, care și-a cucerit un fru
mos prestigiu, a fost și ar tre
bui să rămînă tocmai verifica
rea celor mai buni boxeri ro
mâni în compania oaspeților 
de peste hotare. Paradoxal, 
„Centura de Aur" 1986 a fost

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN * APRILIE : cat. 
1: 1 variantă 25% — autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. 2 : 
2,75 variante a 30.123 lei ; cat. 
8 : 17,50 a 4.734 lei ; cat. 4 : 83,00
• 998 Id ; cat. 5 : 202,25 a 410 lei; 
cat. 0 : 7.753,25 a 40 lei ; cat. 7 : 
825,25 a 200 lei ; cat. 8 : 3.743,00
• 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 1 
115.847 led.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) a fost câștigat de 
participantul Constantin Stoica 
din loc. Drago, Vodă. jud. Călă- 
«așL 

întrucît deși studentele s-au de
tașat la 3 goluri în finalul pri
mei reprize, la reluare brașo
vencele. prin Tache și Beschi, 
reduc din handicap. în final 
Știința se impune și câștigă pe 
merit. Au înscris : Tîrcă 9, But- 
nărașu 5. Lunca 3, Nițoiu 3, 
Danilof 3, Popa 1, respectiv 
Tache 5, Neică i. Boriceanu 4, 
Beschi 4, Marian 1, Milinceanu
1. Au arbitrat bine Șt. Geor
gescu si Ai. Vîrtopeanu (Bucu
reștii

Stelicn TRANDAFIRESCU
CHIMISTUL RM. VlLCfcA - 

RAPID BUCUREȘTI 25—29. Vil- 
cencele au fost permanent la 
cîrma jocului. Printre rea
lizatoare: Torok 9, Verigeanu 8. 
Romctc 6, respectiv Grigore 6, 
Dobre 4. (D. ROȘIANU — co
resp.).

maxcat : I. Dinu 3, N. Muntea- 
nu (Dunărea), respectiv Divoiu 
și Csiszer. Steaua — Progresul 
Miercurea Ciuc 9—4 (4—1, 4—0, 
1—3). Folosind in ultima repri
ză mai mult elemente tinere. 
Steaua a dat oaspeților prilejul 
să puncteze de trei ori. Au 
marcat : K. Antal 3, Justinian, 
Bălăucă, Chiriță Burada 2, 
Sofron (S), E. Antal 2. Csiki 
și Sandor (P). Dinamo — Sport 
Club Miercurea Ciuc 3—0 (1—0, 
0—9, 2—0). Au marcat : Turea- 
nu. Cost ea, Pisăru.

Programul de azi : Viitorul
— IMASA (ora 15.00). Dunărea
— ASE Construcții (ora 17.15).

a mal marcat două goluri, 
Gcreb (Sp. Club) a tăbărît cu 
pumnii pe Costea (Dlnamo). 
Ca și cum nu ar fi fost de 
ajuns, z Nagy (Sp. Club) și-a 
permis să-l ovcască cu crosa 
pe I. Becze, arbitrul principal 
al meciului, iar atunci cind a 
fost tras lă răspundere a să
rit chiar la bătaie!

Menționăm ca un fapt pozi
tiv că ceilalți componențl ai 
echipelor Dinamo și Sport 
Club nu s-au lăsat antrenați 
în această busculadă și au 
calmat spiritele.

Considerăm că ieșirile huli
ganice mai sus descrise tre
buie reprimate cu fermitate și 
membrii biroului federației de 
hochei prezenți Ia meci au 
datoria ca în plenara federa
ției, care are loc chiar astăzi, 
să-i sancționeze exemplar pe 
făptași, pe măsura acestor 
abateri.

Mircea COSTEA

folosită in acest scop (de veri
ficare și selecție) mai mult de 
către... oaspeții noștri decit noi 
(vezi reprezentativa Bulgariei, 
prezentă la București cu cei 
mai buni sportivi de care dis
pune Ia această oră) ! Pugiliștii 
români aflați în situația de a 
fi selecționați pentru Reno ‘— 
ne referim în primul rînd la 
cei doi campioni mondiali de 
tineret, Marcelică Tudoriu și Da
niel Măeran, ca de altfel și la 
colegii lor de la C.M. din ’85 
— AU ABSENTAT de pe rin
gul „Centurii". Sîntem îndrep
tățiți să credem că explicațiile 
acestei neprezentări au fost ne
concludente, lipsite de temei, 
pentru că. iată. Ia numai o zi 
după finalele „Centurii", Măe
ran, Gogol, Leu și aîți colegi 
din Iot au plecat la un turneu 
international in Finlanda. Ca gi 
cind a! nostru, cel de la Bucu
rești, NU ERA SUFICIENT DE 
TARE pentru ei ! De la turne
ul din Fiiflanda, cei 7 sportivi 
români s-au Înapoiat eu patru 
locuri întH. La prima vedere,

• pentru acel dintre dv. care 
Încă nu v-ațl procurat bilete la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de mîine, miercuri 10 apri
lie, informăm că ASTAZI ESTE 
ULTIMA ZI PENTRU PARTICI
PARE.

• VINERI, 18 APRILIE, se va 
organiza cea de a doua tragere 
a „MARMR ClȘTIGURI- Loto 
de la începutul anului. La a- 
ceastă deosebit de atractivă tra
gere, partlcipanților li se oferă 
alte noi posibilități de a putea 
Intra In posesia unor importante 
câștiguri în autoturisme „DACIA

TEROM IAȘI — HIDROTEH
NICA CONSTANȚA 17—17

GRUPA 7-12
CONFECȚIA BUCUREȘTI — 

CSM SIBIU 25—19. Joc de 
mare angajament, în care si- 
biencele nu au putut ține rit
mul de joc impus de mult mai 
rutinata formație bucureșteană. 
Au înscris : Grigoraș 10,
Nuțu 6, Mâlureanu 5, G. Con- 
stantinescu 2, S. Arvatu 1, Pe
trescu 1, respectiv Pastiu 5, 
Hoffner 5. Oltețeanu 3, Coșulț- 
chi 3, Mohanu 2, Macarie 1. Au 
arbitrat bine M. Tănăsescu (Pi
tești), C. Ștefăncscu (Craiova).

Nicoîac ȘTEFAN — coresp.
RELONUL SĂVINEȘTI — 

TEXTILA DOROBANȚUL PLO
IEȘTI 18—18. Printre marcatoa
re : lulișca 10, Trifan 3, res
pectiv Mocanu 11, Citirea 3. Au 
arbitrat Gh. Mihalașcu (Buzău), 
Al. Isop (Pitești). (C. LUCA — 
coresp.).

TEXTILA IAS ZALĂU — 
MUREȘUL IMATEX TG. MU; 
REȘ 28—27. Printre marcatoare: 
Moraru 14, Fekete 5, respectiv 
Laszlo 8, Stroia 7. Au arbitrat 
foarte bine VI. Cojocaru — I- 
Mihăilescu (Craiova). (I. DO- 
MUȚA — coresp.).
• Partida restantă dintre 

Chimistul și Știința Bacău va 
avea loc duminică 20 aprilie, 
la Rm. Vilcea.

MASCULIN, GRUPA 1-6
ȘTIINȚA BACĂU — CON

STRUCTORUL ORADEA 28—24. 
începînd din min. 16 băcăuanii 
au preluat conducerea, obținînd 
în cele din urmă o victorie me
ritată. Printre realizatori : Zam
fir 8, Chirilă 5, Uzum 5, res
pectiv Kapornay 7, Mirza 4. Au 
arbitrat V. Vlăduț și B. Vasiliu 
(Iași). (I. IANCU — coresp.).
• Meciul Minaur Baia Mare 

— Constructorul Oradea (din e- 
tapa din 20 aprilie a campio
natului) se va disputa la Baia 
Mare miercuri 16 aprilie, de Ia 
ora 11,30. întilnirea Steaua — 
Știința Bacău va avea loc joi 
17 aprilie, în Sala Floreasca din 
Capitală, de la ora 17.

GRUPA 7-12
DINAMO BRAȘOV — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 24—23. 
Meciul a fost câștigat de brașo
veni pentru că in final s-au a- 
părat mai bine. Prin
tre realizatori : Nicolescu 11, 
Roșea 6, respectiv Prică 8, Du
mitru' 7. Au arbitrat V. Dăn- 
cescu — I. Mateescu (Bucu
rești). (Carol GRUIA—coresp.).

CARPATI MÎRȘA — META
LUL BISTRIȚA 21—15. Printre 
marcatori : Cornea 9, respectiv 
Irimeș 5. (M. VERZESCU —
coresp.).

RELONUL SĂVINEȘTI — 
CONSTRUCTORUL ARAD 
23—23. Cițiva marcatori : Iurea 
7, Zaharia 7, respectiv Vasila- 
che 14, Andronic 4. Au arbitrat 
D. Gherghișan — C. Drăgan 
(Iași). (C. LUCA — coresp.).

acest bilanț ne poate conduce 
la concluzia că a fost un rezul
tat de prestigiu. Să vedem însă 
ce valoare au cele patru suc
cese. Participant și la „Centu
ra de Aur" (pe care a cîștiga- 
t-o), Nicolae Talpoș și-a mai 
adăugat în palmares patru me
ciuri victorioase, toate însă în 
fața unor necunoscuți pugiliști 
finlandezi ! Mihai Leu a cîști- 
gat și el turneul, după trei 
meciuri tot în fața unor pugi
liști din țara gazdă. Ștefan 
Drișcu (locul I la Centura de 
Aur) a boxat și el tot cu... fin
landezi, cu excepția semifina
lei, cînd l-a întîlnit și întrecut 
pe sovieticul Aleksandr Kobi- 
liatski (învins la „Centura de 
Aur" de ploieșteanul Leontin 
Sandu). Marian Gavrilă, cel de 
al patrulea cîștigător, s-a impus 
învingînd în finală un sportiv 
din R. D. Germană, de aseme
nea necunoscut încă pe plan 
internațional, finind seama de 
toate acestea, mi este greu să 
apreciem valoarea turneului și 
a celor patru locuri întîi. Ce

1300“, mari sume de bani, pre
cum și excursii lin R.P. Polonă. 
Se extrag 27 numere In două 
faze (două extrageri de câte • 
numere, ca la orice tragere o- 
blșnuită — faza L șl Încă o ex
tragere de 9 numere — faza a 
n-a, extragerea „Marilor câști
guri*). De reținut că, la faza a 
n-a, autoturismele pot fi câști
gate eu primele 2 numere extra
se, Indiferent ordinea. De aseme
nea, M aceeași fază, se asigură 
minimum 3.500 lei, pentru 3 nu
mere din 9 (valoarea excursiei). 
Biletele de 25 led participă la 
toate cele 3 extrageri. Joi, 17 a- 
prilie este ultima zi de partici
pare.

La sfirșitul săptămlnll trecute, 
la Timișoara, pe Bega — loc de 
desfășurare devenit tradițional — 
s-au disputat Campionatele Re
publicane de fond ale canotorilor. 
Cei 6000 de metri ai cursei cu 
start oontracronometru (decala
jul dintre plecări —două minute), 
in condiții atmosferice potrivnice 
(ploaie, vînt, temperatură scă
zută, termometru cobortnd verti
ginos în numai 24 de ore, de la 
+30 de grade la numai +2 
grade !) au Însemnat c grea pia
tră de încercare pentru toți con- 
eurenții. Ca de obicei, echipajele 
cluburilor Steaua șl Dlnamo s-au 
constituit în protagonistele între
cerilor, duelul fiind cîștigat de 
elevii antrenorilor A. Meszaroș 
șl G. Mereuță (Steaua), care au 
cucerit 10 din cele 10 titluri puse 
în joc.

Rezultate tehnice :
FEMININ, simplu 1. Marioara 

Popescu (Steaua) 25:43,9 ; 2. Ve
ronica Gogeanu (UT Arad) 25:48,5; 
3. Maria Macoviciuc-Sav» (Vo
ința Timișoara) 25:51,5 ; 2 rame :
1. Anișoara Oprea, Anica Boa- 
rescu (Metalul București) 24:59,3:
2. Liliana Chichlfoi, Aurora Trif
(Steaua) 25:07,9 ; 3. Doina Ciu-
canu, Valentina VIrlan (Ceahlăul 
P. Neamț) 25 :55,0 ; 2 vîsle : 1.
Florie» Niță, Suzana Lăcătuș

0 FRUMOASĂ REGATĂ DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag 1)

te 299 de caiaclști si canoiști 
din întreaga țară veniți aici, 
sîmbătă și duminică, să-și dis
pute întîietatea in primitorul 
municipiu de la Boroea.

Proba de canoe simplu 10.900 
m a fost dominată, cum se aș
tepta, de Aurel Macarencu, de 
două ori medaliat cu bronz a- 
nul trecut, la C.M. din Belgia. 
El a încheiat cursa cu un a- 
vans considerabil fată de 
principalii săi adversari, do
vedind o bună pregătire fizică 
în acest început de sezon. Tî- 
nărul canoist 'de la Steaua (23 
ani, 1,92 m înălțime, 90 kg) a 
preluat pagaia de la manele 
nostru campion Ivan Patzai- 
chin, acum antrenor — în ca
drul lotului reprezentativ — al 
lui Macarencu. Rezultate : 1.
Aurel Macarencu (Steaua) 
42:51,24 ; 2. Petre Zgurschi
(Dinamo) 43:52,82 ; 3. Feodor
Gurei (Dinamo) 44:13,93.

O evoluție frumoasă a avut 
și echipajul de canoe dublu — 
Vasile Afanase, Vasile Lehaci 
—, învingător pe aceeași dis
tanță de 10 km. Cei doi au 
confirmat și în această cursă 
perfecta lor sincronizare, fap
tul că, în general, investiția în 
„noul val" a început să dea 
roade. Clasament : 1. V.

RIDICARE DIN UMERI!
s-a intîmplat însă la același 
turneu cu ceilalți boxeri din 
lot ? Daniel Măeran a fost eli
minat din primul tur (!) de 
finlandezul Tikkanen, Giani 
Gogol a pierdut prin abandon 
tot în primul tur, în fața lui 
A. Otto (R. D. Germană), iar 
Dănuț Lugigan a fost întrecut 
de suedezul Ayed.

Din toate cele de mai sus, 
rezultă clar că întrebările „Cu 
cine mergem la mondiale î“ și, 
mai ales, „Cine are șanse Ia 
medalii 7“ rămîn în actualitate 
și, din păcate, cu răspunsuri 
neconvingătoare pentru nu
meroșii iubitori ai boxului !

Sperăm totuși că în puținul 
limp care a mai rămas pină la 
primul gong al „mondialelor", 
antrenorii lotului, sportivii a- 
leși pentru a concura Ia im
portanta competiție, tehnicie
nii federației și factorii respon
sabili din C.N.E.F.S vor găsi 
cu operativitate și deplină res
ponsabilitate soluțiile cele mai 
potrivite pentru ca la Reno 
boxul românesc să fie repre
zentat prin performanțe cit mai 
bune.

ANUNȚ
O.N.T. .CARPATI" BRA

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

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

(CSU București) 23:49,5 ; 2. Ma
riana Trașcă, Titie Iordache (Me
talul București) 24:21,9 ; 3. Herta 
Anlțaș, Elena Bărbosu (Voința 
Timișoara) 24:52,8 ; 4 vîsle : 1.
Dinamo (Anișoara Bălan, Doina 
Bălan, Veronica Necula, Mariana 
Drăgan) 21:37,0 ; 2. Metalul CF.
Barbu, M. Morar, C. Huțanu, I. 
Bobelcă) 22:01,2 ; 3. CSU (C.
Ungureanu, C. Sfeclă, S. Basarab.
L. Pandrea) 22:57,8 ; 4+1 rame : 
Steaua (Chira Apostol, Anișoara 
Șorohan, Camelia Diaconescu. Lu
cia Toader, Alexandrina Stan) 
23:31,9; 2. CSU (V. Hlnca, C. Ma
tei, M. Armășescu, P. Dumitraș- 
cu, V. loja) 24:29,0 ; 3. Voința
București (L. Rîciu, A. Neagoe, 
A. Dică, M. Nedelea, E. Ciobanu) 
26:37,7 ; 8+1 : 1. Dinamo (Olga
Homeghi, Rodica Arba, Elisabeta 
Oleniuc. Adriana Chelariu, Ange
lica Barabaș. Fănica Mucca, El
vira Alecu, Crista Niță, Ecaterina 
Oancia) 20:38,8 ; 2. Voința 22:40,0;
3. Olimpia București 22:15,4.

MASCULIN, simplu : 1. Emilian 
Curteanu (Steaua) 25:35,7; 2. Ot- 
tmar Gruber (CFR Timișoara) 
25:55,0 ; 3. Laurențiu Davldel
(Dinamo) 25:50.2 ; 2 rame : 1.
Toader Macovei, Chiriac Toader 
(Steaua) 25:35,5 ; 2. Gheorghe Ml- 
cloș, Gheorghe Dordea (Dlnamo) 
26:00,5 ; 3. Alexandru Pertznec,

Afanase, V. Lehaci (Steaua — 
Constructorul Tim.) 39:12,86 ;
2. L. Costache, I. Luca (Di
namo — Steaua) 39:30,77 ; 3. 
N. Sergan, Gr. Haralambie 
(Steaua) 39:33,22.

Probele feminine s-au des
fășurat pe distanța de 5000 m. 
In cursa de caiac simplu, am
bițioasa Tecla Borcănea a ti- 
nut să pășească cu dreptul în 
noul sezon nautic. învingînd 
detașat într-o întrecere cu 
multe caiaciste valoroase. Cla
sament : 1. Tecla Borcănea
(Steaua) 21:47,88 ; 2. Constan
ța Eșeanu (Steaua) 22:46.29 ; 3. 
Liliana Vlăsceanu (CSȘ Tul- 
cea) 23:14,69. Iată rezultate
le din celelalte două probe fe
minine — K 2 : 1. V. Cornea,
M. Nădejde (Farul — C.S.U. 
Construcții) 20:27,58 ; 2. G.
Milășescu, G. Popovici (CSȘ 2
— Olimpia Buc.) 20:33,03 ; 3.
M. Ciucur, A. Larie (Dinamo)
— favoritele acestei probe (o- 
prite din cursa pentru titlu 
din pricina unei greșite mane
vre tehnice) 20:34,95 ; K 4 : 1. 
G. Marinache, L. Munteanu,
N. Buri, A. Nițu (Steaua-Dina-
mo) 17:30,22 ; 2. C.S.U. —
Construcții — Steaua — Olim
pia 18:14,05. 3. CSȘ 2 Buc. — 
Farul Constanța 18:49,24.

Ultima reuniune a fost re
zervată probelor de caiac 
simplu, dublu si patru (seniori, 
10.000 m). Intrcoerile s-au des
fășurat sub semnul unei 
mereu frumoase rivalități 
sportive, cu multe echipaje în 
start, cu vînt puternic și ploa
ie în această ultimă zi a com
petiției, cu nume noi (Aero
nautica București), cu tineri 
de pe noile baze nautice de la 
Străulești (A S Tehnometal).

Rezultate — K 1 : 1. D. So- 
roceanu (Dinamo) 41:42,12 ;
2. Gh. Nițu (Steaua) 42:48,87 ;
3. A. Naghi (Unio Satu Mare)
43:00,00 ; K 2 : 1. A. Velea, A. 
Dulău (Steaua) 38:52,75 ; 2.
M. Firfirică, I. Moloșoiu (Stea
ua — Dinamo) 39:29,85 ; 3. I. 
Scoică, E. Pavel (Steaua) 
39:46,45 ; K 4 : 1. I. Constan
tin, D. Stoian, N. Fedosei, V. 
Polocoșer (Steaua — Dinamo) 
34:51,80 ; 2. N. Țicu, V. Dîba, 
M. Mocanu, Gh. Moldoveanu 
(Dinamo. animatorii acestei 
curse deosebit de disputate) 
35:12,00 ; 3. Al. Ionescu, I.
Lețcaie, A. Popa, T. Oancea 
(Tehnometal — Steaua — Lo
comotiva — Dinamo) 35:14,05. 
Clasament general pe cluburi : 
1. Steaua 137,75 p ; 2. Dlnamo 
89,75 p ; 3. Constructorul Ti
mișoara 25,25 p.

H I P I S M

Petre Vclciov ( 
șoara) 26:18,5 ; 
Năstase, Dragoș 
Nae (Dinamo) : 
roaie, G. Cuta? 
(Steaua) 24:58,1 
Hodorogea, A. 
Mangalia) 28:11 
Marius Cure)ea, 
(Steaua) 23:19,8 
Zsil co (Poli Ti

• Stuparu, I. Pi] 
Mureș) 29:07,7 ; 
ghe Stoian, 
Gheorghe Halai 
(Steaua) 20:58,2 
Timișoara 24:22,: 
galia 35:25.8 ; 4 
Bat ar agă, Ionel 
man, Pavel 
21:30,9, 2. Dinai 
rina Mangalia î 
1. Dinamo (Vasi 
colae Chirteș, 
Nichita, Mariar 
Politehnica 7 
Steaua 23:34,7 ; 
(Virgil Alde©, 1 
neliu Crușninsc 
Aurel Crăciun
Florea Grosu, 
Constantin Bo 
Dinamo 19:40,! 
Constanța ?1:24

TINERET, si 
Voinoiu (Steal 
drian Ciocoi (C 
3. Adrian 5 
27:06,5 ; 2 ram 
can, Gheorghi 
24:50,1 ; 2. Iot 
Ciof (Marina 
3. Die Bidea, 
(CSM Oțelul C

Vineri, sîmb 
tot la Timișoa 
Campionatele 
fond pentru j

Finală in».

TROFEUL Vi
Cupa Român 

vea, la actual 
inedită, drepți 
în actul deciși 
tiții, cu tiner 
fiind cîștigat, 
de duminică, 
CEMIN Baia : 
Birlad. Calific 
mal puțin 
numindu-se S 
au evoluat, c 
meroși titula 
lotului reprez< 
nibill.

Primul meci 
Stadionul Tin 
lă a fost con 
grație, mai c 
tății grămezii
— STEAUA 
punctat, mai 
vi tură de pc 
pentru prima 
Codoi, din ac 
care formația 
aflat permaiu 
l.p. Bucșe, a] 
,,demi“ Flore 
acțiune Den 
mai bun d 
min 55) - 
Bucșe. A re 
l.p., Alexam 
ren ța d e zec 
drop, pentru 
o parte și c 
siringă amen 
spectaculoasa 
Ținea, din i 
format de A 
situație, băii 
iar rtndurile.
— din două 
în fata unei 
cu unii tiner 
fără silfi ci en 
bitrat satisfă 
tat de I. Tă 
ȘTIINȚA C 
Pascale, Iști 
Bucșe — Cai 
g’ar, Demian 
Ștefiuc, Puji 
Gheorghe, > 
Codoi — Fui 
ghe, Boldor
— C. Florea 
(Șerban) —
— Dumitresc

O desfășr 
sântă a avui 
tidă : RUDV 
FARUL 16—1 
bine întUnlr 
pentru consr 
de pedeapsă 
bile detașări

T. M
Reuniunea de duminică s-a 

evidențiat prin ameliorări de se
cunde. Astfel, 7 dintre câștigăto
rii celor 9 probe și-au Îmbună
tățit recordurile împreună cu 
alti 6 concurent! cu care au parti
cipat la lupta finală. Tinînd sea
mă de faptul că sîntem abia la 
a treia zi de curse din noul ser 
zon. constatăm cu satisfacție că 
majoritatea cailor s-au prezen
tat în real progres. Generația 
trăpașilor de trei ani promite a 
fi una de excepție In acest an, 
ieșind în evidentă prin valoarea 
lor : Rarău (G. Tănase), Cămita 
(D. Todută). Severin (S. Tones- 
cu) si Dinga (N. Nicolae).

Un alt fapt de remarcat este 
succesul antrenorului T. Mari

nescu care 
torii specta 
lmpărtind-o 
alergare in 
fost declar; 
fotografiei 
torie merite 
Solcan cu ) 
a fi unul 
derbyului 1

REZULTA' 
I : 1. Fante 
2. Cămita. i 
a II-a : 1. 
1:30,4, 2. V 
101. Cursa 
Suditu) 1:3! 
tal. Cota : 
triplă 309. 
dello (T. 
Suditu, 3. 1



INTR-0 COMPETIȚIE OMAGIALĂ I
suita manifestărilor spor- 
omagiale dedicate 

eveniment de la 8
măre- 

Mai. 
65-a 

polo, 
spe- 

Iubi-

In 
tive 
(ului 
se înscrie $i „Cupa a 
Aniversare a P.C.R.” la 
organizată de comisia de 
cialitate a C.M.B.E.F.S.
torit aoestui sport îi vor putea 
urmări, la bazinul Floreasoa 
din Capitală, pe oei mai buni 
jucători din tară. component! 
ai loturilor naționale. Compe
tiția se desfășoară vineri, de 
la ora 16 (Lot seniori A — 
Lot juniori 1969, Lot seniori B 
— Lot juniori 1967). sîmbăiă

de la aceeași oră (Lot seniori 
A — Lot seniori B. Lot juniori 
1967 — Lot.......................
minieă. de 
niori A — 
Lot seniori 
1969).

Aceluiași 
dedicată și 
ane Ioc de azi pînă sîmbătă, 
tot la ..Floreasca* (cu cite 
două meciuri, îneepînd de la 
ora 8), cu participarea echipe
lor bucureștene de copii Ra
pid, C.S.Ș. Triumf. Dinamo, 
Progresul. C.S.Ș. 1.

juniori 1969) și du- 
la ora 10 (Lot se-
Lot juniori 1967, 
B — Lot juniori

eveniment îi este 
întrecerea care

CAMPIONATELE HALTERE ALE COPIILOR
Șl JUNIORILOR AU DEBUTAI CU 235 PARTICIPANT!

BISTRIȚA, 14 (prin telefon). In 
Sala polivalentă din localitate au 
debutat campionatele naționale de 
haltere pentru copii, juniori I și 
juniori II, de fapt, șl prima com
petiție internă oficială a anului. 
Deocamdată, au fost c&nsemnate 
două recorduri, unul cantitativ, 
altul calitativ. Primul : 235 parti- 
cipanți, cifră care reflectă grija 
în secțiile cluburilor și asocia
țiilor sportive pentru lărgirea ba
zei de masă a halterelor încă de 
la nivelul viratei fragede. • (V. 
Slrbu, campionul la copii al ca
tegoriei 36 kg, are 12 ani). Al 
doilea : stelistul C. Udrea a sta
bilit un nou record național de 
juniori II la 'stilul smuls al cat. 
110 kg — 150 kg. La capitolul ca
litate mai pot fl citați : M. Otin
ceanu care, la cat. 60 kg, l-a în
vins, cu 247,5 kg, pe D. Negreanu 
(medaliat cu bronz la C.M. ’85 
de juniori de Ia Edinburgh, la

a României la rugby :

IA MARE SAU IA BIRLAD!
moasa surpriză a spectatorilor, o 
evoluție angajată, plină de vi
goare a bîrlădenilor, care au fă
cut tot jocul în prima repriză, 
ratînd însă exasperant — trei si
tuații de eseu, cinci lovituri de 
pedeapsă și de două ori drop ! 
Inevitabilul s-a produs, totuși, în 
finalul primei jumătăți a meciu
lui, cînd Mihai a reușit drop, 
in partea a doua, constănțejnil au 
continuat eă reziste — în defen
sivă — mai mult, Ne cui a a în
scris eseu (min. 60), la un atac 
purtat cu aplomb, cu V. ion în 
prim-plan. După zece minute, 
Ștefănică a urcat impetuos în te
renul advers, a fost oprit neregu
lamentar și tot el a transformat 
l.p. Blcft a distanțat încă o dată 
pe Farul (l.p. min. 72), dar Rul
mentul nu-și spusese ultimul cu- 
vînt. A atacat decis, vigurosul 
Tiliuță s-a descurcat ireproșabil, 
„veteranul" Dranga a culcat, în 
forță, balonul în but : 10—10 în 
min. 75. Și mai erau două minute 
de joc, dnd Mihai a căutat un 
drop, balonul a trecut pe lingă 
bare, doi constărițeni s-au în
curcat reciproc, și excelentul cen
tru V. Holbau, care a urmărit 
splendid, a Drofitat : eseu — 
transformat de ștefănică ; succes 
muncit al moldovenilor. A condus 
excelent Enciu Stoica, ajutat de 
I. Tălăban și I. Davldoiu. RUL
MENTUL • Iacob — Ifrim, Sîr- 
ghie, V. Holban, Abutoaie — D. 
Mihai, Floricică — C(uia, Ște- 
f Ani că, Arhip — Ciorici, Rășcanu
— Rogoz, Tiliuță, Dragnea ; FA
RUL : V. Ion — Popescu, M. 
Holban, Barbu (Varga), Zamfir
— Bică, ----
mltru, 1 
Ionifă, 1

cat. 56 kg) — 245 kg ; N. Mun- 
teanu, 215 kg la cat. 56 kg ; 
nlel Fllip, 305 kg la cat. 90 
lată rezultatele : juniori ii 
de concurenți) — cat. 52 
Adrian Jigan (Rapid Arad) 
kg (antrenor P. Sebeșan) ;
56 kg : Nieolae Munteanu (C.S. 
Onești) 205 kg (M. Zăldoi) ; cat. 
60 kg : Marin Otinceanu (Dună
rea Galați) 247,5 kg (M. Irldon) ; 
cat. 67,5 kg : Dumitru Gîlgă 
(Chimpex Constanța) 270 kg (L. Io- 
nescu) ; cat. 75 kg : Gabriel Ma- 
gop (Rapid București) 272,5 kg 
(G. Mănăilescu și G. Gospodi
nov) ; cat. 82,5 kg : Adrian Ma- 
telaș (Rapid Arad) 292,5 kg (P. 
Sebeșan) ; cat. 90 kg : Daniel 
Fllip (Gloria Bistrița) 305 kg (M. 
Sarancduo șl Andrei Karaffa) ; 
cat. 100 kg : Tlberiu Gyurka (Clu- 
jana Cluj-Napoca) 282,5 kg (S. 
Herghelegiu și Șt. Tașnadl); cat. 
110 kg : Constantin Udrea (Stea
ua) 315 kg — 150 kg la smuls, 
n.rjn.j. IT (Virgil Docta) ; cat. 
+110 kg : Gheorghe Vlragoș
(Strungul Arad) 225 kg (N. Pă- 
truț) ; COPH (105 concurenți) — 
cat. 36 kg : Valentin Slrbu (Clu- 
jana Cluj-Napoca) 92,5 kg (S. 
Hergheligiu și Șt. Tașnadi)' cat. 
40 kg : Cristian Nexan (Rapid 
Arad) 117,5 kg (P. Sebeșan) șl 
Alexandru Sarcozi (C.SJM. Cluj- 
Napoca) 117,5 kg (Tlberiu Ro
man și G. lakab) ; cat. 44 kg : 
Levente Katd (C.S.M. Cluj-Napo
ca) 125 ‘ “
Sfetcu 
cat. 52 
(C.SJd. 
cat. 56
Arad) 180 kg ; cat. 60 kg : Gheor
ghe Mlhal (Dunărea Galați) 180 
kg ; cat. 67,5 kg : Nlcolae Hristu 
(Chimpex Constanța) 195 kg; cat. 
75 kg : Daniel Catrințaș (C.S. 
Onești) 192,5 kg ; cat. 82,5 kg : 
Gelu Stănllă (Electromotor Timi
șoara) 190 kg (Costlcă Milan) ; 
cat. +82,5 kg : Vasile Viskl 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 215 kg.

Ion OCHSENFELD
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TREI ȘUTURI TREI GOLURI!
Tg. Mureș a reușit, du- 
cel mai mare scor al 

acest campionat. Și acest 
care

Da- 
kg. 
(130 
kg :

175 
cat.

I
I
I

A.S.A. 
minicâ, 
său în i 
3—0 vine într-un meci în ___
echipa antrenată de I. Czako și 
Fl. ispir n-a tras decît... patru 
șuturi pe poartă! Productivita
tea absolută a fost în repriza 
secundă, cînd mureșenii au tras 
numai trei șuturi pe poartă, toa
te insemnînd goluri! Un verita
bil record, venit după o primă 
repriză modestă in „relanti", fă
ră tempou și fără ideî. Schim- 
bînd viteza, jucînd cu două „vîr- 
furi" (Soare și Fanici) avansate, 
echipa de pe Mureș a reușit nu 
numai o victorie prețioasă, dar 
și mult aplaudată, și acei specta
tori care în prima parte cereau 
schimbările lui Soare și Mun
tean, primul vioara întîi după 
pauză, celălalt și el în formă. De 
unde se vede că nu e bine să 
ne grăbim, să lăsăm antrenorii 
si jucătorii să-și facă treaba 
timp de 90 de minute. Un cu- 
vînt și despre Chimia Rm. Vîl- 
cea. Echipa ne-a decepționat, și 
antrenorul ei. Marcel Pigulea, 
realist, declara după meci : „Am 
jucat sub orice critică". Cum să 
caracterizezi altfel o echipă care 

trage măcar un șut pe poar-

ta adversă, care, cu —3 la „ade
văr”, a venit să se apere. însă 
a făcut greșeli copilărești in de
fensivă?! și dacă vilcenii n-ar 
fl marcat, eîndva, trei goluri la 
Tg. Mureș, și dacă tot ei n-ar 
fi cîștlgat cu 3—1 în acest cam
pionat, intr-o deplasare, la Bra
șov. atunci n-am fi avut preten
ții. Absența lui Carabageac. acci
dentat. nu poate scuza total jo
cul foarte modest al unei echi
pe de care A.S.A. Tg. Mureș a-a 
temut. Cînd a văzut Insă ce poa
te Chimia, echipa de pe Mureș 
s-a dezlănțuit, bazîndu-se pe ma
turitatea veșnic tînărului Ispir. 
pe „repriza secundă de excepție” 
a tînărului Soare, cel care a 
impulsionat ofensiva, mareînd în 
ultimul minut un gol englezesc, 
pe venirea în ofensivă a lui Sza
bo șl Jenei. Cu numai 
suturi pe poartă. A.S. 
Tg. Mureș a reușit scorul 
cel mal clar In actualul 
nat. Acum. în bucuria 
lui. învingătorii trebuie 
gîndească și la... prima 
priză. Pentru că foarte __
trei suturi pe spațiul porții 
înscriu trei goluri !

patru 
Armata 

său 
campio- 
succesu- 

să 
lor 
rar

se 
re
ci in
se

kg ; cat. 48 kg : Florin 
(Strungul Arad) 160 kg ; 

kg : Robert Rozman 
Cluj-Napoca) 152,5 kg :

kg : Florin Popa (Rapid

Mircea M. IONESCU

I UN ANTRENOR INTRAT REPEDE (;i bine) ÎN ROL
„Sint foarte mulțumit de Costi- 

că Ștefănescu, ne spunea, îna
intea partidei de la Pitești

1 Dumitru Dragomir, președintele 
clubului brașovean. Seriozitatea, 
echilibrul, calmul care l-au ca
racterizat ca jucător sînt call-

1 tăti indispensabile si unui antre- 
- nor. Astfel că ștefănescu a ve- 

I nit pe banca tehnică bine Înar
mat pentru noua lui profesie”.

1 Cîteva ore mal tlrzlu. pe sta
dionul din Trivale, aveam să

I constatăm, practic, în teren, din 
modul cum a angajat F.C.M.-ul.

1 sub toate raporturile (dar mai 
ales tactic) jocul cu „violetii”

I plteșteni. că interlocutorul nos
tru nu făcuse o simplă declara-

1 tie de curtoazie. Oaspeții au evo
luat cu aplomb, cu multă ambi-

I tie. semn al unei bune omoge
nități sufletești, calitate morală 
în obținerea căreia antrenorul 
are un rol decisiv. A fost însă 
si jocul! Brașovenii au evoluat 
cu siguranță, fiecare om știa 
foarte bine ce are de făcut. Am 
remarcat tendințe de presing, o 
bună circulație a balonului, une
le simple și rapide scheme 
contraatac. Am văzut, 
mare, o echipă 
tr-o etapă de 
minată și de 
trenor-debutant

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

de 
prin ur

care a Intrat tn- 
ascenslune deter- 
munca unui an- 
care promite să

Ion
Barbu ,__ ___  _

., N. Dinu — Marcu, Du- 
Necula — Galan, pave! — 
Lupu. Prisecaru.

Geo RAETCHI

I
I
I

RESTANTE I
DIVIZIA r ta

trei partide, aminate din 
a 12-a, au fost repro-

Cele 
etapa 
grama te astfel : azi. la Sucea
va. CSM — R.C. Grivița Ro
șie ; inline, în Capitală (Teren 
Tei, ora 10), Sportul Studen
țesc — Știința Petroșani; joi, 
la Timișoara, Universitatea — 
Farul Constanța.

I
I
I
I

MINA REUNIUNEA*
9. ord. triplă 241. Cursa a V-a :
I. .Cap la cap”, Iscusit 1:30,9 (T. 
Marinescu) — Sorel (N.T. Ion) 
1:29,8. Cota : clșt. 1-1 leu, 5—3 
lei. ev. cu 1—4, ev. cu 5—180. 
Cursa a Vl-a : 1. Deditel (C. Ra
du) 1:34,4, 2. Severin, 3. Surina. 
Cota : clșt. 2,20, ev. cu 1=15, cu 
5—30. ord. triplă 244, triplu H— 
IV—VI 623. Cursa a vn-a: 1. 
Kalin (Gv. Solcan) 1:29,4, 2. 
Sugiuc. 2. Rug. Cota : clșt. 4, ev. 
n. ord. triplă 402, triplu V—VI— 
VII 310. Cursa a Vm-a : 1. Su
sai <T. Marinescu) 1:37,6, 2. Vers,
J. Rondes. Cota: cîșt. 1,80, ev. 20, 
ord. triplă 1002. Cursa a IX-a : 
I. Rugbyst (V. Moise) 1:30,2, 2. 
Formoza. Cota cîșt. 3, ev. 16, ord. 
18.

I
I
I
I
I
I

devină un tehnician de valoare 
al fotbalului nostru.

Egalitatea de la Pitești se ex
plică șl prin menționatele virtuți 
din jocul brașovenilor, dar și 
prin unele sincope din acela al 
piteștenilor. Este drept, în ulti
ma perioadă de timp, antrenorii 
Florin Halagian și Leonte 
novschi au înregistrat multe 
importante lndlsponnibllitătl _
lot. Accidentările sau suspendă
rile au făcut ca, la un moment 
dat. aproape o treime din efec
tiv — șapte jucători ! — să nu 
poată fi utilizată. Situația aceas
ta nu putea trece fără urme. 
Sint probleme urgente pe agenda 
experimentalilor tehnici care au 
nevoie Insă de sprijinul tuturor 
factorilor de răspundere spre a 
se depăși o perioadă dificilă din 
viata uneia dintre cele mai me
rituoase divizionare „A”.

Eftimie IONESCU

In orașul Ripensiei, fotbalul s-a 
dovedit din nou la el acasă. Tri
bunele au gustat din plin jocul 
Sportului Studențesc, ele reușind 
să se ridice deasupra „bătăliei 
pentru puncte” în care sînt an
gajați timișorenii, cu atlt mal 
mult cu cît exista perspectiva u- 
nui nou joc „la vîrf”, cu Steaua, 
pe teren propriu.

Studenții bucureșteni nu au a- 
doptat nici un moment obișnuita 
expectativă defensivă a șahului 
etern în deplasare. Ei au jucat 
cu hotărîre la atac, încă din pri
mul minut, beneficiind șl de ex
celenta dispoziție a lui Hagi, care 
a sprintat pe toate culoarele, cu 
mingi aruncate „pe lingă” fun
dașul pironit șl cu reluări pe 
partea opusă, într-o viteză neo
bișnuită pe stadioanele noastre.

Sigur că jocul Sportului Stu
dențesc nu a fost doar opera lui 
Hagi. întreaga echipă a jucat 
bine, Hagi fiind doar ultimul 
„schimb de ștafetă”, adică un fel 
de Carl Lewis care trece cu ușu
rință de partenerii de culoar în
tr-o cursă de sprint.

Dacă ar fi să mai remarcăm 
pe cineva. In mod special. Ia 
Sportul Studențesc, trebuie să-1 
numim pe Cristea, o adevărată 
revelație, care a jucat cu cerbicia 
fostului închizător Pană (astăzi 
la Brașov), adăugind Insă aces
tei calități unele treceri feline In 
atac, una dintre ele fiind ca 
Și gol.

...Meritele timișorenilor in fur
nizarea spectacolului sînt incon
testabile, jocul deschis contri
buind, ca întotdeauna, la accele
rări maxime. Dar e de reținut 
faptul că la startul partidei „Poli* 
afișa o prea mare încredere, ve
cină cu subestimarea unei echipe 
in care lipseau cîteva piese de 
bază, dar care avea să demonstre
ze că are rezerve la nivelul ti
tularilor. Această încredere exa
gerată a făcut ca „Poli” să ră- 
mînă deseori cu garda deschisă 
in fața „directului de stînga” al 
lui Hagi.

loan CHIRILA

Ia- 
si 
fn

La meciul de fotbal STEA
UA — ANDERLECHT. care va 
avea loc miercuri 16 aprilie, 
accesul autoturismelor in 
locurile de parcare din inte
riorul Complexului Sportiv — 
Steaua se va face cu tichete 
SPECIALE de parbriz, elibe
rate in acest scop.

• INTILNIRI INTERNAȚIO
NALE DE JUNIORI. La Arad, 
sint programate, astăzi și 
joi, partidele dintre selecționatele 
U.E.F.A. ’89 ale Romăniei și Un
gariei. Primul meci se va dis
puta astăzi pe Stadionul Strun
gul, de la ora 17.45. Selecționata 
U.E.F.A. ’88 (calificată pentru 
turneul final al CF. de 
juniori B din Grecia), va 
susține, în Polonia, două meciuri 
amicale cu echipa similară a ță
rii gazdă. Prima partidă este pro
gramată astăzi, iar a doua joi.’
• ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. Mîlne, la Praga, me
dul retur, din semifinalele Cupei 
Cupelor, dintre Dukla și Dinamo 
Kiev (to tur 0—3), va fl condus 
de o brigadă de arbitri român!,' 
cu loan Igna la centru, ajutat 
la linie de Ion velea și Gheor
ghe Constantin. In aceeași zi, în 
localitatea elenă Agrlnlo, arbitrul 
Dan Petrescu va conduce partida 
dintre reprezentativele Greciei șl 
Ciprului ta cadrul preliminariilor 
C.E. de juniori A.

DIVIZIA C- REZULTATELE ETAPEI A XIX-a
• Minerul Gura Humorului, lider autoritar in seria I • Unirea- 
Dinamo Focșani a prelua* șefia grupei a M-a • In seria a X-a, 
o etapă a oaspeților : patru victorii in deplasare I • Sticla Turda 
- două puncte avans față de Metalurgistul Cugir • Scorul etapei: 
U. M. Timișoara - Dacia Orăștie 7-0 I • Poiana Cîmpina invinsă 

la Săcele (0-2).
SERIA i

Zimbrul Șiret — Minerul Gura 
Humorului 1—3 (0—0), Carpați Gă- 
lăneștl — Șiretul Pașcani 1—0 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț — CSM 
Bucecea 4—1 (3—0), Avlntul Fra
sin — Explorări cîmpulung Mol
dovenesc 2—1 (1—0), Celuloza-Bra- 
dul Roznov — Relonul Săvlnești 
2—1 (1—0), Constructorul Iași — 
Metalul Rădăuți 2—0 (1—0), Danu
biana Roman — Laminorul Ro
man 2—1 (1—1), Electro-Luceafă- 
rul Botoșani — Cristalul Dorohol 
4—1 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 19-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 46 p (32—10),
2. Șiretul Pașcani 41 p (36—18),
3. Laminorul Roman 35 p (29—14)...
pe ultimele locuri : 14. Avlntul
Frasin 19 p (17—31), 15. Danubi
ana Roman 18 p (22—37), 16. Ce
luloza Roznov 17 p (15—33).

SERIA A n-a
Textila Buhuși — Inter Vaslui

1— 0 (1—0), Unlrea-Dlnamo Foc
șani — Construotorul-Flaeăra O- 
dobești 4—0 (3—0), Unirea Ne
grești — Petrolul Moineștl 3—1 
(1-1), Chimia Mărășești — Lu
ceafărul Adjud 1—0 (0—#), CSM 
Borzeștl — Partizanul Bacău 2—0 
(1—0), Voința-Petrolistul Rm. Să
rat — Steaua-Mecanlca Huși 2—0 
(1—0), Mecanica Vaslui — Victo
ria Gugești 3—0 (0—0), Proletarul 
Bacău — Minerul Comăneștl 2—4 
(0-3).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 39 p (51—18). 1. Inter 
vaslui 39 p (32—15), 3. CSM Bor- 
zeștl 37 p (36—17)... pe ultimele 
tocuri : 14. Minerul Comăneștl
20 p (32—43), 15. Chimia Mără
șeștl 20 p (15—30), 10. Voința Rm. 
Sărat 20 p (20—46).

SERIA A m-a
Laminorul vlziru — FEPA 74 

Blrlad 1—2 (1—1), Ancora Galați 
— Chimia Buzău 3—0 (1—0), Pe
trolul Berea — Chimia Brăila
2— 0 (2—0), DVA-Portul Galați — 
Granitul Babadag 3—1 (1—0), Vic
toria Tecuci — Petrolul Ianca 
2—0 (1—0), ASA Buzău — Carpați 
Neholu 1—0 (1—0), SN-CSS Tul- 
cea — Progresul Isaccea 2—0 
(2—0), Metalul Buzău — Amibhim 
Măcin 1—0 (0—0).

Pe primele tocuri : 1. FEPA 74 
BIRLAD 40 p (40—16), 2. Petrolul

Ianca 35 p (25—17), 3. Victoria
Tecuci 32 p (24—21)... pe ultimele 
tocuri ; ' “
(22—27), 
(20—27),
(18—35).

14. Ancora Galați 23
15. SN Tulcea 23 p 

16. Granitul Babadag 19 p

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Victoria Țăn- 

dărel 3—0 (0—0), Sportul 30 De
cembrie — ISCIP Ulmeni 2—0 
(1—0), Portul Constanța — Meta
lul Mangalia 3—0 (3—0), Unirea
Urzicenl — Voința Constanța 2—1 
(1—0), IMU-CSS Medgidia — Olim
pia Slobozia 4—0 (3—0), SN Olte
nița — Viitorul Chlrnogl 3—1 
(3—0), Marina Mangalia — Cimen
tul Medgidia 1—0 (1—0), Electri
ca Constanța — FCM Dunăreană 
Giurgiu 2—0 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 39 p (45—20), 2. Spor
tul „30 Decembrie” 39 p (34—11), 
3. 1MU Medgidia 35 p (38—13)... pe 
ultimele locuri : 15. Marina Man
galia 16 p (14—W), 16. Victoria 
Țăndăre! 15 p (19—39).

SERIA A V-a
Autobuzul București — IUPS 

Chltlla 1—0 (0—0), MECON Bucu
rești — Voința București 4—0 
(2—0), Metalul Mija — Abatorul 
București 2—0 (0—0), Viscolii
București — Constructorul IACP 
Bollntln 5—0 (3—0), Danubiana
București — Cimentul Flenl 2—1 
(2—0), Chimia Găeștl — Flacăra 
Roșie București 2—2 (1—1), Meta
lul București — Electrica Tltu 
1—0 (1—0). Avicola Crevedia — 
Tehnometal București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 42 p (37—8),
2. MECON București 38 p (31—20),
3. IUPS Chltlla 36 p (29—19)... pe 
ultimele locuri : 15. Flacăra Ro^e 
București 19 p (25—50), 16. Con
structorul IACPB 13 p (19—41).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Textila Roșiori 

3—2 (1—0). Metalul Alexandria — 
Automatica Alexandria 1—3 (0—2), 
Dacia Pitești — Electronistul 
Curtea de Argeș 4—1 (2—0), Ar
mata Craiova — Constructorul- 
TCI Craiova 1—0 (0—0), Viitorul 
Drăgășani — Progresul Băilești 
3—0 (1—0), Viitorul Scomlceștl — 
Recolta Stoicănești 1—1 (0—1).
CFR Craiova — Sportul Muncito
resc Caracal 1—0 (0—0), Progresul

Chimia Tr. MăgureleCorabia 
0-9.

Pe primele tocuri: L ROVA RO
ȘIORI 40 p (39—21), 2. Automati
ca Alexandria 37 p (30—8), 3. Vii
torul Drăgășani 34 p (25—31)... pe 
ultimele locuri : 15. Dacia Pitești 
21 p (32—29), 16. Metalul Alexan
dria 21 p (19—34).

SERIA A Vil-a
Glorla-Pandurii Tg. Jiu — Mi

nerul Motru 2—1 (1—0), Minerul 
Ora vița — Chimistul Rm. vncea 
1—1 (1—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Jiul Rovlnari 3—0 (2—0), Minerul- 
Mecanlzatorul Șimlan — Dlerna 
Orșova 3—0 (1—0), Metalurgistul 
Sadu — Minerul Mătăsarl 1—1 
(1—0), Gloria Reșița — Minerul 
Moldova Nouă 3—0 (1—0), Fores
tierul Băbeni — Armătura Stre- 
haia 3—0 (0—0), Minerul Anina — 
Petrolul Țlcleni 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 41 p (33—9), 2. Glo
ria Reșița 36 p (33—14), 3. Mine- 
rid Moldova Nouă 32 p (33—23)... 
pe ultimele tocuri : 15. Chimistul 
Rm. vncea 21 p (16—38), 16. Mi
nerul Mătăsarl 20 p (28—30).

SERIA A vni-a
Șoimii Lipova — CSM Lugoj

1— 0 (1—0), Minerul Paroșenl —
Unirea Tomnatic 2—1 (0—0),
Strungul Chișineu Criș — Minerul 
Certej 1—0 (1—0), Mlnerul-Știința 
Vulcan — Oblllcl Stamartlnu Sîr- 
besc 1—0 G—0), CFR-Victoria Ca
ransebeș — Unirea Slnnlcolau
2— 0 (1—0). CFR Slmeria — CSM 
Caransebeș 1—0 (0—0), Victoria 
Călan — Rapid Arad 2—0 (0—0), 
UM Timișoara — Dacia Orăștie 
7—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
PAROȘENI 33 p (39—18), 2. Strun
gul Chișineu Criș 22 p (27—18),
3. Minerul Vulcan 21 p (27—20),
4. UM Timișoara 31 p (32—26), 5.
CSM " ......... “
mele 
îl p 
20 p

Lugoj 31 p (27—23)... pe ulti- 
tocurl : 15. CSM Caransebeș 
(15—27), 16. Minerul Certei 

(18—36).
SERIA A 1X-*

Minerul Șuncuiuș — Metalurgis
tul Cugir 0—0, Sticla Arleșul Tur
da — Industria Sîrmel Cimpla 
Turzii 1—0 (0—0). Unirea Valea 
lui Mlhal — Vlitorul-IRA Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0), Gloria Beluș
— Voința Oradea 1—0 (0—0), O- 
limpta Gherle — Minerul Or. Dr. 
Petru Groza 2—1 (2—1), Recolta 
Salonta — Mecanica Alba Iulla 
3—1 (2—1), Otelul Or. Dr. Petru 
Groza — Metalul Aiud 3—2 
(0—1), Electrometal Cluj-Napoca
— Steaua-CFR Cluj-Napoca 1—2 
(0—1).

Pe primele locuri .: L STICLA

TURDA 41 p (44—21), 2. Metalur
gistul Cugir 39 p (39—14), 3. CFR 
Cluj-Napoca 35 p (48—18)... pe ul
timele locuri : 15. Olimpia Gherla 
21 p (15—31), 16. Electrometal
Cluj-Napoca 17 p (19—38).

SERIA A X-a
CIUMFOREST Năsăud — Unio Satu 

Mare 2—1 (1—1), Chimia-Victoria 
Zalău — Minerul Băița 0—2 (0—T)l 
Minerul Rodna — Someșul Satu 
Marc 0—3 (0—1), Minerul Băluț —, 
Victoria Cărei 1—0 (0—0), Lăpușul 
Tg. Lăpuș — Bradul Vișeu 0—3 
(0—1), cuprom Baia Mare —. 
Minerul Sărmășag 2—3 (1—1), Chi
mia Tășnad — Minerul Baia 
Sprie 3—1 (2—0), Energia Beclean
— Oașul Negrești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIO SA
TU MARE 37 p (42—16), 2. So
meșul Satu Mare 34 p (27—11), 3.! 
CHIMFOREST Năsăud 33 p (30—18)... 
pe ultimele locuri : 15. CUPROM’ 
Baia Mare 22 p (29—33), 16. Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 20 p (14—40).

SERIA A Xl-a
Electromureș Tg. Mureș — Mu

reșul Luduș 4—0 (2—0), Lacul
Ursu Sovata — Metalotehnlca Tg. 
Mureș 1—0 (0—0), Carpați Agnita
— Oțelul Reghin 3—0 (1—0), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc -- Mi
nerul Bălan 3—0 (1—0), Minerul 
Baraolt — CSU-Mecanica Sibiu 
3—0 (1—0), Metalul Sighișoara — 
Unirea Ocna Sibiului 1—0 (0—0),' 
Unirea Cristuru Secuiesc — Mu
reșul Toplița 1t-1 (0—1), Inter SI-' 
biu — Viitorul Gheorghenl 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 38 p (36—1Ș», 
2. Inter Sibiu 36 p (33—14), 3. Pro
gresul Odorhei 36 p (35—20)... ne 
ultimele locuri : 15. Mureșul To
plița 19 p (26—31), 16. Lacul Ursii 
Sovata 19 p (18—36).

SERIA A XH a
Precizia Săcele — Poiana Ctai-, 

ptaa 2—0 (1—0), Torpedo zărrife^l
— Electro Sf. Gheorghe 2—0 (O-AB/ 
Minerul Filipest! — Chimia Brazi 
Ploiești 2—0 (1—0), Mobila-Măgura ■ 
Codlea — Metrom Brașov 2—1 
(3—1), CarpaU Sinaia — Cimentul 
Hoghlz 3—1 (2—0), Utilajul Făgă
raș — Metalul Tg. Secuiesc I-7O 
(0—0), Nitramonia Făgăraș — IHT 
Intorsura Buzăului
Victoria Florești — Petrolul 
Băicoi 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L POIANA 
CIMPINA 41 p (34—19), 2. NlWâ- 
monla Făgăraș 32 p (36—19), 3. 
Torpedo Zărnești 30 p (22—16)1... 
pe ultimele locuri : 15. IPT Intoi- 
sura Buzăului 22 p (21—27), IR 
Metrom Brașov 20 p (19—23).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de e&tre corespondenții noștri vo-- 
luntari din localitățile respecmeu



SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII PESTE HOTARE TELEX • TELEX

• în prima zi a turneului 
de tenis de la Nisa, contînd 
pentru Marele Premiu „Na- 
bisco", jucătorul român Florin 
Segărceanu l-a întîlnit pe 
francezul Herve Bardot, pe care 
l-a învins cu 7—5, 6—7, 7—5. 
Alte rezultate : Pistolesi (Italia)
— Potier (Franța) 6—1, 6—1,
Arrese (Spania) — Bates (An
glia) 7—5, 6—3, Nuna (Spania)

— Novacek (Cehoslovacia) 
4—6, 7—6, 6—2.
• Ia concursul internațional de 

Italiene „Cupa Dunării", competi
ție desfășurata la Havlrjove (Ce
hoslovacia) sportivul român Tl- 
beriu Klskalo s-a clasat pe locul 
doi la categoria 75 kg, cu un to
tal de 320 kg. Victoria la această 
categorie a revenit concurentului 
bulgar Karabașev, cu 325 kg.

Mircea Tuli (67,500 kg), Sorin 
Angliei (82,500 kg), Daniel Șuteu 
(90 kg) și Petrică Tufă (100 kg) 
s-au situat pe locul trei la cate- 
goriile respective.

VARȘOVLA, 14 (Agerprcs). — 
In runda a 9-a a turneului inter
național feminin de șah de la 
Varșovia, maestra română Dama 
Nuțu, jucînd cu piesele negre, a 
remizat cu marea maestră sovie
tică Irina Levitina, egalitatea 
fiind consemnată și în partidele 
Szmactnska — Wiese și Brust- 
man — Lazareviri, Ahmîlovskata 
a cîștigat la Jagodzinsloa, iar 
Hajkova a pierdut la Voiska. în 
olasament conduc Levitina 
(UR.S.S.) și Voiska (Bulgaria), 
cu câte 7 puncte, urmate de 
Brustman (Polonia) — 6 puncte.

Dana Nu tu se află pe locul 6, 
cu 5 puncte.
• Turneul internațional de șah 

pentru tineret, desfășurat la 
Oakham (Anglia), a fost cîștigat 
de R. Kuczinski (Polonia), cu 
6,5 puncte din 9 posibile, urmat 
în clasament de M. Condie (Sco
ția), V. Anand (India), T. Howell 
(Anglia) și C. Horvath (Ungaria) 
— toți cu câte 6 p. Pe locul șase, 
cu 5,5 p, s-a clasat campionul 
universitar al țării noastre, Mi
hail Marin. Au luat parte 42 de 
concurențl din 22 țări.

CEHOSLOVACIA ÎNTRECUTĂ Șl DE R.F.fi. IN C.M. DE HOCHEI!
Ziua a doua a întrecerilor 

grupei A a Campionatului 
Mondial de hochei pe gheață, 
care se desfășoară la Moscova, 
a fost dominată de o surpriză

SPRE MEDALII Șl MAI PREȚIOASE
(Urmare din pag. 1)

de senioare a fost compusă din 
două cadete
Dar ceea ce credem că tre
buie subliniat este modtil cum 
au evoluat atît Otilia Bădes- 
«i (mai ales), cit și Maria Al- 
boiu, 1-or alăturîndu-li-se, cu 

(insufidenit 
pentru că a 
și vicecam- 
a cadete- 
O mențiu-

și o senioară.

largi posibilități 
puse în evidentă, 
jucat prea puțin) 
pioana europeană 
lor, Emilia Ciosu. 
ne specială se cuvine Otiîiei 
Bădescu (în Clasamentul „Tro
feului Joola", al celor mai 
bune jucătoare ale probei pe 
echipe, s-a situat pe locul 10) 
pentru unanima apreciere 
dată de toți specialiștii jocului 
ei rapid, cu lovituri fulgeră
toare si imprevizibile. De alt- 
fd. Jean Devys — președin
tele Comisiei pentru juniori 
• E.T.T.U. — ne spunea că: 
„Această mică jucătoare are 
calități deosebite, care, dacă 
vor fi puse bine în valoare, 
vor face din ea — cînd va a- 
vea și vîrsta și experiența ne
cesare — una dintre cele mai 
bune jucătoare ale continentu
lui", Asemenea aprecieri, tre
buie să îndemne pe Otilia la 
o muncă și mai sîrguincîoasă, 
la un efort înzecit pentru per
fecționarea procedeelor teh
nice (îmbunătățirea unora și 
Însușirea altora noi), pentru 
că — trebuie să recunoaștem 
ta aodași timp — ea a comis 
Si multe greșeli (a se vedea

preluarea din serviciu ta me
ciul cu Bulatova, una din 
principalele cauze ale infrîn- 
gerii), erori care cântăresc 
greu.

La rîndul ei, Maria Alboâu 
a rămas printre cele mai 
bune jucătoare europene, ea 
aflîndu-se ta grupa din care 
mai fac parte, intre altele, 
Edith Urban, Zsuzsa Olah — 
Ungaria. Bettine Vriesekoop — 
Olanda, Marie Hrachova, — 
Cehoslovacia. Branka Batinici 
— Iugoslavia. Ou un joc mo
dern, ea obține rezultate de o 
bună valoare (să nu uităm 
comportarea din „Europa Top- 
12“ și din meciul Europa — 
Asia), dar evoluția sa e mar
cată adesea de labilitate psihi
că. Este destul să nu-i „iasă" 
cîteva puncte, pentru a ceda 
nervos și a nu se mai reface, 
în plus — valabil pentru am
bele sportive — jocul contra 
apărătoarelor rămîne un punct 
nevralgic, căruia trebuie să 
i se găsească remediu, pentru 
că, iată, această ediție a C.E. 
a adus din nou ta prim-plan 
sportive care își bazează jocul 
exclusiv pe apărare, ta cap
cana lor căzînd multe jucătoa
re ofensive. Deci...

în sfirșit. Emilia Ciosu a a- 
vut multe de învățat la aceste 
campionate, iar 
partide ta care 
momstrat că se 
drum bun, ceea
o mobilizeze și mai mult, pen
tru a depăși rolul de „rezervă"

de mari proporții : campionii 
lumii, hocheiștii cehoslovaci, 
au fost întrecut! de selecțio
nata R.F. Germania! în fața 
a 8600 de . spectatori, reprezen
tativa R.F.G. a cîștigat parti
da cu selecționata Cehoslova
ciei cu scorul de 4—3 (0—1,
2—2, 2—0), după oe fusese con
dusă. în min. 39, cu 1—3 !
alt joc, echipa U.R.S.S. a 
vtas-o pe cea a Finlandei 
4—1 (2—0, 1—1, 1—0).

In 
ta- 
cu

rOZBAP.

STEAUA
(Urmare din pag. 1)

în cele 
a jucat a de- 
află pe un 
ce trebuie să

Cîteva

RETUR DIFICIL

•baliști de înaltă clasă, care se 
numesc Veselin Vujovici sau 
Mile Isakovici. ,

în privința atacului trebuie 
apus. de asemenea, că s-a ra
tat destul de mult, și tocmai 
in unele momente-cheie ale 
meciului, adică în cîteva rîn- 
duri cînd Steaua își putea ma
jora la trei goluri avansul, și 
o singură dată cînd $i-I putea 
ridica la patru. Forța ofen
sivei steliste a fost diminuată 
de lipsa eficientei extremelor. 
'Dacă Vasile Stingă — cei mai 
bun jucător de pe teren, cum 
scriam și în cronica meciului 
— impresionant prin puterea sa 
de luptă, de dăruire și de te
nacitate (la un moment dat era 
înconjurat de trei-patru hand- 
baliștl iugoslavi) nu ar fi în
scris 9 goluri din acțiune, dacă 
Nicoîae Munfeanu nu ar fi a- 
Părat excelent, nu știm care 
ar £1 fost rezultatul... Am scris 
toate acestea pentru că avem 
convingerea că echipa noas
tră campioană își va analiza 
jocul de duminică, jucătorii 
antrenorul. întreaga 
cere tehnică avînd — 
tea să îndrepte ce se poate tn-

condu
că pa cita-

drepta. astfel ca 
Sabac să-i fie cât 
eficient

Metaloplastica

jocul de
mai bun

Sabac,

la 
si

C" 
chipă pe care am putea-o numi 
reprezentativa... Iugoslaviei (6

H.C. MINAUR ȘI-A
(Urmare din pag i>

lor de semicerc pentru fixarea 
adversarilor în tentativa a- 
cestora de a practica o apărare 
agresivă, așa cum n-au ezitat 
s-o facă și la Baia Mare în 
partea a doua a reprizei se
cunde. cînd au redus la numai 
patru goluri diferența (20—24 
mta. 52). după ce ta min. 37 
scorul era 22—14 pentru gazde 
șl se contura o victorie netă. 
Greul — în retur — va cădea, 
cu siguranță, pe apărare. De 
aceea o mat atentă colaborare 
între apărători si portari 
este mai mult decît necesară 
pentru că. de pildă. Mircea Pe- 
tran l-a anihilat singur oe tu
narul Frelsler (numai tre
moluri. primul in min. 30 din- 
tr-o infiltrare pe semicerc ’» 
dar a primit prea multe «o’iir 
ușoare, tocmai datorită pes’n- 
croirfzării închiderii

CICLISM • Cursa Paris — Ru- 
badx (ediția a 84-a) a fost ciș- 
tigată de 'irlandezul Scan Kelly 
care a parcurs cei 263 km ta 
6.48:23. La o secundă în urmă au 
sosit belgianul Rudy Chaenens și 
olandezul Adrie Van Der Poel.

JUDO • La C.M. de tineret, la 
Roma, ultimele titluri au fost 
cucerite duminică de Bruno Ca- 
rabetta (Franța) la cat. semiu- 
șoară șl Toshl Mikoya (Japonia) 
la „ușoară".

MOTO • La Lerida (Spania), 
cursa din cadrul C.M. de trial a 
fost cîștlgată de pilotul belgian 
Eddy Lejeune pe „Honda", care 
este șl lider ta clasamentul ge
neral.

RUGBY • Meci in cadrul Cam
pionatului European — Cupa 
F.I.R.A., la Jesl (Italia) : Italia
— Portugalia 26—24 (20—6).

SCRIMA • Turneu de floretă 
(bărbați) la Budapesta. In finală: 
Andrea Borella (Italia) a dispus 
cu 10—5 de polonezul Waldemar 
Clelscâelczyk • La Minsk, la flo
retă femei, finala: Margarita Za- 
laffl — Giovanna Tr elini (am
bele Italia) 8—6.

VOLEI • Cupa Primăverii (fe
mei), In Norvegia : Danemarca
— Israel 3—0, Norvegia — Bel
gia 3—2, Spania — Grecia 3—a. 
Austria — Suedia 3—1, Franța — 
Elveția 3—1 • A luat sfirșit tur
neul de calificare pentru C.M. 
(bărbați), de la Atena. Au obți
nut calificarea Cuba, Italia și 
Grecia. în ultima zi : Cuba — 
Italia 3—0 (7, 10, 10), Grecia — 
Canada >—1 (8, 8, —11, 10).

f. *

Plutonul pedalează cu rîvni 
de-a lungul șoselei ude de 
ploaie. Pină la sosire mai 
sint doar cîțiva kilometri și 
dorința de victorie este foarte 
mare.
Foto : LONDON PICTURES 

SERVICE

MIINE, IN CUPELE EUROPENE, VA FI,
IARAȘI, O ZI FASTA PENTRU GAZDE?
Doar puțini, chiar foarte puțini 

dintre suporterii celor 12 formații 
semitlnallste In cupele europene 
pot privi cu liniște meciurile re
tur de milne, la sfîrșitul cărora 
se vor cunoaște numele echipelor 
finaliste ale Cupei Campionilor 
Europeni, Cupei Cupelor șl Cupei 
U.E.F.A,

Dacă ta partidele tur, de la 2 
aprilie, au existat unele echipe 
care au obținut victorii la sco
ruri, să le zicem, concludente 
4—0 F. C. KMn cu Waregem, 
3—0 I.F.K. Gdteborg cu C.F. Bar
celona șl Dinamo Kiev cu Dukla 
Praga sau 3—1 Internazionale Mi
lano cu Real Madrid, nici măcar 
astfel de diferențe nu pot fl a- 
preciate ca pe deplin .liniștitoare. 
Pentru a da doar un singur e- 
xemplu. care nl se pare cel mai 
concludent, vom aminti că In eta
pa „optimilor" Real Madrid fu
sese Învinsă ta deplasarea la 
Moenchengladbach, de către Bo
russia. cu scorul categoric de 5—1, 
pentru ca, In pofida previziunilor, 
acasă, să-șl asigure o spectacu
loasă calificare cu 4—0. In fotbal, 
care a fost șl rămlne Încă 
un sport al tuturor posibilităților, 
orice Inversare de situație, a- 
prlori, chiar dintre cele mai pu
țin verosimile, este, totuși, pe 
deplin posibilă. Doar că, luând 
cazul Barcelonei, adversara sa.

l.FJC. Gdteborg, a susținut, zilele 
trecute, un meci de verificare cu 
echipa Oergryte I.S., actuala 
campioană, de care a dispus cu 
6—8 I

ta turul semifinalelor, gazdele, 
fără excepție, au obținut victoria. 
Mtlne este rîndul Învinselor ca, 
pe propriile terenuri șl in fața 
inimoșilor lor suporteri, să-șl 
spună cuvlntul. Aceasta ar în
semna, In fapt, accesul in fina
lele cupelor. In această situație 
se află și echipa noastră cam
pioană, steaua București, întrecu
tă cu 1—0 de R.S.C. Anderiecht, 
la Bruxelles.
• Intr-un meci Internațional 

amical de fotbal disputat la Los 
Angeles, selecționata Mexicului a 
întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația Uruguayului. Unicul goi 
al partidei, la oare au asistat 
peste *5 000 de spectatori, a fost 
marcat de Flores (min. 9).
• Oficialități ale fotbalului 

francez au preclziat că începlnd 
din sezonul următor se vor lua o 
serie de măsuri vlzlnd economii 
financiare, datorită problemelor 
de acest fel pe care le-au Înre
gistrat cluburile profesioniste In 
ultima perioadă. Se intenționează

reducerea echipelor de primă di
vizie șl a celor din liga a doua. 
De asemenea, s-a precizat că e- 
chlpele declarate în stare de fa
liment vor fl, de acum înainte, 
retrogradate automat, iar jucăto
rii vor ffl declarați șomeri.
• în etapa a 33-a a campiona

tului de fotbal al Scoției, echipa 
Hearts a Învins ta deplasare, cu 
3—0, pe Dundee United, iar 
Aberdeen a pierdut cu 0—1 me
dul susținut pe teren propriu cu 
Celtic Glasgow.

Alte rezultate : Clydebank — 
Glasgow Rangers 2—1; Hibernian 
— Dundee 1—0; Motherwell — St, 
Mirren 1—2.

Clasament : 1. Hearts — 47
puncte, 2. Dundee United — 42 
puncte, 3. Celtic Glasgow — 42 
puncte (ambele cu cite un joc 
mal puțin disputat).
• înaintea ultimei etape, în 

campionatul de fotbal al Spaniei 
conduce echipa Real Madrid — 
56 puncte (virtuală campioană), 
urmată de formațiile F.C. Barce
lona — 45 puncte șl Athletic Bil
bao — 43 punote.

In etapa a 33-a, Real Madrid * 
Învins cu 2—1 pe Sporting Gijon, 
tar F.C. Barcelona a dispus cu 
3—0 de Valencia. Alte rezultate : 
Delta Vigo — Las Palmas 4—0 ; 
Valladolid — Real Sociedad 4—1 ; 
Cadiz — Betls Sevilla 0—0 ; Athle
tic Bilbao — Zaragoza 1—1 1 
Osasuna — Atletico Madrid 1—1.
• în clasamentul golgeterilor 

campionatului englez de fotbal 
continuă să conducă Gary Lineker 
(Everton), cu 33 goluri înscrise, 
urmat de John Aldridge (Oxford 
United) — 29 goluri și Ian Rush 
(Liverpool) — 28 goluri.

titulari au fost și jucători de 
bază ta „naționala" acestei 
țări, campioană olimpică și 
mondială), are o forță de joc 
inimaginabil de puternică, 
fiind ta stare — cum a de
monstrat duminică — să se 
constituie într-un mecanism 
de înaltă precizie.

CREAT BUNE ȘANSE
lor de aruncare la poartă. în 
atac, cele mai multe dintre ac
țiuni au fost inițiate de și 
pentru Măricel Voinea și Mi
hai Mironiuc. Or. dacă 
Baia Mare Voinea a fost 
permanenta ..grijă“ a 
Gaydoul, care l-a marcat des
tul de strîns ..om la om“. an
ticipăm că la Grosswallstadt 
se vor lua „măsuri" mai stric
te si pentru Mironiuc. De a- 
ceea. 
oasă a 
li za tori

Dar
mănă cu celălalt, «ă astentăm 
cu încredere Dartida-retur 
in care — cum scriam — băi- 
mărenti pornesc nu numai cu 
ascendentul victoriei. dar si 
cu un avantai iV» sase goluri 
ne care handbali-tR newtr. noi 
«ă-l apere. în nrâmii’ rînd 
nentru că disn-m de fo-t/> r°a- 
'e pentru ao°” bioru.

la 
In 

lui

sprijinirea mai seri- 
aceștor principali rea- 

devine obligatorie.
cum un meci nu sea-

lnstala-

martie

Mteiia. ei a luai un avion ,• 
spre Emiratele Arabe Unite. i[
de unde și-a continuat călă
toria prin Iordania și Israel. 5

Elvețianul 
reușit, cu

englez 
un si-

Hansen 
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face
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mal 
obținut 
de te-

1985 a fost 
de succese pentru 

sportivii acestei, țări, care au 
cucerit 46 de medalii de aur 
la campionatele mondiale si 
s-au clasat de 263 de ori oe 
primul loc în marile concur
suri internaționale. Cele 
multe victorii le-au 
jucătorii si jucătoarele 
nis de masă.

ANGLIA. Șahistul 
Eric Knoppert a dat 
multan la nici mai mult, nici 
mal puțin de... 500 de mese. 
După acest adevărat maraton 
șahistio (a durat 68 de orei), 
Eric Knoppert a dormit, fără 
Întrerupere, trei zile.

AUSTRIA. De atîtea ori s-a 
spus că un mare sportiv nu 
este mare doar in disciplina 
care l-a consacrat. O dovadă 
în acest sens a adus-o fostul 
campion olimpic la sărituri 
cu schiurile. austriacul Toni 
Innauer. care, deși a părăsit 
activitatea competiHnnaiă. a 
dovedit că se află intr-o ex
celentă condiție fizică 'n'r-un 
concurs polisportiv desfășu
rat într-o sală din Vlcna. cu 
participarea fostelor stole ale 
sportului austriac T„nn„er a 
cîștigat proba de ion m olat 
Si cursa cicllștă de KV m

CIULE. Cam-’c-''*’»' Mon-

dial de fotbal pentru juniori 
mari (18 ani) va avea loc in 
Chile. Intre 10 si 25 octombrie 
1987. In vederea desfășurării 
Ia nivel optim, o comisie a 
federației internaționale se va 
deplasa In orașele in care 
stnt programate meciurile 
pentru a verifica buna func
ționare a bazelor si 
țiilor sportive.

CANADA, 
efectuează in 
tativă de a 
handicapat fizic ce va 
Înconjurul lumii într-un că
rucior de invalid. El a Înce
put călătoria la 21 
1985 din Port-Albernl (la est 
de Vancouver. Canada). Pri
ma mare etană s-a încheiat 
la Atena, unde a ai uns în 
decembrie 1985. după ce a 
traversat 11 țări: Canada, 
S.U.A.. Irlanda. Scoția. An
glia. Belgia, Olanda, R.F.G., 
Franța. Italia și Grecia. Din 
Atena, el a luat un avion

în prezent aflîndu-se la Bei
jing. Temerarul 
tionează să încheie cursa 
toamnă, dună ce va fi 
bătut Noua Zeelaijdă si , 
tralia. Rick Hansen este 
fesor de educație fizică 
devenit infirm în urma ___

suferit în

,atlet" inten- 
in 

stră- 
Aus- 
p ro
și a 
unui

accident de mașină 
urmă cu 10 ani.

AUSTRALIA.
Hans Peter Beck a 
puțin timp In urmă, o per
formantă demnă de a fi con
semnată în „cartea recordu
rilor". Pe o bicicletă de con
strucție proprie, el a .făcut" 
turul Australiei. narcurgind 
6237 km în 52 de zile (me
die orară 40 km).
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