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„Cupa Federației" la hochei

PARTIDE ANIMATE iN ULTIMELE ZILE
® Trofeul a revenit Selecționatei de tineret (20 de ani) a Cehoslovaciei
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înotătoarele noastre continua seria rezultatelor de răsunet

O NOUĂ LIMITĂ A FOST ÎNVINSĂ:

© Victorii și timpi cxcclcnțl șl pentru Nocml Lung
© stela Pura întrece o campioana mondiala
Reprezentantele noastre au 

încheiat strălucit participarea 
la circuitul de concursuri in
ternaționale de înot. în com
petiția organizată la Bonn, în 
bazin de 25 m, tinerele din 
România au obținut rzzvltate 
de înaltă valoare. Astfel, Ta
mara Costache a fost Înregis
trată cu un excepțional timp 
de 24,94 pe 50 m liber — cea

'mai bună performanță mor. 
dială din toate timpurile (pre
cedența îi aparținea cu 25,01). 
în urma sa clasîndu-se Kristin 
Otto (R.D.G.) 25 39 și Anne- 
marie Verstappen (Olanda1 
25,40. Aceeași ordine și la 10C 
libert unde Tamara a obținu’ 
un timp de 54,21 — record ou-

(Continuare in pag a 4-a)

Pur șl simplu, nu poți să- Pur fi simplu, nu pofi să spui decit EXTRAORDINAR ! 
\ Căci acest calificativ se cuvine celor cinci izbinzi româ

nești intr-o competiție cu o listă de start cuprinzind spor
tivi de renume din 29 de țări de pe diferite confinante. !■ 
inclusiv mari campioni tntrați de acum în istoria și chiar j, 
legenda notației. Dintre cele cinci, două par firești pentru > 
cea mai rapidă înotătoare a lumii, Tamara Costache. Alte î 
două se înscriu in preajmă, fiind vorba de cea care domină ? 
mixtul mondial, Noimi Lung. Iar ultima, dar nu cea de J 
pe urmă, vine ca marca surpriză de la Bonn, semnată de 5 
Stela Pura. î

Peste toate rămîn înregistrările in graiul sec al crono- S 
metrelor. 24,94 pe 50 liber înseamnă o limită depășită, l
Tamara făcind, o dată mai mult, o cursă pentru istoria >
înotului, egală, intre altele, cu performanța de virf, con- C
form tabelei de punctaj, intr-o întrecere în care cu mai î 
căzut recorduri ale lumii in bazin de 25 m. L'n ritm năr J 
valnic — prima cursă făcută vreodată sub 25 de secunde S 
pe 50 m, dar și a doua performanți din toate timpurile J 
la „sută". E ritmul marii curse a consacrării natatiei din S 
România, de vreme ce mai sînt victorii strălucitoare, acel c
4:32,86, spre pildă, consemnat de Noemi Lung la 460 mirt i 

. neavînd alt precedent in lume, de cînd se ține proba, decit ț 
un 4:31.36, reușit deunăzi de băimăreancă însăși. J

Geo RAEȚCHI >

in eiapa de debut la lupte greco-pomane

FAVORITELE - VICTORII SCONTATE
Ieri, în București și in alte lo

calități, au avut loc reuniunile 
inaugurale ale actualei ediții a 
Diviziei A de lupte greco-roma- 
ne. întâlnirile au fost atractive 
viu disputate, formațiile mai 
bine cotate obținînd victorii 
scontate, deși nu toți conouren- 
țll s-au prezentat în cea mal 
bună formă competlțlonală.

BUCUREȘTI. în reuniunea găz
duită de sala clubului Dinamo, 
formația gazdă, multiplă campi 
oană, a dominat în mod firesc 
întrecerile, obținind victorii cla
re în ambele tntîlnlri : 9—1 cu 
Aluminiu Slatina $1 8—2 cu
Muscelul Cimpuîung Muscel. 
Reuniunea a început cu medul

dintre Dinamo si Aluminiu, 
care bucureștenii I. Voicu, 
Onica. R. Strubert, C. Coșovan, 
P. Cărare, I. Maviea, S. Herțea, 
I. Irimiciuc și I. Savin au ob
ținut victorii categorice. Singu
rul cîștlgător din slatina a fost 
C. Soare (un tînăr component al 
lotului național), care a obținut 
o victorie prețioasă, depășlndu-1 
(3—1 la puncte șl apoi descali
ficare) pe dlnamovlstul Mlrcea 
Huțuleac.

Cea de a doua partidă, dintre 
Aluminiu șl Muscelul, a fost cea 
mal disputată șl echilibrată. I. 
Minciună (cel mal bun dintre

In 
N.

(Continuare în pag. 2-3)

Foto : Iorgu
Hocheiștii noștri în apropierea porții echipei sovietice 

BĂNICĂ
Pe patinoarul „23 August" 

din Capitală au continuat sîm- 
bătă și duminică, întrecerile 
Turneului internațional de 
hochei dotat cu „Cupa Fede
rației". Trofeul a revenit Se- 
îecționatei de tineret a Ceho 
slovaciei, care a totalizat 6 
puncte (nici o înfrîngere), ar
mată de Traktor Celiabinsk 
(U.R.S.S.) — 4 puncte (un med 
pierdut, la Selecționata Ceho
slovaciei), România — 2 punc
te și Bulgaria — 0 puncte. Ul
timele patru meciuri au fost 
deosebit de animate, de un 
bun nivel tehnic.

KCTMANIA — TKAKTOR 
CELIABINSK 1—7 (1—2, 0—3. 
0—2). Ech'pa noastră â început 
promițător partida cu for
mația din Super-liga U.R.S.S., 
dornică să șteargă impresia de 
după înfrîngerea suferită în 
fața tinerilor hocheiști din

de 10 mi
la egal la 
să înscrie 

excelen-

Cehoslovacia. Timp 
nute s-a jucat de 
egal, Eros reușind 
primul ,dintr-o pasă 
tă a lui D. Popoviri. Oaspeții
se mobilizează și în do îă mi
nute (11 și 14), înscriu de două 
ori, prin Ivanov (în superiori
tate numerică) și Hrusctov. în 
repriza a doua, fazele alter
nează la cele două oorți, dar 
trei greșeli ale portarului Ne- 
tedu se soldează cu tot 
goluri : min. 
27 — Șadrin 
kov. Netedu 
Barta și pînă 
scorul rămîne 
cea de-a treia 
tii sovietici 
noștri fac față pînă în ultirr.e-

atîtea
Șamikov

— Cistia- 
înlocuit cv 
minutul 40

26 - 
și 28 
e 
în _______

același: 1-5. în 
repriză hocheiș- 
accelerează, ai

Mircea COSTEA

(Continuare în vag a 4-a)

Divizia A la handbal feminin : MUREȘUL TG. MUREȘ CIȘTIGA LA IAȘI
Eiapa a XlII-a a Diviziei A la handbal feminin a fost dominată 

de meciul de la Iași în care formația vizitatoare, Mureșul IMATEX 
Tg. Mureș, a obținut o victorie clară, la cinci goluri diferență. De no
tat succesul la limită,in deplasare, al Științei Bacău și rezultatul (echi
tabil) de egalitate din partida Confecția — Hidrotehnica. Amănunte de 
la meciurile etapei :

TEUOM IAȘI — MUREȘUL IMA- 
TEX TG. MUREȘ 23—28 (11—12). 
Aproape 2500 de spectatori au um
plut, pînă la refuz, duminică di
mineața, Sala sporturilor din Iași, 
veniți să-și susțină echipa de la 
TEROM. Dar, formația lor favo
rită a traversat o zi mai puțin in
spirată, este adevărat în fața unui 
adversar redutabil, astfel că me
ciul TEROM iași — MUREȘUL IMA- 
TEX Tg. Mureș s-a încheiat cu 
scorul de mai sus. Gazdele con
duceau în min 37 cu 14—13. în min. 
41, mureșencele (după patru go
luri consecutive realizate de Eva 
Mozsi și Elena Stroia), vor întoar
ce rezultatul (17—14) în favoarea 
lor, pentru ca ulterior avantajul 
să se mărească la cinci goluri 
(22—17, min. 50, 25—20, min. 55) și 
chiar la șase (28—22 în min. 60). 
Mureșul a beneficiat de o exce
lentă apărare, Angela Bloj de
mo nstrînd în poartă o siguranță 
de zile mari. Atacul, prin eficien
ța șl forți de străpungere a apă
rării ieșene, a fost excelent diri
jat de Eva Mozsi (cea mai bună 
jucătoare de pe teren) și Esztera 
Laszlo, cea mai eficace jucătoare, 
deși a fost ținută „om la om* o 
bună parte din timpul de joc de 
către Rodica Covaliuc. TEROM-ul 
nu s-a regăsit de-a lungul meciu
lui, jucătoarele sale ratînd foarte 
mult, aruncări de la 7 m șl con
traatacuri singure cu portarul ad-

vers. tn plus, gazdele au dat multe 
pase la adversar, extremele au fost 
insuficient folosite. Marcatoare : 
Covaliuc 9, Haidău 5, Cozma 4 
Horga 2 Alexescu 2, Duca 1, 
respe'.'.iv Laszlo 12, Mozsi 10, stro
ia 4, Biro 1, Hegeduș 1. Au arbi
trat bine bucureștenll J. Mateescu 
și V. Dăncescu.

Ion GAVRILESCU
BUCUREȘTI — HI- 
CONSTANȚA 18—18 
cum incepuse 
că vom asista 
a oaspetelor,

CONFECȚIA 
DROIEIINICA 
(10—9). După 
ciul, se părea 
victorie facilă 
conduceau în min. 11 cu 4—1. 
din acest moment, apărarea 
începe să dea semne de nesigu
ranță. așa cum se va manifesta 
tot timpul Jocului. perm:țtnd mal 
experimentatelor partenereMle în
trecere să echilibreze partida șl 
să treacă la cîrma Jocului. De alt
fel, între minutele 10 șl 20 ale fie
cărei reprize, bucureștencele a-- 
veau să înscrie serii consecutive 
de cite cinci goluri care au con
tat enorm In economia Jocului, 
sflrșlturile de reprize aparținlnd

me- 
la o 
care 
Dar,

lor

oaspetelor, la un pas chiar de a 
cîștiga jocui într-un final intere
sant. ~ 
tățit, 
De 
ținut din 
perimentatelor handbaliste Rodica 
Grigoraș și Maria Mălureanu, atît 
cit le-au permis resursele fizice, 
iar de la oaspete jocul bun atît 
în apărare cît și în atac al Simo- 
nei Manea, deopotrivă cu eficaci
tatea și ușurința în pasarea min
gii ale Larisei Cazacu. Au înscris: 
Grigoraș 8, Nuțu 5. Mălureanu 3, 
Hăvârneanu 1, G. Constantinescu 
1, respectiv Cazacu 8, Cămui 4, E. 
Carapetru 2. Manea 2, Motoșcă 1 
și Mihăilescu 1. Au arbitrat bine 
Al. Isop (Pitești) și Gh. Mihalașcu 
(Buzău).

Rezultatul ar fl nedrep- 
tnsă, pe Confecția... 

la bucureștence am re- 
nuu Jocul bun al ex-

Mihail VESA
CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 

RAPID 33—26 (16—11). O partidă 
echilibrată doar în primele 10 ml- 

' nute, după care vîlcencele s-au 
distanțat, luînd jocul pe cont pro
priu. în final, gazdele și-au per
mis cîteva momente de relaxare 
d care au. profitat oaspetele. Mar
catoare : Ionescu 9, Verigeanu 8, 
Torok 5, M. Petre 5, Romete 2, 
Pestrea 2, Bloju 1, Ivănoîu 1, res
pectiv Dobre 8, Grigore 5, Doîciu

(Continuare în pag 2—3)

LOTUl OLIMPIC Of FOTBAl PE IDCUE 2

ÎN PRIM PLAN, SPORTURILE DE IARNĂ
Cupa Carpați la biatlon

A1EDGĂRI MAI RAPIDE, TRAGERI 
MAI PRECISE ÎN PROBA DE 10 KM

PBEDEAL, 8 (prin tele(on). Seria de competiții 
organizate la Predeal a continuat la sfîrșitul 
acestei săptămîni cu proba de 10 km din cadrul 
Cupei Carpați , întrecere internațională de 
biatlon. A fost un nou examen important pen
tru cei mai buni specialiști din țara noastră, 
care, grupați în cele două echipe reprezentative. 
România I și România II, au primit replica 
unor alergători — țintași destul de bine cotați 
— din Bulgaria. Cehoslovacia și Polonia. Ca o 
constatare generală să menționăm faptul că spor
tivii noștri au dominat proba individuală de 10 
km, ei ocupînd în bloc primele cinci locuri. 
De asemenea, trebuie evidențiat saltul destul de 
semnificativ înregistrat în poligon de compo- 
nenții loturilor naționale. Și timpii de la aler
gare sînț mai slabi, dar au ca scuză ninsoarea a- 
bundentă. care a făcut ca alunecarea să fie difi
cilă.

Condițiile de concurs n-au fost dintre cele 
mai bune. Ne referim la cele naturale — alu-

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

UN CADRU IDEAL PENTRU 
ÎNTRECERILE TINERILOR BOBERI 

® Echipajul H. Enc-N. Dudiir, campion
In ziua a doua a întrecerilor Daciadei și 

Campionatului Național pentru echipajele de ti
neret la bob 2 persoane nu s-a produs nici o 
surpriză și, drept urmare, clasamentul după pa
tru manșe a avut aceeași înfățișare ca după 
primele două manșe, cînd pe primul loc se aflau 
Marius Ene — pilot și Nicușor Budur — îm- 
pingător, reprezentanți ai A.S. Carpați Sinaia 
si A.S.A. Brașov. Parcurgînd manșa a treia cu 
temeritate (însă fără riscuri), iar pe cea de-a 
patra cu prudență (dar nu exagerată), echipajul 
respectiv a izbutit să-și sporească avansul de 
63 de sutimi de secundă din prima zi, este drept 
nu cu mult (21 de sutimi), dar suficient pentru 
a obține o victorie pentru care a fost răsplătit 
cu medaliile, diplomele și felicitările cuvenite 
campionilor. Desigur, nu trebuie omis aportul 
antrenorilor (Ion Panțuru la Carpați și Ion 
Duminicel la A.S.A.), precum și meritul con
structorilor bobului (tehnicieni ai A.S. Ncptun 
Cîmpina). Pe locul secund s-a clasat da o di
ferență de aproape 3 secunde de ocupanții 
locului al treilea). bobul A.S. Carpați

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

CANNES, 8 (prin telefon dc 
la trimisul nostru). în ciuda 
puternicei concurențe a rug- 
byuluî (televiziunea franceză a 
transmis în direct partida Fran
ța — Țara Galilor,' care a inau
gurat „Turneul celor cinci na
țiuni"), competiția de la Can
nes a trezit un interes deose
bit în rîndul iubitorilor fotba
lului. Turneul, găzduit de sta
dionul „Pierre de Coubertin", 
a debutat cu meciul dintre e- 
chiDa organizatoare. A. S. Can
nes (din divizia a doua fran
ceză) și cunoscuta formație 
vest-germană din prima ligă 
Eintracht Frankfurt. După o 
primă repriză egală, Eintracht 
s-a Impus cu autoritate în 
partea a doua învingînd cu 3—0 
(0-0).

A urmat meciul vedetă al 
cuplajului, cu A. S. Monaco 
(locul al treilea în primul cam
pionat al Franței) și Lotul 
nostru olimpic în arenă. După 
o partidă care a ținut perma
nent încordate tribunele, fot
baliștii noștri au învins cu 
1—3 (1—0, 1—1) după executa
rea loviturilor de la 11 metri. 
Formația franceză a avut mai 
multe perioade de dominare te
ritorială, dar apărarea noastră 
a evoluat cu siguranță. Tn 
frunte, portarul Liliac care a 
avut din nou o prestație ex- 
oelentă. Monaco a egalat din*

tr-un ofsaid clar (de peste 3 m, 
nu este nici o exagerare) din 
care consacratul LERBY nu 
s-a sfiit să înscrie (min. 69). 
Pînă atunci olimpicii noștri, 
fără să realizeze prestația de 
la Palermo, s-au descurcat bine 
datorită 
sivă, de 
și unor 
culoase 
parte a 
avut cîteva
Tibeuf, Bravo — în min. 3, 
16 și 19) dar portarul nostru, 
prin parade spectaculoase, a 
evitat golul. Cele mai mari si
tuații le-au avut jucătorii noș
tri ; în primul m’nut Vaișco- 
vicii singur cu portarul a 
șutat tn el : în mm. 27 Orac 
s-a aflat in fața lui Ettort. dar 
a trimis peste poartă. La pau
ză avea să fie 1—0 pentru for
mația noasiră. tn min. 21 un 
contraatac realizat de Majaru 
a fost urmat dc o combinație 
cu Mujnai. O pasă in diago
nală, în interiorul careului. 
Orac a șutat și PUEL. ven't în 
viteză, 
propria 
ză.

jocului exact în defen- 
care am amintit, dar 
foarte rapide și peri- 

contraatacuri. în prima 
întîlnirii. Monaco a 

ocazii (Amoros.
— în min.

trimite 
poartă.

dominarea 
s-a accentuat și 
acela din ofsaid.

balonul in
După pau- 

Iui Monaco 
a venit golul
Apoi. în min.

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET
întrecerile din cadrul Campionatelor Naționa- — Politehnica București, Comerțul Tt Mureș 

le de baschet au continuat sîmbătă și duminică — Crișul Oradea șl Mobila Satu Mare — 
cu partidele etapelor a 16-a la masculin și a Voința Brașov au fost aminate). Iată rezultatele 
12-a la femitu'n (meciurile Chimistul Km. Vîlcea și cîteva amănunte de la jocurile disputate.

IERI, PE PRIMA SCENĂ A VOLEIU
Ieri, echipele masculine au debutai în noi turnee ale campionatului 

Diviziei A, tar cele feminine au disputat ultima etapă a returului (ur
mătoarele tururi sub formă de turnee, Ia București și Rm. vîlcea).

UNIVERSITATEA C. F. R. CRAIOVA A ÎNCHEIAT NEÎNVINSA RETURUL
MASCULIN ; ICED S A IMPUS IN DERBYUL CU RAPID

GRUPA 1-«

I.C.E.D. BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 :119—104 
(58—51) și 100—92 (49—42). Spre 
meritul lor, 'jucătorii celor 
două echipe au onorat acest 
derby al etapei, furnizînd 
dispute atractive, de bun nivel 
tehnico-tactic și cu multe fa
ze spectaculoase. Au cîșțigat 
baschetbaliștii de la 
care au beneficiat de condu
cători de joc Inspirați și in
ventivi, dar mai cu seamă da
torită preciziei în aruncări. 
Din punct de vedere al evo
luției scorului,

I.C.E.D.

______ _______ , inițiativa a fost
în permanență de partea ele
vilor antrenați de D. Berceanu 

, dintre ei deta-și St Rotaru, 
șîndu-se juniorul C. Popa și 
Grădișteanu. De la Rapid am 
remarcat frumoasa revenire a 
lui Marinache. Au marcat : Pă
sărică 23+3, Popa 17+28, Mi- 
halcea 4 + 10, loan 15+4, Mă- 
dîrjac 3+4, Tzachis 17+8, Voi- 
cu 10+0, ' --------
Pogonaru
Mihai
Marinache 
13+16, M.
G.
4+0, 
7+0, 
bine
C. 1
cea — L Olaru.
ALDEA).

Grădișteanu 15+23, 
15+20, respectiv 

8+29, Dăescu 1 + 0,
29+10, Popovici 

Dumitru 4+2, 
Dumitru 13+14, Sipoș 

, Suciu 17+19, Plămadă 
Bănică 8+2. Au arbitrat 

; cuplurile C. George — 
Dumitrache șl M. Diman- 

(Nicoleta

„CUPA CARPAȚI" LA BIATLON
(Urmare din pag. 1) 

necare grea din cauza ridică
rii temperaturii, vizibilitate 
slabă în poligon, pe un timp 
cețos. Cei 43 de concurenți în
scriși pe foile de concurs au 
făcut în aceste condiții eforturi 
sporite și ne bucură că, așa 
cum semnalam,. mai cu seamă 
sportivii fruntași au trecut cu 
bine examenul. Surprinzător 
insă, cîștigătorul cursei de 
sprint al biatlonului n-a fost 
un component al primei echipe 
a României. El s-a numit 
Gheorghe Vasile, din echipa re
prezentativă secundă, învingă
torul datorîndu-ți succesul u-

Întrecerile de mb
(Urmare din pag. 1)

con-

echi-
care

Sinaia, pilotat de Constantin 
Iacoban si avîndu-1 ca împln- 
gător pe Florin Olteanu. des
pre ultimul antrenorul emerit 
Ion I’anțuru afirmînd că putea 
să se afle la fel de bine si la 
fiselele bobului, dar a acceptat 
postul de secund In interesul 
echipei. Un gest frumos, care 
merită subliniat, tot astfel cum 
merită apreciat efortul iubito
rilor sportului de la I.M.F. Si
naia. care. în mod voluntar ei 
prin resurse nronril. au 
struit un bob competitiv.

Cîteva cuvinte despre 
paiele conduse de tineri 
au participat, recent, la școala 
de piloți găzduită de pîrtia din 
Sinaia. Unii dintre ei au avut 
evoluții cu totul promițătoare. 
In special Gheorghe Nifu (echi
pier : Gheorghe Stanislav) și 
Cristian Coteann (Nicută Ro
tar). clasați pe locurile 3 și res
pectiv 4. înaintea unor piloti 
cu ceva mai multe coborîri (ori
cum. nu debutanti ca ei). Am
bele echipaje sînt ale C. S. 
Tractorul Brașov sl sînt pre
gătite de fostul international 
Dorel Cristudor.

în general, această finală a 
Dacladei si Campionatelor Na
ționale a oferit multe aspecte 
pozitive, printre cele cu impor
tanță majoră aflîndu-se starea 
Ireproșabilă a pîrtiei. si buna or
ganizare (asigurată de F.R.B.S. 
comisia de specialitate a jude
țului Prahova si C.S.O. Sinaial

CLASAMENT (lungimea tra
seului : 1200 m) : 1. Carpati Si
naia — A.S.A. Brașov (M. Ene 

N. Budur) 3:39,12 ; 2. Car
pati (C. Iacoban — FI. Olteanu) 
3:39,93 ; 3. Tractorul II (Gh. 
Nitu — Gh. Stanislav) 3:42,68/ 
4. Tractorul I (C. Coteanu — 
N. Rotar) 3:43,10 ; 5. A. S. Nep- 
tun Cîmpina (V. Ouatu — N. 
Buliga) 3:44,38 : 6. A. S. Po
iana Cîmpina (D. Grosu — F. 
Bujoreanu) 3:47,08 ; 7. Bucegl 
Sinaia (C. Oaidă — Ii. Georges
cu) 3:49,22.

FARUL CONSTANȚA - 
DINAMO BUCUREȘTI 0—2 : 
84—92 (28—47) și 70—95 (38—
51). Cu toate eforturile con- 
stănțenilor de a da o replică 
cît mai dîrză mult mai expe- 
rimentaților lor parteneri de 
întrecere, bucureștenii au rea
lizat victorii clare ; confirmîn- 
du-și reala lor valoare, în 
special în partida de sîmbătă 
Coșgeteri: Băiceanu 30+25
Mănăilă 11+15, respectiv Da
vid 35+16, Niculescu 26+24 
(Ch. Goldenberg, coresp.).

DINAMO ORADEA — STEA
UA BUCUREȘTI 0—2 : 74—121 
(34—54) și 80—100 (46—59). Di
ferența de valoare și-a spus 
cuvîntul, bucureștenii s-au 
impus dar, au evoluat foar
te bine, remarcîndu-se prin- 
tr-un joc variat și eficient. 
Coșgeteri: Pascu 16+12, Flaun- 
dra 12+6, Antochi 12+6, res 
pectiv Ermurache 16+19, Ccr- 
nat 14+22, Cristescu 15+11. (1 
Ghișa, coresp.).

ruriiNiN: nREMIZĂ" IN iNTllNIREA OLIMPIA-VOINȚA
GRUPA 1-6

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 : 
69—66 (33—32) și 75—77 (38— 
34, 69—69). In edițiile anteri
oare această lntllnire era con
siderată un derby. Acum a 
fost o dispută oarecare, cobo- 

nei alergări cu 10 secunde mai 
rapidă decît principalul său 
contracandidat la prima treap
tă a podiumului, Sorin Popa. 
Și cel de-al treilea clasat, 
Mihai Radulescu, a făcut e- 
forturi să se mențină în a- 
propierea primilor doi. Toți 
cei trei au tras în poligon 
cu doar două focuri ratate 
fiecare, ceea ce le-a adus cîte 
o penalizare de două ture. 
Cea mai bună tragere a 
avut-o... cel de-al patrulea 
clasat, Cședo (o singură tură 
de penalizare), dar alergarea 
sa l-a privat de intrarea în 
trioul fruntaș. Leștyan (locul 5) 
deține și el un record, cel aL.. 
alergării, dar festa i-au ju
cat-o cele patru talere rămase 
intacte în poligon, traduse în 
tot atitea ture de penaliza
re. De-abia de la acest loc în 
jos au început să se vadă și 
oaspeții de peste hotare : ce
hoslovacul Plostil a ocupat po
ziția a Vl-a. urmat de alți 
concurenți din propria echipă 
din Bulgaria și de la cluburile 
principale din țară.

Mîine (nr. azi) urmează să 
se desfășoare întrecerile de 
ștafetă 4x7,5 km cu 4 trageri, 
Marți va avea loc tot pe tra
seele din Valea Rîșnoavei o 
cursă de patrulă specific mi
litară, din partea țării noastre 
participînd două formații.

REZULTATE TEHNICE, 10 km !
1. GH. VASILE (ROMANIA II) 
34:59,90 (două ture penalizare) ;
2. S.Popa (România I) 35:09,90 (2
ture pen.) ; 3. M. Rădulescu (Ro
mânia I) 35:20,10 (2 ture pen.); 4. 
S. Csedo (România I) 35:52,40 (1 
ture pen.); 5. L Lestyan (Româ
nia I) 35:53,20 (4 ture pen.); 6.
P, Plostil (Cehoslovacia) 35:58,70 
(2 ture pen.).

DEBUT LA „GRECO-ROMANE"
(Urmare din pag. I)

concurențU la 43 kg), M. Ștefan 
(57 kg) șl Gh. Băiașu (62 kg) au 
obținut succese pentru echipa din 
Cimpulung, dar I. Mirea, I. Bal- 
can, D. Obrocea, din nou C. Soa
re, C. Taloieseu, I. Răduțescu și 
M. ivăh au cucerit puncte care 
au adus victoria formației din 
Slatina cu 7—3.

In ultima tntîlnlre, Dinamo a 
Întrecut echipa din Cimpulung 
(scor 8—2). dar tinerii luptători 
Iile Minciună șl Anton Arghira 
(campion mondial de juniori In 
acest an) și-au depășit adver
sarii dlrecți (I. Volcu șl, respec
tiv, M. Huțuleac), «bținind cele 
două puncte pentru formația 
musceleană.

în afara sportivilor dlnamoviștl 
care au dominat Întrecerea, am 
remarcat, astfel, buna compor
tare a sportivilor I. Minciună, A. 
Arghira (Muscelul) șl C. Soare 
(Slatina) — un luptător care a 
obținut succese clare In fața u- 
nor adversari valoroși De ase
menea, se cuvine să remarcăm 
arbitrajele corecte șl autoritare 
ale brigăzii de arbitri compusă

GRUPA 7—12

CLUJ-NAPOCA — ACA-,.U‘
DEMIA MILITARĂ MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 0—2 : 
57—76 (23—47) și 68—91 (37—44). 
Superioritatea oaspeților a fost 
evidentă la toate capitolele. 
Coșgeteri : Crăciun 23+19,
Pulbere 17+16, respectiv Șarlă 
16+4), Scarlat 4 + 17. (M. Radu 
coresp.).

RAMIRA BAIA MARE — 
C.S.U. BALANȚA SIBIU 2—0 : 
82—77 (51—43) și 96—79 (62—45). 
Doar partida de sîmbătă a 
prezentat un oarecare echili
bru. Meritate victoriile reali
zate de băimăreni. Coșgeteri • 
Ciocan 24 + 26, Mara 22+20 
respectiv Palhegyi 20+13, Apos- 
tu 18+12. (O. Nemeș, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — PO 
LITEHNICA BUCUREȘTI 2—0 i 
102—79(57—41) și 95—76 (45—42). 
Gazdele au avut în permanen
ță inițiativa, realizînd victorii 
clare, mai ales In meciul de 
sîmbătă. Coșgeteri: Măgurean 
35+21, Takacs 23+14, respectiv 
Dăian 35 + 26, Constantin 11 + 10. 
(M. Macovei, coresp.).

rttă din păcate și în planul 
spectaculozității, jucătoarele 
ambelor echipe întrecîndu-se 
în greșeli de tehnică, unele 
chiar elementare. Cei prezenți 
au urmărit două meciuri anos
te, fără virtuți, doar evoluția 
scorului menținînd cît de cit 
interesul, fn majoritatea tim
pului s-a mers „cap la cap“, 
cu doar cîteva excepții 30—23 
pentru Olimpia (min. 15), 52— 
43 pentru Voința (min. 30) 
— sîmbătă, 30—24 pentru O- 
limpia (min. 14), 67—59 pen
tru Voința (min. 36) — dumi
nică. De fiecare dată finaluri- 
le au fost pe muchie, balanța 
înclinînd în favoarea echipei 
cu nervii mai tari și mai si
gure pe execuții, o mențiune 
pentru Ștefania Borș, remar
cabilă în repriza a doua a me
ciului de duminică, cînd a în
scris 24 de puncte. Au mar
cat : Cristea 8+17, Stingă 
14+14, Gavriliuc 2+0, 3îră 
4+12, Marinache 16+19, Si- 
mioană 9+4, Sipoș 12+5, Popa 
4+4, respectiv Vasile 4+2, 
Gera 10+15, Urogdi 4+2, Ju- 
gănaru 16+15, Filip 10+7, 
Borș 22 + 34, Pană 0+2. Bune 
arbitrajele cuplurilor L Ola
ru — B. Bădilă și C. Dumitra
che — M. oprea (V. ADRIAN).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — „U“ CLUJ-NAPOCA
0—2 : 65—93 (39—55) și 69—87 
(45—36). Cu excepția primei re
prize a meciului de duminică, 
cînd timișorencele s-au aflat 
în avantaj, în rest inițiativa a 
fost de partea campioanelor, 
care au realizat două victorii 
scontate. Coșgetere : Bodea 
19+20, Grădinaru 14+15, res
pectiv Jerebie 10+28, Manases 
20+6. (C. Crețu, coresp.).

GRUPA 7-12

ROBOTUL BACĂU —RAPID- 
PROGRESUL BUCUREȘTII—I: 
81—78 (34—43, 73—73) și 63—79 
(25—43). Bună evoluția echipei 
locale în meciul de sîmbătă, 
cînd a obținut victoria in ex
tremis, după prelungiri. Coșge- 
tere : Rusu 34+19, respectiv 
Lefter 23+20. (I. Iancu, co
resp.).

din Marin Bolocan (Pitești), O- 
vidiu Lazăr (București) șl Ion 
Draica (Constanța).

Mihai TRANCĂ
Triunghiularul din Calea Plev- 

nel nu avea dne știe ce cotă de 
Interes, pentru că din partidele 
acestuia doar una „spunea” ceva 
cunoscă .orilor : Rapid București 
— Farul IJPIPS Constanța, echi
pe avîndu-i la „timonă" pe doi 
dintre cei mai cunoscuți, șl deopo
trivă, apreclați tehnicieni — Ma
rin Belușică șl. respectiv, Con
stantin Ofițerescu Celealte două 
Intîlniri, in care Steaua — preten
dentă la titlu — pornea, de de
parte favorită, părea să stabilească, 
practic, doar... scorurile finale. 
Dar. spre plăcuta noastră surprin
dere — șl a celor prezențl la reu
niune — toate cele trei Intîlniri au 
fost deosebit de disputate. Expli
cația am aflat-o Îndată ce ne-am. 
aruncat privirea la formația pre
zentată de gazde, din care lip
seau mai toți titularii : Ștefan 
Negrlșan. Mlhal Clșmaș. Mircea 
Constantlneseu, Ion Stignei șl al
ții. Antrenorii Gheorghe Șutcu șl 
Marin Crlslea au apelat doar la

FEMININ 
Grupa I valorică

PENICILINA IAȘI — UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 2—3 
(—13, —t, 12, S, —5). Prezența
campioanelor $1 performanța ie- 
șencelor din etapa trecută au 
stîrnit un mare interes în rîn- 
dul amatorilor de volei de aici, 
în sală aflîndu-se ieri peste 
2 500 de spectatori. Jocul a în
ceput într-o notă de echilibru, 
după care cralovencele s-au des
prins, cîștigînd primele două se
turi. In continuare, Pendcillna 
Joacă din ce în ce mai bine, 
egalînd situația pe tabela de scor 
(de reținut că în setul 4 gazde
le au condus cu 13—0). După un 
avantaj Inițial al leșencelor (2—0), 
în setul decisiv, campioanele 
sprlntează spre victorie, termi- 
nlnd astfel neînvinse returul. 
S-au remarcat : Iulia Moldovea- 
nu, Aurelia Preda (P), Mirela 
Popoviciu-Bojescu și Eugenia 
Cotescu (U). Arbitri : A. Dindcu 
și Gr. Nedelcu (AL NOUR, co
resp.) .
C.S.U.GALAȚI — DI

NAMO BUCUREȘTI 3—0 (7, 5,
13). în fața a peste 2 000 de 
spectatori, studentele au avut o 
evoluție foarte bună, obțlnînd o 
victorie lejeră, în numai 55 de 
minute. Gălățencele s-au impus 
printr-un excelent joc combina- 
tiv în atac, precum și prin blo
caje eficiente șl mobilitate in li
nia a doua. Bucureștencele au 
Jucat slab în primele două se
turi șl bine în al treilea, în 
care au condus cu 11—4 șl 13—8. 
Evidențieri : Daniela Dînică, Crl- 
na Răuță, Speranța Gaman șl 
Gabriela Cojocaru de la învin
gătoare, Irina Velicu șl Doina 
Dimofte de la învinse. Arbitri : 
C. Pitaru — M. Constantlneseu 
(T. SIRIOPOL, coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
DACIA PI'.RȘTI 2—3 (—12, —2,
7, 13, —7). Oaspetele, printr-un 
joc bine gîndit, variat în atac 
și avînd în coordonatoarea Cla
udia Tătucu o „piesă" de bază, 
șl-au adjudecat destul de ușor 
primele două seturi. în următoa
rele două, gazdele renasc șl re
ușesc un adevărat tur de forță, 
egalînd scorul la seturi. N-au 
obținut însă șl prima lor victo
rie în fața echl-pel piteștene,

STEAUA CEDEAZĂ DOUĂ
MASCULIN

Grupa I valorică
CRAIOVA, 8 (prin telefon). 

Meciul Inaugural, STEAUA 
BUCUREȘTI — EXPLORĂRI MO
TORUL BAIA MARE 3—2 (5,
—13, 7, -12, 0 !), al celui de-al 
treilea turneu al grupei 1—6 a

DIVIZIA A DE HANDBAL (f)
(Urmare din pag. I)

5, Stanciu 3 Vasile 3, Lefter 2, 
Au condus : D. Dordea — A. 
Kentzel, ambii din Sibiu. (P. 
GEORNOIU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — C.SJW. 
INDEPENDENȚA SIBIU 27—17 
(13—9). Joc modest ca valoare 
tehnică, în care sibiencele au fă
cut eforturi pentru limitarea sco
rului. Au înscris : Demeter 7, Bo- 
riceanu 4, 1ML. Constantlneseu 3, 
Ion 3, Bilă 3, Marian 3, Oancea 2, 
Călin 1, Ilie 1, respectiv Pastiu 4, 
Brănuț 4, Mohanu 3, Muller 2, 
Ciontea 2, Coșulțchi 2. Au arbi
trat : P. Sîrbu șl E. Flueraș, am
bii din Arad. (C. GRUIA — co
resp.) .

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
— DOROBANȚUL PLOIEȘTI 26—25 
(16—13). Meci frumos în care gaz
dele au condus la început cu 4—5 
goluri diferență ; apoi, ele au slă
bit ritmul, ceea ce a permis oas- 
petelor să echilibreze jocul, să e- 
galeze și să ia conducerea (25—24

Vasile Andrei și la Nicolae Nițoiu, 
lansînd pe „pista* afirmării — nu 
greșim numind astfel competiția 
divizionară — nu mai puțin de 8 
Juniori. îd fața unei asemenea 
garnituri, Rapid, îndeosebi, și 
Farul și-au apărat altfel șansele, 
gluleștenli fiind chiar pe punctul 
de a obține un „egal" ! Cu sigu
ranță că Rapid ar fi reușit și o 
surpriză dacă trei dintre luptăto
rii săi titulari n-ar fi fost indis
ponibili. în cele din urmă, pe foile 
de punctaj au fost consemnate 
victorii ale Stelei : cu 6—4 în fața 
Rapidului șl cu 8—2 In meciul cu 
Farul.

Derbyul triunghiularului, par
tida Rapid — Farul, desemnat de 
sorți parcă special pentru finalul 
reuniunii, a fost pe cît de frumos, 
pe atît de echilibrat. Constănțenii, 
avînd „pionii de bază* la catego
riile de greutate mici au luat a- 
vantaj, conducînd cu 3—1 și 4—2, 
dar giuleștenii. au „sprintat" 
spectaculos la categoriile mari și 
astfel întîlnirea s-a încheiat cu un 
echitabil rezultat de egalitate : 
5—5.

Excelente arbitrajele prestate de 
Constantin Bușoiu și Marian En- 
culescu (ambii din Craiova) și 
Ton Crăciun (Timișoara).

Ccstin CHIR1AC 

eare, cu atacuri In forță, mai 
ales prin Felicia Popescu și 
Cristina Buznosu, s-au impus ta 
final. De la gazde s-au detașat 
Anca Beșta, Anca Ștefan și Re
nat e Markus. Arbitri : CI. Murgu- 
tescu — Gh Vișan (I. IONESCU, 
coresp.).

Grupa a ll-a valorică
FARUL CONSTANȚA — GIGCL 

BRAȘOV 3—1 (3, —15, 14, 5).
Joc foarte disputat, elevele an
trenorului P. Stancu, cu o vi
talitate deosebită, punind se
rioase probleme gazdelor ta se
turile de mijloc. Mal experi
mentate, constănțencele au reu
șit să se impună, datorită efor
turilor susținute ale Mirelel Ca
zangiu, Gulnlzel Llcâ și Măriei 
Enache. De la oaspete s-au re
marcat Monica Pătrașcu (cea mal 
bună de pe teren), Maria Păușan 
șl Dana Nicolaescu. Arbitri : N. 
Grlgorescu — C. Gogoașe (C. 
POPA, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—2 
(8, 7, —14, —11, 9). Partidă pal
pitantă, care a luat o întorsă
tură neașteptată in setul 3, după 
ce gazdele au ratat o minge de 
meci la 14—13. Ultimul set a 
fost la discreția vtlcencelor. Re
marcate : Ioana Cotoranu, Ca
melia Iliescu și MIhaela Rutue, 
respectiv Mirela Zamfir și Paula 
Păvăloaie. Arbitri : M. Bojan — 
L Rusu (S. GEORNOIU, coresp.).

OLTCIT CRAIOVA — FLACA- 
RA ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 (9,
—9, 4, 4). S-au remarcat : Lu- 
crețla Mirea, Liliana Popescu, 
Aurelia Dobre și Marinela Buz
dugan, respectiv Claudia Colda 
șl Niculina Bujor. Arbitri : FI. 
Scorțaru — Al. Rafu (M. VLA- 
DOIANU, coresp.).
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CLASAMENT
1. Unlv. C.F.R. 25 22 3 70 :22 47
2. C.S.U.-I.M.N. 25 16 9 5S :38 41
3. Dacia 25 16 9 52:38 41
4. Dinamo 25 9 16 42:55 34
5. Penicilina 25 7 18 35:59 32
8. C.S.M. Libert. 25 5 20 24:67 30

7. Farul 25 18 7 60:35 43
8. FI. roșie 25 16 9 62:43 41
9. Calcui a torul 25 13 12 50:50 38

10. Oltclt 25 11 14 49:53 36
11. Chimia 25 9 16 36:61 34
12. G.I.G.C.L 25 8 17 42:57 33

SETURI BĂIMĂRENILOR...
durat peste așteptări (aproape 2 
ore), fiind prelungit datorită 
dîrzeniei băimărenilor și, tot
odată, lipsei de insistentă din 
partea steliștilor. Campionii au 
evoluat la valoarea lor doar în 
ultimul set, cîștigînd la diferen
ță maximă. Liderul echipei a fost 
Dascălu, foarte bun în tot ceea 
ce a făcut, dublat de Pentclescu, 
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în min. 57). Intr-un final palpi
tant, bălmărencele au obținut vic
toria. Au marcat : Bujor 9, Dan 
6, Ulici 6, Lazăr 3, Cheța 1, Bo- 
cenuc 1, respectiv Mocanu 13, 
Curea 7, Vlaicu 2, Anton 1, Stoe- 
nescu 1, Bănică 1. Arbitri : Tr. A- 
postol — R. Mahler (Brașov). (OV. 
NEMEȘ — coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE — ȘTI
INȚA BACAU 21—22 (13—14). Meci 
echilibrat în care victoria a reve
nit formației mai experimentate — 
campioana țării, Știința Bacău. 
Au înscris : Ghețu 7, Cutina 3, 
Laszlo 3, Milinceanu 2, Paul 2, 
Savuly 2, Vișan 1, Kopocz 1, res
pectiv Tîrcă 8, Danilof 5, Ciubo- 
taru 4, Cervenciuc 2, Lunca 2, 
Butnărașu 1. Au condus : A. Du
mitrescu și C. Szabo, ambii din 
București. (L. BRTOTA — coresp.).

Pe primul loc în clasament con
tinuă să se afle Știința Bacău cu 
35 p, urmată de Mureșul 33. Tn 
„zona fierbinte" : 9. Confecția 21 
p ; 10. Dorobanțul 20 p ; 11. Con
structorul 19 p ; 12. C.S.M. Sf.
Gheorghe 15 p.
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A treia reuniune găzduită în 
Capitală a fost cea în care Con
strucția București a primit vizita 
formațiilor Cimentul Tg. Jiu și 
Industria Sîrmei Buzău. Echipa 
gazdă nu șl-a putut valorifica a- 
vantajul terenului propriu, pier- 
zînd ambele întîlnlri : 4—6 cu Ci
mentul șl 3—7 cu Industria Sîr
mei. Reuniunea a fost dominată 
de sportivii din Tg. Jiu, care au 
obținut victoria (6—4) șl cu In
dustria Sîrmei. Insuccesele bucu- 
reștenilor se datorează faptului că 
sportivii au manifestat o pregă
tire necorespunzătoare.

S-au remarcat I. Miuțl (52 kg) 
șl T. Trăistaru (100 kg) de la Ci
mentul, C. Oprea (48 kg) și M. 
Chiriță (74 kg), de la Buzău.. (N. 
ȘTEFAN — coresp.).

RĂDĂUȚI. Echipa locală a do
minat întrecerile. obțlnînd succese 
în ambele partide : 8—2 cu C.S.M. 
Suceava șl tot 8—2 cu C.S. Boto
șani. Surprinzător, C.S. Botoșani 
a învins formația din Suceava cu 
7—3. Singurul sportiv sucevean 
oare s-a remarcat a fost I. Matei. 
De la Rădăuți s-au evidențiat C. 
Filipov, I. Gherasim și N. Cîm- 
pean. (N. FLUIERARU — coresp.).
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PREGĂTIRI, MECIURI AMICALE

O UTILĂ PARTIDĂ DE VERIFICARE
Flacăra Moreni — Victoria București 1*1 [1-0]

Tur- 
arcat, 
nor- 

mtat, 
ELO- 
APID 
t, 9). 

deși 
par- 

In 
gru

parea 
VI- 

chio- 
;Itri :

Folosind cu eficiență perioa
da precompetițională — punc
tată în aceste zile de tradițio
nale partide de verificare, cu 
caracter de cristalizare a ideii 
tactice preconizată pentru se
zonul de primăvară, precum și 
pentru stabilirea celui mai 
competitiv „11“ — cele două 
divizionare A au susținut du
minică dimineață, pe stadionul 
din Moreni, un joc amical. Pe 

Iun teren bun, dar acoperit cu 
zăpadă, tn prezența a circa 
5 000 de spectatori, cele două 
echipe au furnizat o întrecere 

de bun nivel tehnic 
, tn care faze

le fierbinți la cele două porți 
au abundat. Inițiativa în joc 
a alternat, fiecare formație 
treeîndu-și în cont numeroase 
ocazii de gol. Din suita lor, 

au fost fructificate. 
! scorul morenarii, în 

min. 28, prin Stoiciu, care a 
avansat decisiv pe un cu
loar favorabil și a înscris pla
sat pe lingă portarul Paras
chiv. Bucureștenii puteau e- 
gala încă din prima repriză, 
dar au ratat. După pauză, ini
țiativa trece de partea echipei 
Victoria, care își materializea
ză evidenta ei dominare în

i
I
I

I atractivă de b 
și spectacular, 
le fierbinți la <

I
I doar două

Au deschis
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I
I ★ ★

’OLI- 
-o (5, 
ceve- 
spute 
tacu- 
■Mîn- 
eriiuc 
(„Po- 
u —

I
i
I

O OȚELUL GALAȚI — U- 
NIREA DINAMO FOCSANI 
4—1 (1—0). Au marcat : Rotaru 
(min. 35), Anghelinei (min. 57 
— din 11 m). Antohi (min. 70), 
State (min. 85), respectiv Gă- 
lan (min. 83 — din IX 
OȚELUL : Popa

din

1 (10, 
umos 
seturi 
îl cu 
azde- 
olan, 
1 și 
mea- 
I, de 
H.U., 
al —

I
î
i

sp I

m).
Borali. An- 

ghellnei. Agiu. I. Gigi — Bur- 
cea. Mihut. Rotaru. Stamate — 
Ralea. Antohi. Au mai jucat.: 
Serghie, Dumitru. Bejenaru. 
Hanghiuc. Badea. State. (T. Si- 
riopoî — coresp.)
• STEAUA MIZIL — GLO

RIA BUZĂU 1—2 (1—1). Au 
marcat : Greaca (min. 37 — din 
11 m). respectiv Profir (mir. 
26) și Tulpan (min. 59). GLO
RIA : Lazăr — Mircea. Costin. 
Stoica, Tulpan — Balaban, Teo- 
dorescu. ..Ghizdeanu. Profir — 
Stoichiță. Timiș. Au mai jucat : 
Cristian II. Marcu. Stan. Ur-

doi la tir cu arcul
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pi tă
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Da
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0 de 
>1 a- 
efec- 
ment 
două 
două 
le 10

din Rădăuți și Satu Mare care 
și-au împărțit toate titlurile.

Dintre rezultatele înregistrate 
in cele două reuniuni merită a 
fi evidențiat cel realizat de Ga-

min. 65, clnd Adolf fructifică 
cu o lovitură de cap centrarea 
lui Comănescu. Din acest mo
ment, ambele combatante în
cearcă să tranșeze în favoarea 
lor disputa. Insă cu toate e- 
forturile lăudabile depuse, pa
sionanta partidă se încheie cu 
o echitabilă remiză.

A fost un util meci de veri
ficare, folositor ambelor for
mații, care a scos în evidență 
deopotrivă marele angajament 
în joc, precum și nivelul cres
cut al randamentului general, 
ele confirmtnd acumulările fă
cute pînă în prezent, premise 
trainice pentru un debut de 
calitate în perspectiva returu
lui.

Au fost folosite următoarele 
formații:

FLACARA : Zlotea — Mânu, 
Ene, Năstase, Nistor — D. 
Sava, Beldie, Preda, 
Stoiciu, Tirchineci 
jucat: Vlădulescu, 
Andrei).

VICTORIA: Paraschiv — 
Vlad, Cățoi, Mirea, P. Petre — 
Balaur I, Ursu, Săndoi — [or- 
dache, Caciureac, Nica (au mai 
jucat : Nițu, Zare, Topolinschi, 
Adolf, Comănescu, Dican, Țăl- 
nar, Augustin și Glonț).

Vâetuș. Au mai jucat : Mihai
lov. Burlan. Bozga, Meszarcs. 
Postolache. Stroia. (I. Vlad — 
coresp.)
• PETROLUL PLOIEȘTI —

DUNĂREA C.S.U. GALATI 
2—0 (1—0). A marcat • O.
Grigore (min. 32 și 85). Meci 
disputat sîmbătă. PETROLUL: 
Niculescu — Catinca, Pitu
lice, C. Bălan, P. Gușe — 
Pancu, Mocanu. O. Grigore, I. 
Solomon — Cr. Ene. I. Gușe. 
Au mai jucat : Panait. I. Gri
gore. Ursea. Rîsnic. Stan. Za- 
firis, Manea. (O. Bălteanu — 
coresp.)

• PETROLUL PLOIEȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 2—3 (1—2).

Au 
Mo
rn). 
25).

C.S.U.

POLITEHNICA IAȘI»
„Sintem hotărîți să ciștigăm se- 
i — ne spunea Constantin 

Dragomirescu, președintele clu
bului Politehnica Iași — astfel 
ca la sfîrșitul campionatului să 
revenim in Divizia A. Este o do
rință unanimă, atit a jucătorilor 
care s-au pregătit exemplar în a- 
ceastă perioadă, cît și a tuturor 
suporterilor noștri care, acum, sînt 
trup și suflet alături de noi. Fac 
această afirmație întrucît progra
mul returului ne avantajează, 
toate cele trei echipe din fruntea 
clasamentului, F.C.M. Progresul 
Brăila, C.S.M. Suceava și F. C. 
Constanța jucînd Ia Iași. Teoretic, 
în aceste confruntări, victoria nu 
ne poate scăpa și atunci datele 
problemei vor fi cu totul altele, 
favorabile nouă*'.

Politehnica Iași șl-a reluat pre
gătirile la 10 Ianuarie, antrena
mentele desfășurîndu-se In loca
litate pînă la 25 Ianuarie, dată la 
care lotul studenților s-a deplasat 
la Predeal pentru un stagiu de 
pregătire centralizată. Tn perioada 
„de munte" 
patru Jocuri

ieșenll au susținut și 
de verificare închela-

te cu lot atitea victorii : 4—3 cu 
C.F.R. Timișoara. 3—1 cu Steaua 
Mecanică Fină, 4—1 cu Dunărea 
C.S.U. Galați și 1—0 cu I.C.I.M. 
Brașov. In continuare. Politehnica 
va juca cu C.S. Botoșani, iar in 
zilele de 20 șl 21 februarie va par
ticipa la turneul organizat de 
C.S.M. Suceava.

Cu ce iot vor ataca returul an
trenorii Leonid Antohi șl Emil 
Lupulescu? lată-1: Cîmpeanu și 
Stelea (transferat la Dinamo 
București) — portari ; Munteanu, 
Frîncu, Ciocirlan, Gheorghiu. Dus- 
manu. Urdaru, Baicea (de la Di
namo) și Mantale (de la C.F.R. 
Pașcani) — fundași ; Paveliuc. I. 
Constantin, Burdujan, Florean și 
Măciucă (de Ia C.F.R. Pașcani) — 
mijlocași ; Fillp Nemțeanu. V. 
Radu. M. Radu, Stăncioiu și Pîrv 
(de la Victoria București) — îna
intași. Au primit acordul clubu
lui pentru a evolua la alte echine: 
Dohot și Agaehl (Ia Dinamo Bucu
rești), Bucu (la C.F.R. pașcani), 
Arhlre (la Constructorul Iași), 
Cănănău și M'hale (Ia Inter vas
lui)". (Gh. N.).

Lala — 
(au mai 
Despa și

★

sea, Alexandrescu. I. Viorel, V. 
Marcel. Stancu (R. Alexandres
cu — coresp.)

• S. C. BACAU — CEA
HLĂUL PIATRA NEAMȚ 1—0 
(0—0). A marcat : Andrieș 
(min. 65 — din H m). S. C. 
BACAU : Arvinte — Andrieș. 
Borcea, Arteni. Elisei — Bur- 
leanu. Penoff. Tismănaru — 
Fulga. Scînteie. Andronic. Au 
mai jucat : Barba. Condurache, 
Pachițeanu. (L, Mandler — co
resp.)
• CORVINUL HUNEDOARA 

— C.S.M. REȘIȚA 8—0 (5—0). 
Au marcat : Nicșa (min. 7 și 
25), Gabor (min.
(min. 30 si 60). Văetus (min. 
42). Go.iocarn (min. 54). Burlan 
(min. 80). CORVINUL : Ioniță — 
Nicșa, Mărginean. Dubinciuc. 
Tîmoveanu — Klein, Petcu, 
Bardac — Gabor. Cojocaru,

10). Petcu

2. Voința Saitu Mare 2854 p ; 3. 
Minerul Aninoasa 2753 p.

JUNIORI l, individual : 1. I.
DACHMAN (Voința Satu Blare) 
1079 p (5334-546) ; 3. M. Fîrdea
(Voința Satu Mare) 1067 p (5374- 

530) ; 3. I. Irtmla (Metalul Ră
dăuți) 1064 p (5394-5Ș5) ; echipe: 
L VOINȚA SATU MARE 3119 p ; 
2. C.S.M. Iași 3051 p ; 3. Metalul 
Rădăuți 3008 p.

JUNIOARE I, Individual î 1. 
OLIMPIA MARCIUC (Voința Ră-

n că 
ușita 
7Ut-O 
ointa

Foto : Aurel D. NEAGU

3.

1.

1.
9.

GA- 
Ră-

(534+521) ț 2. Mi- 
(C.S.M. Iași) 980 p 
Angela Bucovsehi

GH. B1RZU (Voința 
1108 p (547 +561) ; 2. 
(Sănătatea Tg. Mu- 

(538+561) ; 3. ~
(Voința Tg.
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Gata de tragere la 2 X 25 m 

briela Coșovan (Voința Rădăuți) 
care, cu 557 p, a egalat recor
dul național deținut de Diana 
Nicolaescu (Olimpia) la 2X25 m 
senioare. Această singură floare 
iu este, Insă, In măsură să 
aducă acum primăvara In tirul 
nostru eu arcul. Să așteptăm 
întrecerile care urmează.

dăuți) 1055 p
haela Iliescu
(468+512) ;
(Voința Rădăuți) 971 p (470+501); 
echipe : 1. VOINȚA RĂDĂUȚI
2996 p ; 1. Voința Satu Mare 
2726 p ; 3. C.S.S. Rădăuți 2556 p.'

loan NOVAC

Meci disputat duminică, 
marcat : Manea (min. 5). 
canti (min. 77 — din 11 
respectiv Nemțeanu (min. 
Burdujan (min. 45) M. Radu
(min. 55). PETROLUL : Nieu- 
lescu — Pancu. Catinca. Pitu
lice. P. Gușe — Mocanu. Ur
sea. Hîncu — Cr. Ene. Manea. 
I. Gușe. Au mai jucat : C. Bă
lan. Stan, Panait. I. Solomon. 
Rîsnic. I. Grigore. (O. Băl
teanu — coresn.)

• A.S. DROBETA TR. SEVE
RIN — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 0—3 (0—1). Au marcat : 
Biță (min. 14), Geolgău (min. 
51). Mănăilă (min. 66). UNI
VERSITATEA : Lung — Negri- 
lă. Tilihoi. Gh. Popescu. Stoi
ca — Ad. Popescu. Rada. Iri- 
mescu — Dumitrascu. Geolgău. 
Biță. Au mai jucat : Racoltea. 
Mănăilă. Stăneseu. Badea. Cio- 
roianu. O. Popescu. (M.
— coresp.)

• UNIVERSITATEA 
NAPOCA — STEAUA
CLUJ-NAPOCA 2—0 (2—0). A 
marcat : Cîmpeanu II (min. 18 
și 44). „U“ : Cavai — Dobrotă, 
Neamțu. Ciocan. I. Mureșan — 
Sabău. Popicu. Bucur. Lucaci — 
Cîmpeanu II. 
jucat : 
Matei, 
dovan.
puc —

Focșan

CLUJ- 
CF.R.

Boeru.
Cîmpeanu III.
Giurgiu, Stoica.
Fîșic. Biro I. 
coresp.)

Au mai 
Feșnic. 

L Mol- 
(I. Les-

(Urmare din pag. 1)

81, Fonseca a șutat, la mingea 
scăpată de Liliac, dar balonul 
a întîlnit' bara ; șase minute 
mai tîrziu. Liliac a scos min
gea, cu piciorul la șutul lui 
Feratge. Fiind egalitate după 
90 de minute (1—1), s-a trecut 
la executarea loviturilor de la 
11 m (nu s-au disputat pre
lungiri) ; Amoros transformă
— 2—1, Bălan ratează ; Bello- 
ne execută, Liliac apără ; Orac 
marchează — 2—2; Fonseca nu 
reușește să-1 învingă pe Liliac; 
Majaru transformă — 2—3 ; 
Feratge înscrie și el — 3—3 ; 
Varga transformă — 3—4 ; Li
liac intervine excepțional la 
penaltyul lui Lerby, astfel că 
partida ia sfîrșit cu victoria 
echipei noastre : 4—3.

Arbitrul francez J. Batta a 
condus formațiile, LOTUL O- 
LIMPIC AL ROMÂNIEI : LI
LIAC — Varga, Cireașă, STAN
CU Eduard (min. 70 — Wei
senbacher) — Bălan, CRISTEA, 
Mujnai (min. 87 — M. Marian), 
Majaru — Vaișcovici (min. 60
— Șoiman), Orac, A- S. MONA
CO t Ettori — Puel (min. 72
— FERATGE), Busk. Sonor, 
AMOROS — Lerby, BRAVO, 
Rohr, Bijotat (min. 30 
Fonseca) — Tibeuf (min.
— Salomon), Bellone.

Duminică, în deschidere^ 
S. Monaco a fost 
divizionara B A. S. 
2—1 (0—1).

în finală, echipa

PRAHOVA C. S. II PLOIEȘTI
Analiza comportării echipei Pra

hova C.S.U. Ploiești in turul cam
pionatului b scos în evidență fap
tul că in final evoluția s-a situat 
la un nivel mal scăzut, neîndepll- 
nlndu-se obiectivul propus — a- 
cela de a ocupa o poziție în pri
mele 6 locuri. „Preocupările noas
tre din ultima vreme au fost în
dreptate, In principal, spre întine
rirea lotului, ne-a spus Mihal 
Bădiceanu, președintele secției de 
fotbal. Scăderea mediei de virsta 
de la 29 Ir 2t.5 ani va da posibili
tatea antrenorilor V. Dridea și M. 
lonescu să imprime echipei un 
joc mai modem, cu un tempo mai 
rapid. Este adevărat 'că jocul este 
mult Îmbunătățit față de perioa
dele trecute, insă mal este de lu
crat șl dorim ca tn această primă
vară echipa noastră să aibă pres
tații mult superioare față de se
zonul de toamnă".

Primele ședințe de pregătire au 
avut Ioc la Ploiești, tn aer liber, 
între 15 șl 21 Ianuarie, după care 
echipa s-a deplasat la Sinaia

F. C. BIHOR ORADEA

accent pe Întinerire !
unde s-a lucrat intens pentru pre
gătirea fizică generală, tn pro
gramul de pregătire au fost in
cluse mai multe jocuri amicale, 
printre care cu Montana Sinaia, 
Steaua Mizil, Unirea Cîmpina, 
Progresul Vulcan București. Pe
trolul Ploiești, C.S. Tirgoviște șl, 
în perspectivă, cu Metalul Plo- 
penl și Petrolul Băieoi

La primul apel nu a mai răs
puns Andrei, care s-a retras din 
activitatea competitională. dar va 
mal apărea pe gazon ca arbitru 
divizionar C. Noutățile se numesc: 
Tudose (portar) de la Petrolul 
Băieoi. Râdulescu (mijlocaș), un 
junior de ÎS ani promovat din pro
pria pepinieră și Cizmaru (înain
taș) — revenit de la Petrolul Plo
iești. tn lot mai sînt jucătorii : 
Neagu, Catană — portari. Roșu, 
Constantin. Minăllă. NIță. Dra^o- 
mlr. Paroian ‘ ““
rian, Lazăr, Gălățeanu. Vlad. 
naehe. Tudoroiu - 
buleac. Liblu. Gh. 
tașl. (p. v.).

fundași, N. F’-»-
E-

• mijlocași. Tl- 
Sorln — înaln-

PROMOVAREA SE VA JUCA
pînă In ultima etapă

„Cred că promovarea din seria 
a Hl-a se va juca pînă In ultima 
etapă, este părerea lui V. Blgan, 
președintele clubului orădean. Noi 
am refăcut cele trei puncte de

României . a întîlnit pe Ein
tracht Frankfurt. Un joc des
tul de bun, dar finalizarea de
fectuoasă 
cători să 
tat pe 
Eintracht . _
(1—0). Au marcat : MULLER 
(min. 26), --------------- -----------
49), din
54) — la un corner, cu capul, 
dar, în min. 85, SMOLAREK a 
mărit avantajul la 3—1, 
după care, tn minutul urmă
tor, Bîcu a șutat în bară ! în 
min. 44 Șoiman a fost faultat 
în careu, dar arbitrul Dezel 
(Franța) nu a acordat nimic, 
spunînd că a lăsat avantaj !?

ECHIPA OLIMPICA : Li
liac — M. Marian, Pană, Stan- 
cu, Weisenbacher — Bălan, 
Cristea, Majaru, Mujnai (min. 
55 Varga) — Vaișcovici (min. 
29 Șoiman), Orac (min. 65 
Bîcu).

EINTRACHT: Gundelach — 
Berthold, Theiss, Korbel, 
Munn — Kraaz, Biernat, Mu
ller, Binz — Turovschi (min. 82 
Sievers), Smolarek.

i-a împiedicat pe ju- 
realizeze un rezul- 

măsura așteptărilor, 
a cîștigat cu 3—1

TUROVSCHI (min. 
ofsaid, PANA (min.

penalizare, avem . , . _
„adevăr" ca și „Poli" Timișoara, 
însă în disputa pentru titlu mal 
Silit angrenate și F.C. Maramureș, 
U.T.A., Gloria Bistrița și C.S.M. 
Reși(a. După antrenamentele efec
tuate pînă acum, echipa se pre
zintă bine, există o atmosferă ca 
intr-o adevărată familie. Meciu
rile amicale au demonstrat că fie
care jucător are o bună pregătire 
fizică, o tehnică corespunzătoare, 
ceea ce ne dă speranțe că sînt po
sibilități ca acumulările să creas
că și mai mult".

Antrenorul V. Mateianu, ajutat 
de P. Popovicl, a decis ca pre
gătirile să înceapă la Băile Felix 
In ziua de 12 ianuarie. Agenda 
meciurilor amicale este foarte bo
gată. După turneul de sală dotat 
cu „Cupa Unirii", care a avut loc 
la Oradea, partenere vor fi. în 
continuare : Electroputere Craio
va, Gloria Reșița, Jiul Petroșani, 
Minerul Paroșenl, Corvinul Hu
nedoara, „U“ Cluj-Napoca, U.T.A., 
Victoria București. Se va participa 
de asemenea, la turneul interna
țional organizat la Oradea și la 
o competiție la Drobeta Tr. Seve
rin.

Trei jucători au primit acordul 
de transfer : Dlanu pentru Jiul 
Petroșani, Pușcaș șl Dumitrescu
— înfrățirea Oradea. Ca noutăți: 
Pavel (portar) de la Gloria Beius. 
Râdulescu (mijlocaș), revenit 
după satisfacerea stagiului mili
tar șl Balas (fundaș) un junior de 
la C.S.Ș. Oradea. Lotul mai cu
prinde pe jucătorii : Balas. Lăză- 
reanu, Vesa — portari. Brumam,' 
Bizsoc, Bucico, Bruckenthal, Kiss
— fundași, Mureșan. Tamaș. Dră- 
ghici. He — mijlocași, Georgescu, 
Lazăr, Kuleear, Simut. Clgan, 
Claus — înaintași, (p. v.).

TRAGERE SPECIALĂ

PRONOEXPRES

același +5 la 
Timișoara,

MIERCURI, 
11 februarie
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Rezultate tehnice, SENIORI, in
dividual : 1. ” * ‘
Satu Mare) 
I. Szatmarl 
reș) 1099 p 
szelovschl 
1098 p (543+550) ; echipe : 
INȚA SATU MARE 3292 
Voință Tg. Mureș 2138 
C.S.M. Iași 3104 p.

SENIOARE, individual: 
BRIELA COȘOVAN (Voința 
dăuți) 1115 p (557+558) ; 2. Diana 
Nicolaescu (Olimpia) 1106 p 
(545+561) ; 1. Aurora Chiin-Matel 
(Steaua) 1105 p (546+559) ; echi
pe: 1. VOINȚA RĂDĂUȚI 3146 p;

V. We- 
Mureș) 
- vo- 

: 2. 
; 3.

1. 
P
P

V ffBfiUARiE 198?

învinsă
Cannes

olimpică a

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 8 FE
BRUARIE : Extragerea I: 26 59
45 .29 ; Extragerea a n-a î 5 17 
8 72 ; Extragerea a IH-a : 55 61 
24 9. Fond de cîștiguri : 766.794 
lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 FEBRUA
RIE : 1. Ascoll — Torino x :
2. Atalanta — Milan 2 : 3. Como

— Sampdorla x ; 4. Florentina — 
Brescia 1 ; 5. Intern azionale — 
Udinese 1 ; 6. Juventus — E.m- 
poll 1 ; 7, Napoli — Avellino 1 : 
8. Verona - 
Messina 1
Lecce 1 
anulat :
Vicenza 
monese
1.543.240

Roma 2:9. Bari
10. Campobasso

11. Modena — P
12. Taranto — Lanerossl
1 ; 13. Triestlna — Cre-

1. Fond total de cîștiguri: 
lei.

• Prima tragere de 
acest gen a anului I
• 3 faze, a cite 2 
extrageri „legate" 
de cite 6, 5 și. res
pectiv, 8 numere : 
e In total, 38 nu
mere. cu 23 cate-, 
gorii de ciștigttri :
• Cîștiguri 
ciale și pentru 
din 8. 4 și 5 
16 :-
e Se ciștigă și 
4 numere din 
extrase ; se 
obține cîștiguri cu
mulate ;
O Biletele de 23 
lei participă la 
toate extragerile :
• Vinzarea bile
telor — pînă marți. 
10 februarie.

sne- 
i 3 

din

eu
16 

pot

:<
ț



Turneele zonale de șah

APE TULBURI

CONCURENȚII NOȘTRI SE MENȚIN
„PLUTON"

VARȘOVIA, 8 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Au con
tinuat întrecerile celor două 
turnee zonale de șah din ca
drul Campionatului Mondial 
masculin, care se desfășoară 
în capitala Poloniei.

In prima grupă, două rezul
tate de remiză au fost trecute 
în dreptul marelui maestru 
român Florin Gheorghiu, care 
a întîlnit pe doi dintre cortcu- 
renții redutabili, maghiarul 
Gyula Sax și bulgarul Bogomil 
Andonov. Rezultate contra
dictorii a înregistrat pînă 
acum tînărul nostru reprezen
tant Mihail Marin, care a CÎS- 
tigat o frumoasă partidă de a- 
tac în fața reputatului mare 
maestru cehoslovac Vlastimil 
Jansa, dar are și două înfrîn- 
geri, la polonezul R. Kuczynski 
și maghiarul I. Csom, ambe
le din cauza crizei de timp, 
după ce obținuse pe tablă po
ziții egale.

In alte întîlniri din această 
grupă s-au înregistrat rezulta
tele : Hazai — Csom 1—0, Ra
dulov — Andonov, Mokry - 
K. Gheorghiev si Schmidt 
Kuczynski remize (runda a 

Jânsa — Schmidt 0—1, 
Gheorghiev — Radulov 
Kuczynski — Mokry 0—1, 

— Hazai remiză (runda a

ÎN

mare

ATLEȚ! ROMANI
PESTE HOTARE

lealru" 
de-a 

Mo n- 
din 

Mon- 
cu

2- a) :
K.
1—0.
Sax
3- a).

In
primele patru locuri sînt ocu
pate de Schmidt. Ilezai. An
donov și K. Gheorghiev, toți

clasamentul grupei I.

cu cîte 2 puncte, urmați de 
Gheorghiu, Sax, Csom și Mo- 
kry, fiecare cu 1,5 puncte. 
Marin a acumulat 1 punct

In a doua grupă, un început 
puternic are cunoscutul
maestru maghiar Jozsef Pin
ter, cu trei victorii la activ. 
El l-a învins pe Adrian Negu- 
lescu, într-o partidă foarte 
animată, In care șahistul ro
mân reușise să cîștige un pion, 
dar partenerul său a găsit re
zolvări mai bune în continua
re, obținînd o decizie la un 
moment dat nesperată. în run
dă a doua. Mihai Șubă a fă
cut remiză cu Ivan Farago, iar 
în celelalte partide : Sznapik — 
Kr. Gheorghiev 0—1, remize 
Ftacnik — Pekarek, Inkiov — 
Prandstetter și Hawelko — 
Staniszewski.

Cei doi participant! români 
Ia această grupă, M. Șubă si 
A. Negulescu, s-au Intîlnit tn 
runda a treia. Partida este în
treruptă, într-o poziție apro
ximativ egală. Alte rezultate : 
Pekarek — Pinter 0—I, Prand
stetter — Sznapik 0—1, Kr. 
Gheorghiev — Ftacnik, Farago 
— Hawelko și Staniszewski — 
Inkiov remize.

Conduce în clasamentul gru
pei a II-a, Pintcr, cu 3 p, ur
mat de Kr. Gheorghiev, Fara
go și Sznapik — 2 p, Șubă și 
Negulescu au cîte 0,5 p și o 
partidă întreruptă.

In cursul acestei săptămîni 
mai mulți atleți din țara noas
tră vor participa la două con
cursuri internaționale, de an
vergură, prilejuri de verifica
re pentru competițiile im
portante pe teren acoperit 
din această iarnă. Astfel, la 
Budapesta vor face deplasarea, 
printre alții. Doina Melinte, 
Mihaela Loghin, Margareta 
Keszeg, Violeta Beclea, Pe
tre Drăgoescu, Cristian Popes
cu și Sorin Matei. Totodată, 
la Concursul Federației inter
naționale a sportului universi
tar, ce va avea loc la Sofia 
vor fi prezenți Constantin Mi- 
litaru, Marieta lieu, Ella Co
vaci, Lcnuța Bîrzu și Livia 
Meheș.

„Lovitură de 
inaintea finișului celei 
55-a ediții a Raliului 
te Carlo, prima probă 
respectivul Campionat 
dial de automobilism : 
500 de metri înainte de so
sire, spre stupefacția tutu
ror, spectatori, specialiști 
etc., finlandezul Juha Kank- 
kunen, liderul cursei ti. t” 
acel moment, 
tigător sigur, 
peste 
avans, 
pe ...
mifindu-i coechipierului de 
la „Lancia", italianului 
Massimo Biasion, să-l depă
șească și să învingă I O 
victorie, evident, fără glo
rie, a cărei explicație a fost 
(după multe ezitări și ca 
urmarq a insistentelor zia
riștilor) furnizată de însuși 
Kankkunen : „N-a fost de
cizia mea, ci a firmei, care 
l-a preferat pe Biasion 
Dacă alegerea s-ar fi pro
dus spre sfîrșitul 
cînd interesele „Landei1 
fi cerut-o imperios aș 
fi înțeles, dar așa. la 
dinții raliu al anului. I

Cîș- 
cu 

un minut 
a tra 

dreapta, per

Contrapunct

sezonului 
1“ ar 

inai 
cel 

totul

Parik ȘTEFANOV

îmi apare ca o imensă stu
piditate ? !“

Dincolo de poziția celor 
doi piloti. căci și italianul 
s-a arătat la fel de jenat de 
aranjament, rămîne însă 
faptul, trist si descuratant 
pentru ideea generală de 
sport, d,t întrecere loială, 
ei firmei? (sponsorii} au a- 
'vas oină acolo Incit nu se 

mai mulțumesc să 
| nfluenteze un cla- 
I semeni sau 
I prin manevre 

culise. cit 
1 rghizate. ci 

învingătorii 
la ordin I 
procedat, la

altul 
de 

mai 
sta. 
di- 

Așa 
Mon- 
spor- 

Cesare

atent 
bilesc 
nainte, 
cum a 
te Carlo, directorul 
tiv al „Landei", 
Florio, lansînd un ordin ca
re n-a făcut altceva decit. 
după expresia găsită în 
l'Equipe, „să creeze dezor
dine și să pună într-o lumi
nă sumbră întreaga compe
tiție".

Apele sportului profesio
nist devin, iată, din ce in 
ce mai tulburi.

Ovidiu IOANIJOAI4
ivwwvwwwvwwwwwvwwwvwwwvwwww%wvuvwwiS

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
KATARINA WITT (R.D.G.) a 

ciștigat pentru a 5-a oară tit
lul de campioană europeană la 
patinaj artistic, izbutind să se 
impună în fața sovieticelor 
Kira Ivanova (locul 2) și Anna 
Kondrașova (3). care conduceau 
după exercițiile obligatorii și 
executarea programului scurt. 
Tot la Sarajevo, proba de dans 
s-a încheiat cu victoria pere
chii sovietice Natalia Beste- 
mianova — Andrei Bukin, cla
sată înaintea altor două cu
pluri sovietice. Marina Klimo
va — Serghei Ponomarenko și 
Natalia Anenko — Ghenriuh 
Sretenski.

SPECIAL
C.M. de schi de

SLALOMUL 
cadrul 
Crans-Montana (Elveția) a re
venit schioare! elvețiene Erika 
Hess, cronometrată in 
manșe cu timpul de 
I-a urmat 
Steiner, cu

ÎN C.C.E. 
tur pentru 
lă. echipa

austriaca 
1:33,55. 
la hochei, 
sferturile 

cehoslovacă

din 
la

două
1.33,30. 

Roswita

tn meci 
de fina- 

V.S.J.

SCOR STRIPS ÎN UL TIMA PARTIDĂ LA MIERCUREA CIUC
MIERCUREA C1UC, 8 (prin 

telefon). Jocurile de sîmbătă 
și duminică dintre reprezenta
tivele de juniori și de tineret 
ale țârii noastre și Selecționa
ta de juniori (17 ani) a Ceho
slovaciei nu s-au mai încheiat 
cu scoruri-fluviu ca acelea 
de miercuri și joi. ci cu dife
rențe mult mai mici. Pe de o 
parte, reprezentativele noastre 
au jucat cu mai multă.ambi
ție si -dăruire, iar pe de alta, 
oaspeții cunoscînd valoarea 
partenerilor s-au mobilizat
— probabil — mai puțin.

ROMÂNIA JUNIORI (18 ani)
— CEHOSLOVACIA JUNIORI 
(17 ani) 0—5 (0—2, 0—1, 0—2).

la ciuda valorii reale a celor 
două formații. în multe minu
te jocul în cîmp a fost egal. 
Ceea ce a făcut diferența din
tre cele două echipe au fost 
patinajul rapid, viteza de exe
cuție și știința contraatacului 
perpendicular pe poartă, la 
oaspeți (capitole la care echi
pa noastră s-a arătat defici
tară). la care s-au adăugat u- 
nele neatenții ale portarului 
Corciovă, care a avut însă și 
momente în care a apărat bine.

Au marcat: 
Mainer (min. 
Cermak (53)

Au arbitrat 
Gh. Tasnadi,

ROMÂNIA

Joupal (sec. 47),
17), Mach (27), 

și Karabin (56), 
bine St. Enciu — 
E. Both.

TINERET —

CEHOSLOVACIA JUNIORI (17 
ani) 4—5 (1—3, 2—1, 1—1). Pu
țin a lipsit ca echipa noastră 
să termine cu un meritat re
zultat de egalitate. Au ieșit în 
evidență în special jocul bun 
practicat în apărare de echipa 
României și acțiunile de atac 
purtate bine pînă în fața por
ții adverse, unde însă jucăto
rii s-au încurcat de multe ori 
unul pe altul.

Au marcat : Mach (min. 10). 
Joupal (19), Sykorcin (19), Ka
rabin (23), Cermak (49), res
pectiv G. Alexe (17), C. Antal 
(27) și Andras (40 și 44).

Au arbitrat bine G. Tașnadi 
— E. Both, St. Enciu.

Mircea TUDORAN

zz CUPA FEDERAȚIEI"
J

LA HOCHEI
(Urmare din pag 1)

le trei minute de joc. dar 
două greșeli de apărare majo
rează s orul la 1 ~
cat Șadrin (57) 
(58). ' Âu arbitrat 
Iorccv iBulgaria, 
D Trandafir

ROMANIA
TA DE TINERET
SLOV ASIEI 1—2 >0—0,
1—1). în ultima partidă a 
neului hocheiștii 
prestat cel mai bun ioc 
ultima 
complexe. în fața unor parte
neri care cîștigaseră la 
celelalte partide, inclusiv 
Traktor, echipa noastră e 
cat dezinvolt, i-a pretat . 
oaspeți in treimea lor timp de 
17 minute, dar lipsa de price
pere în finalizare i-a privat 
de rel puțin 2—3 goluri. Cea 
mai mare ocazie au avut-o în 
min. 8 cînd. pe un 
fulgerător, un pu- 
pus, pe Burada și G< r» b 
fața portarului advers, 
să fenteze, Gereb a ț 
asemenea lui Ducadam. porta
rul cehoslovac s-a aruncat in 
direcția... aleasă și a respins 
La rindul său, portarul Huțan 
a salvat de două ori și repriza 
s-a încheiat cu scor alb. 
repriza secundă ai noștri 
continuat să domine, jocul 
păstrat aceleași ......
inclusiv lipsa de eficacitate în 
fața porții adverse, chiar tn 
superioritate (exemplu, minutul 
44) și in min, 53 înscrie Gross : 
0—2. Hocheiștii români nu ce
dează si în min. 55 o pasă 
lungă de la Horvath ajunge la 
Gereb și acesta trece abil pu
cul lui Burada. care marchea

— 7... Aa mar- 
și £zo'. skin 
corect ' 1
FI. Gubero-u

vreme.

SELECȚIONA- 
“ A CEHO- 

0-1. 
tur- 

au 
lin 
de

români

Eliberată

scor 
cu 

a*a- 
pe

contraatac 
nainte i-a 

în 
In loc 

Oi->at și.

în 
au 

a 
caracteristici.

ză : 1—2. Oaspeții, hotărîți să 
păstreze rezultatul, fac în con
tinuare antijoc, pentru prima 
dată în acest turneu... Ai con
dus bine I. Becze — I. Inncev 
(Bulgaria), D. Trandafir.

SELECȚIONATA DE TINE
RET A CEHOSLOVACIEI — 
TRAKTOR CELIABINSK 7-4 
(3-1, 2—2, 2-1). A fost O 
partidă de un foarte bun nivel 
tehnic, între echipe apropiate 
ca stil de joc și de patinaj. 
Diferența este, după opinia 
noastră, prea mare, ea fiind

determinată de eficacitatea su
perioară a tinerilor cehoslovaci, 
care nu au ratat nimic. în 
timp ce sovieticii s-au dove
dit. în acest meci, ne'nspirați 
în fața porții adverse. Au 
marcat : Sevcik 2, Michalck 2, 
Myslivec, Gross și Lcdvon — 
cîte unu] pentru învingători, 
respectiv Hrușcioy 2, Șadrin 
și Tregubenknv cîte unul.

SELECȚIONATA DE TINE
RET A CEHOSLOVACIEI — 
BULGARIA 6—2 (0—0. 1-2,
5—0)

BULGARIA — TRAKTOR 
CELIABINSK 1 — 14 (0—6, 1—5, 
0—3).

0 NOUĂ LIMITĂ Ă FOST ÎNVINSĂ
(Urmare din pag. 1)

țional, Otto — 54,31, iar Vers- 
tappen — 54,79.

O altă protagonistă a între
cerilor a fost Noemi Lung. Ea 
a cîștigat clar ' probele
mixt, 7
Daniele Hunger — R.D.G. — 
2:14,57 ; 3. Whitney Hedgepeth 
— S.U.A. — 2:14,94) și cu un 
excelent 4:32,86 la 400 tn, unde 
a fost urmată, la aproape 
secunde !, de Birgit Schultz- 
Lohberg (R.F.G.) 4:48,24 și Jo
die Clatworthy (A'is*ral:a> 
4:49,15, Tn cursa de 40-3 liber 
Astrid Strauss (R.D.G.) a sta
bilit cea mai bună performan
ță mondială, cu 4:02,59. 'ar 
Lung s-a clasat a doua cu un 
valoros record național — 
4:02,59, " „ ‘
zarea mondială anterioară 
vîrf (a treia : Hedgepeth. 
4:05,26).

Noi recorduri șl pentru

de
cu 2:12,23 la 200 m 2

record
rezultat egal cu reali- 

de 
cu

Stela Pura. Ea a ciștigat pro
ba de 200 fluture în 2:09,31. 
reușind să depășească, între 
altele, o campioană mmdială, 
pe Cornelia Gressler (R D.G.) 
— 2:09,37. a treia sosind ame
ricanca 
2:11.87 
reanca 
8:24,08 
național, după campioana lumii1 
Astrid Strauss — 8:15,34, cea 
mai bună performanță mondia
lă, înaintea americancei De
bbie Babashoff — 8:28,51 ș.a. 
La 200 liber. Pura a or țipat
poziția a treia, cu 1:57,51, du
pă Heike Friedrich — 
Manuela Stelmach 
(ambele din R.D.G.), 
ei clasîndu-se Strauss 
Lung 1:58,90

La 200 _____
Sighiarto a fost a sase3, 
2:15,34 - . :
Zimmermann. 
2:10.80).

Kelley Davies —
La 800 liber, băimă- 

s-a clasat a doua, eu 
— de asemenea record

1:57,29 si
- 1:57 13 
în urma 
1 : 57.38.

m spate. Andreea 
cu 

(a cîștigat Katrin 
din R.D.G.. ru

Kosice a învins la Bytom, pe 
Polonia din localitate, cu 4—1. 
scorul final fiind 
prima repriză !

SCHIORUL
Steinar
locul _ _________
intr-un concurs contînd pentru 
„Cupa ~ “ :..
la trambulină. El a 
223,6 p (sărituri de 86 și 93 m), 
devansîndu-i pe vest-germanil 
Josef Neumann (211,3 p) șl 
Andreas Bauer (203 p).

stabilit în

NORVEGIAN 
terminat paBraten a

1 la Willingen (R.F.G.).

Europei" Ja sărituri de
acumulat

@ Selecfionata olimpică a U.R.S.S. învingătoare in 
India © Un secol de la primul campionat național din 
lume @ Fruntașele — evoluții concludente în campiona

tul italian
TURNEUL Internațional de la 

Calcutta (India). dotat cu Cupa 
..Jawaharlal Nehru“. a lost cîști- 
gat de selecționata olimpică a 
U.R.S.S., care a întrecut tn finală, 
cu 2—0 (0—0), formația similară a 
Bulgariei. Golurile au fost înscrise 
de Tiscenko șl Vlalicenko. 0 
PRELUNGIRE de contract : după 
ce, Inițial, anunțase că va renunța 
la Bayern Miinchen, antrenorul 
Udo Lattek a semnat prelungirea 
contractului cu încă un an (plnă 
la 1 ianuarie 1988). © KUALA
LUMPUR (Malayezia) : echipa da
neză Groningen a întrecut pe cea 
austriacă A.K. Graz cu 2—0 (1—0). 
• REPREZENTANTELE Africii 
pentru turneul final al C.M. de 
cădeți (Chile) stnt Nigeria șl Togo. 
Prima selecționată s-a calificat In 
dauna Somaliei (1—0, 1—0), Iar 
Togo, surprinzător, în dauna Ma
rocului (0—1, 2—0). 0 NOUL an
trenor al reprezentativei olimpice 
a Braziliei, care va ataca prelimi
nariile J.O. tn cadrul unui turneu 
prevăzut a se desfășura tn Boli
via, In primăvară, este Otacllio 
Pires Camargo. 0 RIVER PLATE 
a întrecut cu 2—1 (2—0) pe F. C. 
Nantes, meciul făctnd parte din 
programul turneului internațional 
de la Mar del Plata. Pentru în
vingători au marcat Ruggerl (min. 
30) și Alfaro (min. 31), pentru în
vinși. Anzlanl (min. 82). 0 STA
DIONUL „Wembley" va găzdui, tn 
8 august, o partidă omagială, me-

nîtă să sărbătorească aniversarea 
unui secol de la crearea primului 
campionat de fotbal din lume, cei 
englez. O selecționată britanică, 
de care va răspunde Bobby Rob
son, va întîlnl una mondială, al 
cărei antrenor va fi tot un englez, 
Terry Venables, în prezent la F.C. 
Barcelona. Se întreprind demer
suri pentru prezența lui Mara
dona. O PLATINI nu renunță la 
optimism 1 Intr-un moment In 
care Juventus nu pare a fi In cea 
mal bună formă, internaționalul 
francez e sigur că lupta pentru 
titlul de campioană în Italia este 
departe de a se fi încheiat : „Po
ziția de lider e o povară pentru 
Napoli, care suferă tn prezent. 
Nimic‘nu e încă decis șl, pe lingă 
Juventus, nici chiar Verona n-a 
renunțat ! Formația care va câș
tiga campionatul va trebui să de
monstreze că e mai tare decit 
Juve !“. 0 , NAȚIONALA" Irlan
dei, anunțată de Jackie Charlton 
tn vederea tntîlnirll cu Scoția din 
C.E. (Glasgow, 18 februarie), cu
prinde printre alții pe Bonner, 
Stapleton, Aldridge, Houghton, 
Byrne și Brady, zs ITALIA, rezul
tatele etapei a 18-a : Napoli — 
Avellino 3—0, Fiorentina — Bres
cia . 4—3. Juventus — Empoli 3—0, 
Atalanta — Milan 1—2, Verona — 
Roma o—l. Como — Sampdorla 
0—0. Ascoli — Torino 1—1, Inter 
— Udlnese 2—0. Tn clasament. Na
poli 28 p. Inter 26 p. Juventus 
24 p.

9 PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9
ATLETISM a Norveglanca In

grid Kristiansen, recordmană 
mondială la 5 000 m, 10 000 m si 
maraton, campioană europeană la 
3 000 m, a primit trofeul acordat 
celui mal bun sportiv din țările 
nordice în 1986. Tn urma el au 
fost clasați schiorii de--------- -- fond
Gunde> Svan JSuedia) si Marjo 

‘ locul 4Matlkainen (Finlanda) ____  _
revenind fotbalistului danez Mor
ten Olsen. De remarcat că, lau
reat în 1985. Preben Elkjaer-Lar- 
sen (Danemarca) n-a figurat 
printre fruntași 0 La Karlsruhe, 
în cadrul campionatelor indoor 
ale R.F.G. : Ileike Redetzky — 
1,95 la înălțime f, Bernhard Zintl 
— 5,-10 m la prăjină 0 Sovietica 
Marina Jlrova a stabilit cea mal 
bună performantă mondială 
teren acoperit in proba 
7,16 (Volgograd).

reprezentativa țării gazdă a în
trecut cu 25—19 (15—12) pe cea 
a R.F.G., principalele realizatoa
re fiind Budajova șl, respectiv 
Wagner, fiecare cu cite 7 goluri.

RUGBY 0 A început Turneul 
celor 5 Națiuni : Franța — Țara 
Galilor 16—9 (3—9) la Paris, Ir
landa — Anglia 17—0 (9—0) la 
Dublin.

SCRIMA • Desfășurată la Bu
dapesta. actuala ediție a C.C.E. 
la sabie a dat cîstig de cauză 
formației italiene Fiamme d'Oro 
Roma, care a cțepășit în finală, 
cu 9—5, pe Dlnamo Moscova. 
Pentru locurile 3—4 I Iîonved 
Budapesta — Legia Varșovia 8—6.

pe
de 60 m.

BOX e Mark Breland 
a' devenit campion al _____
categoria semimijlocle (versiunea 
W.B.A.), Invingîndu-1 prin k.o. 
tn repriza a 7-a pe fostul dețl- 
nător aj centurii, 
brecht. Gala s-a 
Atlantio City (New

(S.U.A.) 
lumii la

Harold Vol- 
dlsputat la 

Jersey).

HANDBAL 0 Tn
nin de la Cheb

turneul femi-
(Cetoslovacia)

TENIS 0 La Lyon. în sferturi 
de finală, francezul Yannick 
Noah l-a eliminat. 6—2. 6—3. pe 
americanul Blaine Willenbora. ca- 
lificîndu-se pentru semifinale a- 
lăturl de Joakim NystrBm. Kelly 
Jones și Tode Nelson 0 John 
McEnroe șl Tim Mayotte îșl vor 
disouta ultimul act al turneului 
internațional de la Philadelphia. 
El s-au calificat după 5—7. 6—2, 
6—3 cu Amos Mansdorf si. res
pectiv, 6—2. 6—2 cu Milen Srel- 
ber.
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