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Atleții seniori la „naționalele" de sală

ÎNTRECERI DE CALITATE, REZULTATE PROMIȚĂTOARE
• Paula Ivan la 1500 m: cel mai bun rezultat mondial al sezonului!

Finalele Daciadel șl ale Campionatelor Naționale la tir redus

TÎNĂRA GENERAȚIE SE AFIRMĂ

© Sorin Matei a sărit
BACAU. 15 (prin telefon) 

Sala nouă de atletism din Ba
cău a găzduit, la sfirșitul săp- 
tâmînii care s-a încheiat, fi
nalele Campionatelor Naționale 
de atletism ale seniorilor. Am 
fost martorii unei întreceri de 
calitate si ai unui spectacol 
foarte bun, care au răspuns pe 
deplin publicului numeros, a- 
cesta fiind mereu alături de 
atleții fruntași din întreaga ța
ră veniți să se întreacă acum, 
în plin sezon pe teren acope- 

In Cupa României la handbal feminin

MUREȘUL, CHIMISTUL SI TEROM- ’ ...... 9

ÎNVINGĂTOARE ÎN
Duminică dimineață, la Ga

lați, Km. Vilcea Și Zalău s-au 
disputat etape semifinale al« 
Cupei României — contînd si 
pentru Daciada de performan
tă. ediția 1987 — la handbal 
feminin. Au avut loc meciurl- 
le-tur, după cum se știe, în a- 
ceastă fază oele patru formații 
din prima serie si tot atîtea 
din cea secundă joacă meciuri 
duble, pe teren propriu și în 
deplasare. In partida disputa
tă în devans marțea trecută: 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Știința 
Bacău 17—25.

Două dintre divizionarele B
ajunse în semifinale, deși, au 
evoluat pe teren propriu, au 
trebuit să cedeze in fața ad
versarelor din Divizia Â. Du
minica viitoare . gazdele de ieri 
joacă in deplasare: TEROM — 
Textila Zalău. Mureșul — Oțe
lul Galați. Știința Bacău — 
CSM Sf. Gheorghe. Hidroteh
nica — Chimistul.

VICTORII CATEGORICE ÎN PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A
Echipele de lupte libere <Un 

Divizia A au inaugurat, ieri, in 
mai multe localități, edi|ia din 
acest an a competiției republi
cane. Dincolo de alte aspecte, ni 
se pare important faptul că toți 
componenjll lotului reprezentativ 
au fost prezenți in garniturile

STEAUA LA TURAȚIA OBIȘNUITA
BUCUREȘTI. Sala AS Electra 

din Capitală a găzduit întrecerile 
primei etape a Diviziei de lupte 
libere, tn care echipei gazdă l-au 
fost opuse două dintre puterni
cele participante la actuala edi
ție a Campionatului Național : 
steaua, multiplă campioană a 
tării, și CS Tirgoviște, una din
tre participantele la turneul fi
nal de anul trecut. In aceste 
condiții, sportivii echipei gazdă 
șl-au apărat cu tenacitate șan
sele, dar, în final, au fost ne
voi ți să se recunoască Învinși.

Reuniunea a început ou întîlnl- 
rea dintre Steaua șl CS Tirgo
viște. Cu o formație din care au 
tăcut parte majoritatea titulari
lor, echipa militară a ciștigat 
la un scor concludent : 8—2.
Pentru tîrgoviștenl au obținut 
victorii p. Safta (48 kg) șt C. 
Ciuciolu, în țața lui Gh. Nea- 
goe (!), la 57 kg, iar pentru 
steliștl au punctat — majoritatea 
prin tuș — D. Drăghicl, C. Be- 
jenarti, E. Elekeș, M. Ionlță, C. 
Tămăduianu, C. Mărăscu, C. Ra
du și V. Pușcașu.

In cea de a doua partidă, cea 
cu Electra București, Steaua a Mihai FRANCA

O SURPRIZA PLĂCUTĂ : RAPID
Triunghiularul din sala Progre

sul a reunit formațiile Vulcan, 
Rapid și Danubiana, toate din 
Capitală. Aflată pe treapta a 
treia a podiumului de onoare la 
ultimele patru ediții. Vulcan por
nea net favorită in partidele de 
ieri. Numai că Rapid — echipă 
care a străbătut cu destulă difi
cultate „traseul" de anul trecut

2,30 m • Două noi recorduri indoor de junioare
nt. Am consemnat cîteva re
zultate promițătoare, unele din
tre ele stînd chiar sub semnul 
surprizelor pozitive. în primul 
rînd, performanța Paulei Ivan 
care. în cursa de 1500 m, a 
realizat cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului — 4:06,20. 
apoi cei 2,30 m trecuți de să
ritorul în înălțime Sorin Ma
tei, precum și recordul națio
nal egalat (8,03) de Mihaela 
Pogăceanu la 60 mg. Au mai 
fost stabilite și două noi recor-

MECIURILE-TUR
OȚELUL GALAȚI — MURE

ȘUL IMATEX TG. MUREȘ 
25—31 (14—17). Calificată pen
tru prima oară într-o fază su
perioară a unei competiții de 
interes major — turneul final 
de performantă al Daciadel si 
semifinalele Cupei României 
—, divizionara B Oțelul Galați 
a dat o replică viguroasă par
tenerei ei aparținînd primului 
eșalon valoric (locul II in cla
sament). Mureșul IMATEX Tg. 
Mureș. In Sala sporturilor au 
venit peste 2 000 de spectatori, 
si ei nu au avut ce regreta 
intrucît formația lor favorită, 
deși a pierdut, a avut 
lutie foarte frumoasă, 
fiind și numărul mare 
luri înscrise.

Confirmînd calculele 
mureseneele au ciștigat 
plin meritat această

o evo- 
dovadă 
de go- 

hîrtiei. 
ne de- 

dispută.

(Continuare în pag 2-3)

DE LUPTE LIBERE
lor, avlnd astfel un prim prilej 
de verificare a stadiului pregă
tirii lor in vederea marilor iritre- 

eeri pe eare le au in acest an.

ciștigat toate meciurile (10— 0), 
singurii care au luptat toate cele 
șase minute regulamentare fiind 
D. Drăghlcl șl C. Radu (ambii 
concurînd la categorii superioa
re de greutate).

Ultima înttlnire, cea dintre 
Electra șl CS Tirgoviște, se a- 
nunța mult mai echilibrată. Șt 
așa cum începuse partida, se 
părea că așa se va menține pînă 
la capăt. După primele cinci ca
tegorii, oaspeții conduceau eu 
3—2, prin punctele realizate de 
P. Safta, C. Ciuciolu șl V. Bun- 
gete, iar bucureștenll cîștlgaseră 
prin V. Minescu șl T. Vlad. Mal 
bine pregătiți din punct de ve
dere tehnic, tîrgoviștenil au cîș- 
tlgat tn continuare toate întîl- 
nirlle, obțlntnd victoria la un 
scor mai puțin previzibil : 8—2. 
La acest succes șl-au mal adus 
contribuția, tn ordinea categorii
lor, V. Petre, A. Cuculea, C. 
Tănase, A. Panalt șl D. Vlădes- 
cu. Bune arbitrajele prestate de 
M. Filip (Iași) Fi. Nistor (Con
stanța) șl C. Constantin (Plo
iești) .

— a făcut însemnate achiziții : 
Florinei Ionlță șl Daniel Ionlță, 
de la Steaua, Marcel Trvjșcă șl 
Ionel Baclu, ' ' — —
vlște șl 
Vulcan.
au fost 
blemel" 
meni că 
deosebit 

de la C S Tîrgo- 
Sandu Trocea de la,.. 
Astfel, dlntr-im condei 
schimbate „datele pro- 

șl n-a mai mirat pe ni
ls capătul unor partide 
de disputate multipla

duri de sală ale junioarelor : 
Mirela Belu — 6,35 m la lun
gime și Doina Ilomneac — 
4:19,18 la 1500 m.

Rezultate tehnice : FEMININ — 
greutate: 1. Llvia Meheș (C.S.M.U. 
Craiova) 19,28 m, 2. Simona An- 
drușcă (C.S.M. Suceava) 18,73 m,
3. Jana Căpățlnă (Dinamo) 16.64 
m ; 400 m : 1. Iolanda Oanță
(Rapid) 52,47, 2. NIcoleta Căru- 
țasu (Dinamo) 54,40, 3. Daniela 
Pleșcan (C. S. Brăila) 56,48 ; 60 ' 
mg : 1. Mihaela Pogăceanu (Ra
pid) 8,03, 2. Liliana Năstase
(C.S.U. Galați) 8,17, 3. Ilona Du- 
mitrașcu (Rapid) 8,49 ; 1 500 m :
1. Paula Ivan (Olimpia) 4:06,20,
2. Iulia Beșliu (St. C.F.R. Bacău) 
4:12,18, 3. Margareta Ghile (Ar
mătura Zalău) 4:15.93 : lungime :
1. Vali Ionescu (Rapid) 6.89 m.
2. Marieta Ilcu (Metalul Hune
doara) 6,30 m, 3. Carmen Strbu 
(Dinamo) 6.68 m ; înălțime : 1. 
Alina Astafei (Steaua) 1,37 m, 2. 
Gabriela Mihalcea (Poli Iași) 1,87 
m, 3. Monica Matei (Victoria 
Buc.) 1,81 m : ștafeta 4X1 tur :
1. Rapid (Lazăr, Popa, Constan- 
tinescu, Oanță) 1:34.89, 2. C. S. 
Brăila 1 :37,66. 3. Metalul Buc.
1:40,17 : MASCULIN — greutate : 
1. M. Andmșcă (C.S.M. Suceava) 
18.90 m. 2. S. Tlrlchtță (Met.

Romeo VILARA

(Continuare în pațj. 2-3)

„CUPA U1NAN0 BRAȘOV’

LA DIATLON

PREDEAL, 15 (prin telefon). 
Duminică vremea nu a mai 
fost darnică cu participanții la 
„Cupa Dinamo Brașov” la 
biatlon. Pe traseele din Valea 
Rîșnoavei o ploaie măruntă, 
de toamnă, a început să cadă 
chiar la ora startului în cursa 
de ștafetă 4X7.5 km., tăcind

medaliată s-a văzui nevoita să 
se mulțumească cu un rezultat 
de egalitate : 5—5. De altfel, a- 
preciatul antrenor principal al 
formației Vulcan, Iile Chirilă, a- 
vea să ne spună — eu vădită

Costin CHIRIAC

neconvingător

CANOTAJUL MASCULIN LA ORA MAXIMEI EXIGENȚE
Anul 1936 nu a fost un an fast pentru cano

tajul masculin. După un „aur" (2 f.c.) și un 
„argint" (2+1) la J.O. de la Los Angeles — 
1984, urmat de un „argint" (2+1) la Campio
natul Mondial de la Hazewinkel — 1985, cel 
mai bun rezultat al lui 1986 (C.M. de la Nottin
gham) n-a fost decît un loc 4 pentru ambarca
țiunea ramerilor Dimitrie Popescu și Vasile To- 
moiagă — după cum se observă, tandemul cel 
mai constant valoric, rămas, totuși, în preajma 
podiumului de premiere. Cît despre celălalt du
blu, Toma Vaier — Petru Iosub, el n-a putut 
ține pasul cu propria sa celebritate, campionii 
olimpici nemaiputînd confirma, plata infatuării 
și a lipsei de exigență în pregătire (cu strokul 
Vaier, în „rol principal", după cum reiese din 
surse ale federației) fiind un loc 10 la Haze
winkel și un loc 8 la Nottingham, depășiți, în 
ambele cazuri, și de adversari învinși fără drept 
de apel, la Los Angeles.

Un sezon (1986) fără medalii este un sezon 
infructuos, o scadență, la urma urmei, a unor

stări de fapt care nu puteau decit să margina- 
lizeze performanța in canotajul masculin : bază 
de selecție săracă, ambarcațiuni de calitate ne
corespunzătoare, slaba preocupare a cluburilor 
în depistarea șl creșterea elementelor de va
loare. La adăpostul „compensației" oferite de 
succesele repetate ale fetelor, canotajul mas
culin s-a complăcut în pasivitate, învins șl de 
dezavantajul obiectiv al incertitudinii în evolu
ția fiziologică, căci dacă o sportivă își poate 
dovedi maturitatea la 17 ani, un sportiv cu 
date antropometrice bune la aceeași vîrstă, poa
te dezamăgi la 22 de ani (pragul ideal în per
formanța băieților) după un traseu de 5 sezoa
ne, imprevizibil. „Coacerea” anevoioasă și greu 
de anticipat a băieților a impus chiar o cate
gorie aparte (19—21 de ani), așa-zisă „inter
mediară", cu campionat separat, la nivel na
țional, un fel de zonă de așteptare a unor cana.

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2-3)

La poligonul acoperit Dina
mo din Capitală s-au desfășu
rat finalele Daciadei și ale 
Campionatelor Naționale la tir 
pentru arme cu aer compri
mat ale seniorilor. Probele de 
pistol de la 10 metri (de care 
ne ocupăm în numărul de as
tăzi, urmlnd ca probele de 
pușcă să aibă un spațiu aparte 
în ziarul de marți) au avut. In 
general, o desfășurare intere
santă, fiind punctate chiar de 
unele rezultate relativ ridica
te. La acest capitol ar fi de 
menționat, în primul rînd, 
trio-ul componenților lotului de 
juniori (Sarkozi sl Nistw tr> 
prim-plan), al cărui rezultat 
total (valabil In proba pe echi
pe), le-ar putea aduce. In e- 
ventualitatea repetării la Cam
pionatele Europene de la Bra
tislava (28 februarie — 2 mar
tie), o medalie.

Proba seniorilor a revenit lui 
Liviu Stan, care-și datorează 
succesul celor 580 de puncte 
obținute în concursul propriu- 
zis, cu 4 mai multe declt Sorin 

In timpul lor liber, copiii din orașul Sf. Gheorghe pot fi intilniti 
frecvent la concursurile de sâniuș. Ca șl In imaginea de fați, 

realizată de fotoreporterul nostru Aurel D. NEAGU

DISPUTĂ ECHILIBRATĂ 
ÎN CURSA DE ȘTAFETĂ

ca zăpada să devină moale, 
grea, jar alunecarea oe schi
uri dificilă.

Cu toate acestea proba ® 
fost extrem de interesantă si 
a ținut încordată atenția asis- 
tenței pînă la ultima trecere 
prin poligon a componenților 
principalelor echipe candidate 
la locul întîic România I «i 
R.D. Germană.

La prima apariție in poligon 
sportivii din schimbul 1 al ce
lor 9 ștafete prezente la start 
au sosit -destul de grupați. Ti- 
nărul Gheorghe Vasile (Româ
nia II) a tras precis sl repede 
șl a pornit primul, urmat de 
Andreas Heiman (R.D. Germa
nă) si Sorin Popa (România I). 
Cehoslovacul Vladimir Pospi- 
chal a ratat o țintă, a făcut 
un tur de penalizare, iar co
legii săi de întrecere erau... 
departe. La a doua trecere In 
poligon sportivii din echipele 
României I șl R.D. Germane 
au tras fără greșeală, în timp (Continuare în pag. 2-3)(Continuare în pap. a 4-a)

După un sezon

Paul IOVAN

Babii. Diferența n-a mai putut 
fi recuperată de urmăritor în 
finala competiției, chiar dacă 
scorul i-a fost favorabil lui 
Babii cu 99,8 p la 98,2 p. Cum 
doi tineri, Tiberiu Sarkozi și 
Vasile Nistor, au reușit cele 
mai bune finale (101,1 și, res
pectiv, 100,8 p), se cuvine să 
atragem atenția încă o date că 
Sorin Babii, această mare spe
ranță a tirului nostru, trebuie 
să facă pregătiri mai eficiente 
pentru a încheia finalele con
cursurilor cu punctaje supe
rioare. Cu atît mai mult, cu 
cît și la C.M. de la Suhl, din 
toamna anului trecut, s-a fă
cut simțiță aceeași deficiență 
psihică In cazul tînărului per
former.

O spectaculoasă răsturnare a 
reușit Anișoara Matei, în pro
ba de pistol a fetelor : condu
să cu 3 puncte în proba pro- 
priu-zisă, ea a reușit cel mal

Radu TiMOFTE

(Continuare în pag. 2-3) ~ 

mai 
fi

ori

oe Gh. Vasile a făcut o turâ 
de penalizare. Heiman si Popa 
au predat ștafeta în această 
ordine lui Michael Lonschmidt 
șt respectiv, Vasile Todașcă, 
care s-au desprins de urmări
tori. Lonschmidt a greșit un 
cartuș, a făcut o tură de pe
nalizare, tn timp ce Todașci 
a tras precis și a pornit Ime
diat după adversarul său. La 
„picioare” ambii au tras fără 
greșeală, dar alergarea 
bună a lui Lonschmidt a 
cut ca acesta să predea 
mul ștafeta colegului său de 
echipă Ștefan Hauswald, ia» 
de la noi. a pornit în urma 
sa Imre Lestyan. Acesta • 
avut o prestație dintre cela 
mai bune In poligon (zero tu
re penalizare), la fel ca și ad
versarul său. iar printr-un e- 
fort lăudabil, în ciuda alune-



La 54 de ani de la marile lupte revoluționare 
din ianuarie-februarie 1933

I.M.M.R. B0CUREȘT1-TRIAJ ÎȘI ONORtHĂ
TRAOIjlA SPORTIVĂ MUNCITOREASCĂ

Cine răsfoiește colecțiile pu
blicațiilor sportive care apăreau 
cu patru decenii în urmă sau 
face apel la memoria primilor 
membri ai asociației sportive 
a întreprinderii Mecanice dt 
Material Rulant Bucuresti- 
Triaj — multi dintre ei ata- 
sati încă de culorile acestei 
prestigioase organizații sporti
ve-'3^ va află cit de adinei ră
dăcini are în tradiția sportu
lui muncitoresc de la noi a- 
ceastă asociație. Prin pasiunea 
unor muncitori. tehnicieni și 
ingineri care lucrează la IMMR, 
tradiția a fost preluată, confe- 
rindu-i-se ta zilele noastre, o 
nouă strălucire, prin fapte de 
muncă și sport.

Așa i-am aflat pe maiștrii 
Ion Popcscu (canotor) și Nico- 
lae Cernea (fotbalist în Divizia 
B). pe sudorul Constantin Don- 
ciu sau pe tehnicianul Ion Albu 
(de asemenea jucători de fot
bal). pe inginerii Stefan Ni- 
colescu (boxer) și Georgică 
Gîrjabu (rugbyst) — toti oa
meni de bază ai uzinei. Si 
nu poate să mire pe nimeni 
atîtea nume de foști sportivi, 
de vreme ce însuși directorul 
uzinei. Petre Udrea. a prac
ticat iocul cu balonul rotund, 
pe care si acum îl iubește 
foarte mult. Cumpătat la vorbă, 
ne spune cu satisfacție că cele 
trei secții ale uzinei (vagoane, 
fabricație si mecano-energetică) 
si-au îndeplinit planul, că oa
menii sînt obișnuit! cu munca, 
dar că si sportul este o altă 
mare dragoste a lor.

Sigur, echipa de fotbal * este 
în prim-planul atenției. Proas
păt promovată in Divizia C. are 
la cîrmă un tandem cunoscut. 
Marian Crăciun — Dumitriu IV 
(fostul internațional A), care

CANOTAJUL MASCULIN LA
(Urmare din pag. 1) 

teri prea puternici pentru a 
se întrece cu juniorii și prea 
fragezi pentru a se confrunta 
cu consacrații. Există o sin
gură soluție, în aceste condi
ții, pentru evitarea, la selec
ție, a.... semnării unor cecuri 
fără acoperire : găsirea din 
start a elementelor dotate ex
cepțional, care să excludă 
orice surpriză de viitor. O dată 
depistate, ’toată preocuparea 
s-ar transfera în procesul de 
învățare. Operația presupune 
investigații migăloase și neîn
trerupte (datoria cluburilor la 
acest capitol este foarte mare) 
dar nici o dată rămase fără 
răsplată, exemplele (din păca- 
te, izolate) ale lui Constantin 
Airoaici (Steaua) — medaliat 
cu bronz la C.M. din 1982, 
„gata făcut" de 1,95 m și 95 
kg în momentul selecției — 
sau Mihai Alupei (Dinamo) — 
component al actualului lot 
național, recrutat la 1,98 m și 
105 kg — fiind grăitoare.

CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

lotul lor fiind valoros. In aoest 
context, ni se pare cel puțin 
inoportună (pentru a nu o 

numi altfel) comportarea jucă
toarei Esztera Laszlo (Mure
șul) care, în min. 27 al meciu
lui. a fost descalificată de cei 
doi arbitri pentru atitudine 
necuviincioasă.

Au înscris: Antonescu 7, Stan 
5. Calmuc 4, Oprea 3, Iovan 
2, Stoica 2, Ungureanu 1, Os- 
tache 1 — pentru Otelul; 
Laszlo 8. Stroia 7, Moszi 4,

I.T.H.R. BUCUREȘTI ANUNȚĂ
întreprinderea de 

TURISM, HOTELURI ȘI 
RESTAURANTE BUCU
REȘTI, organizează în zile
le de 7—8 martie, la Sina
ia și Predeal. Balul femeii.

Plecarea din București 
va avea loc în ziua de 7 
martie, la ora 11, din A- 
leea Marii Adunări Națio
nale. Cazarea va fi asigu
rată la hotelurile „Interna
țional" și „Caraiman" din 
Sinaia sau „Orizont" și 
„Cioplea" din Predeal.

Cina festivă, din 6eara 

vizează, deocamdată, menține
rea între primele 5. Nu trebuie 
omis nici faptul că de in-
stnrirea echipelor de copii si 
iuniori se ocupă alti doi foști 
jucători. Nicolae Constantin si 
Cornel Jurcă. Iar actuala cola
borare cu... vecinii de peste 
gard. Sportul Studențesc, va da 
roadele dorite, de care este 
convins si Constantin Bortea.
președintele secției de fotbaL

La această cunoscută unitate 
feroviară, IMMR Bucuresti- 
Triaj. nu numai fotbalul este 
La el acasă, ci si oină (care 
are ca antrenor un maestru al 
sportului, pe Constantin Dinu), 
tenisul de masă si popicele, 
apoi șahul, mai ales șahul, 
„iucat" la nivelul tuturor sec
țiilor șl atelierelor, de echipă 
ocuptadu-se chiar inginerul-sef 
al uzinei. Stefan Catrina.

Desigur. asociația sportivă 
(președinte. Nicolae Tudose) se 
mtadrește sl cu acțiunile tu
ristice. de la sfîrsit de săptă- 
mînă — mult așteptate de ma
rea majoritate a angaiatilor. 
care beneficiază de sfaturile 
„tehnice" ale analistului Mihai 
Vasile, alpinist pasionat —.
precum si cu diversele între
ceri între secții 
Petre Nicolae). 
primind „Cupa

(organizator, 
câștigătoarele 
ceferistului",

transmisibilă. De asemenea, si 
cu o brigadă artistică, din care 
se detașează formația de dan
suri populare. Si. nu în ulti
mul rfnd. se mîndresc cu baza 
sportivă (administrator. Ale
xandru Dumitru), care dispune 
de un teren de fotbal gazonat 
(cu tribune acoperite), de o 
sală de sah si de club, cu po- 
nicărle ri două mese de tenis de masă.

Doina STANESCU

ORA MAXIMEI EXIGENȚE
Dovedit ca necompetitiv, lo

tul național 1986 a suferit o 
amplă remaniere. Noii antre
nori, Dan Toma și Eugen 
Unguritu, n-au menținut din 
efectivul vechi decît pe ruti- 
nații Dimîtrie Popescu (Stea
ua) și Vasile Tomoiagă (Di
namo). Sarcina lor (și a cîr- 
maciului Florin Micu, de la 
Steaua, provenit din juniorii 
lui „Triumf") va fi consolida
rea unei ambarcații „mici" (2 
f.c., 2 v., 2+1) cu obiectiv,
obținerea de medalii, la Jocu
rile Mondiale Universitare și 
Campionatele Mondiale. Peste 
ce „s-a șters cu buretele" au 
apărut 10 canotori de pers
pectivă, proveniți din ultimele 
trei generații de juniori. Nu
mele lor : Ștefan Vitai, Marius 
Curelea, Vasile Măstăcan, Dă- 
nuț Dobre, Ion Tănase (Stea
ua), Mihai Alupei, Valentin 
Robu, Adrian Zamfir, Nicolae 
Țuga (Dinamo), Lucian Olah 
(Politehnica Timișoara). Cu 
toții se încadrează în tiparul 
mondial („în jur de 2 metri, 
ta jur de 100 kilograme"), fiind

Bărbat 4, Hegeduș 3, Florea 3. 
Biro 2 — pentru Mureșul. Au 
arbitrat T. Curelea și I. Pău- 
nescu (București).

CHIMISTUL RM. V1LCEA 
— HIDROTEHNICA CON
STANȚA 20—14 (13—6). Dacă 
gazdele nu ar f; slăbit ritmul 
în ultimele minute ale jocului, 
diferența putea fi mai mare, 
întrucît Chimistul a jucat foar
te bine. Au înscris: Verigeanu 
11, Romete 4, M. Petre 3, Pes- 
trea 1. Torok 1. respectiv Ca- 
zacu 6, Pîrîianu 3, Mihăilescu 
2, E. Carapetru 1, L. Carapetru 

zilei de 7 martie, va avea 
loc la restaurantele „Inter
național" și „Cioplea". In 
program sînt prevăzute 
concursuri cu premii, tom
bolă, diferite surprize.

în ziua de 8 martie, pro
gramul va fi facultativ: 
fie o ascensiune cu teleca- 
bina, fie drumeții la caba
nele ~ din împrejurimi. Du
pă dejun, înapoierea în 
Capitală.

Informații suplimentare 
și înscrieri la toate agen
țiile I.T.H.R. București.

CONCURSURILE DE PE PlRTIA
DIN SINAIA VOR FI REPROGRAMATE

Deoarece plrtia de la Sinaia 
a devenit impracticabilă din 
cauza temperaturii ridicate, 
concursurile de bob și sanie 
care trebuiau să aibă loc aici 
vor fi reprogramate.

■ ■ sEszezrmmnrr’tti:.'’-’'?. - —

CAMPIONATELE DE TIR
. (Urmare din pc^. 1) 

bun punctaj al finalei (99,4 p) 
și a cucerit titlul de campioa
nă, devansînd-o pe lidera cla
samentului intermediar, Ana 
Buțu (doar 93,3 p, ceea ce în
seamnă în cazul acesteia din 
urmă un psihic labil). Rețin 
atenția și cele 99,1 p din fi
nală ale Danielei Dumitrașcu, 
dar, din păcate, totalul din pri
mele 40 de alice a fost slab...

REZULTATE TEHNICE, pis
tol 10 m, masculin : 1. L. STAN 
(STEAUA) 678,2 (580+98,2) p; 
2. S. Babii (Steaua) 675,8 (576+ 
99,8) p; 3. T. Sarkozi (UT Arad) 
674,1 (573+101,1) p; 4. V. Nis
ter (Letea) 672,8 (572+100,8) p; 
5. O. Vișan (Dinamo) 670,3 
(574+96,3) p ; 6. I. Petru (Olim
pia) 669,1 (571 + 98,1) p; 7. Gh. 
Pop (UT Arad) 668,6 (571+97,6) 
p ; 8. L. Ionașcu (Steaua) 665,2 
(574+91,2 p) ; feminin : 1. ANI- 
ȘOARA MATEI (OLIMPIA) 
476,4 (377+99,4) p ; 2. Ana Buțu 
(Dinamo) 473,3 (380 + 93,3) p; 3. 
Elena Taciuc (Steaua) 472,9 
(379+93,9) p ; 4. Simona Ștefan 
(Steaua) 471,6 (375 + 96.6) p ; 5. 
Daniela Dumitrașcu (CS Tele
orman) 471,1 (372+99,1) p ; 6. 
Maria Haba (CSU Brașov) 469,2 
(374+45,2) p ; 7. Maria Cio- 
banu (CSU Brașov) 466,5 (377+ 
89,5) p ; 8. Camelia Tudor (Di
namo) 465,5 (372+ 93,5) p ; echi
pe, masculin : 1. STEAUA 1721 
p, 2. Letea Bacău 1701 p, 3, 
UT Arad 1700 p ; feminin : 1. 
STEAUA 1117 p, 2. Dinamo 1112 
p, 3. CSU Brașov 1112 p.

cooptați la lot după o com
plexă testare medicală și după 
pretențioase probe de control 
pe uscat și pe apă (care se 
vor prelungi pîriă în luna mai, 
cînd componența lotului se va 
socoti definitiv încheiată). Ei 
sînt mai mult oamenii de 
mîine decît oamenii de azi ai 
canotajului nostru, căci mi
siunea lor va fi propulsarea, 
pînă în 1990, a canotajului mas
culin românesc între primele 
6 națiuni ale lumii (din cele 
aproximativ 40 care populează 
pistele de apă ale marilor con
cursuri internaționale, cifră 
de două ori mai mare decît 
în cazul fetelor). Prima lor 
încercare majoră, J.M. Univer
sitare de la Zagreb, unde sînt 
așteptați pe podiumul de pre
miere.

In plan general, federația 
de specialitate a hotărît să in- 
terpună încă un filtru de exi
gență la nivelul cluburilor și, 
asociațiilor, astfel ca după 15 
aprilie, cel puțin 75 la sută 
din efectivele sportivilor legi
timați să se încadreze în ulti
mele haremuri somatice ale 
F.R.C.Y.

1, Motoșcă 1. Au arbitrat M. 
Marin — Șt. Șcrban (Bucu
rești). D. ROȘIANU-coresp.

TEXTILA ZALAU — TEROM 
IAȘI 26—34 (12—14). In prime
le 40 de minute jocul a fost 
echilibrat, divizionara B din 
localitate reușind egalarea în 
min. 33: 14—14. pentru ca doar 
cîteva minute mai tîrziu să 
conducă: 17—14. Mai experi
mentate, cu un final fără gre
șeli. ieșencele (Divizia A) se 
impun și cîstigă pe merit. Au 
înscris: Suhai 10. Mosor 6, 
Popan 3, Fiastru 3, Cenan 2, 
Mican 2, respectiv Cosma 7, 
Alexescu 7, Nisipeanu 6, Hai- 
dău 4. CovaUuc 3, Horga 3, 
Duca 3, Chelaru 1. Au arbitrat 
Gh. Șandor (Oradea) si N. 
Iancu (Buzău).

N. DANCIU-coresp.

CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 15 FEBRUARIE 1987

1. Arezzo — Cesena x
2. Bologna — Campobasso x
3. Cremonese — Catania x
4. Lanerossl — Cagliari 2
5. Lecce — Modena 1
6. Messina — Lazio (pauză) 1
7. Messina — Lazio (final) 1
8. Parma — Bari 1
9. Pescara — Genoa (pauză) 1

10. Pescara — Genoa (final) 1
11. Pisa — Taranto 1
12. Sambenedettese — Trlestina

(pauză) 1
13. sambenedettese — Triestina

(final) 1

In Diviziile A de baschet
Rezultate înregistrate sim- 

bătă și duminică, în cadrul 
Campionatelor Naționale de 
baschet: •

MASCULIN, GRUPA 1-6
ICED CSȘ 4 BUCUREȘTI — 

DINAMO ORADEA 2—0 : 106— 
92 (49—48) și 83—71 (40—29).
Victorii destul de clare ale 
bucureștenilor, dar după par
tide cu desfășurări diferite. In 
prima zi, întrecerea a fost 
permanent spectaculoasă, dar 
echilibrată numai pînă în min. 
22, după care ICED, avînd în 
teren „5“-ul format din Pogo- 
naru — C. loan — Popa — Pă
sărică și Tzaehis (care a înscris 
în această perioadă hotărîtoare 
18 puncte) s-a distanțat de la 
53—51 la 92—72 (min. 34). Des
prinderea s-a datorat bunei e- 
voluții a echipei ICED, dar și 
numeroaselor ratări ale oră- 
denilor, multe din situații foar
te favorabile. In general, me
ciul a plăcut prin ritmul rapid 
al acțiunilor și prin unele fru
moase execuții tehnice. A doua 
zi, elevii lui D. Berceanu și. 
S. Rotaru au zburdat în fața 
unor adversari care păreau 
dezinteresați de rezultat (min. 
33 : 75—46!), dar care, văzînd 
că scorul a luat proporții umi
litoare, s-au apărat mai agre
siv, s-au și repliat, iar ca ur
mare diferența a scăzut simți
tor, într-o oarecare măsură și 
pentru că bucureștenii au jucat 
prea dezinvolt, văzîndu-se cu 
„sacii în căruță". Au înscris : 
Păsărică 13+5, Popa 18+10, 
Mihalcea 8+10, C. loan 21+2, 
Mădîrjac 3+6, Tzaehis 20+16, 
Ciocan 0 + 5, Grădișteanu 7+7, 
Pogonaru 16+22 pentru învin
gători, respectiv Pascu 4 + 0, 
Kosa 6+9, Fodor 0+4, Flaun- 
dra 19+9, Rădulescu 16+26, 
Antochi 9+9, Nicoară 0+2. 
Costin 24+0, Cristea 14 + 12. Ar
bitrajele — bune — au fost 
Prestate de cuplurile FI. Balo- 
șescu — M. Oprea și I. Anto
nescu — FI. Balosescu. (D. 
STANCULESCU).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 112 
—83 (50—41) și 108—70 (51—33). 
Dinamoviștii s-au impus din 
nou fără probleme, în fața 
unor parteneri de întrecere 
care au opus o rezistență ceva 
mai_ dîrză doar la începutul 
fiecărei prime reprize. Ca de 
obicei, Dan Niculescu a făcut 
demonstrații de putere de luptă 
și virtuozitate, iar M. Marina- 
che a confirmat forma sportivă 
remarcabilă difi ultima vreme. 
Au înscris : Niculescu 31+36. 
Vinereanu 17+10, Hălmăgeanu 
0+4. Toader 0+4, Vasilică 4+ 
16, Bărbulescu 10 + 0, Ionescu 
8+7, Iacob 0+8, Ivanov 0+5, 
Uglai 6+0, David 23+8, V. 
Constantin 13+10 pentru Di- 
riamo, respectiv G. Mihai 6+ 
10, Marinache 12+8, Popovici 
10+4, M. Dumitru 16+21, Ghiță 
15+5, Gh. Dumitru 4+2, Sipoș 
9+10, Sucîu 0+4, L. Popescu 
0+2, Bănică 11 + 4. Arbitri : Z.

......... . --------------

DISPUTĂ ECHILIBRATA ÎN CURSA DE ȘTAFETĂ
(Urmare din pag. 1)

cării dificile. a reînregistrat 
un timp bun la fond, care a 
făcut ca în ultimul schimb 
Mihai Rădulescu să se afle 
destul de aproape de Ralf 
Gothel (R.D.G.). La prima lor 
trecere prin poligon ambii .au 
tras repede și precis, dar 
Gothel, .mai buh alergător, 
s-a distantat la 30 de secunde. 
La a doua tragere în poligon 
Gothel a ratat o țintă, a fă
cut un tur de penalizare. în 
timp ce Rădulescu a fost ex
trem de expeditiv și decis, 
pornind la doar cîteva secun
de în urmărirea partenerului 
său de cursă. Pregătirea mai 
bună lă fond a lui Gothel a 
făcut ca echipa sa să obțină

ATLEȚII SENIORI LA „NAȚIONALELE* * * * * * * * * * 43 44 DE SALĂ

Buc.) 18,12 m, 3. V. Savu (Met.
Buc.) 17,56 m ; prăjină : 1. R.
Stănescu (Steaua) 5,00 m, 2. R.
Enescu (Steaua) 4,80 m, 3. D. Bog-

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI:
1.371.304 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA MULTIPLA PRONOEX-
PRES DIN 15 FEBRUARIE 1987

FAZA I. Extragerea 1: 29 1 39
43 27 36; extragerea a II-a 6 12
44 20 22 35. FAZA a II-a. Extra
gerea a IlI-a: 5 32 2 19 39 28; 
extragerea a IV-a: 36 16 29 25 23 
26; extragerea a V-a: 22 44 12
11 24 6; extragerea a Vl-a: 26 
42 40 27 34 39; extragerea a vn-a: 
4 10 22 15 9 41; extragerea a 
VIII-a: 29 43 14 45 37 44.

Fond total deciștiguri: 1.856.183 
lei.

(Urmare din pag. 1)

CAMPIOANELE AU OBȚINUI
Raduly — N. Ioncscu și I. Bre- I 
za — M. Oprea, (Nicoleta AL- 1 
DEA). <

FARUL CONSTANȚA — 
STEAUA 0—2 : 83—108 (34—69) 
și 79—107 (37—60). Ambele par- i 
tide au fost dominate de cam
pioni. Au înscris : Băiceanu 
28 + 0, Tecău 12+29. Moldovea- 
nu 10+8, Spînu 13+6, Mănăilă 
6+0, Logofătu 8+6, I'ucă 6+25, 
L. Cernat 0+3, Gheorghiu 
0+2 pentru gazde, respec
tiv Ermurache 31 + 18, Că- 
pușan 18+4, Brănișteanu 17+ 
23, Opșitaru 15 + 15, Netolițchi 
9+14, Ărdeleanu 8+10, V. loan 
8+0, Cristescu 2+10, Chirie 0 + 
6, Keisenbuchler 0 + 3, Panai- 
tescu 0+4. Arbitri : D. Crăciun 
și R. Stănciulescu. (Cornel 
POPA — coresp.).

GRUPA 7-12

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA SPORTUL
STUDENȚESC BUCUREȘTI
1— 1 : 91—94 (49—37) și 91—89 
(57—47). Două meciuri cu des
fășurări asemănătoare, echili
brate, cu finaluri captivante, 
dar cu... cîștigătoare diferite. 
Sîmbătă, Constantinescu și D. 
Dăian au avut o contribuție 
hotărîtoare în obținerea victo
riei de către studenți, care au 
profitat și de o surprinzătoare 
cădere a adversarilor, în ulti
mele minute. Duminică, Zdren- 
ghea (cu o evoluție foarte bu
nă, printre altele el a fructi
ficat 9 aruncări de 3 puncte!), 
Șarlă și Scarlat au dus greul 
întîlnirii, cîștigată de Academia 
Militară datorită ușoarei des
prinderi din min. 34 (scor 81— 
74), după care baschetbaliștii 
de la Politehnica nu au mai 
putut decît să reducă din han
dicap, fără însă a reuși să răs
toarne rezultatul. Coșgeteri : 
Zdrenghea 22+31, Șarlă 14+25. 
Scarlat 27+15 de la Academia 
Militară, respectiv Constanti- 
nescu 27+29, D. Dăian 24+27, 
Petrof 19+0 (!). Au arbitrat 
bine : L Antonescu — V. ciu
ciulete și Z. Raduly — M. O- 
prea. (Nicoleta ALDEA).

POLITEHNICA CSȘ UNIREA 
IAȘI — RAMIRA BAIA MARE
2— 0 : 94—66 (46—31) și 76—74 
(38—40). Coșgeteri : Măgurean 
14+22, Boișteanu 27 + 4, Moscalii 
24+26 de la gazde, respectiv 
Mara 15+18. Natzer 12+8, Flo
rea 16+1. (Alexandru NOUR — 
coresp.).

CSU BALANȚA SIBIU — 
UNIVERSITATEA CSȘ VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA 2—0: 
94—76 (60—40) și 106—93 (51— 
39). Coșgeteri: Gh. Dăian 25 + 
26, Palhegy 9+26, Bretz 19+17 
de la gazde, respectiv Crăciun 
21+18, Hnat 23+17, Pulbere 
8+22. Arbitri : N. Constanti
nescu și V. Ilin. (Ilie IONESCU 
— coresp.).

FEMîNîN, GRUPA 1-6
CHIMISTUL CSȘ RM VTL- 

CEA — VOINȚA CSȘ 2 BUCU
REȘTI 1—1 : 76—75 (36—32) și

victoria, în timp ce formația 
noastră a trebuit să se mulțu
mească cu locul secund, după 
o dispută de toată frumusețea 
Si în care evoluțiile sportivilor 
noștrî ne lasă să Întrevedem 
o comportare mai bună la vi
itoarele întreceri internațio
nale.

Rezultate tehnice: Ștafeta 
4X7,5 km.: 1. R.D. Germană 
(Heiman. Lonschmidt, Haus- 
wald, Gothel) — 1 h. 37:28 (2 
ture penalizare), 2. România I 
(Popa, Todașcă, Lestyen, Ră
dulescu) — lh38:10 (0). 3. Ce
hoslovacia (Pospichal, Arlt, 
Petrasek, Plestil) — lh40:13
(3). 4. România II — lh.44:12 
(3), 5. ASA I — lh.48:13(1), «. 
Steagul Roșu Brașov — 
lh.51:16 (5).

dan (C.S.Ș. 5 Rapid) 4,40 m ;
400 m : 1. M. Rădos (Dinamo)
49,48, 2. C. Simon (Constr. A-
rad) 50,24, 3. I. Tonescu (Dina
mo) 50,74 ; triplu salt : 1. M. Ene 
(Farul C-ța) 16,71 m, 2. M. Bran 
(St. C.F.R. Bacău) 16,52 m, 3. D. 
Ciobanu (Dinamo) 16,36 m ; 60
m : 1. FI. Florea (Constr. Arad) 
6,86, 2. G. Văidean (Minerul C. 
Lung Muscel) 6,87, 3. I. Schromm 
(Rapid) 6,90 ; 1 500 m : 1. M. Po- 
mohagi (Steaua) 3:51,92, 2. I.
Lemnaru (C. S. Sătesc Ilfov) 
3:52,30, 3. C. Mereuță (Poli Iași) 
3:52,42 ; înălțime : L S. Matei 
(C.S.M.U .Craiova) 2,30, 2—3. C. 
MiJîfaru și E. Popescu (ambii 
Steaua) 2,24 m ; lungime : 1. M. 
Bran 7,54 m, 2. T. Szabo (Steaua) 
7,47 m, 3. M. Visarion (Dinamo) 
7,41 m ; ștafeta 4X1 tur : 1. Con
structorul Arad (Florea, Sandu, 
Margău, Suclu) 1:26»23, 2. Voința 
Buc. 1:28,T1, 3. C. S. Brăila 1:30,56.
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FRUMUSEȚE□
Se apropie cu pași mâții re

turul ! Un retur așteptat înde
lung, după o iarnă cu zăpadă, 
care a ascuns multă vreme ga
zonul. Un retur, cu numeroase 
repere.

Primul ar fi „bătălia pentru 
cvartet", în care sînt angajate 
acum ma; multe echipe, ceea 
ce crează o frumoasă com
pensație față de faptul că 
Steaua s-a desprins In frun
tea clasamentului, ceea oe tece 
să scadă, oarecum, interesul 
pentru „virf".

Bătălia pentru ... Europa, 
In care sînt angajate și consa
cratele de pină acum Dinamo. 
Sportul Studențesc și Universi
tatea Craiova (ultima cu șan
se considerabil diminuate), a- 
duce acum In arenă și alți can
didați, printre care F. C. Olt. 
F.C. Argeș și Victoria, echipe 
cu ambiții declarate, de altfel.

Așa stând lucrurile, se anunță 
un retur cu o combativitate 
sporită, cu mai mulți competi
tori, ceea ce mărește simțitor 
interesul Încă dm start. Așa se 
face că, Încă din prima etapă,

SI... PUNCTE!d

lupta pentru evitarea retrogra
dării se află destule echipe, in 
frunte cu — Universitatea Cra
iova 1 Am amintit numele aces
tei echipe doar prin prisma ce
lor numai ÎS puncte, dar avem 
convingerea că Universitatea 
are destule resurse pentru a 
urca In dlasament și chiar 
pentru a se include In „bătălia 
cvartetului", deși e foarte, foar
te greu.

Ce așteptăm de ta returul 
care se apropie ?

Combativitatea sporită ar tre
bui să fie Însoțită de • creș
tere a eficacității, care este de 
fapt oglinda valorii și a spec
tacolului. Se va putea spune 
că un campionat ca acela ita
lian, cu Maradona, cu Platini, 
cu Elkjaer Larsen și cu atlția 
alții, este unul cu public nume
ros chiar dacă luni dimineața 
se scrie In ziar eă etapa ita
liană a excelat prin rezultate 
tipice, adică prin 0—0. Poate 
că așa e în Peninsulă. La noi, 
insă, publicul e dornic de go
luri, adică de acele creșteri ale

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

TURULUI „ADEVĂRULUI*

EOCT.
'•5. 2 O- |

(35—32) • 
•i destul 

bucu- I 
dar nu- | 
Coșgete- 
1 11+10, . 
îgătaare, I 
3, Chva- I
Arbitri: 

>eanu și S 
mpeanu. I 
;u — ’

1. STEAUA 16 14 2 9 39— 5 34 1. STEAUA +u
2. Dinamo 17 14 4 3 42—15 24 2. Dinamo + 8
3. F.C. Olt 17 I 4 4 17—12 22 3. F-C. Argeș ț 4 (+ 6)
4. F.C. Argeș 17 8 4 5 17—11 20 4. YJC. Olt + 4 (+ 5)
5. Victoria 17 8 3 8 19—16 19 5. Petrolul + 2
6. Petrolul 17 5 8 4 13—11 12 8. Sp. Stud 1 (+10)
7. F.CJVI. Brașov 17 8 2 7 1-8—21 14 7. Victoria + 1 (+ 3)8. Sportul Stud. 17 7 3 7 27—17 17 8. FCM Brașov 0
9. S.C. Bacău 17 7 3 7 29—26 17 9. Corvinul — 1 (+ 3)

10. „U“ Cluj-Napoca 17 7 2 8 27—22 16 10. Univ. Craiova — 1 (— 1)
11. Corvinul 17 4 3 8 30—28 15 11. S.C. Bacău — 1 (- 6)
1(2. Univ. Craiova 1« 4 7 5 1-2—13 15 IX „U- Cj.-Nap. — 2 (+ 5)
13. Oțelul Galați 17 4 6 7 15—17 14 13. Oțel ui — 2 (- 2)
14. Rapid 17 6 2 9 18—28 14 14. Rapid — 2 (-10)
15. Chimia 17 5 3 9 21—34 13 15. Chimia — 5 (-13)
16. Gloria 17 8 1 10 17—40 13 16. Gloria — 5 (—23)
17. Jiul 17 4 2 LI 13—24 10 17. Jiul 6
18. Flacăra 17 4 1 12 13—38 9 14. Flacăra — 7

iCAU — | 
J MARE | 
;i 73—64 
date, cu I 
mări de I

22+26, I 
13+10 de

Szocs 1
l, Bura I 
iat și V.
RĂU — I 
TG. MU- I 
BRAȘOV 
și 63—64 i 

Mathe I 
M. Nagy 
respectiv |
Id 10+15, I

C. Du- 1
m. (Con- *
sp.). •

partide ca Steaua — F.C. Ar
geș și „U“ — Sportul Studen
țesc devin mult mai tari — 
prima prin încercarea — difi
cilă, desigur — a piteștenilor 
de a obține un punct care ca
pătă o mare valoare în condi
țiile amintite, iar a doua — 
prin faptul că Sportul Studen
țesc, avtnd un real handicap, 
nu-și mai poate organiza jo
cul „pe remiză", așa cum era 
convenabil prij mai ieri.

Dar lupta pentru primele 
patru locuri nu este singura 
care atrage atenția. In clasa
mentul turului sânt foarte pu
ține echipele care „nu au pro
bleme" — cum se spune. In

tonuisulud care reușesc aă urce 
pină și oota unui med mai 
slab.

In veșnica dispută dintre 
atac și apărare, sperăm ca a- 
tacul — destul de fragil în 
ultima vreme — să „marche
ze" puncte nod. Fotbalul e pe 
goluri — se spune la noi și se 
spune pretutindeni, poate cu 
excepția amintitului calcno, 
paradoxalul caldo in care pină 
și Maradona marchează atît 
de puțin.

Publicul nostru vrea goluri. 
Pentru că golul este emblema 
fotbalului. Vrem să credem că 
fotbaliștii noștri nu vor uita 
acest adevăr incontestabil.

ETAPA a 18-a (8 MARTiE)

Steaua - F. C. Argeș (1-0)
„U“ Cluj-Nap. — Sp. Studențesc (0-3)
Djnamo - F.C.M. Brașov (1-0)
Univ. Craiova — Gloria (0-2)
F. C. Olt - Rapid (0-1)
Petrolul — Corvinul (0-1)
Victoria - Oțelul (0-2)
Chimia — Flacăra (1-2)
S. C. Bacău - Jiul (1-1)

ETAPA a 19-a (15 MARTiE)
Gloria - Knamo (2-10)
Rapid - S.C. Bacău (1-2)
Jiul - „U" Cluj-Nap. (1-3)
F.C. Argeș — Univ. Craiova (2-2)
F.C.M. Brașov - F.C. Olt (1-3)
Sp. Studențesc - Chimia (1-2)
Flacăra — Victoria (1-2)
Oțelul - Petrolul (0-0)
Corvinul - Steaua (0-4)

ETAPA a 20-a (18 MARTIE)
Steaua — Oțelul (2-0)
Univ. Craiova - Dinamo (1-1)
„U“ Cluj-Nap. — Rapid (2-1)
Victoria - Sp. Studențesc (1-D
F.C. Olt — Gloria (2-1)
Petrolul — Flacăra (2-0)
F.C. Argeș — Corvinul (2-0)
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov (0-1)
Chimia - Jiul (1-3)

ETAPA a 21-a (29 MARTIE)
Jiul — Victoria d-2)
Corvinul — Univ. Craiova (0-0)
Sp. Studențesc - Petrolul (1-D
Gloria — S.C. Bacău (0-3)
F.C.M. Brașov - „U“ Cluj-Nap. (0-D
Oțelul — F.C. Argeș (0-1)
Flacăra — Steaua (0-4)
Rapid — Chimia (1-D
Dinamo - F.C. Olt (0-0)

ETAPA a 22-a (4 APRiLIE)
Steaua - Sp. Studențesc (2-1)
Petrolul - Jiul (2-1)
Victoria — Rapid (0-1)
Chimia - F.C.M. Brașov (0-2)
„U“ CIuj‘-Nap. - Gloria (0-D
S.C. Bacău — Dinamo (1-4)
Corvinul — Oțelul (1-D
F.C. Argeș - Flacăra (0-1)
Univ. Craiova - F.C. Olt (0-2)

ETAPA a 23-a (12 APRILIE)
Jiul — Steaua (0-3)
F.C.M. Brașov - Victoria (0-2)
Flacăra — Corvinul (1-5)
Gloria • — Chimia (1-6)
F.C. Olt — S.C. Bacău (0-1)
Rapid - Petrolul (0-3)
Oțelul — Univ. Craiova (1-D
Sp. Studențesc - F.C. Argeș (0-1)
Dinamo - „U“ Cluj-Nap. (0-0)

ETAPA a 24-a (22 APRILIE)
„U“ Cluj-Nap. - F.C. Olt (1-2)
Steaua - Rapid (1-D
Petrolul — F.C.M. Brașov (0-1)
Victoria — Gloria (0-1)
Chimia — Dinamo (0-7)
Oțelul — Flacăra (0-0)
Corvinul - Sp. Studențesc (0-4)
Univ. Craiova — S.C. Bacău (0-1)
F.C. Argeș - Jiul (2-D

ETAPA a 25-a (3 MAI)
Dinamo - Victoria (1-D
Gloria - Petrolul (0-3)
Rapid - F.C. Argeș (0-1)
Jiul - Corvinul (0-3)
Sp. Studențesc - Oțelul d-o)
F.C.M. Brașov - Steaua (0-2)
Flacăra - Univ. Craiova (0-3)
S.C. Bacău - „U* Cluj-Nap. (0-3)
F.C. Olt - Chimia (2-1)

ETAPA a 26-a (10 MAI)
F.C. Argeș — F.C.M. Brașov (0-1)
Corvinul - Rapid (0-1)
Oțelul - Jiul (0-0)
Chimia — S.C. Bacău (0-3)
Petrolul — Dinamo (0-3)

Steaua- — Gloria (3-1)
Univ. Craiova - „U" Cluj-Nap. (2-1)
Flacăra - Sp. Studențesc (1-2)
Victoria - F.C. Olt (0-1)

ETAPA a 27-a (13 MAI)
Gloria -F.C. Argeș (0-4)
Rapid - Otelul (0-5)
Jiul - Flacăra (0-1)
„U" Cluj-Nap. - Chimia (1-3)
S.C. Bacău - Victoria (2-5)
F.C.M. Brașov - Corvinul (0-4)
F.C. Olt - Petrolul (0-0)
Sp. Studențesc - Univ. Craiova (1-1)
Dinamo - Steaua (0-3)

ETAPA a 28-a (24 MAI)
Petrolul - S.C. Bacău (1-1)
Victoria - „U“ Cluj-Nap. (1-0)
Oțelul — F.C.M. Brașov (1-4)
Corvinul - Gloria (1-2)
F.C. Argeș — Dinamo (0-3)
Flacăra - Rapid d-3)
Steaua - F.C. Olt (3-0)
Sp. Studențesc - Jiul (0-1)
Univ. Craiova — Chimia (0-1)

ETAPA a 29-a (31 MAI)
Dinamo — Corvinul (5-3)
F.C.M. Brașov - Flacăra (1-0)
F.C. Olt - F.C. Argeș (0-0)
Gloria - Oțelul (0-1)
„U“ Cluj-Nap. - Petrolul (0-1)
S.C. Bacău — Steaua (1-4)
Rapid - Sp. Studențesc (2-7)
Jiul - Univ. Craiova (0-1)
Chimia - Victoria (2-3)

ETAPA a 30-a (3 IUNIE)
Petrolul - Chimia (0-0)
Jiul - Rapid (0-3)
Sp. Studențesc — F.C.M. Brașov (2-3)
Univ. Craiova - Victoria (0-1)
Flacăra - Gloria (1-3)
Corvinul - F.C. Olt (0-0)
F.C. Argeș - S.C. Bacău (0-1)
Steaua - „U“ Cluj-Nap. (1-D
Oțelul — Dinamo (0-2)

ETAPA a 31-a (14 IUNIE)
Dinamo - Flacăra (3-1)
Chimia — Steaua (0-2)
„U“ Cluj-Nap. — F.C. Argeș (1-2)
F.C.M. Brașov - Jiul (0-2)
S.C. Bacău — Corvinul (1-4)
Gloria — Sp. Studențesc (0-2)
Rapid — Univ. Craiova (0-1)
Victoria - Petrolul (0-0)
F.C. Olt — Oțelul (1-3)

ETAPA a 32-a (17 iUNiE)
Jiul — Gloria (0-1)
Flacăra - F.C. Olt (0-2)
Corvinul - „U" Cluj-Nap. (2-4)
F.C. Argeș — Chimia (0-0)
Rapid — F.C.M. Brașov (1-2)
Petrolul — Univ. Craiova (0-0)
Oțelul — S.C. Bacău (0-0)
Steaua - Victoria (1-0)
Sp. Studențesc - Dinamo (1-0)

ETAPA a 33-a (21 IUNIE)
Gloria - Rapid (0-2)
Victoria — F.C. Argeș (0-2)
F.C. Oit - Sp. Studențesc (1-0)
Chimia — Corvinul (2-6)
„U“ Cluj-Nap. - Otelul (3-1)
Dinatno - Jiul (0-2)
S.C. Bacău - Flacărc (1-2)
Petrolul - Steaua (0-3)
Univ. Craiova - F.C.M. Brașov (0-0)

ETAPA <a 34-a (27 IUNIE)
Flacăra - „U“ Cluj-Nap. (1-6)
Rapid — Dinamo (0-2)
Jiul - F.C. Olt (0-1)
Oțelul — Chimia (0-1)
F.C.M. Brașov - Gloria (2-2)

Sp. Studențesc — S.C. Bacău (0-1)
F.C. Argeș - Petrolul (0-0)
Corvinul — Victoria (0-1)
Steaua — Univ. Craiova ( - )

Intre paranteze rezultatele din tur

OȚELUL 
marcat : 

joi), pen- 
r Antohi 
/. Marcel 
rcu, Stan- 
itan, Pro- 
candrescu, 
îcat : La- 
°pdoresou, 
, Drăgan 

>pa — C.
I. Gheor- 
Mihut — 

1. Au mai 
îcu, Beje- 
□taru. (D.

J — F. C. 
i marcat : 
tru local- 
(min. 7 și 
73). F. C. 
zoicu, ște-
— Șerban, 
D. Zamfir, 
ai fost fo- 
, Obrașcu, 
ete și Do-
- coresp.).

C. BACAU 
uri au fost 
(min. 26 și 
io — Pan- 
?. Gușe —

Ursea — 
ea. Au mal 
omon, R.îs- 
iCAU : Ar- 
. Solomon, 
Arteni, Bur-

leanu, Tismănaru — Penofi, 
Scînteie, Andronic. Au mai fost 
folosiți : Ellsei, Pachițeanu și 
Condurache. (I. Tănăsescu — co
resp.).

a TURNEUL INTERNAȚIO
NAL, dotat cu trofeul „Crișana 
’87“, disputat slmbătă șl dumi
nică în organizarea lui F.C. Bi
hor, a fost cîștigat de echipa 
antrenată de Viorel Mateianu. 
Iată rezultatele înregistrate în 
prima zi: „U“ Cluj-Napoca — 
Pristina Kosevd (Iugoslavia) 
4—2 (2—1); F.C. Bihor — Igloo- 
pol Debica (Polonia) 2—0 (1—0). 
Duminică »U« Cluj-Napoca (e- 
chipa de rezerve) a dispus de 
Igloopol Debica cu scorul de 
2—1 (2—0), iar F.C. Bihor a în
vins formația iugoslavă Pristina 
cu 3—2 (1—0).

Q F.C.M. PROGRESUL BRĂI
LA — VICTORIA BUCUREȘTI 
0—0. VICTORIA a prezentat for
mația : Nițu — P. Petre, Zare, 
Ursu, Topolinschi — Comănescu, 
Balaur I, Dican — Țălnar, Au
gustin, Iordache. Au mai jucat : 
Paraschiv, Vlad, Mirea șl Adolf.
(Tr. Enache — coresp.).

• METALUL BOCȘA — COR
VINUL HUNEDOARA 2—1 (1—0). 
Au înscris : Crăciun (min. 34) și 
Talpeș (min. 80) pentru învingă
tori, respectiv Gabor (min. 70). 
CORVINUL : Ioniță — Lovu, 
Mărginean, Dubinciuc, Tîmo- 
veanu — Petcu, Klein, Nicșa. 
— Gabor, Cojocaru, Văetuș. Au

MECIURI AMICALE • COMPETIȚII
mai jucat : Suclu, Badea, Stroia, 
Bozga și Burlan. (T. țăranu — 
coresp.).

• C.SJVL LUGOJ — JIUL PE
TROȘANI 6—0. JIUL 5 Boitor — 
Dianu, V. Popa, Sedecaru, B. Po
pescu — Tlmofte, Szekell, Stana 
— Henzel, Vancea, Rus. Au mai 
jucat : Gîrjoabă, Balaș, Neagu, 
Dosan și Coltor. (C. Olani — 
coresp.).

• ,U“ CLUJ-NAPOCA — TATA-
BANYA (UNGARIA) 5—1 (3—0).
Prestație excelentă a .șepci
lor roșii", Învingătoare la scor 
in fața echipei Tatabanya, care 
se află pe locul 5 In clasamen
tul primei divizii din campiona
tul Ungariei. Au marcat : Cîm 
peanu II (min. 9, 23 șl 68 — din 
U m), Biro (min. 21) șl Mujnai 
(min. 56), respectiv Naghî (min. 
29). .6* : Caval — Meszaroș.
Neamțu, Ciocan, Dobrotă — Po- 
picu, Mujnai, Bucur (Stoica), Sa- 
bău — Cîmpeanu n, Biro. (I. 
Lespuc — coresp.).

• UNIREA FOCȘANI — FLA-
CARA MORENI 3—3 (1—1). Au
înscris : Brutaru (min. 15), Go
lan (min. 50) și Caragea (min. 
84), pentru Învingători, respectiv 
Stoiciu (min. 22) și Nistor (min. 
70). FLACARA : Toma — Mânu, 
Ene, Preda, Beldie — Nistor, 
Dragnea, M. Pană, Stoiciu —

Trlcliinici, Lala. Au mal jucat : 
Zlotea, Vlădulescu, Sava, Călin, 
C. Pană, Parasohlv și Năstase. 
(FI. Jecheanu — coresp.).

• CARP Aț'I NEHOIU — DINA
MO BUCUREȘTI (JUNIORI) 1—1
(0—0). Autorii golurilor : Peneș 
(min. 60 din 11 m) pentru gaz
de, respectiv Piștaru (min. 75). 
(V. Dragomlr — coresp.).

• F. C. CONSTANTA — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 2—0 
(1—0). Au Înscris : Manea (min. 
17) și Zaliiu (min. 70). (N. Stere 
— coresp.).

• F. C. MARAMUREȘ BAIA
MARE — ARMATURA ZALAU 
2—1 (1—1). Autorii golurilor :
Tulba (min. 8), Mirăuță (min. 
81) pentru gazde, respectiv Ni- 
colăuț (min. 40). (A. Crișan —
coresp.).

• CUPA COLEGIULUI ANTRE
NORILOR BRAȘOVENI. Iată re
zultatele din etapa a ni-a : Se
ria I : Torpedo Zărneștl — Pre
cizia Săcele 1—1 (0—0), Metrom
Brașov — F.C.M. Brașov (tine
ret) 1—3 (0—1), I.CJ.M. Brașov 
(juniori) — Buoegl Rișnov 1—5 
(0—2). Seria a n-a : Cimentul 
Hoghiz — Mobila Măgura Codlea 
1—o (1—0), Carpați Brașov — 
Tractorul Brașov (juniori) 8—0 
(4—0), Celuloza Zărneștl — Nl-

tramonia Făgăraș 0—3 (0—2). (C. 
Gruia — coresp.).

• I.PA. SIBIU — U.T. 
ARAD 0—1 (0—1). Unicul gol al 
partidei a fost Înscris de Negrău 
(min. 9). (Gh. Topirceanu — co
resp.).

• CUPA „16 FEBRUARIE", 
competiție organizată de asocia
ția sportivă C.F.R. Caransebeș, 
la care au participat 4 echipe, a 
revenit formației C.S.M. Caran
sebeș, care a Întrecut cu 4—1 pe 
Metalul Bocșa șl 2—0 pe C.F.R. 
Caransebeș. Alte rezultate: C.F.R. 
Caransebeș — Gloria Reșița 3—1 
și Gloria Reșița — Metalul Bocșa 
3—0. (N. Magda — coresp.).

• ARMATURA ZALAU — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—1 (1—1). 
Au Înscris : Predeanu (min. 23) 
și Ghencean (min. 85 — autogol), 
pentru gazde, respectiv Silaghi 
(min. 43), (N. Donclu — coresp).

• MUSCELUL CIMPULUNG —
CHIMIA GAEȘTI 2—0 (1—0). Au 
marcat : Preda (min. 38) și Dudu 
Georgescu (min. 65). (P. Ma-
teolu — coresp.).

• AURUL BRAD — UNIREA 
ALBA IULIA 3—0 <1—0). Autorii 
golurilor : Ștef (min. 12), Merlă 
(min. 63) șl Cosrna (min. 71). 
Noul antrenor al echipei Aurul 
Brad este Petre Sohiopu, fost 
jucător, cu ani In urmă, la a- 
oeastă formație. (A. Jurcă — co
resp.).

• ELECTROPUTERE CRAIOVA
— SPORTUL MUNCITORESC 
SLATINA 4—0 (1—0). Au marcat : 
Crețu (min. 32), Cirțu (min. 62), 
Ciurea (min. 65 din 11 m) și Barouceanu (min. <u).
• PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI

— C. S. TIKGOVIȘTE 1—0 (1—0). 
Unicul gol al partidei a fost în
scris de Tibuleac (min. 26). (O. 
Bălteanu — coresp.).
• PETROLUL VIDELE — DU

NĂREA GIURGIU 1—0 (0—0) Au
torul golului, Birlă (min. 67)- 
(R. Safta — coresp.).

• MUREȘUL DEVA — META
LURGISTUL CUGIR 2—3 (0—2). 
Au Înscris : Ștefănescu (min. 12), 
Simu (min. 28) șl Hegy (min. 
55) de la învingători, respectiv 
Colesniuc (min. 70) șl Deca (min. 
79). (I. Simion — coresp.).
• CUPA „6 MARTIE". Au În

ceput jocurile din eadrul Cupei 
„6 Martie", competiție care se 
va Încheia, în Capitală, în prima 
decadă a lunii martie. Iată pri
mele rezultate : Viscofil — Spor
tul Studențesc (speranțe) 1—0 
(0—0), MECOM — I.C.S.I.M. 6—1 
(3—0), Calculatorul — Mecanică 
Fină Steaua 3—1 (0—0), Automa
tica — Abatorul 1—0 (0—0), Stearua 
Mizil — Electromagnetica 3—0 
(1—0), MECON — Abatorul 2—2 
(2—1), Automatica — Calculato
rul 0—0, Sportul Studențesc (spe
ranțe) — Electromagnetica 3—1 
(1—0), Automatica — Rapid (spș« 
ranțe) 2—0 (1—0). (N. Tokacek -• 
coresp.). <



HANDBALIȘTII NOȘTRI
Ieri au plecat în Italia hand- 

balistil selecționatei naționale 
a României, care va lua parte 
la întrecerile Camplonatulu' 
Mondial. Krupa B. Au făcut 
deplasarea : Alexandru Buligan. 
Nioolae Munteanu 51 Mircea 
Petran — portari, jucători de 
cîmp — Vasile Stingă — că
pitanul echipei. Măricel Vol- 
nea. Dumitru Berbece, Cornel 
Dnrău. Ion Mocanu, Dorn Po-

AU PLECAT LA C.M.
rumb, Adrian Ghimeț, Mircea 
Bedivan, Marian Dumitru. 
Georce Dogărescu, Alexandru 
FSlker al Olimpiu Flangea. Lo
tul este Însoțit de secretarul 
federației. Mihai Marinescu, an
trenorul federal Nicolae Nedef, 
Eugen Trofin — antrenor prin
cipal. Ghlță LIcu — antrenor 
secund si medicul Constantin 
Novae.

SPORTU
PE GHEAȚĂ $1 PE ZĂPADĂ

12000 DE PARTICIPANT!
Peste 12 000 de atlet! și-au 

anunțat participarea la mara
tonul de la Los Angeles, ce se 
va desfășura In ziua de 1 
martie.

Printre favorițli cursei se

Înscriși la maraton!
numără italianul Gianni Poli, 
clștigătorul maratonului de la 
New York, neozeelandezul Rod 
Dlxon, tanzanianul Gidamis 
Shahanga si americanul Ric 
Sayre.

SELECȚIONATA secundă de 
hochei pe gheață a Suediei a în- 
tîlnit, din nou, ta Stockholm e- 
chlpa olimpică a Canadei, de care 
a dispus cu un scor puțin obiș- 
nult : 1—0 (1—0. 0—0, 0—0). Ia pri
mul med, hocheiștli suedezi ctș- 
Ugaseră cu scorul de 6—2.
• LA BERLIN s-« disputat cd 

de-al doilea med Internațional a- 
mlcal de hochei pe gheața dintre 
echipa RJJ. Germane și selecțio
nata olimpică a Canadei. Oaspeții

„EXCLUSIVITATE" LA TIMPUL TRECUT!
Mal sînt, oare, sporturi „re

zervate- bărbaților 7 întreba
rea, chiar dacă nu tocmai 
nouă, pare firească din mo
ment ce pe un meridian sau 
altul, reprezentantele sexului 
socoti4 slab urcă acum pină 
și treptele ringului sau coboa
ră în arena unor jocuri băr
bătești prin... definiție. între
barea poate reveni, spre pildă 
cînd fapte ca acelea pe care 
le vom aminti imediat se în
mulțesc

O canadiancă, Joan Zeltner 
Christensen, povestea în vară 
celorlalți participant la sesiu
nea Academiei Internaționale 
Olimpice, experiența el de an- 
trenoare a unui grup de co
dane dornice să se inițieze în... 
hochei pe gheață. Uimitoare 
era mai cu seamă convingerea 
tinerei din Ontario că „fetele 
prind mai repede decît băie
ții (? I) sensul jocului cu pu
cul-

Nici rugbyul nu mai e iubit 
de femei doar din tribună. Jo
cul cu balonul oval se practi
că de către fete — se putea

altfel 7 — în Marea Brltanle, 
unde există chiar Women 
Rugby Football Union (ded 
u:; for anume 1) șl un calendar 
apreciabil. In Franța. în Olan
da șl așa mal departe. Iar da
că Mariana Lucescu a fost, 
mal Ieri, un caz de excepție în 
acest sport — prima antrenoa- 
re din lume, după toate pro
babilitățile, oricum prima cu 
rezultate comparabile cu ale 
colegilor bărbați — premierele 
de acest gen se succed necon
tenit, într-un loc sau în altul. 
Iată, deunăzi, ultimul număr 
al revistei „H mondo del rug
by' o prezintă pe larg pe Te
resa Fregola, prima și, deo
camdată, unica femeie arbitru 
de pe terenurile străjuite de 
buturi din Italia, de altfel ju
cătoare (mijlocaș la grămadă) 
șl antrenoare „Iremediabil 
îndrăgostită de balonul oval-.

Așadar, știe cineva dacă mal 
sînt sporturi „rezervate" băr
baților 7

Geo RAETCHI

St. Gervais, a fost elștlgată de 
schioare elvețiană Vreni Schnei
der, cronometrată in două manșa 
in 1:35,15.
• CAMPIONATUL MONDIAL 

de schl-fond * continuat la O- 
berstdorf (RF Germania) cu pro
ba feminină de 1C km, in care 
victoria a revenit sportivei nor
vegiene Anne Jahren, înregistra
ta cu timpul de 51:49,5. Pe locu
rile următoare s-au situat Marjo 
Matlkalnen (Finlanda) — 31:50,3, 
Britt Pettersen (Norvegia) — 
31:00,1 șl Anfisa Rezo va (U.R.S.S.) 
- 32^X4.

• IN MECI RETUR contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni* ia 
hochei pe gheață, echipa vest- 
germană TC KMn a întrecut pe 
teren propriu, eu 5—4 (0—1, 5—0, 
2—1) formația elvețiană HG Lu
gano. învingători cu 4—2 in pri
mul Joc, hocheiștli elvețieni s-au 
ealiflcat pentru faza finală a 
competiției.

LUPTĂ APRIGĂ
PENTRU CALIFICARE

în runda a 8-a a turneului 
zonal de șah de la Varșovia. 
Adrian Negulescu l-a învins ne 
maestrul maghiar Farago, Mi
hai Subă a cîștigat la Sznapil^ 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Mihai Marin. Alte rezultatei 
Sax — Csom 1—0, Hazai — 
Mokri remiză. Pinter — Havel- 
ko 1—0. Radulov — 'Szmidt 
remiză.

în prima grupă conduce Sax 
cu 5.5 puncte. Florin Gheor
ghiu si Mihal Marin se află pa 
locurile 5—6 cu cîte 4 puncte, 
în grupa a 2-a se menține li
der Pinter cu 6,5 puncte Mi
hal Șuzbă ocupă locul 3 eu 
4,5 puncte. Din fiecare grupă 
pentru turneul interzonal se 
califică primi doi clasați. Pînă 
la sfîrșitul competiției au mai 
rămas de disputat trei runde, 
lupta pentru calificare deve
nind tot mai apr gă.

TURNEUL IflML (f) 0|
In perioada 1# februarie — 

11 martie, la Balaton se va 
desfășura turneul zonal femi
nin de șah ce va reuni 17 ju
cătoare din România, Bulgaria.

ȘAH 01 K GALA I0J
Cehoslovacia Polonia și Unga
ria. Printre acestea se numără 
marile maestre Margareta Mu- 
reșan Zsuzsa Veroczi, Tldiko 
Madl, Hanna Erenska și • Sa- 
vova.

Proba de 30 km din cadrul 
C.M. de schi-fond de la Oberst
dorf a prilejuit o frumoasă 
dispută încheiată cu victoria 
suedezului Thomas Wassberg

au obținut din nou victoria, cu a- 
celași scor de 5—1 (1—1, 3—0, 1—0).

0 IN CEL DE-AL doilea meci sus
ținut la Quebec In compania Se
lecționatei ligii profesioniste 
nord-americane de hochei pe 
gheață, echipa U.R.S.S. a terminat 
învingătoare cu scorul de 5—3 
(0—1, 3—0, 2—2). In primul joc, 
disputat în același oraș, gazdele 
cîștigaseră cu 4—3.

0 PROBA FEMININĂ de slalom 
special, disputată pe pîrtia de la

FRANKFURT/MAIN CANDIDAT PENTRU J.O. OE VÂRĂ DIN 2004
MtJNCHEN (Agcrpres). După 

cum relatează ziarul vest-ger- 
man „Frankfurter Rundschau"
o rasul Fran kfurt 
va candida la 
rea Olimpiadei

De Main 
organiza- 

de vară

din anul 2004. Știrea a fost 
anunțată de primarul locali
tății vest-germane, după o 
vizită făcută la Barcelona, ca
re, după cum se știe, va găz
dui Jocurile Olimpice 1992.

CALE LIBERĂ

ATLETISM ® La Sofia, spor
tiva bulgară Iordanka Donkova 
a stabilit cea mal bună perfor
manță mondială- pe teren aco
perit pe distanța de 60 m gar
duri, fiind cronometrată în 7,74. 
Precedentul record aparținea din 
1983 atletei din R. D. Germană 
Bettine Jahn (7,75). 0 Cu pri
lejul unui concurs desfășu
rat la Moscova, Igor Lotariov 
a realizat cea mai bună perfor
manță mondială pe teren acope
rit în proba de 1 000 m cu tim
pul de 2:18 ® în ultima zi a con
cursului desfășurat în sală la 
Madrid, atletul spaniol Jose Ma
nuel Abascal a cîștigat cursa de 
1 500 m. cu timpul de 3:44,14, o- 
landeza Nelly Cooman s-a situat 
pe locul întîl în proba de 60 m 
plat în 7:18, iar Eloy Laurensen 
(Franța) și-a adjudecat victoria 
în proba feminină de 60 m gar
duri cu 8,19.

AUTOMOBILISM 0 După pri
ma etapă, în „ Raliul Suediei* 
conduce pilotul suedez Mikaei 
Ericsson („Lancia-), urmat în 
clasamentul general de compa
triotul său Ingvar Carlsson 
(„Mazda") șt finlandezul Tlmo 
Salonen (.,Mazda").

PE SCURT
CICLISM 0 Etapa a patra a 

Turului Cubei a revenit rutie
rului polonez Zdztstaw Wrona, 
care i-a întrecut la sprint pe 
cubanezii Ruben Companioni șl 
Antonio Quintero — toți trei 
fiind înregistrați pe distanța de 
124 km cu timpul de 2h31:39. 
Lider al clasamentului general 
se menține Eduardo Alonso 
(Cuba), urmat la 9 s de coechi
pierul său Israel Torres.

ÎNOT 0 Cu prilejul campiona
telor Poloniei, Artur Wojdat a 
stabilit un nou record național 
în proba de 400 m liber cu timpul 
de 3:49,33.

LUPTE 0 Localitatea suedeză 
Lldkiping a găzduit întilnirea 
internațională amicală de lupte 
greco-romane dintre selecționa
tele Suediei și R.F. Germania. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 7—3 puncte.

TENIS 0 Turneul feminin de 
La San Francisco a continuat eu 
partidele dim sferturile de finală, 
încheiate cu următoarele rezul
tate : Sylvia Hanlka (R.F. Ger
mania) — Wendy Turnbull (Aus-

tralia) 6—4 6—1 ; Hana Mandli- 
kova (Cehoslovacia) — Manuela 
Maleeva (Bulgaria) 6—3, 7—6 ;
Zina Garrison (S.U.A.) — Wendy 
White (S.U.A.) 6—1, 6—2 ; Kathy 
Rinaldi (S.U.A.) — Stephanie
Rehc (S.U.A.) 1—6, 6—4, 6—4.
0 Rezultate înregistrate în sfer
turile de finală ale turneului ce 
se desfășoară în orașul vest-ger- 
man Munster : Wolfgang Popp
(R.F. Germania) — Florin Segăr- 
ceanu (România) 3—6, 7—5, 7—5 ; 
Patrick Kiihnen (R.F. Germania) 
— Peter Korda (Cehoslovacia) 
6—2, 6—0 ; Uwe Steeb (R.F. Ger
mania) — Stefan Simonsson 
(Suedia) 8—2, 6—4 ; Dlrk Leppen 
(R.F. Germania) — Alexander 
Mronz (R.F. Germania) 5—4, 
6—4.

PRIMA ETAPĂ
(Urmare din pag. 1)

îngrijorare — că Rapid are pri
ma șansă La locul trei în noua 
ediție.

In celelalte două întîlnlrl. atît 
Vulcan cît și Rapid au încheiat 
repede „conturile- cu tînăra for
mație a lui Alexandru Radu, din 
care nu mai puțin de șase lup
tători sînt încă la vîrsta junio
ratului. Victoriile categorice, cu 
9—1. relevă suficient diferența 
de valoare.

S-au evidențiat : Constantin 
Păun, Constantin Ion, Dumitru 
Chiru șl Adrian Dacica (Vulcan), 
Florinei Joniță, Daniel Xoniță, 
Marcel Trușcă și Cristian Pote- 
raș (Rapid), iar de la Danubia
na doar Ștefan Scarlat. Arbitrii 
Ion lonescu (Reșița), Ion Gabor 
(București) și Aurel Șandragan 
(Galați) au condus întrecerile în- 
tr-o manieră sigură și corectă.

brașov. în sala Dinamo din 
localitate și-au disputat întâieta
tea cele două formații brașovene. 
Dinamo și Steagul Roșu, cărora 
li s-a alăturat Viitorul Gheor- 
gheni. Cum era de așteptat 
redutabila garnitură dinamovistă. 
vicecampioană a țării la aproape 
toate edițiile de • pînă acum, a 
luat și de astă dală un start pe 
măsură. dispunînd cu 8—2 de 
ambele adversare. Cu un scor 
apreciabil. 7—3, s-a impus șl 
Steagul Roșu în fața echipei oas
pete. E. Vîrtcj (cat. 48 kg), R. 
Rașoveanu (52 kg). D. Bîrcu (57 
kg). Tr. Marinescu (68 kg) șl A. 
lanko (130 kg) de la Dlnamo, 
L. Dobre (62 kg) de la Steagul 
Roșu și V. Stănescu (’00 kg) de

A DIVIZIEI A DE
la Viitorul au obținut cîte două 
victorii. (C. GRUIA. — coresp.).

IAȘI. Beneficiind de avantajul 
..terenului-, pe de o parte șl de 
o garnitură bine pusă la punct, 
pe de altă parte, Nicolina a ob
ținut victorii confortabile : 3—1
(a rămas restant meciul de la o 
categorie) cu C.S. Onești, muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej șl 7—3 
cu CSM Dunărea Galați. Deose
bit de disputată și echilibrată a 
fost intîlnlrea dintre cele două 
formații oaspete. în cele din ur
mă a fost 5—4 pentru C.S. Onești, 
dar rezultatul final va fi sta
bilit de partida restantă. (Al. 
NOUR — coresp.).

SATU MARE. Cele trei echipe 
din „zonă*, Armătura Zalău, în
frățirea Oradea șl UNIO din lo
calitate au oferit celor prezențl 
partide spectaculoase șl de bună 
factură tehnică. „„Vioara întîi- a 
fost UNIO, care a surclasat pe 
înfrățirea cu 10—0 șl a dispixs de 
Armătura tot cu un scor sever : 
8—2. în ultima partidă, Armătura 
a obținut și ea o victorie clară 
(7—3) în fața înfrățirii. Au fost 
aplaudați pentru evoluțiile lor 
frații Octavian (74 kg) șl Mibai 
Tenț (90 kg) de la UNIO. (Z. 
KOVACS — coresp.).

CONSTANȚA. Cu o echipă mai 
omogenă și folosind o gamă va
riată de procedee tehnice bine 
puse la punct. Hidrotehnica din 
localitate a debutat în noua edi
ție cu victorii la scor : 9—1 atît 
cu Progresul Brăila, cît șl cu 
CSM Otelul Călărași. Tînăra e- 
chlpă din Călărași a concurat cu 
multă ambiție reușind <=ă „scoa
tă" un rezultat de egalitate. 5—5

VOLEI 0 In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Peru, echipa feminină a Canadei 
a susținut un nou meci în com
pania reprezentativei țării-gazdă. 
Partida, disputată în orașul 
Iquitos, s-a încheiat cu scorul 
de 3—1 (11—15, 15—11, 15—3,
15—6) în favoarea voleibalistelor 
canadiene. T.n primul joc, desfă
șurat la Lima, selecționata Pe
rului a cîștigat cu scorul die 3—0.

i

După ce, la Melbourne, echipa de tenis a Australiei a întrecut 
cu 3—2 pe cea a Suediei, cucerind Cupa Davis, celebrul căpitan- 
nejucător al „cangurilor-, nimeni altul decît Neal Fraser, și-a 
reunit elevii și i-a invitat ca, în perspectiva ediției viitoare 
a „Sala tier ei-, să se considere cu toții componenți ai lotului 
reprezentativ pentru 1987. Pe rînd. Pat Cash („eroul- finalei) și 
ceilalți s-au declarat de acord, luîndu-și angajamentele de rigoa
re. între aceștia, firește, și Paul McNamee, reputat jucător de 
dublu, învingător (alături de Peter McNamara) al Wimbledonulul 
In 1980 șl 1982.

Ulterior, însă, după „internaționalele* Australiei șl în ciuda 
promisiunii făcute, McNamee a anunțat că renunță la „națio
nală-, poziția Iul stîrnind stupefacție și, desigur, regrete în lu
mea tenisului de la Antipozi. El a argumentat astfel: „L-am vă
zut pe Wally Masur întrecîndu-1 pe Boris Becker (în „openul“ 
amintit, cu 4—6 7—6, 6—4, 6—7 6—2 de la 0—2 în ultimul set !) 
șl ml-am dat seama că, dacă va fi serios, îl așteaptă un viitor 
strălucit. Intrucît eu am 32 de ani, iar el numai 20, consider că 
nu trebuie să-1 barez drumul spre afirmare. Cum ceilalți Da- 
vls-cupmani australieni * ........
venit momentul să mă 
cale liberă-.

Cînd mulțl alții, sub 
altul, se „cramponează* 
McNamee renunță de bună voi'*, în favoarea unui coleg 
tînăr î Veți fl de acord că generozitatea 
întreaga lume a sportului de azi un prilej de adîncă meditație.

Ovid’u IOANIȚOAIA

sînt mai tineri decît mine, cred că a 
trag de-o parte și să-1 las lui Masur

o formă sau alta, sub un pretext-sau 
de un loc în „națională-, în echipă etc.

mai 
lui poate fi. pentru
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PORTUGALIA - ITALIA 0-1 (0-1)

LUPTE LIBERE
In întilnirea cu una dintre cele 
mai vechi divizionare A, Progre
sul. în final, consemnăm un as
pect nedorit : arbitrul Dumitru 
Tihan (București) a venit cu o 
oră și jumătate tntîrziere ! (Ch. 
GOLDENBERG — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. O reuniune cu 
patru echipe, protagonistă fiind 
formația locală, Voința, învingă
toare în toate cele trei partide 
susținute : 9—1 cu URBis Bucu
rești, 7—3 cu C.A.L. Tg. Jiu și
6— 4 cu Jiul Petrila. O compor
tare meritorie a avut și C.A.L. :
7— 3 cu Jiul șl 8—2 cu URBIS. 
în cea de a șasea întîlnire : 
Jiul — URBIS 6—4. (M. RADU
— coresp.).

TG. MUREȘ. Surpriză în triun
ghiularul din localitate. Binecu
noscuta echipă Mureșul, cu toa
te că a evoluat în fața propriilor 
suporteri, a fost învinsă în am
bele partide : 4—6 cu Construc
torul Hunedoara și tot 4—6 cu 
Lemnarul Odorheiu Secuiesc ! 
Intîlnlrea dintre cele două for
mații oaspete s-a încheiat cu 
victoria Lemnarului : 7—3. B.
Uveges (57 kg), M. Dominic (74 
kg) și D. B o drog! (90 kg) au 
fost cei mal buni luptători ai 
echipei din Odorhel. (C. ALEU
— coresp.).

ORADEA. Formația locală 
A.S.A. a reușit să înregistreze 
scorul maxim, 10—0 în partida 
cu U.M. Timișoara. Echipa oră- 
deană a Ieșit învingătoare și în 
întilnirea cu Vagonul Arad : 
7—3. Rezultat strîns doar în me
ciul Vagonul — U.M. : 6—4.
(I. GIIISA — coresp.).

In preliminariile C.E. (grupa a 
2-a). la Lisabona, s-au intilnlt 
reprezentativele Portugaliei șl ita
liei. După un joc de bună factură 
tehnică, victoria a revenit echi
pei Italiei, cu 1—4 (1—0), prin go
lul marcat de Altobelll (mln. 40>. 
Gazdele au aliniat o echipă tinâ- 
ră, dar fără prea mare experien
ță. Italia a jucat și ea cu nume
roși jucători tineri (Ferri. Mat-

teoll. De Napoli, Giannini ș.a.j 
care au dat satisfacție, ca și 
Bergomt, Cabrini șl Zenga. cei 
mat buni din formația alcătuită 
de antrenorul Vicini. tn urma a- 
eestel victorii. Italia conduce în 
clasament cu 8 p (4 j), urmată da 
Suedia 5 p (3 j). Portugalia 2 p 
(3 j). Elveția i p (3 j). Malta 0 p 
'O !V

ARBITRII MECIURILOR CU ALBANIA $1 SPANIA DIN C E.
U.E.F.A. a comunicat, sîmbătă, federației noastre de speciali

tate componența brigăzilor de arbitri pentru meciurile cu Al
bania (25 martie) și Spania (29 aprilie), ambele programate pe 
terenul fotbaliștilor români, în preliminariile C.E. Astfel, partida 
România — Albania va fl condusă de o brigadă din Portugalia : 
Jos6 Rosa Santos la centru, Manuel Fernandez Correia și Fran
cisco Concel^ao Silva la linie. întilnirea cu Spania va fl arbi
trată de un trio belgian, cu Alexis Ponnet la centru, secondat 
de Andrg van Volcen șl Christian Modave

DE PRETUTINDENI
• TURNEUL de la Kuala Lumpur 

(Malayezia): FC Groningen a în
trecut cu 2—1 (după prelungiri) 
formația F.C. Lucerna, fn urma a 
ceste! victorii, fotbaliștii olandez’ 
s-au calificat pentru finală.

0 COMPETIȚIA pentru ju
niori șl tineret desfășurată 
în sală în localitatea spa
niolă La Coruna s-a încheiat cu 
victoria unei selecționate a Spa
niei, care a întrecut în finală cu 
5—4 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) o reprezentativă a 
Belgiei. La sfîrșitul timpului re
gulamentar de joc scorul a fost 
egal : 1—1 Pe-locul trei s-a cla
sat Brazilia, urmată de Olanda 
Ungaria, Portugalia, S.U.A. șl 
Italia. La acest turneu, organizat 
sub egida Federației Internațio

nale de Fotbal, echipele au fost 
compuse din cîte cinci jucători.

0 JUCÎND în Franța, Steaua Ro
șie Ee'grad a întrecut cu 4—2 (2—2) 
formația Amiens.

Q LA BUDAPESTA, Ferencva- 
ros și formația austriacă Sturm 
Graz au terminat la egalitate : 
1-1 (1-0).

0 REZULTATE înregistrate în 
etapa a 27-a a campionatului 
Argentinei : River Plata — Al- 
magro 2—J ; Independi-ente, — 
Temperley 2—1 ; Boca Juniors — 
Racing Club 1—0 ; Ferrocarril 
Oeste — Espanol 1—0 ; Velcz 
Sarsfieid — Platense 1—1 : 
Newell’s Old Boys — Argentines 
Tunlors 1—0. în clasament con
duc echipele Independiente șl 
Newell’s Old Boys, cu cite 35 p.
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