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Miine, partida pentru Stipzr:upa europeană la fotbal

(ELE DOLIĂ ECHIPE A’J SOSIT ÎN ORAȘUL FINALEI
MONTE CARLO. 22 (prin te

lefon, de la trimișii noștri). 
Frumosul oraș de pe coasta 
mediteraneană cunoaște, în 
aceste zile de Iarnă, animația 
zilelor din sezonul, de vară. 
Motivul îl reprezintă atracti
va întîlnire de fotbal a SU- 
PERCUPEI EUROPENE, pe 
care Monte Carie o găzduieș
te marți și care opune campi
oanei României și deținătoare a 
Cupei Campionilor Europeni.

STEAUA, pe cealaltă laureată 
continentală, DINAMO KIEV, 
echipa care a cîștigat anul 
trecut Cupa Cupelor.

Cele două protagoniste au 
sosit de duminică in orașul 
finalei. Fotbaliștii noștri au 
călătorit cu autocarul de la 
Follonica, orașul în care s-au 
aflat după meciurile cu To
rino si Arezzo (2—1 pentru 
Steaua, care a rulat întreg lo
tul: au marcat Maiaru din 11 
m si Lăcătuș) la Monte Car-

C'jpa Romei și Daciada de performanță la handbal (f)

lo. După o călătorie care a 
decurs în bune condițiuni, în
tregul lot a efectuat, după-a- 
miază, un antrenament pe 
stadionul din Menton. Antreno
rii Anghel Iordănescu si Radu 
Troi au condus o intensă 
ședință de pregătire. At
mosfera este bună, compo- 
nentii lotului dorind să contri
buie la o cit mai bună evoluție 
a campioanei României în par
tida cea mai importantă a înce
putului de sezon international. 
Iată cîteva opinii din tabăra 
noastră: IOVAN: „Foarte, repede 
după finala din Japonia, ne

Cornel POPESCU 
Eftimie IONESCU

CHIMISTUL RM. VÎLCEA -
ÎNVINGĂTOARE
Duminică s-au disputat patru 

meciuri din manșa a doua a 
primului tur al etapei finale 
a celei de a X-a ediții a 
Cupei României și a Daciadei 
de performanță la handbal fe
minin. Formațiile gazdă, s-au 
impus la diferențe confortabi
le. băcăuancele situîndu-se — 
din acest punct de vedere — 
pe primul loc, ele învingînd 
cu 13 goluri diferență ! Mu- 
rcil si TEROM s-au distanțat 
de adversare la cite 9 goluri. 
Să notăm. în sfîrșit. că după 
ce cîștigase în fața propriilor

IN DEPLASARE
spectatori. Chimistul a învins 
șl în deplasare pe Hidroteh
nica.

Semifinalele Cupei României 
se reiau la 15 martie, cînd vor 
avea loc meciurile Mureșul — 
TEROM, Textila Zalău — 
Oțelul Galați, CSM Sf. Gheor- 
ghe — Hidrotehnica, partida 
Chimistul — Știința urmînd să 
se dispute la 8 martie.

Relatări de la etapa de ieri: 
TEROM IAȘI — TEXTILA

(Continuare in pag. 2-3)

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CROS
Un spectacol de calitate, cu multe surprize, care a 
arătat o formă sportivă mulțumitoare a concurențiior

BĂILE FELIX. 22 (prin te
lefon). Debutînd sub semnul 
ploii. care a si ..marcat" festi
vitatea de deschidere, finalele 
Campionatelor Naționale de 
cros s-au bucurat. pînâ la 
urmă, de o vreme frumoasă. 
Soarele primă văratic, organi
zarea impecabilă (directorul de 
concurs. Victor Firea.' a supra
vegheat toată noaptea traseul!), 
numărul mare de spectatori și 
surprizele au conferit întrece
rii datele unei atractive dispu
te. Si. nu în ultimul rînd, al 
unui spectacol de aleasă ținută, 
la care trebuie să spunem, au 
luat startul 475 de participant) 
din 75 cluburi și asociații spor
tive. reprozentînd 35 iudețe si 
municipiul București. angre
nați în cinci finale individuale 
si în tot atîtea pe echipe. în- 
trucît n-a mai existat perico
lul desfundării terenului, ploa
ia trecind ca o părere, s-a re
nunțat la ideea deschiderii re
uniunii cu proba senioarelor 
(aflate înaintea Campionatului 
Mondial), revenindu-se astfel 
la programul tradițional : ju- 
nioare — 2000 m. juniori — 
6000 m. tineret — 8000 m. se
nioare — 5000 m si seniori — 
12 000 m. Toți concurenții au 
parcurs o ..pistă" îngreunată, 
prevăzută cu 13 obstacole arti
ficiale, dispuse după schița 
„mondialeloi". programate exact 
peste o lună la Varșovia.

Prima cursă a însemnat si 
prima surpriză. Deși mai slab

cotată, craioveanca Nuța Ola- 
ru s-a dovedit mai tare decît 
favoritele Calenic (campioana 
de anul trecut). Gheorghiu, 
Homneac și Misaroș. membre 
ale lotului republican. eleva 
antrenorului Victor Lazarciuc, 
obtinînd o meritată victorie la 
individual si contribuind de
cisiv la cea a echipei sale, 
pregătită de fosta multiplă re
cordmană Natalia Betini.

Alergarea juniorilor a reve
nit. conform așteptărilor, clu
jeanului Simion Mocan (antre
nor Călin Tătaru). Dar nici ea 
n-a fost ferită de unele rezul
tate neașteptate, surprinzătoare 
fiind participarea sibianulul

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag a 2-3)

Azi, la Iași și Timișoara

START IN „TURNEUL 
PRIMĂVERII11 LA BOX

Incepînd de azi, la Iași și 
Timișoara, cei mal buni boxeri 
ai țării participă la prima com
petiție oficială a anului, „Tur
neul Primăverii". In cele două 
orașe vor fi prezenți aproape 
400 de pugiliști. printre care 
și componenții lotului național.

Turneele campionatului feminin de volei

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA, NEÎNVINSĂ LA BUCUREȘTI

Startul pregătirilor 
pentru sezonul com- 
petițional 1987 a fosi 
dat pentru cicliștii 
noștri fruntași rela
tiv devreme, in no
iembrie. Deși zăpada 
abundentă și tempe
raturile scăzute au 
constituit tot atîtea 
impedimente în pre
gătirea lor, antreno
rul lotului, prof 
Ioan Ardelean, a pla
nificat și și-a rea
lizat ..norma" zilni
că de 100 km par
curși pentru elevii 
săi. în aerul puter
nic ionizat și in de
corul de neasemuită 
frumusețe al văii 
Cernei, rutierii noș
tri și-au încărcat ba
teriile pentru startw 
apropiatului sezon 
competițional. Pri
ma verificare 
„Turul Mediterane
an" (Turcia), în care 
membrii lotului spe
ră să aibă o frumoa
să comportare.

Fo to : 
Iorgu BĂNICA

(Continuare in pag 2—3)

S-au încheiat ieri și turne
ele cu nr. 4 ale campionatului 
feminin al primei divizii de 
volei. în plutonul fruntaș 
campioana țării, Universitatea 
C.F.R. Craiova, neînvinsă, și-a 
mărit avansul asupra urmări
toarelor atît de consistent (7 
puncte si un setaverai care 
mai înseamnă... un punct!) în- 
cît va fi, fără dubiu, din nou 
campioană. Practic și locurile 
2 și 3 sînt ca și stabilite, stu
dentele din Galați detașîndu-se 
la două puncte de nitestence 
care le talonau...

în ultimele două reuniuni — 
de sîmbătă și duminică — din 
sala Dinamo nu s-au consem
nat surprize, deși mult nu a 
lipsit să asistăm la cea mai 
mare, ieșencele de la Penici
lina conducînd pe campioană 
cu 2—0 la seturi. Și doar „tre
zirea" acesteia în ceasul al... 
12-lea a salvat-o de la o în- 
frîngere care i-ar fi șifonat 
prestigiul. Este drept că echipa 
craiovcană a început cu două 
rezerve în sextet (Violeta 
Dinu, care a jucat însă bine,, 
și Mire!» Nistor), dar aceasta

C.ălâteanca Speranța Gaman readuci în Joc o minge 
de piteștence pe lingă blocaj... Foto. Aurel D. NEAGU

nu o scuză de pierderea pri 
mului set la 3. Trebuie să sub
liniem și faptul că la jeșence 
a jucat mai bine și Tatiana 
Popa, trăgătoare de bază, dar 
în general ștearsă în acest 
turneu... Meciul etapei de sîm-

9 Reprezentativa masculină de handbal a întrecut 
echipa Franței cu 27—19 în primul meci din 
turneele semifinale ale Campionatului Mondial © 
Maricica Puică și Vali lonescu — învingătoare în 
concursul de sală de la Los Angeles, ultima dintre 
ele cu un nou record mondial la... triplusalt feminin

(Amănunte în pag. a 4-a)

bălă a fost, însă, cel dintre 
aspirantele la locul 2, C.S.U.- 
I.M.N. Galați și Dacia Pitești, 
pînă atunci aflate la egalitate 
de puncte. Gălățencele, mai 
vioaie și cu o coordonatoare 
de joc (Crina Râuță) mai lu
cidă și mai precisă, au cîști
gat în patru seturi. Dar adver
sarele lor, care au mizat_ pe 
atacurile în forță ale trăgă
toarelor de gabarit, puteau în
toarce soarta partidei, dacă nu 
gafau în finalul setului I, cînd 
au condus cu 13—11. Un mare 
atu al învingătoarelor a fost,

Aurelian BREBEANU 
Gheorghe DED1U

(Continuare in pag. 2-3)

Pe agenda actualității, 
plenarele organizațiilor sportive STEAUA, CLUB FANION Al MARII PERFORMANTE ROMÂNEȘTI

între șirul măritor performanțe obți
nute de atleta Iolanda Balaș în arena 
olimpică și mondială și cel al haltero
filului Nicu Vlad, campion olimpic în 
1984 și recordman mondial din 1986, 
între succesele rugbyșt iilor din generația 
lui Carol Kramer și cele ale calaoiști- 
lor și canoiștilor reprezentat! acum de 
Aurel Macarencu, Angelin Velca și 
Daniel Stoian. multiplii medaliați la 
C.M din anul trecut, între turneul de 
rezonanță din Anglia al fotbaliștilor 
generației lui Voinescu, Apolzan, frații 
Zavoda, Alexandrescu și cea mâi mare 
victorie a fotbalului românesc, realiza
tă de Steaua prin cucerirea Cupei 
Campionilor Europeni — ediția 1985— 
1986, au trecut mai bine de două de
cenii. Timp în care, evoluînd pe spi
rala devenirii, mulți sportivi purtători 
ai culorilor clubului militar au ooncu-- 
rat cu sucoes în marile competiții na
ționale șl internaționale, aducînd în 
vitrina cu trofee și medalii, nenumă
rate dovezi ale talentului și muncii 
lor, iar în bilanțul de onoare al spor
tului românesc multe momente de re
ferință. Clubul sportiv al armatei 
Steaua constituie, pe bună dreptate — 
mărturie stau suocesole din cei 49 de 

ani de existență —, un club fanion al 
marii performanțe românești.

Iată de ce bilanțul prilejuit recent 
de plenara care a analizat activitatea 
acestei unități în anul 1986, an aflat 
la jumătatea actualului ciclu olimpic, 
a stat sub semnul unei inalte exigen
țe, menite să ridice nivelul de respon
sabilitate, ordine și disciplină al tutu- 

- ror sportivilor, antrenorilor și tehni
cienilor, întreaga activitate de instrui
re și educare, de formare multilaterală 
a tinerilor competitori. Pentru că nu
mai astfel reprezentanții clubului mi
litar vor putea răspunde pe deplin 
uriașului sprijin pe care partidul, sta
tul nostru îl acordă mișcării sportive, 
învestiturii tor de sportivi fruntași. 
Realitate plină de conținut, onorantă 
și angajantă, reliefată în anul care a 
trecut de solemnitatea în cane 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii, a inmînat înal
te distincții echipei Steaua, jucători
lor, antrenorilor, unor tehnicieni șl 
cadre din conducerea Clubului sportiv 
al armatei, în semn de înaltă apre
ciere pentru prestigioasa victorie ob
ținută în finala Cupei Campionilor 
Europeni la fotbal. Prilej cu care 

secretarul general al partidului, orlen- 
tind cu generozitate și exigență m’ș- 
carea sportivă, adresînd cuvinte mobi
lizatoare reprezentanților sportului ro
mânesc, a subliniat : „Nu este sufi
cient să cîștigi locul I — trebuie ca, 
în continuare, în întreaga activitate, să 
demonstrezi că aceasta nu a fost ceva 
accidental, ci rezultatul unei.înalte pre
gătiri... Aceasta ar trebui să determi
ne conducerea mișcării sportive și a 
fotbalului românesc să analizeze cu 
mai mare seriozitate rezultatele înre
gistrate în ultimii ani, unele minusuri... 
și să determine măsuri holărîte pentru 
ridicarea continuă a pregătirii sportivi
lor, a fotbaliștilor, dar și a celorlalte 
categorii de sportivi, pentru a ridica 
nivelul general al sportului românesc 
Ia nivelul construcției generale a socia
lismului in patria noastră. Să facem 
în așa fel incit loturile sportive, din 
toate domeniile, să se prezinte In com
petițiile internaționale cu o temeinică 
pregătire, cu hotărîrca fermă de a re
prezenta cit mal demn culorile trico
lore românești".

De la aceste înalte comandamente 
ale responsabilității s-a pornit In ana
liza activității la Steaua, rezultatele 

din 1986 fiind raportate la marea per
formanță internațională. Depășirea o- 
biectivclor de performanță în anul 
care a trecut (de exemplu : 24 de me
dalii la campionatele mondiale, 15 la 
campionatele continentale și în cupe 
europene. 82 la Jocurile Balcanice, 12 
la Concursurile Prietenia. 199 de titluri 
naționale) a alcătuit un palmares caro 
a consolidat poziția de frunte a clubu- 
Iui în ierarhia sportivă internă, spo
rind considerabil popularitatea și res
pectul de care se bucură Steaua în 
țară și peste hotare. Acest bilanț a 
prilejuit, însă o detaliere riguroasă, 
analitică, în cadrul raportului prezen
tat plenarei de consiliul de conduce* 
re, tocmai pentru că nu toate secțiile 
și-au adus o contribuție concretă la 
succesele clubului. Dacă halterele, 
caiacul-canoea. fotbalul, luptele, cano
tajul feminin, scrima si voleiul au adu3 
în lumina marii performante internațio
nale sportivii militari, sub culorile Ste
lei sau ale tricoului national, altele, ca 
de exemplu ciclismul, iudoul rugbyuL

Paul SLAVESCU

(Continuare U pap. 2-3)



COMPETIȚIILE DIVIZIONARE DE BASCHET in premieră la fete, un salt cu coeficiei

Campionatele Naționale de baschet au continuat sîmbătă ți 
duminică cu partidele etapelor a 19-a la masculin și a 14-a la 
feminin. Dintre rezultatele înregistrate se detașează în primul 
rînd surprinzătoarea victorie obținută de echipa Rapid în fața 
campioanei. Steaua, precum si dublul succes al Olimpiei în der- 
byul cu .,U“ Cluj-Napoca. Cîteva amănunte de la meciuri:

Masculin SIWIHZA DE PROPORJII; RAPID ÎNVINGE CAMPIOANA!
GRUPA 1-6

STEAUA — RAPID l—l : 
88—89 (46—38) și 102—75 (45— 
35). Surpriză de maxi proporții 
în meciul de sîmbătă, cînd o 
out-sideră, echipa Rapid, a 
reușit ceea ce de mulți ani 
nu prea s-a mai întîmplat în 
baschetul nostru masculin : vic
torie In fața campioanei, for
mația Steaua ! Ce a condus Ia 
acest rezultat-surpriză ? In pri
mul rînd, maxea ambiție a ele
vilor antrenorului V. Bulancea, 
care au lăsat o frumoasă im
presie prin angajanta lor evo
luție. Meritul lor este cu atît 
mai mare cu cit ei nu au re
nunțat la luptă nici în momen
tul în cane mult mai experi- 
mentații lor adversari aveau 
un avantaj de 14 puncte (80—66. 
min. 35). Rapiidiștii s-au lansat 
într-o pasionantă cursă de re
facere a handicapului și în 
min. 39 au " 
rezultatul : 
acest meci 
formalitate, 
zut puși într-o situație inedită, 
s-au precipitat în ultimul mi
nut de joc, dar au rămas e- 
fectiv bloca ți cînd, cu patru 
secunde înainte de final, rapi- 
distul G. Mihai a fructificat 
cele două aruncări libere, 6em- 
nînd astfel o surprinzătoare, 
dar meritată victorie a echipei 
cane tot timpul a crezut în 
șansa ei. Felicitări jucătorilor 
rapidiști și antrenorului lor! 
Duminică, Steaua a luat mult 
mai în serios jocul și s-a impus 
destul de clar. Au marcat : Ar
delean 9+5, Reisenbiichler 7+26, 
Cristescu 7+6. Panaitescu 0+2.

Cerruit 23+0, Căpușan 4+9, 
Opșilaru 5+0, Netolitchi 7+1, 
Brănișleanu 18+15, V. Ion 8+15, 
Ermurache 0+23, respectiv G. 
Mihai 14+13, Dăescu 0+10, Ma
rinache 14+13, Popovici 0+4, M. 
Dumitru 0+6, Ghiță 12+8, G. 
Dumitru 8+5, Sipoș 23+2, Su- 
oîu 16+12, Bănică 0+2. Au ar
bitrat bine I. Antonescu — I. 
Breza și N.
B. Bădiiă.

I. Antonescu — 
Constantinescu

Nicoleta ALDEA

DINAMO
I.C.E.D.

și
reușit să întoarcă 
85—84 ! Crezînd că 
este doar o simplă 

steliștii s-au vă-

BUCUREȘTI — 
BUCUREȘTI 2—0 : 

133—94 (70—42) și 123—84 (69— 
33). Remarcabile seriozitatea și 
verva dinamoviștilor în ambele 
meciuri, ei luînd jocul pe cont 
propriu chiar din primele mi
nute. Coșgeteri : Niculescu
42+32, Vinereanu 24 + 10, David 
Î6+24, respectiv Pogonaru 23+0,

2—0 :

CUPA ROMÂNIEI
LA HANDBAL

(U mutre din pag. 1)

ZALĂU 35—26 (15—12). Meci
frumos, ciștigat ușor de ieșence. 
Pînă în min. 23 oaspetele au iu* 
cat bine, apoi nu au mai nutut 
face față ritmulu; rapid im
pus de TEROM. Au înscris : 
Alexescu 8. Cosma 7. Horga 6, 
Covaliuc 5, Nisipeanu 4, Duca 
4, Chelaru 1. respectiv Morar 
11, Fiastru 4, 
reji 2, 
Bartoș 1. Fekete ' 1. 
trat : — - - -
(Ploiești).

Al. NOUR, coresp.
MUREȘUL IMATEX TG. 

MUREȘ — OȚELUL GALAȚI 
28—19 (10—11). Pînă în min. 
37 al meciului gălățencele 
si-au imnus ritmul, lăsînd să se 
înțeleagă că vor să forțeze 
victoria. în continuare însă, 
mureșencele — susținute fre
netic de peste 3 000 de spec
tatori — schimbă în favoarea 
lor cursul jocului, se distan
țează minut cu minut, cîștigînd 
la o diferență care nu necesită 
comentarii. Au înscris : Moszi 
8, Laszlo 6, Bărbat 4, Stroia 4, 
Hcgeduș 2, Mușat 2, Z. Biro 1, 
Szanto 1 — pentru Mureșul ; 
Anfoncanu 9, Oprea 4, Ivan 2. 
Ungureanu 2, Ursache 1, Stan 
1 — pentru Oțelul. Au arbi
trat : R. Antochi și 
Boschner (Brașov).

C. ĂLBU — coresp.
ȘTIINȚA BACĂU — CSM 

SF. GHEORGHE 30—17 (16—5). 
Joc în totalitate la discreția 
gazdelor, formația noastră 
campioană făcînd o bună repe
tiție în vederea partidei de 
duminica viitoare, din C.C.E. 
Alt înscris : Petrea 8, Luca 7, 
Danilof 6, Ciubotaru 4, Darvaș 
3, Popa 2, respectiv Iuga 6, 
Laszlo 5. Andriuc 2, Cutina 2, 
Furtună 1, Raduly 1. Au arbi
trat : D. Codruț și O. Marin 
(Bucureși).

L. MANDLER — coresp.
HIDROTEHNICA CON

STANȚA — CHIMISTUL KM. 
VILCEA 18—19 (7—10). Cu un 
număr mare de răsturnări de 
scor, cu opt egalități înregis- 
rate pe tabela electronică, cu 
numeroase ratări ale con- 
stănțencelor. Chimistul a cîști- 
gat in extremis. Doina Ro- 
deann (Chimistul) a apărat ex
celent. Au înscris : Cazacu 11, 
Cămu) 3, E. Carapetru 2, Ma
nea 1, Mihăilescu 1, respectiv 
Torok 8, Verigeanu 6, Io- 
ncscu 3, Romele 1. Rodeanu 1. 
Au arbitrat: M. Stăncilă 
(București) și I. Nicolae (Plo
iești).

Chenan 3, Che-
Suhai 2, Grama 2,

— Au arbi-
D. Purică și V. Erhan

GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA
75—72 (39—45) și 85—78 (49— 
35). De-a dreptul captivantă a 
fost evoluția scorulu In pri
mul meci, cînd tabela a înre
gistrat : 8—0 (min. 5), 22—22 
(min. 12), 44—53 (min. 23). 69— 
72 (min. 38), după care stu
dentele au irosit atac după 
atac (prin pase greșite, acți
uni prelungite dincolo de li
mita celor 24 de secunde și 
ratări), în vreme ce baschet
balistele de la Olimpia, am- 
biționîndu-se pentru ■ fiecare 
minge, au egalat (72—72), iar 
în ultima secundă Alexandri
na Bîră 
care de 
toriei. A 
trenor 
condus de la cap la cap, 
vînd chiar și 20 de puncte a- 
vantaj (57—37 min. 23) !. ma-

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CHIMISTUL RM. VILCEA 
1—1 : 72—91 (36—46) și 75—74 
(36—38). în primul meci, vîl- 
cericele au dominat clar. Mult 
mai echilibrată a fost partida 
de duminică, cînd echipa de 
pe Bega s-a impus la limită. 
Coșgetere : Bede 22+19, Ro
dea 10+24, respectiv Bărbii 
24+17, Petre 20+18. (C. CRE- 
ȚU. coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 : 
75—71 (44—41) și 78—93 (39—
41). O „remiză” echitabilă. In 
car,e echipa învingătoare a 
fost cunoscută abia în ulti
mele minute de joc, în res
tul timpului partidele fiind 
echilibrate, cu dese răsturnări 
de scor. Coșgetere : Bărăgan 
16+21. Nctolițchi 19+9, Mol-

Alexandri- 
a înscris (prin arun- 
3 puncte) coșul vic- 
doua zi. Olimpia (an- 
C. Paraschivescu) a

a-

★

STEAUA, CLUB
(Urmare din pag. 1)

H.

C. POPA — coresp.

tenisul, nu si-au îndeplinit o- 
biegtivele pe planul competiții
lor interne, în timp ce atletis
mul, tirul, hocheiul pe gheață, 
handbalul nu au atins o ridi
cată cotă valorică internațio
nală. De altfel, corelarea sis
temului eompetiționa.1 intern 
cu cel internațional se face în 
virtutea unui adevăr axioma
tic : obținerea supremației in
terne trebuie considerată de 
reprezentanții clubului Steaua 
doar ca o treaptă spre afir
marea internațională. Acestui 
adevăr lucrativ le slnt subor
donate îmbunătățirea stilului 
de muncă și conducere, perfec
ționarea activității de concep
ție, repartiția judicioasă a 
forțelor și mijloacelor, orga
nizarea și controlul procesului 
tnstructiv-educativ, îmbinarea 
problemelor curente cu cele de 
perspectivă, astfel îneît toarte 
secțiile clubului să-și ridice 
valoarea sportivă la nivelul ce
rințelor internaționale, 
de pildă, hocheiul, 
plenară a japortat 
primului titlu național din 
cest an pentru clubul Steaua, 
dar care n-a fost scutit de cri- 
ticile cuvenite pentru randa
mentul nesatisfăcător în arena 
internațională.

Peste 220 de sportivi 'militari 
(senioTi și juniori) și circa 40 
de tehnicieni au fost promo
vați în loturile naționale, circa

Iată, 
care în 
obținerea 

a-

Tzakis 19+4, Păsărică 14+28, 
Grădișteanu 3+38. (N. A.).

DINAMO ORADEA — FA
RUL CONSTANȚA 2—0 : 94— 
45 (61—19) și 99—78 (56—31).
Replică mai mult dedt modes
tă a eonstănțenilor. Coșgeteri : 
Costin 24+ 28, Antochi 22+8, 
Cristea 8+26, respectiv Băicea- 
nu 15+15, Logofătu 11+6, Spinu 
2+21. (I. GHIȘA, coresp.)

Grupa 7-12
KAM1RA BAIA MARE — „U“

CLUJ-NAPOCA 2—0 : 130—107
(68—56) și 107—100 (48—57). Me
ciuri atractive, cu multe coșuri 
spectaculoase. Coșgeteri: Florea 
26+37, Mara 23+29, respectiv Cră
ciun 42+30, Pulbere 19+26. (A.
CR1ȘAN, coresp.).

C.S.U. SIBIU — POLITEHNICA 
SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI 2—0: 99—73 (54—29) și 105—71 
(48—25). Victorii la pas ale si- 
bienllor. Coșgeteri: Bretz 37+28, 
G. Dăian 20+24, respectiv Con
stantin 26+12, D. Dăian 24+11. (I. 
IONESCU, coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA IAȘI 2—0: 98—88 (47—42) 
șl 121—72 (55—36). Inițiativa a fost 
permanent de partea bucureștenl- 
lor, el realizînd multe faze spec
taculoase și eficiente. Coșgeteri : 
Zdrenghea 26+23, Scarlat 18+31, 
Hoit 16+22. respectiv Moscalu 37+ 
13 Cilibiu 23+10. Mihăilescu 13+24.

ECHIPA DE SĂRITURI A C.S.Ș. SIBIU A CUCERII

pregătire. 
în primul rînd 

sporire a 
jocurile din

nifestînd o bună 
concretizată î 
printr-o evidentă 
eficienței față de 
tururile precedente ale cam
pionatului. După înfrîngcrea 
de sîmbătă, „U“ a evoluat 
ieri — surprinzător — ca o 
formație resemnată și doar în 
repriza secundă a avut o re
venire prin care a redus din 
diferență. Au înscris: Criștea 
13+21, Stîngă 16+13, 
19 + 15, Marinache 20 + 12, 
mioană 4+9, Sipoș 3+11, 
Popa 1 
pectiv 
9+21.
11 + 5. 
4+2.
0+15, 
bitrat 
măniță (cu unele greșeli care 
nu 
le

Desfășurat în Bazinul „23 
August” din Capitală, primul 
concurs de sărituri al anului. 
Cupa F.R. Natație, a prilejuit 
o interesantă 
cei mai buni 
cestei ramuri 
țara noastră, 
cere atît pentru 
trofeului, cit și 1 
nerea selecționării în loturile 
naționale. Drept urmare, com
petiția ,a fost, în general, re
ușită. Ea a oferit publicului 
prilejul de a urmări salturi 
cu coeficient de dificultate 
ridicat și bine executate, dis
pute echilibrate pentru locu
rile fruntașe, precum și une
le surprize, dintre care cea 
mai mare a produs-o Elisabe- 
ta Kopatz (antrenor : Dumitru 
Popoaie), învingătoare la plat
formă. Exemplar de 
săritoare nu numai 
învins pe principalele favori
te. dar a și executat în premie
ră (pentru fete) triplu salt și 
jumătate înapoi-grupat, sări
tură cu coeficient maxim: 
3,3! Fiind răsplătită (în cali
ficări) cu 70,95 p pentru acest 
salt, Elisabeta Kopatz și-a a- 
sigurat un avans de 30 de 
puncte, care s-a dovedit ho- 
tărîtor pentru ocuparea locu
lui I. Tot la fete, am remar
cat faptul că la
1

dispută Intre 
practicanți ai a- 
a natației din 
aflați în între- 

i cucerirea 
pentru obți-

harnica 
că le-a

trambulină
m cîștigătoarea — Ileana

Gheorghe (antrenoare : Mela
nia Treistaru) — a avut avan
taj infim față de următoarele 
două 
caru 
rios) 
3 m 
ranță 
adversară, 
care a lăsat și ea 
bună. A dezamăgit 
Danielei Popa, de 
aștepta mai mult.

La băieți, Cornel Pop (an
trenoare : Melania Treistaru) 
a cucerit din 
toate probele, 
cut în vară, 
Naționale, și 
brie, cu prilejul ediției 1986 a 
Cupei F.R. Natație. Constant 
în execuții, la un nivel destul 
de ridicat, avînd și salturi 
foarte bune. Cornel Pop do
mină acum autoritar plutonul 
fruntașilor, în care nu are,
deocamdată, un rival pe mă
sură. O mențiune pentru ma
niera In care el a realizat la 
platformă 
triplu salt 
în echer 
„10 m“ el 
te, cele mai 
trecerea 
concurs. A decepționat 
Petrache, evident 
pregătit pentru i 
republican : detentă

clasate, iar Isabela Ber- 
(antrenor: '
s-a impus la trambulină 
printr-un plus de sigu- 
față

Nicolae Spa-

de principala 
Ileana

ei
Gheorghe. 

o impresie 
prestația 

la care se

nou locul I In 
așa cum a fa
la Campionatele 
în luna decem-

și lâ trambulină 
și jumătate înainte 
(coeficient 3,0) la 

obținînd 70,50 punc- 
multe din în- 

băieților la acest 
Ion 

insuficient 
un concurs 

remarca-

■■

întrecerile celor inul buni patinatori artistici
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O BUNA BAZA DE SELECȚIEBiră 
Si- 
D.

res0 1-4 pentru Olimpia.
Jerebic
Enyedî

Vereș
Șandor 

Au ar- 
C. Co-

Kiss 26+19, 
Misăilă 

V. Popa 
Dragoș 
Manasses 
M. Dimancea —

7+4, 
2+2.

6+8, 
7+2.

au justificat însă proteste- 
antrenorilor) și C. George 
C. Comănită (foarte bine)

Dumitru STÂNCULESCU
★

14+16. respectiv Filip 
Borș 20 1-16. Ștefan

doveanu
21 + 23.
6 + 24

GRUPA 7-12
MOBILA SATU MARE — RAPID- 

PRO GREȘUL BUCUREȘTI 1—1: 
45—59 (25—32) și 78—76 (39—27,
57—57). Mult mai pasionantă, cu 
o palpitantă evoluție a scorului, 
a fost partida de duminică. Coș
getere: Sziics 7+^8. Leitner 5+19, 
respectiv Popa 9+26, Trică 10+13. 
(Z. KOVACS, coresp.).

ROBOTUL BACĂU — COMER
ȚUL TG. MURES 1—1: 70—62
(32—30) și 73—82 (21—35, 68—68).
Jocuri echilibrate, cu spectacu
loase răsturnări de scor. Coșge
tere: Rusii 14+35. Bunger 31+4, 
-respectiv Mathe 9+31, Olasz 12+24. 
(E. TEIRAu, coresp.).

CRIȘUL- ORADEA — VOINȚA 
BRAȘOV 2—0: 85—83 (46—47) și 
71—67 (30—36). Partide extrem de 
disputate. Coșgetere: Cutuș 22+21, 
Balogh 19+24, respectiv Hînda 
3*7+12, Grunwald 21+19. (I. GHIȘA, 
coresp.)

Concursul Republican de pa
tinaj artistic al speranțelor și 
copiilor, care s-a desfășurat 
timp de trei zile la Patinoarul 
„23 August” din Capitală, a 
reunit 71 de con cu ren ți. oeea 
ce reprezintă un adevărat re
cord de participare. Desigur, 
tehnicienii nu pot decit să se 
bucură că au, in acest fel, o 
bună bază de selecție. Ediția 
1987 a acestui concurs a înssm- 
nat. evident, un pas înainte : 
progresul a fost nu numai can
titativ. ci și calitativ. S-a vă
zut o reală preocupare a tutu
ror antrenorilor de a forma din 
„speranțele” de azi. performe
rii autentici de miiire.

Se cuvin evidențiați patina
torii cluburilor C.S.Ș. Triumf 
București (antrenor Alexandru 
Bărbăiău), C.S.Ș. 
trenoare Ramona 
Olimpia 
Margareta 
zentat în 
bine puse 
o tehnică 
cursivă alunecare pe
Si sportivii 
Miercurea
Maria Loffler) s-au 
ca de obicei, printre animatorii 
întrecerilor. în schlimb, foarte 
tinerii competitori de la CSȘ 1

2 Galați (an- 
Dinu) și A.S.

(antrenoare 
care s-au pre- 

cu exerciții

Reșița
Daoc),
concurs
la punct, au dovedit 
curată, ținută și o 

gheață.
de la CSȘ 

Ciuc (antrenoare 
numărat,

FANION AL MARII PERFORMANȚE
în încheierea lucrărilor plenarei clubului Steaua, participan- 

ții au adoptat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, o tele
gramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem al Forțelor Armate. în care 
se spune : _
„Puternic însuflețiți dc îndrumările Dumneavoastră mobilizatoare, 
de activitatea neobosită ce o dedicați binelui și propășirii patriei, 
vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort, că vom acționa cu toată fermitatea 
și puterea de muncă pentru a asigura înfăptuirea neabătută, 
intr-un climat de maximă exigență, a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, din Directiva comandantului, suprem. Călăuzin- 
du-nc permanent după tezele, orientările și indicațiile cuprinse 
în Mesajul Dumneavoastră adresat Conferinței, pe țară a mișcării 
sportive, vom acționa cu fermitate pentru a ridica pe noi culmi, 
superioare sportul de performanță, pentru a spori zestrea meda
liilor și titlurilor cucerite la competiții europene, mondiale și 
olimpice, spre gloria sportului românesc și măreția scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă România *.

★

Timișoara (antrenoare Beatrice 
Huștiu) șînt, mulți. elemente 
talentate, dar, cu puține ore de 
antrenament (liipsă de gheață, 
dar nu numai), el au ratat în 
concurs. In regres — A.S. 
ICEMENERG București, care 
n-a mai reușit, cum ne obiș
nuise, poziții fruntașe în cla
samentele finale.

Un cuvînt bun și pentru cele 
cinci perechi, care au demon
strat din nou interesul unora 
dintre antrenori pentru aceas
tă probă. Dintre sportivii care 
s-au evidențiat prin prestații 
i-aim enumera pe Răzvan Ata- 
nasescu (CSȘ Triumf). Răzvan 
Constantin (ICEMENERG), 
Adriana Rechitean (CSȘ Stea
gul Roșu Brașov), Fabiola Vi- 
șinoiu (CSȘ Pionierul Ploi ești - 
CO IMF), Raluca Duda (CSȘ 2 
Galați — CO IMF), Crenguța 
Alecu (CSȘ Triumf). Corina 
Vaștag și Gina Dima (ambele 
CSȘ 2 Galați). Oana Velișcu 
(A.S. Olimpia Reșița). Gheor
ghe Chiper (CSȘ M. Ciuc) și 
Radu Miron (CSM Cluj-Napoca).

Rezultate tehnice, speranțe 
băieți : 1. Răzvan 
(CSȘ Triumf) 1,8, 
Grigoraș (CSȘ 2 Galați) 2,4 ; 
Balint Mikloș (CSȘ M. ~* 
4,2 ; fete : 1. Oana 
limpia Reșița) 1,4 ; 
Despotovlci (CSȘ 1
3.6 ; 3. Corina
(ICEMENERG) 3,8 ; 
(b) : 1. Răzvan
(ICEMENERG) 2,0 ; 
Marin (CSȘ Pionierul
4.6 ; 3. Marius Caragea (Olimpia 
Reșița) 8,2 ; (f) : 1. Kinga Sze- 
kely (CSȘ M. Ciuc) 4,0 ; 2. Sîn- 
zlana Mihalache (CSȘ Triumf) 
4,1 ; 3. Ramona Crueeru (Olim
pia Reșița) 5,2 ; speranțe pe
rechi : 1. Andreea Iliescu, Felix 
SInitean (CSȘ 1 Timișoara) 1,4 ;
2. Eva Kedves, Gheorghe Chiper
(CSȘ M. Ciuc) 3,2 ; 3. Roxana
Despotovlci, Mihai Negoescu 
(CSȘ 1 Timișoara) 4.6; copil 1 
(b) : 1. Radu Miron (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 2,4 ; 2. Gh. Chiper 3,6;
3. Marc Schreithoffer (C.SJVI.
Cluj-Napoca) 6,0 ; (f) : 1. Adria
na Rechitean (CSȘ Steagul Roșu 
Brașov) 4.2 ; " * ** *
5,0 ; 3.

îl
Atanascscu 

2. Claudiu 
3.

Ciuc) 
Velișcu (O- 
2. Roxana 

Timișoara) 
Stoenescu 

speranțe 1 
Constantin 
2. Silviu 

Ploiești)

' *
70 dintre aceștia (reprezentînd 
11 ramuri sportive) adueîndu-și 
o contribuție de înalt nivel la 
obținerea locurilor, fruntașe în 
principalele competiții inter
naționale (C.M. și C.E.) ale a- 
n-ului 1986. Iar la sfîrșitul a- 
nului 1986. în clasamentul pri
milor 10 sportivi ai anului. 7 
dintre ei slnt reprezentanți ai 
clubului Steaua, primul fiind 
Nicu Vlad, urmat de colosul 
său Aurel Macarencu. Ceea ce 
demonstrează — cum s-a re
levat cu satisfacție în lucră
rile plenarei — disponibilitățile 
actuale, în creștere față de anii 
trecuti, ale clubului Steaua.

Pornind de la necesitatea 
unor secții viabile, unde pro-

*
oesul instruct: v-educaîiv să 
stea sub semnul competenței, 
iar talentul să-și adauge, prin 
muncă și disciplină severă, o 
reală competitivitate, s-a sub
liniat în plenară că anul 1987 
trebuie să confirme și să afir
me sportivii clubului Steaua în 
perspectiva Jocurile Olimpice 
din 1988. Preconizînd selecția 
In loturile olimpice ale tării 
noastre a peste 59 de sportivi, 
neprezentînd mai mult de 10 
ramuri sportive, clubul armatei 
vrea să demonstreze, că bilan
țul bogat al anului 1986, ono
rează. dar și obligă, că este 
hotărît să contribuie la reali
zarea unei noi calități în 
sportul de performanță.

2. Corina Vaștag 
Gina Dima 6,2 (ambele 

CSȘ 2 Galafi) ; copit I (b) : 1. 
Cătălin Frățilă (CSȘ 1 Timișoara) 
2,5 ; 2. Herbert Laszlo (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 3,5 ; (f) : 1. Fa
biola Vișinolu (CSȘ Pionierul 
Ploiești — CO IMF) 2.5 : 2. Cren
guța Alecu (CSȘ Triumf) 3,5 ; 3. 
Raluca Duda (CSȘ 2 Galați - 
CO IMF) 6.0

Doino STÂNESCU
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NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 
FEBRUARIE :

EXTRAGEREA I : 51 28 52 
EXTRAGEREA A H-a : 74 2 61 43; 
EXTRAGEREA A IlI-a: 65 60 36 
68. FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
796 490 lei, din care 19 958 lei. 
report la categoria 1.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 FEBRUA
RIE : 1. Avellino — Ascoll X ; 
2. Brescia — Como 1 ; 3. Em- 
poli — Atalanta X ; 4. Milan —

49 ;
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salturi 
(jumă- 

her) și 
sturnat 
i pufin 
ia i se 
; mult, 
nterna-

ie des- 
i căror 
ait la

î, tram- 
(Progre- 

. Petra- 
426,25 p, 
I 414,83 
,1C. 37)
(Steaua) 

lie (Lie. 
I m : 1. 
Lepăd uși 
961,30 p,

C. Hila 
!.S.Ș. Si- 
i : 1. C. 
Petrache 

;1 849 p,
S. Baca 
Feminin, 
i Gheor- 
i, 2. Isa- 
393,05 p,
(Steaua)
Kopatz

5. Luana 
, 6. Isa- 
343,10 p ; 
reia Ber- 
i Gheor- 
a Kopatz
□ ragomir

50 p, 5.
P, fi. 

latformă: 
1,95 p. 2. 
1, 3. Da- 
'.40 p, 4. 
5 P, 5- 
I) 567,35 p.

hi pe —
’.7 282 p, 

.. Progrc- 
p ; femi-
2. C.S.Ș. 

IUI 187 p, 
S. Triumf 
î.Ș. Sibiu 

a Cupe! 
sul 337 p. 
e. ind. 37

6 C.S.Ș.

JLESCU

1 Început returul diviziei a la popice l
I

O Aurul Baia Mare a stabilit un nou record al arenei 
din Oradea 0 Voința București (f) cîștigă derbyul | 
Capitalei 0 Gloria București (m) la prima infringere 
0 Electromureș Tg. Mureș (f) și Olimpia București (m) | 

invingătoare la scor in deplasare
I

Miine, partida

pentru Supercupa

europeana

CELE DOUA ECHIPE AU SOS1Î l\ ODAȘUL EINALEI
(Urmare din pag. I)

A Început noul sezon competi
țional la popice, simbătă dispu- 
tîndu-se prima etapă a returului 
campionatului Diviziei A.

FEMININ — seria Sud: 0 GLO
RIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2497—2618 p.d. (scor 
individual 1—5). Victoria echipei 
Voința constituie o mare surpri
ză, mal ales diferența (mare) ia 
care a cîștigat pe arena Gloriei. 
De la învingătoare, toate cele șa
se jucătoare au trecut de 400 p.d., 
prima fiind Nineta Badea cu 466 
p. De la învinse s-a remarcat doar 
Ana Petrescu — 440 p. (O. Guțu — 
coresp.) • VOINȚA PLOIEȘTI — 
METRO M BRAȘOV 2568—2390 
(4—2). Toate jucătoarele antrena
te de Eleonora Ioan au evoluat cu 
multă precizie, depășind granița 
celor 400 p.d., prima fiind, cu un 
rezultat de excepție, Minela Mi- 
hăilă — 475 p.d. De la brașovence 
doar Emma Istvan — 434 — s-a 
apropiat de valoarea ploieștence- 
lor. (O. Băltcanu — coresp.) • 
MUCAVA-MOLID VAMA (Su
ceava) — LAROMET BUCUREȘTI 
2448—2394 (4—2) 0 VOINȚA GA
LAȚI — RAPID BUCUREȘTI 
2480—2392 (4—2). Formația gazdă a 
jucat foarte bine cîștigînd, relativ, 
ușor. S-au remarcat: Chiriloiu — 
431 și, respectiv, Ciobanu — 428. 
(T. Siriopol — coresp.) • PETRO
LUL BAICOI — DACIA PLOIEȘTI 
2520—2320 (5—1). Diferența mare 
dintre cele două echipe reflectă și 
scorul întîlnirii. Cele mai precise, 
jucătoare de la învingătoare au 
fost Elena Vasile — 449 șl junioa
ra Tonta Olteanu — 434. De la în
vinse s- i remarcat Maria Cotea- 
nu — 422 p.d. (R. Branzea — co
resp.). Seria Nord: 0 CON
STRUCTORUL GHERLA — ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 2287—2402 
(0—6). Campioanele au avut o mi
siune ușoară, cîștigînd lejer în fa
ța unei echipe modeste. Princi
palele realizatoare: Șerdea-n — 
414, Barta — 404 de la Electromu- 
reș. respectiv Mihăilă — 394. (A. 
Szabo — coresp.) • C.S.M. REȘIȚA 
— VOINȚA ODORHEI 2422—2370 
(4—2). Cele mai mari punctaje 
le-au obținut Marla- Zsizsik — 432 
și, respectiv, Rozalia Stefucz — 
427. (P. Fuchs — coresp.) • VO
INȚA TIMIȘOARA — RECORD 
CLUJ-NAPOCA 2249—2054 (4—2) 0 
VOINȚA ORADEA — HIDROME
CANICA BRAȘOV 2319—2313 (2—4). 
Meci de mare luptă, după trei 
schimburi conduceau brașovencele, 
dar Olga Psihas (426) și Ibolya

Mathe (425) au refăcut handica
pul aducind victorie sextetului o- 
rădean. De la oaspete s-au evi
dențiat Maricica Rado — 419 și 
Mariana Constantin — 412. (G. llie 
— coresp.) • DERMAGANT TG. 
MUREȘ — VOINȚA TG. MUREȘ 
2466—2574 (1,5—4,5).

I
I

LE NAȚIONALE DE CROS
I. 1)

i orădea- 
clasați in- 
tnai mult, 
sută do- 
n provin - 
rului Ște- 
iarian Ior- 
.nent plu- 
premieră.

de tine- 
auză. fără 
ii din ’86, 
beau a, în- 
îndreptat 

“ al zilei, 
a justifi- 
S-a aler- 

iltă ambi- 
»i viitoru- 
ial. Ordi- 
ur înainte 

Stănescu, 
idatov. s-a 
îrșit, timi- 
cu promp- 
furibunde 
ieșit, ast- 

uri drama- 
ei si. după 
lui federal 
isebit de 
Campiona- 

ros".
nalele 
rpriză, 
fel. La
(lie Fioroiu

(in curînd va împlini 35 ani) 
a dat tonul unei bătălii aspre. 
El a impus un ritm vijelios, 
căruia nici campionul de anul 
trecut, Gheorghe Sandu, și 
nici coechipierul lui. Alexan
dru Chiran, marii favoriți ai 
..hîrtiei", nu i-au putut face 
față. Dacă Floroiu s-a „stins" 
înaintea ultimului tur. înche
ind totuși pe un meritoriu loc 

dinamovistul Marcel Marti- 
(antrenor Mihai Marines- 
s-a îndreptat irezistibil 

finis-, întreeîndu-i. cu pu
pe Eugen Enăchioiu

7. < 
naș 
cu) 
sure 
tin,
Gyorgy Marko. Pe echipe

si
_ _ . a

cîștigat Rapid (dar cu emoții!), 
marea surpriză fiind clasarea 
pe locul secund a formației 
C.S.M. Sf. Gheorghe.

Rezultate : junioare : 1. Nu- 
ța Olaru (C.S.M. — Universitatea 
Craiova), 2. Cătălina Gheorghiu 
(C.S.Ș. „M. Eminescu" Iași), 3. 
Dorina Calenlc (C.S.Ș. Delta 
Tulcea) ; echipe' : 1. C.S.M. Uni
versitatea Craiova 10 p, 2. 
C.S.Ș. Bistrița 36 p, 3. C.S.Ș. 
Cetate Deva 43 p ; JUNIORI :1. 
Simlon Mocan (C.S.M. Cluj-Na- 

. Crlstlnel Cristea (A.S.A. 
3. Nicolae Dărăban 
Bistrița) ; echipe : 1.

Buzău 40 p, 2. C.S.M.

’81 
ele 
se-

FORMEAZĂ
; 5.
6. 

ă) 
iale 
Verona (ipau- 
ia — Verona 
no — Napoli 
no — Napoli 
ese — Fio-
13. Udinese—

Milan— 
Roma —

1 ; 7.
(final)

ClȘTIGURI : 
re 99 263 lei,

1.

poca), 2. 
Sibiu), 
(C.S.M.
C.S.Ș. I
Bistrița 68 p, 3. C.S.Ș. 1 Galați 
72 D ; TINERET : 1. llie Elena 
(Steaua), 2. Mircea ștefănuț 
(A.S.A. Sibiu), 3. Iacob Costea 
(Steaua): echipe : 1. Steaua
București 13 p, 1. A.S.A. Sibiu 
26 p, 3. C.S.Ș. Delta Tulcea 5! 
P : SENIOARE : 1. Mariana Stă- 
nescu (Politehnica Timișoara), 
2. Paula Ivan (Olimpia), 3. Ele
na Fidatov (C.S.M. Delta Tul
cea), 4. Elena Murgoci (Metalul 
Țîrgoviște), 5. lulla Beșllti (Ști- 
ința C.F.R. Bacău) ; echipe : 1. 
Olimpia București 10 p, 2. Ști
ința C.F.R: Bacău 14 n. 3. Tri
colorul Oradea 25 p ; SENIORI : 
1. Marcel Martinaș (Dinamo), 
Eugen Enăchioiu (C.S.M.
val, 3. GySrgy Marko 
București), 4. Augustin 
(Steaua), 5. Cornel 
gul Roșu Brașov);
Rapid București 19 p, 2. C.S.M. 
Sf. Gheorghe 40 p,
Sibiu 41 p.

2. 
Sucea- 
(Rapid 
Barbu 
(S leaScurt 

echipe : 1.

3. A.S.A.

MASCULIN — seria Sud : • 
RULMENTUL BRAȘOV — GLO
RIA BUCUREȘTI 5336—5260 (4—2). 
Prima înfrângere a echipei Glo
ria In actualul campionat I Bra
șovenii au jucat foarte bine în 
frunte cu campionul mondial Io
sif Tismănar — performerul reu
niunii cu 961 p.d. De menționat că 
pînă spre finalul partidei a con
dus Gloria cu 30 de „bețe-. Cam
pionul țării, Al. Cătlneanu (G). a 
fost întrecut de Juniorul brașo
vean I. Csuros cu 872—851. (C.
Gruia — coresp.) • CARPAȚI SI
NAIA — METALUL ROMAN 
5017—4748 (6—8). Victorie meritată 
chiar și la acest scor, deoarece 
slnălenll au constituit o echipă o- 
mogenă. primul fiind Ovidlu — 
884. De la oaspeți s-a remarcat un 
singur popicar — Covăsală. 869. 
(V. Feldman — coresp.) • C.F.R. 
CONSTANȚA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 4310—4952 (3—3). Joc foarte 
frumos, viu disputat, Încheiat cu 
victoria meritată a bucureștenilor. 
Remarcați: C. Silvestru — 863 și. 
respectiv. S. Bellvacă — 888. (P. 
Cornel — coresp.) • PETROLUL 
CIMPINA — FLACARA BRAȘOV 
5086—4973 (5—1) • CHIMPEX CON
STANTA — VOINȚA BUCUREȘTI 
4859—4777 (4—2). Seria Nord: • 
UNIO SATU MARE — CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ 5082— 
4971 (5—1). Principalii realizatori: 
Ardelean — 873, Pop — 865. res
pectiv Kilin — 850 șl Magyar! — 
849. (Z. Kovacs — coresp.) • PRO
GRESUL ORADEA — AURUL BA
IA MARE 
promovată 
valoroasei 
campioană 
stabilit un ___  _
orădene. S-a Înregistrat totuși o 
surpriză: victoria orădeanului Fi
lip asupra băimăreanulul Boariu 
900—897 1 Cei mal buni de la Au
rul: Gergeli — 929 și Naszodi 921. 
(I. GhLșa — coresp.) * INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII — CHI
MICA TIRNAVENI 5072—5039 (3—3) 
• ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— C.F.R. TG. MUREȘ 5399—5276 
(4—2) • VICTORIA TIMIȘOARA
— OLIMPIA REȘIȚA 4933—4913 
(2-3).

5131—5435 (1—5). Noua 
n-a putut face față 
formații bălmărene, 

continentală, care a 
nou record al arenei

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

aliniem pentru o nouă întîl- 
nire care reprezintă un mo
ment de vîrf al performanței 
internaționale. Știm 
bine că avem în 
echipă redutabilă. Dar 
bine știm că trebuie să 
Uzăm un meci in care, 
eliminarea defecțiunilor 
au intervenit în partida 
River Plata, avem posibilita
tea să ne impunem. Nu vom 
precupeți nici un efort spre a 
realiza o altă performanță in 
premieră pentru fotbalul ro
mânesc/* BARBULESCU: „îmi 
dau bine seama ce șansă ni 
se oferă. Sîntem la a treia 
finală de mare anvergură. 
După F.C. Barcelona și River 
Plata, ne vom întrece cu o 
altă formație de renume. Di
namo Kiev. Cunoaștem carac
teristicile partenerilor noștri, 
dar sîntem in stare să ne im
punem ideca noastră tactică

foarte
fată o 

mai
rea- 
prin 
care 

cu

și cred că, luptînd cu abne
gație din primul și pînă !“ 
ultimul 
succesul 
Noi, cei 
defensiv, 
ne face remarcați nu numai 
in apărare, ci și in atac". 
LĂCĂTUȘ: „Am muncit c- 
norm in săptăminile de pre
gătire. Jocurile de verificare 
au arătat că am atins o bună 
cotă a potențialului și am 
toată nădejdea că, în meciul 
pentru Supercupa, vom reali
za o partidă de vîrf, cum este 
și categoria partidei pe care 
o vom angaja. Fiecare dintre 
noi dorim cu toată ființa 
noastră să obținem un succes 
care ar face și mai străluci
tor palmaresul clubului Stea
ua, al fotbalului românesc."

Pentru luni este anunțat ul
timul antrenament al campi
oanei noastre înaintea jocului 
cu Dinamo Kiev, după care 
va fi anunțată formația 
începere a partidei.

in 
vom realiza 
mult dorit, 

compartimentul 
avem ambiția de a

minut, 
atît de 
din

de

Dinamo Kiev, sosită și 
duminică la Monte Carlo, 
efectuat, de asemenea, in 
ceeasi zi, un 
Demianenko a 
mătoarele despre partida pen
tru Supercupa ______ " ,
„Se anunță o intilnire foarte 
echilibrată și, cred eu, cu 
multe faze de poartă, pentru 
că atît Steaua, cit și for
mația noastră sint partizanele 
Jocului de atac". RAȚ a făcut 
următoarele observații pri
vind partida de marți : „Sper 
să fie un meci spectaculos și 
sportiv, cum stă bine unei 
partide ca aceasta. Forțele e- 
chilibrate care se vor afla în’ 
teren promit și o pasionantă 
evoluție de scor."

La Monte Carlo vremea 
este închisă, temperatura 
menținîndu-se în jurul a plus 
zece grade.

antrenament, 
declarat ur-

Europeană :

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •
Startul in noul sezon competițional se apropie, timpul e fru- 

mos și antrenorii fac ultime retușuri înaintea primelor partide 
oficiale. De aceea, sfirșitul săptăminii trecute a fost marcat de 
numeroase meciuri de verificare-omogenizare. Iată amănunte:

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 
— OTELUL GALAȚI 0—3 
(0—2). Medul s-a disputat joi. 
Au înscris : Vaișeovici (min. 
20 din 11 m și min. 35). Gh. 
Radu (min. 80). OTELUL a a- 
liniat următoarea formație : 

"tlălugăru — 
ghelinei. 
Hanghiuc. 
Vaișeovici, 
cat : Popa, 
du, Mihuț, 
POL

I
I
I

- C. Stan, Agiu, An- 
G. Ion — Burcea. 
Rotaru, Boraii — 
Antohi (au mai iu- 
Bejenaru, Gh. Ra
siale). “ 

coresp-
Otelul a jucat 

Brăila, cu F.C.M. 
Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 1—1. la pauză 1—4) pentru 
divizionara B. Au marcat: Dră- 
goi (min. 10) si Boraii (min. 
70). T. ENACHE — coresp.

S.C. BACAU — VICTORIA 
BUCUREȘTI 2—1 (1—0). Me-

T. SIRIO

duminică la
Progresul.

TURNEELE FEMININE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

MECIURI AMICALE
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— C.S.M. REȘIȚA 3—0 (1—0). 
Au marcat : Rada (min. 
Doru Nicolae (min. 57). 
mescu (min. 68 din 11 m.). U- 
NIVERSITATEA: Lung 
grilă. Rada. Gh. Popescu. Un- 
gureanu — Mănăilă, Ad. Po
pescu. Irimescu — Geolgău. 
Biță, Bîcu (au mai jucat : Stoi
ca, Cioroianu, Stănescu. O. Po
pescu. Badea, Dumitrascu. D. 
Nicolae). ȘT. GURGUI - co
resp-

F.C. OLT —SPORTUL MUN
CITORESC SLATINA 4—0 
(0—0). Autorii golurilor: Lauren- 
tiu (min. 52). Pena (min. 60). 
Plăvițiu (min. 75) și Otiman 
(min. 89). F.C. OLT: Ciurea — 
Laurențiu, Mihali, M. Zamfir, 
D. Petrescu — M. Popescu Ef- 
timie, Leța — Argeșeanu. Tnr- 
cu. A. Georgescu (au ma: în
cât : Anghel. Minea. Pena. Du- 
dan, Plăvitiu. Otiman. Rădu- 

' lescu, Ionică). C. BUGHEA — 
coresp.

C.S. TIRGOVIȘTE — F.C.M. 
BRAȘOV 4—1 (2—1) ! Au mar
cat: Chiriță (min. 3 și 75), R. 
Tudor (min. 30 și 85), respec
tiv V. Ștefan (min. 25). F.C.M.: 
Șanta — Bălan, Șulea, Moldo
van. Mandoca — Avădanei, V. 
Ștefan. Drăgan, Kadar — Ră- 
ducanu, Barbu (au mai jucat : 
Polgar. Mărgărit, C. Ștefă- 
nescu. P- Lucian). M 
NU — coresp.

A.S.A- TG. MUREȘ - MI
NERUL CAVNIC 0—1 (0—0).

14) 
Iri-

ciul s-a disputat la Moinești : 
timp frumos și teren foarte 
bun. 4'1 marcat : Ivanov (min. 
3). Fachițcanu (min. 55). res
pectiv Iordache (min. 76 din 
11 m.). SC. BACĂU : Arvinte
— Andrieș, C. Solomon, Ar- 
teni, Viscreanu — Burleanu, 
Ivanov. Tismănaru. Penoff — 
Scinteie, Andronic (au mal 
iucat : Barba. Elisei, Borcea. 
Manase. Condurache, Pachitea- 
nu). VICTORIA : Paraschiv — 
Vlgd, Mirea, Zare, Topolinschl
— Comănescu. Ba'aur I, Adolf
— Țălnar. Augustin, Iordache 
(au mai iucat : P. Petre. Ca- 
ciurcac. Dican, Ursu). N. RO
TARU — coresp-

flacAra moreni
PID BUCUREȘTI 0—2 ., ...
Autorii golurilor: Pistol (min. 
6) si Manea (min. 58). FLA
CĂRA : Toma — Cojocaru. E- 
ne, Preda. Nistor — Dragnea 
Beldie. C. Pană — Stoiciu, La> 

Tirchineci (au mai jucat : 
Andrei, Pa-

M. Pană) I 
- Marinescu. 

I. Marin, Bacos — 
St. 

mai 
Grigore.

GH.

- RA- 
(0—1).

Ne

la, 
Despa, D. Sava. 
rascliiv. Năstase, 
RAPID : Mânu 
Cîrstea.
Drăghici, Tănase. Pistol, 
Popa — Țîră, Manea (an 
Iucat : Toader. M.
Dochia. FI. Cojocaru) 
ILINCA — coresp.

„U“ CLUJ-NAPOCA -

ferită a coordonatoarelor, în 
timp ce învinsele au fost trase 
și mai în jos de mofturile u- 
nor jucătoare...

★
In penultima etapă a turneului 

de la Rm. Vilcea (locurile 7—12) 
calculul hîrtiei șl-a spus cuvîn- 
tul. FARUL CONSTANȚA — 
OLTCIT CRAIOVA 3—0 (8, 1, 8), 
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—0 (9, 8, 
6) șl G.I.G.C.L. BRAȘOV — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—1 (4, -15, 13, 7). Ultima etapă 
a însemnat, pe de o parte, un 
nou pas al Farului în drumul 
său . spre cîștigarea grupei, iar 
pe de altă parte noi baloane de 
oxigen pentru Chimia șl 
G.I.G.C.L. în' lncîlcita luptă pen
tru supraviețuire în „A“. Meciul 
zilei, farul — flacAra ro
șie : 3—1 (9, -6, 13, 8). Constăn- 
țencele, și cu publicul vîlcean de 
partea lor, au obținut o victorie 
meritată in fața unul adversar 
tenace. Intîlnirea a adus, din 
nou, în prim-plan comportarea 
de excepție a „veteranei" Maria 
Enache, care șl-a mobilizat co
legele pentru această reușită. De 
partea cealaltă, s-au remarcat' 
Viorica Mazilescu și Nicoleta 
Stanciu. In celelalte partide : 
G.I.G.C.L. — OLTCIT 3—0 (9, 12, 
8) și CHIMIA — CALCULATORUL 
3—0 (10, 10, 4), eu o remarcă 
pentru o altă „veterană", Marl- 
Iena Dubinciuc.

CLASAMENT : 1. Farul 52 p, 
2. Flacăra 49 p, 3. Calculatorul 44 
p, 4. Oltcit 42 p (53:67), 5. Chimia 
42 p (47—68), 6. G.I.G.C.L. 41 p.

D. ROȘIANU, coresp.

în acest meci, blocajul. Cum 
era de așteptat, Dinamo, 
Doina Dimofte, 
și Cristina Fîrv în formă, a 
trecut cu ușurință de o echipă 
sibiană. parcă resemnată cu 
„lanterna".

C.S.M. Libertatea Sibiu a 
avut, totuși, o tresărire de or
goliu duminică dimineață, cînd, 
după un set pierdut la dis
tantă, a egalat-o pe vicecam- 
pioană. iar în setul al treilea 
a condus-o cu 12—10, epuizîn- 
du-și însă forțele prematur, 
în penultimul meci al turneu
lui, Dinamo și-a consolidat și 
ea locul 4, printr-o victorie 
clară în fața Penicilinei, care 
a sperat în zadar într-o întor
sătură spectaculoasă de scor, 
ca în partida din returul pe 
etape săptămînale, cînd cîștiga 
surprinzător de la 0—2 la se
turi și 6—14 în cel de al trei
lea! Acum elevele lui Nicu 
Roibescu au fost cele care au 
condus cu 13—5 în setul 3, dar 
s-au blocat pur și simplu, ace
eași Tatiana Popa fiind... 
afară de joc!

In finalul
Capitală, un meci de mai mare 
angajament, între echipele cra- 
ioveană și piteșteană, în care 
Dacia a încenut viguros 
(13—3, 14—5 în setul I), dar 
s-a „stins" treptat, ca și în alte 
jocuri. Și de data aceasta a 
decis în bună parte clasa di-

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA — PENICILINA IAȘI 3—2 (—3, 
—12, 8, 1, 11); 100 de minute; arbitri: M. stamate — G. Nicolae (foar
te bine). DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 3—0 
(10 5, 9); 55 de minute; arbitri: L Costiniu — Gh. Vișan (corect).
C.S.U.-I.M.N. GALATI — DACIA PITEȘTI 3—1 (13, 10, —2, 3) ; 68 de 
minute; arbitri: V. Dumitru — F. Radu (foarte bine). C.S.U.-IJW.N. — 
CS.M. LIBERTATEA 3—1 (3, —12, 12, 9); 85 de minute; arbitri: L. 
Mihalache — M. Niță (bine). DINAMO — PENICILINA 3—0 (12, 8, 13); 
63 de minute; arbitri: M. Stamate — I. Costiniu (excelent). UNIVER
SITATEA C.F.R. — DACIA PITEȘTI 3—1 (—11, 9, 9, 5) ; 77 de minute; 
arbitri: R. Farmuș — N. Găieșeanu (foarte bine).

UNIVERSITATEA: Dumitrescu, Enescu. Cuejdeanu, Șușman, Cotes- 
cu. Bojescu, Nistor, Dinu, Hermeneanu; C.S.U.-LM.N.: Răuță, Ga- 
man, Berdilă, Buzilă, Slngeorgean, Dinică, Nedelcu, Mocanu, Cazacu; 
DACIA: Holbau, Tătucu, Marian, Popescu, Banciu, Buznosu, Miron; 
DINAMO: Dimofte, Pralea, Chitic, Pîrv, Velicu, Coșoveanu, Niculescu; 
PENICILINA: Donclu, Copcea, Popa, Olteanu, Preda, Blaga, Moldo- 
veanu, Blănaru; C.S.M. LIBERTATEA: ștefan, Popoviciu, Nlculae. 
Marlș, Șerban Beșta, Domnariu, Rus, Mihalache, Mărginean, Markus.

CLASAMENT: 1. Univ. CFR 57 p. 2. C.S.U.-I.M.N. 50 p, 3. Dacia 
48 p, 4. Dinamo 42 p, 5. Penicilina 38 p, 6. C.S.M. Libertatea 35 p.

, cu
Alina Pralea

competiției

în

din

F.C.

AVA

SPECTATORII TREBUIE RESPECTAȚI
SI LA JOCURILE AMICALE!

Numeroase afișe ce împinzeau orașulNumeroase afișe ce tmpînzeau orașul Galați anunțau pe iubi
torii fotbalului că joi, 19 februarie, ora 15,30, se va disputa, pe 
stadionul „Portul Roșu-, tatîlnirea amicală dintre Dunărea 
C.S.U. și Oțelul, tn ziua șl la ora cu pricina, cîteva mii de spec
tatori erau prezențl la stadionul amintit. Dar. stupoare l porțile 
erau ferecate și preț de vreo oră cit au avut răbdare spectatorii 
să aștepte cele două protagoniste, acestea nu și-au făcut apari
ția ! Intr-un tîrziu s-a aflat că organizatorii au stabilit, tn ulti
ma clipă, ca meciul să se joace pe terenul de zgură de la 
Oțelul.

Slntem de acord că suprafața de Joc de la „Portul- s-ar fi 
putut deteriora în condițiile vremii umede, dar se putea anunța 
din timp mutarea locului de desfășurare, pentru a scoate lumea 
din încurcătură. Susținătorii fotbalului gălățean merită mal mult 
respect 1

Telemac SIRIOPOL, coresp.

BIHOR 4—1 (1—1). Au mar
cat : Lucaci (min. 30), Cîmpea- 
nu II (min. 53) Feșnic (min 
70), Stoica (min. 78). respectiv 
portarul Balazs (min. 36 din 11 
m.). Clujenii au folosit urmă
toarea echipă : Iașko — Do- 
brotă. Popicu, Ciocan. Neamțu 
— Fesnic. Lucaci. Stoica. Sa- 
bău — Cîmpeanu If, BoeruJ.au 
mai jucat: Cavai, Bloga, Fîșic, 
Matei. Giurgiu). I. LESPUC — 
coresp.

GLORIA BUZĂU — F.C. 
CONSTANTA 1—2 (1—0). An 
marcat : Stoichită (min. 19 din 
11 m.). respectiv Funda (min. 
62) si Zahiu (min. 85). GLO
RIA : Lazăr — Marcu, Stoica. 
Mircea. Stanciu — Stan. Stoi
chită, I. Viorel — Fi. Grigore. 
Alexandrescu. Profir (au mai 
iucat : V. Marcel, Tulpan. Ti
miș, Teodorcscu, Păuna, Ursa 
si Drăgan). D. SOARE — co
resp.

A înscris Schwartzkopf (min. 
84). C. ALBU — coresp.

DACIA MECANICA ORA- 
ȘTIE — MECANICA ALBA 
IULIA 4—0 (3—0). Au înscris: 
Cocîrlă (min. 4). Oniga (min. 
8), Vesa (min. 9 și 52). I. SI- 
MINIE — coresp.

PETROLUL VIDELE — CHI
MIA TR. MĂGURELE 6—2 
(2-2).

OLIMPIA SATU MARE — 
ARMATURA ZALĂU 4—0 
(4—0). Au marcat : Gersten- 
mayer (min. 19), Silaghi (min. 
31 si 38. ambele din 11 m). 
Erdeli (min. 42). Z. KOVACS 
— coresp.

UNIREA FOCȘANI — OLIM
PIA RM. SĂRAT 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor: Chirită (min. 
20) si FI- Sandu (min. 65). FL. 
JECIIEANU — coresp.

MUREȘUL DEVA — U.T. 
ARAD 1—0 (1—0). Autorul go
lului Iordache (min. 27). I- 
SJMION — coresp.

BoeruJ.au


&

ROMÂNIA FRANȚA 27-19

în Munții Tatra Superioara din Cehoslovacia
ÎN DEBUTUL TURNEELOR SEMIFINALE

S-A DAT STARTUL UNIVERSIADEI DE IARNA
• Noi recorduri de participare ț Primul campion 
mondial l..‘___~~~~ - ‘ .
uriaș ® Azi, primele întreceri pentru sportivele noastre

STRBSKE PLESO, 22 (prin 
telefon). Ediția de iarnă. a 
XIII-a, a celui mai important 
eveniment polisportiv al anu
lui 1987 — Jocurile Mondiale 
Universitare — a început sîm- 
bată. aici. în Tatra Superioară, 
cu o splendidă 
deschidere. Așa 
In obișnuința _ 
tuturor marilor competiții ale 
•lumii, și de as-tă-dată 
colul oferit publicului 
20 000 de participanți), a consti
tuit o foarte sugestivă 
nare între artă și sport. Alter
nativ. defilarea delegațiilor, 
ansambluri de gimnastică si 
grupuri folclorice au sugerat 
în mod original aspirațiile ti
neretului lumii spre o pace 
durabilă pe Terra. Aceasta a 
fost, de altfel, principala sem
nificație a festivității de des
chidere a Universiadei de iarnă.

„Cea de a 13-a ediție a Uni
versiadei de iarnă — a afir
mat. în cadrul unei conferin
țe de presă. Primo Nebîolo.

universitar 1987 : cehoslovacul Jurko, la slalom

festivitate de 
cum a intrat 
organizatorilor

specta-
(peste

Imbi-

președintele F.I.S.U. — nu este 
numai un eveniment 
de cel mai înalt nivel, 
participă mulți dintre 
buni performeri ai lumii, 
așa cum am avut ocazia 
constat aici, o sărbătoare a în
tregului popor cehoslovac". A- 
sistăm, într-adevăr. la un eve
niment al sportului mondial. 
Acest adevăr este demonstrat 
deocamdată de faptul că 
treceri (șase discipline : 
naj artistic, schi alpin, 
fond, sărituri, combinată 
di că, hochei pe gheață) 
cipă 1103 performeri 
zentînd 34 de țări de pe toate 
continentele, ceea ce înseamnă 
noi recorduri ale competiției — 
la Belu.no, în Italia, la ediția 
precedentă, erau prezente doar 
27 de țări. Se află aici, in pre
mieră. practicanți ai sporturi
lor gheții și zăpezii din Bolivia, 
Kuweit. Mexic, Liban sau Noua 
Zeelandă, ceea ce vorbește de 
la sine despre extinderea _ pe 
noi arii geografice a discipli-

sportiv 
la 

cei
care 
mai 

ci.

la în- 
paitl- 
schi 
nor- 

parti- 
repre-

nelor de iarnă îmbrățișate de 
studenți. Recordul de participa
re îl deține delegația țării gaz
dă, cu 81 de sportivii, iar din
tre oaspeți — Uniunea Sovieti
că (66 de competitori), urmată 
de S.U.A. (56), Iugoslavia (51), 
R.P. Chineză (49), Japonia (45).

Tinerii sportivi schiori din 
tara noastră, sosiți vineri la 
Strbske Pleso și Jasiia, s-au 
antrenat pe pîrtiile pe care vor 
concura, supravegheați de an
trenorii lor. Dan Criistea — 
pentru probe alpine și Ștefan 
Borbath — pentru probele de 
schi fond. Primele ce vor in
tra in întrecere sînt schioarele 
alpine Liliana Ichim si Delia 
Parate : proba de slalom uriaș, 
tn două manșe, se va desfă-. 
șura luni, pe pîrtia de la Jas- 
na la 65 de kilometri de Strbs
ke Pleso. Cele patru alergătoa
re pe schiuri, ileana Hangan, 
Elena Reît, Rodica Drăguș- 
Hoha și Edith Bako, concurea
ză marți în proba de 5 km.

Radu TIMOFTE

în Campionatul Mondial 
handbal masculin, grupa 
care se desfășoară în 
s-au încheiat jocurile 
lui preliminar. Ultimele rezul
tate : SERIA A : Italia — Fin
landa 19—19 ; SERIA B : 
U.R.S.S. — Norvegia 32—25 ;
SERIA C : S.U.A.—Brazilia 22— 
13 ; SERIA D : Cehoslovacia— 
R.F. Germania 24—23.

Conform tragerii la sorți i- 
nițiale șl in urma rezultatelor 
din seriile preliminare, în tur
neul principal, care a început 
duminică, au rămas în compe
tiție 12 echipe. Menționăm că 
formațiile care compun acum 
grupele semifinale își păstrea
ză zestrea de puncte acumula
te după ce au fost scoase din 
calcul rezultatele cu echipele 
care n-aiu întrunit 25% din 
numărul maxim de puncte — 
Finlanda — seria A, Japonia 
(B), Tunisia (C) și Brazilia 
(D). Acestea '-or participa la 
turneul de consolare. Iată com
ponența și clasamentele oelor 
două grupe semifinale : GRU
PA 1 : 1. U.R.S.S. (61—44) 4 
p ; 2. Polonia (47—37) 4 p ; 3. 
România (44—41) 2 p ; 4. Fran
ța (45—52) 2 p ; 5. Norvegia 
(48—58) 0 p. 6. Italia (30—43)

de
B,

Italia, 
turneu-

0 p. GRUPA ! s 1. Ceho
slovacia (49—39) 4 p ; 2. Da
nemarca (40—31) 3 p ; 3. Elve
ția (32—31) 3 p ; 4. R.F. Garma- 
nia (47—37) 2 p ; 5. Bulgaria 
(32—42) 0 p ; 6. S.U.A. (29-48) 
°.p'

In primul meci al turneului 
principal, 
dispus de selecționata Franței 
cu 27—19 ; ’
handbaliștilor români s-a con
turat mai dar după pauză, 
cînd apărarea a fost mai a- 
tentă, iar atacul a funcționat 
mai bine. Și 
dă, ca și în 
cu Polonia, 
Munteanu a 
Din păcate, 
s-a accidentat și va fi indis
ponibil, în continuare, alături 
de Alexandi-u Folker. Marca
tori : Berbece 11, Stingă 6, Be- 
divan 3, Ghimeș 2, Flangea 2, 
Dogărescu 2 și Porumb 1.

Alte rezultate : Polonia — 
Norvegia 34—24 (17—13) si
U.R.S.S. — Italia 27—12 (15—3) 
— în grupa semifinală 1; Japo
nia — Brazilia 23—16 (8—6) — 
tn turneul de consolare.

Echipa României va întîlni 
marți, la Merano. selecționata 
Uniunii Sovietice.

echipa României a

(14—12). Victoria

In această parti- 
meciul precedent 
portarul Nicolae 
fost excepțional 

Marian Dumitru

■ir
IMPORTANTE COMPETIȚII A TLETICE

uriaș,
77 con
cursă ;

FIȘIER
SCHI ALPIN. Slalom 

masculin (pîrtia Jasna ; 
curenți, 48 au încheiat 
diferență de nivel 300 m ; man
șa I : 37 porți, manșa a n-a: 40): 
1. J. Jurko (Cehoslovacia) 2:11,57; 
2 P. Popanshelov (Bulgaria) 
2:12.10 ; 3. T. Delliquadri (S.U.A.) 
2:13.14.

PATINAJ ARTISTIC. Feminin, 
program obligatoriu : Kathleen

0,6 ; Sabine Paal 
Larisa Zamotina

GHEAȚA. Grupa 
Coreea de Sud 
- R.P. Chineză 

Japonia —

KeUy (S.U.A.) 
(Austria) 1,2 : 
(U.R.S.S.) 1.8.

HOCHEI PE
A : Canada - 
14—1, U.R.S.S.
10—5 ; grupa B ;
Iugoslavia 7—2, Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 25—3, Ceho
slovacia — Japonia 4—1 (din a- 
ceastă grupă face parte șl Fin
landa).

DE TENIS DE MASĂ

CAMPIONATELE EUROPENE DE SALA

din cadrul 
____ ___ __  __ _ __ a campio
natelor Mondiale de’ tenis de ma
să, care au loc tn India, la Delhi, 
au ajuns în faza disputelor pen: 
tru locurile 1—8, tn care s-au ca
lificat formațiile R.P. Chineză. 
Japonia, polonia, R.P.D. Coreea
nă, iugoslavia, R.F. Germania. 
Suedia, Taiwan (masculin). R.P. 
Chineză. Japonia Cehoslovacia.

tntrecerile pe echipe 
celei de a 39-a ediții

TURNEUL ZONAL
FEMININ DE ȘAH

(Agcrpres).BUDAPESTA
In runda a doua a turneului 
zonal feminin de la Balaton, 
Gertrude Baumstark a cîștigat 
la Savova. Ligia Jicman a 
remizat cu Anghelova. iar Ga
briela Olărașu a pierdut la 
Klimova. în timp ce Margareta 
Mureșan a avut zi liberă. După 
două runde. în clasament con
duce Baumstark (România) cu 
2 p, urmată de ma.estrele bul
gare Anghelova și Vojiska — 
1.5 ' p, (vanka "
1 p (1)

R.P.D. Coreeană, Ungaria, U.R.S.S., 
Olanda. Coreea de Sud (feminin).

Cîteva din rezultatele înregis
trate în turul anterior — mascu
lin: R.P. Chineză — Franța 5—0, 
R.F.G. — Anglia 5—4, Suedia — 
Cehoslovacia 5—0, Iugoslavia — 
Polonia 5—2, R.P.D. Coreeană — 
Japonia 5—2, Ungaria — India 5—1, 
R.P. Chineză — R.F.G. 5—0, An
glia — Franța 5—1, Coreea de sud 
— Cehoslovacia 5—1, Polonia — 
U.R.S.S. 5—3, Japonia — Ungaria 
5—3; feminin: R.P. Chineză — Ja
ponia 3—1. Polonia — Franța 3—2, 
R.P.D. Coreeană — Cehoslovacia 
3—0. Hong Kong — R.F.G. 3—2, 
U.R.S.S. — Olanda 3—0, R.P. Chi
neză — Franța 3—0, Japonia — 
Polonia 3—0, R.P.D. Coreeană — 
Anglia 3—0 U.R.S.S. — R.F.G. 
3—1, R.P. Chineză — Polonia 3—0. 
Cehoslovacia — Anglia 3—0, Ja
ponia — Franța 3—2, Iugoslavia — 
R.P.D. Coreeană 3—2. Ungaria — 
Suedia 3—0, Olanda — R.F.G. 3—0 
U.R.S.S. — Hong Kong 3—2.

LIEVIN. Pentru a treia oară
Franța organizează Campiona
tele Europene de atletism în 
sală, de data aceasta gazdă» 
fiind o mică localitate minieră, 
din Nord, în apropiere de Lil
le. întrecerile care reunesc, 
în mare, elita atletismului con
tinental, s-au bucurat de o or
ganizare foarte bună. Sîmbătă, 
în prima zi a concursurilor, 
au fost realizate două noi re
corduri continentale, polonezul 
Marian Woronin și sovieticul 
Robert Emmian și-au îmbună
tățit recordurile europene la 
60 m și, respectiv, lungime, alți 
atleți evoluînd. de asemenea, 
foarte bine.

Iată rezultatele din prima zi: 
FEMEI : 60 mg : 1. Iordanka 
Donkova (Bulgaria) 7,79. 2.
Gloria Uibei (R.D.G.) 7,89, 3. 
Ginka Zagoroeva (Bulgaria) 
7,92 ; lungime : 1. Heike Drech- 
sler (R.D.G.) ~
lina Cistiakova (U.R.S.S.) 6,89 
m, —
(U.R.S.S.) 6,76 m ; BĂRBAȚI : 
60 m : 1. M. Woronin (Polonia) 
6,51 — record european, 2. F. 
Pavoni (Italia) 6,58, 3. A. Ullo 
(Italia) 6,61 ; lungime 
Emmian (U.R.S.S) 
record european. 2. _G.

7,12 m. 2. Ga-

3. Elena Bilevskaia

1. R.
8 49 m —

Evam-

P.

macstrele bul-

(Ungăria)

PE SCURT
BASCHET • tn meci tur pen

tru semifinalele C.C.E. (feminin), 
Dinamo Novosibirsk a’ întrecut, 
pe teren propriu, cu 96—60 (43—33). 
pe Levskî Sofia. Coșgetera forma
ției sovietice a fost Elena Huda- 
șova. autoarea a 22 p. 0 La Vi
cenza. în cea de a doua semifi
nală a competiției, Prlmigi a în
vins cu 75—67 (44—32) formația
vest-germană Agon Diisseldorf.

Înot a Canadianul Alex Bau
mann a stabilit tn cadru! unui 
concurs desfășurat la Montreal, 
în bazin de 25 m. cea mal bună 
performanță mondială în proba 
de 200 m mixt, fiind cronometrat 
în. 1:58.22. Precedentul record a- 
parținea aceluiași sportiv, din 
1984. sl era de 1:58.51.

RUGJÎY 0 Sîmbătă, la Londra, 
în ..Turneul celor 5 națiuni», e- 
echlpa Franței a învins cu 19—15 
(3—12). selecționata Angliei. La 
Edinburgh, reprezentativa Scoției 
a Întrecut cu 16—12 (10—9) forma
ția Irlandei.

TENIS 0 tn 
ale -turneului 
diana Wells 
Yannick Noah 
6—3, 6—4 pe

sferturile de finală 
masculin de la In- 
(S.U.A.). francezul 
l-a eliminat cu 6—0. 
compatriotul său 

Thierry Tulasne. în timp ce vest- 
germanul Boris Becker l-a învins 
cu 6—3, 6—1 pe spaniolul Emilio 
Sanchez. în semifinale: Edberg — 
W-jland-r 6—1, 7—5 șl pecker — 
Noth 6—4. 6—t

MARADONA:
// IN EUROPA A ÎNCEPUT

ADEVARATA MEA
Revista „Sportul în 

a publicat recent un 
interviu cu fotbalistul nr. 1 al 
anului trecut, argentinianul 
Armando Diego Maradona, din 
care spicuim următoarele răs
punsuri:

.... Menotti m-a tratat ca pe 
propriul său fiu. El este cel 
care mi-a itioculat gustul pen
tru ’ ’ " " — '
lui 
mai
profunzime toate nuanțele fot
balului. am înțeles că jocul 
este un sport colectiv".

.....Carlos Bilardo este, de 
menea, un mare antrenor, 
surprins prin tenacitatea 
Cîte critici i s-au adus înaintea 
Campionatului Mondial din 
Mexic 1 Dar el a suportat totul 
cu tărie, avînd încredere în noi 
și în sine. Din fericire. Fede
rația de fotbal argentiniană a 
decis să nu schimbe antrenorul 

. înaintea 
scepticii 
Meritul

U.R.S.S." 
interesant

jocul adevărat. Datorită 
am putut să analizez cu 
multă, finețe și mai în

ase- 
M-a 

sa.

campionatului.
au fost dezonorați., 

lui Bilardo este acela 
de a ne ti 
ansamblu fără ...... .................
celași timp el a descoperit la 
fiecare jucător calități dense

Și

sudat» intr-un 
i fisuri. în a-

ASCENSIUNE
bite, astfel că toți au jucat ce) 
mai bine... Selecționată actuală 
(n.n. a Argentinei) numără poa
te mai puține stele decît cea din 
1978. în schimb, au fost amelio
rate organizarea jocului și spi- 

- ritul de echipă. Cred că am 
ieși învingători Intr-un meci 
Argentina ’78 — Argentina ’86“. 

„...Mundialul din - Spania
(n.n. 1982) a constituit pentru
mine o adevărată universitate 
de fotbal. Atunci am descope
rit școala europeanăl Am în
țeles că dacă vreau să adaug 
ceva jocului meu trebuie să 
traversez Oceanul. Cred că a 
fost o șansă faptul că am fost 
solicitat de Barcelona, una 
dintre cele mai bune echipe 
ale Vechiului Continent. Este 
adevărat că a trebuit s-o pă
răsesc: conflictul a izbucnit 
din cauza unei răni serioase 
care mi-a fost provocată. Soli
citat în Italia, de Napoli, 
m-am legat cu prietenie de 
noii mei coechipieri, astfel că 
n-am avut nici un fel de pro, 
blemă pe teren sau în afara 
lui. în 1985 am fost declarat 
cel mai bun jucător străin din 
Italia. în Europa, deci, a în-

gelisti (Italia) 8,26 m, 3. C.
■ Thomas (R.F.G.) 8,12 m ; înăl

țime : 1. P.
2,38 m, 2.
(R.F.G.) 2,36
ko (U.R.S.S.)
1. U. Timmermann
22,19 m, 2. W. Gun-thor (Elve
ția) 21,53 m, 3. S. Smimov 
(U.R.S.S.) 20,97 m.

3.

Sjoberg (Suedia) 
C. Thraenhardt 

m, 3. G. Avdeen- 
2,36 m ; greutate: 

(R.D.G.)

CONCURSUL
9 Maricica Puică, 

nescu — record

în ziua a doua, duminică : 
FEMEI : 3 000 m : 1. Yvonne 
Murray (M. Brit.) 8:46,06, 2.
Elly van Hulst (Olanda) 8:51.40, 
3. Brigitte Krauss 
8:53,01 ; greutate : 1. 
Ahrimenko (U.R.S.S.) 20,84 m, 
2. Heidi Krieger (R.D.G.) 20.02 
m, 3. Heike Hartwig (R.D.G.) 
20,00 m ; BĂRBAȚI : triplu : 
Serge Helan (Franța) 17,15 
m ! !, 2. H. Markov (Bulgaria) 
17,12 m, 3. N. Mustenko 
(U.R.S.S.) 17,00 m.

(R.F.G.) 
Natalia

DE LA LOS ANGELES
invingătoare pe 1 milă 0 Vali Io 
mondial la... triplusalt feminin

NEW YORK — Proba de 
milă din cadrul concursului 

internațional atletic de sală de 
la Los Angeles a revenit atle
tei române Maricica Puică în 
4:33,74, urmată de Lynn Wil
liams (Canada) — 4:34,71. La 
masculin aceeași probă a fost 
cîștigată de irlandezul M. 
O’Sullivan cu timpul de 3:56,92. 
în același concurs s-a disputat 
o Drobă feminină de triplusalt. 
cîștigată de Vali Ionescu 
(România) cu 13,93 m — re
cord mondial (vechiul record 
era de 13,58 m si fusese stabi
lit anul trecut, la San Diego 
de sovietica Galina Cistlakova)

i
în cursa de marș De distanta 
de 1 milă pe primul loc s-a 
clasat americanul Tim Lewis 
în 5:38,02 — record mondial.
Alte rezultate : FEMININ : 60

mg : Jackie Joyner-Kersee
(S.U.A.) 8,09 ; greutate : Ramona 
Pagei (S.U.A.) 19,83 m ; 200 m : 
Grace Jackson (Jamaica) 23,57 ; 
400 m: Diane Dixon (S.U.A.) 53.19; 
800 m : Josetta Clarke (S.U.A.) 
2:02,04 ; BĂRBAȚI : 60 m :
Mark Witherspoon (S.U.A.) 6,50; 
400 m — -
47.64: 
nldad) 
Gray
Earl Beli (S.U.A.) 5.60 m.

: Ei vis
500 m :

1:00,90 ;
(S.U.A.)

Forde (S.U.A.)
Ian Morris (Trl-

800 m : Johnny
1 :47,90; prăjină:

mes ascen- 
Cînd se a- 
latino-ame-

adevărata 
fotbalistică, 
că fotbalul 
este mai bun decît cel

ceput 
siune 
firmă 
rican 
european, văd în aceasta o ab
surditate. Doar cei care n-av 
nimic de așteptat de la joc pot 
vorbi astfel!... Școala europea
nă ne-a învățat să reflectăm 
pe teren, să ne ..batem» pînâ 
la sfîrșit. Am înțeles acum că 
jonglerii își au locul la circ si 
nu pe stadion !“.

„...în privința propriului meu 
joc s-ar putea spune că din 
afară este mai ușor să-l apre
ciezi. Eu nu mă compar cu

Pele! îl respect pe acest foarte 
mare jucător care a devenit, 
grație muncii și talentului său, 
cel pe care-1 denumim astăzi 
«regele fotbalului», 
simplu, 
mîndru !■

.....Ce-mi doresc? Să joc în 
aceeași echipă cu fratele meu 
Ugo; să cîștig titlul de campi
on al Italiei, cu Napoli. Nu 
este oare suficient pentru a 
mă simți din nou fericit ?“

„...Fotbalul este meseria mea, 
vocația mea, bucuria mea cea 
mai mare. Nu mă văd în 
afara fotbalului !“

Mșrradona >«
Eu 
și

sînt, 
sînt

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA. Ieri, tn campionatul ita

lian (et. a 19-a): Avellino — Asco’i 
0—0. Brescia — Como 2—0, Empoli
— Atalanta 0—0, Milan — Juventus 
1—1. Roma — Inter 1—0, Sampdo- 
ria — Verona 0—0, Torino — Na- 
poll 0—1. 
1—1. * 
poli 30 p urmată de Inter 26 p, 
Juventus șl Roma, cite 25 p.

A FOST reluat campionatul R.F. 
Germania. De fapt, n-a fost o 
etapă completă (a 18-a), deoarece 
mal multe meciuri au fost ami
nate, din diferite motive (terenuri 
impracticabile timp nefavorabil). 
S-au disputat jocurile: Dortmund
— Bayern MUnchen 2—2 (la pauză 
oaspeții conduceau cu 2—0 1). 
Diisseldorf — Eintracht Frankfurt 
3—3, Koln — Bochum 1—0, Nilrn- 
berg — Bremen 5—1, Hamburger 
s.V. — MQnchengladbach 3—1. 
Kaiserslautern •— Blauwelss 2—0. 
Pe primele locuri: Hamburger S.V. 
16 p. Bayern Munchen 25 p. Le-

Udinese — Fiorentina 
In clasament conduce Na

verkusen 22 p (17 j), Kaiserslau
tern 22 p (18 j).

IN ANGLIA au avut loc meciuri 
de campionat și optimile de fina
lă ale Cupei. In campionat: Aston 
Villa — Liverpool 2—2, Chelsea — 
Manchester United 1—1, Leicester
— Norwich 0—2. Manchester City
— Luton 1—1. în clasament con
duce Everton cu 54 p (28 j). ur
mată de Arsenal 53 p (27 j) și Li
verpool 52 p (28 j). în Cupa An
gliei: Arsenal — Barnsley 2—0, 
Leeds — Q.P. Rangers 2—1, Shef
field Wednesday — West Ham 
1—1, Stoke — Coventry 0—1. Tot
tenham — Newcastle 1—0, Walsall
— Watford 1—1, Wigan — Hull 
3—0. Meciul dintre Wimbledon și 
Everton a fost amînat.

TURUL 2 în Cupa Scoției: Bre
chin — Dundee Utd. 0—1, F.C, 
Dundee — Meadowbank 1—1, Ha
milton — Motherwell 1—2, Morton
— St. Mirren 2—3. In campionat: 
Falkirk — Aberdeen 0—3 (meet 
restant).
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