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» Spartachiada de iarna a Armatelor Prietene

UN FRUMOS SUCCES ROMÂNESC LA BIATLON

Mihai Radulescu a cîștigat cursa de 10 km

BRATISLAVA. 1 (prin tele
fon. de la trimisul nostru). în 
ultima zi a Campionatelor Eu
ropene de tir pentru arme cu 
aer comprimat reprezentanții 
noștri au evoluat In probele 
de pistol 10 m. masculin si 
feminin. Fetele noastre s-au 
comportat bine, reușind. 1a 
sfîrșitul celor 40 de focuri ale 
concursului normal, să intre 
în posesia medaliilor de bronz 
în întrecerea pe echipe. Tota
lul înregistrat de formația 
României a fost de 1129 punc
te. iar contribuția individuală 
la acest rezultat: Ana Buțu 
(de la clubul Dinamo Bucu
rești) 381 p, Anișoara Matei 
(Olimpia București) 378 p, iar 
Elena Taciuc (Steaua) 370 d. 
Este o performanță meritorie, 
care le menține pe specialiste
le noastre în această probă în 
elita mondială. Pentru că, tre
buie să reamintim, la două 
din ultimele trei ediții ale C.E. 
— Budapesta 1984 și Vama

vietica Țvetkova cu 386 p, pe 
locul 2 belgianca Goffin cu 334 
p. iar pe locul 3 sovietica Dc- 
branceva cu 383 p). Dar, aflîn- 
du-se la prima sa confruntare 
internațională de anvergură în 
care a disputat o finală, ea a 
început foarte slab, cu un 7.4 
Si apoi cu un 8.8. care au 
scos-o definitiv din lupta pen
tru o medalie Ia individual. în 
consecință. Ana Buțu s-a cla
sat pe locul 8, cu 471,9 p.

Sorin Babii n-a reușit în în
trecerea masculină 6ă adune 
punctajul necesar calificării în 
finală, situîndu-se. cu doar 
575 p. pe locul 25 din 65 de 
concurenți. Și în cazul său 
rămîne valabilă circumstanța 
primei participări la o compe
tiție de amploare cu finală în 
acest sezon.

Rezultate tehnice. Pistol 10 m. 
Feminin: 1. țvetkova (URSS)
485,1 p; i. Goffin (Belgia) 482,3; 
3. Dobranceva (URSS) 482,1... 0. 
Buțu 471,9... 13. Matei 378... 29. 
Taciuc 370 ; eehine : 1. URSS 1150

PREDEAL, 1 (prin telefon). 
Satisfacție deosebită pentru 
sportivii români în cea de-a 
treia zi a competiției, dumini
că, pe traseele din cunoscuta, 
de acum, Valea Rîșnoavei, unde 
biatloniștii prezenți la compe
tiție și-au disputat cursa de 10 
km. într-o companie extrem de 
valoroasă (la start s-au aflat 
campioni olimpici și mondiali 
din echipele U.R.S.S. și R.D. 
Germane, alți concurenți re
dutabili), reprezentantul nostru 
Miha; Rădulescu a făcut o 
cursă de excepție, realizînd 
una dintre cele mai plăcute și 
frumoase surprize : cucerirea
primei medalii de aur a unui 
biatlonist român în această tra
dițională (a 11-a ediție) și ma
re competiție a sportivilor mi
litari din țările socialiste.

O ninsoare continuă a făcut 
ca întrecerea să devină dificilă, 
dar pasionantă chiar din pleca
re. Pornit cu nr. 1 din start, M. 
Rădulescu s-a lansat într-o 
cursă contracronometru. deoa
rece ceilalți sportivi cu nume
re favorabile puteau controla 
mai bine disputa. Reprezentan
tul nostru nu le-a dat insă nici 
o speranță. A alergat excelent 
pe schiuri, a venit primul în 
poligon Și a pornit imediat du
pă ce Ia poziția culcat a tras

Portarul Svoboda respinge in extremis un atac al hocheiștilor 
români Foto : Iorgu BĂNICA

Hochei: TURNEUL PREZINTĂ UN INTERES CRESCiND
Pe patinoarul artificial „23 

August" din Capitală au con
tinuat sîmbătă — In prezența 
a numeroși spectatori — între
cerile turneului de hochei pe 
gheață. Iată amănunte de la 
cele două partide :

U.R.S.S. - BULGARIA 9—0 
(5—0, 0—0, 4—0). Meci cu
două perioade de joc to
tal diferite: prima repri
ză. cînd poarta formației bul
gare a fost apărată de Moskov 
care a primit cinci goluri, lă- 
sîndu-se impresia că în final 
se va înregistra un scor re
cord și următoarele două repri
ze, cînd titularul K. Mihailov 
și-a reluat locul în poartă, de- 
monstrînd cît de mare este ro
lul portarului într-o echipă de 
hochei. Timp de 23 de minute 
el a păstrat neatinsă plasa din 
poarta echipei șale. Făcînd din 
nou dovada unor calități ex
cepționale, el s-a opus cu suc
ces atacurilor formației so
vietice (în fapt echipa 
S.K.A. Leningrad. una din 
fruntașele super-Iigii campiona
tului U.R.S.S.) și primind me
ritatele aplauze ale publicului. 
In repriza a doua, simțindu-se 
mai sigură în apărare, echipa 
bulgară a atacat mai mult și 
Dimov (de două ori în min. 43) 

fără greșeală. încurajat frene
tic de public, M. Rădulescu și-a 
continuat alergarea în forță, a 
venit la a doua tragere (poziția 
în picioare), a greșit două 
focuri, a executat rapid turele 
de penalizare și a pornit pe 
ultima buclă pe care a par- 
curs-o într-un ritm debordant, 
cucerind astfel locul întîi cu 
aproape 30 de secunde înaintea 
următorului clasat.

MEDALIE Șl
26 de concurenți și-au dispu

tat întîietatea în proba de fond 
pe 30 km. A fost o cursă inte
resantă, frumoasă, în care Hol
ger Bauroth (R.D.G.) s-a impus 
cu' un timp remarcabil. Pentru 
următoarele locuri s-a dat o 
luptă aprigă. în această dispu
tă a fost angrenat și sportivul 
nostru Caroly Kopc. Făcind 
multă risipă de energie, el a 
reușit să ocupe în final locul 
3. înregistrat în același timp cu 
cehoslovacul Petr Lisiceăn — 
fapt foarte rar întîlnit în 
cursele de fond —, ambii con
curenți obținînd astfel medalii 
de bronz.

Rezultate tehnice : 1. H.
Bauroth (R.D.G.) lh 22:11,10; 2.

și Lintov (min. 45) au trecut pe 
lingă goluri. Spre finalul par
tidei. K. Mihailov, obosit. a 
dat posibilitate adversarilor 
să-și rotunjească diferența.

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare In pag 2-3)
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In meciurile-restanțâ la „16“-imile Cupei României

GLORIA BISTRIȚA - STEAUA 3-5 (2-1) Șl 
! EXPLORĂRI C. LUNG MOLDOVENESC - F.C. OLT 

1—0 (in prelungiri) I I I
In avanpremieră la deschiderea oficială a sezonului de primă- 

vară, sîmbătă și duminică s-au disputat două meciuri — restanță 
în „16^-imile „Cupei României*, întrecere care se desfășoară sub 

• genericul Daciadei. Și cum competiția k.o. nu se dezminte, una 
J din cele două partide s-a soldat cu o mare surpriză, divizionara 
, C EXPLORĂRI ClMPULUNG MOLDOVENESC reușind să obțină 
i victoria, la scorul de 1—0 (în prelungiri), în dauna divizionarei 
; A F. C. OLT.
i Celălalt joc a avut loc, Ieri, la Bistrița între echipa Locală, di- 
i vizionara B GLORIA, șl STEAUA, proaspăta învingătoare in 
' Supercupa Europei. Cei aproximativ 14.000 de spectatori (cifră 
, record) au putut urmări un joc spectaculos, încheiat cu succe- 
i sul scontat al valoroasei echipe bucureștene. Scor final : 5—3

i Amănunte de la aceste două meciuri, în pagina 2—3.

Un sincer bravo lui Mihai 
Rădulescu și antrenorilor săi 
de la A.S.A. Brașov pentru 
acest frumos succes !

Rezultate tehnice : 10 km. 1. 
M. RADULESCU (România) 
30:15,2 (două ture penalizare),
2. S. Bulîghin (U.R.S.S.) 30:44,7 
(1). 3. VI. Alîkin - (U.R.S.S.) 
30:55,1 (0)... 9. I. Lestyan (Româ
nia) 33:44,2 (D... 15 S. Popa 
(România) 33:35,1 (2).

LA FOND
V. Gorbacev (U.R.S.S.) lh 23,40 ; 
3—4. C. Kope (România), P. 
Lisiceăn (Cehoslovacia) lh23:52,80 
...16. C. Dobre lh 29:00,50... 18. 
G. Boitiș lh 30:00,40.

• Din cauza ce ții cursa de 
coborîre a fost amînată pentru 
luni.

Paul IOVAN
Sorin SATMAR1

Divizia A de baschet masculin

TITLUL VA FI DECIS ÎN ULTIMA PARTIDĂ...
Dinamo a egalat, ciștigiiid dcr&yul cu Steaua (2 0), scorul meciurilor directe

Sîmbătă și duminică, Divizia 
A de baschet masculin a pro
gramat partidele etapei a 20-a, 
ultima a turului 4, care urma 
să stabilească cele trei grupe 
ale turneelor finale. Dar avea 
și un cuvînt de spus in pri
vința luptei pentru titlu, din
tre echipele Steaua și Dinamo. 
Cîștigînd ambele jocuri, di
namoviștii au egalat scorul 
meciurilor directe, astfel în- 
cît decizia va fi dată de ulti
mul lor meei, din turneul fi
nal de la Focșani, unde vor 
mai participa echipele I.C.E.D. 
și Dinamo Oradea.

GRUPA 1-6

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA 2—0 : 89—88 (39—49)
și 96—90 (50—54). Sîmbătă, de
butul a fost favorabil steliști
lor, ei avînd de partea lor va
rianta „un meci din trei", fapt 
care i-a determinat să aborde
ze dezinvolt partida, cu ac
țiuni rapide și eficace (min. 
6 : 16—2). De cealaltă parte am 
văzut o echipă marcată vizi
bil de miza întrecerii, crispată, 
comițlnd dese greșeli de tehni
că și ratînd exasperant, cu un 
conducător de joc inspirat.

Anișoara MateiAna Bu{u

1985 — ele cuceriseră de ase
menea medalii si chiar titluri 
continentale. Chiar dacă de 
astă-dată „bronzul" poate pă
rea mai puțin strălucitor. să 
subliniem că el vine totuși 
după un an (1986) în care re
prezentantele noastre nu izbu
tiseră, la ediția din Finlanda, 
să se comporte la nivelul atins 
anterior. Una dintre ele, Ana 
Butu, a reușit chiar califica
rea în finala de opt — pe lo
cul 6, cu 381 o (pe locul 1 so-

Brănișteanu fiind un adevărat 
„barometru» al acțiunilor. 
Steaua trece tot mai autoritar 
la cîrma jocului, obținînd di
ferențe de scor dătătoare de 
speranțe în perspectiva înde
plinirii obiectivului propus 
(33—15 fn min. * 13, 41—23 în 
mln. 15, 53—39 în min. 21). In 
această perioadă dinamoviștii 
fac eforturi pentru â se apro
pia, dar o fac sporadic (52— 
57 în min. 27, 62—73 în min. 
33). Steaua intră în „linie 
dreaptă" cu 11 puncte ‘ avans 
(82—71 în min. 37); creztnd că 
este la un pas de titlu, mai a- 
les că Dinamo era handicapată 
de absența a doi titulari (Vi- 
nereanu și David — 5 greșel 
personale). A omis insă din 
calcul înverșunata mobiliza; 
re a unei partenere subordo
nate ideii „totul sau nimic". 
Avînd în rol principal pe Ni
culescu, un catalizator eficient 
al ambițiilor dinămoviste,' ele
vii antrenorilor Gheorghe No
vac și Vasile Popa reușesc cu 
un minut înainte de final să 
răstoarne rezultatul : " 84—83 !
Un avantaj de numai un 
punct, pe care au avut forța 
să-1 mențină pînă în ultima 
secundă, ceea ce nu izbutise 
Steaua, care a pierdut printre 
degete un avantaj mult mai 
substanțial datorită infatuă
rii și a unor schimbări nein
spirate. Partida de duminică a 
fost mult mai angajantă. cu un 
pronunțat echilibru, inițiati
va în teren altemînd. ca și 
scorul pe tabela de marcaj, 
însă nivelul spectacular a 
fost iarăși în suferință. în plus 
adăugîndu-se și desele pro
teste, în special ale steliștilor 
(greșeli tehnice dictate îm
potriva jucătorilor Ermura- 
che. Ardelean și căpușan). Ci
te va secvențe ale evoluției 
scorului. Dinamo — Steaua : 
13—17 (min. 5), 20—17 (min. 6), 
33—38 (min. 13), 45—52 (min. 
17), 61—56 (min. 23). 75—78
(min. 32), 86—81 (min. 36). mo
ment în care Dinamo — mult 
mai lucidă în ceea ce între-

Elena Taci-uc

D, 2. Suedia 1137 p, 3. România 
1129 p. Masculin: 1. Batinskl 
(URSS) 685,5; 2. PÎJIanov (URSS) 
684,2; 3. Bremont (Franța) 681,6. 
Pușcă 10 m. Masculin: 1, Berth
lot (Franța) 695,2; 2. Ivanov
695,2; 3. Debevec (Iugoslavia)
694; echipe 1. URSS 1773; 2.
Franța 1765; 3. Norvegia 1762. 
Feminin: 1. Letceva (Bulgaria) 
497,1; 2. Giese (RFG) 495,4; 3.
Dufaux (Elveția) 491,8 ; echipe :
1. RFG 1170, 2. Franța 1161, 3. 
URSS 1158 n.

Radu T1MOFTE

Niculescu (nr. 9), cel mai 
bun jucător al derbyului Di
namo — Steaua, inscrie un 

nou coș 

Foto : Iorgu BĂNICA

prindea — a reușit să smulgă 
in extremis și a doua victorie, 
meritată și ea. Au marcat • 
Vinereanu 9 + 15, Vasilică 2+2, 
Bărbulescîi 2+8, Niculescu 
33 + 45. Ionescu 4+2, Ugîai 
10+6, David 14+5, Constantin 
15+8, lacob 0 + 5. respectiv Er« 
murache 27117, Ardelean 22 + 
7, Reisenbuchler 2+0, Cernat 
11+29 Căpușan 4 + 0. Opșitaru 
2+28. Netolitschi 5+0, Brăniș
teanu 9+7, V. Ion 6 + 2. Au ar
bitrat cADumitrache — Z. Ra- 
duly (bine) și I. Olaru — I. 
Georgiu (cu greșeli).

Adrian VASILESCU

(Continuare in pag. 2-3)



El apa a 14-a a marcat reluarea campionatului de rugby In turneul de polo de la Oradea E

TIMIȘORENII ÎNVINGĂTORI ÎN DERBYUL ZILEI A CONTINUAT SERIA SURPRIZELOR
Intre crea Diviziei A la rugby 

a fost r> imită, după pauza de 
iarnă, ieri avînd loc meciurile 
etapei a 14-a. Amănunte :

Seria 1
SPORTlL STUDENȚESC— 

PREFABRICATE BUCUREȘTI 
— RULMENTUL B1RLAD 9—0 
(3—O). Cu toate că moldovenii 
cîstigaserâ limpede în tur. se 
anunța o partidă sub semnul 
echilibrului, echipele fiind, de 
altfel, „umăr Ia umăr" în cla
sament. Și a fost. într-adevăr, 
un joc foarte disputat. în care 
decizia a venit greu cu o 
anume sansă de partea bucu- 
restenilor. Pentru că meciul — 
fără virtuți de spectacol, în 
condițiile unui teren afectat de 
prima ninsoare a... primăverii — 
a avut In formația oaspete o 
protagonistă mai preocupată de 
construcție, atacînd la mină 
chiar din propriul „22“ dar 
lipsită de penetrație tocmai în 
faza decisivă. Studenții au re
zistat. au curmat, nu o dată in 
extremis, șarjele ofensive ad
verse NASTASE. a reușit un 
drop însă soarta partidei era 
departe de a fi fost hotărîtă. 
Ei au respirat ceva mai ușu
rați abia în partea a doua a 
ini Unirii grație insistenței și 
clarviziunii lui PERNEȘ (un 
mijlocaș pe care ar trebui să-1 
aibă in vederi și antrenorul 
naționalei, M. Naca !), autorul 
unui eseu in forță, după o 
grămadă lingă butul bîrlădeni- 
lor ; eseu transformat de 
NASTASE. Alte evidențieri; 
Covaci, Vintilă. Porojan (S), 
ștefănică, Zavale, Căuia. Arbi
trajul lui FI. Dudu — în ge
neral bun.

Geo RAEȚCHI

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 16—6 (9—0). Par
tidă frumoasă dominată de 
gazde care au atacat perma
nent. Au marcat AMARIEI 
eseu + 2 l.p., BECHEȘ eseu. 
IVANC1UC transf., respectiv 
BEZAHAU 2 l.p. A arbitrat 
Gh. Huștiu. (I. BOȚOCAN. 
coresp).

C.S.M. SUCEAVA — STEAUA 
0—21 (0—7). Au marcat DA
VID. HODORCA, GIUCAL. 
MUNTEANU — eseuri ALE
XANDRU tr., CODOl’l.p. A 
arbitrat 1. Vasilică. (I. MlN- 
DRES’CU, coresp).

I.A.M.T. ORADEA — F.C. 
GRIV1ȚA ROȘIE 3—16 (0—6).
Deși au luptat mult, tinerii oră- 
deni au trebuit să se recunoas
că invinși de o echipă mai 
valoroasă. FRENȚ l.p., respec
tiv TUDOSE 4 l.p., ANTON 
eseu. (V. SERE coresp.).

„U“ 16 FEBRUARIE CLUJ- 
NAPOCA — T. C. IND. CON
STANȚA 0—0.

In fruntea serie : STEAUA 
42 p. Grivița Roșie 36 p. Ști
ința Petroșani 31 p.

Seria a li-o
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — FARUL CONSTANȚA 
6—3 (0—3). Timisoara. 1 (prin 
telefon). Debutul de sezon a 
coincis în capitala Banatului cu 
un meci spectaculos si tensio- 
nant. într-adevăr. ,.U“ si Farul 
au realizat un joc destul de 
bun. tinînd seama că veneau 
după o lungă pauză, iar balo
nul era greu de controlat în 
condițiile unui teren alunecos, 
vîntul constituind, de aseme
nea. u,n adversar.

Jocul l-a început Farul, care 
a beneficiat tn primele 40 de 
minute de avantajul vîptului. 
Cîteva atacuri sînt urmate de 
două l.D. (min. 5 Florea, min. 7 
Bică), fără urmare. Abia în min

12, timișorenii efectuează un 
prim atac și Domocoș ra
tează l.p. In min. 1, un 
nou atac al oaspeților (O- 
priș, Dumitru, Dinu) rămî- 
ne fără efectul dorit. Sur
prinzător. grămada Farului, cu 
5 ..oameni de lot" e ținută în 
șah ; ba mai mult. în min. 16. 
17. 19 și 24. „universitarii" ciș- 
tigă baloane în grămadă pe in
troducerea... advercă ! In min. 
22 asistăm la primul atac bun 
al gazdelor pe treisferturi (A- 
chimov. Domocoș. Voinov. Ro- 
xin si Fiat). Trei minute mai 
tirziu. oaspeții beneficiază de 
o l.p. (la un ofsaid pe o gră
madă spontană si BICA trans
formă : 0—3. Tot el mai ra
tează în min. 31 și 32 l.p. din 
situații bune, care se vor „răz
buna" ! în min. 38. un atac 
lung al Farului (Marcu. Dumi
tru. St. Constantin. Bică. Flo- 
rea) nu se fructifică. Așadar, o 
dominare constănteană infruc
tuoasă. Schimbarea terenului a- 
duee si schimbarea iocului. bă
nățenii beneficiind, ei, acum de 
avantajul vîntului. La o intra
re rapidă a lui Voinov, urmea
ză o aglomerare si Domocoș 
ratează de puțin un drop (min. 
42). Presiunea gazdelor ii face 
oe constănteni să greșească in 
citeva rinduri. dar Domocoș — 
in zi mai slabă — mai ratează 
două lovituri de picior căzute 
si o suită de Lp. tain. 68. 69, 
73). „U“. cu o deschidere nu 
foarte inspirată, nu .simte" 
verva lui Voinov si toacă a- 
elomerat pe înaintare, ceea ce 
convine Farului în avantai pe 
tabela de scor. Dar lovitură 
de teatru în min. 79 ! După o 
grămadă, aproximativ la 30 m 
de buturile constăntenilor. ba
lonul iese de partea gazdelor, 
ajunge la Grigoraș (intercalat), 
care i-1 nasează ideal lui VOI
NOV. iar acesta îl duce direct 
in eseu, la centru. ROXIN 
transformă, întoreînd în extre
mis rezultatul : 6—3 ! Victoria 
timișorenilor. în condițiile fi
nalului de partidă apare me
ritată. ei dovedind o mai burtă 
nreaătire fizică.

Arbitrul bucureștean Mircea 
Vătui a condus (cu unele ine
xactități. care n-au influențat 
insă rezultatul meciului) urmă
toarele formații : UNIVERSI
TATEA : Grigoraș — Fiat, Ro- 
xin. Voinov, Ciubotaru — Do- 
mocos. Achimov — Mihailov. 
Țepurică. N is tor — Lazăr. Be- 
raru (min. 31 Ardelean) — 
Tiță (min. 45 Lani) Niță. Ba- 
sanciuc ; FARUL : Florea — 
Popescu, Tinea, Varga, Plloțschi 
— Bică. N. Dinu — Ene Ne- 
cula. Dumitru. Marcu — St. 
Constantin, Galan (min. 31 Ma
rin) — Prisăcaru. Lupu. Opris.

Dimitrie CALUMACH1

GLORIA BUCUREȘTI — DI
NAMO 9—40 (6—24). Doar 11 
minute a trăit „XV“-le Glorie; 
bucuria de a fi condus redu
tabila sa adversară. în min. 4 
GHINEA transformînd o Lp. 
Dinamovistii au întors rezul
tatul. printr-un eseu (VERES), 
transformat de PODÂRESCU. 
învingătorii reușind să mai în
scrie alte 6 eseuri (în ordine, 
prin TOADER, DOJA. BUCAN. 
TOFAN. RĂDUCANU și PO- 
DARASCU), dintre care 5 trans
formate de PODÂRESCU. Pent 
tru Gloria au mai înscris GHÎ- 
NEA Si NEDELCU, din Lp. 
Sigur, dinamovistii au abordat 
fără emoții acest meci, avînd 

perioade in care s-au impus cu 
autoritate. Gazdele au meritul 
de a fi încercat să le dea o 
replică curajoasă. O notă bună 
pentru Parasohiv. Tofan. loa
der, Bucan. Răducanu si Borș. 
I. Caloian — Buzău a condus 
cu mult aplomb, un med difi
cil doar prin maniera de totală 
angajare în care s-a jucat...

Tiberiu STAMA

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — POLITEHNICA IAȘI 
12—9 (3—3). Meci disputat, câș
tigat pe merit de gazde. în fi
nal. Realizatori : V. ION 3 l.p„ 
drop, MITITELU 3 l.p. A con
dus M. Galanda — Buc. (A. 
CRISAN, coresp.)

CONTACTOARE BUZĂU — 
MAȘINI GRELE BUCUREȘTI 
9—0 (0—0). Au înscris BEZUȘ- 
CU eseu + l.p. si DINU transf. 
(D. SOARE, coresp.)

RAPID — OLIMPIA P.T.T. 
ARAD 9—0 (9—0). învingătorii 
s-au desprins în prima parte a 
iocului. cînd au marcat prin 
STĂNESCU o l.p. si BIDIREL 
2 l.p. Olimpia a avut o reve
nire dună pauză, dar cu toate 
eforturile jucătorilor arădeni 
scorul n-a nutut fi modificat. 
A arbitrat C. Stanca — Con
stanța (Ionel PANA, coresp.).

în clasament : Dinamo 38 n 
Știința CEMIN 36 p. Farul 
35 p.

După penultimul turneu masculin de volei (locurile 1-12)

SUCEVENII-AU SCĂPAT, GIULEȘTENII - AU RETROGRADAT...
In sala „Unirea" din Suceava 

s-a Încheiat penultimul turneu 
masculin al plutonului secund al 
Diviziei A de volei. Amănunte de 
la ultimele 3 zile de concurs :

RELONUL SAVINS?!! — RA
PID BUCUREȘTI 3—2 (—14, 12, 3, 
—ÎS, 8). Bucureștenil au echili
brat partida doar tn două seturi, 
pe care le-au cîștigat In prelun
giri, în celelalte Insă liderul a do
minat autoritar. Cei mai buni : 
Vițelaru și Sofron respectiv Ar- 
meanu și Gizdavu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—2 (—11,
13, —10, 13, 8). Brașovenii nu s-au 
angajat cu toate forțele tn acest 
meci.

C.S.M.U. SUCEAVA — C.SJW. 
DELTA TULCEA 3—0 (3, «, 11). Pe 
fondul unei prestații slabe a ad
versarilor lor, sucevenii au obți
nut o victorie lejeră. Remarcați : 
Mărginean și Enuca, respectiv 
Stanciu.

TRACTORUL — RAPID 3—2 (—7,
14, 9, —13, 2). Ambele echipe au 
jucat bine (cu sublinieri pentru 
brașoveanul Ferariu șl glut-eștea-

AU FOST DESEMNAȚI ClȘTIGĂTORII „TURNEULUI
La Timișoara și Iași s-au 

desfășurat întîlnirile finale 
din cadrul actualei ediții a 
„Turneului Primăverii" la box.

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon). Sala Olimpia din locali
tate a fost din nou arhiplină, 
spectatorii avînd satisfacția de 
a urmări* meciuri spectacu
loase. Iată' cîțtigătorii — cat. 
muscă : Viorel Pop Enceanu 
(Dinamo București) b.p. Florin 
Manea (Dinamo București) ; 
cat. pană : Daniel Dumitrescu 
(Dinamo București) b.p. Costin 
Stancu (Steaua) ; cat. ușoară : 
Viorel Mihăilă (Steaua) b.p. 
Florian Țîrcomnicu (Dinamo

ORADEA, 1 (prin telefon). In 
ultimele două zile ale turneu
lui din cadrul primei serii a 
Diviziei A la polo performeră 
a fost tot echipa Rapid Bucu
rești, singura echipă cu pro
centaj maxim aici I

Sîmbătă, DINAMO a trecut 
clar de VOINȚA CLUJ-NAPO- 
CA, cu 12—6 (3—1, 3—0, 3—2, 
4—3), prin golurile lui Hagiu 4. 
V. Șerban 2. E. Ionescu. Za- 
haria, Răducanu. Găvrus. Dan, 
Moiceanu, respectiv Sebok 2, 
Marc 2. Mujnai 2. Arbitri : V. 
Median — Șt. Karacsony. în 
continuare, un rezultat sur
prinzător : CRIȘUL — RAPID 
9—10 (2—1, 1—3. 3—2. 3—4). A 
fost o partidă atractivă. în 
care feroviarii s-au apărat cu 
multă tenacitate si au contra
atacat impetuos. Rapid a fost 
superioară mai ales tactic, cîs- 
tigind meritat un meci de 
luptă (de notat că bucurestenii 
au avut un număr dublu de 
eliminări fată de orădeni). Au 
marcat : Gordan 3. Costrăs 2. 
Iles. Fejer, Garofeanu. Rat (C), 
B. Tufan 3, Gh. Iile 2. Florin- 
cescu 2, Jianu 2. Vespe. Au 
condus A. Czegenyi — B. Bă- 
jenaru.

în reuniunea de duminică, 
primul ioc a opus echipele 
STEAUA Si RAPID. După un 
început echilibrat rapidistii 
s-au Impus, spre surprinderea 

nul Bujor) intr-o partidă care a 
durat peste două Ore—

RELONUL — DELTA 3—1 (8, 9, 
—11, 12). Un joc de factură teh
nică și spectaculară mediocră, 
ceva mal bine evolulnd Rădulescu 
șl Vițelaru la Învingători, Alexan- 
drescu la Învinși.

C.S.M.U. — POLITEHNICA 3—0 
(8, 13, 11). Partidă Importantă mal 
ales pentru gazde care, ta ascen
siune de formă, s-au impus net. 
Din sextetul lor au ieșit in evi
dență Mărginean și Mtndru, Iar 
de la timișoreni Cionca.

TRACTORUL — DELTA 3—0 
(4, 8, 9). Jocul a fost anost, cu 
multe greșeli ta terenul tulcenilor. 
Cei mai buni de la Tractorul au 
fost Ferariu șl Sterea.

POLITEHNICA — RAPID 3—0 
(3, 12, 7). Victorie detașată a ti
mișorenilor, ta mal puțin de o 
oră. Cei mal buni la învingători 
au fost Urzică și Dalacu.

C.S.M.U. — RELONUL 3—0 (6, 
S, 13). Spectatorii prezenți ta sală 
au aplaudat jocul tavoriților cu 
liderul grupei șl victoria lor fără 
drept de apel care-I scutește de

București) ; cat. mijlocie mică : 
Marian Gavrilă (Dinamo Bucu
rești) b.p. Remus Savu (A.E.M. 
Timișoara) ț cat. semigrea : 
Dumitru Senciuc (A.E.M. Timi
șoara) ba.b. 2 Vasile Cazacu 
(I.M.G. București) j cat super- 
grea : Dorin Răcaru (Dinamo 
București) b.p. Teodor Ptrjol 
(Voința București).

C. CREȚU — coresp.
IAȘI, 1 (prin telefon). Iubi

torii boxului din localitate — 
veniți și la gala finală în nu
măr mare — au asistat la 
partide echilibrate și de 
bun nivel tehnie. învingători 
— cat. semimuscă : Adrian 

generală. Drin viteza la înot 
care constituie în general un 
punct forte al stelistilor. Exce
lent a aDărat si portarul Creta, 
astfel că Rapid a câștigat cu 
10—5 (2—2, 3—1, 2—1, 3—1). Au 
înscris Florincescu 3. Jianu 3 
B. Tufan 2, R. Tufan, Ilie (R), 
Vamos 2, Geantă, Stemate, Nu- 
țu. Au arbitrat Șt. Karacsony și 
A. Gere.

Derbyul campionatului, CRI
ȘUL — DINAMO, a Început 
neașteptat : afectați de înfrân
gerea din ajun, campionii au 
abordat întîlnirea cu multă dă
ruire. conducînd în minutul 15 
cu 7—1 ! Modificările efectua
te în echioa dinamovistă nu au 
nutut duce decît la reducerea 
handicamilui. nentru că orășe
nii s-au apărat extrem de dîrz. 
terminînd în merituoși învin
gători : 13—9 (3—0. 2—1, 5—5, 
3—3). Autorii golurilor : Cos- 
trăș 4, Gordan 3, Fejer 3, lies. 
Garofeanu. Rat (C). Moiceanu
2. Olaru 2, Ionescu, Șerban, 
Hagiu, Răducanu, Dan. Au con
dus R. Timoc si B. Băjenaru.

Ilie GHIȘA. coresp.

Următorul turneu are loc 
în a doua parte a acestei săp- 
tămîni, la Cluj-Napoca. Dina
mo continuă să conducă în 
clasament, cu 52 p. urmată de 
Crișul 43 p. Steaua 31 p. Rapid 
24 p. Voința 11 p.

fi 

vo 
în trei 

nuat s 
partide 
de afiș 
nirea-d 
Voința 
tea CI 
tele si 
meciur

emoții pentru ultima rundă de 
confruntări, eare desemnează e- 
chlpele ce vor retrograda in ,,B“. 
Echipa suceveană a avui cel mal 
buni jucători In Mărginean, Min- 
dru și Costeniuc, ta timp ce la 
Relonul s-a evidențiat Buruș.

Partidele au fost arbitrate de 
V. Ranghel, E. Ududec, îl. Scor- 
țaru, M. Ioanovicl, M. Constantl- 
nescu șl C. Butoi.

I. MINDRESCU, coresp.

• Iată cum se prezintă clasa
mentul înaintea ultimului turneu, 
programat Intre 10 și 14 martie, 
la Timișoara :

7. Relo.iul
8. Tractorul
9. C.S.M.U.

10. Politehnica
11. C.S.M. Delta
12. Rapid

35 26 9 84:45 61
35 25 10 83:43 60
35 1 8 17 63:66 53
35 14 21 60:70 49
35 13 22 55:78 48
35 9 26 47:90 44

VOIP 
NIVER 
CA 1— 
(36—48] 
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nele p 
ment. 
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alterna 
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sîmbăt 
scorult 
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-U“. 
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bita ș 
a cluj 
si sim 
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pentru 
Elena 
le s-a 
clujeni 
cont i 
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cep tie 
vansîn 
tului, 
tătii i 
fan lf 
10+6, 
12+0 

17+6. 
0+2, 
Enyed 
tanașii 
Sandoi 
Manas

TITL

Indiferent de ultimele rezultate. 
Rapid a retrogradat, cealaltă e- 
chipă care va activa în ,,B“ ur- 
mînd să se stabilească la Timi
șoara.

PRIMĂVERII ' LA BOX
Amzar (Dinamo București) 
b.p. Vastac Burcă (Nicolina 
Iași) ; cat. cocoș : Ion Guzga- 
nu (Steaua) b.p. Petru Drogea- 
nu (Cimentul Medgidia) ; cat. 
semiușoară : Medin Kegep
(Steaua) b.p. Marian Dumitres
cu (Dinamo București) ; cat. 
semimijlocie: Ștefan Drișcu
(Farul) b.p. Leontin Sandu 
(Prahova Ploiești) ; cat. mij
locie : Vasile Damian (Farul 
Constanța) r.s.c. Mihai Garo- 
seanu (Prahova Ploiești) ; cat. 
grea : Petrică Bornescu (Meca
nică Fină București) b.p. Ion 
Simina (Steagul roșu Brașov).

AI. PÎNTEÂ, coresp.

RAI 
NAM( 
(45—31 
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la ol 
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Duminică, in Campionatul feminin de handbal

PARTIDE FRUMOASE, VIU DISPUTATE

SPARTACHIADA
(Urmare din pag. 1)

Tn cea de a XlV-a etapă 
a Diviziei de handbal fe
minin s-au disputat ieri trei 
partide, iar în devans, dato
rită participării la cupele 
europene, s-au Înregistrat re
zultatele : Știința Bacău — Con
fecția București 33—11 (19—6) 
și Chimistul Rm. Vîlcea — 
TEROM lași 30—25 (15—11).
Iată relatări de la meciurile de 
duminică :

RAPID BUCUREȘTI — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 
18—18 (9—5). A fost un meci a- 
prig disputat, meritul reve
nind atit experimentatelor ju
cătoare constănțene, cît și 
rapidistelor, care au reușit să 
le țină pasul, încheind chiar 
în avantaj prima repriză. De 
altfel, Rapidul a condus pîna 
In min. 48 (13—12) după care

cele două formații au mers 
„cap la cap", gazdele egalînd 
in ultimul minut.

Marcatoare : Dobre 11, Gri- 
gore 3, Oprea 2, Doiciu 1, Ia- 
găru 1, pentru Rapid, respec
tiv Mihăilescu 6, Cazacu 5, 
Cămui 2, L. Carapetru 2, Mo- 
toșcă 1. Manea 1, E. Carapetru
1. Au arbitrat D. Purică și V. 
Erhan — Ploiești. (Octavian 
GUȚU — coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
C.S.M. SF. GHEORGHE 26—14 
(11—9). După o repriză echili
brată, ploieștencele s-au dis
tanțat, realizind un frumos 
spectacol handbalistic și o 
victorie pe deplin meritată. 
Au înscris : Anton 8, Curea 5, 
Raicu 5,- Moca nu 3, Keller 2. 
Chivărăr 2, Barzii 1, pentru 
învingătoare si Andor 4. Vișan
2, luga 2, Milincianu 2 Paul- 
Furtună 2 și Colin» 2. A» ar
bitrai D. Gherghișan și C.

Drăgan — Iași. (Octavian BAL- 
TEANU — coresp.).

MUREȘUL 1MATEX TG. 
MUREȘ — RULMENTUL BRA
ȘOV 19—14 (9—8). O sală ar
hiplină a asistat la un meci 
frumos, între două formații 
fruntașe. A cîștigat echipa din 
Tg. Mureș, care In partea a 
doua a partidei a fost mai si
gură pe ea, prinzîndu-și ade
sea pe picior greșit adversa
rele. O notă aparte pentru cele 
două sportive care au apărat 
porțile, Angeal Blaj (Tg. Mu
res) și Anca Căpraru (Brașov).

Marcatoare: Laszlo 8. Mozsî 
5 Bărbat 2, Hegedus 2, Biro 1, 
Stroia 1, de la gazde, respec
tiv Tache 5, Demeter 2, Con- 
stantinescu 2, Ilie 1, Călin 1, 
Bericeanu 1, Oancea 1, Ma
rian 1.

Au arbitrat Gh. Sandor (O- 
radea și N Ianen — Buzău). 
(Andrei SZABO — coresp.).

Au marcat : Lavrov (min. 6 și 
43), Kravet (min. 6 și 54). An
dreev (min. 14), Țvetkov (min. 
16), Halizov (min. 19), Kamenev 
(min. 58), Drozdețki (min. 59).

Au arbitrat foarte bine : FL 
Gubernu — D. Trandafir. Em. 
Both (România).

ROMANIA — CEHOSLOVA
CIA 2—6 (1—2, 1—3, 0—1).
Hocheiștii noștri au întîlnit 
sîmbătă formația cotată valoric 
a doua din turneu, după echipa 
sovietică. Alcătuită din trei 
cluburi Dukla, echipa care 
evoluează la București se ca
racterizează prin tinerețe, o 
bună cunoaștere a tehnicii pa
tinajului și crosei. prin atacuri 
rapide, orientate — modern — 
pe direcția porții adverse. Re
prezentativa noastră a jucat 
ceva mai bine decît în primul 
meci, cu Bulgaria, dar cu ex
cepția liniei K. Antal, Sofron, 
Gliga — Dala, Herlea, a apărut 
r» avînd >mdte hnprovixațiL ta 
care doar Dragomir și CbtaH*

DE IARNA A ARMATELOR
păreau oameni de lot. Foarte 
bine au jucat ai noștri numai 
în minutele 27 — 32. cînd au 
atacat mai organizat și mai 
iute, deci derutant, cînd au 
dat și' un gol și s-au grupat 
bine în apărare. în rest, toată 
lumea după puc atacuri dezlî- 
nate cu nimeni în fața porții 
lui Svoboda și cu o apărare 
care, cel mai adesea, l-a îm
piedicat pe propriul portar, când 
nu l-a lăsat complet descoperit 

Primul gol l-a marcat Cha- 
lanek (min. 9). primind o pasă 
peste două linii, sub privirile 
arbitrului Bliimel. Al doilea a 
înscris Travnicek (min. 13), cu 
pieptul, dar cu intenția sanc
ționabilă. în min. 14 K. Antal, 
reducînd scorul la 1—2, după 
un dribling prelungit folosind 
o excelentă pasă de la Popescu. 
Au mai înscris : Jungvirt (min. 
22). pe lingă Horvath (cel mai 
slab apărător), Dragomir (32), 
la o fază fierbinte, bine croită 
de ai noștri, Travnicdk (33), 
Jungvirt (34) scăpat ăingur pe 
contraatac. Portarul Rutanu, 
olab oîmMtl. a flaek Mac«M

cu Ne 
și s-î 
gol. 8

Au 
mestii
mov
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baschet feminin I în Cupa României

ÎN DERBYUL
CLUJ-NAPOCA

I SURPRIZĂ LA CÎMPULUNG MOLDOVENESC
I Explorări — F.C. Olt 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

fl+4. Bune arbitrajele cupluri
lor R. Stăncâulescu — M. Oprea 
și C. Dumitrache — C. Comă- 
niță. (V. ADRIAN)

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2-0 : 87—78 (44—33) si 67—55 
(41—19). Victorii clare ale 
bucureștencelor. care au domi
nat aproape permanent, excep
ție doar repriza secundă a me
ciului de duminică, dnd timi- 
șorencele 
cursă de refacere a handica
pului (39—61. min. 35). dar nu 
au reușit deeît să 
porțiile scorului. 
Zidaru 18+24, 
17+19, respectiv 
Grădinaru 16+17.

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0 : 
71—60 (30—34) și 75—74 (29—50). 
în ambele meciuri, după pri
ma repriză avantajul a fost de 
partea bucureștencelor. Insă 
vîleencele au revenit spectacu
los și au obținut două victo
rii prețioase. Cossetere : Barba 
30+ 24, Petre 14+30, respectiv 
Cristea 16+9, Stingă 19+23. 
(S. Geornoiu. coresp.)

GRUPA 7-12
VOINȚA BRASOV — RA- 

PID-PROGRESUL BUCUREȘTI 
2—0 : 65—54 (27—30) oi 57—55 
(26—33). Meciuri echilibrate, 
brașovencele avind finaluri mai 
bune. Coșgetere : Hi uda 33+12, 
Greeu 16+9, respectiv Trică 
13+12, Popa 7+18. (C. Gruia, 
coresp.)

COMERȚUL TG. MURES - 
MOBILA SATU MARE 1—1 : 
64—48 (34—19) și 65—70 (30—35). 
„Remiză" echitabilă, conformă 
cu evoluția de ansamblu a ce
lor două echipe. Coșgetere : 
Mathe 18+29, M. Naghi 8+26, 
respectiv Szocs 16+20. Aște- 
leanu 3+19. (C. Alba, coresp.)

CRIȘUL ORADEA — ROBO
TUL BACAU 2—0 s 
(41—32) si 93—79 (37—28). Vic
torii clare ale orădeneelor. la 
aceeași diferență de scor : 23 
de puncte. Coșgetere: Cutus 
21+23, Balogh 31+18. respectiv 
Rusu 29+24, Bunghert 11 + 9. 
(V. Sere, coresp.)

s-au lansat intr-o

limiteze nro- 
Cosgetere : 
Netolitzschi 

Bodea 31+2.

90—(57

IN ULTIMA PARTIDA
și 6G—68 (33—44). tntîlniri de
cisive pentru bucureșteni, care 
s-au mobilizat exemplar și 
au izbutit victoriile promovă
rii în grupul primelor patru 
echipe ale campionatului. Ei 
s-au dovedit superiori partene
rilor de întrecere, care au a- 
vut o prestație modestă. Coș- 
geteri : Băiceanu 23+43, Mol- 
doveanu 10+7, Tecău 9+5, 
respectiv Popa 26+10, Păsări
că 19+14, Tzachis 14+4. (Ch. 
Goldenberg, coresp.).

GRUPA 7-12
POLITEHNICA SPORTUL 

STUDENȚESC BUCUREȘTI 
— RAMIRA BAIA MARE 
1—1 87—86 (41—40) și 84—89
(47—46). Partide decise In ul
timele minute, finalurile fiind 
captivante. Coșgeteri: 
23+21. Constantinescu 
respectiv Ciocian 21+25, Mara 
15+19.'

C.S.U. SIBIU — ACADEMIA 
MILITARĂ MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 2—0 : 90—73 (45— 
42) și 89—85 (46—37). Meciuri 
dominate de sibieni, mai echi
librată fiind partida de 
nică. Coșgeteri : Bretz 
Dăian 12+16, respectiv 
20+12, Neagu 11+14. (I. Iones- 
cu, coresp.).

„U" CLUJ-NAPOCA — PO
LITEHNICA IAȘI 1—1 : 86—87 
(40—50) și 114—86 *
Plerzînd la limită 
meci, clujenii s-au 
duminică și au realizat o vic
torie la scor. Coșgeteri : Cră
ciun 33+ 47, Pulbere 30+18. 
respectiv Mihăilescu 17+27. 
Boișteanu 22+19. (M. Radu,
coresp.). '

Dăian
20+6.

dumi- 
23+21.
Șarlă

(54—46). 
primul 

mobilizat
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Sîmbătă după-amiază, peste 
4 000 de iubitori ai fotbalului 
din frumosul oraș de la poa
lele Rarăului, Cîmpulung Mol
dovenesc, au trăit momente de 
mare satisfacție. , Iată, echipa 
lor favorită, divizionara C, 
Explorări, reușește marea sur
priză a „16“-imilor Cupei, 
eliminind pe F.C. Olt. ocupan
ta locului 3 în Divizia A la 
sfîrșitul turului ! Este o mare 
performanță pentru echipa an
trenată de C. Constăehescu ți 
V. Șalvar. Un succes pe care 
nimeni nu-1 poate contesta, 
momentele de tristețe ale 
cătorilor ’ '
semnînd 
noaștere 
jucat pe 
perienței 
cu numele nu se poate obține 
victoria. Echipa locală a apă
rut timorată de „cartea de vi
zită" a oaspeților. în prima 
repriză, dar. cu cît timpul se 
scurgea, ea prindea curaj, evo
lua din ce In ce mai 
avînd destule momente 
perioade de inițiativă și... oca
zii de gol mai multe deeît par
tenera de joc. Să mai notăm 
că a fost un meci curat, fără 
durități, de un remarcabil spi
rit de sportivitate. Iar finalul, 
cu reprizele de prelungiri ți 
cu unicul gol al victoriei, a 
fost chiar dramatic.

Cum s-au petrecut lucrurile 
de pe Stadionul Tineretului din 
localitatea în mantie de 
dar cu gazonul curățat. fnsă 
cu terenul tare, înghețat, care 
făcea ca mingea să capete și 
traiectorii curioase ?

Meciul a început destul de 
liniștit, F.C. Olt mulțumindu-se 
doar să paseze la mijlocul te
renului, iar gazdele să facă un 
joc de așteptare. La pauză, 
raportul șuturilor a fost, totuși, 
de 4—1 pentru gazde. Ocazii de 
gol : Dincă, min. 17, reluare cu 
capul de la 8 m și Ciurea a 
deviat balonul cu... palma, iar, 
în min. 39, Ciurea a boxat în 
corner mingea șutată puternic, 
de la 20 m. de. Sandu ; la 
poarta cealaltă, a fost semi-luf- 
tul lui Mihali. (min. 26), la 14 
m, apoi, la o centrare excelen
tă, Turcu a intrat greșit sub 
bolta balonului și a ratat o 
bună siuație. Repriza secun
dă : joc mai sprinten, mai an-

ju
de la F.C. Olt neîn- 
altceva deeît o recu- 
a faptului că ei nu au 
măsura valorii și ex- 
competiționale. Doar

bine, 
bune.

nea.

gajant, F.C. Olt vedea că trece 
timpul, dar o împiedicau caren
țele de la finalizare, lipsa de 
combativitate a celor din față. 
Cu destule argumente fotbalis
tice, Explorări a răspuns mai 
tăios. In min. 53, ca un fun
daș Ciurea l-a oprit din cursă, 
la 20 m. pe Dincă, iar. în min. 
89. l-a blocat Ia picioare, in 
careu, pe Rusu, rămas singur. 
In această repriză, oaspeții au 
fost aproape de gol, în min 
58, dar M. Popescu a șutat de
fectuos. După 90 de minute, 
raportul de șuturi s-a inversat, 
6—5 pentru F.C. Olt, dar sco
rul a rămas alb?

Și au venit prelungirile... 
Divizionara C a căpătat curaj, 
F.C. Olt se vedea in pericol, 
dar șutul cel mai periculos, 
singurul, l-a realizat Laurențiu, 
în min. 93 din lovitură liberă, 
de la 30 m. însă portarul Niță 
(în ziua în care împlinea 23 de 
ani) a reținut sigur și spec
taculos. Replica gazdelor a ve
nit în min. 109. cînd Hodinâ a 
centrat prin fața porții goale ; 
a fost apoi ‘ „
pentru F.C. Olt, însă Pena l-a 
faultat 
mie. Se părea că meciul 
Îndreaptă spre loviturile de la 
11 m. Dar n-a mai fost revoie, 
pentru că .in min. 113 a venit 
„lovitura de teatru" rezervele 
intrate în teren au construit și 
realizat golul marii lor 
vii r Rodini a sprintat 
careul advers, a pasat lui 
a reprimit mingea. a _____,
Ciurea a respins en palmele, 
defectuos, HODINA a reluat 
cu capul, balonul a lovit stîl- 
pul din dreapta și a intrat In 
GOL ! A alergat, apoi. F.C. Olt 
după egalare. dar era prea 
tîrziu...

Arbitrul Aurel Gbeorghe (P. 
Neamț) a condus corect, auto
ritar formațiile :

EXPLORĂRI : Niță — BO
TEZ. BERDAR. Rusu Cadîr — 
Stăicuț, ABRAȘU. SANDU, 
Neacșu (min. 76 HODINĂ) — 
Lazăr (min. 79 Raicu), Dincă.

F.C. OLT : Ciurea — Lauren
țiu. RADULESCU MIHALI D. 
PETRESCU — M. Popescu, 
Leța, Eftimie, A. Georgescu — 
Argeșeanu (min. 62 Dudan), 
Turcu (min. 62 Pena).

o fază de gol

pe portar. în eareul
se

vieto- 
spre 

Raieu.
sntat,

Constantin ALEXE
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VALOAREA ȘI-A SPUS CUVÎNTUL
Gloria Bistrița - Steaua 3-5 (2-1)

BISTRIȚA, 1 (prin telefon). 
Meciul, eontînd pentru „In
imile Cupei României, compe
tiție desfășurată sub egida Da- 
ciadei. a stîrnit un interes deo
sebit în localitate, cu mult 
timp înainte de începerea jo
cului, tribunele stadionului au 
devenit neîncăpătoare pentru 
cei aproximativ 14 000 de spec
tatori, iar alte clteva mii de 
iubitori ai fotbalului au aștep
tat, în zadar, in fața intrărilor 
un mult dorit „bilet în plus".

Steaua, proaspăta dețină
toare a Supercupei Europei, 
și-a onorat din plin frumoasa 
sa carte de vizită. Deși tere
nul a fost dezghețat și acope
rit cu un strat subțire de ză
padă, bucureștenii au creat 
nenumărate faze frumoase, 
făcînd o demonstrație de fot
bal modern, îndelung aplaudat 
de public. Partenerii de între
cere, Jucătorii Gloriei, au evo
luat cu multă dăruire, stimu
lați fiind de valoarea campi
oanei Europei, ca și de încu
rajările permanente ale publi
cului.

începutul partidei a fost fru
mos, cu faze la ambele porți. 
In min. 3, am consemnat pri
ma ratare : Lăcătuș a făcut o 
cursă pe partea dreaptă, a 
centrat în careu, iar Kramer, 
de la cîțiva metri, a luftat 1 
După 14 minute o nouă rata
re : același Lăcătuș a trimis 
mingea în fața porții lui Na- 
lați, din nou luft, de data a- 
ceasta semnat de Majaru! 
Spre bucuria suporterilor echi
pei locale, în min. 22, s-a des
chis scorul : Florea a executat 
impecabil o lovitură liberă de 
la 16 m lateral, balonul a a- 
juns în apropierea porții Iui 
Stîngaciu și fundașul ROMAN, 
urcat în atac, a reluat, cu ca
pul, în plasă : 1—0. Au trecut 
doar trei minute și gazdele 
și-au mărit avantajul: Ba- 
giu, de pe partea stingă, în a- 
propierea careului Stelei, a 
trimis mingea în fața porții și

I. NICOLAE a făcut inutil 
plonjonul lai Stîngaciu: 2—9. 
In continuare, Steaua a pre
luat inițiativa și, în min. 28, 
Majaru, bine servit de Balint, 
a redus din handicap : 2—1.

La reluare, Steaua a pus 
stăpînire pe joc, fazele desfă- 
șurîndu-se, minute în șir, 
în preajma careului echipei lo
cale. După ce Balint, în min. 
52, a expediat o „bombă" cu 
puțin peste poartă, în minutul 
următor. Lăcătuș,-de pe partea 
dreaptă, a centrat în careu, 
Bolonî a reluat spre poartă, 
Nalați nu a putut reține min
gea și PIȚURCĂ, pe fază, a 
restabilit egalitatea.

Bucureștenii au eontinuat 
să combine frumos și apărarea 
adversă a cedat încă de două 
ori : în min. 60 (MAJARU : șut 
la semiînălțime) și în min. 63 
(BELODEDICI : „cap" la cen
trarea lui Lăcătuș de pe ex
trema stingă) : 2—4. în joc au 
intervenit și momente de res
pire ale campionilor de care au 
profitat localnicii. în min. 81, 
proaspătul, introdus, TATA- 
RAN, a șutat de la 16 m pe jos 
și... 3—4. Dar, după două mi
nute. MAJARU, cu o execuție 
impecabilă, de Ia 25 m, a re
făcut diferența de două go
luri. Deci, 5—3 pentru Steaua, 
la capătul unui joc frumos, cu 
faze de veritabil spectacol și 
cu multe goluri. Valoarea și-a 
spus cuvîntul.

A arbitrat foarte bine M. 
Salomir.

GLORIA : Nalați (min. 70 
Șara) — ROMAN, HURLOI, 
Moga (min, 79 Tătăran), Cer- 
venschi — Bagiu, Ionele, L 
FLOREA, Trîmbițaș — I. Ni- 
colae, ANDREI.

STEAUA : Stîngaciu — IO- 
VAN, Bumbescu, BELODE- 
DÎCI, Weissenbacher — STOI
CA, MAJARU, Balint (min. 74 
Ivan), BOLONI — Lăcătuș, 
Kramer (min. 46 Pițurcă).

Pompiliu VINTILÂ

AMICALE
alizat de Mănăilă, în min. 16. 
UNIVERSITATEA: Racolțea — Ne- 
grilă, Rada, Gh. Popescu, Săndoi
— Ad. Popescu, Irimescu, Dumi-
trașcu, Mănăilă — D. Nicolae, 
Biță. Au mai jucat: Tilihoi,
Stoica, Badea, Stănescu și 
Cioroianu. FLACĂRA : Toma — 
Mânu, Pîrvu, Ene, Nistor — D. 
Sava, Beldie, Preda, Stoiciu — 
Lala, Tirchineci. Au mai jucat: 
Despa, C. Pană, Paraschiv șl M. 
Pană. Trofeul a revenit, așadar, 
echipei craiovene. (M. FOCȘAN, 
coresp.).

S.C. BACAU — DUNĂREA 
C.S.U. GALAJI 2—1 (1—0). An-
dronic (min. 15 — din lovitură 
de la 11 m.) șj Pachițeanu (min. 
61) au înscris golurile băcăuani
lor. Pentru gălățeni a marcat 
Comșa, în min. 60. S.C. Bacău 
a aliniat formația: Arvinte — 
Andrieș, Borcea, Arteni, Viscrea- 
nu — Tismănaru, Ivanov, Penov
— Șoiman, Scînteie, Andronic. 
Au mai jucat: Barba, Elasei, 
Pachițeanu și Burleanu. (E. 
TEIRÂU, coresp.).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA — INDUSTRIA SÎRMEI C. 
TURZII 4—o (2—0). Au marcat:

MECIURI Moldovan (min. 21), Oros (min. 
26), iepure (min. 76), Vădana 
(min. 82). (I. LESPUC-coresp.).

METALUL ROMAN — C.F.R. 
PAȘCANI 0—0.

MOBILA MĂGURĂ CODLEA — 
F.C.M. BRAȘOV 1—7 (0—5). Au
marcat: Munteanu (min. 72 — 
din penalty) — pentru Măgura, 
iar pentru divizionara A: Avă- 
danei (min. 2, 62 — al doilea 
din penalty), Drăgan (min. 23), 
S. Răducanu (min. 37, 40 și 43) 
și Petruș (min. 88). (N. SECE- 
LEANU, coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — C.S. 
TÎRGO^ IȘTE 2—2 (1—1). Partidă
viu disputată, în ciuda faptului 
că întȚe cele două echipe există 
o pronunțată diferență de valoa
re. Golurile divizionarei A au 
fost realizate de Butufei, în 
min. 13, și de Manea, în min. 
46. Pentru divizonara B au mar
cat Tudor, în min. 43, și Chiri- 
ță, în min. 54. Pctroltă a aliniat 
formația: Liliac — Panou, . Bu
tufei, Pitulice, P. Gușă — O. 
Grigore, Mocanu, Stefan — I. 
Gușă, Ene, Ștefănescu. Au .mai 
jucat: Niculescu, Jipa, Manea, I. 
Solomon, Hîncu, Petruț, Ursea 
șl Catinca. (I. TANASESCt», co
resp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
S.M. SLATINA 3—2 (2—1).

F. C. ARGEȘ — VICTORIA 
BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Au în
scris : Achim (min. 11), respec
tiv Balaur I (min. 35). F.C. AR
GEȘ : Speriatu — Voicu/ Ștefan, 
Stancu, Eduard — Achim. Balaur 
II, Bănuță — D. Zamfir, Radu II. 
Grigoriu (au mai Jucat : Badea. 
Simion Șerban și Obrașcu). VIC
TORIA : Nițu — Vlad. Mirea, 
Zare, Topolinschl — Adolf, Ba
laur I. P. Petre — Țălnar, lor- 
dacbe, Nica (au mai jucat : Ursu. 
Caciurea - - .-
ȚEANU — coresp.).

OTELUL galați 
BUZĂU 2—0 (0—0). 
de verificare pentru ambele e- 
chine înaintea startului în nou! 
sezon competiționai. Au marcat 
Hanghiuc (m!n. 62) șl Agiu
(min. 69). Meciul s-a jucat sîm- 
bată. Iată formațiile utilizate: O- 
ȚELUL: Călugfiru — C. Stan, Agiu. 
Anghellnei. Gh. Ion — Borali.

Burcea, Rotaru —Vai- 
„_____  Antohi. Au mai jucat:
Radu și Raiea. GLORIA: Lazăr — 
Drăgan. Mircea, Stoica. Tulpan — 
Profir. Marcu, Teodorescu, Stol- 
chltă — Ursa. Timiș. Au mal 
jucat: VasHe. Fl. Grigore, I. 
Stan. Alexandreseu ți Balaban.

.. siRiOPOL, coresp.).
AURUL BRAD — DACIA ME

CANICA ORAȘTIE 2—0 (2-0)-
Golurile au fost înscrise în pri
ma repriză de Ștef (min. 8) sl 
Ciontoș (min. 23). (AL. JURCA. 
coresp.).

„CUPA 6 MARTIE". Au conti
nuat întrecerile celei de a 16-a 
ediții a „Cupei 6 Martie", com
petiție organizată de Asociația 
sportivă Automatica din Capita
lă. Iată rezultatele înregistrate: 
Sportul Studențesc (speranțe) — 
Mecanică Fină Steaua 3—3 (1—3), 
Automatica — ICSIM 4—4 (3—0). 
Electromagnetica — Abatorul 2—1 
(1—1), MECOM — Calculatorul 
2—2 (1—0), Mecanică Fină Stea
ua — ICSIM 3—2 (2—0), MECON 
— Automatica 6—1 (3—1), Aba

Purdea). (Die FE-
— GLORIA
Bun nrilej

IAngh-elinei, 
Hanghiuc, : 
școvici, An
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STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

CONCURSUL PRONOSPORT
1 MARTIR an DIN

3. Como — Avellino
4. Em poli — Torino
5. Internazionale — Milan
6. Juventus — Fiorentina
7. Napoli — Sampdorta
8. Verona — Udlnese
9. Cagliari — Messina

10. Campobasso — Parma
11. Catania — Pisa
12. Lazio — Pescara
13. Taranto — Crwnonese

1
2
1 
x
1 

X 
X 
X

1
1

1.730410
i

S

torul — Sportul Studențesc (spe
ranțe 2—0 (0—0), Mecanică
nă Steaua — MECON 2—0 
Calculatorul — Viscofil 
(1—1), Sportul Studențesc 
ranțe) — Steaua Mizil 1—0 
Steaua Mizil — ICSIM 6—1 
Automatica — Viscofil 5—1 
(N. TOKACEK, coresp.).

F. C. CONSTANȚA — 1
BUZUL BUCUREȘTI 2—2 (0—1).
Pentru gazde au marcat Cămui 
(min. 51) și ZaȘlu (min. 55), Iar 
pentru bucureșteni — Pirvu 
(min. 12 și 73). (S. NACE, co
resp.)."

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. TI
MIȘOARA 0—3 (0—2). Au mar
cat: Trăistaru (min. 20), Trnță 
(min. 43) șl Damian (min. 65).

PROGRESUL TIMIȘOARA — 
METALUL OȚELUL ROȘU * * 
(2—01. Golurile au fost 
de Dudaț (min. 
blaum (min. 40). 
coresp.).

AUTOMATICA
— GLORIA BUZĂU 2—1 
Au marcat: Ghiță (min. 44) ți 
Staneu (min. 76) — pentru gaz
de. Teodorescu (min. 20) și I. 
Viorel (min. 88) — pentru oas
peți. (M. BIZON, coresp.).

F.C. INTER SIBIU — F.C.M. 
BRASOV 1—2 (0—1). Un foarte
util meci de verificare, disputat 
sîmbătă, pentru ambele forma
ții. Brașovenii au deschis scorul, 
în min. 5. prin Barbu, gazdele 
au egalat, în min. 71. din pe
nalty, prin Tenghea. ultimul gol 
fiind înscris. în min. 88, de 
Avădanei. Divizionar® A a ali
niat următorul „11“: Folgar — 
Bălan, Naghi, Ștef ăn eseu, V. 
Ștefan — Drăgan, Avădanei, 
Mărgărit, Ficu — S. Rădiucanu. 
Barbu. Au mai jucat: Santa, Șu- 
lea, Mandoca. Moldovan si P. 
Lucian. (G. TOP1RCEANV, co
resp.).

«TROFEUL MEHEDINȚI *87“. 
In prima zi s-ău disputat par
tidele: Flacăra Moreni — A.S. 
Drobeta Tr. Severin 2—1 (2—0).
Au marcat: Tircbineci (min. 0) 
și Preda (min. 15), iar pentru 
severineni Palea (min. 62 •— din 
penalty). Universitatea Craiova— 
C.S.M, Reșița 2—0 (I—0). Au În
scris: Bijă (min. 9) și Geolgău 
(min 85). in ziu® a D-a, pentru 
locurile 3—4: C.S.M. Reșița — 
A.S. Drobeta Tr. Severin 4—2 
(2—1). Au înscris: Mărgineanți» 
(min. 5). Uțta (min. 38), Vides- 
cu (min. 90). Despa (min. 70), 
respectiv Palea (mi». 7 și 70 — 
ultimul dt» penalty). în finali: 
VNJ'VERSIT'ATOA CfcMOVA — 
pute Ama Meuna 1—« tt—O), 
untent g«t a» «wriob» re

Fi- 
(1—0).

2—2 
(spe- 

(0-0), 
(3—0). 
(3—1).

AUTO-

C.F.R.

2—9
Înscrise

35) șl Rozen- 
(ST. MARTON.

ALEXANDRIA 
a-1).

LOZUL 
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ȘANSE EXCEPȚIO
NALE pentru CIȘ- 
TIGURI DEOSEBIT

DE MARI I

• Un dar cum nu 
se poate mai potri
vit ;

• Cu numai 10 
lei puteți să în
cercați satisfacții 
dintre cele mai 
alese ;

• Agențiile și vfn- 
zâtorli volanțl dlri 
rețeaua Loto-Pro- 
nosport vâ așteaptă 

sd vft încercați eu 
încredere joasele.



CUPELE EUROPENE EA HANDBAL EEMININ MARICItt
$1 DOINA

In CC.E.: A.S.K. VORWAERTS - ȘTIINȚA BACAU 
19-15 (7-8)

FRANKFURT I*E ODER, 1 
(prin telefon, de Ia trimisul 
nostru). Duminică dimineața s-a 
disputat în localitate, primul 
meci din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei Campionilor 
Europeni la handbal feminin 
dintre A.S.K. Vorwaerts și 
știința Bacău, încheiat cu scorul 
19—15 (7—8). Ambele formații, 
marcate de importanța parti
dei, au început cu un trac rar 
întîlnit. Și-au revenit mai re
pede băcăuancele, care au și 
deschis scorul, în minutul 5, șl 
au trecut la cirma jocului. Așa 
cum se desfășurau lucrurile, 
av’eam impresia că studentele 
vor obține o victorie detașată, 
pentru dă în min. 19 conduceau 
cu 6—2. Pe de o parte, ale 
noastre îsi „intrau în mină", 
pe de alta, gazdele nu reu
șeau să depășească perioada 
critică. Numai că în ultimele 
zece minute ale primei reprize, 
jocul a luat o turnură de ne
crezut : gazdele și-au revenit 
văzînd cu ochii, în timp ce 
campioanele noastre au irosit 
cu mult prea mare seninătate 
tot’ mai multe ocazii ideale. 
Dacă româncele ar fi condus la 
pauză cu 8—10 goluri diferență, 
am fi fost, poate, ceva mai a- 
pcoape de realitate, pe ansam
blu, dat fiind numărul situa
țiilor clare pe care le-au avut 
în atac. Ioana Vasilca,, portarul 
băcăuanceȚor. făcea o partidă 
de zile mari, furnizind foarte

In Cupa Cupelor: VOZDOVAC BELGRAD - CHIMISTUL 
RM. VILCEA 36-26 (15-11)

15ELGKAD, 1 (prin telefon, 
de la Trimisul nostru). In pri
ma manșă a sferturilor de fi
nala ale Cupei Cupelor la 
handbal feminin, puternica for
mație Vozdovac' Belgrad a în
trecut cu 32—26 (15—11) pe Chi
mistul Rm. Vîlcea. In prima 
repriză handbalistele vîlcene 
au condus cu 6—4 (min. 10), de 
altfel, singura dată, pentru că 
apoi au făcut multe greșeli, a- 
tît în atac, cit mai ales în a- 
părare, lăsînd culcare bune de 
șut adversarelor. Excepție a 
făcut Doina Rodeanu, care a 
apărat excelent poarta (inclusiv 
5 aruncări de la 7 m) de-a lun
gul întregii partide, dar ea nu 
a putut face singură totul, pen
tru că colegele din fața sa nu 
au ajutat-o mai deloc. Rodeanu 
a lansat și cîteva bune con
traatacuri. care nu au fost însă

C. M. DE HANDBAL
GRUPA 8

ROMA 1, (Agerpres). — Cam
pionatul masculin de handbal 
(grupa B) 3-a încheiat, lâ Bolza
no, cu victoria selecționatei 
U.R.S.S.. urmată tn clasamentul 
final de formațiile Cehoslovaciei, 
Poloniei, R. F. Germania. Româ
niei, Elveției, Danemarcei, Fran
ței, Norvegiei șl Bulgariei. In fi
nala competiției, handballștli so
vietici au Întrecut cu scorul de
23— 16 (12—9) formația Cehoslo
vaciei selecționata României a 
ocupat locul 5, învlnglnd cu sco
rul de 22—19 (12—12) echipa Elve
ției. In meciul pentru locurile 
3—4, echipa Poloniei a dispus cu
24— 20 (13—8) de formația R. F. 
Germania.

ATLETISM • Cu prilejul unul 
concurs desfășurat la Hebei (R.P. 
Chineză), atleta LI Melsu a sta
bilit un nou record al R. P. Chi
neze tn proba de aruncarea greu
tății, cu performanța de 19,73 m. 
Vechiul record era de 18,39 m șl 
fusese realizat, luna trecută, de 
Sul Xlnmel.

BASCHET • La Sofia, in meci 
retur pentru semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni* la baschet 
feminin. echipa locală Levskl 
Spartak a Întrecut cu scorul de 
97—84 (61—34) formația Dinamo 
Novosibirsk. învingătoare tn pri
mul joc cu 96—60, baschetbalistele 
sovietice s-au calificat pentru fi
nala competiție! în care vor In
timi la 13 martie, la Salonic, e- 
ohipa Italiană Prlmlg! Vicenza, 
care a dispus tn semifinale cu 
79—63 de formația vest-germană 
Agon Dtlsseldorf.

BOX o Tradiționalul turneu In
ternațional „Cupa strandjata* de 
la Sofia șl-a desemnat finallștil. 
Printre aceștia e numără șl pu- 
gllistul român Marcelică Tudo- 
riu, care In Urnitele categoriei 
pană 11 va intîlnt in finală pe cu
banezul Ralmond 'Gaes.

ÎNOT * tn meciul ce se dispută 
la Berlin Intre selecționatele 
U.R.S.S. șl R D. Germane proba 

multe mingi atacului, dar aces
tea erau, cum scriam, irosite, 
mat ales de Laurica Lunca și 
Lidia Butnărașu, al căror ran
dament a fost aproape nul.

La reluare, gazdele au conti
nuat pe linia revirimentului, au 
egalat (8—8) în min. 32 șl au 
preluat inițiativa, pe care nu 
au mai cedat-o pînă la sfîrșit. 
In min. 47 a fost 13—13, în min. 
54 a fost 15—15, iar ultimele 
cinci minute de joc definesc cel 
mai bine partida : gazdele au 
atacat dezlănțuit, oaspetele au 
acționat haotic și, firesc, rezul
tatul a devenit nefavorabil 
pentru băcăuance, care au ra
tat a treia aruncare de la 7 m, 
clnd mai erau doar 53 de se
cunde de joc, prin Mariana 
Tîrcă, de asemenea In zl slabă.

Diferența de 4 goluri cu care 
va începe partida-retur din 15 
martie, la Bacău, este recupe
rabilă, cu singura condiție ca 
studentele pregătite de antre
norii Mengoni șl Petrea să joa
ce măcar mai aproape de va
loarea lor reală.

Marcatoare : Tîrcă 5, Cerven- 
ciuc 2, Danilov 2, Butnărașu 2, 
Popa 1, Lunca 1, Ciubotaru 1, 
Petrea 1, respectiv Hubscher 4, 
Wagner 4, Krfiger 3, Thlel 3, 
Urbanke 2, Schultz 2, Hoffmann 
1. Au arbitrat foarte bine Dc- 
lalic și Vrhovac (Iugoslavia).

Mihail VESA

fructificate. In plus, în multe 
situații ofensive. Chimistul a 
risipit numeroase mingi, Intre 
care 8 în situații clare de gol.

Și Ia reluare handbalistele e- 
chipei gazdă au avut inițiatiu 
va, ele conducînd uneori cu 
7—8 goluri. • Cu 5—6 minute 
înainte de final fetele de la 
Chimistul își revin, Maria Ve- 
rig ca. nu (cea mai bună de pe 
teren) înscrie de trei ori con
secutiv și reduce handicapul la 
6 goluri.

O analiză responsabilă a 
jocului șl mai ales o mai mare 
concentrare tn partida-retur, de 
la 15 martie, pot duce la re
cuperarea diferenței, Chimistul 
avînd forțele necesare califi
cării în semifinale.

An înscris : Verigeanu 14, 
Romete 3, Ionescu 3, M. Petre 
2, Bloju 2, Torok 1, Pestrea 1, 
respectiv D. Vujcicl 10, M. Vuj- 
cici 9, Stoianovîci 5, Obuci ns- 
kl 3, Knezevlci 3, Alekslci 1, 
Leakovici 1. Au arbitrat bine : 
G. Papp și J. Kliment (Unga
ria).

Ion GAVRILESCU

TURNEUL ZONAL DE ȘAH (f)
BUDAPESTA, 1 (Agerpres). — 

In turnul zonal feminin de șah 
de la Balato.n, in runda a 8-a 
Wlesse a cîștigat la Madl, Iar par
tidele Porubskl — Baumstark, An. 
ghelova — Mureșan, Klimova — 
Savova, Stanclu — Veroczl, 
Jlcman — Grosz s-au Încheiat re
miză. tn clasament conduce Kli
mova (Cehoslovacia), cu 8 p, ur
mată de Ivanka (Ungaria) 5,5 p, 
Baumstark (România) 5 p, Wlesse 
(Polonia) — 4,5 p. Mureșan (Ro
mânia) — 4 p etc.

• PE SCURT •
feminină de 100 m liber a fost 
cîștigată de Kristin Otto tn 55,72. 
La masculin, aceeași probă a re
venit Iul Nikolai Evseev In 50,18.

SCHI • La Lahti (Finlanda), tn 
cadrul Campionatelor Mondiale 
de blation pentru juniori, sporti
vul sovietic Serghel Țeplkov a 
terminat Învingător tn proba de 
10 km cu timpul de 30:50. Pe lo
curile următoare s-au clasat 
Frank Luck (R.D. Germană) — 
3130.7 șl JOrg Hausberger (R. F. 
Germania) — 32:14,5 • „Cupa
Mondială* a programat pe plrtla 
de 1b Furano (Japonia) o probă 
masculină de coborlre, tn care 
victoria a revenit elvețianului Pe
ter Mliller. tnregistrat cu timpul 
de 1:53,89. Pe locurile următoare 
s-au clasat Mare Glrardelll (Lu
xemburg) — 1:54,64 șl Michael 
Malr (Italia) — 1:54,84.

tn clasamentul general al „Cu
pei Mondiale* continuă să condu
că elvețianul Plrmln Zurbriggen, 
cu 274 p. secondat de vest-germa- 
nul Markus Wassmaier — 174 p.

ȘAH • p-rtida a doua a meciu
lui ce se dispută la Ltnares în
tre marii maeștri sovietici A. Kar-

(Agerpres). — 
de 3 000 m din

NEW YORK 
Proba feminină 
cadrul concursului International 
de atletism in sală de la New 
York a fost cîștigată de spor
tiva română Maricica Puică în 
8:43.49, urmată de Lesley Welch 
(S.U.A.) — 8:44,68 si Leslie
Seymour (S.U.A.) — 8:55,22. A 
doua victorie românească în a- 
ceastă competiție a fost repur
tată de Doina Melinte. învingă
toare In cursa de 1 milă cu 
timpul de 4:30,29. urmată de 
americancele Dharlene Bickford
— 4:33,53 si Julie Jenkins — 
4:39,56. în proba de aruncare a 
greutății pe locul întîi s-a si
tuat Ilona Brlesenick (R.D.G.)
— 20,23 m. Mihaela Loghin 
(România) a ocupat locul 3 cu 
19,21 m.

Alte rezultate : lungime : 
Heike Drechsler (R.D.G.) — 
7,32 m — record mondial pe 
teren acoperit : Înălțime : Ta
mara Bîkova (U.R.S.S.) — 1,92 
m ; 200 m : Grace Jackson (Ja
maica) — 23,51 ; 400 m : Diane 
Dixon (S.U.A.) — 52,20 ; 800 m : 
Cristine Wachtel (R.D.G.) —
2:03,51 : 55 m : Anella Nuneva 
(Bulgaria) — 6,64 ; 55 mg : Cor
nelia Oschkenat (R.D.G) —
7,37. Americanul Mike Conley 
a stabilit un nou record mon
dial ne teren acoperit în pro
ba de triplusalt. cu 17,76 m.

Alte rezultate : 55 mg : Grea 
Foster (S.U.A.) — r
Eamonn Coghlan 
3:59,25 ; Înălțime : 
(U.R.S.S.) — 2.33 : 
Earl Beli (S.U.A.)

6,99 ; 1 milă: 
(Irlanda) —
Igor Paklin 

m ; prăjină : 
i — 5.72 m.

Prciiminariile Campionatului European, în adualiiaîc
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

Grupa I: DISPUTA RÂMI NE ÎN CONTINUARE ECHILIBRATĂ

Inceptad de azi, vom prezenta
— periodic — cele 7 grupe ale 
preliminariilor Campionatului 
European. După cum se știe, tur
neul final al C.E. va avea loc in 
L9B8. ta R. F. Germania, la care 
vor participa cîștlgătoarele celor 
7 grupe, la care se va mal adăuga 
reprezentativa țării gazdă. Se a- 
flrmă — șl acesta este adevărul
— că lupta pentru calificare va 
fl cu mult mai dificilă decît cea 
pentru turneul final al Cam
pionatului Mondial 1

Vom Începe, deci, cu grupa I. 
care ne Interesează în mod deo
sebit, deoarece din ea face parte 
șl reprezentativă țării noastre. Ce 
se lnttmplă In celelalte tabere, 
care stat noutățile ta prezent 7

Nu se poate spune că Mlguel 
Munoz (65 de ani), din 1982 se
lecționer al reprezentativei Spa
niei, nu are griji ta privința lo
tului, d*șl primele examene le-a 

pov șl A. Sokolov s-a încheiat la 
mutarea 61 cu victoria lui Kar
pov care conduce cu 1,5—0.5 p. 
Meciul cuprinde 16 partide șl este 
destinat stabilirii șalangerulul ac
tualului campion mondial Garrl 
Kasparov • Turneul Internațional 
de șah de la Reykjavik a conti
nuat cu runda a 7-a, ta care lide
rul clasamentului, marele maes
tru englez Nigel Short, a remi
zat cu marele maestru Lajos Por- 
tlsch (Ungaria), egalitatea fiind 
consemnată șl în partidele Ljubo- 
jevlcl — Agdestein, Arnasson — 
Polugaevskl și Olafsson — Tlm- 
man. tn clasament conduce Short 
cu 6.3 p. urmat de Portlsch șl 
Tlmman cu cîte 4.5 p.

TENIS DE MASA O Proba de 
dublu mixt dta cadrul Campiona
telor Mondiale de la Delhi a fost 
cîștigată de Hui Jun șl Geang Li
llian (R. P. Chineză), care i-au 
învins !n finală cu 2—1 (21—14,
13—21, 21—10) pe coechipierii lor 
Jlang Jlaliang — JIao Zhlmln.

VOLEI © tn continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Cuba, echipe feminină a S.U.A. a 
jucat Ia santiago de Cupa In 
compania selecționatei țărll-gazdă. 
Voleibalistele cubaneze au obți
nut victoria cu scorul de 3—2 
(14—16. 13—15, 15—3, 15—10. 15—7).

S-A ÎNCHEIAT A 13-a EDIȚIE A JOCURILOR
MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ
STRBSKE PLESO (prin tele

fon). Cea de-a 13-a ediție 
a Jocurilor Mondiale Univer
sitare de iarnă s-a încheiat 
după opt zile de întreceri viu 
disputate, de înalt nivel. Concu
rența sportivă de pe bazele celor 
șase discipline specifice gheții și 
zăpezii care au figurat. în progra
mul acestei Universiade a lăsat 
loc, din nou, sîmbătă la prînz 
deplinei armonii, simbolizate de 
acordurile solemne ale atît de cu
noscutului, acum, în lume Gau- 
deamus Igitur : cei peste 1000 de 
participant! s-au reunit iarăși la 
Strbske Pleso, de astă-dată pen
tru a. participa la ultima lor în- 
tîlnire din Munții Tatra, festivi
tatea de închidere. Flacăra Uni
versiadei s-a stins cu acest prilej, 
dar nu pentru multă vreme, căci 
ea- se va reaprinde în vară, la 
Zagreb.

Ultimele întreceri oficiale au 
fost și ele tot atît de spectacu
loase ca acelea de pînă acum, a- 
vînd, însă, un piua de interes șl 
chiar de dramatism. Așa s-a pe
trecut, de altfel, la partida — veș
nicul derby al hocheiului — dintre 
reprezentativele studențești ale 
Cehoslovaciei șl Uniunii Sovietice. 
Mari favorite — după golavera
jul înregistrat șl pentru că jucau 
acasă, în fața unor spectatori pen
tru care hocheiul înseamnă foarte 
mult — gazdele s-au văzut, însă

FIȘIER ----------------------------------------------------------------------------
HOCHEI. Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—3 (1—1, 0—1, 2—1). Clasament 

final : 1. Cehoslovacia, 2. U.R.S.S., 3. Canada, 4. Finlanda.
PATINAJ ARTISTIC. Proba de dans : 1. K. Beck—C. Beck (Austria),

2. Mala Usova—Julln (U.R.S.S.), 3. Svetlana Llaktna—Sur (U.R.S.S.).
SLALOM SPECIAL. Masculin : 1. Popanffhelov (Bulgaria) 1:26,89 ; 

2. Grebner (Austria) 1:27,63 ; 3. Benedlk (Iugoslavia) 1:27,71.
SĂRITURI TRAMBULINA. 90 m : 1. Malec (Cehoslovacia). 2. Kind

ler (Cehoslovacia), 3. Lesser (R.D.G.).

reușit (destul de norocos șl foarte 
dificil : victorii la limită, la Se
villa cu echipa României precum 
șl golul victoriei realizat In ulti
mele minute la Tirana). Primul 
test din acest an, la Barcelona, 
ta amicalul cu Olanda, Spania n-a 
reușit decît 1—1 I după ce oaspe
ții au condus, spaniolii egalind 
spre sfîrșitul partidei t A urmat 
insă marea deziluzie : 2—4 cu
Anglia, la Madrid?! Din lot fac 
parte : Sanchls ta vîrstă de 21 de 
ani, portarul Zublzarreta, Rojo, 
Camacho, Michel, Joaquin, An- 
drinua, Caldere, Salinas, deci nu
me mal noi și vechi. Dintre aceș
tia vor fl selecționați doar acela 
care vor atâta o formă cores
punzătoare Înaintea dificilelor 
partide care ne așteaptă — scrie 
ziarul Marca.

Selecționerul Branco Elsner a 
fost foarte deprimat după severa 
tafrtagere de la București (0—4) 
șl a procedat la unele schimbări 
în selecționata Austriei. Antreno
rul principal, împreună cu secun
dul său Hlckersberger au întine
rit mult formația, care apoi a 
dat randamentul scontat. A ur
mat jocul amical cu R. F. Ger
mania (4—1 I) șl victoria clară cu 
Albania (3—0). în acest an. pri
mul test a fost de bun augur 
(3—1, ta deplasare cu Tunisia) șl 
va mal urma un alt joc de verifi
care cu Iugoslavia (25 martie) la 
Banja Luka. In partida de la Tu
nis a reintrat tn națională vetera
nul Pezzey (32 de an!, 78 de se
lecționări). în lot au fost intro
duși cîțlva tineri, cu perspective 
ca : Pleslnger, Zsak, Splelmann. 
Roscher, Steirbauer (ultimii J- de 
Ia F. C Tirol). Marea speranță 
rămtne, tnsă. vîrful de atac Toni 
Polster lider ta clasamentul 
..Ghetel de aur*.’

« O uriașă surpriză a fost 
consemnată simbătă In Campio
natul Soanlel. Pe propriul teren, 
Nou Camp, F.C. Barcelona a 
fost surclasată de Sporting Gl- 
jon, care a cîștigat cu scorul de 
4—0! Golurile au fost înscrise 
de Flores. Eloy — 2 șl Sanchez, 
în alte locuri: Cadiz — Espanol 
0—2. Osasuna — Zaragoza 1—0 a 
Multe victorii ta deplasare ta 
Campionatul Franței: Laval — 
Auxerre 0—2. Sochaux — Racing 
Paris 0—1. paris s.G. — Nice 
0—3. Monaco — Brest 0—1, Nan
cy — Lille 0—1. Alte rezultate: 
Bordeaux — Nantes 2—0, Lens 
— Metz 0—0. Toulouse — St. 
Etienne 2—1. Le Havre — Toulon 
1—1. conduce Bordeaux cu 34 r> 
(24 j) urmată de Marse'lle 32 p 
(23 j). Toulouse, Auxerre șl Mo
naco 28 D (24 J) a Continuă 
lupta dintre Everton, Liverpool șl 
Arsenal, prima conductad în cam
pionatul englez, cu 55 p (29 J) ur
mată de Liverpool 55 p (29 1) șl 
Arsenal cu 54 p (28 j). Sîm
bătă Everton a reușit scor 
alb. în deplasare, la Man
chester. cu United. Iar Ar

conduse de trei ori, situație In 
care ar fi pierdut titlul, dar au 
egalat de tot atîtea ori, ultima 
oară cu patru minute înaintea 
fluierului fina! cucerind astfel, 
in extremis, mult rîvnitele meda
lii de aur. N-a lipsit din ultima 
zl nici marea surpriză, și tocmai 
la patinaj artistic, în proba de 
dans, acolo unde supremația cu
plurilor sovietice părea absolut 
incontestabilă : austriecii Kathrin 
și Christoff Beck au cîștigat 
însă, înrr-o manieră impresio
nantă ; șl, mal mult, au cucerit o 
primă medalie de aur pentru o 
altă țară decît Cehoslovacia și 
U.R.S.S., adică delegațiile care au 
dominat atît de autoritar această 
ediție a Universiadei albe. Pe a- 
ceastă „pîrtle* a învingătorilor 
s-a înscris șl bulgarul Petar Po- 
panghelov, care a cîștigat slalo
mul masculin, ce părea să nu 
poată reveni altcuiva decît ceho
slovacului Jurko, prin prisma tu
turor celorlalte probe alpine ad
judecate pînă atunci. El a aban
donat, însă, în manșa a doua.

A fost, în concluzie, o ediție a 
Universiadei de iarnă extrem de 
reușită din punct de vedere or
ganizatoric, cu rezultate de ridi
cat nivel, a fost o competiție care 
și-a demonstrat, o dată în plus, 
renumele de a fi, după Jocurile 
Olimpice, a doua mare manifes
tare polisportivă mondială.

Pe albanezi, selecționerul spa
niol Munoz l-a caracterizat în fe
lul următor : „O echipă de mare 
angajament fizic, foarte greu de 
învins pe teren propriu. Jucători 
viguroși, pe care antrenorul Agron 
Suliaj îi pregătește excelent". Cel 
mal bun! stat Kola, Josa, O.nuri, 
Jera, Ocell, Mlnga, Rucl și por
tarul Musta, (mulți dintre ei l-am 
putut urmări, la București, în e- 
ehlpa 17 Nentori). Șl tacă un a- 
mănunt Interesant : ta campiona
tul Albaniei nu se fac transferări 
de la un club la altul.

în orice caz grupa I este foarte 
echilibrată, ta care pină acum. 
Spania. România șl Austria țin
tesc primul loc. dar nu trebuie să 
omitem' nlc! Albania, care poate 
încurca multe calcule...

Ion OCHSENFELD
MECIURILE DE PÎNA ACUM : 

România — Austria 4—0 ; Austria 
Albania 3—9 ; Spania — România 
1—8 ; Albania — Spania 1—2.

CLASAMENT

1. Spania 2 2 0 0 3-1
2. România 21014-1
3. Austria 31013-4
4. Albania 20021-5

MECIURILE URMĂTOARE : 26 
martie ; România — Albania ; 1 
aprilie : Austria — Spania ; 29 a- 
prllle : România — Spania și Al
bania — Austria ; 14 octombrie : 
spania — Austria ; 28 octombrie : 
Albania — România ; 18 noiem
brie : Spania — Albania șl Aus
tria — R mânia.

senal n-a jucat. Alte rezultatei 
Coventry — Charlton 2—1, Liver
pool — Southampton 1—0, Luton
— West Ham 2—1, Norwich —
Aston Villa l—1, Nottingham Fo
rest — Chelsea 0—1, Sheffield — 
Watford 0—1, Wimbledon — New
castle 3—1. • Bremen a clștl- 
gat derbyul Nordului, în campio
natul vest-german, tatrectad cu 
2—1 pe Hamburger S.V. tn cele
lalte jocuri: Bayern Mdnchen — 
Fortuna Dusseldorf 3—0, M<5n-
chengladbach — Katsserlauern 
0—1. Bochum — NQrnberg 0—1, 
Frankfurt — Kota 1—2. Man
nheim — Schalke 04 2—0. Hom
burg — Stuttgart 2—1. Conduce 
Bayern cu 27 p (19 J) urmată de 
Hamburger 26 p.
• Ieri în campionatul Italie! 

(etapa 20) : Ascoll — Atalanta 
2—1, Brescia — Roma 1—1, Como
— Ayelllno 1—2,' Empoll — To
rino 2—0, InternaziOnale — Milan 
1—2, Juventus — Florentina 1—0. 
Napoli — Sampdorla 1—1. Verona
— Udinese 3—L Pe primele locuri: 
1. Napoll 31 p. 2. Juvențus 27 p,
3. Inter Roma șl Milan cu cîte 
26 p.
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