
5 MEDALII
PENTRU TINERII 

SCRIMERI ROMÂNI
LA CONCURSUL

PRIETENIA
® riorciistclc - „aur" in 
ambele probe ® sabrcnl, 

in creștere valorică
Ediția 

treceri 
Concursul Prietenia, dedicat tine
rilor scrimeri din țări socialiste, 
desfășurată recent la Potsdam 
(R.D.G.) s-a Încheiat cu un fru
mos succes pentru reprezentanții 
noștri : 2 medalii de aur (echi
pa feminină de floretă șl flore- 
tista Reka Lazăr), 2 medalii de 
bronz (echipa de sabie șl flore- 
tlsta Ana Georgescu) și una de 
argint (sabrerul Atila Papp), la 
competiție partlcipînd sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D.G., Polonia, România, Unga
ria, U.R.S.S.

Floretistele românce au 
nat net această armă, in

1987 a tradiționalei ln- 
lnternaționale de scrimă

doml- 
finala 

probei individuale de 8 fiind ca
lificate 4 reprezentante ale noas
tre, care au ocupat următoarele 
locuri : Reka Lazăr — 1, Ana 
Georgescu — 3, Claudia Grigores- 
cu — 6, Roxana Dumitrescu — 7. 
In finala probei : Lazăr — Port- 
janklna (U.R.S.S.) 8—1. In proba 
pe echipe România a Întrecut 
Bulgaria (9—2), Ungaria (9—5) 
și, în finală, R.D.G I cu 9—0 ! 
Și sabrerii s-au comportat pro
mițător, A. Papp pierzînd în 
prelungiri asaltul decisiv (11—12), 
Ia sovieticul Bogatirev. Șl D. Gă- 
ureanu a evoluat în finală (loc 
6), iar ecnlpa a învins Bulgaria 
-------- • polonia (9—7),

formația Un- 
floretiști ro- 

in finală : P. 
Soroceanu (8), 

pe locul

(8—8, 63—60 t.d.) și 
fiind întrecută de 
gârlei (2—9). Doi 
mâni au evoluat 
Ducu (loc 6) și B. 
echipa clasîndu-se pe locul 7. 
Spadasinul A. Pop a fost și el 
prezent tn ultimul act al probei 
individuale (loc 8). echipa în
cheind competiția pe poziția 6.

După cum ne-a spus conducă
torul delegației, Petre Neidoni, 
vicepreședinte al F.R. Scrimă, 
comportarea tinerilor scrimeri ro
mâni a fost remarcabilă și re
marcată la Potsdam, reprezen
tanții noștri clasîndu-se pe locul 
n pe națiuni după numărul de 
medalii obținute la acea tă mare 
întrecere, considerată un mini
campionat mondial de tineret.

Proletari din toate țările. uni(l-oă I
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HOCHEI: ECHIPA ROMÂNIEI
S-A CLASAT PE LOCUL 3
• Competiția a fost cițtigatâ 

de formația sovietică

Ieri după-amiază s-a încheiat 
în Capitală turneul de ho
chei al celei de-a Xl-a ediții 
a Spartachiadei Armatelor 
Prietene. Medalia de aur a re
venit formației care a repre
zentat Uniunea Sovietică, ur
mată de aceea a Cehoslovaci
ei. O bună performanță a re
alizat echipa României, clasa
tă pe locul 3, victorioasă, ieri, 
în fața celei a R.D. Germane. 
Pe ultimul loc, 
Bulgaria.

Iată amănunte 
mele partide :

ROMANIA — 
MANA 4—2 (2—0, 1—0, 
Hocheiștii români au 
mal clar, au șutat mai 
într-un meci de mare angaja
ment. După două șuturi de la 
distanță ale fundașului Popescu 
(min. 7 și 9), Gliga, penetrant, 
dar șl bine servit, deschide 
scorul (min. 10 și 13 secunde), 
după o combinație frumoasă 
cu colegii de linie Șofron și 
K. Antal. Nu trec decît 21 de 
secunde și Bălăucă fructifică

PREDEAL, 4 (prin telefon). 
Din nou animație deosebită la 
baza de schi din Valea Rîș- 
noavei. Miercuri dimineața ia 
ora 9,30, ora startului tn spec
taculoasa cursă de ștafetă de 
4X10 km fond.

După primul schimb 
primelor două locuri a 
să se contureze destul 
Cel dintîi a predat

, de- 
un 

Kdnig

echipa din

de la ulti-

R.D. GER-
1-2). 

atacat 
prerii.

Mirceo COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare în pag a 4-a)

ordinea 
început 
de clar, 
ștafeta 

sportivul sovietic Ghenadi La
zutin, urmat la 18 secunde de 
cehoslovacul Milos Becvarj și, 
spre surpriza extrem de plă
cuta a spectatorilor, de repre
zentantul nostru Constantin 
Dobre, care a tăcut o cursă 
exoelentă, predînd astfel șta
feta înaintea fondiștilor din 
R.D. Germană și Bulgaria, cei
lalți pretendenți la un loc pe 
podium. în următorul schimb 
cele două ech:pe din frunte 
s-au distanțat, iar Ion Lungo- 
ciu, printr-un admirabil efort, . 
a menținut poziția a treia, deși 
Roger Mekhmcrt (R.D. Ger
mană) — un foarte bun aler
gător a maj redus din han
dicap.

Schimbul trei a confirmat că 
primele două locuri vor fi o- 
cupate de formațiile U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei, pentru poziția a 
treia lupta devenind pasionan
tă de asemenea. Viorel Sotropa, 
plecat cu un avans de cîteva 
secunde, a făcut dovada caii-

taților sale indiscutabile, 
pășindu-1 cu aproape 
minut pe Thomas 1 
(R.D. Germană) și predînd șta
feta cu 62 de secunde înainte 
colegului său de echipă Carol 
Kope, !n timp ce pentru for
mația R.D. Germane a pornit

Paul IOVAN
(Continuare In pag a 1-a)

Reușit test al fotbaliștilor tricolori

3-1 CU TURCIA LA
ANKARA, 4 (prin telefon 

trimisul nostru). La 
distantă de Monte 
iată că fotbalul

ANKARA

7 VICTORI/ ALE

ÎNOTĂTORILOR

NOȘTRI LA PR AGA
La concursul internațional 

care a avut loc la Praga, în 
bazin de dimensiuni olimpi
ce, foarte tînăra înotătoare 
română Livia Copariu a fost 
protagonista întrecerii, cîști- 
gind patru probe. In două din
tre ele îndeosebi sibianca a 
evoluat excelent, stabilind două 
noi recorduri pentru categoria 
14 ani — 26,84 la 50 m liber 
(v.r. 26,91 — Tamara Costa
che) și 57,98 (v.r. 58,1 îi apar
ținea) la 100 liber. Ea a ter
minat, de asemenea, învingă
toare la 200 m liber, cu 2:06,56 
și la 100 m fluture, cu 1:04,74.

Alte trei victorii românești 
au fost realizate de Robert Pin
ter. Băimăreanul a fost cro
nometrat în 1:55,38 la 200 li
ber, 4:01,50 la 400 liber și 
2:05,04 la 200 fluture.

La competiție au mai parti
cipat Flavius Vișan — locul 2 
la 100 fluture, cu 57,60, locul 
3 la 200 fluture, cu 2:06,23 — 
și Cristina Deveseleanu — a 
patra la 100 bras, cu 1:18,30, ' 
și la 200 bras. în 2:48.90.

După prima manșă a „sferturilor"

in cupele europene la handbal feminin

ȘTIINȚA Șl CHIMISTUL
LIRIN SANSA CAlIflCARII ÎN SEMIFINALE

ȘTIINȚA BACAU (C.C.E.) și CHIMISTUL RM. VILCEA (Cupa 
Cupelor) au susținut, în deplasare, prima manșă a sferturilor de 
finală. Pentru a promova în etapa următoare, formațiile noastre 
trebuie să recupereze handicapul printr-o evoluție superioară, 
cele două echipe dispunind de potențialul necesar ca la 15 martie, 
în partidele retur, să obțină calificarea în semifinale.

C. C. E. : STUDENTELE TREBUIE SĂ Șl CONFIRME VALOAREA

de Ia
8 zile 
Carlo, 
nostru obține o nouă victorie, 
de data aceasta prin echipa 
națională care, la capătul unei 
prestații aplaudate, a întrecut 
reprezentativa Turciei cu 3—1 
(1—0). Firește, izbtnda aceasta 
nu are anvergura aceleia din 
Supercupa Europei, dar ea e de

bun augur la inaugurarea unui 
pretențios sezon internațional, 
care prevede într-un viitor 
imediat meciurile oficiale, din 
preliminariile C.E, cu Albania 
(25 martie) si Spania (29 
lie).

Partida _
practic istoric. In ciuda 
turilor formației gazdă, 
netic susținută du 
echipa noastră s-a impus clar,

de aici n-a

apri-

avut 
efor- 
fre- 

susținută de tribune.

Premiera in sala sporturilor „îrancca' din Focșani

TURNEUL 
AL DIVIZIEI

FINAL (de mare interes)
MASCULINE DE BASCHET

De mîine, frumoa
sa sală a SDorturi- 
lor Vrancea" din 
Focșani va găzdui 

sîmbătă 
tur- 

al edi- 
a Cam- 

Națio- 
baschet 
Pentru

(vineri, 
și duminică) 
neul final 
ției a 38-a 
pionatului 
nai de 
masculin.
această ultimă fa
ză a competiției 
s-au calificat tra
diționalele candi
date la titlu — 
Dinamo București 
și Steaua — pre
cum si Dinamo 
Oradea și ICED 
CSȘ 4 București, 
aflate în clasa
ment în următoa- 
rea situație :
1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Dinamo Or.
4. ICED

76
75
53
53

P 
p 
p 
P

seDupă cum 
vede, amatorii de 
sport din Focșani 
au fericitul prilej 
de a 
oară, 
încă 
ale 
Dinamo
namo ______
vor stabili campioana

O spectaculoasă dispută pentru minge

ia toate compartimentele, la 
toate capitolele, îndreptîndu-se 
spre un succes fără echivoc, 
pe care l-au recunoscut și, în 
final, aplaudat cu căldură și 
cei peste 30 000 de spectatori ! 
Gazdele au început, 
așteptărilor, viielios 
fensiva tricolorilor 
vedit la nost, înlăturind_ (min. 
6) pericolul creat de 
la poarta lui Lung, 
inițiativa a trecut 
oaspeților, mijlocașii construind 
cu răbdare șl luciditate pen
tru vîrfuri sl căutîndu-1 cu 
mingi înalte ne Cămătaru, ceea 
ce. într-o bună măsură, a a- 
vantaiat apărarea turcă, aten
tă la interceDtii si dublai.

Faza din min. 21. cînd Lung 
a respins în corner mingea 
plasată, de la 14 m de Tanju, 
s-a dovedit, cum se spune, un 
foc de Daie căci fotbaliștii noș
tri s-au reinstalat la cîrma me-

conform 
dar de- 
s-a do-

Kayhan
Treptat, 

de partea

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2-3)

urmărL pentru prima 
un turneu masculin, ba 
unul de mare 
cărui meciuri

— Steaua 
Oradea —

caracteristică meciurilor Dinamo — Steaua
Foto : lorgu BĂNICĂ

atracție, 
finale, 

și Di- 
ICED, 

țării și.

respectiv, ocupanta locului 3. 
Mîine, în ziua

vor avea loc, de Ia ora 
partidele : Steaua 
Oradea, Dinamo București 
ICED.

inaugurală,
16,30 

Dinamo

Cea mai impor
tantă competiție 
europeană 
cluburi la 
bal pentru 
pele feminine, 
junsă în 
sferturilor de 
nală, a adus față 
în față 
pioanele __
ei — Știința Bacău 
și R. D. Germane 
— A.S.K. Vor- 

Frankfurt/ 
în prima 

disputată

inter- 
hand- 
echi-

pe cam- 
Români-

wârts 
Oder, 
manșă, 
pe terenul forma
ției Vorwărts,
victoria a revenit 
gazdelor cu 19—15 
(7—8). Așadar,
campioanele noas
tre pornesc 
partida-retur 
—4 goluri," 
ce, trebuie să re
cunoaștem. este o 
diferență destul de 
mică pentru a nu 
putea fi recupe
rată, astfel ca stu
dentele din Ba
cău să se califice 
în semifinalele 
„Cupei Campioni
lor Europeni". Dar, 
față de comportarea 
blu a formației noastre 
oane în partida de la 
furt/Oder, 
precizări.

In primul 
de evoluția 
rului Ioana

fi oprită
Știința 

la

Georgeta Cervenciuc nu poate 
decît prin fault. Fază din meciul 
Bacău — A.S.K. Vorwărts, disputat

Frankfurt/Oder (R. D. Germană).
Foto: Winfried MAUSOLF (FrankfurtlOder)

în

se impun

ansam- 
campi- 
Frank- 
cîteva

rînd, este 
excelentă a 
Vasilca

vorba 
porta- 

de-a lun-
4

gul întregii partide. Celelalte■ “ - _ - ușof 
rîn-

între- 
din

jucătoare au căzut prea 
pradă „numelor1 din 
dul parten erelor de 
cere, cînd realitatea

(Continuare in vag 2-3>

Pe agenda actualității, plenarele organizațiilor sportive

BACĂU: CONDIȚIILE CREATE
Pe măsura intensei sale dezvoltări economice, 

sociale, edilitare și culturale, județul Bacău -a 
realizat progrese semnificative și în domeniu] 
educației fizice și sportului. Cu adevărat spec
taculoasă a devenit ascensiunea sa pe planuj 
activității de performanță, în care a ajuns să 
dețină o pondere însemnată la nivel național.

De-a lungul anilor, în acest județ a fost 
creată și consolidată o amplă structură organi
zatorică, cuprinzînd în prezent 9 cluburi spor
tive (dintre care 2 teritoriale, 5 școlare, unul 
universitar și altul sindical), precum și mai 
multe secții de performanță în cadrul asocia
țiilor sportive. In total, socotindu-lc și pe cele 
ale cluburilor, sini 65 secții de performanță, 
profilate pe ramurile de sport stabilite ca 
prioritare în acest județ (12 la număr) și ie
rarhizate astfel sub raport valoric : 3 de nivel 
olimpic (Știința C.F.R. Bacău — atletism, C. S 
Școlar din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej — 
gimnastică și C. S. Onești — haltere), 8 de ni
vel internațional (dintre care 3 la Sport Club 
Bacău : box, fotbal și gimnastică) și 54 de nivel 
național.

Pentru a funcționa cu eficiența necesară, a- 
cestei solide structuri organizatorice i-au fost 
asigurate atît potențialul, uman corespunzător 
(prin selecția continuă care se realizează în 
rîndul zecilor de mii de participanți la compe
tițiile de masă. în școli întreprinderi și la sa
te). cît și o bază materială dintre cele mai 
bune. la realizarea căreia și-au dat sprijinul 
substanțial și generos organele locale de partid 
și de stat, unele întreprinderi din municipiu 
șl județ, precum și Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

In aceste, condiții deosebit de favorabile, re
zultatele n-au întîrziat să apară și Bacăul și-a 
cîștigat astfel — încă de pe vremea viguroasei 
afirmări a marii noastre gimnaste Nadia Coma
neci — un loc meritat printre județele fruntașe 
în sportul de performanță. Așa o dovedesc, de 
altfel, s> clasamentele întocmite pe baza rezul-

Constantin F'RANESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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„LECȚII44 DE SĂNĂTATE PE PATINOARE !
însorite, 
apropie- 
că iarna 

făgaș 1 
din Me-

© După cîteva zile 
care au vestit parcă 
rea primăverii, iată 
reintră pe vechiul 
Bucurie pentru copiii 
diaș, care populează zi-lumină 
patinoarul asociației sportive 
Voința (amenajat pe terenurile 
de handbal și tenis). Sînt pre- 
zenți sute de preșcolari, elevi 
și pionieri din toate școlile 
municipiului. Printre ei, în 
mod special, elevii Școlii nr. 9 
care, sub îndrumarea profe
soarelor de educație fizică 
Speranța Onea și Hariette On- 
ciu, își desfășoară pe patinoar 
lecțiile de sănătate. Cine se 
mai înscrie să susțină o ase
menea inițiativă frumoasă ?

• Pregătiri intense la Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor pentru o nouă fi
nală pe țară în cadrul Dacla- 
dei: „Cupa Pionierul» la tenis 
de masă. Ultimul act al aces
tei atractive ComDetitii se va 
desfășura la finele săptămmii 
viitoare în Sala sporturilor din 
municipiul Craiova, „In condi
ții excelente", cum ne asigură 
prof. Geta Rădulescu, repre
zentanta comisiei de resort a 
C.N.O.P.

© Doi frați din municipiul 
Vaslui, Diana Tăbăcaru, 5 ani, 
Grădinița nr. 15 și Ionuț Tă
băcaru, clasa a IV-a, Școala 
nr. 5. aceeași pasiune — gim
nastica. Diana a și fost pre
zentă la primele concursuri or
ganizate pentru preșcolari, Io
nuț o va face încă în această 
bițioși și harnici, cum se ara
tă a fi, reprezintă o promisiune

După competițiile europene de handbal

CUPA CUPELOR: 6 G01HRI, UN HANDICAP REMONIABIl
Pierzînd cu sase goluri (26—32) 

în fața unei puternice repre
zentante a handbalului feminin 
iugoslav. Chimistul Rm. Vîleea 
are, totuși de partea sa șansa 
calificării în semifinalele „Cu
pei Cupelor". Duminică, la 
Belgrad, formația RK Vozdo- 
vac a evoluat la una dintre 
cele, mai ridicate cote ale sale 
într-o competiție oficială de ni
vel european inter-cluburi — 
după cum au apreciat cei mai 
mulți comentatori sportivi în 
presa locală -de dimineață. In
tr-adevăr, în nota caracteristi
că a handbalului iugoslav. Voz- 
dovac a practicat un joc de 
mare angajament fizic, cu in
tervenția. bărbătești la adver
sarele cu mingea, cu apărare 
avansată și agresivă care, to
tuși, — și datorită intervenți
ei, ferme și corecte a celor 
doi arbitri — nu a depă
șit limitele regulamentului.

Referindu-ne la jocul Chi
mistului. trebuie precizat că 
replica formației antrenate de 
Constantin Muscalu nu a fost 
la înălțimea valorii componen
telor ei (Maria Verigeanu. Doi
na. Rodeanu. Edit Torok. Deni- 
sa Romete. Cristina Rouă etc.), 
ceea ce s-a văzut mai cu seamă 
în anărare. Tn fața porții admi
rabil apărate de Doina Rodea
nu. „zidul" a fost., străpuns cu 
destulă ușurință de puternicele 
D. Vuicici. Stoianovici. M. Vui- 
cici. Si aceasta pentru că jucă

C.C.E.: SimNTflf TRfBOIf .SĂ Șl CONFIRMI VAIOAREA
(Urmare din pag. I)

teren era cu totul alta. 
După 10 minute, e ade
vărat. tracul dispăruse și bă- 
căuancele începeau să-și intre 
în jocul de regularitate cu
noscut. care le-a adus atîtea 
succese. Sau poate tocmai 
succesele, din ce în ce mai 
mulț evocate de antrenori și 
jucătoare, au contribuit la a 
nu mai vedea pădurea din 
cauza copacilor, cum se spu
ne. tn afara jucătoarei evi
dențiate a pivotului Filofteia 
Danilof și. parțial, a George- 
tei Cervcnciuc, cu foarte mul
tă greutate am putea acorda 
note de trecere studentelor în- 
tr-un prim examen care va 
umbri totuși posibila califica
re în semifinale. Prin jocul 
practicat la Frankfurt/Oder 
Știința Bacău nu și-a onorat 
prestigiul de finalistă a ace
leiași competiții în ediția an
terioară. Conducerea clubului 
studențesc băcăuan, care face 
eforturi lăudabile pentru ca 
echipa de suflet — handbalis
tele — să se prezinte la cel 
mai ridicat nivel, ca și con
ducerea tehnică imediată au 
toate motivele să fie nemulțu

in performanță'. Dacă va fi 
așa (noi, oricum, le-o dorim!), 
satisfacția nu va fi numai a 
lor, ci și a vasluienilor, care 
speră ca și în gimnastică ju
dețul să realizeze primii pași 
spre afirmare !

© O competiție inițiată de 
pionierii de la Școala nr. 30 
din Sectorul 2 al. Capitalei, de
tună. Prof. Marla Doglan ne 
asigură că cei doi frați, „am- 

Copiii din judeful Harghita (elevi 
patinajul, sport practicat de la 
cum ne-o demonstrează imaginea

și pionieri) îndrăgesc nu numai 
vîrsta „șoimilor", c.i și schiul, 
de față. Foto: Andrei Czeran

dicată zilei de 8 martie (deci 
mamelor, bunicuțelor, surioa
relor și, nu la urmă, tovară
șelor învățătoare și profesoare 
din școală...) a ajuns anul a- 
cesta la ediția jubiliară, a 
10-a Pînă acum se cunoaște 
cîștigătorul la șah : pionierul 
Cristian Țăpuș, din clasa a 
IV-a E, în timp ce la baschet- 
băieți pe locul I s-a situat e- 
chipa clasei a VH-a G.

toarele de la Chimistul au ne
glijat întîmpinarea atacantei cu 
mingea, au renunțat la conti
nua mișcare, au blocat inefici
ent. Este sigur că și suprafața 
de parchet foarte alunecoasă 
(ea a fost ceruită cu puține ore 
înaintea meciului) a dereglat 
siguranța apărărilor, dar afir
mația este valabilă și pentru 
defensiva iugoslavă. In multe 
faze de atac Chimistul a greșit 
flagrant: s-a pasat și s-a prins 
neglijent mingea, au fost mult... 
țintite barele, s-a șutat pe lin
gă poartă. Urmările 7 Vozdovac 
avea avans nouă goluri în min 
58 (32—23) și numai luarea — 
din acest moment — a jocului 
pe cont propriu de către Maria 
Verigeanu (repetăm cea mai 
bună jucătoare de pe teren) a 
permis Chimistului să revină 
la un handicap , să-i spunem, 
liniștitor.

La Rm. Vilcea, duminică 15 
martie, meciul-retur nu va fi 
ușor. Handbalistele de la Voz
dovac vor încerca să tragă cu 
dinții de avantajul ce-1 dețin. 
Chimistul are însă, după opinia 
noastră, forța să refacă terenul 
pierdut și să se califice în se
mifinale. Pentru aceasta se ce
re o maximă concentrare, eli
minarea totală a erorilor din 
partida de la Belgrad, dăru
irea totală a jucătoarelor ce 
vor fi trimise pe teren, după 
exemplul Măriei Verigeanu și 
Doinei Rodeanu.

Ion GAVRILESCU

mite pentru modul în care s-au 
prezentat studentele în prima 
manșă a sferturilor de finală. 
De necrezut cum jucătoare cu 
experiență ca Laurica Lunca, 
Elena Ciubotarii, Lidia Butnă- 
rașu și chiar Mariana Tîrcă, 
toate componente ale lotului 
reprezentativ, au putut face 
greșeli de începătoare într-o 
partidă în care puteau și tre
buiau să-și depășească cate
goric partenerul de întrecere. 
Vrem să credem că nu poate 
fi pusă sub semnul întrebării 
calificarea în semifinale, dar 
iubitorii statornici ai handba
lului din Bacău și din țară vor, 
constant, calitate, așa cum au 
fost obișnuiți, nu calificări pe 
muchie de cuțit, cu sufletul 
la gură. Știința Bacău a fost 
șl este încă o formație puter
nică, echilibrată pe posturi și 
în ansamblu, dar se pare că 
fluctuațiile de formă nu sînt 
altceva decît un ecou al auto- 
mulțumirii, al căutării de fe
lurite argumente în explicarea 
„accidentelor", în locul pre
gătirii intense, dar modeste și 
sîrguincioase, responsabile, 
pentru apărarea culorilor 
handbalului românesc și, fi
rește, si ale clubului băcăuan.

Mihail VESA

Rubrică rezervată șoimilor 
patriei și purtătorilor 

cravatei roșii cu tricolor

• Printre cadrele didactice 
din Bușteni care șlefuiesc cu 
multă pasiune și competență 
sute de copii spre a ajunge 
schiori de performanță se nu
mără și profesorii de educație 
fizică Gabriel și Mihai Olaru. 
Pe pîrtia din vecinătatea Sălii 
sporturilor ca și în alte zone 
ale Buștenilor, cu posibilități 
de a practica schiul, elevii ce
lor doi profesori-antrenori și 

mai ales Oana Mihăiță, Alina 
Ciubuc, Ccdruța Cișmaș, Si
mona Popescu, Ionel Iorga și 
Eugen Demuth se dovedesc a 
fi cel mai aproape de obiecti
vul urmărit : fruntași în în
trecerile cu micii lor adversari 
din Sinaia și Predeal la sla
lom special.

© O bună selecție în perfor
manță caută să realizeze, mai 
ales la înot și gimnastică, Clu
bul Sportiv Școlar din Arad 
(director, prof. Arcadie Blindu). 
Nu mai puțin de trei profe
sori-antrenori, Rodica Birău, 
Miroslav Artucov și Nicolae 
Andrușca se ocupă de trierea 
și modelarea „șoimilor1 — în 
rîndul cărora se evidențiază 
Ana Maria Albac, Adrian Ci- 
chirdean și Dan Cișmaș — 60 
reprezentanți ai grădinițelor 
din Arad și 80 elevi și eleve 
din clasele L La gimnastică, 
profesoara-antrenoare Amarii 
Ambruș a și descoperit „cîteva 
valori autentice", cum ține să 
ne asigure, un preșcolar, pe 
Mircea Șoiman, și trei elevi din 
clasele a II-a, Gabriel Buftea, 
Iulian Ragaiia și Lucian Bur- 
nar. Acolo unde se muncește 
cu sîrg, cu dăruire (și C.S.S. 
Arad a dovedit că dispune de 
asemenea cadre tehnice), re
zultatele nu pot fi decît po
zitive !

Rubrică realizată de 
Tiberiu STAMA

PLENARELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
plenară de președintele 
C.J.E.F.S., Ion Intzc, cit și în 
dezbaterile care au urmat au 
fost analizate critic și 
plinirile din anul trecut, 
șurile și deficiențele ce 
manifestat în activitatea 
performanță. S-a vorbit astfel 
despre o anumită stagnare — 
mai ales pe planul rezultate
lor internaționale — care s-a 
făcut simțită la Clubul Sportiv 
Școlar de gimnastică din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
unitate totuși de elită a spor
tului românesc, despre com
petitivitatea internațională mai 
scăzută în ultima vreme a 
secțiilor de atletism și box de 
la S. C. Bacău, a celei de 
judo de ia C.S.M. Borzești, 
despre slaba eficiență a altor 
secții din cluburi și asoc ații, 
aportul nesatisfăcător al unor 
antrenori, calitatea necores
punzătoare a procesului de
instruire în unele secții, ca
și despre unele abateri de la 
disciplină (de altfel, toate as
pectele muncii educative au 
fost pe larg și bine tratate în- 
tr-un referat aparte, prezen
tat de secretarul C.J.E.F.S., 
Dimitrie Dumitriu).

Analizînd
nul trecut,

(Urmare din pag. 1)

țațelor obținute în anul 1986 
la marile competiții interna
ționale, clasamente în care 
Bacăul figurează, în genara), 
printre primele 10 județe din 
țară. După cum cu satisfacție 
s-a raportat și la recenta 
plenară a C.J.E.F.S. Bacău, 
sport vii din acest județ au 
cucerit anul trecut — concu- 
rînd sub ’culorile naționale — 
28 de medalii (5 de aur. 10 de 
argint și 13 de bronz), dintre 
care 2 la campionatele mon
diale, 7 la campionatele eu
ropene, 14 la Jocurile Balca
nice și 5 la concursurile Prie
tenia. Printre sportivii care 
au contribuit Ia obținerea a- 
cestei salbe de medalii se află 
atleta Doina Melinte, prima 
performeră mondială în 1986 
în probele de 800 și 1 500 me
tri, handbalistele de la Știin
ța Bacău, finaliste ale C.C.E„ 
luntătorii Petrisor Cruceonu 
( .argint" la C. M. de iuniori) si 
Ștefan Vizitiu, gimnasta Ga
briela Potorac, medaliată cu 
bronz la „europenele" de ju
nioare. halterofilul Liviu 
Muntcanu, trăgătorii Cătălin 
Juncu și Cătălin Ciobanu. Din 
același bilanț prezentat la 
plenară am reținut, de ase
menea. că 107 sportivi băcă
uani au fost selecționați anul 
trecut în loturile reprezenta
tive, ceea ce reprez'ntă o de
pășire cu 70 Ia sută a indica
torului de plan. In cadrul a-

men- 
pe 
de

celeiași plenare au fost 
ționate și cele 114 locuri 
podium cîștigafe în 1986 
sportivii și echipele băcăuane 
în campionatele naționala, du
pă cum s-a vorbit în termeni 
pozitivi și de evoluția 
z’onarei A de fotbal 
care va aborda sezonul 
primăvară de pe un loc 
prima jumătate a clasamentului.

Cu exigența necesară, însă, 
atît în raportul prezentat la

divi- 
locale, 

I de 
din

Ieri, pe zăpada și pe un fim

GAZDELE, ÎN PRIM-PLANUL ETAPEI
Seria I

R.C. GRIVITA ROȘIE — CSM 
sibiu 4—0 (4—0). Partidă impor
tantă în disputa pentru podiu
mul seriei, care a împlinit doar 
în parte așteptările. S-a jucat 
încordat, sub semnul mizei, e- 
chipele pîndindu-se reciproc in 
așteptarea greșelii adverse. Dacă 
meciul a ținut trează pînă in 
final atenția celor cîteva sute 
de spectatori, aceasta a fost 
mai degrabă datorită echilibru
lui evident, pentru că fazele in
cisive, lungi, s-au putut număra 
pe degete. în rest, mutte baloa
ne șutate sau transmise defec
tuos, ce-i drept în condițiile te
renului cu zăpadă și gerului, 
de fel propice jocului-spectacol. 
Grivițenii au reușit destul de 
rapid un eseu, prin NICOLAE, 
oaspeții, cu, un tânăr și promi
țător ,.demi“ (Dobre), au fost și 
ei tare aproape de unul, într-o 
fază mult discutată, cînd un ata
cant sibian și un apărător bucu- 
restean s-au aflat, în but, în 
luptă pentru balon. Cum arbitrul 
ieșean Gh. Prisăcaru a fost mai 
aproape, să-i dăm crezare, dar 
nu-1 putem acorda, în general, 
un calificativ favorabil, deciziile 
sale stîrnind uneori ilaritate.

Geo RAEȚCHI

STEAUA — UA.M.T. ORADEA 
41—0 (29—0). în DOfida terenului 
aspru (zăpadă înghețată pe în
treaga suprafață), echipa mili
tară a realizat un joc bun, cu 
multe faze de eseuri, finaUzînd 
nu mai puțin de 7: BOLDOR (2). 
DAVID, MOȚ, MOȚOC, L. CON
STANTIN si FUICU, transforma
te de CODOI (1) și D. ALEXAN
DRU (4), ultimul autor și al 
unei 1 p. Remarcați : L. Con
stantin, Bolilor, Giucăl, Murariu, 
Moțoc, Hodorcă, D. Alexandru 
șl Moț. Orădenil au avut 5 1. p.. 
dintre care trei din poziții fa
vorabile. Frenț, însă, n-a fost 
suficient de inspirat. Oricum, 
oaspeții au făcut un joc „curat", 
curajos. La prima apariție într-o

D. 
cu

partidă de „A", la centru, 
Costea (Brașov) a condus

FESTIVAL SĂTESC IN JUDEȚUL BRĂILA

ediții a Festiva- 
tinerilor de la 

genericul Dacia- 
organizare, asl- 
Comltetul jude-

Timp de două zile, municipiul 
Brăila a fost gazda ospitalieră a 
celei de--a IV-a 
lului sportiv al 
sate, inițiat sub 
dei. Intr-o bună 
gurată de către 
țean al U.T.C., C.J.E.F.S. șl In
spectoratul școlar județean, pes
te 308 de tineri din satele șl co
munele județului Brăila (aparțl- 
nlnd celor 13 CUASC-url) au luat 
startul în această întrecere la 
handbal (fete), atletism, tenis de 
masă șl șah (băieți șl fete).

Mențlonînd reușita acestui fes
tival ale cărui întreceri finale și 
semifinale au avut loc la Brăila, 
însurățel, Ciocile, Cirețu, Măxi-

neîm- 
lip- 

s-au 
de

activitatea din a- 
participanții la

EXTRASE LANUMERELE 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
4 MARTIE; extragerea I : 9 34
20 18 28 38 ; extragerea a n-a: 5
21 26 37 27 32. Fond total de câș
tiguri : 1.012.105 lei, din care 
3.885 lei, report la categoria 1.

a întrucît echipele Dinamo 
Kiev și Beșiktas Istanbul au sta
bilit ca primul joc să se dispu
te la Istanbul și nu la 
(conform tragerii la sorți 
tuată la Koln), meciul 2 
concursul Pronosport din 4 
tie se ANULEAZA.

a pentru mîine, nu uitați să 
vă procurați bilete cu numere
le favorite la Tragerea obișnui
tă Loto.

Kiev 
efec- 

din 
mar

A
multă dezinvoltură. (T. ST.).

RULMENTUL — C.S.M. SU
CEAVA 32—6 (9—6). Joc frumos, 
alert, pe zăpadă, la —15 grade. 
Realizatori, prin eseuri IFRIM 
(3), ARHiP, STEFANICA și 
Cauia, unul transformat de 
DRAGNEA, tot el autor și a 2 1. 
p. Pentru oaspeți a înscris PA
LA GHIAN — eseu transf. de 
VASILIU. A condus M. Sabin — 
Buc. (M. Paiu, eoresp.).

UNIV. 18 FEBR. CLUJ-NAPO- 
CA — SP. STUDENȚESC 0—4 (!) 
Gazdele neprezentindu-se la meci 
la ora anunțată (?!?) arbitrul 
M. popa — iași a consemnat 
victoria oaspeților... (Ol. Lazăr, 
eoresp.).

T.C. IND. — ȘTIINȚA 
ȘANI 10—G (0—0).

Seria a 11-a
DINAMO — ȘTIINȚA 

BAIA MARE 10—7 (6—i).

PETRO-

CEM1N 
Partida 

derby a acestei grupe, dintre pri
mele două clasate, a corespuns 
sub aspectul disputei sportive 
din cîmpul de joc șl dacă terenul 
nu ar fi fost acoperit de zăpadă, 
și termometrul sub zero, proba
bil că am fi asistat la un exce
lent spectacol rugbystic. Apre
ciabil, spiritul <?e luptă al celor 
două combatante (deși în clteva 
momente a fost vizibil că mara
mureșenii se menajau pentru 
„hopul lor cei mare", de dumi
nică, cind vor disputa la Bala 
Mare un meci cu adevărat deci
siv, cu Farul, pentru accederea 
lor în turneul final). Dinamo a 
jucat bine, cu mult aplomb, cu 
multă decizie, atacînd vijelios eu 
excelenta sa linie de trei sferturi, 
iar replica oaspeților a fost pe 
deplin corespunzătoare. Meciul a 
avut și cîteva momente de... sus- 
pens. In min. 30, fundașul băimă- 
rea V. Ion dă un șut lung, de 
urmărire, Toader, fundașul dina- 
movist, nu reține balonul ( I !) și 
OSIA’C pe ‘ fază, înscrie un eseu 
oarecum neașteptat față de cursul 
jocului. 0—4. Nici nu au răsuflat 
bine cei de la Baia Mare, că Di-’ 
namo l-a șl surprins cu un con
traatac fulgerător și TOADER, in
tercalat, (și-a răscumpărat, cum
va, greșeala), după o acțiune Pa- 

neni, Șuțu. Iancu, Făurei, iată 
cîțlva dintre cîștigători: handbal
— 1. Liceul industrial însurăței,
2. Școala generală Ciocile, 3. Li
ceul industrial Făurei; șah (14—19 
ani) — Gina Dincă (Măxineni) și 
N. Calu (Rcynanu); peste 19 ani
— Aurelia Caraman (Șuțu) și M. 
Ciobotaru (Măxineni) ; tenis de 
masă (peste 19 ani) — Vasilica 
Cojocaru (Suțești) șl D. Ciocoiu 
(Ianca); lungime — Dica Răduca- 
nu (Ciocile). C Cașler (Cireșu); 
viteză — Mihaela Negrea și Va
silica Mușat (ambele din Ciocile). 
Clasament final pe CUASC-uri : 
1. Măxineni 56 p, 2. Dudești 34 p,
3. Șuțu 29 p.

Tr. ENACHE, eoresp.

R 
TA 
Mu 
tă 
mit 
S-a 
Și i 
ții 
ăpl 
ticl 
sinf 
e s 
cuv 
inși 
pur 
seu 
TR] 
CU 
PA! 
Gri

F. 
(24- 
cu 
delc 
ST2? 
MA 
să : 
Gh. 
nel

o: 
LIT

plenară au dezbătut totodată 
sarcinile ce le revin în 1987, 
an preolimpic, cuprinse * în 
Programul de obiective și in
dicatori adoptat în finalul lu
crărilor. Axate pe ideea de 
bază a unei dezvoltări inten
sive, preocupările principale 
din anul curent vor avea în 
vedere perfecționarea conti
nuă a planificării, organizării 
și conducerii activității de 
performanță, valorificarea su
perioară a potențialului uman 
și material existent, consolida
rea secțiilor de nivel olimpic 
și internațional, optimizarea 
condițiilor de pregătire, mo
dernizarea procesului de in
struire, creșterea efic'enței în 
acțiunea de selecție și promo
vare a tinerelor talente, rea
lizarea unui raport corespun
zător între numărul seniorilor 
și cel a! Juniorilor. îmbunătă
țirea continuă a muncii poli- 
tico-educafve, utilizarea ju
dicioasă a fondurilor și a ba
zei materiale, creșterea veni
turilor proprii.

Acționîndu-se cu consecven
ță și fermitate în aceste di
recții prioritare, județul Ba
cău își va putea menține și 
întări în 1987 pozițiile de 
frunte cîștigate în anii prece- 
denți, contribuind într-o și 
mai mare măsură la buna re
prezentare a sportului româ
nesc în arena internațională.
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ extr 
cele

a Desigur că, pentru toți par- 
ticipanții, un frumos cadou va 
Oferi TRAGEREA EXTRAORDI
NARĂ PRONOEXPRES de dumi
nică, 8 martie. Nu uitați că se 
extrag 60 numere, în cadrul a 10 
extrageri, cuprinse în 3 faze, 
între numeroasele câștiguri, men
ționăm autoturismele „Dacia 
1309“, excursiile în R.D. Germa
nă și importantele sume de 
bani, de valori fixe și variabile. 
Precizăm că biletele în valoa
re de 25 lei participă la toate
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„NU ȘTIAM SA SCOATEM 
CAMPIONI MONDIALI!“

I
Reușit test 

al tricolorilor

Interesantă, cu miez, in
tervenția lui Lazăr Baroga la 
recenta Consfătuire pe 
b lentele juniorilor. Șl, 
plus, plină de greutate, 
acea greutate pe care 
poale conferi numai 1 
acoperire prin fapte a vor
belor — saltul valoric spec
taculos reușit în ultimii ani 
de halterele noastre se leagă 
în bună măsură de strădani
ile secretarului federal. Nu o 
vom reproduce aici, abun
dența de date tehnice o pla
sează oarecum în afara aten
ției marelui public, avid mai 
ales de noutăți din planul in
formației și atunci de ce arn 
deschis " “ “
după 
existat în respectiva 
venție un 
deosebit. 
tem campioni mondiali 
confesa fostul recordman, re- 
ferindu-se la o pe
rioadă de acum 
depășită din activi
tatea federației de 
haltere. Munceam 
la fel de mult, poate 
chiar mai mult decît în 
prezent, dar.*, altfel. Nu ști
am să scoatem campioni 
mondiali44 — a repetat, cu 
obstinație parcă...

Să recunoaștem, era o afir
mație de natură să-ți Între
rupă pentru o vreme... legă
tura cu exteriorul, învălmă- 
ștndu-ți gînduri’e. „Nu știam-, 
deci acum „știm**, deci 
poate ști“! Există, adică, 
știință exactă. exac'ă 
matematica, a plămădirii 
campionilor lumii ? Există o 
rețetă a „aurului" mondial 
sau olimp'c cu care să mergi 
la sigur ? De acord, se știa 
că prin selecție riguroasă, 
prin uriaș volum de muncă, 
se poate făuri acel tip de 
performer care — avrnd și 
șansa de partea lui — poate 
spera să urce pe podiumul 
„mondialelor44. Dar de aici și 
pînă la cvasî-certitudine e 
cale lungă. Si totuși, calm, 
metodic, Baroga explica în 
fața planșelor, precum me
teorologii în fața sinoptice
lor, că nu e vorba de întâm
plare, de bîjbîială, ci de cu
noaștere, și că, dimpotrivă, 
respectând toate regulile „re
țetei" doar o mare neșansă 
te poate împiedica să ajungi 
la țintă. Dar nu, nu ca me-

pro- 
> In 
. de 
i o 
totala

discuția ? Fiindcă, 
părerea noastră, a 

inter- 
moment cu totuil 

,Nu știam să scoa
se

teorologii — de cîte ori "nu 
ni s-a prognozat „senin* și 
noi tânjeam după umbrelele 
lăsate acasă ? pe când Baroga 
anunță de mai mulți ani se
ninul halterelor noastre, pu
tini îl credeau, dar lată eâ 
halterele românești au pro
dus campioni mondiali. In- 
tîmplare ? Gimnastica noas
tră continuă prin Daniela 
Silivaș tradiția Nadlei, 
noea tricoloră îl prelungește 
pe • -- - - • - - 
prin 
Pe plan internațional, 
tra Jutta MtiIJer 
„ștafeta" Seyfert — Errath — 
Poetzsch — Witt cu care 
domină, netulburată, de 20 
de ani patinajul artistic fe
minin, iar — tot din haltere 
— Ivan Abadjlev scoate cam
pioni mondiali pe bandă ru
lantă.

ca-

inegalabilul Patzaicnin 
explozivul Macarencu. 

maes- 
creează

wse 
o 

ca

întâmplări? Cîtuși 
de puțin, cl verita
bile școli, create 
și consolidate în 
timp. Cu alte cu- 

perfectă cunoaș- 
domenîului, a ce- 
intime mecanisme 

ale fibrei muscu
lare și celulei nervoase — 
toate racordate perfect la 
specificul respectivei ramuri 
de sport și aplicate eu con
secvență. Cam aceasta ar fi 
rețeta. Care rețetă, evident, 
nu poate garanta că «n anu
me sportiv va ajunge cam
pion mondial, ci că se poate 
selecționa și pregăti ea atare 
o colectivitate, 
de talente, din 
cert, cel puțin 
tate va atinge 
al valorii. Cu _____,__ __ _
dori să fie întregit de a cu
noaște, 
doar 
avea i 
medalii 
care o ...___ , ___  __
ră ț, te poate da cîțiva 
înapoi.

De unde se conturează 
claritate încă o „rețetă-, 
fel de adevărată și de 
portantă : aceea a egalizării 
tot mai accentuate a rapor
tului stadion (sală) — biblio
tecă în bugetul de timp al 
antrenorului anului 1987, și de 
acum înainte...

Sorin SATMARI

vin te, o
tere a 
lor mai 
biologice

un mănunchi 
care, în mod 
o individuali- 
pragul de sus 
condiția ca a

tipul antrenorului 
„dur44 pare a nu mai 
acces în zona marilor 

intr-un moment în 
greșeală, una singu- 

ani

cu 
la 

im-

COMPETIȚII • CAMPIONATE
• CICLISM

Iarna nu cedează, astfel că, pe 
circuitul din str. Maior Coravu, 
la prima competiție a noului 
sezon la ciclism — „Cupa STI
ROM" —, ninsoarea șl vîntul 
rece i-au însoțit permanent pe 
rutieri. La startul cursei * senio
rilor s-au aflat membrii . lotului 
național, alți concurenți consa- 
crați... șl, o plăcută surpriză, la 
prima lor participare, la o cursă 
în Capitală, Ov. Nodea, D. Pi
tica?, I. Bîrsan — toți reprezen
tând A.S. Utilajul Făgăraș. Nimic 
de semnalat pînă în turul 15, 
cînd V. Mitrache scapă de sub 
supraveghere, sprintează sec, _șe 
distanțează de pluton. După cî- 
teva tururi, în urmărirea lui por
nesc Gh. Lăutaru, Cr. Neagoe și 
M. Orosz, care vor reduce trep-

tat din distanță, 
reuși să-l prindă, 
astfel sportivului 
frumoasă și aplaudată victorie.

CLASAMENT : juniori mari, 42 
concurenți, 15 tureX1400 m 
Alexandru Ivan-fCSȘ 1), 2. Sorin 
Moldoveanu (STIROM), 3. Cătălin 
Lazăr (Dinamo), toți cronome
trați în 45:00 ; seniori, 48 concu
renți, 30 ture : 1. Vasile Mitrache 
(Dinamo) 1.10:15, 2. Gheorghe
Lăutaru (Dinamo), 3. Cristian 
Neagoe (Steauah 4. Mihal Orosz 
(Electromureș 
la 20 sec.

Următoarea < 
8 Martie**, se 1 
celași traseu, 
ora 9,30.

dar nu var 
prilejuindu-i 

dinam ovist o

2.
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1. I
I

Tg. Mureș), toți

competiție, „Cupa 
va desfășura pe a- 

, duminică, de la

Horațiu SIMA

3-1 CU TURCIA LA ANKARA
(Urmare din oag 1)

ciuluL ambițioși si autoritari. 
Duoă ce Cămătaru (min. 24 si 
25) si. mai ales. Belodedici 
(min. 38. dezechilibrat de ..li- 
beroul" Iusuf sub ochii arbi
trului !) s-au aflat la un dos 
de sol. acesta a ..căzut11 în min. 
44 : Lăcătuș a executat o lovi
tură liberă de De stinsa, min
gea a sărit dintr-un adversar 
la BELODEDICI și acesta, calm, 
a exnediat-o în nlasă de la fi 
m : 1—0 PENTRU ROMÂNIA !

La reluare. în min. 48. Senoî 
a ezitat la un balon Înalt, pe 
care l-a urmărit Lăcătuș, nu
mai că reluarea acestuia din 
unghi greu, ne SDate a trecut 
Dutin Dește transversală A ur
mat o fază fierbinte la Doarta 
lui Lung : Tanju a centrat de 
ne dreapta la Kayhan. dar 
acesta, scăpat pentru o cli
pă de sub supraveghere a pla
sat mingea cu capul pe lîn°ă 
stiloul din stingă lui Lung 
(min. 59). In scurt timn. logic 
după desfășurarea partidei, a ve
nit și 2-0 PENTRU TRICOLORI: 
Lăcătuș a trimis din lovitură 
de colt Ia Klein, acesta a pre
lungit la BOLONI care, de la 
25 m. a șutat puternic pe jos. 
fără speranțe nentru Senol 
(min. 62). Dezinvolt, sigur. în 
continuă mișcare, iocul fotba
liștilor place tribunelor si ii 
lasă fără replică pe adversari !

In min. 72 tabela de marcai 
se modifică din nou : Bolbni îl 
„vede" ne Iovan. urcat De post 
de aripă dreaptă, urmează o 
centrare in careul mic. de unde 
ALI KOBAN, Dresat de Pitur- 
că. transformă intenția de de
gajare a terenului in autogol : 
3—0 PENTRU OASPEȚI.

Am consemnat in continua
re „minute de foc“ la 
poarta lui Senol obligat să 
intervină Ia șutul violent 
al lui Mateut (min. 74) si 
5 minute mai tîrziu să-l sto
peze curaios pe același atacant 
român, pătruns frontal. Lămu- 
rindu-se că învingătorul a fost 
decis, spectatorii solicită, prin 
incuraiări furtunoase "olul de 
onoare al gazdelor de care 
foarte aproape se găsește. în 
min. 85. Hasan. Cînd se părea 
că nimic nu se mai coate in- 
tîmpla. în ultimul minut al 
narlidei. la o acțiune purtată 
pe dreapta de Ridvan si Tanju. 
acesta din urmă este ..agățat" 
Ia 14—15 m de noarfă de Bum- 
besen. TANJU exeeutînd lo
vitura de Ia 11 metri si pe
cetluind scorul : 3—1 PENTRU 
ROMÂNIA.

Dată fiind ora întfrziată a 
acestei transmisii telefonice, 
ne oprim aici, urmînd să reve
nim cu detalii în zilele ur
mătoare. Se cuvine însă să 
repetăm. în încheiere, că aici, 
la Ankara. în fața unui ad-

TURCIA 1 (0)
ROMANIA 3 (1)

Stadion ..19 Mayis" ; noc
turnă : teren bun; timn 
rece, oloaie Dină la ora jo
cului : spectatori — Dește 
30 000. Suturi : 12—14 (pe 
poartă 4—7). Cornere : 6—5. 
Au marcat : BELODEDICI 
(min 44), BOLONI (min. 62), 
ALI KOBAN — autogol 
(min. 72), TANJU (min. 90 
din 11 m).

TURCIA ■ Senol — Tur- 
gay (min. 32 Mujdat). ALI 
KOBAN Iusuf. Semih — 
Ismail. SAVAS, Erhan (min. 
67 Hasan), Iskender — KAY
HAN (min. 71 Ridvan), 
TANJU.

ROMÂNIA : Lung (min. 73 
Moraru) — Iovan. BUMBES- 
CU. BELODEDICI. Ungu- 
reanu (min. 73 Bărbuleseu)
— Hagi (min. 61 MATEUȚ), 
STOICA BOLONI. KLEIN
— LAcATUS. Cămătaru 
(min. 67 Piturcă)

A arbitrat satisfăcător D. 
Kolici (Iugoslavia).

versar care nu și-a menajat 
forțele, jucătorii noștri au făcut 
o oartidă bună. uneori chiar 
foarte bună, cîștigînd într-o 
manieră convingătoare.

La Ruse, intr-o partidă amicală de verificare

I
I
I

ECHIPA OLIMPICA
RUSE, 4 (orin telefon, de la 

trimisul nostru), Vreme aspră, 
condiții grele de ioc ! A nins 
si a viscolit aici de luni noap
tea Dină marți noaptea si era 
posibil ca meciul să se dispute 
la Veliko Tîrnovo dar timpul 
s-a mai îmbunătățit si. miercuri, 
la ora 10 s-a hotărit ca parti
da să se dispute totuși... la 
Ruse. Terenul cu zăpadă si fri
gul au creat probleme deose
bite pentru cele două formații. 
Incertitudinea disputării meciu
lui la Ruse a făcut ca numărul 
de spectatori să fie de cîteva 
sute. Rezultatul întâlnirii : 1—0 
(0—0) pentru olimpicii bulgari. 
Dar acest rezultat nu reflectă 
nici pe departe situația de pe 
teren. Mai bine de 60 de mi
nute. echipa noastră, controlînd 
iocul. a avut inițiativa, fapt 
ilustrat si de raportul suturilor 
si cel al cornerelor : suturi : 
3—14 (2—5 pe poartă) : corne
re 2—6. toate datele în favoa
rea jucătorilor noștri. Din pă
cate. ei nu au reușit să des
chidă scorul, 'deși au avut multe 
situații bune. în min. 4. Cîm- 
peanu II a reluat peste poartă 
din poziție favorabilă : in min. 
9. Vaiscovici. si el in poziție 
bună, a preferat o pasă în lo
cul șutului : în min 31. la lo
vitura liberă de la 20 m. Cîm-

ÎNTRECUTA LA LIMITA IN BULGARIA
peanu II a trimis în transver
sală". Se vedea în iocul echi
pei noastre că Maiaru si Muî- 
nai erau incomodați de stra
tul de zăpadă dar si remarca
bilul travaliu al lui Varga iar 
în fată combativitatea lui Cîm- 
oeanu II. Să mai spunem că 
miilocasul Cristea a iucat cu 
buza umflată si cu un tampon 
în nas. deoarece, la încălzire. 
Mujnai a vrut sâ suteze la 
poartă si l-a lovit cu balonul 
în fată. Dar si Cristea a iucat 
bine. Si inițiativa echipei noas
tre putea să se concretizeze, in 
min. 42 si 44. însă în prima 
fază de gol. Muinaî a fost o- 
Drit eronat, oe motiv de of
said. iar la a doua situație, la 
o lovitură liberă de pe dreapta 
a lui Maiaru Cimneanu II a 
reluat din voleu fulgerător, oe 
lingă stiloul porții. în această 
repriză, gazdele n-au avut nici 
o situație periculoasă Ia poarta 
Iui Liliac.

La reluare, iucătorii noștri se 
vor afla din nou în ofensivă, 
în min. 57. Cimneanu II a tri
mis cu capul si Donev a res
pins din fata porții goale, iar 
la cornerul care a urmat. Vais
covici a șutat peste poartă de 
la 10 m. în min. 58. s-a remar
cat Liliac, cînd a degaiat cu 
piciorul, la 16 m din fata lui

Alexandrov. în min. 62. porta
rul Donev s-a remarcat si el la 
șutul lui Varga pentru ca. în 
min. 70. să se înscrie singurul 
gol : Wcisenbacher a atacat co
rect balonul (care a ieșit în cor
ner). Dragalov a căzut în ca
reu. arbitrul a acordat 11 m, 
lumea a ris. dar TANEV a 
transformat. Jocul s*-a înăsprit 
si. în min. 80. Penev l-a lovit 
pe Varga fără balon, acesta a 
răspuns si au fost eliminați de 
ne teren ! în final am notat 
faza mai bună a gazdelor din 
min. 87. cînd Tanev a șutat pu
ternic ne lingă bară

Arbitrul Anton Vasiliev (So
fia) a condus echipele :

BULGARIA : Donev — Docev, 
SAVOV. LAHCEV. Mladenov— 
BEZINSKI. Kolev (min. 60 Ba
kalov). Siminnov (min. 4G Dra- 
galov) — Alexandrov. Tanev. 
Voinov (mln. 4G Penev).

ROMÂNIA : Liliac (min. 84 
Speriatu) — M. Marin (min. 
75 Zare). STEFAN. STANCU. 
Weisenbacher (min. 75 Movilă) 
— Cristea (min. 84 Pană). VAR
GA. Mujnai. Maiaru — Vais
covici (min. 75 Șoiman). CÎM- 
PEANU II (min. 75 Orac).

Constantin ALEXE

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1986-1987
SERIA I

F.C. Constanța 
Aripile Vlct. Bc. 
C.F.R. Pașcani 
Olimpia Rm. S. 
Ceahlăul P N. 
FCM Delta TI. 
Prahova csu PI. 
Steaua Mizil 
Dunărea CSU Gl.

ETAPA A 18-a (15 martie)
— Poiana Cimplna
— C.S. Botoșani
— Min. Gura Hum.
— Politehnica Iași
— FCM Prog. Brăila
— FEPA 74 Bîrlad
— Unirea Focșani
— Unirea Slobozia
— C.S.M. Suceava

(2—0) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-2) 
(2-5) 
(0-1) 
(0-1) 
(2-1)
(0-1)

F.C. Constanți - FCM Prog. Brăila (1—2) 
Aripile Vict. Bc — FEPA 74 Bîrlad (0—1) 
C.F.R. Pașcani — Unirea Focșani (1—3)
Olimpia Rm. S. — Unirea s:obozia (1—1)
Ceahlăul P. N. — C.S.M. Suceava (1—1)
FCM Delta TI. — Steaua Mlzil (2—5)
Dunărea CSU Gl. — Prahova CSU PI. (1—3)

ETAPA A 23-a (19 aprilie)

C.S. Botoșani 
C.F.R. Pașcani 
Poiana Cimplna 
Aripile Vlct. Bc. 
F.C. Constanța

— Unirea Focșani
— Prahova CSU PI.
— Unit ea Slobozia
— Steaua Mlzil
— C.S.M. Suceava

ETAPA A 27-a (17 mai)

(0-2) 
(1-2) 
(1—2) 
(0-1) 
(0-1)

Mln. Gura Hum. — Steaua Mlzil (1—f)
Politehnica Iași — C.S.M. Suceava (0—0)

etapa A 31-a (14 iunie)

ETAPA
C.S. Botoșani 
Mln. Gura Hum. 
Politehnica Iași 
FCM Prog. Br. 
FEPA 74 Bîrlad 
Unirea Focșani 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
Poiana Cimplna

ETAPA
Poiana Cimplna 
F.C. Constanța 
Aripile Vlct. Bc.
C.F.R. Pașct.nl 
Olimpia Rm. S. 
Ceahlăul P N. 
FCM Delta TI. 
Prahova CSU PI. 
Dunărea CSU Gl.

Min. Gur? Hum. 
Politehnica Iași 
FCM Prog. Br. 
FEPA 74 Bîrlad 
Unirea Focșani 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
Steaua Mizli 
C.S. Botoșani

A 19-a (ZZ martie)
— F.C. Constanța
— Aripile Vlct. bc.
— C.F.R. Pașcani
— Olimpia Hm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț
— FCM Delta Tulcea
— Prahova CSU PI.
— Steaua Mlzil
— Dunărea CSU Gl.
A 20-a (20 martie)
— C.S. Botoșani
— Mir., Gura Hum.
— Politehnica Iași
— FCM Prog. Brăila
— FEPA 14 Bîrlad
— Un'.rea
— Unirea
— C.S.M.
— Steaua

Focșani 
Slobozia 
Suceava 
Mlzil

ETAPA A 2'-a (5 aprilie)

(0-2) 
(1-6) 
(1-0) 
(1—3)
(2-1)
(0-4) 
(0-1) 
(1-2) 
(0-2)

(2-2) 
(3-1) 
(0-2) 
(1-3) 
(0-1) 
(2-2) 
(0-1) 
(0—4) 
(1—4)

— Poiana Cimplna (0—1)
— F.C Constanța (0—1)
— Aripile Vict. Bc. (0—1)
— C.F.R. Pașcani (0—2)
— Olimpia Rm. Sărat (0—2)
— Ceahlăul P. Neamț (0—2) 
-- FCM Delta Tulcea (0—1)
— Prahova CSU PI. (0—2)
— Dunărea CSU Gl. (0—3)

ETAPA A 22-a (12 aprilie)
C.S. Botoșani — Mln. Gura. Hum. (1—1)
Poiana Cimplna — Politehnica Iași (0—6)

FCM Prog. Br. 
FEPA 74 Blriad 
Politehnica Iași 
Unirea Focșani 
Unirea Slobozia 
C.S.M. Suceava 
Steaua Mizil 
Prahova CSU PI. 
Mln. Gura Hum.

— Poiana Cimplna
— F.C. Constanța
— C.S Botoșani
— Aripile Vlct. Bc.
— C.F.R. Pașcani
— Olimpia Rm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț
— FCM Delta Tulcea
— Dunărea CSU Gl.

ETAPA A 24-a (2t aprilie)
Mln. Gura Hum. — Politehnica Iași 
C.S. Botoșani — FCM Prog. Brăila 
Poiana Cimplna — FEPA 74 Bîrlad 
Dunărea CSU Gl. — FCM Delta Tulcea 
F.C. Constanța — Unirea Focșani
Ceahlăul P. N — Prahova CSU PI. 
Aripile Vict. Bc. — Unirea Slobozia
Olimpia Rm. s. — Steaua Mizil
C.F.R. Pașcani — C.S.M. Suceava

Unirea Focșani 
Unirea Slobozia 
FEPA 74 Bîrlad 
C.S.M. Suceava 
FCM Prog. Br. 
Steaua Mlzil 
Prahova CSU PI. 
FCM Delta TI. 
Politehnica Iași

ETAPA A 25-a (3 mai)
— Poiana Cimplna
— F.C. Constanța
— C.S. Botoșani
— Aripile Vict. Bc.
— Min. Gura Hum.
— C.F.R. Pașcani
— Olimpia Rm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț
— Dunărea CSU Gl.

(2-1) 
(0-5) 
(0-1) 
(1-3) 
(0-2) 
(3-1) 
(1-3) 
(1—3) 
(1-0)

(1-2) 
(0—5) 
(0-1) 
(2-2) 
(0-1) 
(0-3) 
(2-0) 
(0-0) 
(1-1)

(1-0)
(1-5)
(0-2) 
(0—0) 
(2—1) 
(1-1) 
(0-1) 
(1—3) 
(0-2)

ETAPA A 26-a (10 mai)
Politehnica Iași — FCM Prog. Brăila (1—2) 
Dunărea CSU Gl. — Ceahlăul P. Neamț (0—2) 
Min. Gura. Hum. — FEPA 74 Bîrlad (1—3) 
Olimpia Rm. S. — FCM Delta Tulcea (1—2)

C.S.M. Suceava 
Steaua Mlzil 
Unirea Slobozia 
Prahova CSU Pl. 
Unirea Focșani 
FCM Delta TI. 
FEPA 74 Bîrlad 
Ceahlăul P. N. 
FCM Prog. Br.

— Poiana Cimplna (1—0)
— F.C. Constanța (2—6)
— C.S. Botoșani (1—1)
— Aripile Vict. Bc. (0—2)
— Min. Gura Hum. (0—2)
— C.F.R. Pașcani (1—4)
— Politehnica Iași (2—3)
— Olimpia Rm. Sărat (0—1)
— Dunărea CSU Gl. (1—0)

ETAPA A 28-a (24 mal)
Dunărea CSU Gl. 
C.F.R. Pașcani 
FCM Prog. Br. 
Aripile Vict. Bc. 
Folitehnica Iași 
F.C. Constanța 
Min. Gura Hum. 
Poiana Cimpina 
C.S. Botoșani

— Olimpia Rm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț
— FEPA 74 Bîrlad
— FCM Delta Tulcea
— Unirea Focșani
— Prahova CSU Pl.
— Unirea Slobozia
— Steaua Mizil
— C.S.M. Suceva

ETAPA A 29-a (31 mal)
Prahova CSU Pl. 
FCM Delta TI. 
Steaua Mlzil 
Ceahlăul P. N. 
C.S.M. Suceava 
Olimpia Rm S. 
Unirea Slobozia 
Unirea Focșani 
FEPA 74 Bîrlad

Dunărea CSU Gl. 
Aripile Vict Bc. 
F.C. Constanța 
Poiana Cimplna 
FEPA 74 Bîrlad 
C.S. Botoșani 
FCM Prog. Br.

(0-1)
(0—2) 
(1-2) 
(1-3) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-2)

Ceahlăul P. N. 
Olimpia Rm. s. 
FCM Delta TL 
C.F.R. Pașcani 
Prahova CSU PL 
Steaua Mlzil 
C.S.M. Suceava 
Unirea Slobozia 
Unirea Focșani

— Poiana Cimplna
— F.C. Constanța
— C.S Botoșani
— Aripile Vlct. Bc.
— Min Gura. Hum.
— Politehnica Iași
— FCM Prog. Brăila
— FEPA 74 Bîrlad
— Dunărea CSU Gl.

ETAPA A 32-a (21 iunie)
F.C. Constanța 
Poiana Cimplna 
C.S. Botoșani 
Min. Gura Hum. 
Politehnica Iași 
Unirea Focșani 
FCM Prog. Br. 
FEPA 74 Bîrlad 
Aripile Vlct Bc.

— C.F.R. Pașcani
— Olimpia Rm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț
— FCM Delta Tulcea
— Prahr- a CSU Pl.
— Unirea Slobozia
— Steaua Mizil
— C.S.M. Suceava
— Dunărea CSU Gl.

ETAPA A 33-a (28 iunie)

(1-0 
(0-6) 
(1-3) 
(2-0) 
(0—" • 
(»-i) 
(6-0 
(0-1) 
(2—1)

(0-0 
(0-3) 
(0-4) 
(0-1) 
(0-0) 
(0-0) 
(2-6) 
(1—2) 
(1-7)

— Poiana Cimplna
— F.C. Constanța
— C.S. Botoșani
— Aripile Vict. Bc.
— Min. Gura. Hum.
— C.F.R. Pașcani
— Politehnica Iași
— FCM Prog. Brăila
— Dunărea CSU Gl.

ETAPA A 30-a (7 iunie)
— C.F.R. pașcani
— Olimpia Rm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț
— FCM Delta Tulcea
— Unirea Focșani
— Prahova CSU Pl.
— Unirea Slobozia

(3-6) 
(0-1) 
(0—0) 
(1-2) 
(1—0) 
(0-5) 
(0-2) 
(0-3) 
(0—3)

(0-1)
(0-2)
(0-0)
(2-1)
(0-2)
(0-3) 
(0-1)

C.F.R. Pașcani 
Aripile Vict. Bc. 
Olimpia Rm S. 
Ceahlăul P. N. 
FCM Delta Ti. 
Prahova CSU Pl. 
Steaua Mlzii 
C.S.M. Suceava 
Dunărea CSU Gl.

— Poiana Cimpina
— F.C. Constanța
— C.S. Botoșani
— Min. Gura Hum.
— Politehnica Iași
— FCM prog. Brăila
— FEPA 74 Bîrlad
— Unirea Focșani
— Unirea Slobozia

ETAPA A 34-a (5 iulie)
Poiana Cimplna 
C.S. Botoșani 
Mln. Gura Hum. 
Politehnica Iași 
FCM Prog. Br. 
FEPA 74 Btrlad 
Unirea Focșani 
Unirea Slobozia 
F.C. Constanta

— Aripile Vlct. Bc.
— C.F.R. Pașcani
— Olimpia Rm. Sărat
— Ceahlăul P. Neamț
— FCM Delta Tulcea
— Prahova CSU Pl.
— Steaua Mizil
— C.S.M. Suceava
— Dunărea CSU Gl.

Intre paranteze — rezultate din tur.

(0-0 
(«-O 
(1—2) 
(1-6) 
(0-5) 
(0—3) 
(0-1) 
(0—2) 
(1—2)

(0-7)
(0-3) 
(1-4) 
(1-1) 
(0—2) 
(1-1) 
(1—2) 
(0-2)
(0-0
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TURNEUL ZONAL
FEMININ DE ȘAH

PRIMA EDIIIE A CAMPIONATELOR MONDIALE DE ATLETISM IN SALA
întrecerile încep miine ®

Data de 11 noiembrie 1868 
este cea a primului concurs de 
atletism pe teren acoperit. E- 
venimentul s-a petrecut la New 
York. în incinta unui... pa
tinoar artificial, gheața fiind 
acoperită cu o podea de lemn. 
Evident, cei 2000 de specta
tori și concurenții au avut de 
înfruntat un frig pătrunzător. 
In organizarea lui „New York 
Athletic Club", s-au desfășurat 
atunci 14 probe rqasculine, 
fiind consemnate, între altele, 
rezultate ca 1.57 m la înălți
me, 2,51 m la prăjină și 5,18 m 
la lungime... In acel concurs 
au fost folosiți pentru prima 
oară pantofii cu cuie, dar, pen
tru că nu exista decît o sin
gură pereche, ea a fost utiliza
tă, pe rînd, de mai mulți atleți !

Au trecut de atunci 119 ani

La start și 10 atlețî români
și iată că la sfîrșitul acestei 
săptămînii, uriașa sală • 
na Hoosier Dome' din 
napolis, cu o capacitate — pen
tru atletism — de 61 000 locuri, 
va fi gazda primei ediții a 
Campionatelor! Mondiale pe 
teren acoperit, după debutul 
mai mult decît promițător al 
Jocurilor Mondiale de sală, de 
acum doi ani, de la Păris- 
Bercy. Sînt așteptați peste 500 
de concurenți din 100 de țări, 
din întreaga lume, care se vor 
întrece în cadrul a 13 probe 
masculine (60 m. 200 m. 400 m. 
800 m, 1500 m, 3000 m. 60 mg. 
lungime, triplu. înălțime, pră
jină, greutate, 5 km marș) și 
a 11 feminine (60 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 
60 mg, lungime, înălțime, greu
tate, 3 km marș).

„India- 
India-

PE SCURT
BOB • . Pe pîrtia olimpică de 

la Calgary s-a dispulat ua con
curs internațional (două persoa
ne). in care victoria a revenit 
echipajului R. D. Germane (W. 
Hoppe — D. Schauerhanner). în
registrat cu timpul de 4:01.02.

ÎNOT • Desfășurată in bazi
nul din Gera, întrecerea a- 
micală dintre echipele R.D. 
Germane și U.R.S.S. s-a în
cheiat cu scorul general de 
223—159 tn favoarea gazdelor. In 
ultima zl de concurs, Daniela 
Hunger (R D.G.) a clștlgat proba 
de 50 m liber. cu tlmnul de 
25,97.

PATINAJ VITEZA @ Proba 
masculină de 1 000 m din cadrul 
concursului desfășurat în locali
tatea norvegiană Hamar a re
venit sportivului american Nick 
Thometz, cu 1:17,51, urmat de 
compatriotul său Erik Henrik en 
— 1:17,64 șl sovieticul Nikolai 
Guliaev — 1:17,82. tn proba de 
5 000 m. victoria a revenit nor
vegianului Geir Karlstad — 
7:12,76. .urmat de austriacul 
Christian Emimger — 7:16,50 șl 
olandezul Hein Verger — 7:16,83.

SCHI • Cursa de mare fond, 
desfășurată la Mora (Suedia), a 
fost dominată de sportivii sue
dezi, clasați pe primele trei 
locuri. A clștlgat Anders Larsson, 
înregistrat pe distanța de 89 km 
cu timpul de 4.20:20, urmat de 
Orjan Blomquist — 4,20:23 șl
Sven-Erlk Danlelsson — 4.20:28.

TENIS 0 tn finala turneului 
de la Sindelfingen (R.F. Germa
nia), jucătorul vest-german Da
mir Buljevik l-a învins cu 1—6, 
7—5, 6—3 pe coechipierul său
Carl-Uwe Steeb.

VOLEI • Echipa masculină a 
S.U.A. aflată ln turneu în Cuba, 
a IntUnlt la Havana, selecționata 
țării-gazdă. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (12—15, 13—15, 
15—4, 15—10. 15—8) în favoarea
voleibaliștilor americani.

In runda a Xl-a a Turneului 
zonal feminin de la Balatonfold- 
var (Ungaria) 
următoarele
— Erenska remiză, Baumstark — 
Wlese 0—1, Savova
1—0, Madl — Jlcman 1—0, Volska
— Anghelova 1—0, Ivanka — 
Porubszky 1—0, Szmacinska — 
Klimova șl Kubikova — Grosch 
remize. Clasament : 1. Klimova
7.5 p (1), 2—3. Ivanka, Volska
6.5 p, 4. Wiese 6 p (1), 5. Verd
el 6 p, 0. Baumstark 5.5 p... Mu
reșan 5 p (1), Stanciu 4,5 p. 
Jlcman 2.5 p.

s-au Înregistrat 
rezultate : Mureșan

Stanciu

Țara noastră va fi reprezen
tată la întreceri de Liviu Giur- 
gian (60 mg). Sorin Matei și 
Eugen Popescu (înălțime) ; 
Maria Pîntea, Violeta Beclca 
(800 m), Doina Melinte, Mitica 
Junghiatu (1500 m), Maricica
Puică (3000 m), Vali Ionescu 
(lungime) și Mihacla Loghin 
(greutate).

Să adăugăm că săptămîna 
trecută, la New York, cu pri
lejul Campionatelor open ale 
S.U.A. Maricica Puică a cîști- 
gat la 3000 m cu 8:43,49 — nou 
record național, iar Doina Me
linte la o milă (1609,35 m) cu 
4:30,29. Sperăm că aceste valo
roase alergătoare, dar șl cei
lalți atleți români, vor avea 
o comportare cît ’mai frumoa
să la „mondialele" de vineri, 
sîmbătă și duminică.

La întreceri sînt anunțați 
mulți dintre recordmanii mon
diali de sală, începînd, să zi
cem, cu canadianul Ben John
son, cel mai rapid sprinter pe 
60 m (6,44 s) și încheind cu 
cei mai recenți recordmani, a- 
mericanul Mike Conley 17,76 
m la triplusalt și Heike Dre- 
chsler (R.D. Germană) cu 7,32 
m la săritura în lungime. Vor 
fi prezenți, de asemenea, nu
meroși dintre recenții campioni 
europeni de lă Lieviri.

TINERII NOȘTRI HOCHEIȘTI

Reprezentativa noastră de Ju
niori a IntUnlt, ln al doilea meci, 
formația similară a Ungariei și 
a clștlgat. din nou. la scor : 
10—0 (3—0. 4—0, 3—0). Tinerii ho- 
cheiștl români au evoluat bine, 
reallzînd șl 
combinații șl 
spectaculoase, 
stra un scor 
Șomfăleanu, , .
rea au ratat din poziții favora
bile. Iar de trei ori pucul a 
lnttlnit barele porții oaspeților. 
Au marcat : Șomfăleanu (mln. 
10, 21. 41), A. Csiki (min. 7, 32, 
56). Stoica (mln. 4), Mohorea 
(mln. 35), Toader (mln. 38) și 
Cs. Csiki (min. 49).

Au arbitrat Șt. Enclu 
Tasnadi sl B. Haidu.

Vaier PAȘCANU — coresp.
a începînd de azi reprezenta

tiva de tineret a țării noastre 
Întreprinde un turneu în Iugo
slavia.

de această dată 
I faze de poartă 
. El puteau înregi- 

șl mai mare, dar 
A. Csiki și Moho-

treaba și, mai repede decît nă
dăjduia, și l-a văzut: învingînd 
pe Alain Limarola (r.s.c. rep. 
9) și, respectiv, pe Marc A- 
mand (la puncte), Thierry și 
Brune J-aeob au devenit, chiar

Gb.

Preliminariile campionatului European ln actualitate

PUNCTAJ MAXIM!Grupa a 2-a : ITALIA

(acum

care a înscris nu mai

MECIURILE DE PINA ACUM
Suedia — Elveția 2—0 ; Portu

galia — Suedia 1—1 ; Elveția — 
Portugalia 1—1 ; Italia — Elveția 
3—2 ; Malta — Suedia 0—5 ; Malta 
— Italia 0—2 ; Italia. — Malta 
5—0 ; Portugalia — Italia 0—1 :

CELELALTE JOCURI
29 martie : Portugalia — Malta :

15 aprilie : Elveția — Malta ; 6 
mal : Suedia — Malta ; 3 iunie: 
Suedli — Italia; 17 iunie : Elve
ția — Suedia ; 23 septembrie :
Suedia — Portugalia ; 17 octom
brie : Elveția — Italia ; 11 no
iembrie : Portugalia — Elveția :
14 noiembrie : Italia — Suedia ;
15 noiembrie : Malta — Elveția ;
5 decembrie : Italia — Portuga
lia ; 20 decembrie : Malta —
portugalia.

Inedit in istoria boxului

GEMENI CAMPIONI!
Un fapt :■ edil in istoria 

J boxului s-a petrecut, zilele
, trecute, ln Franța. Gemenii
I Thierry și Bruno Jacob au
[ devenit, la Calais, campioni
i profesioniști ai „hexagonului" 
i la categoria 
1 șl respectiv, ,____
| Firi precedent. Pen-
i tru că frați cam-
' pioni au mai fost,
i bl noi (Mircea și
' Constantin Dobres-
, cu, Calistrat și Si-
i mion Cuțov etc.) și
' aiurea (cel mal ce-
[ lebri. Michael și
i. Leon Spinks), dar
' gemeni niciodată I
' Iată, pe scurt. po-
, vestea lor.

Jacques Jacob, ta- 
i tăi ■ viitorilor cam

pioni a fost un pu
gilist redutabil. In 
cariera lui,. lungă de 
pes'e 10 ani, a întîi- 

' nit destule nume 
sonore (Burruni, 
McGowan, Chervet 
etc.), dar n-a ajuns 
la nici un titlu. A 
visat insă asta pen
tru fiul său cel ma
re, Jacky, pe 
început să-l 
tească „ta 
Dar destinul 
alțfel. La 17

cocoș 
pană

care a 
pregă- 
sînge". 
a vrut 

ani, 
după cileva victorii. 
Jacky s-a retras 
din rind, datorită 
unei tumori la 
plcio,. Pe ceilalți 3 
băieți. Thierry, Bruno 
in vîrstă de 21 de ani) șt ner
vi (20), nu i-a mai ademenit 
către ring, c» dimpotrivă. Des
tinul l-a jucat insă Iarăși fes
ta I Fără știința tatălui, dar 
cu încuviințarea mamei (..psi
hologul și masorul nostru") și 
a lui Jacky, transformat in 
manager și antrenor, Thierry 
și Bruno au oornlt să se an
treneze in secret și. spre sur
priza generală, să ciștige I 
Cina ..băti'nul" a aflat, cei 2 
erau de-acum campioni na
ționali la amatori, performan
ță pe care au mai repetat-o, 
Thierry treclndu-și ln palma
res 4 titluri și alungind sd fie 
considerat, alături de Chris
tophe Ttozro, „cea mai mare 
speranță a boxului francez" 
(„l'Equlpe Magazine"). Con
vins că, prin gemeni, iși va 
putea, in sfirsil, vedea visul 
cu ochit. Jacques s-a pus pe

ln orașu natal, campioni 
Franței, o coincidență, cum 
spuneam, in ’dită ln istoria 
boxului mondial. O consem
năm ca atare, nu înainte de a 
menționa ci pugilismul nostru 
n-a fost, nici el, prea depar
te de o ademenea „premieri", 
cu observația c<J Laszlo Vaș- 
tag, fratele geamăn al lui 
Francisc (campion național de 
juniori șl, in 1936, ia BrBndby, 
medaliat cu aur la C.E.), la 
un moment dat Inclus ln lo
tul reprezentativ (de juniori), 
n-a doblndit insă nici un titlu.

Victoria fraților Jacob, *1 
cu asta am încheiat, a fost în
delung sărbătorită la Calais. 
Prilej cu care, pentru intîia 
oară. Thierry și Bruno au 
băut cite un pahar de cidru ! 
D -.pă care, la ora 23, au ple
cat ta culcare !

Cvidiu IOANIȚOAIA

„Meciurile adevărului vor fi 
cele de la Lisabona șî Stock
holm, pentru că eu consider 
că aceste două jocuri vor fi 
decisive pentru calificarea 
noastră" — spunea, în ianua
rie, antrenorul reprezentativei, 
Italiei, Azeglio Vicini. Cum 
primul obstacol a fost trecut 
cu brio, la Lisabona (1—0 cu 
Portugalia, gol marcat de cel 
mai bun tunar al „squadrei 
azzurra' — veteranul Altobelli, 
în vîrstă de 32 de ani, de la 
Inter, 
puțin de 6 goluri în această 
grupă preliminară), Italia are 
de-acum prima șansă de a se 
califica în turneul final, de
oarece a realizat un punctaj 
maxim (8 puncte din 4 me
ciuri). Selecționerul Vicini (ur
mașul lui Bearzot), credem, a 
procedat bine întinerind echi
pa cu Giannini, Donadoni, De 
Napoli, Ferri, Bonetti, Virdis, 
toți sub 23 de ani !

Cea mai periculoasă adver
sară a italienilor este echipa 
Suediei, care mai păstrează și 
acum șanse pentru primul loc, 
dacă va cîștiga acasă toate jo- 
rile și va obține în deplasare 
puncte cu Italia și cu Elveția. 
„Dar asta este foarte greu — 
cum spunea selecționerul Oile 
Nordin. Avem un lot excep
țional, în frunte cu vigurosul 
Johnny Ekstrăm (Empoli) M6I- 
ler (Malmo F. F.). Larsson. 
Hysen, Fredriksson (I.F.K. Go- 
teborg) Prytz (Young Boys 
Berna), Stromberg (A taianta)

și alții". „Dar degeaba — scrie 
ziaristul Bertil Lundgren din 
■Malmo — cei mai buni evoluează 
însă peste hotare și selecțio
nata nu poate fi omogenă, nc- 
antrenîndu-se prea multă vre
me împreună".

CLASAMENT
i. italia 4 4 0 0 11- 2
2. Suedia 3 2 10 8- 1
3. Portugalia 3 0 2 1 2- 3
4. Elveția 3 0 12 3- 6
5. Malta 3 0 0 3 0-12

Celelalțe trei echipe sînt out- 
sidere :
Malta. „1 
orice speranță, după 
rea pe teren propriu 
și egalul cu Suedia" 
ziarul A Boia din 
Este foarte adevărat

Elveția, Portugalia și 
.Portughezii au pierdut 

înfrînge- 
cu Italia 
— scrie 

Lisabona, 
că lusi-

w-«

SPARTACHIADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE
DISPUTE SPECTACULOASE,

(Urmare lin pag 1)

tn acest ultim schimb cel mai 
bun sportiv al ei, Holger Bau- 
roth. laureat al curselor indivi
duale. Cu toate eforturile de
puse de Kope. contracandida
tul său la medalia de bronz 
și-a demonstrat valoarea ridi
cată, astfel că echipa noastră 
— într-o companie extrem de 
valoroasă — a ocupat un ono
rabil loc 4. depășind conforta
bil echipa Bulgariei, bine cota
tă în arena internațională. Re
zultate : 1. U.R.S.S. Ih47:33,l, 
2. Cehoslovacia lh50:01,l, 3. 
R.D. Germană lh52:15,3. 4. Ro
mânia lh53:12 0 5. Bulgaria 
lh56:24,9 6. Ungaria 2h02:01.8.

Pe aceeași excelentă pîrtie 
de sub telefericul de pe Clăbu- 
cet s-a disputat cursa de sla-

ÎUVINSĂTORI MERITUOȘI
lom (cea din ziua precedentă 
a fost prevăzută în combinata 
alpină). După o întrecere fru
moasă. proba a fost cîștigată 
de sovieticul Leonid Melnikov. 
Dintre schiorii români cel mai 
bine s-a clasat Vili Podaru, ca 
și cu o zi înainte, ocupantul 
unui loc 6. Rezultate : 1. Leo
nid Melnikov (U.R.S.S.) 1:38,34. 
2. Liubomir Popov (Bulgaria) 
1:39,31. 3. Antonin Novotny
(Cehoslovacia) 1:39,96. 4. Marek 
Rogalski (Polonia) 1:40,66, 5. 
Vadim Amosov (U.R.S.S.) 
1:40.92, 6. Vili Podaru 1:41,00... 
9. Ioan Frățilă 1:41,52. Mihai 
Bîră, ratînd o poartă, a a- 
bandonat.

Joi. în ultima zi a întrece
rilor vor avea loc proba de 
patrulă militară și — aștepta
tă cu maxim interes — cobo
rî rea de la Poiana Brașov.

ECHIPA ROMÂNIEI
S-A CLASAI PE LOCUL 3

(Urmare din pag 1)

o pasă a lui Burada : 2—0
In min. 17, Thau pătrunde ire
zistibil printre apărătorii noș
tri, dar Huțan apără excep
țional. Jocul e la fel de dis
putat și după pauză, cînd Gli- 
ga (min. 23) și Hălăucă (min 
25) trec pe lingă majorarea 
scorului. Cel care va înscrie 
va fi tot Gliga (min. 37), fruc- 
tificînd o pasă de la Herlea : 
3—0. Echipa noastră va avea 
inițiativa și în prima jumă
tate a reprizei a treia, dar 
Gereb, Chiriță și Gliga nu 
reușesc să introducă pucul în 
poarta lui Bielke, excelent în

unele momente. Va reuși să 
reducă diferența Franke (min. 
47), servit de Bolke, într-un 
moment cînd echipa noastră se 
afla în inferioritate numerică. 
In final mai înscriu Gereb 
(min. 58) după o combinație 
de efect cu Chiriță și Tureanu, 
iar Balzer (min. 59) stabilește 
scorul final, surprinzîndu-1 pe 
Huțan cu un șut din apropie
re. Au arbitrat bine Al. Izmcs- 
tiev (U.R.S.S.) — R. Blumel
(R.D.G.) și Șt. Encitt (România).

U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA 
5—0 (2—0, 1—0, 2—0). Partida de
cisivă pentru ocuparea locului 1 
a opus, firesc, cele două formații 
neînvinse-plnă Ieri: Uniunea So
vietică și Cenoslovacla. Prima — 
o echipă compactă, provenind de 
la aceeași unitate sportivă, cu 
jucători care se cunosc bine. Iar 
a doua — alcătuită din linii de 
la trei cluburi. A Învins, cum 
era de așteptat, formația sovieti
că alcătuită din patinatori mal 
valoroși, mal puternici fizic și cu 
o tactică bine pusă la punct. 
Sportivi! cehoslovac! s-au stră-'

tanii au schimbat complet e- 
chipa (după C.M. din Mexic), 
acum sub bagheta noilor an
trenori, Oliveira, Scabra șl 
Fereira. Cei mai buni jucători 
au fost eliminați din lot (din 
motive poate măi puțin obiec
tive), ca Manuel, Bento, Gomes, 
Futre, Sousa și înlocuiți cu 
alții mai puțin experimentați.

Echipa Elveției, — condusă 
de Daniel Jcandupeux — se 
pare că este în criză de for
mă. „Trenul a fest pierdut încă 
înainte de a ajunge la gară... 
Numai printr-o minune, care 
nu se prea întîmplă, nc-am 
putea califica în turneul final, 
dar cu condiția să cî.știgăm 
toate partidele" — scrie ..Neue 
Ztîrcher Zeitung’.

Tn fine, Malta a făcut unele 
progrese sub conducerea an
trenorului bulgar Ghencio Go- 
brev, dar reprezentativa nu a 
ajuns încă la nivelul emiterii 
pretențiilor.

Ion OCHSENFELD

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Ieri, s-au desfășurat meciu

rile din prima manșă a sfer
turilor de finală ale Cupelor 
Europene. Iată rezultatele sosi
te pînă la închiderea ediției.

C.C.E. :
Bayern Munchen — Ander- 

lecht 5—0 (2—0) !
Steaua Rosie Belgrad — Real 

Madrid 4—2 (3—0).
Beșiktaș Istanbul — Dinamo 

Kiev — amina t din cauza tim
pului nefavorabil.

Cupa Cupelor :
Lokomotive Leipzig — F. C. 

Sion 2—0 (0—0).
Cupa U.E.F.A. :
I.F.K. Goteborg — Inter* 

nazionale 0—0.

dult să țină pasul, dar llpslndu-le 
forța de pătrundere ln fața unei 
apărări ferme și nu în ultimul 
rind, obligați să stea mai mult în 
propria treime, n-au avut altce
va de făcut decît să... limiteze 
scorul. Ceea ce le-a șl reușit. O- 
cazll clare de a marca au avut 
doar In mln. 33. 40 (etnd Zak a 
trimis pucul în bară) și 47 (șut 
Foita, apărat de portarul Cercas). 
tn rest, presiune continuă a e- 
chipel din super-llga sovietică. în 
care Lavrov, cînd nu a stat pe 
banca de pedepse, a excelat. El 
a marcat ln min. ?, 8, 53 și a dat 
o pasă excelentă In mln. 15 lui 
Kravcț, care a Înscris cel di-al 
patrulea gol. Pe cel de-al treilea 
11 reușise Odințov (min. 2?). Au 
arbitrat foarte bine o partidă di
ficilă. M. Prcsncanu — Em. Both 
(ambii România) și K. Gherasl- 
mov (Bulgaria).

Clasamentul final: 1. U.R.S.S. 
8 p; 2. Cehoslovacia 0 p: 3. Roma
nia 4 p; 4. R.D. Germană 2 p: 5. 
Bulgaria 0 p.

După acest meci a urmat festi
vitatea de închidere a competi
ției, prilej eu care au fost pre
miate echipele clasate ne no- 
dlum.
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