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Un strălucii succes al atletismului nostru

/a Campionatele Mondiale de sală

DOINA MLLINTL- MEDALIE DL AUR
• 0 îrumoasfi perlormanțâ $i pentru HARICICA PUICA - „brom' la î 000 m
• Sorin Matei tlnâlfimc) și Tali loncscu (lungime) s-au clasat pe locul 5

Zile de ma-INDIANAPOLIS.
re sărbătoare pentru atletismul 
pe teren acoperit cu prile
jul primei ediții a Campiona-

Doina Melinte

dicap, excelenta noastră aler
gătoare a atacat puternic încă 
de pe partea opusă liniei drep
te și instal'ndu-se cu autori
tate la conducere, în urmă 
unui sprint care n-a lăsat nici 
o speranță adversarelor, a ter
minat învingătoare în 4:05,67, 
la distanță apreciabilă de ur
mătoarele clasate.

tlrzie, 
veste 
noas- 
reu-

(Continuare in pag a 4-a)

telor Mondiale de sală. în 
presionanta Hoosier Dome 
capitala statului american 
diana. orașul Indianapolis

im
din
In-
Un

număr mare de spectatori mai 
numeroși decît la multe oom- 
retitii în... aer liber, au urmă
rit un concurs excelent organi
zat. un spectacol sportiv deose
bit de atractiv si de o bună 
calitate. Din ..program" n-au 
lipsit nici recordurile mondia
le. care dau șirul de calitate 
întrecerilor si nici surprizele, 
care asigură farmecul oricărei 
competiții, mari sau mici.

Duminică, la o oră 
telexurile ne-au adus o 
deosebită: reprezentanta 
tră DOINA MELINTE a
șit. la capătul unei entuzias- 
mante curse, să devină prima 
campioană mondială pe 
tanța de 1 500 m.

Aoest strălucit succes, 
unei admirabile sportive 
figurează constant 
fruntașele marilor 
ale „sportului 
confirmă valoarea 
mânești de 
faptul că 
dispune de 
de talentate 
be. de „lungă respirație", do
vadă și rezultatele obținute. în 
vară, la Campionatele Mondi
ale pentru juniori.

Această mare victorie — că
reia i se adaugă și „bronzul" 
obținut, sîmbătă, de Maricica 
Puică pe 3000 m — a venit la 
capătul unei curse 
dominat-o tactic și a încheia
t-o cu un avans 
Instalată din start 
ție bună, lăsînd însă la con
ducere pe principalele sale ad
versare, Doina Melinte, căreia 
i-a convenit de minune rit- 

• mul alert impus alergării, 
văzut, totuși, la intrarea 
ultimul tur obligată să iasă 
un culoar exterior pentru 
nu se lăsa blocată. Trecînd 
brio și peste acest ultim han-

dis-

al 
care 

printre 
reuniuni 

sporturilor", 
„școlii" ro- 

demifond și fond, 
atletismul nostru 
elemente deosebit 
pentru aceste pro-

pe care a

confortabil, 
pe o pozi-

s-a 
în 

pe 
a 

cu’
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82 Vili Podaru, învingător detașat 0 Astăzi, în programul 
figurează „super-uriașui"

Clasat Drimul si la antrena
mentul ..non-stoD“ din Dreziua 
întrecerii. Vili Podaru s-a im- 
ous clar si in concursul oficial 
devansîndu-1 cu mai bine de 
o secundă pe cel de al doilea 
clasat. Acesta a fost Csaba Pot- 
lik, care are meritul ca la 30 
de ani să rămînă în ton" da
torită în orimul rind modului 
exemplar în care se Dregăteste 
și cu care abordează întrecerile. 
Pe locul al treilea — Constan
tin Viorel, un tînăr dotat, de 
numai 20 de ani.

Alte nume consacrate ale 
schiului nostru alDin. cum ar 
fi Mihai Biră sau Carol Ador- 
jan, s-au menajat, rezervîn- 
du-se. DresuDunem. Dentru pro- 
bele de slalom, unde se simt. 
Drobabil. mai la ei acasă...

în întrecere au fost Drezenti 
cei mai valoroși schiori din 
tară, mai exact cei care au a- 
dunat un minim de 150 de 
puncte în anterioarele dispu
te interne. Am remarcat cîte- 
va talente -autentice, din rîn- 
dul ‘juniorilor, dar care pentru 
a aiunge la o certă valoare au 
nevoie de multe concursuri în 
asa fel incit atunci cînd vor 
aiunge Ia vîrsta lui Constan
tin Viorel (reprezentantul de 
vîrf al generației de miiloc) 
să nu acuze lipsa de experien
ță ne care o acuză azi acesta...

REZULTATE TEHNICE : 1. Vili

„naționalelor" de schi,
POIANA BRAȘOV 8 (prin 

telefon). Loc de disputare — 
Pîrtia Lupului : lungime tra
seu — 2 950 m : diferență ni
vel — 780 m ; concurenti — 31 
(au terminat toti cursa) : tem
peratura : —12 la plecare și 
—9 la sosire : zăpada — pu
foasă.

La Poiana Brasov vorba ți
nui mucalit, ningea... torențial 
cu outin înaintea 
probei de coborîre a Campio
natelor Naționale de „alpin". 
Si chiar dacă la ora startului 
timpul era splendid, datele pro
blemei fuseseră sensibil modi
ficate fată de coborîrea recent 
disputată în cadrul Soartachia- 
dei de iarnă a armatelor prie
tene. Zăpada pufoasă făcea 
Dirtia mâi puțin rapidă dar în 
același timp ridica alte pro
bleme. ounînd mai mult la în
cercare tehnica. Acest lucru a 
fost valabil în special în cele 
trei porțiuni de .fals-olat" de 
la 
dă" 
tru": ca si la intrarea in 
ul mare, unde a fost ’ 
tehnica de ocolire în 
viteză ridicată. Cursa 
normal, încadrîndu-se 
în calculul hîrtiei — 
grupul schiorilor noștri specia
lizați în coborîre fiind destul 
de restrîns doar un accident 
putea să producă vreo surpriză.

disputării

.Postăvarul", de la casca- 
si de după ..Drumul Albas- 

. ... S‘‘-
decisivă 

regim de 
a decurs 

perfect 
de altfel

BASCHETBALIST!! DE LA STEAUA 
AU CUCERIT PENTRU A 18-a OARĂ

TITLUL DE
FOCȘANI, 8 (prin telefon). 

Desfășurat în Sala sporturilor 
Vranoea din localitate (în fața 
unui public cane a umplut pînă 
la refuz tribunele. într-o orga
nizare demnă de toată lau
da). turneul final al ediției 
a XXXVIH-a a Campionatului 
Național de baschet masculin 
a fost eștigat de echipa 
STEAUA, care a întrecut pe 
Dinatno, cu 93—91 (44—55), iar 
prin această victorie a cucerit 
titlul pentru a 18-a oară. 
In „finala mică" ICED Bucu
rești a dispus de Dinamo Ora
dea cu 99—66 (44—29).

Clasamentul grupei 1—4 :
STEAUA 81 p, (5—4 In întflni- 
rile directe cu Dinamo Bucu
rești), 2. Dinamo Buc. 81 p, 3. 
ICED 57 ' “• ~ *
56 p.

Meciul 
splendidă 
baschet, la care au contribuit 
în egală măsură ambele echi
pe, răsplătite de altfel de pu
blicul entuziasmat de spectacu
lozitatea fazelor și captivanta 
evoluție a scorului prin repe
tate aplauze la scenă deschisă. 
A învins Steaua (antrenori M. 
Cîmpeanu și N. Pîrșu), ai cărei 
jucători (în special Brăniștea- 
nu, Ermurache, Cernat și Ar
delean) au avut capacitatea teh
nică și fizică de a remonta de 
la 44—59 (min 23). izbutind să

p, 4. Dinamo Oradea

decisiv a constituit o 
propagandă pentru

CAMPIONI
egaleze șl să cîștige Intr-un fi
nal dramatic, acesta putînd fi, 
însă, favorabil și dinamoviști- 
lor dacă la aruncarea de trei 
puncte, executată de Uglai in 
ultimele secunde, mingea nu ar 
fi alunecat de pe inel în afara 
coșului. Cîteva momente din 
evoluția scorului în această pa
sionantă partidă Steaua — 
Dinamo : 5—0 (min. 2), 18—16 
(min. 7), 33—26 (min. 13) și 
33—34 (min. 15), 44—59 (min.
23), 78—77 (min. 33), 83—83
(min. 35), 90—83 (min. 37),
93—91 scor final. Nu au lipsit 
din această dispută aruncările 
de la distanță, contraatacurile, 
lupta cu multă ambiție pentru 
recuperarea mingilor sub pa
nouri, toate purtate într-o at
mosferă de perfectă disciplină, 
la cane și-au adus o contribu
ție importantă prin competența 
și autoritatea lor arbitrii G. 
Chiraleu și N. Constanlinescu.

Echipa Dinamo (antrenori 
G. Novac și V. Popa), cu Dan 
Niculescu și David lideri in
contestabili în acest meci, a a- 
vuf și ea o prestație bună, dar 
în partea a doua a reprizei se
cunde faptul că nu au punctat 
deoit cei doi jucători amintiți 
i-a anulat mult din șanse. Au

Oumitru STANCULESCU

(Continuare în oao 2-3)

A fost reluată Divizia A de fotbal

STARTUL SPECTACULOS AL JIULUI LA BACĂU
@ Mari surprize la Craiova și Slatina, puncte prețioase pentru Gloria și Rapid | 
— - .............................. , la Cluj-Napoca și Ploiești @ Steaua și© Alte douâ „remize" mai puțin așteptate, 

Dinamo — două victorii normale @
la Cluj-Napoca și Ploiești @ Steaua 
O etapă cu goluri puține :

Steaua
„U" Cluj-Napoca 
Dinamo
Univ. Craiova 
F. C. Olt 
Petrolul Ploiești 
Victoria București 
Chimia 
S. C. Bacău

ETAPA
Gloria
Rapid
Jiul
F. C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
Sp. Studențesc 
Flacăra
Oțelul
Corvinul

REZULTATE TEHNICE
- F. C. Argeș
- Sportul Studențesc
— F.C.M. Brașov
— Glorie Buzău
- Rapid
- Corvinul Hunedoara
— Oțelul Galați
- Flacăra Moreni
- Jiul Petroșani

VIITOARE (duminică 15 martie)
— Dinamo
— S. C. Bacău
- „U" Cluj-Napoca ’
— Univ. Craiova
- F. C. Olt
- Chimia
- Victoria
- Petrolul
- Steaua

(Cronicile

1-0
1-1
2-0 
0-0 
1-1 
0-0
2-0
1-0 
0-1

CLASAMENTUL

in pag. 2—3)

Podaru (Dinamo Brașov) 1:36,33 
(medie orară 110 340 km). 2. Csa
ba Portik (A.S.A. Brașov) 1:37,54, 
3. Constantin Viorel (Dinamo 
Brașov) 1:37,73 , 4. Dan Focșenea- 
nu (A.S.A. Brașov) 1 :39,95, 5. Do
rin Dinu (CSU Brașov) 1:40,34. 
1. Dan Iliescu (Dinamo Brașov) 
l :40,76 : juniori : 1. Aron Gorog
(RAMIRA Baia Sprle) 1 :42,79 (me
die orară 103.320 km). 2, Florin 
Tirică (CSȘ Sinaia) 1 :45,73, 3.
Cristian Jitaru (Caraimanul -Buș
teni) 1:46,16. 1. Arpad Kiss (Di
namo Brașov) 1:46,36, 5. Stelian 
Savu (A.S.A. Brașov) 1:46.60, 6.
Cătălin Benașlc (CSȘ Sinaia) 
1:47,56.

Luni se dispută proba de „su- 
per-uriaș“.

Sorin SATMARi

(prin tele- 
de sîmbă- 

încheiat

POLOISTII 0E LAV
CLUJ-NAPOCA, 8 

lefon). Cu partidele 
tă si duminică s-a
turneul nr. 2 al grupei frunta
șelor din Divizia A de polo.

în penultima zi, cea mai in
teresantă șl, în fapt, cea mai 
frumoasă a reuniunii a fost în- 
tîlnirea dintre Crișul . Oradea 
și Rapid București : 9—7 (1—1,
2—3, 4—3, 2—0). Jocul, a îneîn- 
tat, realmente, prin dîrzenia cu 
care s-a luptat pentru victorie, 
prin ritmul susținut și, nu in 
ultimul rînd, prin evoluția sco
rului. în primele trei reprize 
avantajul pe tabela de marcaj

(0-0)
(0-1)
(1-0)

(1-0)
(0-0)
(0-1)

H-1)

1. STEAUA 17 15 2 0 40- 5 32
2. Dinamo 18 11 4 3 44-15 26
3. F. C. Olt 18 9 5 4 18-13 23
4. Victoria 18 9 3 6 21-16 21
5. F. C. Argeș 18 8 4 6 17-12 20
6. Peirolul 18 5 9 4 13—11 19
7. Sportul Stud. 13 7 4 7 28-18 18
8. F.C.M. Brașov 18 8 2 8 18-23 13
9. „U“ Cluj-Napoco 18 7 3 8 28-23 17

10. S. C. Bacău 18 7 3 8 20-27 17
11. Corvinul 13 6 4 8 30-23 16
12. Univ. Craiovo 17 4 8 5 12-13 16
13. Rapid 18 6 3 9 19-29 15
14. Chimic 13 6 3 9 22—34 15
15. Oțelul 18 4 6 8 15-19 14
16. Gloria 18 6 2 10 17-40 14
17. Jiul 18 5 2 11 14-24 12
18. Flacăra , 18 4 1 13 13-39 9

(2-10)

Bumb»scu (primul din dreapta imaginii) înscrie unicul gol al 
partidei Steaua — F. C Argeș, care a adus echipei bucureștene 
o victorie meritată Foto : Iorgu BĂNICĂ

DINAMO Șl CRIȘUL, LA EGALITATE 
a fost numai de partea rapi- 
diștilor, dar și replica orădeni- 
lor — cu Gordan, din nou. în 
vervă — s-a arătat a fi promp 
tă, ei restabilind de fiecare da 
tă egalitatea, ultima oară la 
7—7 în min. 18,50. Al pa'rules 
„sfert" a aparținut campionilor 
care s-au desprins la douâ go
luri (min. 24,25). Goluri: Gor
dan 5, Illes, Fejer, Garofeanu, 
Raț (C), Jianu 2, Ungurcanu 2, 
B. Tufan 2 și Florincescu (R). 
Arbitri : R. Timoc — V.' Burdea.

Al doilea meci de sîmbătă a 
adus echipei Dinamo București 
o nouă victorie, fără a fi forțat,

în ultima parte a jo-
Voința Cluj-Napoca.

0-:

mai ales 
cului cu
Scor: 10—6 (3—2. 4—1. 0-2.
3—1). Au înscris : Ardelean 3, 
Hagiu 2, Ș Popescu, Cr Dan, 
Moiceanu, V. Șerban, Rădu- 
canu (D), Colceriu 3. Fa bas 
Mujnai și Marc (V) Arbitri : 
Șt. Karacsony — A. Cscgeni.

Duminică a fost programat 
derbyul turneului, dintre lide
ra autoritară a actualulu- cam
pionat, Dinamo București și

Mircea RADU coresp.

(Continuare in poo a 4-a)



Divizia A la handbal feminin

UN DERBY ONORAT: RULMENTUL
© Știința Bacău a pierdut

® Mureșul Tg. Mureș,
un punct la Constanța 

învinsă la Baia Mare

CHIMISTUL 25-231 IfeWl
I

Cu o singură excepție (Hidro
tehnica Constanț». — Știința 
Bacău, meci terminat la egali
tate 20—20), partidele etapei a 
XV-a a Diviziei A la handbal 
feminin au revenit gazd-elor la 
scoruri strînse, semn că for
mațiile vizitatoare și-au dispu
tat aprig șansele. Amănunte de 
la jocuri :

RULMENTUL BRAȘOV — 
CHIMISTUL RM.
25—23 (8—10). Un 
tsraordinar s-a jucat 
dimineață în fața unui public 
satisfăcut că formația gas dă — 
Rulmentul — a evoluat la una 
dintre cele mai ridicate cote ale 
sale dispunînd de Chimistul 
Rm. Vîlcea. Pentru brașovence 
victoria s-a conturat începînd 
din minutul 52, cînd inteligenta 
Rodica Marian nu numai că a 
înscris din situații foarte grele, 
dar a pus-o excelent în va
loare pe Cristina Tache.

Meciul a avut o desfășurare 
de-a dreptul dramatică, Chi
mistul jucind foarte bine și a- 
vînd în Maria Verigeanu o 
realizatoare de excepție. Oas
petele au impus meciului un 
ritm infernal — aceasta fiind 
arma lor de bază — datorită 
căruia au condus pînă în min. 
49 : 4—0 (min. 7), 10—7 (min.

VÎLCEA 
derby ex- 

duminică

(min. 37), 16—13
Dar, vîloencele au 
Rulmentul nu mai

27), 13—9 
(min. 43). 
crezut cu 
ane forță s.ă re'lnă. Elevele an
trenorilor Remus Drăgănesou 
și Mircea Bucă au trecut la un 
joc în mare viteză și din în
vinse sigure au devenit învin
gătoare deosebit de merituoase. 
Arbitrii buoureșteni J. Mateescu 
și V. Dănoescu au avut o mi
siune foarte grea, dar de care 
s-au achitat bine în cele 
urmă. Marcatoare : Ta-che 
Marian 7, Ilie 3, Oanoea 2, 
Constan tinescu 1, Demeter 
respectiv Verigeanu (16 (9 
7 m), Torok 5, M. Petre 1 
Ioncscu 1.

Ion GAVRîLESCU

ultimul minut de joc, Larisa 
Cazacu, cea mai bună jucătoare 
de pe teren, egalează spectacu
los In aplauzele frenetice ale 
unui public extrem de nume
ros. Au însoris : -Cazacu 10, Mi- 
hăileseu 5, Cămui 3, Manea 1, 
Motoșcă 1, pentru gazde, res
pectiv Tîrcă ‘ “
Cervenciuc 3, 
1, Ciubotaru 1.
T. Curelea — 
bid din București. (C. POPA — 
coresp.).

9, Butnărașu 3, 
Danilof 3, Popa 

Au condus : 
I. Păunescu, am-

din
11,
M.
1, 

din 
și

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — ȘTIINȚA BACAU 20—20 
(10—12). Joc de tensiune în 
care ambele eohiipe au evoluat 
foarte bine atît în atac, cit și 
în apărare, remaneîndu-se în 
mod deosebit portarii Viorica 
Ionică, Elena Roșu (Hidroteh
nica) și Ioana Vasilca (Știința), 
care au parat mingi incredibi
le. Gazdele au început foarte 
bine, ele conducind pînă în 
min. 33, cînd campioanele au 
egalat și au preluat inițiativa 
(în superioritate numerică). în

STEAUA—PENTRU A 18-a OARĂ CAMPIOANĂ
(Urmare din pag. I)

marcat: Ermurache 31, Cernat 
17, Brănișteanu 11, Ardelean 13, 
Reisenbuchler 11, Căpușan 2, 
V. Ion 1, Opșitaru 7 • pentru 
Steaua, respectiv Nioulescu 33, 
David 27, Vinereanu 11, Iacob 
7, Uglai 9, V. Constantin 4. Au 
fost fructificate 14 aruncări de 
cîte 3 puncte : Steaua 9 și Di
namo 5. Au părăsit terenul 
pentru 5 • greșeli personale : 
Opșitaru (min. 21), Reisen- 
buchler (min. 30), V. Ion (min. 
32), respectiv Vinereanu (min. 
31) și David (min. 40).

In disputa pentru locul III, 
ICED (antrenori D. Berceanu 
și S. Rotaru) a învins clar pe 
Dinamo Oradea (V. Hupoiu

FEMININ

Rezultatele etapei a 16-a:

L. Nagy) datorită jocului co
lectiv, acțiunilor rapide și a- 
părării agresive, calități care 
au caracterizat de altfel evolu
ția echipei și în partida die 
sâmbătă, cînd a condus majori- 
tațea timpului pe Steaua. Du
minică, bucureștenii i-au domi
nat pe orăderri care au Insistat 
în prima repriză asupra acțiu
nilor poziționale, iar cînd s-au 
văzut depășiți și au sporit vi
teza atacurilor era prea tîrziu. 
Au înscris : Mihalcea 25, Popa 
18, Tzachis 17, Pogoniaru 17, 
Păsărică 9, Mădîrjac 6, C. Ioan
5, Grădișteanu 2 pentru ICED, 
respectiv Flaunlra 16, Paseu 15, 
Antohi 14. Radulescu 8, Fodor 
3, Nicoară 2, Costin 2. Cristea
6. Au arbitrat bine R. Stăn- 
ciulescu și M. Oprea.

ALTE REZULTATE : Steaua 
— ICED 105—92 (47—49), Dina
mo București — Dinamo Ora
dea 110—91 (64—45).

CONFECȚIA — DOROBAN
ȚUL PLOIEȘTI 24—21 (10—11). 
După o primă repriză în care 
inițiativa a aparținut oaspete- 
lor, la reluare bucureștenoeie 
au echilibrat jocul și s-au im
pus pe merit în final. Au mar
cat : Mălurcan-a 12, Grigora-ș 6, 
Nuțu 3, G. Constantinescu 2 și 
Murărașu 1, pentru învingătoa
re. respectiv Mocanii 10, Curea 
5, Raicu 3, Kcller 2 și Barzu 
1. Au arbitrat : VI. Cojtsca.ru și
1. Mihăilescu, ambii din Cra
iova. (V. PELENGHIAN — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — MUREȘUL IMATEX 
TG. MUREȘ 22—21 (12—13). In 
cel mai frumos joc a] gazde
lor din acest campionat, ele au 
înscris golul victoriei în ulti
mul minut. Marcatoare : Stan 
10, Lazăr 5, Pop 2, Cheta 2, 
Bujor 1, Mureșan 1, Ulicii 1, 
pentru gazde, Laszlo 11, Bărbat 
3, Biro 3, Stroia 3, Hegeduș 1. 
Arbitri : R. Iamandi — Tr. Ene 
(Buzău). (Ov. NEMEȘ — co
resp.).

TEROM IAȘI — RAPID 
25—23 (13—10). Bucureștencele 
au opus o dîrză i 
șeneelor, care abia „ . _ __
șitul meciului s-au impus. Au 
înscris : Covaliuc 8, Cozma 7, 
Chela.ru 4, Haidău 3, Alexescu
2, Duca 1, pentru TEROM, res
pectiv Grigore 8, Doiicdu 4, Do- 
bre 4, Oprea 3, Vasile 1, Oan- 
cea 1, Iagăru 1 și Slancâu 1. 
Au condus : Al. Csoima și V. 
Ferencz din Sf. Gheorghe (Al. 
NOUR — coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU 16—13 (8—4). A doua mo
torie în 
care au înscris pirin Vișan 4, 
Furtună 4, Jakab 3, Andiriuc 3, 
Iuga 1 și Laszlo 1, respectiv 
Paștiu 4, Mohanu 3, Brănut 3, 
Stroca 2, Muller 1. Au arbjtrat 
oonstănțenii C. Cristea — Gh. 
Dumitrescu (L. BRIOTA — 
coresp.).

GRUPA 1-6

Studen- 
Olimpia

(36—31)

1 APĂRAREA OASPEȚILOR A CEDAT
I

7
0

Politehnica Sportul I 
țese București — I 
București 1—1 : 70—63 
și 53—59 (34—34).

Chimistul C.S.S. Rm. 
— Universitatea C.S.Ș. 
rul Cluj-Napoca 2—0 : 
(51—44) și 62-61 (43—32).

Politehnica C.S.Ș. Timișoara 
—Voința C.S.Ș. “
0—2 : 59—74 (31—32) si 63—82 
(27—30).

Vîlcea 
Viito- 
80—77

București

GRUPA 7-12

Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș 
— Rapid C.S.Ș. 5 București 
2—0 : 73—70 (38—36) si 64—52 
(40-26).

Robotul C.S.Ș. Bacău — Vo
ința Brasov 2—0 : 73—54 (44— 
28) și 70—66 (42—35).

Crișul C.S.Ș. 2 Oradea — Mo
bila C.S.S. Satu , Mare 1—1 
83—76 (41—31) și 86—89 (38—39).

La reîntâlnirea, de ieri, în at
mosfera atît de intimă a sta
dionului din Ghenoea, supor
terii echipei noastre campioane 
i-au făcut din nou (după en
tuziasta primire de la aeropor
tul Otopeni, în seara reîntoar
cerii de ]a Monte Carlo) o cal
dă ipanifestare de simpatie și 
de prețuire pentru splendida 
performanță a cuceririi „Super- 
cupei europene". Cu acest pri
lej, a avut loc și o emoțio
nantă festivitate, in cadrul că
reia învingătorilor lui Dtoamo 
Kiev le-au fost oferite fru
moase cupe din partea Consi
liului municipal pentru educa
ție fizică și sport, ca și a re
prezentanților vechilor generații 
de fotbaliști care au evoluat 
sub culorile clubului millitar.

în partida care a urmat, ste- 
lișitid s-au străduit să onoreze 
strălucita lor carte de vizită și 
așteptările publicului printr-un 
joc fo'arte bun și o victorie 
clară. Dar, ca și în alte întâl
niri directe din anii trecuți, pi- 
teștenii s-au dovedit adversari 
deosebit de inco.r.ozi, care le-au 
dat gazdelor o replică foarte 
dîrză. Ce-i ’drept, bucureștenii 
au avut aproape tot timpul 
inițiativa în joc, au dominat 
uneori cu autoritate și au în
treprins atac după atac, dar cu 

. greu au putut străpunge orga
nizata și ferma apărare arge- 
șeana, care 
atîtea ori în 
iar ieri și pe 
în zi foarte

încă din min. 3 acesta din

!
I
I
§

I
1
I
I
I
I

rezistență ie- I 
'la spre sfîr- |

1-a amt ca de 
frunte pe Stancu, 
portarul Speriatu, 
bună.

campionat a gazdelor,

Turneul feminin de volei, grupa a n-a valorică

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI-5 VICTORII!
In Sala Sporturilor din Con

stanța s-a desfășurat sîmbă- 
tă ultima reuniune a turneu
lui 
din 
lei. 
neu 
nă 
rii, 
s-a 
din 
tot

în primul meci al zilei, 
s-au întîlnit chiar aceste două 
„bucureștene", 
întrecînd net, 
pe Calculatorul 
minat turneul

grupei feminine secunde 
cadrul Diviziei A de vo- 
Performera acestui tiîr- 
a fost echipa bucureștea- 

Flacăra roșie, cu 5 victo- 
în timp ce la polul opus 
situat cealaltă formație 
Capitală, Calculatorul, cu 

atîtea înfrîngeri.
meci al

Flacăra roșie 
3-0 (7, 3, 7), 

care a ter- 
complet de-

busolată. în schimb, sex
tetul de bază al lui C.
Stan — Corina Olteanu, Vio
rica Mazileseu, Nieoleta Stan- 
ciu, Cornelia Colda, Niculina 
Bujor, Viorica Bîrsășteanu — 
l-a încheiat în forță, conflr- 
mînd buna impresie pe care 
a produs-o în jocurile anteri
oare.

Intr-o partidă pentru supra
viețuirea în „A“, < ~
Vîlcea a cîștigat cu 
—7, j 5, 11) în fața

Brașov.

I
I

avea, 
timp 
cînd 
cor-

■urmă s-a remarcat Ia un șuit 
foarte periculos, prin surprin
dere, al lui Boloni, după cum 
avea s-o mai facă și ulterior 
la alte șuturi ale lui Bălan 
(min. 18), Stoica (min, 26) și 
Iovan (min. 44) sau la pătrun
derea lui Lăcătuș (min. 25). O 
dată l-a salvat, însă și bara 
(min. 21), la lovitura de cap a 
lui Pi țarcă.

Defensiva oaspeților 
totuși, să cedeze la puțin 
după pauză, în min. 50, 
Hagi a executat bine un
ner de pe partea dreaptă, iar 
Lăcătuș a prelungit balonul, cu 
capul, în fața porții, unde 
BUMBESCU, scăpat de sub 
marcaj, a venit tocmai la timp 
pentru a-1 trimite, nestingherit, 
în plasă. După deschiderea sco
rului, piteștenii au încercat să 
iasă la joc, au întreprins uneori 
acțiuni ofensive mai închegate, 
dar — avînd în față o apărare 
sobră și'sigură, în care au ex
celat Bumbescu și Belodedici — 
nu au reușit să pună în real 
pericol poarta lui Stîngaciu, cu 
excepția acelui frumos șut ex
pediat de Badea (min. 67), cane 
a dat emoții « spec ta tarilor. în 
general, jocul — de bun nivel 
și disputat în fer-o notă de de
plină sportivitate — a conti
nuat și în această perioadă să 
fie controlat de liderii clasa
mentului, care au oferit uneori 
publicului faze de atac deosebit 
de spectaculoase, mărindu-și 
totodată frecvența șuturilor. 
Scorul n-a mai fost insă mo
dificat. deoarece Speriatu s-a
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• Agențiile și 
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Dinamo a avut un start fur- 
I tunos, cu atacuri rapide pe 

centru (prin Cămătaru) și pe 
I flancuri (prin Răducioiu și cei 

doi fundași laterali, atacanți 
de meserie) și cu ratarea u- 

Inui penalty, acordat de arbi
tru la faultul lui Ștefănescu 
asupra lui Cămătaru : golge- 

I terul actualului campionat a 
executat însă imprecis, balo- 

I nul lovind stîlpul din dreapta 
al porții lui Polgar, de unde 
a revenit în teren, fiind apoi 
degajat în corner ! Fără să a- 
cuze șocul, „ll“-le gazdă și-a 
continuat ofensiva cu toate 
motoarele ambalate la maxi
mum, dar apărarea brașovea- 
nă s-a strîns mereu în jurul 
lui Ștefănescu, 
toate culoarele. Abia în min. 
20, dinamoviștii 
deschidă scorul : Mandoca l-a 
faultat pe Răducioiu la 18 m. 
lateral, Bălăci a executat cu 
măiestria-i cunoscută și AN- . 
DONE a reluat, cu capul, fă
ră ca Polgar să mai poată in
terveni. Supusă unei presiuni 
permanente, echipa brașovea- 
nă a continuat să se apere 
bine,, și atît. în min. 44, șutul 
violent al lui Orac a fost 
scos in extremis de Polgar și 
scorul a rămas doar 1—f

Repriza secundă s-a 
șurat 
na te. 
mărit 
prin
Lupu, 
cui a

I

I
I
I
1
I
I
I
I
I
I

,nnu supta-

Chimia Rm. I 

cu 3—1 (3, i
echipei 

G.I.G.C.L. Brașov. Vîlcencele 
au jucat în multe momente... 
matematic, cu preluări foarte 
bune, blocaje eficiente și a- 
tacuri prompt finalizate, mă- 
cinînd dîrză rezistență a bra- 
șovencelor. Din nou Marilena 
Dubinciuc a fost cea mai bu
nă de pe teren, alături de ea, 
de Ia învingătoare, remareîn- 
du-se Natalia Dulică, Dorina 
Gherghev și Camelia Iliescu, 
iar de la învinse Monica Moi-. 
se-Pătrașcu și Dana Nicola- 
escu.

In ultimul joc, Farul Con
stanța — Oltcit Craiova 3—I 
(3, —5, 12, 5), lidera grupei 
reabiiitîndu-se parțial în fața 
suporterilor după înfrîngeres 
la „lanternă", din penultima 
zi. Remarcate ; Maria Enache, 
Mădălina Ciorbaru, Ileana 
Geambașu (F), Marinela Buz
dugan și Liliana Popescu

Foarte 
prestate de : 
Stamate, 
Velcea și I. Martin.

Cornel POPA, coresp.

I
I
I
I
I
I
I

iuz- I
(O). | 

arbitrajele 
M.
D.

bune
V. Dumitru, 

Al. Dragomir,

CLASAMENT

și a închis

au reușit să

0. 
desfă- 

pe cu totul alte coordo- 
După ce Dinamo și-a 
avantajul, în min. 47, 
CAMATARU (centrare 
deviere Răducioiu), jo- 
devenit. deosebit de in

teresant prin alternanța oca-

UN PENALTY,

I
I

7.
8.
». 

10. 
n. 
12.

Farul
FI. roșie 
Chimia 
Calculatorul 
Oltcit 
G.I.G.C.L.

35 25 10
35 24 11
35 15 20
35 14 21
35 14 21
35 13 22

85:50 
88:56 
59:77 
62:78 
61:78 
61:77

60
59
50
49
49
48

I
I

CRAIOVA, 
Neașteptată 
punct 
teren 
ajuns, 
minus 
rului. 
toriăle categorice, a numeroase
lor ocazii de gol, a penaltyului 
ratat și a celor patru bare (!) 
formația craioveană a jucat fă
ră orizont, ea avînd prea mulți 
„cărători" ai balonului și prea 
puțini... creatori. Jocul se putea 
încheia, însă, și cu victoria for
mației din Buzău, care a avut 
două ocazii uriașe. Prima — în 
secunda 25 a partidei, cînd Pro
fir scapă pe lingă Ungureanu, 
dar șutul său ocolește poarta. 
Cea de-a doua o notăm în min. 
31, cînd Timiș, insistent, scapă 
cu balonul la picior de marca
jul craiovenilor, dar șutul îl 
ocolește nu doar pe Lung, ca- 
re-i ieșise în întîmpinare, ci și 
stîlpul din stingă portarului 
craiovean. Cu excepția ultime
lor două minute, cînd buzoienii 
au atacat prin FI. Grigore, se

S (prin telefo.i) 
pierderea acestui 

de către Universitatea pe 
propriu ! Craiovenii au 
fapt inedit pentru ei, la 
2 în clasamentul adevă- 
în ciuda dominării teri-

DINAMO 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion Dinamo ; teren bun ;
timp foarte rece ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi : 14—6
poartă : 6—2) ; Cornere : 8—3. Ău 
marcat : ANDONE (min. 20) 
CAMATARU (min. 47).

DINAMO : Moraru — Mihăescu 
(min. 85 Jercălău), ANDONE, Mo
vilă (min. 74 Lupescu), Onac — 
Rednic, LUPU, BĂLĂCI, Mateut 
— RĂDUCIOIU, CAMATARU.

F.C.M. : Polgar — Bălan, ȘTE- 
FÂNESCU (min. 74 Șutea), Naghi, 
Mandoca — Ștefan, Avădanei. 
Mărgărit (min. 58 Barbu), Dră- 
gan — Cadar, S. RADUCANU.

A arbitrat foarte bine M. Axen- 
te ; la linie : R. Cîmpeanu (am
bii din Arad) și V. Antohi (Iași).

La speranțe : 0—3 (0—1).
• in’ ....... i' i i

(pe

Și

sîm 
reîr

la cele două
mai întîi
54), apoi, pe

i tăioase, brașovenii ău

ziilor 
ratat 
(min. 
atacuri 
fost la un pas de gol, în min. 
62 și 69, cînd Moraru s-a 
pus inspirat 
Răducânu și 
mensă ocazie 
.teuț, în* min.
poartă, din mijlocul careului), 
ea și Barbu (min. 72) și, mai 
ales, Cămătaru (min. 81).

Dinamo a cîștigat pe merit 
un meci dificil, datorită înde
osebi starturilor sale furtu
noase de reprize, deși la pri
mul a irosit 
pedeapsă.

porți. A
Răducioiu 

contra

o-
S 
i-

șuturilor lui 
Avădanei. O 
a irosit și Ma- 

75 (șut peste

o lovitură de

Laurențîu

PATRU
DUMITRESCU

BARE Șl
că Universitatea a 
nu numai în tere-

poate spune 
jucat practic

. nul, ci chiar în careul oaspeți
lor, aceștia s-au așezat în pa
tru linii, cu o defensivă erme
tică, cu un marcaj bun chiar 
atunci cînd faza cerea o bună 
dispunere în zonă, astfel că ju
cătorii craioveni au întîlnit în 
calea lor „baraje" greu de stră
puns. Ei și-au creat totuși des
tule ocazii de a înscrie (de no 
tat barele semnate de Geolgău 
în min. 4, Ungureanu în min. 33. 
Săndoi în min. 77. ca și auto- 
bara Iui Marcu II în min. 6, în 
urma unei centrări a lui Geol
gău). De asemenea, în min. 23 
Irimescu a ratat o lovitură 
la 11 m, șutînd în bară, 
centrarea lui Geolgău, de 
dreapta, spre Biță, aflat 
mijlocul careului, portarul 
Marcel a ieșit la minge, dar 
prins de picior pe atacantul 
craiovean. După șutul lui Iri
mescu mingea a reveniț din ba
ră la același Biță care a trimis 
balonul razant cu poarta. Cra- 
iovenii au mai avut destule o-
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EGALITATE, CA Șl ÎN CAMPIONATUL TRECUT
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CLUJ-NAPOCA 8 (prin te
lefon). Cu destul interes a 
fost așteptat acest tradițional 
derby studențesc, care s-a des
fășurat pe un timp destul de 
friguros șl pe un teren 
fără zăpadă, dar înghețat. 
Pentru gazde temperatura jo
cului a fost ridicată, am putea 
spune, 'dat fiind că In istoria 
îintîlnirilor directe dintre ,.U“ 
și Sportul Studențesc, balanța 
ultimelor rezultate înclina spre 
echipa lui Gino Iorgulescu: 5 
puncte cîștigate de aceasta din 
cele 6 posibile puse în joc. Să 
mai notăm că „U“ a lăsat im
presia că e obsedată de aceas
tă grea partidă de început de 
sezon.

Jocul a debutat cu excelente 
faze de atac, ale echipei locale, 
care puteau să ducă la deschi
derea scorului în mm. 3: Sa- 
bifu l-a deschis pe ’Mujnai. a 
urmat centrarea acestuia și 
Bucur, de la 4 m. a expediat 
puternic balonul cu capul 
direct în... Cristian I, mingea a 
ricoșat apoi la Biro II, care, 
intîrziind, a ratat deschiderea 
scorului. Sportul Studențesc ■ 
răspunde cu o ingenioasă șar
jă prin Burchel. în min. 10, 
„U" este din nou la un pas de 
a înscrie/ însă Sabău, servit In 
careu de Biro II, îsi „face" 

iVĂ „UVERTURĂ11
2 (1) 
0

• un •; 
circa 
irtă : 
'cat : 
SDA-

(mln. 
ARE. 
CAN, 
STIN

Stan, 
(min. 
ireea. 
țylcL

Curt 
heor-
Totb

UNS-

îrtie"
itatei 
balul 
, a-

ia fel si violentul sut al lui 
Iordache. de la 25 m (min. 22). 
In min. 32, AUGUSTIN nu mai 
greșește tinta. plasînd cu ca
pul. în stil caracteristic, jos Ia 
colt. mingea centrată de ne 
dreapta de Vlad. Peste patru 
minute. Nitu resimte tăria șu
tului lui Anghelinei. la o lo
vitură liberă de la 25 m. în 
min. 40. Tălnar se bîlbîie la o.. 
bilbîială a defensivei gălătene

La reluare. Victoria menține 
inițiativa în ioc si în min. 56 
reușește să-si mărească avan
tajul : slalom ne stingă al Iui 
P. Petre, care intră în careu 
si în momentul șutului este îm
piedicat de C. Stan, ncnaltyul 
fiind transformai precis de 
IORDACHE. Replică ofensivă a 
Otelului, cu o viguroasă pă
trundere a lui Vaiscovici. șu
tul său fiind respins cu pi
ciorul de Nitu (min. 59). O 
bună ocazie si pentru Balaur I 
(min. 74 — sut peste transver
sală). Spre final (min. 88). Nica

lăsa 
încă 

iunii
'ri- 
ur-

j „u- 
ă o- 
con- 
For- 

’eluat 
nilul, 
itruc- 
xmbi- 
sra să 
ie în 
n. de 
unele 
arima 
t im- 
(min. 
■ă în 
ștenij 
radul 
nilor. 
?oles- 
r un 
ce de 
. 20)

PREȚIOSUL
F. C. OLT 1 (1}
RAPID 1 (1)

Stadion „1 Mai“ ; teren : cură
țat de zăpadă, alunecos ; timp ; 
frumos, dar rece ; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi: 1®—5 (pe poar
tă : 6—3) ; Cornere î 15—3. Au 
marcat : EFTIMIE (min. 16 
din 11 m), respectiv PISTOL 
(min. 24).

F.C. OLT : CIUREA — Lauren- 
țiu, Mihali, Minea, D. PETRESCU
— M. POPESCU, Leța (min. 55 
Dudan), EFTIMIE, Ad. Georgescu
— Argeșeanu (min. 60 Pena), 
Turcu.

RAPID : MÂNU* - Marinescu, 
Cîrstea. I. MARIN, Bacoș — DRA- 
GHICI. TÂNASE, Ivan, PISTOL 
(min. 90 Șt. Popa) — ȚÎRA (min. 
74 Cojocaru), Manea.

A arbitrat bine R. Petrescu ; la 
linie : L. Măerean (ambii din 
Brașov) și A. Mcrroianu (Ploiești).

Cartonașe galbene : LEȚA, TA- 
NASE, BACOȘ.

La speranțe : 1—0 (0—0).
- - -
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cepta- 
ip în- 
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(pe
2—1.
OVA :
ESCU, 
’opes- 
), Iri-

Blcu

■ Mlr-

SLATINA, 8 (prin telefon). 
F.C. Olt a atacat mare parte 
din timp, dar haotic, fără ori
zont, în timp ce Rapid s-a a- 
părat cu o mare dirzenie, con
traatacând în cîteva rînduri 
foarte periculos, descumpănind 
fragila apărare a echipei loca
le. După aspectul locului, re
miza este cît se poate de echi
tabilă. feroviarii avînd și cîș- 
tigul a doi debutant! (Tănase 
Și Drăghici), ambii excelenți 
la prima lor apariție în Divi
zia A.

Primele minute nu aduc ni-

ESCU. 
tehiță, 

(min. 
. Gri- ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Pe- 
:andru 
r. Ma-
1RILA.

tiut să 
e apă- 
i ci nd 

dibil.
RAN

NUMEJIELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXTRAORDINARA

PRONOEXPRES DIN 8 MARIE 
1987

FAZA 1 : EXTRAGEREA I : 37 
6 32 17 22 30 ; EXTRAGEREA A 
n-a : 5 26 45 21 18 15.

FAZA A Il-a î EXTRAGEREA 
A m-a : 42 9 43 39 Iff 45 ; EX
TRAGEREA A IV-a : 20 18 32 6 
35 29 ; EXTRAGEREA A V-a : 22 
33 12 16 13 3 ; EXTRAGEREA A 
VI-a : 25 12 17 15 26 37 ; EXTRA

prea mult mingea Înainte și 
Cristian I va răsufla ușurat. 
Studenții bucureșteni ee apără 
grupat, fac un marcaj strict la 
Mujnai. neuitînd să declanșeze 
periculoase contraatacuri. Unul 
din acestea e concretizat in 
min. 12: Ticleanu centrează do 
pe dreapta, Burchel prelungeș
te cu capul spre CORAS, in
filtrat în careu și acesta reia 
balonul în plasă peste Iașko. 
Oaspeții joacă dezinvolt. fac 
presing și dublaj peste tot, în 
timp ce „U“, acuzînd șocul, se 
precipită și se încurcă in pro
priile ei acțiuni confuze. în 
min. 25 se produce o fază 
fierbinte în careul oaspeților, 
Ticleanu făcuse henț, dar ne
intenționat. In min. 31 $i 33 
clujenii, care alergau dună e- 
galare. ratează prin Biro II și 
Neamțu. Ultimul minut înlem
nind o ocazie rarisimă: min
gea s-a plimbat prin fața por
ții nepăzite de nimeni, Neam
țu întârziind o fracțiune de se
cundă să pună latul la... gol.

La reluare, cursa de urmări
re a ..șepcilor roșii" continuă 
cu înverșunare, însă nici acum 
jocul lor nu este clar, linia 
de mijloc este total neinspirată 
la construcție. Apărarea su
praaglomerată a bucureștenilcr 
destramă totul. Tribunele par
că îsi luaseră speranța de la

Așa s-a marcat primul gol al returului. Autorul lui : Augustin, 
cu o spectaculoasă lovitură de cap. (Fază din meciul Victoria — 
Oțelul). Foto : Aurel D. NEAGU

— abia intrat — îsi etalează 
binecunoscuta impetuozitate, 
însă ideala lui centrare este 
irosită de Iordache. Așadar 

PUNCT AL RAPIDIȘTILOR
mic deosebit. In min. 12 Minea 
sutează puternic de la 20 m, 
dar Mânu este la post. Peste 
trei minute, portarul rapidist 
iese in afara careului și îl de
posedează salvator pe Turcu. 
Același Turcu, angajat cu c 
minge în adîncime (min. 16), 
pătrunde în careu și Mânu ii 
prinde de DÎcioare, fault clar 
și penaltyul este transformat 
de EFTIMIE. Primul contra
atac al oaspeților avea să se 
soldeze cu înscrierea golului e- 
galizator: un excelent dublu 
„un-doi" între Drăghici și 
PISTOL face șah-mat apăra
rea gazdelor și ultimul înscrie 
pe sub Ciurea. Peste patru mi
nute, feroviarii sînt la un pas 
de a puncta din nou. dar Ivan 
lovește defectuos balonul, în 
urma foarte bunei centrări a 
lui Manea. In min. 36. un nou 
contraatac rapidist este irosit 
de Pistol. în situație de 2 con
tra 1. Mare ratare a echipei 
F.C. Olt In min. 37. prin D. 
Petrescu, care, pătruns singur 
in careu, nu-1 poate învinge 
pe Mânu. In min. 41. o cen
trare ideală a lui Pistol este 
ratată de Tîră de la numai 6 
m. Si. în ultimul minut* al re
prizei. Manea, luftează dintr-o 
poziție favorabilă.

La reluare, F.C. Olt atacă 
necontenit, dar. așa cum spu
neam. nu găsește calea spre 
gol. astfel că situațiile de 
poartă sînt extrem de rare. Pe 
fondul acestei dominări terito

GEREA A vn-a : 37 42 7 12 44 18 ; 
EXTRAGEREA A VUI-a : 2 41 21 
11 1 4; EXTRAGEREA A IX-a; 
4 11 15 7 23 5.

FAZA A III-a : EXTRAGEREA 
A X-a : 3 39 23 1 16 33.

FOND DE CIȘTIGURI (PROVI
ZORIU) : 3.400.045 iei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 MARTIE 1987

1. »U“ Cluj-Napoca — Sportul 
Studențesc X ; 2. F.C. Olt — Ra-

„U“ CLUJ-NAPOCA 1 (0)
SP. STUDENȚESC 1 (1)

Stadion Municipal ; teren în
ghețat ; timp friguros ; specta
tori — circa 10 000. Șuturi : 12—3 
(ipe poartă : 6—4). Cornere : 10—0. 
Au marcat : BIRO II (min. 78), 
respectiv CORAȘ (min. 12).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Iașko — 
Meszaroș, Neamțu Ciocan, DO- 
BROTA — Bucur, Poplcu (min. 
70 Boeru), SABĂU, Mujnai — 
Clmpeanu n, BIRO n.

SPORTUL STUDENȚESC: CRIS
TIAN I — M. Marian, lorgulescu 
(min. 79 Pană), Cazan, MUNTEA- 
NU n — TICLEANU. Crlstea, Bo- 
zeșan I, Terheș — CORAȘ, Bur
chel (min. 69 Șerbănică).

A arbitrat în general bine Ad. 
Porumboiu ; la linie : Al. Renghel 
(ambii din Vaslui) șl O. Ștreng 
(Oradea).

La speranțe : 2—2 (2—1).
• i

egalare. Totuși ea se va pro
duce în min. 68 la o prelungi
tă acțiune pe partea dreaptă, 
finalizată printr-un gol spec
taculos realizat de BIRO II, 
cel mai activ atacant al echi
pei locale. Așa s-a scris isto
ria acestui joc foarte disputat, 
lipsit însă de valențe tehnice 
și spectaculare. 1—1. ca si în 
campionatul trecut...

Stelion TRANDAFIRESCU

debut de bun augur al echipei 
Victoria ce noul său stadion.

Adrian VASILESCU

riale. conjugate cu ignorarea 
fazei de apărare, giuleștenil 
scapă din nou spre poarta gaz
delor. dar Ciurea (min. 60 și 
67) plonjează salvator la pi
cioarele lui Tîră, respectiv 
Ivan. Final de partidă de-a 
dreptul dramatic. în care toți 
cei 20 de jucători de cimp se 
află în suprafața de pedeapsă 
rapidistă. dar Mânu este im
batabil. apărînd cu succes ba
loanele expediate de Pena 
(min. 85), Ad. Georgescu (min. 
87) si Eftimie (min. 90).

Gheorghe NERTEA

DOUĂ ECHIPE...
RM. VlLCEA. 8 (prin tele

fon). Meci fără puncte de re
per. căci cele două echipe. în
grijorate de clasarea lor mo
destă, și-au renovat masiv lo
turile de jucători. apărînd. 
acum, la retur. în formule 
inedite: Chimia cu 6 jucători 
noi (Savu, Voicilă. Toma, So- 
rohaji. Cri șan. Popescu). Fla
căra cu nu mai puțin de 8 (în 
afara lui S. Preda, Nistor și 
D. Sava. singurii menținuți), 
împrospătarea Flacărei, vizibi
lă: ea a desfășurat un joc e- 
chilibrat, matur, bine structu
rat tactic, cu apărare aglome
rată (Ene, libero, S. Preda în 
linia fundașilor. Beldie pendu- 
lînd permanent în fața lor).

oid București X ; 3. Steaua Bucu
rești — F.C. Argeș 1 ; 4. A tal an ta
— Napoli 2 ; 5. Avellino — Vero
na X ; 6. Fiorentina — Como 2 ; 
7. Juventus — As co li X ; 8. Milan
— Em poli 1; 9. Roma — Torino 1;
10. Sampdoria — Internazionale 1;
11. Udinese — Brescia 1 ; 12. Bo
logna — Lazio 1 ; 13. Lanerossi — 
Tries tina X.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI Î
1.714.874 LEI.

CU NUMAI DOUĂ ȘUTURI...
BACAU, 8 (prin telefon). 

Jiul a reușit să producă sur
priza etapei învingînd la limi
tă pe Sport Club Bacău. Deși 
localnicii au dominat perioa
de îndelungate, mai ales în 
repriza secundă, la sfîrșitul 
partidei au ieșit de pe teren 
cu capetele plecate. Cum a re
ușit formația din Petroșani să 
termine învingătoare ?

începutul meciului a fost e- 
chilibrat. Treptat, treptat, 
gazdele au preluat inițiativa 
șl s-au apropiat de poar
ta lui Boitor fără însă sâ-i 
producă emoții. Spre dezamă
girea suporterilor formației 
locale, Jiul a deschis scorul 
în min. 16 : Băluță, de la mij
locul terenului, a trimis o 
minge spre careul advers, 
LASCONI și fundașii centrali 
băcăuani au sprintat, dar îna
intașul petroșenean s-a dove
dit mai rapid, a ajuns balo
nul pe care l-a expediat în 
plasă pe lingă portarul Arvin- 
te, ieșit în întîmpinarea lui : 
0—1. N-a trecut nici un minut 
și apărarea Jiului a avut mari 
emoții, Scînteie șutind din a- 
propiere în bară !

După pauză jocul a avut, 
în marea majoritate a timpu
lui, un sens unic, spre poarta 
Jiului. Oaspeții au aglomerat 
spațiul din apropierea careu
lui de 16 m, respingînd sau 
fragmentînd prin fault multe 
dintre acțiunile ofensive ale 
echipei locale. In asemenea 
condiții spațiile spre poarta 
lui Boitor s-au micșorat, dar 
înaintașii Sport Club Bacăului 
au reușit totuși să creeze cî
teva faze periculoase. Așa 
s-a întîmplat în min. 64 cîrid 
Tismănaru a reluat pe lîngă

REMIZELE ALBE ALE PLOIEȘTEhOLOR
PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). 

Era secunda 15 a meciului cînd 
Petrolul a obținut primul său 
corner. Se prefața, de fapt, fi
zionomia acestei partide. Plo- 
ieștenii au evoluat cu aceeași 
dorință șl dăruire, pe care le 
cunoșteam, dar, iată, părăsesc 
terenul nemulțumiți pentru că, 
în ciuda unei dominări cum 
rar se vede, și-au înscris 
o nouă remiză albă în 
palmaresul lor. Cifrele din 
caseta tehnică spun totul. Cor- 
vinul, echipă echilibrată în toa
te compartimentele, a pus_ în 
acest joc accentul pe apărare 
mobilizindu-și în acest sens în
tregul efectiv. L-a lăsat în fa
ță doar pe Gabor, în bună dis
poziție, dar de unul singur nu 
a putut face prea mult, deși 
încerca să-și tragă echipa după 
el. Doar în min. 9 hunedorenii 
au realizat o fază mai pericu
loasă pentru ca, în rest, jocul 
să se desfășoare cel mai mult 
în terenul oaspeților. în minu
tul 13, la un corner executat de 
Mocanuț puternic, cu efect, Io- 
niță a boxat cu dificultate. In 
min. 28 din nou corner (Moca- 
nu), Grigorfi a prelungit cu ca
pul, dar Ion Gușe și Ene au șu
tat pe lîngă balon doar la Un 
metru de poartă. In min. 33 
fundașul Pitulice a plecat în 
atac, a șutat fantastic de la 25 
de metri' balonul a lovit „trans
versala", a sărit în pămînt, a 
revenit în teren, de unde un a- 
părător hunedorean l-a degajat. 
Și șirul ocaziilor a continuat în 

NOI, SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
cu „mijloc" mobil șl cu D. Sa
va pregătit să se infiltreze 
prin cea mai mică fisură din 
careul advers. Replica oaspeți^ 
lor a dat roade trei sferturi 
din meci, ofensiva gazdelor fi
ind anihilată in pragul careu
lui morenar. în duda eforturi
lor generale și a gamei largi 
de exprimare în atac (pătrun
deri individuale pe extremă 
ale lui CriȘan. „un-doi“-uri C. 
Gheorghe-Popescu, șuturi de 
la distanță ale lui Voicilă, a- 
pariții surpriză ale lui Toma), 
Chimia se vedea blocată pe 
toate culoarele de acces.

Se părea că partida se 'n- 
dreaptă spre un final neutru, 
cînd. în min. 65, o fază aglo
merată în careul oaspeților se 
termină cu gol: un luft rămas 
anonim în învălmășeala creată, 
este continuat eu o „bară" a 
lui Toma, mingea revine la 
CRIȘAN, care înscrie din apro
piere. Moment psihologic, tra
tat de ambele echipe cu o re- 
vitalizare a prestației lor: Chi
mia își limpezește jocul. Cri- 
san si Toma. nu numai anga
jați total, dar si perfect ludzi, 
își angrenează coechipierii in 
atacuri tăioase. Flacăra renun
ță la orice prudentă și se a- 
runcă în careul din față. Me
ciul cîȘtigă în spectaculozitate,

S. C. BACĂU 0
JIUL 1 (1)

Stadion ,,23 August" ; teren 
tare ; timp noros, ger ; spectatori
— circa 3 00C. Șuturi : 17—7 (pe 
poartă : 10—2). Cornere : 9—0. A 
marcat LASCONI (min. 16).

SPORT CLUB BACĂU : Arvin- 
te — Andrieș, C. Solomon, Arie
ni, Vlscreanu — IVANOV, Tismă
naru. Penoff (min. 46 Borcea) — 
Șoiman, Scînteie, ANDRONIC.

JIUL PETROȘANI : Boitor — 
Dianu, Sedecaru. V. POPA, Stana
— Mulțescu, CRISTEA, Timofte — 
BĂLUȚĂ. Vancea (min. 51 Nea- 
gu), LASCONI (min. 82 B. Po
pescu) .

A arbitrat bine M. Neșu (Ora
dea) ; la linie : I. Coț (Ploiești) 
și I. Niculițov (Focșani).

Cartonașe galbene : STANA, 
ARTENI ' SEDECARU.

La sp-'nțe : 0—2 (0—0).

poartă centrarea lui Șoiman ; 
în min. 70 — Artenie, „cap", 
tot pe lîngă poartă. Un minut 
înainte de fluierul final, la o 
învălmășeală în careul Jiului 
o fază fierbinte : Tismănaru a 
șutat, portarul Boitor a sărit, 
a respins balonul, s-a ciocnit 
de un jucător localnic, a că
zut, iar Ivanov a reluat în 
plasă. Arbitrul, fiind în apro
pierea fazei, a apreciat fault 
la portar și nu a validat go
lul. Deci, o muncită victorie 
a Jiului care, după înscrierea 
golului, s-a bătut cu multă 
ambiție pentru păstrarea re
zultatului. In final a reușit 
acest lucru datorită marelui 
efort depus, dar și pripelii 
de care au dat dovadă înain
tașii formației gazdă în si
tuațiile de finalizare.

Pompilliu VINTILĂ

PETROLUL 0
CORVINUL 0

Stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp noros ; spectatori — circa 
10 000. Șuturi : 15—2 (pe poartă : 
5—0). Cornere : 13—1.

PETROLUL : Liliac — PANCU, 
Pitulice, ȘTEFAN, P. Gușe — 
Mocanii, Manea (min. 46 I. Solo
mon) . HINCU, O. GRIGORE — Cr. 
Ene (min. 63 Catinca), I. Gușe.

CORVINUL : Ioniță — Bardac, 
MĂRGINEAN, Dubinciuc. Tirno- 
veanu — Petcu, Nicșa, KLEIN — 
Suciu (min. 77 Strofa), GABOR, 
Bozga (min. 39 Văetuș).

A arbitrat, în general bine, I. 
Igna ; la linie : I. Ferenczi (am
bii din Timișoara) și șt. Rotă- 
rescu (Iași).

La speranțe : 1—0 (0—0).
•

min. 42 cînd Ion Gușe de la 4 
m, a trimis cu capul direct în 
brațele portarului. în min. 43, 
Manea, harnic si în bună dis
poziție la debutul lui, â fost 
accidentat și Petrolul a termi
nat repriza în 10 oameni.

După pauză, dominarea plo- 
leștenilor a fost parcă și mai 
categorică, dar, paradoxal, ma
rile ocazii n-au mai venit. Ene 
negăsind drumul spre golul me
ritat. Mai mult, în minutul 77, 
Corvinul a adus un fundaș în 
plus (Stroia, în locul lui Suciu) 
și „reduta" a rezistat. O dată 
s-a clătinat, în min. 89, cînd 
Mărginean a trimis în corner, 
salvînd din fața porții. •

Constantin ALEXE

CHIMIA 1 (0}
FLACĂRA 0

Stadion „1 Mai“ ; teren bun ;
timp însorit ; spectatori — circa
10 000. Șuturi : 11—6 (pe poartă : 
3—2). Cornere : 5—6. A marcat : 
CRIȘAN (min. 65).

CHIMIA : V. Preda — Teleș- 
pan, Savu, M. Preda, Gaiță (min. 
75 Lazăr) — Voicilă, TOMA, So- 
rohan — CRIȘAN. C. GHEORGHE, 
Popescu (min. 46 Carabageac). ■

FLACĂRA : Zlotea — Mânu,
Pîrvu (min. 40 C. Pană), ENE, 
Nistor — S. Preda, Beldie, Drag- 
nea — Lala (min. 67 Stoiciu), D. 
SAVA, Tirchineci.

A arbitrat foarte bine M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca) ; la linie : C. 
Gheorghe (Suceava) și C. Po
povic! (Cîmpia Turzii).

Cartonașe galbene : M. PREDA, 
TOMA.

La speranțe : 1—1 (0—1).
• ■ 

„tribunele", conectate la tensi
unea din teren, termină parti
da cu ochii pe‘ceas; spre sa
tisfacția lor nimic nu se mai 
întîmplă, nici măcar Ia cele 
două incursiuni din min. 75 si 
77 ale lui Tirchineci si Drag- 
nea. cînd portarul V. Preda a 
respins in extremis.

O partidă sub semnul echili
brului. potențată de miza ei
deosebită.

ton CUPEN



e

în Cupa Dunării și Cupa Panonia

HALTEROFILII NOȘTRI
PE LOCURI

8 (prin telex), 
se desfășoară

budapesta, 
In aceste zile 
în capitala Ungariei două con
cursuri internaționale la l.-l 
tere: Cupa Dunării si 
Panonia, la care au luat 
tul și sportivi români.

în ziua-a doua a întreceri
lor, Nicu Vlad și Andor Szany 
(Ungaria) au terminat la ega
litate la cat. 100 kg, ambii ' 
talizînd cîte 412,5 
smuls, Vlad a ridicat 
iar Szany 182,5 kg. 
runcat, Vlăd a reușit 
iar adversarul 
Astfel, ambii 
primul loc, 
trecerile.

Și Andrei Socaci a avut 
prestație bună la cat. 75 
ocupînd poziția a doua în am
bele concursuri și realizînd 345 
kg (155 ; 190), după recordma
nul și campionul mondial A- 
leksander Varbanov (Bulgaria) 
care a totalizat 352,5 kg (152,5 ; 
200). După cum se vede, Socaci 
l-a învins pe Varbanov la 
smuls !

Tot pe locul secund s-a si
tuat, la Cupa Dunării, foarte 
tînărul Adrian Jigău (16 ani I), 
la cat. 52 kg, cu rezultatul de
187.5 kg (80 ; 107,5).

O luptă pasionantă s-a dat 
la cat. 82,5 kg. Constantin Ur- 
daș a ocupat locul al treilea 
cu 360 kg (160 ; 200) în ambele 
întreceri. Pe primele două »-au 
clasat Barsi (Ungaria) 367,5 
urmat de Stoicikpv (Bulgaria)
362.5 kg.

hal- 
CuP» 
star-

kg.
190 
La

222,5
230său

s-au clasat 
în amîndouă

to- 
La 
kg 
a- 

kg- 
kg.
pe 
în-

O 
kg.

FRUNTAȘE
La categoria 90 kg. 

Șuteu a ocupat poziția 
în Cupa Dunării și a 
în Cupa Panonia. cu 
(150 ; 180). Pe primele 
Teodosiev 
Buda 
După 
tn prima zi -----
tul țării noastre. A. Czanka a 
ocupat locul 
kg. în ambele competiții
282.5 kg (125 ; 157,5).

în concursul internațional 
de la Lvov (U.R.S.S.). Vasile 
Groapă s-a clasat al treilea 
Ia cat. 110 kg cu rezultatul de 
345 kg (150 ; 195). La categoria 
+ 110 kg, Leonid Taranenko 
(U.R.S.S.) a obținut un nou 
record mondial la total cu
467.5 kg (205 kg ; 265,5 kg).

Daniel 
a. treia 
cincea 

330 kg 
locuri : 

(Bulgaria 375 kg. 
(Ungaria) 357.5 kg. 
cum am anunțat, 

prima zi reprezentan-

întîi la cat. 60
cu

SURPRIZĂ LA KAY BISCAYHE
Kay Biscayne. După ce a 

reușit o neașteptată victorie 
asupra Martine! Navratilova, 
principala favorită a turneu
lui, tînăra tenismană vest-ger- 
mană Steffi Graf și-a înscris 
în palmares un nou succes de 
prestigiu. Ea a întrecut-o, în 
finala comDetiției. pe Chris 
Evert-Lloyd cu 6—1, 6—2 I! în 
semifinalele turneului mascu
lin: Lendl — Connors 3—6, 
7—6, 7—6. 6—3, Mecir — Noah 
7—5 5—1, abandon.

6 VICTORII ROMANEȘTI
și locul 1 in clasamentul pe națiuni

LA CROSUL PĂCII TARILOR DIN BALCANI
Ca și în anii preoedenți, re

prezentanții noștri au dominat 
Crosul Păcii Țărilor din Bal
cani, a cărui ediție 1987 s-a 
desfășurat ieri, în localitatea 
greacă Meteora, pe un timp 
friguros (—8 grade la ora star, 
ținui) și pe un teren desfun
dat. Cîștigînd 6 medalii de aur 
(din 10 posibile), 3 de argint și 
2 de bronz, alergătorii români 
au ocupat detașat locul 1 in 
clasamentul pe națiuni, devan- 
sînd selecționatele Bulgariei 
(locul II : 2—2—0), Turciei (lo
cul III : 2—1—1), Greciei, Iugo
slaviei și Albaniei.

Cursa care ne interesa cel 
mai mult, în perspectiva ..mon
dialelor" de la Varșovia (22 
martie), cea a senioarelor, a 
fost tot timpul la discreția fe
telor noastre, care (pe 4 000 m) 
s-au clasat pe primele 3 locuri 
la individual (1. ~
13:20,94, 2. “
13:35,62, 3. „viuu
și, firește, în întrecerea pe e- 
chipe, în 
maximum de punctaj, 6 p 1 O 
victorie clară, cu Paula Ivan 
tn mare formă, care se cere 
confirmată peste două săptă- 
mlni, la C.M. din Polonia,

Sucoese românești la fel de 
nete și în probele de junioare

Paula Ivan
Mariana Stănescu 

Iulia Beșliu 13:42,80)

care au înregistrat

CAMPIONATELE MONDIALE DE ATLETISM ÎN SALĂ
(Urmare din pag. 1)

In primele două zile de con
curs adică vineri și sîmbătă a 

avut o prestație onorabilă aceeași 
valoroasă alergătoare care este 
Maricica Puică, medaliată cu 
bronz în cursa de 3 000 m. E- 
vident. am fi dorit-o cîstigă- 
toare. ca în atîtea alte compe
tiții. ea a luptat din răsputeri 
pentru aceasta, dar în ultimul 
tur a fost întrecută de cele 
două reprezentante ale Uniu
nii Sovietioe. tînăra Tatiana 
Samolenko (8:36,00 în ’86. în 
aer liber) si Olga Bondarenko, 
care nu este alta decât cam
pioana europeană din vara
nului trecut Ia Stuttgart, pri
ma performeră 
8:33,99. Si.

înâl- 
<2,40

ții recordmeni mondiali la 
time Carlo Traenhardt 
m) și Partik Sioberg (2,41 m) 
care n-au avut loc printre 
primii... șase !!

Xa;ă rezultatele înregistrate în 
primele două zile :

FEMEI : 
Dreclisler 
mondial, 
22,66, 3.
Jamaica) 
(S.U.A.) 
(Nigeria) 
(Canada)

200 m : 1. Helke
(R.D.G.) 22,27 — rec.

2. Marelene Ottey-Page 
Grace
23,21,
23.55,
23.56,
23,77 ;

a-

.. din 1986. cu 
să nu uităm nici 

amănuntul că Maricica noastră 
se îndreaotă. totuși sure 37 ani. 
ceea ce. oricum imuune o con
siderație ne care o merită din 
plin. Pe locul cinci, la egalitate 
cu elvețianul Roland Dalhau- 
ser. la săritura în înălțime, o- 
norant. s-a clasat Sorin Matei 
cu 2.32 m rezultat cu care 
egalează recordul national, 
același loc cinci s-a clasat, 
lungime, și Vali Ionescu

îsi 
Pe 
Ia 
cu 

6.62 m. «în finala cursei femi
nine de 800 m s-a- aflat și 
tinăra Maria Pintea. Califica
rea în această fază a întrecerii 
o apreciem desigur ca un suc
ces dar Pintea a concurat to
tuși deștul de slab si nutin 
inspirata tactic, pierzînd aproa
pe din plecare contactul cu 
grupul fruntaș. Ea s-a clasat a 
șaptea (2:04,23).

Recorduri mondiale, realmen 
te de o foarte bună valoare, 
au înregistrat canadianul Ben 
Johnson în finală la 60 m. cu 
6.41. sovieticul Mihail Senilov. 
neașteptatul învingător b 5 km 
marș, CU 18:27,79, Heikc Drech
sler (R. D. Germană) cîștîgă- 
toare netă la 200 m cu 22,27 

Krișton (U.R.S.S.) 
km marș. în afara 
alte performante 

la un bun nivel.

Si Olga 
12:05,49 la 3 
acestora si 
s-au situat .............................
fiind chiar în anronierea re
cordurilor mondiale de sală, 
eunj ?>■. fi c.ele de Ia greutate 
și înălțime barbați.

Deși . unii dintre favorit! 
si-au îmnlinit asDiratiile sl au 
confirmat sansele cu care fu
seseră acreditați de snecialisti 
nu puține au fost totuși... sur
prizele. Astfel campioana eu
ropeană si recordmana mondia
lă Iordanka Doflkova a fost în
trecută la 60 mg, ce-i drept 
de camnioana europeană de 
sală. *86, Cornelia Oschkenat: 
campionul si recordmanul con
tinental al săriturii în lungime 
Robert Emmfem nici măcar n-a 
urcat pe podium, ca și reren-

Jackson (ambele 
4. Alice Jackson

5. Mary Onyali 
6. Angela Phipps 

^auaua/ âo, i < , 800 m : 1. Chris
tine Wachtel (R.D.G.) 2:01,32, 
Gabriela Sedlakova (Cehoslova
cia) 2:01,85, 3. Liubov Kiriukina 
(U.R.S.S.) 2:01,98, 4. Slobodanka
Colovici (Iugoslavia) 2:02,33, 5.
Janet Bell (M. Brit.) 2:02,96, 6. 
Josette Clark (S.U.A.) 2:03,92 ;
3 000 m : 1. Tatiana Samolenko
8:46,52, 2. Olga Bondarenko (am
bele U.R.S.S.) 8:47,08. 3. Maricica 
Puică (România) 8:47,92, 4fc Krish
na Wood (Australia) 8:48,38, 5.
Yvonne Murray (M. Brit.) 8:48,43, 
6. Lynn Williams . (Canada) 
8:50,80 ; 60 mg ; 1. Cornelia Osch
kenat (R.D.G.) 
Donkova 7,85, 
ceva (ambele 
Ritta Heggli 
Marjan Olijslager (Olanda) 
6. Lesley Ann Skeete (M. Brit.) 
8,18 ; lungime z 1. Heike Drechs
ler 7,10 m, 2. Helga Radtke (am
bele R.D.G.) 6,94 m, 3. Elena
Belevskaia 6,76 m, 4. Galina Cis- 
tiakova (ambele U.R.S.S.) 6,66 m.
5. Vali Ionescu (România) 6.62,
6. Agata Kaczmarek (Polonia)
6,43 m ; greutate : 1. Natalia Li- 
sovskaia (U.R.S.S.) 20,52 m, 2.
Ilona Brlssenick (R.D.G.) 20,28 m, 
3. Claudia Losch (R.F.G.) 20,14
m, 4. Heidi Krieger (R.D.G.) 20,00 
m, 5. Natalia Ahrimenko (U.R.S.S.) 
19,32 m, 6. Ramona Pagel (S.U.A.) 
19,25 ; 3 km marș : 1. Olga Kriș- 
top (UJt.S.S.) 12:05,49 — record 
mondial, 2. Giuliana Salce (Ita
lia) 12:36,76, 3. Ann Peel (Cana
da) 112:38,97 ; bArbați : 60 mg: 
1. Ben Johnson (Canada) 6,41 
— rec. mondial, 2. L. McRae 6,50, 
3. D. Whlterspoon (ambii S.U.A.) 
6,54, 4. F. Pavonl 6,59, 5. A.
Ullo (ambii Italia) 6,64 6. R. Des-

- • ■ ■ i.
2. 
3. 
I. 

P.
6. 

47J1 ;
O’Sullivan

Abascal 
Kulker 
Spivey

2.

7,82, 2. Iordanka
3. Ginka Zagor- 

Bulgaria) 7,99, 4. 
(Elveția) 8,11, 5.

8,12,

ruelles (Belgia) 6.67 : 400 m : 
Antonio McKay' (S.U.A.) 45.98, 
R. Hernandez (Cuba) 46,09, 
M. Franks (S.U.A.) 46.19, 
Morris (Trinidad) 46.57, 
Harmsworth (M. Brit.) 46.59. 
A. Vlsserman 
1 500 ms 1. : 
(Irlanda) 3:39,i 
(Spania) 3:39.1 
(Olanda) 3:39, 
(S.U.A.) 3:39.65
(Austral.) 3:39.77. 6.
(Kenla) 3:40.82 ; 
Igor Paklln 2.38 m. 
delenko (amb’l U.R.S.S.) 2 an m.
3. J. Zvara (Cehoslovacia) 2.54 m.
4. J. Sotomalor (Cuba) ■>9*> m.
5. S. Matei (România) al P 
hauser

i (Olanda) 
Marcus 
,04, 2.
13, 3.
',51, 4.

5.

4.
5.

J.
H. 
J.

M. Hillarrof
D. Camnbell 
înălțime : 1

2. G. Ave-

PE GHEAIm
Șl PE ZĂPADĂ

me : 1.
8.23 m,
8.01 m.
8.01 m,
8.00 m,
m, 6.
m ; en

T>->1 .

/CS.TT 5 ț
P. AmOfHI

G. EVâr»c*Alî<;H fT+nHqĂ
R. Emnrtan ftt « '

5, B. Cooner tt a \ n1 
L. Szalma fTTn'»arT«n 7 
•eutate : 1. rnf 'r';~—

(Elveția) ? 3’ m • 
Larry TVTvrî oirs < 
2.

3.
4.

Maricica Puică
mann (R.D.G.) 22,24 m. 2. Giint- 
hoer (Elveția) 21,61 m, 3. S. 
Smirnov (U.R.S.S.) 20,67 m. 4. 
G. Tafralis (S.U.A.) 20,26 m, 5. 

Gelhausen (R.F.G.) 19,80 m,
R. Backers (S.U.A.) 20,02 m ;

5 km marș : 1. Mihall Șenilov
(U.R.S.S.) 18:27,79 — rec. mon
dial, 2. J. Prlblinec (Cehoslova
cia) 18:27,80, 3. Ernesto Canto
(Mexic) 18:38,71, 4. R. Mrazek
(Cehoslovacia) 18:47,95, 5.
Smith (Australia) 18:52,20, 6. 
Urbanik (Ungaria) 19:06.19

u.
6.

D. 
S.

„10NALIU “
FEMININ DE ȘA îi
BUDAPESTA 

In runda a 13-a 
feminin de șah de la Balatonfold- 
var, Gabriela Olărașu a cîștlgat 
la Baumstark, Szmaclnska a pier
dut la Erenska, Anghelova a în
vins-o pe Porubskl, iar partidele 
Mureșan — Jicman, Madl — Ve- 
roezi, Savova — Grosz, Ivanka — 
Klimova s-au încheiat remiză.

(Agerpres). —
a turneului zonal

(2 000 m) și tineret (8 000 m). 
tn prima, Dorina Calenic și-a 
adjudecat titlul în 6:0146, in- 
tnecînd-o pe ultima porțiune a 
traseului pe Doina Homneac, 
medalie de argint cu 6:01,56. 
Cum Nuța Olaru a terminat 
a patra (după iugoslava Sne- 
zana Fajkici), formația Româ
niei a obțiriut, fără probleme, 
locul 1 pe echipe, cu 7 p. A- 
ceeași situație a fost consem
nată și la tineret : la indivi
dual, locul I Ilie Elena 
(23:54,08), locul 2 Valentin Co- 
roja (23:56,75) și locul 1 pe e- 
chipe, punctînd și Ștefanei 
Tlpu (6) și Iaoob Costea (7).

Din păcate, cursele junorilor 
și seniorilor nu ne-au adus sa
tisfacțiile scontate. Doar Nico- 
lae Dărăban a Intrat 
sia unei medalii de 
juniori (18:03,47 pe 
proba revenind, în 
turcului Dogan, urmat de com
patriotul său Demlrel (17:59,61), 
Turcia cîștigînd pe echipe. La 
seniori (12 000 m), Eugen Enă- 
chioiu s-a clasat abia pe pozi
ția a 7-a (36:18,53), primele
locuri fiind cucerite de bulgarii 
Ignatov (35:42,56) și, respectiv, 
Stoianov (35:55,34). Pe echipe : 
1. Bulgaria, 2. Grecia, 3. Iugo
slavia, 4. România, 6eniorii 
noștri comportîndu-se mult sub 
posibilități.

în rezumat, In pofida rezul
tatelor slabe de la juniori și 
seniori, participarea alergăto
rilor români la ediția 1987 a 
Crosului Păciii Țărilor din Bal- 
cant trebuie apreciată, repetăm, 
ca remarcabilă. Cele 6 izbînzi 
vorbesc de la sine, iar cea din 
pfoba de senioare, prin manie
ra categorică 
realizată, cu 
se recomandă 
să“ înaintea 
șovia.

MIHAELA FERA, COMPORTARE 
BUNĂ LA „CONCURSUL 

PRIETENIA"

în pose- 
bronz la 
6 000 m), 

17:40,65,

în care a fost 
punctaj maxim, 
ca o „țintă atin- 
C.M. de la Var-

Zilele trecute s-a desfășurat în 
Cehoslovacia „Concursul priete
nia*, la schi alpin. La Întrecere 
au fost prezente speranțele aces
tei ramuri sportive din țările so
cialiste. Din delegația noastră au 
făcut parte Mihaela Fera, Claudia 
Postolache,>Doris Bomfert, Sola
na Văleanu și Iudit Gorog.

într-o companie selectă, de au
tentice talente, tînăra noastră 
schioară Mihaela Fera a avut o 
comportare excelentă reușind să 
se claseze pe locul secund în 
cursele de slalom și slalom uriaș. 
Ea a fost întrecută în proba de 
slalom cu doar... 3 sutimi de se-

1. 
•3,54, 
93.57, 

(Ceho- 
(Ro- 
: 1.
Mi-

cundă. REZULTATE, slalom ; 
Alina Parechina (U.R.S.S.)
2. Mihaela Fera (România)
3. Zulia Kormanakova 
slovacia)... 15. Iudit Gorog 
mânia) 99,26 ; slalom uriaș : 
Zulia Kormanakova 80,35, 2. 1 
haela Fera 81,62, 3. Natalia Pal- 
chilova (U.R.S.S.) 81,99... 22. Doris 
Bomfert (România) 06,72.

O Concursurile contînd pentru 
„Cupa Mondială” la schi alpin ce 
urmau să se desfășoare în Cana
da, la Aspen și Mount Allen 
locurile unde au fost prevăzute 
pistele pentru Întrecerile o’lmpice 
de anul viitor, au "ist anulate 
din cauza condițiilor atmosferice. 
Aflate ta apropiere de Calgary, 
pistele stat lipsite de 
temperatura urctnd pînă 
16 grade

zăpadă, 
la plus

• Proba masculină de 
din cadrul concursului Internațio
nal de schl-fond de la Rogla 
(Iugoslavia) a fost cîștigată de 
austriacul Andre Blatter, cu tim
pul de 40:31,8, urmat de italianul 
Aldo Farmer — 41:02 și 
Jorg Capol

In proba 
primul loc 
Glanzmann

— 41:18,6. 
feminină de 
s-a clasat 
(Elveția) —

15 km

elvețianul

5 km, pe
Elizabeth 
31:39,2-

CAMPIONATE, ALTE MECIURI, ȘTIRI
® In Italia, după etapa a 21-a, 

Napoli se distanțează. Iată re
zultatele : Atalanta — Napoli
0—1, Avellino — Verona It—1, 
Florentina — Como 1—2, Juven
tus — Ascoll 2—2, Milan — Em- 
poli 1—0, Roma — Torino 1—0. 
Sampdoria — Inter 3—1, 
nese — Brescia 1—0. 
ment : Napoli 33 p, 
Juventus, Roma 
cîte 28 p.
• In Anglia ș-a desfășurat o

nouă etapă, în " ‘
gazdă au obținut, tn mare majo
ritate, victorii, 
doar un scor egal : Norwich — 
Wimbledon 0—0. Rezultate: Charl
ton — West Ham 2—1, Chelsea — 
Arsenal 1—0, Coventry — Shef
field Wednesday 1—0, Liverpool — 
Luton Town 2—0, Manchester 
United — Manchester City 
Newcastle — Aston Villa 
Nottingham Forest — Oxford 
Southampton 
Tottenham — 
In clasament 
cu 58 p (din 
de Everton 55 
54 p (29 j).
• Unele surprize tn Seoția : 

Dundee United n-a putut trece, 
pe teren propriu, de Clydebank 
(1—1), iar F.C. Dundee a cîștlgat. 
în deplasare, (2—1) cu St, Mirren. 
Alte rezultate : Celtic — Mother- 
well 3—1, Falkirk — Glasgow Ran
gers 1—2, Hamilton — Hearts 0—1. 
Hibernian — Aberdeen 1—1. Si
tuația to fruntea clasamentului

și

Udi- 
în clasa- 

urmată de 
Milan cu

care echipele
înregistrîndu-se

2—0.
2—1, 
2—0.
4—0, 
1—0.

— Leicester 
Q. P. Rangers 
conduce Liverpool
30 jocuri), urmată 
p (20 j) șl Arsenal

s-a complioat : trei echipe stat 
acum în luptă pentru cucerirea 
titlului. Conduce Glasgow Ran
gers cu 52 p (34 de jocuri), urma
tă de Celtic cu același număr de 
puncte (dar din 35 de meciuri) șl 
Dundee United cu 50 p (33 j).

9 In K. F. Germania au avut 
loc meciurile din sferturile de fi
nală ale Cupei. S-au Înregistrat 
cîteva surprize, tatre care înfrîn- 
gerea suferită de Eintracht 
Frankfurt din partea formației 
din liga secundă Kickers Stut
tgart (1—3). ea șl scorul... de polo 
realizat de Borussia Monchenglad- 
bach în fața lui Bayer Uerdingen: 
9—2, Hamburger S.V. a realizat o 
victorie dificilă (gol Înscris în ul
timul minut) îrț fața formației 
din liga a doua Darmstadt. Scor: 
1—0 pentru Hamburger S.V. (tn de
plasare). Fortuna Dusseldorf s-a 
Impus greu ta fața echipei din 
eșalonul secund, Karlsruhe : 1—0. 
In meci restant : Bayer Leverku
sen — Borussia Dortmund 3—2, 
tar In joc avans : Schalke — F.C. 
Numbers 2—4.
• La Havana, ta meci amical, 

echipa reprezentativă a Cubei a 
Întrecut cu 2—1 (0—0) selecționata 
olimpică a Ecuadorului.
• Fotbalistul portughez Manue! 

Bento, portarul formației Benfica 
Lisabona, a anunțat că va reveni 
pe terenul de joc, fiind complet" 
vindecat după accidentarea sufe
rită ta timpul turneului final al 
Campionatului Mondial din Me
xic, de anul trecut.

DINAMO SI CRISUL, LA EGALITATE
(Urmare din pag 1}

TURNEUL CELOR

campioana „en titre*. Crișul 
Oradea. Așteptată cu mare in
teres, partida nu s-a ridicat la 
nivelul scontat. Am urmărit un 
joc fragmentat, lipsit de spec
taculozitate. Dinamoviștii. mai 
calmi și mai deciși, cu Hagiu 
în zi bună, au condus cu 3—1 
(min. 6,29) și 6—4 (min. 15.59), 
dar o... pasă la adversar și do
uă lovituri de la 4 m i-au adus 
pe orădeni pentru prima și ul
tima oară în avanta; : 7—6 (min. 
20.53). De aici înainte se merge

„cap la cap“ pînă la egalul din 
final. Au înscris : Hagiu 6, S. 
Popescu 3, E. Ionescu, Răduca- 
nu (D), Gordan 5, Fejer 2, Cos- 
trăș 2, Illes și Raț (C). Arbitri : 
V. Burdea — R. Nichita.

în celălalt joc al zilei. Steaua 
— Rapid 9—7 (3—2, 2—1. 2—1), 
2—3), după un meci în care în
vingătorii au condus permanent. 
Au marcat : Chețan 3, Angcles- 
cu 2, Geantă 2. Ragea, Vameș 
(S), Florincescu 2, Gh. Ilie 2, 
Ungureanu, Dan Radu și Jianu 
(R). Arbitri : R. Timoc — A. 
Csegeni.

5 NAȚIUNI LA RUGBY
Sîmbătă au fost programate 

partidele etapei a treia din ca
drul Țurneului rugbystic al ce
lor 5 națiuni: Franța — 
Scoția 28—22 (16—7), la Pa
ris, și Țara Galilor — Anglia 
19—12, la Cardiff. Fiind singura 
formație care a obținut viețo-ii 
în toate cele trei întîlniri sus
ținute, Franța este virtuală cîș- 
tigătoare a ediției '87 a Turneu
lui.
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