
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
In birmania și nepal

La încheierea vizitei efec
tuate In Republica Socialistă a 
Uniunii Birmane, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, 
la reședința rezervată oaspeți
lor români, cu președintele 
tării-gazdă, San Yu, și doam
na San Tu, întreținîndu-se 
cordial. Convorbirea care a avut 
loc a reflectat din nou carac
terul deosebit de important al 
vizitei, al dialogului la nivel 
înalt desfășurat cu acest 
prilej, convingerea că au fost 
deschise perspective pentru 
amplificarea și adîncirea cola
borării româno-birmanc.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele San 
Yu și doamna San Yu, s-au 
îndreptat apoi spre aeroportul 
internațional din Rangoon, 
unde a avut loc ceremonia 
plecării inalților oaspeți.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
despărțit la scara avionului 
de președintele San Yu și de 
doamna San Yu într-o atmosfe
ră de caldă considerație.

■Ar
Zeci de mii de locuitori din 

Katmandu, capitala de la poa
lele Ilimalayei, au participat, 
luni, la întîmpinarea sărbăto
rească a președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, în 
vizita oficială de prietenie în 
Nepal, la invitația regelui Bi
rendra Bir Bikram Shah Dev, 
și a reginei Aishwarya Rajya 
Laxmi Devi Shah.

La vizită participă tovarășul 
Valentin Ceaușescu.

Primirea distinșilor oaspeți 
s-a constituit intr-un eveniment 
de însemnătate națională care 
a pus in evidență sentimente 
de prietenie, stimă și înalt res
pect față de solii poporului ro
mân.

Ora 18. Aeronava preziden
țială românească aterizează pe 
aeroportul internațional Trib- 
huvan. La poarta din lemn de 
teck, in stil tradițional, simboli- 
zintl ospitalitatea ncpaleză, a- 
dresează calde urări de bun 
venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. regele Birendra Bir 
Bikram Shah Dev și regina 
Aishwarya Rajya Laxmi Devi 
Shah.

De pe podiumul de onoare, 
președintele Republicii Socia
liste România primește înaltele 
onoruri de stat.

Pe străzile orașului Katman
du se desfășoară in continuare 
o adevărată sărbătoare popu
lară, cu participarea entuziastă 
a locuitorilor capitalei — tineri 
și vîrstnici —, care își mani
festă sentimentele de bucurie, 
satisfacție, prietenie, de aleasă 
stimă, prețuire și respect.

în continuare, traseul pină la 
Palatul regal Narayanhity este 
parcurs în călești de ceremonie 
deschise, escortate de escadroa- 
ne de cavalerie în ținută de 
paradă.

Luni, au avut loc, la 
mandu, convorbiri oficiale in
tre președintele Republicii So- 

tovarășul 
si
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cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
Birendra Bir Bikram 
Dev al Nepalului.

Regele Birendra Bir 
Shah Dev a salutat cu 
prezenta tovarășului 
Ceausescu, a tovarășei 
Ceaușescu, a celorlalte ___
Iități române pe pămîntul ne- 
palez.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru 
invitația de a vizita Nepalul, 
pentru primirea deosebit de 
cordială, prietenească ce i-a 
fost rezervată în capitala tării 
prietene, Katmandu.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de prietenie, 
înțelegere si stimă reciprocă.

★
în cursul după-amiezii de 

luni, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit 
cu regele Nepalului, Birendra 
Bir Bikram Shah Dev, și regi
na Aishwarya Rajya Laxmi 
Devi Shah.
Președintelui Nicolae Ceaușescu 

i-a fost 
tilnirii, 
Birendra 
cea mai 
leză — 
nya“, cu .

Tovarășei Elena 
i-a fost conferit, de asemenea, 
ordinul „Trishakti Patta", cla
sa I, cu eșarfă.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a conferit regelui Birendra Bir 
Bikram Shah Dev, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa 1, cu eșarfă 
si reginei Nepalului ordinul „23 
August", clasa I, cu eșarfă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, si tovarășa 

primit, 
primul 
Marich

regele 
Shah

Bikram 
căldură 
Nicolae 

Elena 
oficia-

conferit, în cadrai în
de către regele 
Bir Bikram Shah Dev 
înaltă distincție nepa- 
ordinul „Ojasvi-Raja- 
colan și eșarlă.

Ceaușescu

Elena Ceaușescu au 
luni după-amiază, pe 
ministru al Nepalului, 
Man Singh Shrestha.

★
Luni după-amiază, 

ședințele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit pe mi
nistrul afacerilor externe al 
Nepalului, Shailendra Kumar 
Upadhyaya.

pre-

★
Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialis- 
și tovarășa Elena

Tovarășul 
președintele 
te România, 
Ceaușescu au participat luni la 
dineul oficial oferit în onoarea 
lor de regele Birendra Bir 
Bikram Shah Dev al Nepalului 
si , regina Aishwarya Rajya 
Laxmi Devi Shah.

Regele Birendra 
Shah Dev și 
Nicolae Ceaușescu 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Bir Bikram 
președintele 

au rostit

în Parcul Tineretului din Capitală, la Crosul omagial

BUCURIA MIȘCĂRII

Aurelian BREBEANU

MII DE TINERI AU TRAIT

Băieții au luat un start impetuos... Foto : Al. VENA

Poate că duminică dimineața, 
in Parcul Tineretului din Ca
pitală, n-a fost nimic deosebit 
față de alte dăți, cind a avut 
loc aici cite un mare cros. A- 
celași furnicar de mii de adepți

I

ai alergării, aceeași atmosferă 
0 tinerească, de agitație înaintea 
■5 starturilor, de încordare pe tra- 

see. de emulație aprinsă de 
> mari ambiții, de dorință firească 

de a fi primii între cei mulți, 
(5 primii in Daciadă. Aceeași mare 
$ bucurie încercată la capătul

curselor, de învingători, aceleași 
fierbinți lacrimi ale celor în- 
trecuți la... potou.

Și, totuși, ceva a nuanțat cro
sul dedicat duminică marii săr
bători a tineretului nostru, celei 
de-a 65-a aniversări a organi
zației sale, U.T.C. A fost plusul 
de entuziasm al miilor de par
ticipant*. veniți la starturi din

(Continuare in nao

După frumoasele calificări ale echipelor feminine de club in cupele europene la handbal

NOI AFIRMĂRI ÎN IERARHIA
Duminică, în manșa-retur a sferturilor de finală ale Cupei 

Campionilor Europeni și Cupei Cupelor la handbal feminin, Ști
ința Bacău și Chimistul Rm. Vîlcea au reușit excelenta perfor
manță de a se califica în semifinale. Iată notații suplimentare ale 
trimișilor noștri la cele două întilniri :

CONTINENTALA
ȘTIINȚA BACĂU

0 VALOARE

CONFIRMATĂ

La finalele republicane individuale de judo (seniori)

DOAR DOI CAMPIONI ȘI-AU PĂSTRAT TITLURILE!
Elena Ciubotaru (nr. 10) 
încearcă să scape din 
presingul adversarei.

Campioana României la 
handbal feminin, Știința Bacău, 
a reușit frumoasa performan
ță de a se califica în semifi
nalele „Cupei Campionilor Eu
ropeni" cea mal importantă 
competiție continentală rezer
vată formațiilor de club. Stu
dentele sînt hotărîte să reedi
teze isprava de anul trecut 
cind, spre marea satisfacție a 
iubitorilor handbalului din Ba
cău și din întreaga țară, depă
șeau și momentul semifinalelor 
și evoluau în finala prestigioa
sei competiții.

In ediția din aoest an, recu- 
noseîndu-i-se meritele, Știința 
Bacău a fost exceptată de a

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)

Finalele republicane de judo 
ale seniorilor au avut o des
fășurare mai mult decît pasio
nantă. Cine s-ar fi așteptat, 
astfel, ca învingătorul de la 
categoria semimijlocie să fie 
altul decît orădeanul Florian 
Lascău, triplu campion la na
ționalele de anul trecut ? Dar, 
de fapt. întrecerile din acest 
an au stat sub semnul între
bării la aproape toate catego
riile.

La „superușoară", aplauze 
pentru noul campion, mai pu
țin scontat. Florin Beje- 
na-ru (Rapid București). Me
ciul final cu Gabor Pall (Con
structorul M. Ciuc) a fost 
foarte aprig, căci giuleșteanul 
și-a asigurat avantajul, minim, 
ce-i drept, după o insistență 
în atac. Pe locul trei: Silviu 
Lazăr (Dinamo București) și 
Iordan Ncagu (C.S.M. Borzești, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

In absența lui Dorin Drîmbe 
(Strungul Arad), accidentat, și 
a lui Hie Șerban (Dinamo

București), trecut la o cate
gorie de greutate superioară, 
titlul la „semiușoară" rămînea 
la... discreția sportivilor din 
alte cluburi și asociații. în 
finala mare au ajuns Con
stantin Coman • (Oțelul Tîr-

Clasamentul pe cluburi și 
asociații sportive : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI 47 p ; 2. STEAUA 
22,5 P ; 3. RAPID BUCUREȘTI 
19 p ; 4. Dinamo Brașov 17,50 p;
5. Nitramonia Făgăraș 11 p ;
6. T.C.I. Oradea 10,5 p.

•

goviște) și Mihai Iulian (Ni
tramonia Făgăraș). întîlnirea a 
fost deosebit de disputată pînă 
în min. 3,25 cînd sportivul din 
Tîrgoviște a găsit soluția cea 
mai bună pentru a finaliza ip- 
ponul. Pe locul 3, alt judoka de 
la Nitramonia, Gheorghe Cen- 
țiu, și Adrian Mudura (Rapid 
Sinteza Oradea).

O surpriză plăcută la cate
goria ușoară, Ilie Șerban 
(Dinamo București), campion 
european al semiușorilor în ’85, 
a urcat la „ușoară". La început, 
șansele sale păreau minime, dar 
pe parcursul turneului el s-a do
vedit imbatabil, cucerind titlul 
de campion al țării la catego
ria respectivă. Pe locul 2. Sta
nică Olteanu (Dinamo Bucu
rești); 3. Stelian Moldovan 
(C.P. Bistrița-Năsăud) și Adrian 
Szekeli (Rapid București).

O mare surpriză la categoria 
semimijlocie, unde pornea fa
vorit tînărul Florian Lascău 
(T.C.I. Oradea), triplu campion 
republican anul trecut (juniori, 
tineret și seniori). Chiar din 
primul tur, Lascău avea să 
treacă însă pe banca eliminați- 
lor, fiind învins de un anonim, 
de care, cu siguranță, își 
va aminti multă vreme: Ma-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag 2-3)

„Internaționalele” de sabie ale României

REPREZENTANȚII NOȘTRI, ÎNVINGĂ TORI 

DOAR IN PROBA PE ECHIPE
Campionatele Internaționale 

de sabie ale României dotate 
cu „Trofeul Carpați". Ediția a 
16-a. Loc de desfășurare : Sala 
Sporturilor din Brașov. Țări 
participante : Bulgaria, Polonia 
și România. Sportivi înscriși: 
75. Trei tururi preliminarii pînă 
la alcătuirea tabloului celor 
16 care au intrat în eliminările 
directe.

Chiar dacă numărul sabre- 
rilor care au luat startul, vi
neri dimineață, a fost mare, 
nivelul tehnic al întrecerilor 
nu a fost cel așteptat. în par
te, acest lucru se datorează

și faptului că oaspeții au pre
zentat garniturile lor secun
de. Dar tonul modest al aces
tei ediții a „internaționalelor" 
de sabie ale României a fost 
dat, de fapt, de evoluțiile sla
be ale sabrerilor noștri, în
cheiate, de altfel, cu eliminări 
premature. Ne referim mai a- 
les la Al. Chiculiță. V. Szabo 
și F. Păunescu, toți titulari al 
primei reprezentative. Nu- tre-

Doina STANESCU

(Continuare in pag. a i-a)



Etapa a doua a Diviziei Â de lupte greco-romane

ECHILIBRUL DE FORȚE A CARACTERIZAT ÎNTRECERILE
IURT Lugoj, 
este singura 
disputate la Dinamo, încheiată cu 
un învingător : Turbomecanica, cu 
6—4. deși organizatorii se puteau 
desprinde în cîștigători mai clar 
șl mai devreme. La 62 kg, în 
partida Tr. Brezeanu — A. To
dorescu (Lugoj), bucureșteanul a 
fost depunctat de două ori (ar
bitrul orădean I. Oprea a apre
ciat în 
pective) 
puncte, 
moment 
pentru _ 
bucureștenilor a fost realizat de 
greul B. Mănăilă, oare l-a în
vins prin tuș pe FI. Bogdan, 
după ce a trecut prin emoții (a 
fost condus la puncte cu 
Încă din primele secunde 
meciului). Celelalte victorii 
echipei învingătoare au fost rea
lizate de M. Crîng, S. Dincă. Tr 
Bucevschi, C. Țintea și Gh. Mi- 
nea. Pentru lugojeni au cîștigat 
Șt. Nagy, A. Todorescu, D. Stre- 
zariu și L. Popescu.

Ultimele două tntîlniri s-au în
cheiat la egalitate (5—5 : Metalul 
Buc. — IURT Lugoj și Construc
ția — Turbomecanica). majorita
tea meciurilor fiind foarte dispu
tate și echilibrate^

Mihai TRANCÂ

A

PERSPECTIVA UNOR SPECTACOLE OE GALĂ
In această săptămină. la Baia Mare, „naționalele" in bazin acoperit

bucurești, singura reuniune 
care a avut loc în Capitală a fost 
cea organizată de Turbomecanica 
București. In Sala Dinamo au 
fost prezente trei combatante din 
Capitală — Metalul, Construcția. 
Turbomecanica și una din prG- 
vincie — Metalul IURT Lugoj. 
Deși întrecerea a fost de lungă 
durată (au avut loc cinci intîl- 
niri în loc de trei, cîte se dis
pută în mod obișnuit), datorită 
prezenței a patru echipe (în loc 
de trei), concursul s-a bucurat 
de un frumos succes de public 
și organizatoric.

Reuniunea a început cu parti
da dintre Metalul IURT Lugoj și 
Construcția București. Bucurește- 
nii. deși lipsiți de concurent la 
cat. 62 kg, au reușit un meci 
egal, datorită victoriilor realizate 
de N. Iordache (57 kg !). M. Țin
tea, T. Dascălii, A. Crăciun și 
greul St. Murzac. Pentru lugojeni 
au punctat N. Boicu, Șt. Nagy, 
A. Todorescu (fără adversar). D. 
Strezariu (unul dintre cei mai 
buni sportivi din echipă) și D. 
Ciucu, învingător, m mod sur
prinzător, în fata lui Gh. Glonț. 
Nu este mai puțin adevărat că 
sarcina bucureștenilor a fost u- 
șurată și de faptul că majorita
tea sportivilor lugojeni s-au pre
zentat slab pregătiți din punct 
de vedere fizic.

în cea de a doua întîlnire. două 
echipe de valori apropiate. Meta
lul București și Construcția, au 
terminat la egalitate : 5—5. Pen
tru Metalul au obținut puncte N. 
Bolcescu, E. Stana (unul dintre 
oamenii de bază ai formației). C. 
Nlcolae. Gh. Vaslle și C. 
mitra. De la Constracția s-au 
pus C. Pănoîu. 
Dascălu, Gh. 
Intr-un meci 
Murzac.

Una dintre 
trezit un mare Interes a fost 
dintre Turbomecanica și Metalul

De altfel, aceasta 
întîlnire dintre cele

mod incorect fazele res- 
șl declarat învins la 

scorul devenind tn acel 
egal : 2—2. în loc de 3—1 
gazde. Punctul victoriei

o—i. 
ale 
ale

M. Țintea, 
Glonț șl. din 
decisiv, greul

partidele care

Du- 
lm- 

T.
nou

St.

au
cea

PLOIEȘTI. Triunghiularul des
fășurat tn localitate a purtat, șl 
el, amprenta echilibrului de for
te : Prahova Ploiești — CSM 
TDC Craiova 5—5, Prahova — In
dustria Strmei Buzău 5—5 șl Cra
iova — Buzău 5—5, cele trei con
curente tmpărțindu-șl... frățește 
punctele puse tn joc. (O. Băltea- 
nu — coresp.)

TG. JIU. întrecerile disputate tn 
Sala Sporturilor din localitate au 
fost frumoase, echilibrate și 
încheiate cu scoruri strinse. For
mația locală a reușit performan
ta de a întrece pe LC Dacia Pi-

Pe pirtia din Sinaia

BOBERII FRUNTAȘI AU SUSȚINUT 
ULTIMELE CONCURSURI

tești cu 6—4, ca și pe IMU Med
gidia, tot cu 6—4. LC Dacia Pi
tești a depășit pe IMU 
cu același scor : 6—4. 
tea — coresp.)

CRAIOVA. Sportivii 
mareînd un plus de formă spor
tivă, au reușit să-și valorifice a- 
vantajul „terenului propriu". E- 
lectroputere a învins pe SIMARED 
Baia Mare (6—4) și a terminat 
la egalitate cu puternica echipă 
din Cimpulung 
Muscelul a 
întîlnirea 
Mare. (Șt.

GALAȚI.
rea. iși manifestă in continuare 
incapacitatea de a depăși echi
pe puternice. Intr-un triunghiu
lar dominat de luptătorii de îa 
Steaua, Dunărea a pierdut și în- 
tilnirea cu Metalul Rădăuți (2—8); 
Steaua — Dunărea Galați 7—3, 
Steaua — Metalul Rădăuți 9—1. 
(T. Siriopol — coresp.)

SUCEAVA. Concurs Interesant, 
cu meciuri aprig disputate, în 
care localnicii au reușit să ob
țină ambele victorii (cea în fața 
formației Rapid București, Insă, 
cu mari eforturi) : 7—3 cu Hi
drotehnica Șiret și 6—i cu Ri- 
pld. Bucureșteni! l-au Învins ca
tegoric pe sportivii de la Hidro
tehnica : 8—2. (I. Mîndrescu —
coresp.)

SLATINA. Echipa locală una 
dintre fruntașele campionatului 
nostru, a dominat clar întreceri.e 
triunghiularului. Rezultatele: Alu
miniu Slatina — CS Arad 9—1 și 
cu Crișul 8—2. CS Arad a Învins 
pe Crișul cu 7—3. (C. Bughea — 
coresp.)

CLUJ-NAPOCA. Formația mul
tiplă campioană a țării, Dinamo 
București, a cîștigat detașat am
bele întîlnlrl : 8—2 cu ASA Cluj- 
Napoca și 9—1 cu Progresul Bucu
rești. întîlnirea dintre ASA și 
Progresul s-a terminat la egali
tate : 5—5. (M. Radu — coresp.)

BOTOȘANI. Echipa locală a 
realizat două victorii clare : CS 
Botoșani — Farul Constanta 8—2 
și cu Progresul Brăila 8—2. Fa
rul Constanta a depășit la limi
tă (6—4) pe Progresul Brăila. 
(T. Ungureanu — coresp.)

Medgidia 
(P. Cris-

localnic!,

Muscel (5—5). 
cîștigat detașat' (6—2) 

cu SiMABED Baia 
Gurgui — coresp.)
Echipa locală, Dună-

Săptămîna aceasta va fi, in
tre altele, și a înotului : la 
Baia Mare au loc Campiona
tele Naționale în bazin acope
rit. Ca orice întrecere cu ca
racter republican, disputa din 
piscina maramureșeană stîr- 
nește interes. De data asta, 
însă, competiția este așteptată 
în lumea natației noastre cu 
mai multă. nerăbdare ca ori- 
cînd De ce ? Pentru că e ora 
primelor „naționale"’ de după 
C.M. de la Madrid, unde îno
tul românesc a înregistrat știu
tul bilanț, fără precedent. Pen
tru că familia acestui sport, 
cu atît de importantă pondere, 
se reunește în plen avînd atît 
de proaspete în memorie a- 
mintirile stagiunii internațio
nale de iarnă, cu izbînzi mult 
comentate și aplaudate, inclusiv 
cu recorduri ale lumii.

Reîntîlnire, așadar, cu frun
tașii natației noastre după lun
ga și fructuoasa „cursă" 
Cannes — Strasbourg — Paris 
— Berlin — Bonn, apoi Mos
cova, Praga Barcelona, Halle. 
Iubitori și cunoscători ai în
trecerilor pe cele opt culoare, 
băimărenii vor putea trece în 
revistă tot ce are mai bun 
înotul românesc la această oră. 
Și vor avea, cu siguranță, ce 
vedea! Chiar dacă competiția 
nu va modifica, să zicem, ta
belele performanțelor mondiale 
de vîrf, o cursă în care parti
cipă Tamara Costache, Noemi 
Lung, Stela Pura, Anca 
trășcoiu, Eniko Palencsar, 
minița Dobrescu, Andreea Si- 
ghiarto, Ionuț Mușat sau 
bert Pinter nu poate 
un ridicat standard 
nai, din moment ce 
tivii amintiți au 
topurile europene — și nu nu
mai ! — ale anului trecut.

Mai există un punct de real 
interes, anume un foarte pro
babil asalt al noului val —

de fapt al celor mai tineri 
dintre tinerii noștri perfor
meri. în emulația, incontesta
bilă, creată in lumea bazine
lor de la noi, sînt de așteptat 
și alte apariții promițătoare de 
genul Liviei Copariu. Specia
liștii vor privi cu multă aten
ție și evoluțiile protagoniștilor 
recentului patrulater, din R.D. 
Germană (Dragoș Băcescu, Ma
rius Crișan, Dumitru Stavro- 
situ, Liana Coman, Diana Ure
che). Mai ales cu gîndul la... 
mîine ! _ 
ticipat 
pentru 
mai de 
rînd afirmați, aspiranți 
un loc in loturile — 
pentru competițiile internațio
nale. Să-i mai amintim pe 
Cristian Ponta, Flavius Vișan, 
Romeo Macovei, Ramona Ter- 
șanschi, Maricica Culică, Bian
ca Muller, Corina Dumitru. 
Și să nădăjduim în alte „în
scrieri la cuvînt", avînd toate 
motivele spre a aștepta curse 
de înaltă valoare, de joi pînă 
duminică, la Baia Mare.

După cum sînt 
spectaculoase 

întîietate între 
mult sau mai

de an- 
dueluri 
sportivi 
de cu
la cîte 

României

Geo RAEȚCHI

oca

„CUPA PRIMĂVERII44 A

Activitatea continua
Deși ne aflăm la mijlocul 

lunii martie, competițiile de 
bob, desfășurate la sfîrșitul 
săptămînii trecute pe 
Sinaia, s-au bucurat 
diții optime, starea bună 
pîrtiei și vizibilitatea perfectă 
permițînd coborîri ca în plină 
iarnă. Cele două competiții — 
„Cupa Federației" și „Cupa 
Prahova" — au fost cîștigate 
de echipaje avînd la fisele pi- 
loți cu oarecare experiență, 
care și-au condus cu măiestrie 
boburile pe cei 1200 m ai tra
seului, un aport important a- 
vind însă și tmpingătorii. Evi
dențieri se cuvin și piloților mai 
recent aflațl In această postu
ră, dintre care D. Zaharia (a- 
vlndu-1 echipier pe V. Ilie) a 
obținut un meritoriu loc 3 în 
„Cupa Prahova".

Cu aceste concursuri a luat 
sfîrșit activitatea competiționa- 
lă din acest an a boberilor 
fruntași, după o serie de în
treceri reușite, dar care — tn 
mod regretabil — s-au dispu
tat numai pe traseul de 1200 
m, deși temperatura scăzută 
din ultimele săptămînl ar fi

pîrtia din 
de con-

a

permis reamenajarea 
pe întreaga el lungime, 
1500 m.

pîrtiei 
de

Clasamente — „CUPA FEDERA- 
1. Tractorul Brașov (R. 
— A. Ciobotaru) 3:43,50 ; 
Sinaia — IEFS (L. pap- 
— L. Hodoș) 3:43,74 ; 3. 
Sinaia — ASA Brașov 

N. Budur) 3:45,C9;4.

TIEI-: 
Vasile 
2. CSO 
Anghel 
Carpați 
(M. Ene 
ASA Brașov (Gh. Peptea — P. 
Stanciu) 3:45,30 ; 5. Carpați Si
naia (C. Iacoban — V. Cîillg) 
3:47,21 ; 6. Voința I Sinaia 
Popescu — V. Hie) 3:47.72;
PA PRAHOVA “ : 1. CSO Sinaia 
— IEFS (Nagy-Anghel — Hodoș)

Tractorul (Vasile — 
3. Voința II 

Zaharia — V. Ilie) 
ASA I (Peptea — A. 

; 5. Neptun Cîm- 
Bulîga)

Popescu

3:41,71 : 2.
Ciobotaru) 3:42,15 ; 
Sinaia (D. — 
3:44,56 ; 4. aoa 
Grlgore) 3:45,03 ;
nina (V. Ouatu — I. 
3:45,46 ; 5. ASA H (O. 
— N. Budur) 3:45.65.

Activitatea pe pirtia

(C. 
,cu-

sinăiană 
continuă săptămîna aceasta prin 
cobortriie de antrenament ale 
participanților la școala de pl- 
loți, care va avea examen final 
stmbătă șl duminică, în cadrul 
unul concurs special organizat 
în aceleași zile se va desfășura 
șl tradiționalul Concurs al vete
ranilor.

CAMPIONATELE DE ATLETISM
ALE JUNIORILOR II

Pe calendarul competițiilor de 
atletism pe teren acoperit au 
mai rămas încă de desfășurat 
doar cîteva concursuri, de mai 
mică importanță, seria campiona
telor naționale încheindu-se, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, o 
dată cu desfășurarea C.N. pen
tru juniorii n, desfășurate în 
sala bucureșteană de la „23 Au
gust-. Au luat parte 186 de 
concurențl (dintre care 71 de ju
nioare) reprezentînd 56 de clu
buri și asociații sportive din 32 
de județe și municipiul Bucu
rești. Chiar dacă, la modul ge
neral, rezultatele participanților 
au fost de un nivel mai scăzut 
decît era de așteptat, numărul 
de participanți șl, mai ales, nu
meroasele localități din care au 
venit constituie totuși un fapt 
pozitiv care nu poate fi trecut 
cu vederea

Rezultatele tehnice : JUNIORI : 
60 m : Iulian Constantinescu 
fCSȘ 1 Galați) 7,03 s — record 
național, C. Vlad (Petrolul Plo- 
iești) 7,18 s, o. Păun (CSȘ Re
șița) 7,25 s ; 60 mg : Marius Ni- 
coraș (CSȘ Poli Timișoara) 8,46, 
V. Tănase (CSȘ M. Emlnescu 
Iași) 8,68 I. Pâclolanu (CSȘ 
C-lung Muscel) 8,71 ; lungime : 
Bogdan Tudor (CSȘ 5 Rapid 
Buc.) 6.89 m. V. Ghiță (CSȘ Plo

iești) 6,84 m. D. Novac (Poli, 
Timiș.) 6,65 m ; triplu : Adrian 
Boghet (CSȘ Luceafărul Brașov) 
14,65 m Gh. Vlăduț (CSȘ 2 C-ța) 
14,19 m D. Ion Iță (Petrolul PI.) 
14,03 m : înălțime : Sandor Picsok 
(CFR Timiș.) 2,01 m, C. Sukozed 
(CSȘ i Oradea) 1,98 m, Cr. Soare 
(CSȘ 190 Buc.) 1,98 m ; prăjină: 
Bogdan Tudor 4,10 tn, A. Po- 
povlci 4,00 m, C. Nlcolescu (toți 
CSȘ 5 Rapid) 3,80 m ; greutate: 
Sever Stoica Stan (CSȘ Vaslui) 
14,92 m. R, Osz (Ceahlăul P. 
Neamț) 14,84 m, Em. Ștefănescu 
(CSȘ 190 Buc.) 14,62 m ; JUNI
OARE : 60 m : Caria Popa (CSȘ 
2 C-ța) 7,73, El. Tiblchl (CSȘ Ba
cău) 7,95 ; 60 mg : Rodica
Petrescu (CSȘ 4 Buc.) 8,91, Tama
ra Jude (Poli Timiș.) 9,02 Nico- 
ieta Filip 'CSȘ 2 C-ța) 9,06 ; 
lungime : Tamara Jude 5,87 m, 
Rodica Petrescu (CSȘ 4 Buc.) 
5,85 m, Nicoleta Fllip 5,76 m ; 
înălțime : Oana Mușunoiu (CSȘ 
2 Galați) 1,68 m, Kinga Ambruș
(CSȘ 1 Oradea) 1,68 m, Liliana 
Marian (CSȘA Cluj-Napoca) 1,64 
m : greutate : Fllofteia Boboș 
(CSȘ C-lung) 12,66 m El. Vlă- 
descu (CSȘ 3 Steaua Buc.) 12,46 
m, Simona Preda (CSȘ C-lung) 
12,16 m. .

Romeo VILARA

Pă-
Lu-

Ro- 
avea decît 
internațio- 
toți spor- 

figurat în

PUNCT FINAL IN DIVIZIA A DE BASCHET (m)
„Trofeul SPORTUL" pentru 

eficacitate a fost cucerit de 
Don Niculescu

Sala sporturilor din Tg. Mureș 
a găzduit, in prezența unui pu
blic destul de numeros, turneul 
final al grupei 9—12 a Diviziei A 
de baschet masculin. Rezultate : 
RAMIRA 
(59—47) 
Viitorul 
(44—44) cu Politehnica 
Studențesc 
(42—29) cu Politehnica C.S.Ș. U- 
nlrea Iași ; Politehnica Iași — 
100—86 (53—37) cu Politehnica
Buc., 93—92 (37—49) cu „U“ ; Po
litehnica Buc. — 76—84 (39—34)
cu „U“. Cele mai frumoase par
tide ale turneului au fost Uni
versitatea Cluj-Napoca — Poli
tehnica Iași șl Politehnica Bucu
rești — RAMIRA. Coșgeterul tur
neului ; — — •
93 p. 
coresp.).

Clasamentul 
tulul Național 
următorul :

Bala Mare 
cu Universitatea 

Cluj-Napoca,

București,

V. Cloclan 
(Constantin

final al 
este, In

COMPETIȚIONAL LA
„Cupa Primăverii" a inaugu

rat. în aceste zile, activitatea 
competițlonală a oentatlonlștilor 
noștri fruntași, întrecerea reu
nind, timp de șase z:!a. tn Ca
pitală, 17 conourenți șl patru 
echipe. Așa cum era de aștep- 

sportivil de la clubul Stea- 
(antrenor

107—101 
C.S.Ș. 
86—92 

Sportul 
84—6G

(RAMIRA)
ALBU —

Campiona- 
consecință,

locurile 5—8 a fost alcătuit țl- 
nîndu-se seama numai de rezul
tatele din turneul respectiv ; Po-

1. Steaua
2. Din. Buc.

3. ICED Buc.
4. Din. Or.
5. Acad. Mii.
6. Rapid Buc.

43 38 
43 38
43 14
43 13

5 4319:3563 81
5 4380:3487 81

29 3928:4195 57
30 3624:4031 56

3
3

2
2

1
1

256: 246 
268: 259

5
5

7. CSU Sibiu 3 1 2 255: 243 4
8. Farul C-ța 3 1 2 238: 269 4
9. RAMIRA 43 22 21 3759 :3674 65

10. Polit. Iași 43 22 21 3627 :3751 65
11. Polit. Buc. 43 16 27 3541:3749 59
12. „U- Cj.-N. 43 10 33 3634:3965 53

Clasamentul turneului pentru

litehnica București și „U“ Cluj- 
Napoca au retrogradat.
• „TROFEUL SPORTUL- pen

tru eficacitate a fost cucerit de 
Dan Niculescu (Dinamo Bucu
rești). cu 1270 p înscrise.
• Ieri, în Divizia feminină A: 

Voința — Olimpia 76—73 (27—33, 
67—67), Azi, la ora 15, în sala 
Floreasca, are loc manșa a doua 
a partidei.

„CUPA BORȘA'

tat, 
ua 
ghe Tomiuc) au dominat între
cerea, el sltuîndu-se în final pe 
primele locuri ale clasamentului, 
la distanțe apreciabile 
toare.e formații.

Concursul a debutat 
de scrimă, desfășurată 
Floreasca n. Disputele au 
Interesante și echilibrate, 
ria în probă revenind liri Mihai 
Mihăescu care, cu 23 de victoril 
reDurtate, a obținut 1 C34 
L-au urmat Corneliu Isac 
1 000 p șl Lucian Țintea cu 932 
p. Pe echipe, Steaua TI — 2 796 
p. Politehnica Industria Linii Ti
mișoara — 2 684 p și Steaua 1 
— 2 558 n. Proba de călărie a 
fost programată în manejul clu
bului Steaua și a dat ctștig de 
cauză timișoreanului Lucian Țin
tea, singurul dintre eoncurenți 
care a realizat nunctaț’il max m. 
1 100 p. Cu 1 070 p au încheiat 
parcursul patru coneurenți: Ma
rian Gheorghe, Ot‘o Wermcschcr 
Eugen Virag și Mircea Las-ăr 
Pe echipe a cîștigat Steaua I.

coordonator Gbeor.

de

cu
în

urmă-

proba
Sala

1 fost
VÎCTO-

p- 
cu

LA SCHI ALPIN
Borșa, în frumoasa sta- 
din Maramureș, s-au dis- 
timp de patru zile, între- 
de schi alpin dotate cu

La 
țiune 
putat 
cerile 
„Cupa Borșa". A fost o com
petiție atractivă, cu mulți par
ticipant, mai ales că acest 
concurs a contat pentru acu
mularea de puncte in vederea 
întrecerilor republicane viitoa
re. Au avut loc curse de sla
lom uriaș și 
Jocuri au fost 
lom, copii II : 
nu (Pionierul Piatra Neamț), 
C. Nicoară (Pionierul Borsa) : 
copii I: R. Tatu (Șoimii Si
biu). V. Marcu (Șoimii Sibiu); 
slalom uriaș, copii II : o. Baru- 
Munteanu, B. Mîndruț (Mine
rul Borșa) ; copii I : E. Lem
narii (Pionierul Bălan), V. 
Marcu.

Gh. PETER

CLASAMENTE LA

DIVIZIA A

RUGBY

slalom. Primele 
ocupate la sia- 

C. Baru-Muntca-

coresp.

------- —— "M» -------------

ADMINISTRAȚIA OF STAI LOTO PPOMOSPODT INTOR'ltAlA
Ci ȘTI GURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 11 MARTIE : 
cat. 1 : 4 variante 25% a 42.123 
lei ; cat. 2 : 6,50 variante a
10.178 lei ; cat. 3 : 23,00 a 2.363 
lei : cat. 4 : 134,50 a 492 lei ; cat. 
5 : 272,75 a 243 Iei ; cat. 6 : 
10.495,75 a 40 lei ; cat. 7 : 353,25 
a 200 lei ; cat. 8 : 5.700,75 a 40 
lei. La categoria 1 — 25% : 
Ancau ștefania din Cîmpeni — 
Alba ; Udeanu Lucian din Pi
tești ; Tibenschi Octavian din 
Ghimbav — Brașov și Mărgi- 
neanu Nicolae din Bîrlea — 
Cluj, au cîștigat fiecare cîte 
42.123 lei.

• Dacă nu v-ați procurat încă 
bilete la tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de mîine, miercuri. 18 
martie, astăzi (dar NUMAI A^- 
TAZI !) mai puteți face acest lu
cru. Nu uitați că și Ia acest gen 
de tragere se obțin cîștiguri foar
te importante, fapt demonstrat și 
de numeroșii beneficiari ai auto
turismelor „Dacia 1300“ din ulti
mul timp.
• în afară de concursul Pro

nosport de mîine (la care NUMAI 
ASTAZI mai puteți depune bule

tinele dv.), săptămîna aceasta a- 
matorii vor beneficia, ca de o- 
bicei, de un alt concurs dumi
nical la fel de interesant. Dată 
fiind pauza intervenită în cam
pionatul nostru, concursul de du
minică, 22 martie, programează 
exclusiv partide din campionatul 
italian „A- și „B“, după cum 
urmează : 1. Ascoli — Udinese ; 
2. Atalanta — Verona ; 3. Ave- 
llino — Torino ; 4. Fiorentina — 
Milan ; 5. Internazionale — Na
poli ; 6. Juventus — Como ; 7. 
Roma — Empoli ; 8. Sampdoria — 
Brescia ; 9. Campobasso — Ge
noa ; 10. Catania — Lazio ; 11. 
Cesena — Messina ; 12. Lanerossi 
— Bologna ; 13. Lecce — Pescara.

• Tot duminică, 22 martie, are 
loc o foarte interesantă și atrac
tivă TRAGERE EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES, care va atribui 
importante cîștiguri în bani, au
toturisme „Dacia 1300“ și excursii 
în R. D. Germană. Se efectuează 
6 extrageri, în două faze, cu un 
total de 42 numere. Biletele de 
25 lei participă la toate extrage
rile $1 au acces la toate cele 13 
categorii de cîștiguri.

SERIA
1. STEAUA 16 16 0 0 501—116 48
2. Gri vița R. 16 11 2 3 248—122 40
3. Șt. Pctros. 16 8 1 7 253—101 33
4. TC Ind. Cța 16 8 1 7 153—295 33
5. CSM Sibiu* 16 8 0 8 249—170 31
6. CSM Suc. 16 7 1 8 195—269 31
7. Rulm. Bîrl. 16 7 0 9 235—193 30
8. Sportul St. 15 5 2 8 159—279 27
9. „U“ Cj-N. 15 3 1 11 70-227 22

10. IAMT Orad 16 2 0 14 94—297 20
' *) penalizată cu 1 pune!t.

SERIA a II -a
1. DINAMO 16 14 0 2 682—131 44
2. Farul 16 12 1 3 361— 99 41
3. șt. Baia M. 16 12 0 4 275— 92 40
4. Cont. Buz. 16 7 1 8 181—256 31
5. Polit. Iași 16 7 0 9 277—213 30
6. „U“ Timiș. 16 6 0 10 162—1*<9 28
7. Rapid 16 6 0 10 178—303 28
8. Maș. Grele 16 6 0 10 124—364 28
9. Gl. Arad 16 5 1 10 99—322 27

10. Gloria Buc. 16 3 1 12 92—462 23
F. R. Rugby comunică, și pe 

această cale, tuturor echipelor 
participante la campionatul Di
viziei B că 18 martie este data 
limită pînă Ia care trebuie să 
comunice terenurile și orele de 
disputare a meciurilor programa
te acasă. Formațiile care nu vor 
trimite aceste date în termenul 
prevăzut nu vor fi programate, 
fiind considerate ca neprezentate 
la jocurile respective.

„PREMIUL
Principala cursă a reuniunii de 

duminică, „Premiul Beclean", în 
care au concurat aproape toate 
vedetele turfului, a revenit lui 
Verigariu (condus de Tănase), 
de o manieră categorică. Singu
rul care ar fi putut să-l atace, 
Hendorf, a avut o cursă neferi
cită, fiind mult timp închis la 
coardă, dar aceasta nu scade cu 
nimic din meritele învingătoru
lui. Reuniunea a fost dominată 
de formația antrenorului M. Ște
fănescu. El a obținut două vic
torii, cu Valahia. care posedă o 
serioasă rezervă de secunde, și 
Vulturaș, care devine din zi în



iat turneul grupei 7-12 (m)

iCTORUL-UN PAS IN SUS
RAPID - UNUL

;e s im
ul tur- 
ara — 
din ca- 
1. Cele 
cîștigat 

gru- 
viictorii 
In fața 
icat cu 
a ma- 

i acest

gins pe 
3—1 (6,

valoa- 
iată ale 
a coor- 
inlocuit, 
partide, 

ii unele 
ii tînâr 
mmitra- 
Stanciu 
să sal- 
ține de 
rei for- 
i retro-

sit principalul coordonator, ste- 
rea, in locul său fiind introdus 
Paul Răzvan, care, in diferite 
momente ale jocului, s-a achitat 
destul de bine de sarcinile pri
mite. Bună și prestația foarte 
tinerilor Ferariu șl stoian. Nota
bilă, de asemenea, evoluția „o- 
mului de lot" al sucevenilor, 
Mărginean.

Ultimul joc 
campionatului 
Timișoara cea 
torie, una însă prin ...neprezen
tare, lntrucît formația Rapid 
București nu a Înscris pe foaia 
de arbitraj nici un junior, așa 
cum prevede regulamentul com
petitions!

In această din urmă zi, au ar- ■ 
bitrat bine : M. Marian, C. Pă- 
duraru, I. Pintea și M. Herța.

George ROTARU

Întrecut 
mta. cu 
C.S.M.U. 
In echl- 
se a lip-

ÎMUL
RN

și

al turneului șl al 
a adus Politehnicii 
de a cincea vic-

ÎN JOS I

STEAUA Șl CORVINUL ȘI-AU ONORAT
I FRUMOASELE CĂRȚI DE VIZITĂ
I
I
I
I
I

Clasamentul final al grupei 7—12
7. RELONUL
8. TRACTORUL
9.

10.
11.
12.

C.S.M.U. 
Politehnica 
C.S.M. Delta
Rapid

40 30 10 98: 52 70
40 28 12 95: 53 68
40 20 20 70: 76 60
40 19 21 75: 73 59
40 13 27 59: 93 53
40 10 30 53 :103 49*

• La neprezentare nu se acordă 
nid un punct.

I
I

Hunedoara a așteptat cu ne
răbdare partida dintre Corvinul 
șl Steaua. Prezența supercam- 
pioanei europene a suscitat un 
Interes deosebit. Merită să sub
liniem din capul locului organi
zarea excelentă care a fost asi
gurată de club și de organele 
locale cu atribuții tn acest sens. 
Iar cele două echipe, in ciuda 
unul teren greu (vineri noaptea 
sl stmbătă a nins, iar duminică 
zăpada s-a topit) an reușit să se 
ridice la Înălțimea prestigiului 
lor, oferind un adevărat derby. 
Chiar Începutul a fost palpitant, 
dacă nu dramatic, atunci, tn 
min. 14. de pildă, dnd Stroia a 
scos mingea de pe linia porții, 
evltînd autogolul Iul Tîrnovea- 
nu. sau in min. 18, clnd Cojo-

carte, la toate cele trei goluri, 
a deschis scorul, l-au imitat Pl- 
țurcă și Balint, și cu asta, la 
3—0, meciul părea jucat. Așa 
au gindlt, probabil, șl jucătorii 
militari, care au redus „motoa
rele". marcațl de un sezon in 
cărcat și de terenul greu. și 
atlt i-a trebuit Corvinului, deba
rasată la pauză de tracul din 
prima repriză, care și-a mobili
zat exemplar forțele, condusă de 
un Gabor In excelentă dispozi
ție șl de bravul ei căpitan, 
KIein, harnic ca întotdeauna, deși 
nu era refăcut după un accident 
nu prea îndepărtat. După pauză, 
Corvinul a dominat mal mult, a 
căutat drumul spre poartă pe 
care l-a găsit doar cu trei mi
nute Înainte de final dnd a re-

Centrarea de pe stingă, a lui Sabou, ii permite lui Mihăescu o 
frumoasă preluare și un șut plasat. Ața s-a înscris unicul gol al 
meciului de la Buzău. Foto : Romică MIHĂESCU

Șl, TOTUȘI, GLORIA A JUCAT BINE!
Că Dinamo a dștlgat tn fa(a 

Gloriei cu 1—0 nu este o sur
priză. Această puternică echipă 
poate aspira la victorie oriunde

| ECOURI LA ETAPA A 19-a A DIVIZIEI A
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ULTIMUL TURNEU
AL GRUPEI 7—12 FEMININE

Azi începe la București — in 
sala de sport a Liceului indus
trial nr. 6 (M.I.U.), de la ora 9 
— ultimul turneu de volei al 
grupei a n-a valorice feminine 
din cadrul Diviziei A. Ca si in 
cazul grupei similare masculine, 
acest turneu nu-șl mal pune 
problema celor două echipe ca
re vor juca în sezonul viitor in 
grupa 1—6, Farul Constanta (60 
p) si Flacăra roșie București <59 
p) fiind de mult timp desprinse 
de pluton. Este, totuși, intere
sant de urmărit lupta pentru 
tntiietate între ede două frun
tașe, lntrucît se presupune că 
bucureștencele vor Încerca să 
treacă tn față, avînd avantajul 
de a evolua pe propriul teren. 
Argumente de 
Flacăra roșie a 
penultimul turneu, 
stanța, 5 victorii, 
fel Ia un... pas de 
acerbă va fi insă disputa 
evitarea ultimelor două
„hora" retrogradării avlndu-le ca 
partenere pe toate celelalte pa
tru 
(50
(49 p), Oltcit Craiova (49 p), 
G.I.G.C.L. Brașov <48 p).

probabllltate : 
realizat la 

de la Con- 
ajungind ast- 
Farul. Foarte 

pentru 
locuri.

echipe: Chimia Rm. Vîlcea 
p). Calculatorul București 

Șl

I
I
I
I

caru a trimis balonul, cu capul, 
în „transversală", profitând de 
ezitarea lui Sttngadu. Dar su
perioritatea Stelei — printr-o 
bună circulație a balonului, prin 
excelentele combinaJll, în spe
cial pe flancuri, cu derutan
te schimbări de direcție, cu 
cu un foarte bun ioc fără min
ge — avea să fie categorică, deși 
Stoica și BdlOni au preferat mai 
mult pozițiile retrase. A \-enlt în 
atac Belodedici, în momentul cînd 
Hagi îșl începea seria de dri
blinguri, pe dreapta sau pe stin
gă, încheiate cu centrări ca la

dus scorul la 2—3. dar dnd 
era prea tirziu, ca să nu mal 
spunem că șl arbitrul M. Salo- 
mlr a fluierat sfirșltul meciului 
cu 
mai 
greșeala tușierulul 
care a fugit spre 
Cojocaru trimisese mingea 
plasă, din poziție de ofsaid. De 
aici au urmat proteste, cartona
șe galbene, dar toate acestea nu 
au avut darul să schimbe im
presia generală că la Hunedoara 
a avut loc un meci bun.

Constantin ALEXE

un minut și cite va secunde 
repede, descumpănit de 

V. Titorov. 
centru clnd 

In
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| EXPLICAȚIA ACELUI 0-0 DE LA PITEȘTI

I Așteptat cu mult Interes de pu
blicul piteștean, care a umplut 
pină la refuz stadionul din Tri- 
vale, medul de duminică dintre 
F. C. Argeș șl Universitatea Cra
iova a corespuns mimai pe... ju
mătate, adică numai in ceea ce 
îl privește pe craloveai. Ei au 
venit la Pitești cu gîndul măr
turisit de a recuceri punctul pier
dut in prima etapă a returului, 
pe teren propriu. Șl au reușit, 
în urma unul Joc mult mai clar 
, l mult mal bine articulat tac
tic dedt cel din partida cu Glo- 

Iria Buzău. Nu a fost nicidecum 
vorba de un Joc al alb-albaștrl- 
lor bazat pe apărare. Din chiar

I
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Nicolae Iosif 
Anițoaie

încearcă un atac (uchi-mata) evitat insă 
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momentul anunțării formației s-au 
văzut intențiile ofensive ale a- 
cestora, care aliniau trei Înain
tași de meserie (Geolgău, Bîcu șl 
Doru Nicolae), adică tot attția 
ca și eebipa gazdă. Apoi, 
dul Judicios în care au fost 
tribuite rolurile, cu Rada 
chlzător" In fața celor doi 
perl (Săndol l-a anihilat

joacă, tn deplasare, in campio
natul nostru.

Dacă, totuși, la Buzău, am ■- 
vut o surpriză, ea ne-a 
furnizată de jocul foarte 
gazdelor. încurajați de 
din etapa anterioară (la 
va), buzoienll au atacat 
început cu mult elan, iar 
ma repriză el au avut mal mul
te ocazii de gol rtecît experi
mentatul lor adversar. Chiar șl 
după pauză — clnd Dinamo a 
stăpînit terenul — Gloria a avut 
dteva atacuri care se puteau 
termina cu gol. Acțiunea de în
tinerire — Începută tn sezonul 
trecut — continuă ; '
bufanți In „A", In 
ca Păun, Marcu II, 
Intrat duminică pe 
tularl. în același 
Teodorescu, Timiș, 
bule la nota de prospețime 
elan devenită caracteristică echi
pei pe care o conduce cu pri
cepere antrenorul C. Moldove 3-
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nu. Ceea ce i-a împiedicai pe 
buzoieni să obțină (măcar) ega
lul dorit a fost lipsa de matu
ritate. de luciditate la finalizare 

credem noi, absenta anul 
“ — și Timiș

mult pe 
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.,cantonîndu-se“ prea 
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trai de perspectivă, < 
cu. ‘ ‘ _ 1__“
în min. 84.

Dinamoviștii au avut un msci 
greu, decis în favoarea lor, în 
primul rînd, de linia de mijloc. 
R edni c depune un mare trava
liu, Lupu are calitățile unui fot
balist mare în devenire), Sabou 
se dovedește o bună achiziție, 
Mateuț rămîne jucătorul de _na
țională “ cunoscut (a început în
să să-i dispară apetitul șutului, 
caută prea mult poziția optimă), 
în atac. Răducioiu are driblingul 
și zvîcnirile Iul DumHrache. pe 
care le-a etalat și în primele 30 
de minute de la Buzău. Din pă
cate, el a trebuit să părăsească 
terenul «suferind o serioasă tăie
tură de crampon, deasupra glez
nei. înlocuitorul 
a dat însă și el 
ment, încununat 
golului, pe care 
calm și abilitate.

său,
un 
de

1-a

Mihăescu, 
bun randa- 

tnscrierea 
realizat eu

Mihaj Cioc 
n-a putut să 
tativa sa, păstrîndu-și 
a 9-a oară titlul. In 
el a dispus de Valentin 
(Dinamo București), la hanței. 
Pe locul 3 : Arcadie Mariasi 
(Strungul Arad) și Marian Gro- 
zea (Steaua). în sfînșit, la open, 
Valentin — 

probleme, 
prin ippon în primul minut al 
meciului cu Gheorghe Diaconu 
(ambii de la Dinamo Bucu
rești). Pe locul 3 : Nicolae lo

(Dinamo 
fie oprit

Brașov) 
din ten- 

pentru 
finală 
Bazon

Bazon n-a avut 
obțlnind victoria

sif și Adrian Clinei (Dinamo
București).

Ospitaliera sală a duhului 
Rapid București și atenția deo
sebită a gazdelor au făcut ca 
întrecerile să se desfășoare în 
cele mai bune condiții. Să mai 
subliniem și arbitrajele corecte 
prestate, intre alții, de Mihai 
Platon, Constantin Isac și Vio
rel Tosun (București), Constan
tin Savu (Ploiești), Ion Roman 
(Miercurea Ciuc) și Constantin 
Golăescu (Iași).

LUI VERIGARRJ HIPISM
stil 
re-

condusă de T. Marinescu in 
personal, a realizat un nou 
cord al carierei (l:31,3/km).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Valanla (Sandu) 1:34,6. Co
ta : cișt. — Cursa a H-a 
Brădișor (Chiș) 1:30,0. Cotarcîșt. 
2,40, ev. 17. Cursa a IH-a : 
Verigarlu (Tănase) 1:26,2 ; ..
Hendorf ; 3. Relativ. Cota : cișt. 
1,20. ev. 37, ord. triplă 168. Cursa 
a iv-a : 1. Turba (Dumitrescu) 
1:32.1 ; 2. Iscusit ; 3. Sugiuc.
Cota : cîșt. 7, ev. 30, ord. triplă 
1700, triplu n—rn—IV 1814. Cursa 
a v-a : 1. .Vulturaș (Sandu)
1:34,1. Cota : cișt. 10, ev. Sl.

1.

1.
2.

Cursa a Vl-a : 1. Sipică (Todu- 
ță) 1:29,0 ; 2. Felcer j S. Bovin.
Cota : cișt. 4. ev. ia. ord. triplă 
350. Cursa a VH-a : 1. Melania 
n (N. Nicolae) 132,1: 2. Ramon; 
3. Fina. Cota ; cîșt. 2,10, ev. ÎS, 
ord. triplă 255, triplu V—VI—vn 
89. Cursa a Vill-a ț 1. Osman 
(Sudttu) 136,4; 1. Salvlnla ; 3. 
Onelica. Cota t cîșt. 8, ev. SO, 
ord. triplă Închisă. Cursa a 
IX-a : 1. Strada (Marinescu) 
1:31.8; 2. Karino. Cota; cișt. 2.60, 
ev. 18, ord. S3.

A. MOSCU

mo- 
dis- 
»în- 
sto- 

P« 
Radu II), cu P. Badea și Mănăllă 
în rol de „pistoane" (mal clar 
în Intenții și realizări, P. Badea), 

ajutați și de jocul înainte-înapoi 
al celor două extreme, Geolgău 
șl Doru Nicolae. Preocupată prea 
mult de încorsetarea adversarilor, 
Universitatea Craiova a uitat însă 
să șuteze la poartă. Duminică, 
nici unul dintre cele opt șuturi 
(autori : P. Badea 3, Negrilă 2, 
Mănăilă 2 șl Rada), nu a fost 
opera unui înaintaș !

Cît despre F. C. Argeș, spe
cialistă a jocului pe contraatac, 
se pare că a rămas numai cu 
această... specialitate. Or, dumini
că se Impunea un alt stil de joc, 
de combinații, cel de contraatac 
eșuînd cu toate bunele intenții 
ale lui St. Badea și D. Zamfir. 
Departe de a se retrage atunci 
cînd piteștenii atacau, craiovenii 
au aplicat un presing care i-a 
incomodat vădit pe alb-violeți. 
Văzîndu-se „blocați" în ceea ce 
știau cel mai bine să joace, a- 
ceștia s-au inhibat șl... de aici 
explicația acestui punct pierdut 
pe teren propriu, la care a con
tribuit însă și Stancu. prin acel 
penalty ratat în minutul 15.

Mircea TUDORAN

Radu URZICEANU

ARBITRII ETAPEI DE MIE A DIVIZIEI A
Steaua — Oțelul : R. Petres

cu ; L. Măerean (ambii din 
Brașov) și M. Axente (Arad);

Petrolul — Flacăra Moreni; 
V. Alexandru (București) ; C. 
Olteanu (Drobeta Tr. Severin) 
și V. Curt (Medgidia) ;

Victoria — Sportul Studen
țesc : L Coț (Ploiești) ; V. Ilie 
(București) și C. Corocan (Re
șița) ;

Chimia — Jiul : O. Ștreng 
(Oradea) ; M. Ionescu (Tîrgo- 
viște) și A. Mustățea (Pitești);

„U“ Cluj-Napoca — Rapid : 
G. Macavei (Deva) ; Gh. Cagu
la (Baia Mare) și Gh. Constan
tin (Rm. Vîlcea) ;

S.C. Bacău — F.C.M. Brașov: 
M. Constantinescu ; T. Ionescu 
(ambii din București) și M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca) ;

F.C. Olt — Gloria Buzău : 
J. Grama ; Gh. Ofițeru (ambii 
din București) și V. Antohi 
(Iași) ;

Argeș — Corvinul : I. 
C. Bîtlan (ambii din

F.C.
Velea,; _ _ _______
Craiova) și M. Neșu (Oradea);

Univ. Craiova — Dinamo : S. 
Rotărăscu ; M. Stănescu (ambii 
din Iași) și I. Tărcan (Tg. 
Mureș).

• REUNIREA LOTURILOR 
REPREZENTATIVE A ȘI DE 
TINERET. în cursul zilei de joi 
urmează să se reunească la 
București loturile A și de ti
neret în vederea partidelor cu 
formațiile similare ale Alba
niei, meciuri în cadrul preli
minariilor C.E. Vă reamintim 
că întîlnirea dintre echipele 
de tineret va avea loc marți 
24 martie pe stadionul din Pi
tești, iar cea dintre primele re
prezentative, la București, 
miercuri 25 martie, pe stadio
nul Steaua. Ambele Jocuri vor 
începe la era 16.

MII DE TINERI AU TRAIT BUCURIA MIȘCĂRII...
trescu de la Liceul 11. Și ciști- 
gătorul cursei băieților este un 
vechi practicant al alergării, cu 
mai multe succese în palmares : 
„De 14 ani sînt fidel crosului și 
maratonului. Iar la I.M.G.B. 
sînt mulți pasionați de alerga
re, oare se bucură de un sprijin 
deosebit din partea asociației 
noastre sportive, mai ales a 
președintelui ei, Toma Nuță, și 
a secretarului Nicolae Fulău". 
Rezultatele se văd...

In fine, așteptarea celor sub 
14 ani n-a fost zadarnică. De la 
stație sînt chemați la start, 
spre marea lor bucurie. Mai în- 
tîi fetele, din rindul cărora se 
detașează eleva de la „62“ Ga
briela Fiu. Dar la sfirșitul 
cursei, pe margine, Steluța Mo- 
canu de la „165“ plînge. Aproa
pe de sosire, cineva care nu fă
cuse întreaga cursă s-a inter
calat între ea și învingătoare, 
luîndu-i locul doi. Dar juriul a 
corectat nedreptatea... La băieți, 
sosire fără asemenea incidente, 
după o cursă pasionantă : 1.
Florin Șerban (Școala 116), 2. 
Vasile Hromiuc (Școala 20), 3. 
Cătălin Velea (Școala 143).

Și marele cros s-a încheiat 
cu cuvenitele recompense pentru 
cei mai buni, cu bucuria tutu
ror pentru participarea la a- 
ceastă frumoasă competiție de 
masă, într-o zi ideală pentru 
mișcare în aer liber, pentru 
întrecere...

(Urmare din pag. 1)

toată Capitala, din întreprinderi, 
școli și instituții, entuziasm sti
mulat firește deopotrivă de sem
nificația deosebită a întrecerilor 
și de o splendidă zi in care ano
timpul tinereții iși anunța mai 
tranșant ca aricind intrarea in 
drepturi, zi cînd, intr-adevăr, 
era păcat să stai acasă. Poate 
de aceea, alături de uteciști, su
te și sute de copii, de pionieri, 
au inundat spațiile verzi ale 
parcului, majoritatea nelmpăcîn- 
du-se cu situația de privitori, 
luind cu asalt pe organizatori, 
chiar pe reporteri: „Noi de ce 
să nu alergăm, tovarășe profe
sor dacă tot sîntem aici ?... Nu-i 
așa că o să ne primiți și pe noi 
la concurs după ce termină cei 
mari ?“ ni s-au adresat doi puști 
dintr-a V-a, Viorel Ungureanu 
și Marius Băloi. „Sîntem mulți 
de la Școala 109, împreună cu 
tovarășul profesor de limba ro
mână, Constantinescu". Iar orga
nizatorii, asaltați din toate păr
țile, nu puteau rezista rugămin
ții copiilor...

Dar crosul era al uteciștilor. 
al tinerilor intre 14 și 30 de 
ani, care au și intrat în arenă. 
Mai intîi fetele, firește, care au 
furnizat o dispută frumoasă. 
Dintre ele, aproape de final, s-a 
detașat o tînără minionă, dar 
viguroasă, sudoriță Daniela Pre-

doi de la I.M.G.B., urmată de 
elevele Daniela Ghițulescu, de 
la Liceul 3 de chimie fi Elena 
Șerbănescu de la Școala 190. O 
cursă deosebită, subliniată ca 
atare și la stația de amplificare, 
avînd in vedere faptul că la ca
pătul ei una dintre alergătoarele 
cunoscute, Magdalena Cameni- 
dis, »-a clasat doar a zecea I 
Dar și invingătoarea se mîndreș- 
te cu alte frumoase succese la 
crosurile de masă. La 22 de ani, 
mamă a doi copii, după cum ne 
mărturisea tinăra sudoriță, care 
a cochetat cu performanța In 
atletism, ca junioară la Metalul, 
nu se teme că e prea tirziu să 
revină. „Vreau să merg pe ur
mele Maricicăi Puică și Doinei 
Melinte... Poate mă voi stabili 
asupra alergării pe 400 sau 800 
de metri" ne spunea cu seriozita
te. N-ar fi de mirare să mai 
auzim de ea și in sfera perfor
manței, dacă ne gindim că, tot 
la un cros de masă, cu mai 
mulți ani in urmă, necunoscuta 
Fița Lovin făcea aceleași con
fesiuni. Și a ajuns 
pe plan mondial!

între timp grupul 
al băieților se subția 
final prin culoarul 
ducea la masa de înregistrări a 
prof. Carmen Manea, avînd în 
frunte tot un I.M.G.B.-ist, pe lă
cătușul Radu Brăguță, urmat de 
colegul său de muncă Valeriu 
Băluță și de elevul Silviu Pe-

cunoscută

mai masiv 
la sprintul 
viu care



După Inimoasele ealiiieări ale echipelor feminine

de club iu cupele europene Iu handbal

CHIMISTUL Rm. VÎLCEA
ȘI-A RESPECTAT PROMISIUNILE

Calificarea Chimistului Rm. 
Vilcea în semifinalele Cupei 
Cupelor ne apare acum, cînd 
o privim la rece, cu atît mai 
demnă de aplaudat, cu cît ea 
s-a produs în fața unei forma
ții din Iugoslavia, țară unde — 
cum se știe — și 
de club se practi
că la o ridicată 
cotă internațională. 
Duminică, în man
șa a doua a sfer
turilor de finală, 
handbalistele noas
tre au avut cîteva 
argumente care 
le-au scos în evi
dență superiorita
tea pe toate planu
rile. Acestea au 
fost : • o pregăti
re ireproșabilă pe 
plan fizic (între 
primul și cel de-al 
doilea meci), ceea 
ce a permis Chi
mistului să acțio
neze in forță din 
primul și pînă în 
ultimul minut ;
• deplina încrede
re în victorie (și în 
calificare), rod al 
unei stări psihice 
sănătoase ; • înțe
legerea cuvenită a 
efortului făcut de 
către toți cei care 
înconjoară echipa 
pentru a-i crea 
condiții optime de 
abordare a parti
dei. Aici este că
zui să amintim a- 
tît conducerea 
sociației sportive 
(președinte L Gavrilescu, 
cretar — — ■
celași 
cund), 
tiviști 
ții de

Verigeanu au dat randament 
maxim, de astă dată contribu
ția la victorie a fost a între
gii echipe, cele două compar
timente atac-apărare funcțio- 
nînd (cu puține și foarte scur
te momente de scădere) ire
proșabil. Edit Torok — Ia Bel-handbalul

Handbalistele de la Chimistul înscriu 
nou gol.

a-

se-
a- 

se- 
ac-

P. Berbecaru, în 
timp și antrenor 
cît și o seamă de 

obștești, oameni cu func- 
răspundere în viața eco

nomică și socială a municipiu
lui Rm. Vîlcea, pentru 
handbalul constituie o 
pasiune (Adrian Ghiță, Ema- 
noil Biță, Coriolan Cremene, 
Constantin Stănculescu, Ionel 
Mihai, Grigore Vîrtej și alții); 
• respectarea întocmai a dis
ciplinei tactice, în funcție de 
cunoașterea perfectă a fiecărei 
jucătoare adverse ; • antre
norul Constantin Muscalu a 
reușit — spre lauda lui — o 
colaborare amicală și autori
tară, în același timp, cu întreg 
lotul ce-1 are în pregătire.

Dacă — așa cum consemnam 
în cronica primului meci — 
la Belgrad doar portarul Doi
na Rodeanu și centrul Maria

care 
mare

STIINTA BACAU, 0
(Urmare din pag. 1)

iii

un 
in poarta echipai iugoslave.

Foto : C. PARASCHIVESCU

grad fără strălucire — și-a 
surprins, realmente, adversare
le în meciul-retur de dumini
că, pe postul de inter stîng, 
ea reușind 
partidei două goluri consecu
tive înscrise „de afară". Avea 
să realizeze încă 9 în ace
lași mod, intervențiile ei 
prompte produeîndu-se cînd e- 
chipa avea mai multă nevoie 
de goluri. Despre sora sa, Ma
ria Verigeanu, repetăm doar 
că a fost sufletul și creierul 
formației vîlcene. Extrema 
dreaptă, Denisa Romete, (și ea 
o surpriză pentru iugoslave) 
s-a achitat excelent de obliga
țiile ce i-au revenit în angre
najul echipei, în timp ce Elena 
Ionescu (pivot), grație „înșu
rubărilor" făcute în inima a- 
părării adverse, a înscris și a 
creat condiții colegelor să mar
cheze goluri.

Ion GAVRILESCU

în deschiderea

VALOARE CONFIRMATA

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
NOI SUCCESE LA BALCANIADA DE SCRIMA

Proba masculină de floretă 
pe echipe din cadrul Balcania
dei de scrimă pentru juniori 
de la Zagreb, a revenit selec
ționatei României, cu 4 victo
rii, urmată de formațiile Iu-

★
• In cadrul turneului interna

țional feminin de baschet pen
tru junioare de la Rakovnik 
(Cehoslovacia), selecționata Ro
mâniei a întrecut cu scorul 3e 
94—71 (39—27) formația Unga
riei și a cîștigat cu 84—81 (49— 
50) meciul cu Polonia.

VICTORII Șl RECORDURI 
ALE FOARTE TINERILOR 

ÎNOTĂTORI
La „patrulaterul" rezervat tine

rilor înotători (13—14 ani) din 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia și România — desfășurat a- 
nul acesta la Halle — reprezen
tanții țării noastre au obținut opt 
victorii. Ploieșteanul Dragoș Bă- 
cescu s-a impus la 100 m liber — 
56,97. 200 m liber -- 2:02,55 și 
1500 m — 17:16,19. Hunedoreanul 
Marius Crișan a terminat pe pri
mul loc la 100 fluture — 1:04,1H 
și 190 m spate — 1:01,98, record 
național, cat. 14 ani. La 200 m 
bras, bucureșteanul Dumitru Sta- 
vrositu, de la Lie. 37, a reușit o 
victorie mal puțin scontată, cu 
2:39,63. Tot în două probe mas
culine, de ștafete, succese și re
corduri românești : la 4x200 li
ber — 8:33,30 și la 4x100 mixt — 
4:19,52.

Dintre tinerele înotătoare, mai 
bine au concurat Liana Coman, 
autoare de noi recorduri (cat. 12 
și 13 ani) la 100 m bras — 1:16,88 
și 200 m bras — 2:45 39, și Diana 
Ureche.

In clasamentul general, echipa 
noastră s-a situat pe locul se
cund, CU 350 p, după R.D.G. — 
464 p, înaintea Cehoslovaciei — 
264 p și Poloniei — 198 p.

goslaviei, Bulgariei, Turciei și 
Greciei. La sabie, pe echipe, a 
cîștigat de asemenea repre
zentativa României, secondată 
de cea a Bulgariei.

★ *
• La Rouen, In Franța au 

început întrecerile C.M. de ho
chei juniori, grupa B. Iată re
zultatele înregistrate : seria A : 
Franța — R.F. Germania 2—2, 
Japonia — România 11—7, se
ria B : Norvegia — Italia 12—1, 
Austria — Olanda 6—4.

„CUPA DAVIS*
PARIS, 16 (Agerpres), — Pri

mul tur de „Cupa Davis“ la tenis 
a fost marcat dP numeroase sur
prize, trei dintre favoritele în
trecerii, echipele S.UA., R. F. 
Germania și Cehoslovaciei, fiind 
eliminate!

La Barcelona, selecționata Spa
niei a întreaut cu 3—2 formația
R. F.G., punctul victoriei gazde
lor fiind realizat de Sergio Casai, 
care a reușit să dispună cu 6—2, 
0—6, 6—2, 6—3 de Boris Becker. 
Iată celelalte rezultate din opti
mile de finală; Paraguay —
S. U.A. 3—2; Cehoslovacia — 
israel 2—3 ; Italia — Suedia 2—3; 
Franța — Coreea de Sud 5—0; 
India — Argentina 3—2 ; Mexic 
— Anglia 5—0; Australia — Iu
goslavia 4—1.

sw uaru STEFFI GRAF, NOUA STEA A TENISULUI
Numele tinerei jucătoare de te

nis vest-germane Steffi Graf 
(născută la 14 iunie 1969 la 
Bruehl) a atras de clțiva ani a- 
tenția. Tenacitatea de care dădea 
dovadă In antrenamente, ambi
ția cu care lupta pentru fiecare 
punct, loviturile sale foarte pu
ternice — în special serviciul și 
forhand-ul —, marea putere de 
concentrare au recomandat-o pe 
micuța Steffi, încă de la 12—13 
ani, ca pe o viitoare jucătoare 
de frunte a lumii. Antrenor : în
suși tatăl el. Rezultatele n-au în- 
tîrziat să apară. Iată cele mai 
importante performanțe ale sa
le : în 1984 cîștigă Turneul olim
pic demonstrativ de la Los An
geles, elimin în du-le pe favorite
le de atunci Pascale Paradis 
(Franța), Rafaella Reggi (Ita

lia) șl Sabrina Goles (Iugoslavia), 
în 1985 cunoaște adevărata con
sacrare : semifinalistă la Delray 
Beach (pierde la Chris Evert — 
Lloyd; cu 2—6, 1—6) și semifina- 
listă la Key Biscaine (învinsă de 
Martina Navratilova cri 2—6. 3—6, 
după ce le ,,scosese" din cursă,

pe Manuela Maleeva și pe Pam 
Shriver), 1986 a debutat furtunos 
pentru Steffi Graf : după ce a 
pierdut două finale (la Key 
Biscaine Si la Boca West, ambe
le în fața tenace! Evert — Lloyd, 
cu 3—6, 1—6 șl, respectiv, 4—6, 
2—6), a fost rîndul el să termi
ne învingătoare în alte două 
mari turnee : Indianapolis (2—6, 
7—6. 6—4 cu Gabriela Sabatini, 
în finală) și Berlinul Occidental 
(6—2. 6—3 cu Navratilova. în fi
nală!). Și, cînd se anunța mal 
în formă, o răceală Duternică a... 
eliminat-o de la Roland-Garros. 
A urmat o perioadă lungă de 
convalescență, iar reintrarea, la 
Cupa Federației, s-a solldat cu 
o fractură a metatarsienelor. 
Anul acesta înseamnă, deocam
dată. pentru Steffi Graf, primul 
loc la Key Biscaine și 3 victo
rii de palmares: la Navratilova 
(6—3, 6—2 în semifinala), la E- 
vert-Lloyd (6—1, 6—2 în finală) 

și, zilele trecute, la Rana Man- 
dlikova (6—2, 4—6, 6—1,

Doina STĂNESCU
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participa în primul tur, așa că 
drumul spre vîrful piramidei 
a început în faza optimilor de 
finală, unde a depășit pe cam
pioana Poloniei. Apoi, după un 
prim meci, în care nu și-a a- 
rătat pe deplin valoarea, în 
deplasare, la Frankfurt pe 
Oder, în compania echipei cam
pioane a R.D. Germane, A.S.K. 
Vorwârts, iată că duminică, la 
Bacău, studentele nu numai că 
au refăcut handicapul de pa
tru goluri, dar prin maniera 
în care au evoluat au demon
strat, încă o dată, că alcă
tuiesc o formație capabilă de 
a realiza o mare performanță 
și că nu întîmplător dețin ti
tlul de campioane ale țării

noastre. Succesul de la Bacău 
ș-a conturat îndeosebi datorită 
jocului mai atent în apărare, 
unde portarul Ioana Vasilca a 
avut din nou o prestație foarte 
bună, precum și modului calm 
și lucid în care studentele au 
tratat faza de atac, pînă la 
ivirea situației clare de a în
scrie, cînd Mariana Tîrcă și-a 
pus în evidență calitățile de 
realizatoare de excepție. Tre
buie subliniat și meritul Geor- 
getei Ccrvenciuc în dificiul 
post de conducător de joc, 
după cum trebuie evidențiat 
aportul Adrianei Popa pe ex
trema stingă. Și de această 
dată, Filofteia Dani.of a luptat 
foarte mult pe semicerc, creind 
culoare pentru aruncările li 
poartă de la distanță.

Șl în această grupă situația 
este foarte complicată în ceea 
ce privește ocuparea primului 
loc, pe care-1 vizează echipele 
Olandei, Poloniei și Greciei, în 
timp ce reprezentativele Unga
riei și cea a Ciprului nu mal 
au — practic — nici o șansă !

în prezent, dintre cele trei, fa
vorită pare a fi selecționata Po
loniei, care a obținut, acasă, o 
victorie în fața actualei lidere 
(Grecia) șl un punct (foarte pre
țios) în deplasare, la Amsterdam, 
cu Olanda. Antrenorul Wojciech 
Lazarek afirmă că va menține 
în continuare în lot pe unii con- 
sacrați (Boniek, Smolarek, Dzie- 
kanowsky, Urban, Tarasiewicz), 
dar întinerirea echipei va con
tinua, el promovîndu-i pe Prusik, 
Krol, Rudy — de la Wroclaw — 
Wdowiczyk — Legia Varșovia — 
Lesniak — Sczeczin — liderul 
golgeterilor după terminarea tu
rului campionatului, cu 13 puncte 
înscrise. „Victoriile pe teren 
propriu pe care contăm, ca și 
unele puncte obținute în depla
sare — spune Lazarek — vor fi 
hotărîtoare".

A doua candidată este echipa 
Olandei, condusă de consacratul 
selecționer Rinus .Michels. El 
speră că după victoria de la Bu
dapesta (dar și după acel 1—1, 
în jocul amical de la Barcelona,

cu Spania) să găsească „unda 
verde* spre turneul final. Olan
dezii au încredere în prestațiile

MECIURILE DE PINA ACUM
Ungaria — Olanda 9—1, Polonia 

— Grecia 2—1, Grecia — Ungaria 
2—1, Olanda — Polonia 0—0, Ci
pru — Grecia 2—4, Cipru — O- 
landa 0—2, Grecia — Cipru 3—1, 
Cipru — Ungaria 0—L.

CLASAMENT
1. Grecia 4 3 0 1 10— 6 6
2. Olanda 3 2 10 3—0 5
3. Polonia 2 110 2—13
4. Ungaria 3 102 2—32
5. Cipru 4 0 0 4 3—10 0

JOCURILE URMĂTOARE
25 martie : Olanda — Grecia ;

12 aprilie : Polonia — Cupru ;
29 aprilie : Olanda —- Ungaria șl
Grecia — Polonia ; 17 mai : Un-
garia — Polonia ; 23 septembrie :
Polonia — Ungaria ; 14 octom-
brie : Ungaria — Grecia și Polo-
nia — Olanda ; 28 octombrie :
Olanda — Cipru ; 11 noiembrie î
Cipru — Polonia ;: 2 decembrie :
Ungaria — Cipru ; 16 decembrie :
Grecia — Olanda.

bune ale atacanților Van Basten, 
Gullit și Tahamata. Surprinzător 
este însă faptul că în lot a fost

INTERNAȚIONALELE" DE SABIErr
(Urmare din pag. 1)

buie omis însă nici faptul că 
la Brașov a absentat echipa 
de juniori (aflată la Balcania
da de la Zagreb) din care bra
șovenii Attila Papp și Dan Gă- 
ureanu ar fi întărit, foarte 
probabil, formațiile reprezenta
tive.

Primii calificați în „finala de 
opt" au fost românii ,V. Szabo 
(cu victorii la Takev — ȚSKA 
10—6 și Stendur — Polonia : 
10—9), FI. Păunescu (10—6 cu 
Mustață — Steaua și 10—9 cu 
Oros — România tineret), Al. 
Chiucliță (10—2 cu Micu — 
România tin. și 10—8 cu cniew
kowski — Polonia) și bulgarul 
R. Iancev (10—6 cu Florea —

România, 10—5 cu Dinu — 
România tineret). Ceilalți pa
tru calificați, care și-au cîști- 
gat locul în finală, în urma 
recalificărilor, au fost repre
zentanți din toate cele 3 țări 
participante : polonezii T.
Stendur (10—5 cu Micu) și M. 
Cniewkowski (10—5 cu Florea), 
bulgarul T. Takev (10—5 cu 
Oros) și românul M. Mustață 
(10—4 cu Dinu).

Așadar, în finala de opt, au 
fost prezenți patru sportivi din 
țara noastră și cîte doi din 
Bulgaria și Polonia. Toate spe
ranțele noastre s-au spulberat, 
însă, atunci cînd principalii fa- 
voriți, Chiculițâ și Szabo, au e- 
șuat. Primul a pierdut în 
„sferturi" asaltul cu viitorul

ALE ROMÂNIEI
cîștigător, polonezul Cniew
kowski, în timp ce al doilea 
a fost învins de veteranul con
cursului, Marin Mustață. Aces
ta din urmă a pătruns, de alt
fel, pînă în finală, dînd indirect 
o lecție tinerilor despre ce în
seamnă să lupți pînă la capăt. 

Iată rezultatele din . finala 
de opt : Marck Cniewkowski 
(Polonia) — Alexandru Chicu- 
liță (România) 11—9, Tamas 
Stendur (Polonia) — Rumen 
Iancev (Bulgaria) 10—8, Marin 
Mustață (România) — Florin 
Păunescu (România) 12—10, 
Vilmoș Szabo (România) — 
Thiratko Takev (Bulgaria) 10— 
3 ; Cniewkowski — Stendur 
10—5, Mustață — Szabo 10—3 ; 
pentru locurile 3—4 : Szabo — 
Stendur 11—9 ; pentru locurile

1—2 : Cniewkowski — Mustată 
10—8.

întrecerea pe echipe, desfă
șurată după sistem eliminato
riu, a avut la start opt echipe 
(4 din țara noastră — România 
I, tineret, juniori șl o selec
ționată divizionară, Polonia și 
K.S. Baildon Katowice, Bulga
ria și ȚSKA Sofia) și s-a în
cheiat cu victoria primei noas
tre formații. Iată rezultatele : 
România I — Baildon 9—2, 
ȚSKA — România tin. 9—6, 
Sel. div. — România jun. 9—6, 
Polonia — Bulgaria 9—4 ; 
România I — ȚSKA 9—2, Po
lonia — Sel. div. 9—6 ; pentru 
locurile 3—4 : Sel. div. — ȚSKA 
8—6 ; pentru locurile 1—2 : 
România I — Polonia 9—5 
(pentru formația noastră au 
punctat : Szabo 4 v, Chiculițâ 
3 v, Păunescu 2 v).

menținut și veteranul Muhren, 
In vîrstă de 35 de ani !

Reprezentativa Greciei (deo
camdată pe primul loc) va avea 
jocuri dificile in acest an. Ea a 
obținut o victorie prețioasă cu 
Ungaria pe teren propriu, dar o 
așteaptă intîlnlrl grele la Buda
pesta precum șl dubla confrun
tare cu Olanda. Din lot fac parte 
experimentați! Apostolakis, Ana- 
stapoulos, Papaioanou, Papa
dopoulos șl unii tineri ca Ska- 
randatos, Bastianialis și Bo- 
navas.

Selecționatele Ungariei și Ci
prului stat ca și Ieșite din cursă. 
Noul selecționer al ungurilor 
(după Mezey și Komora), Jozsef 
Verebes (45 de ani), antrenor și 
la echipa de club M.T.K., dorește 
reabilitarea selecționatei, prin 
readucerea !n formă a lui Detari, 
Dajka, Sallay, Garaba și prin 
creșterea valorii lui preszler, 
Burcsa, Csonka, Boda ș.a.

Clprloțil n-au nici o pretenție... 
Antrenorul lakovou dorește doar 
să-și îmbunătățească palmaresul, 
atît de sărac în preliminariile 
C.K, De cînd Ciprul participă în 
campionatul continentului, echipa 
de fotbal a reușit doar o victorie, 
trei jocuri egale șl 28 de înfrîn- 
gerl, cu un golaveraj general de 
11—117 !

Ion OCHSENFELD

CAMPIONATE, ȘTIRI
• Mîine vor avea loc meciu

rile retur ale sferturilor de finală 
ale cupelor europene.

A Cursa pentru primul loc în 
campionatul Spaniei continuă... 
Real Madrid conduce cu 45 p, 
urmată de F.C. Barcelona 44 p 
și Espanol 40 p. în etapa de du
minică (a 31-a) : Athjet’e Bi bao 
— Real Madrid 1—2 (toentru în
vingători au înscris Mino și H. 
Sanchez din 11 m), F.C. Barce- 
lona — Betis 2—0 (au marcat Es
teban și Roberto), Atletico Ma
drid — Valladolid 1—0, F.C. Se
villa — Espanol 1—0, Cadiz — 
Las Palmas 1—2, Santander — 
Zaragoza 1—2, Osasuna — Real 
Soci ed ad 1—3. In clasamentul 
golgeterilor conduce H. Sanchez 
(Real Madrid) — 26 p, urmat 
de Lineker (Barcelona) 14 g.
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