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Balcaniada de juniori, de la Zagreb
— ------------------- ' -----........... -- -...................... - - -

TOATE .CELE 8 TITLURI 

AU REVENIT SCRIMERILOR ROMAN!
Recent s-a disputat ediția 

1987 a Balcaniadei de scrimă, 
pentru iuniori, găzduită de ora
șul iugoslav Zagreb acolo un
de în vară se vor desfășura în
trecerile Universiadei. Compe
tiția la care .au participat ti
neri . scrimeri din Bulgaria 
Grecia. Iugoslavia. România si 
Turcia, s-a încheiat cu un fru
mos sucoes al reprezentanților 
tării noastre. Juniorii români 
au cucerit toate cele 8 titluri 
puse în ioc. precum si celțlalte 
locuri de pe podiumul probe
lor individuale cu o singură 
excepție, ..bronzul" de la spa
dă. Deci. în total 15 medali' 
din 16 posibile I

Iată rezultatele înregistrate : 
FLORETA BĂIEȚI — indivi
dual : 1. V. Zvincu, 2. P. Duru. 
3. M. Predescu : echipe : 1 
România (5—0 cu Grecia 5—1 
cu Turcia. Iugoslavia si Bul
garia): FLORETA FETE — in
dividual : 1. Alina Matca. 2.

„CUPA FEDERAȚIEI"
LA CICLISM

Intre 24:—29 martie pe un 
traseu „în stea" în iurul Con
stantei. se va desfășura „Cuca 
Federației" la ciclism. t«i în
treceri — care vor include eta
pe de lung kilometrat "brocum 
și de contratimp indivîțjțiăl — 
lit oarticipa cei maT buni 
sportivi de la cluburile Steaua 
Dinamo si Metalul Plopeni 
principalele furnizoare de ci
cliști pentru loturile naționale.

Competiția va conta drept 
criteriu de selecție pentru 
„Cursa Păcii" <8—23 mai).

Finalele Daciadei și ale Campionatelor Naționale la schi fond

in PRIMUL CURSEÎNVINGĂTOR! DETAȘAJI
PREDEAL, 19 (prin telefon). 

Pirtla Valea Bișnoavel; curse
le : 10 km senioare și ÎS km se
niori ; 47 de concurenți și 43 
de concurente ; temperatura ae
rului și a zăpezii — minus 4 gra
de; urcuș maxim — 105 m.

Așteptate cu deosebit Interes 
finalele Daciadei șl ale Campio
natelor Naționale de schi fond 
ale seniorilor au atras la star
tul întrecerilor tot ceea ce are 
mal bun la această oră schiul 
nostru nordic. Prima zi a dis
putelor a dat ctștlg de cauză — 
neașteptat de categorio — aler
gătorilor consacrațl. Proba fete
lor presupunea o luptă acerbă 
pentru întlletate între reprezen
tantele tinerel generații (în rîn- 
dul acestora numărîndu-se Ilea
na Hangan, Daniela Fllimon. A- 
dlna Tuțulan. Edith Bako șt al
tele). Dar. de Ia Început, tre
buie să spunem că presupune
rile au fost Infirmate de evolu
ția excelentă a Elenei Relt. care

«

în Cupa României la handbal feminin

CHIMISTUL Rm. VÎLCEA— ȘTIINȚA BACĂU 28-24
RÎMNICU VlLCEA, 19 (prin te

lefon). Derbyul „Cupei României", 
dintre cele două semlfinaiiste ale 
întrecerilor continentale de hand
bal feminin, Chimistul și știința 
Bacău, a oferit o partidă electri
zantă, desfășurată In fața unui 
foarte numeros public spectator.

Prima repriză a aduș la rampă 
de o parte o echipă studențeas
că cu o circulație permanentă a 
mingii și cu un atu în plus — 
torța: de partea cealaltă, pe vîl- 
cence, dornice de a-și asigura o 
diferență de goluri cit mai con
sistentă, avtnd în vedere returul 
de la Bacău. Din această Încleș
tare, a-rezultat o luptă de toată

Mioara David 3. Laura Badea: 
echine : 1. România (5—o Iugo
slavia. 5—1 Turcia si Grecia. 
5—3 Bulgaria): SPADA — in
dividual : 1. A. Top. 2. D. Pă- 
trașcu : echipe : 1. România
(5—0 Turcia si Iugoslavia 4—2 
Grecia) : SABIE — individual: 
1. A. Papp. 2. D. Găureanu. 3. 
D. Costache: echipe : 1 Romă 

' nia (5—0 cu Turcia. Iugoslavia
Grecia si Bulgaria)-.

„Dacă s-ar fi acordat o dis
tincție celui mai tehnic scri- 
mer — ne-a declarat Ștefan 
Petrescu, condu lătorui delega
ției noastre — aceasta ar fi 
trebuii să revină spadasinului 
român Adrian Pop'*.

„Naționalele" de înot în bazin acoperit

UN DEBUT MAI MULT DEClT PROMIȚĂTOR
BAIA MARE, 19 (prin telefon). 

Plăcută și — mai cu seamă — 
foarte promițătoare această 
reîntâlnire cu fruntașii înotu
lui nostru. Deși cu un pro
gram fără marile capete de 
afiș, ziua de debut a Campio
natelor Naționale în bazin a- 
coperit a oferit entuziastei a- 
sistențe din piscina maramure
șeană un spectacol cu adevă
rat reușit, Firește, localnicii 
au trăit din plin bucuria unor 
victorii băimărene ,,pe linie" 
— cu o excepție — dar mai 
Ihtîl de toate a fost standar
dul. la care s-au ridicat une
le curse. Spre pildă, finala fe
minină de 200 m. liber a atins, 
fără exagerare, un nivel mon-. 
dial. Stela Pura a fost cro
nometrată în 2:00,18, ceea ce 
înseamnă nu numai un nou

n-a dat nici o șansă mai tine
relor el contracandidate la locul I.
Antrenorul Jean Sumedrea a tn- 
scrls-o pe eleva sa In prima 
grupă de plecare și nu tn ul
tima, așa cum ar fi fost nor
mal. El a gîndit foarte bine tac
tic. deoarece Elena Heit a por
nit cu un număr mic de start, 
cind zăpada era înghețată, fapt 
care i-a permis o alunecare efi
cientă. in timp ce concurentele 
din ultima grupă, între care $1 
tinerele alergătoare, au acuzat in 
corpore zăpada moale. In a- 
ceastă situație, sportiva de la 
Tractorul Brașov a controlat 
cursa și a cîștigat. Ea șl antre
norul el merită felicitări, mal 
ales că reprezentantele clubului 
Tractorul sînt In număr de 4 In 
primele 6 locuri.

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

frumusețea, ,tn care localnicele 
au avut tn majoritatea timpului 
avantajul, dar nu la mal mult de 
patru goluri. A doua parte a fost 
tot atît de disputată, dar preci
pitarea formației vîlcene a fâcut 
ca victoria să fie obținută doar 
a patru puncte: 28—84 (16—13).
AlT înscris: Verigeanu 10, To- 

rdk 6 Ionescu 6. Romete 3. Petre 
3 pentru Învingătoare, respectiv 
Tircă 9. Danilov 4, Cervencluc 3 
Ciobotarq 3, Butnărașu 2, Popa 1 
Lunca 1, Darvaș 1. Arbitrii: Gh. 
Sandor (Oradea) și N. fancu (Bu
zău). ■ *

D. roșianu — coresp.

La sflrșitul săptăminii, In Capitală

„INTERNAȚIONALELE"

MASCULINE

DE FLORETĂ
După întrecerile floretistelor 

si sabrerilor. desfășurate săp- 
tămîna trecută, acum intră în , 
competiție floretiștii. Sala Flo- 
reasca din Capitală găzduind 
ediția 1987 a Campionatelor 
Internationale ale României.

Debutul 11 va face proba in
dividuală (astăzi dimineață, 
ora 9). care se va încheia sîm- 
bătă, duminică fiind rezervată 
nrobei ne echipe. Si-au anun
țat participarea floretisti din 
Bulgaria. Cuba, R.D. Germană 
Polonia, Ungaria si România.

record național, dar șl o per
formanță de vîrf a sezonului 
internațional. In urma sa s-au 
clasat, cu rezultate de ridicată 
competitivate, Noemi Lung 
(tot de la CSMS Baia Mare) — 
2:01,21 ți reșițeanca Luminița 
Dobrescu — 2:02,60. De aseme
nea, la 200 m. fluture fete. 
Pura a înregistrat un alt timp 
de excepție pentru această 
perioadă — și nu numai I — 
fata de minier corectînd sub
stanțial, cu 2:10,70, "echiul re
cord național ce-i aparținea 
eu 2:13,08. Și dinamovista Anca 
Pătrășcoiu a mers sub vechiul 
record — 2:12,51 — iar rezul
tatul brașovencei Corina Du
mitru, 2:16,65, reprezintă un 
nou „balon de oxigen" pentru 
C.E. de juniori din vară. Du
blu victorios a fost și alt băi- 
mărean, alt campion european 
de juniori. E vorba de Robert 
Pinter, care a cîștigat mai în- 
tîi 200 m. fluture — 2:03,55 — 
treclnd de dubletul dinamovist 
Flavius Vișan (2:04,23) și Cris
tian Ponta (2:04,65). A doua 
victorie a lui Pinter, ca și în 
cazul colegei sale Stela Pura, a 
fost, la 200 m. liber, în 
1:54,60, el fiind urmat de ste- 
listul Bogdan Nan — 1:57,38 — 
și ploieșteanul Alexandru Mol- 
doveanu — 1:57,70.

Geo RAETCHI

(Continuare. In pag. a 4-a)
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S-a încheiat sezonul de patinaj viteză

ASCENSIUNEA FETELUR — ÎNDEMN LA 0 MUNCĂ Șl MAI EFICIENTĂ

Ca o încununare a frumoasei evoluții din actualul sezon, junioara
Mihaela Dascălu a devenit campioană absolută a senioarelor, ur

mată de Cerasela Hordobețiu și Ileana Cleteșteanu.

Șl DE LA BOCȘA 
SPRE ÎNALTA

Sînt orașe mai mici, despre 
a căror activitate sportivă — 
prin forța împrejurărilor — 
scriem mai rar în coloanele 
noastre. Unul dintre acestea 
este localitatea bănățeană Boc
șa (numai 22000 de locuitori), 
pe care am vizitat-o recent și 
unde am rămas plăcut impre
sionați de vigoarea activității 
sportive, desfășurată — in pri
mul rînd — sub impulsul aso
ciației sportive Metalul, care 
funcționează pe lingă Între
prinderea de Construcții Me
talice.

Președintele asociației, loan 
Roșea, cu care luăm primul 
contact, ne vorbește cu mîndrie 
despre cîteva din .„produsele 
sportive" ale Bocșei, amintin- 
du-ne de boxerii C. Gruiescu 
(fost campion european), Fran- 
cisc Vaștag (actual campion de 
juniori al continentului). Marin (Continuare în pap 2-5)

Radu URZICEANU

Componenta secției de lupte libere a asociației Metalul Bocșa 
urmăresc exemplificările practice ale antrenorului lor, Gheorghe 
Vuia Foto : Aurel D. NEAGU

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL 
IN VEDEREA MECIULUI CU ECHIPA ALBANIEI

• Antrenorul Emerich Jenei despre importanta partida 
de la 25 martie # Intilnirea va avea loc pe stadionul 

Steaua 9 Componența grupului de selecționabili
Așa cum s-a anunțat, ieri 

după-amiază a fost convocat la 
București lotul reprezentativ de 
fotbal care se pregătește pentru 
partida de miercuri, 25 martie, 
de pe stadionul Steaua, cu selec
ționata Albaniei. Este prima ln- 
tîlnire, din sezonul de primăva
ră, a „tricolorilor" în cadrul 
preliminariilor C.E., meci care 
are loc în grupa I a acestor ca
lificări. .

Ce reprezintă meciul cu Alba
nia 2 Iată o Întrebare la care 
am socotit că cel mai Îndreptă
țit să răspundă este antrenorul 
principal Emerich Jenei. Cu a- 
mabilltatea-1 recunoscută, el 
ne-a declarat următoarele: 
„Partida cu unsprezecele repre
zentativ albanez este foarte 
importantă. Un meci in care 
partenerul nostru de întrecere, 
care nu a realizat nici un punct 
din cele trei partide disputate 
pini acum, va evolua relaxat, 
eliberat de importanța mizei. 
Pentru noi, Intilnirea constituie 
o întrecere In care nu avem 
voie si comitem nici o eroare,

PORNESC DRUMURI 
PERFORMANTĂ...

Vișan (de mai multe ori com
ponent al lotului național), de 
fotbaliștii Roșea, Oancea, Dia- 
nu, Goan(ă.

— Care este acum „cartea de 
vizită" a asociației ?

— Avem peste 5000 de mem
bri cotizanți și un total de 8 
secții afiliate. Fotbalul nostru 
activează fn Divizia B; pe lin
gă echipa divizionară, avem 
încă două echipe de juniori și 
două de copii. Recent, am dat 
lui F.C. Olt doi tineri talentați, 
Plăvițu și Otiman. La lupte li
bere am promovat în Divizia 
A (grupa a doua). La box a- 
vem, cum bine se știe, un 
campion european de juniori. 
La șah, 5 jucători de categoria 
I. La handbal-fete sîntem cam- 

trebuie să ne impunem focul și 
să realizăm .victoria necesară 
răminerii în cursa pentru cali
ficare. Abordăm, deci, focul ea 
pe unul de mare importanță, a- 
preciind că fotbalul albanez a 
realizat un progres însemnat, 
dovadă că in meciul cu repre
zentativa Spaniei a condus cu 
1—0 pînă în minutul 65. Un fapt 
care spune foarte mult. Cele trei 
etape desfășurate pînă acum In 
campionat ne-au arătat că pu
tem conta pe cei 20 de jucători 
selecționați, ei dovedind, in an
samblu, o formă buni. Ce preo
cupări avem noi, tehnicienii lo
tului reprezentativ in aceste zi
le de pină la partida cu forma
ția Albaniei 7 tnainte de orice 
aducerea tuturor jucătorilor la 
un cit mai ridicat indice de for
mă, insistind, in orele de pregă
tire, la refacerea psiho-fizică, 
un element important daci ne 
glndim la începutul de sezon

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2—31

Evoluția pati naiului viteză în 
urma rezultatelor merituoase 
înregistrate în actualul sezon, 
intr-adevăr superioare celor de 
oină acum, lasă să se întreva
dă o linie ascendentă. în prim- 
olan trebuie situate desigur, 
nerform antele brașovencei Mi- 
haela Dascălu, care a cucerit 
la „Cuba Prietenia" patru me
dalii (una de aur. una de ar
gint si două de bronz) în cem- 
naniă speranțelor oFmpice din 
țările socialiste. Ea a ocupat 
locurile1 6 la 500 m. 7 la 1500 
m 9 la 3 000 m sl 7 în clasa
mentul general (39 de concu
rente. din 18 țări) al Campio
natului Mondial de iunioare. 
Talentul Mihaelei Dascălu, 
orecum si seriozitatea 'și mun
ca fără monaiamente (cită lu
me știe că patinatorii se antre
nează cel Putin patru-cinci ore 
zilnic. într-un sport... fără a- 
notimp ?) au impus-o ca lide-

Troian IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)



Rubrică rezervată șoimilor patriei
și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

AMBIȚII DE AFIRMARE, FRUMOASE ÎMPLINIRI
• CINE VA PARTICIPA la

finala ne tară a ..Cupei Pio
nierul" la gimnastică ? In ca
zul micilor gimnayti si gim
naste din București, răspunsul 
il vom afla duminică. după 
mult1 așteptatele întreceri din 
sala Dinamo (de la orele 9). 
Iau parte echipe reorezentînd 
toate sectoarele Capitalei cu- 
prinzînd concurent) si concu
rente numai din clasele II—IV 
asa cum prevede regulamentul 
întrecerii. Din nou emoții. Si 
pentru protagoniștii concursu
rilor. dar si pentru cei care ii 
pregătesc (poate si mai mari!) 
pentru că nu mai este chiar 
atît de ușor să aiungi într-o 
finală pe tară ! Concurența 
creste mereu: cresc totodată
valoarea si ambițiile spre de
venire ale celor mici...
• ȘCOALA GENERALA NR. 

32 din Craiova (cartierul Cra- 
iovita Nouă) trece drent cea 
mai mare — ca efectiv — din 
întregul iudet Doli : peste 3 000 
de elevi si pionieri. Mare este 
această unitate de învățămînt 
si în privința reușitelor spor
tive : de 10 ani domină (îm
preună cu școala vecină. „30“) 
întrecerile de tetratloh pe mu
nicipiul Craiova și pe județ, 
de patru ani se afirmă con
stant la campionatele republi
cane de gimnastică ale școlilor 
generale: de 3 ani, cu băieții, 
îsi face simțită prezenta si în 
handbalul de mare perspectivă. 
Mai bine de 300 de reprezen
tanți ăi școlii fac parte din di
ferite grupe ale unor cluburi 
de performantă, deocamdată 
ale unor secții de copii. De 
aici a plecat si o voleibalistă 
de mare viitor. Maria Chitic, 
acum la Dinamo București. Pe 
undeva este si firesc : chiar si 
directorul scolii. prof. Gh. 
Drăgoiici (geografie), a fost — 
si a rămas — un „sufletist" în 
materie de sport, pornind de 
la atletism si mergi nd pînâ la 
luptele greco-romanc.
• BUCURIE MARE printre 

colegii lui Gigei Bacău de la 
Școala nr. 99 din Sectorul 4 al 
Capitalei. împreună cu colegii 
săi de echipă de la U.C.B. (Do- 
brin si Rîpeamj) a reușit să 
cucerească titlul de campion 
al tării la juniori III. proba dc 
sabie, tocmai la Satu Mare. 
Gigei și ai lui au mers din 
victorie în victorie : 5—0 cu 
C.S.S. 1 București și Tînărul 
tractorist Brașov, 5—1 Cu Dina
mo, C.S.S. Steaua și Voința Slo
bozia. După această frumoasă 
ispravă, antrenorul Gh. Bârdan

Rubrică redactată de 
Tiberiu STAMA

Micile gimnaste de la Grădinița nr. 197 din Sectorul 6 al 
Capitalei, pe care le vom revedea astăzi, cu prilejul unui schimb 
de experiență in domeniul invățămintului preșcolar organizat pe 
municipiul București. Foto : Gabriel MIRON

S-A ÎNCHEIAT SEZONUL DE PATINAJ VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

ră incontestabilă a promoției 
ei. Cum s-au comportat cole
gele sale de la Centru] de pre
gătire olimpică Mecanică Fină 
București? Deși există un echi
libru valoric in reprezentativa 
feminină argumentat de punc
tele obținute la „Cupa Mon
dială" de la Berlin, de poziți
ile fruntașe Si de numeroasele 
recorduri naționale doborîte în 
diverse concursuri Internatio
nale. Cerasela Hordobcțiu, 
Ileana Cîcteștcanu si mezina 
formației. Emeșe Antal, n-au 
atins. în totalitate, un nivel ri
dicat. la vîrf, în competițiile 
de obiectiv. Cum antrenorii 
Centrului olimpie. Adrian Cio- 
banu si Horia Timiș, susțin cu 
hotărire că elevele lor au mari 
disponibilități de progres, de
vine clar că evoluția ascenden
tă a acestor sportive depinde 

nu mai prididește cu înscrieri
le. zeci de elevi și pionieri, de 
la „99“ vrînd să îl... concureze 
pe Gigei Băcău I

• PREGĂTIRI INTENSE la 
Călărași, în cadrul unității de

.pionieri a Scolii nr. 8, în ve
derea unui eveniment de ex; ccpție : decernarea marelui
trofeu transmisibil „Busola dc 
aur" — ediția 1986, pentru cea 
mai reușită și mai complexă 
expediție „Cutezătorii". Eveni
mentul va avea loc în ziua de 
4 aprilie, avînd in prim-plan 
pe participanții la expediție — 
echipajul „Donaris ’86" —, din 
care au făcut parte, printre 
alții, frații Sinela și Gigei 
Boldinog. Gabriela Blaja. Da
niel Iofcea, învățătorul loan 
Mihalache și prof. Aurei Ma- 
coviciuc. Un eveniment la care 
au fost invitați pionieri de la 
toate unitățile din municipiul 
și județul Călărași. De bună 
seamă, o invitație care merită 
să fie onorată.

0 PRIMĂVARA (așteptată 
cam de mult...), bate la usă, 
dar Paul Adrian Negrea, din 
clasa a Il-a a Școlii nr. 1 din 
Vatra Domei. continuă să sc 
bucure de prezenta zăpezii pe 
pîrtia Dealului Negru. O bucu
rie pe caro o trăiește în co
mun cu colegii săi de scoală 
(și vecini de bloc) Ciprian Sa- 
su, Petru Grigoras si Radu 
Chiriiță, cu toții nelipsiți de la 
concursurile de săniuțe si schi 
organizate ad-hoc. O inițiativă 
la care subscrie si învățătoarea 
Silvia Marcinschi..
• ȘAPTE MESE de tenis în

tr-o singură scoală, cea din 
Pietroșani. județul Teleor
man... Iată una din explicați
ile reușitelor pionierilor de 
aici : de două ori ne locul I 
în „Cupa Pionierul", finală pe 
tară în cadrul Daciadei: anul 
trecut, la Arad, prin Ciprian 
Mitrănuș. iar anul acesta _ la 
Craiova, prin Nicolcta Mina. 
Să notăm faptul că cel care îi 
pregătește pe numeroșii elevi 
si pionieri din această comu
nă, prof. C. Popescu, este ab
solvent IEFS cu specializarea 
natație. Ceea ce nu-1 împiedică 
ca, paralel cu inițierea copiilor 
in înot, să le cultive aptitudi
nile si pentru alte ramuri de 
sport, în afara tenisului de ma
să în scoală practicindu-se 
atletismul, fotbalul, handbalul. 
Iar iarna, sanie si schi. Cind 
există har pentru meserie...

numai de modul în care va 
decurge de acum înainte pro
cesul de instruire.

Si câțiva tineri patinatori 
s-au dovedit deosebit de înzes
trați. Nicolae Sandu, Tibor 
Beczc, Orlando Cristea si Ed
mond Cseh, aflată în primul an 
de seniorat, tinzînd la afirma
rea internațională. Dar trebuie 
să recunoaștem că viteziștii 
menționați n-au, crescut pe 
măsura așteptărilor. Și ar mai 
fi ceva: liderul echipei mas
culine. Tibor Kopacz, a pierdut 
unele curse (scriind că a pier
dut îi recunoaștem, de fapt, 
valoarea) din cauză că. ștunci 
cind este lăsat în pregătire la 
club, păcălește... antrenamente
le. Mai mult la recentele Cam
pionate Republicane de sprint 
și de poliatlon Kopacz a pus 
debutul slab pe seama unei 
subite îmbolnăviri, dar. cind 
toată lumea se aștepta ca el să 
se retragă din concurs. în ul-

CHIMISTUL Rm. VlLCEA - „REMIZĂ" 

CU POLITEHNICA, LA BUCUREȘTI
Etapa a 17-a a Diviziei A de 

baschet feminin a adus o Impor
tantă clarificare In clasament : 
prin „remiza*4 realizată la Bucu
rești, în compania formației Poli
tehnica, echipa Chimistul CSȘ Rm. 
Vîlcea și-a consolidat locul 3 în 
clâsament, asigurîndu-și — practic
— calificarea în grupa valorică 
1—4 a turneului final, ceea ce con
stituie o frumoasă performanță 
pentru foarte tinerele sportive 
vîlcence.

GRUPA 1-6
POLITEHNICA SPORTUL STU

DENȚESC BUCUREȘTI — CHI
MISTUL CSȘ RM. ViLCEA 1—1 : 
67—68 (38—33) și 71—51 (38—30).
.Venită în Capitală pentru a obți
ne o „remiză", echipa Chimistul 
și-a realizat țelul în prima parti
dă, in care gazdele au condus, 
este drept, timp de 29 de minute 
(sccr 50—43) dar în continuare 
oaspetele au deținut inițiativa 
datorit? în mare măsură eficien
ței Antoanetei Barbu. Chimistul 
a ajuns să aibă 8 puncte avans 
(64—56 . 66—58), dintre care a men-, 
ținut pînă la sfîrșit doar un punct, 
suficient pentru victorie. La acest 
succes au contribuit și cele 8 a- 
runcări de cîte 3 puncte (Ionescu 
și Barbu cîte 3, Alioman 2). față 
de numai una a adversarelor (Ro- 
șianu) dar și exasperantele ra
tări ale baschetbalistelor de la 
Politehnica tocmai în ultima pe
rioadă — hotărîtoare — a între
cerii. A doua zi. formația din Rm. 
Vîlcca a jucat fără ambiție, per
mițând bucureștencelor (din rîn- 
dul cărora s-a evidențiat în mod 
deosebit Sanda Dăian) o victori^ 
la o diferență surprinzător de 
mare față de evoluția întîlnirii 
din ziua precedentă. Au înscris : 
Roș ian u 21+8. Zidaru 7+0. Făgără- 
șanu 4+2, Dăian 6+15, Mat,e-Pră- 
zaru 6+21 Netolițchi 15+13, Mol- 
doveanu 8+12 pentru Politehnica. 
,-espectiv" Barbu 30+6, Nico’escu 
0+1, Sacerdoțeanu 0+9, Petre 
10+14. Alioman 12+9, Nitulescu 
4+4, Manea 3+0, Stocheci 0+2, 
Ioncscu 9+3. Arbitri : D. Cră
ciun — I. Breza și I. Antonescu
— D. Crăciun.

GRUPA 7-12
RAPID BUCUREȘTI — ROBO

TUL IPEP CSȘ BACAU 2—0 : 75—

ORAȘE MICI - MARI
(Urmare din pag. 1) 

pioni ai Caraș-Severinului și 
vom participa anul acesta la 
barajul pentru Divizia B. Și 
la automobilism avem o secție 
puternică — 8 legitimați, cu 
licență de curse — „vîrfurile" 
noastre numindu-se Mihai Cris- 
tescu și Nicolae Zaberca. Mai 
avem șl secții, neafiliate, de 
tenis de masă, tenis de cîmp, 
badminton.

Introducerea în temă fiind 
făcută, începem turul sportiv 
al Bocșei. Ii găsim pe fotba
liști la antrenament, pe coche
tul stadion de 5000 de locuri, 
sub conducerea fostului jucător 
al Politehnicii Timișoara, an
trenorul Octavian Roșea (fiul 
președintelui asociației). Re
marcăm talentul tinerilor Mun
teanu (din lotul național de 
Juniori) și Crăciun și, deoda
tă, surpriză : pe teren, fostul 
component al lotului național 
de box juniori, Ladislau Vaștag 
(frate geamăn al Iui Francisc), 
care a abandonat ringul în fa
voarea gazonului ! Și — ni se 
spune — este deosebit de do
tat...

De la stadion, la sala de 
box și lupte. Antrenorii Gh.

timele probe a evoluat în 
plenitudinea forțelor, cîștigînd 
în final titlul de campion ab
solut (!?!). Din păcate, și în 
alte situații unii dintre teh
nicieni au „justificat" cam în 
același mod stagnările de cali
tate ale elevilor lor.

Si acum, despre alte proble
me. Este momentul să semna
lăm că. din fostele loturi re
prezentative de fete si băieți, 
doar mureseanca Emeșe Antal 
mai are drept de participare la 
viitoarea ediție a „Cupei Prie
tenia". Recentele campionate 
de seniori au lansat De junio
rii Irene Engeleitcr. Nicolae 
Dicu (ambii de ]a Voința Si
biu). Dezideriu Horvath (S. C. 
Miercurea Ciuc). Ion Moldovan 
(Viitorul Clui-Napoca). Mădă- 
lin Muntean (Tractorul Brasov) 
si... cam atît. împreună cu un 
alt mureșean. Tiberiu Mate, ei 
reprezintă singurele candidaturi 
mai serioase la „schimbul de 
mîine". Avînd. deci în vedere 
că numărul celor care vin din 
urmă este foarte redus, propu
nem completarea lotului de ju

50 (43—29) și 72—50 (37—14). Deși 
au avut trei indisponibilități din 
formația de bază (Melania Lefter, 
Dorina Pîrvan și Tatiana Parcans- 
chi), rapidistele s-au impus cu 

autoritate așa cum era firesc 
dacă ținem seama de plusul. lor 
de tehnicitate și experiență com- 
petițională față de partenerele de 
întrecere. Am remarcat cu acest 
prilej exersarea presingului, des
pre care antrenorul V. Bulancea, 
a afirmat că are intenția să-l fo
losească destul de des într-un 
viito” cît mai apropiat. Robotul, 
prima reprezentantă a Bacăului în 
Divizia A de baschet, a făcut un 
joc pe măsura posibilităților ac
tuale. diminuate, în mod evident, 
ds numărul mic ‘al meciurilor 
susținute în compania unor ad
versare valoroase. In mod cert, 
însă, antrenorul Ioan Mihai a fă
cut o treabă bună instruindu-și 
elevele și aducîndu-le, de-a lun
gul anilor, de la nivel de... mini- 
baschetbaliste pînă în Divizia A. 
Coșgetere : Popa 11+25, Cîrstoiu 
20+16, Trică 19+10 de la Rapid, 
respectiv Rusu 10+16, Lionte 14 1- 
8. Arbitri : A. Cuțov — V. Cojo- 
caru și respectiv A. Cuțov — M. 
Martis.

Dumitru STÂNCULESCU 
Nicoleta ALDEA

CRIȘUL CSȘ 2 ORADEA — CO
MERȚUL CSȘ TG. MUREȘ 1—1 •: 
81—88 (26-.43, 75—75) șl 74—64
(33—28). După ce a condus cu 20 

de puncte (40—20 in mtn. 18), Mu
reșul a fost egalată în ultimele 
secunde ale minutului 40 . (Gulyas 
— aruncare de 3 p), dar în pre
lungiri s-a impus. In al doilea 
meci, gazdele au fost mai atente 
și au condus tot timpul. Coșge
tere: Cutuș 24+23, Gulyas 17+0. 
Balogh 10+7 de la Crisul, respec
tiv Mathe 18+13, M. Nagy 124-11. 
Muntean u 17+8. Arbitri : C. Du- 
mitrache — AI. Columban. (Ilie 
GHIȘA — eoresp.).

VOINȚA BRASOV — MOBILA 
CSȘ SATU MARE 2—0 : 83—67
(43—32) si 68—60 (34—26). Cost
iere : Hînda 37+3, Menhard 23+ 
15. Grecu 8+24 de la Voința, res
pectiv Szocs 15+27, Leitner 13+ 
17. Arbitri : C. George — I. var
ga. (Carol GRUIA — coresp.).

In clasamer.t nu s-a produs nici 
o schimbare de loc.

PASIUNI SPORTIVE
Stoian și Ion Mocanu (fostul 
campion național și balcanic) 
lucrează cu o pleiadă de tineri 
talentați dintre care ne sînt 
recomandați mai ales Marius 
Pctrișor și Ionel Șoavă, care 
— se speră — vor duce mai 
departe gloria boxului bocșan. 
Antrenorul de lupte Gh. Vuia 
vorbește și el cu mîndrie des
pre juniorii Gabriel Lupu și 
Mircea Huțuleac, că și despre 
Marius Buhăceanu, din echipa 
de seniori. Urmărim și un an
trenament al handbalistelor 
(sub bagheta lui Petru Sper- 
neac), dintre care se detașea
ză, prin tehnică și intuiție a 
jocului, Luminița Lazăr.

Firește, și sportul de mase 
este la loc de cinste în calen
darul asociației, cu apreciabile 
realizări. Se organizează nu
meroase acțiuni turistice, cro
suri, campionate ale asociației 
la 5 discipline, „Cupa Metalul" 
la box, handbal, lupte libere 
și șah, iar participarea la „Cu
pa Constructorilor de Mașini" 
se transformă într-o adevărată 
sărbătoare a orașului, ca să 
nu mai vorbim de cunoscuta 
competiție „Săptămîna sportu
lui bocșan", organizată de A.S. 
Metalul (cu participări din mai 

niori cu fete si băieți între 13 
și 14 ani, remarcați la recen
tul concurs de patinai ne pistă 
redusă. acest eșalon puțind 
constitui un bogat rezervor de 
alergători de nădejde. Care ar 
fi însă. în linii mari posibili
tățile de progres si de afirma
re ale acestor talente ? în afa
ră de pasiunea si entuziasmul 
care îi animă pe tinerii spor
tivi mai este nevoie de două 
condiții absolut necesare: echi
pamentul necesar și un volum 
corespunzător de pregătire pe 
gheată. Dată fiind această si
tuație. se impune ca toți facto
rii cu atribuții. începînd cu 
asociațiile si cluburile de un
de provin seleeționabilii și 
terminînd cu federația de re
sort. să găsească, orintr-un e- 
fort colectiv, soluții eficiente 
de ridicare a nivelului compe
titiv al patinatorilor de viteză. 
Printr-o pregătire cit mai a- 
decvată. tinerii ..olimpici" au 
— asa cum au dovedit patina
toarele •— cele mai serioase 
sanse, la ora actuală, de a ur
ca in ierarhia mondială.

CU DOAR UNA-DOUA „
ALCĂTUI... 0 ICI

„Caravana" tenisului de masă 
a pornit la drum, ca întotdea
una, cu întrecerile pe echipe. 
Actuala ediție se desfășoară în
tr-o formulă ușor modificată, prin 
renunțarea la etapa turneu, în 
program rămînînd, astfel, doar 
cele patru „pastile" ale grupe
lor valorice, care au loc în lu
nile martie-mai și octombrie-no- 
iembrie. Desigur, aceasta nu 
este de natură să stimuleze prea 
mult activitatea la nivelul Di
viziei A de seniori, competiție 
care ar trebui să asigure (teore- ' 
tic și practic) promovarea ade
văratelor talente în echipele na-

Grupa I
FEMININ

1. Metalul Rm. V. 3 3 0 15—12 6
2. Juventus Buc. 3 2 1 14—13 5
3. Constr. Tg. M. 3 1 2 13—13 4
4. Spartac Buc. 3 0 3 11—15 3

Grupa a II-a
* Seria I

1. Constr. Cv. 3 3 0 15— 4 6
2. C.S.M. Cj.-N. 3 2 1 12—12 5
3. Știința Cț. 3 1 2 10—12 4
4. C. S. Arad 3 0 3 6—15 3

Seria a n-a
1. C.S.Ș.-I.P.C. 3 3 C 15— 7 6
2. Hidrotehnica Bz. 3 2 1 13—11 5
3. Tractorul Bv. 3 1 2 11—12 4
4. Faimar B. M. 3 0 3 6—15 3

MASCULIN
f Grupa I

l. Univ. I Cv. 3 3 0 27—13 6
2. Constr.. Tg ,M. 3 2 1 25—13 5
1. Univ. II Cv. 3 1 2 16—21 4
î. Progr. Buc. 3 0 3 9—27 3

Grupa a II-a
Scria I

1. C.S.M. Cj.-N. 3 3 0 27—12 6
2. Sticla B-ța 3 2 1 24—20 5
3. Mec. Fină Buc. 3 l 2 17—26 4
4 Tehn. Od. S. 3 0 3 17—27 3

Seria a Ura
1. SHrom Buc. 3 3 0 27— 4 6
2. Hidrotehnica Bz. 3 2 1 19—21 5
3. Voința S. M. 3 1 2 6—24 4
4. Știința Ct. 3 0 3 14—27 3

0 URMĂTORUL turneu va a-
vea Ioc la Odorheiu! Secuiesc 
123—24 mai). București. Satu 
Mare, Arad și Slatina (25—26 mal).

multe județe, la 12 ramuri spor
tive), ajunsă la a 6-a ediție. t 

Interlocutorii noștri se de- '
clară satisfacuți de baza ma- r
terială. In afara stadionului și 
a sălii de atletică grea, asocia
ția mai are teren de handbal, 
de tenis, o sală de forță. Se 
lucrează la un al doilea teren 
de fotbal gazonat, pentru an
trenamente, și se proiectează 
mutarea activității de box și |
lupte într-un spațiu mai mo
dern.

Secretul realizărilor sportive 
ale Metalului Bocșa ?

Ni-1 spune președintele aso- r
ciației: „Dragostea tineretului i
pentru sport, condițiile ma'.e- 1
riale mereu mai bune tradiția 1
sportivă a orașului, entuzias- J
mul. unor activiști obștești ca 
Vasile Chiriac, Paul Kurunczi, j
Marin Brăloanu, Dcccbal Cos- c
tea, Constantin Mureșan, Con- 1
stantin Borozan și — nu în ui- 1
timul rînd — sprijinul direc- |
torului I.C.M., Victor Creangă". r

ATLETiSM. AM PRIMIT O scrii 
partea C.S Atletic Roman, prin c; 
comunică noi amănunte despre 
tînărului fondist Cristinel Cristea, i 

i vingător în Campionatele Republi< 
sală ale juniorilor I. Acesta, în pi 

i gitimat la A.S.A. Sibiu și pregătit 
norul I. Popa a început drumul si 
performanță, după cum se arată îr 
re, nu sub îndrumarea actualului 
(așa cum aceste ne-a declarat), ci 
mult^ sub îndrumarea antrenorulu 
Păduraru, de la C.A. Roman, dup 
une de selecție inițiată d"* acesta, 
nici un motiv și nici calitatea să

i meritele între antrenorii de ieri ș 
sau între respectivele cluburi, care 
tribuit la formarea acestui fînăr 1 
sențiale ni se par. îhsă, perspectiva 

i șl mai ales performanțele pe care 
rim în arena internațională. (P. SI 

BASCHET. FAIR-PLAY. „Am fo 
impresionat de atitudinea antrenor 
viu Stoica, de la CSU Balanța Sibh 
unele încercări de proteste ale j 
jucători la decizHle arbitrilor în m 
cisiv, cu Academia Militară, din ca 
neului final (grupa 5—8) al Divizie 
trenorul respectiv a procedat imed 
locuirea jucătorilor recalcitranți, ca 
pe banca rezervelor, au fost adr 
La reintrarea în teren împricinați 
exemple de disciplină La încheier 
del (pierdută de sibicni, după o

i de mare luptă), antrenorul & mul 
bitrilor pentru prestația lor comp 
corectă**. Aprecierea de mai sus

i secretarului responsabil al F.R.
Mihai Anghej, iar- comportamentul

1 al antrenorului Flaviu Stoica ar
servească drept pildă multor c 
breaslă, gatr oricînd să-i găsească 
„țapi ispășitori" ai eșecurilor. f 
MARE a solicitat să găzduiască

i turneele finale ale Diviziei A : 1—4 
1 Precizînd că echipa locală Mobi
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Despr dramatismul partidei de ■ 
le Slatina și neprevăzutul ei 
deznodămînt se poate scrie încă 
foarte mult. Am văzut,' în acel 
mlnu' 75 cind Frtfflr a Înscris 
suporteri care plecau din stadion 
pe moți că „aici se poate face 
infarct, nu alta". Chiar și antre
norul Gh. Constantin a dispărut 
de pe banca tehnică în acel mo- 
nent An: văzut și spectatori care 
treeind peste necazul de moment 
al echipei favorite; le-au dat în 
mod sportiv învingătorilor ceea 
ce li se cuvenea — aplauze!:. 
După meci Mihai zamfir, neres- 
tabilit încă după un vechi trau
matism se confesa : „Singuri 
ne-am făcut acest joc greu prin 
indecizie și imprecizie în momen- 
teJL cele mai favorabile ale parti
dei. Să te duci cu toate liniile 
peste adversar și să nu fii pre
văzător la contraatacurile 
constituie o sabie cu două 
ișuri

Am așternut toate acestea 
hîrtie fiindcă ele conturează cîtevs 
dintre explicațiile eșecului echipei 
oltene. In primul rind. este vorba 
de propriile sale slăbiciuni, ma
rile ei ratări, despre care

mintit in cronică, datorîndu-se, 
cu precădere, incapacității de 
concentrare psihică (Turcit, Geor-

gescu, M. Pcpescu, Eftimie) in 
„momente-cheie“. Graba a stricat 
totul, nimeni neîncereînd acțiuni 
mai curajoase, cu pătrunderi per
pendiculare -spiez poarta lui V. 
Marcel, care a avut cîteva inter
venții- excelente. Ca să nu mai

am a-
Georgescu (F.C. Olt) ratează o 
peste poartă.

mare ocazie, reluind, cu capul,
Foto : Aurel D. NEAGU

„SELECȚIONATĂ OLIMPICĂ A POLONIEI
VA FI 0 PARTENERĂ REDUTABILĂ

IN
Dialog

GRUPA PRELIMINARY
cu antrenorul Gh. STAICU

STARTUL LANSAT
cea 
min.
și doar 8 minute au despărțit-o 
de victorie, deși n-a expediat de
cît 4 șuturi la poartă, dintre care 
doar două au nimerit ținta. Fără 
coordonatorul ei de joc (Mul- 
tescu — două cartonașe galbe- 
ne), echipa din Petroșani s-a a— 
pârât destul de bine, a jucat cu 
dirzenie, dar a și contraatacat 
periculos, mai ales prin I asconi. 
iar la primul corner a înscris (șl 
cu șansă), profitînd de naivita
tea apărătorilor adverșl. Jiul, 
mai masivă decît partenera, a 
acceptat lupta propulsată pe plan 
psihologic de succesele din acest 
start de sezon. Echipa din Pe
troșani confirmă faptul că are 
jucători mai buni decît îi 
comandă locul din clasament și 
Tiăluță ar fl primul exemplu, și 
nu doar el.

Cîteva.» cuvinte despre publicul 
din Rnl. Vîlcea : deși echipa se 
află într-o situație dificilă (mal 
sînt, totuși, 14 etape), deși avea 
nevoie de victorie, dar nu a rea- 
iizat-o, publicul a avut o atitu- 
tudine demnă, sportivă, fată de 
proprii jucători, pe care nu i-a 
huiduit sau apostrofat, cum am 
mai văzut prin alte părți. Fru
mos !

Stadion plin, miercuri, 
Vîlcea. Se juca un meci 
tant pentru zona de jos 
samentului, pentru cele două for
mații, Chimia și Jiul. Și a fost 
o partidă de luptă, de uzură fi
zică și nervoasă (dar destul de 
sportivă), miza punctelor punîn- 
du-și amprenta în privința ca
lității, a realizărilor tehnico-tac- 
tice. Cu avantajul terenului de 
partea ei, Chimia a dominat co
pios, dar n-a putut să obțină vic
toria. Mai întii. pentru că a ac
ționat precipitat în atac, de cele 
mai multe ori cu mingi înalte, 
în zona centrală a careului oas
peților, unde fundașii centrali 
Neagu și Szekely respingeau ba
lon după balon. Apoi, în 
ții clare. Carabageac. C. < 
ghe, Crișan, Teleșpan au 
mari ocazii. în această 
Chimia și-a schimbat mult 
tivul, formulă de echipă 
mogenitatea. care nu se 
zează peste noapte. încă suferă, 
iar ultimul venit. M. Nicolae de 
la Armătura Zalău, care sîmbă
tă va împlini... 30 de ani, nu 
a corespuns la debutul lui atît 
de tîrziu în Divizia A, făcîndu-i 
pe unii să regrete că n-au jucat 
Gingu sau Treschin. Dar asta e 
treaba antrenorului.

Jiul a confirmat la

I
I

I
I

JIULUI
la Rrr. 
impor- 
a cla-

situa- 
Gheor- 

i ratat 
iarnă, 
efec- 

și o- 
reali-

isprava de la Bacău. Din
51, Jiul a condus cu 1—0

spunem că F.C. Olt n-a avutz nici 
acea disciplină tactică, ignorînd 
șarjele pe contraatac ingenios 
construite de echipa buzoiană. In 
sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, se 
poate arăta că ..neputința* echi
pei F.C. Olt a venit și din replica 
echipei Gloria Buzău, care a stat 
foarte bine în teren în faza defen
sivă, care a crezut pînă în ul
timul moment în șansele ei, care 
a știut să profite din plin de orice 
situație favorabilă creată sau... o- 
ferită. Mobilizarea ei exemplară 
arată că ceva 3-a schimbat la 
Gloria, că acest antrenor Costică 
Moldoveanu face lucruri bune la 
Buzău.

Stelian TRANDAFIRESCU

Săptămîna trecută, în orașul 
Weisenfels, 30 de kilometri dis
tanță de Leipzig, a avut loc 
intîlnirea internațională amica
lă dintre selecționatele olim
pice ale R. D. Germane și Po
loniei. O partidă de verificare 
ce ne-a interesat în mod direct, 
pentru că formația poloneză 
face parte din grupa prelimi
nară în care se află și repre
zentativa României. Iată moti
vul prezenței la acest meci a 
lui Gheorghe Staicu, antreno
rul „olimpicilor" noștri, cu ca
re, la înapoiere, am avut o con
vorbire.

— Mai i 
titorilor, i 
încheiat | 
urmărit-o.

— Au învins gazdele cu 2—1, 
după ce la 
cu 1—0. In 
fotbaliștii polonezi au 
să egaleze prin fundașul Choj- 

iar jucătorii din R. D. 
asigurat ■ victo- 
penalty, la un 
Wiezite, care,
fără adversar 

mina

întii. să amintim 
scorul cu care 
partida pe care

ci- 
s-a 
aii

pauză conduceau 
repriza secundă, 

reușit

nacki,
Germană și-au 
ria dintr-un 
henț comis de 
pur și simplu, 
lingă el, a pus 
ge, fapt pentru care antreno
rul l-a și scos din teren.

— Ce impresie v-a făcut 
partida pe care ați vizionat-o?

pe min-

re-

AI. CONSTANTIN

0 SOMARE IN BINE SI EXPLICAȚIILE El
Rm. Vîl-

Marți, la Pitești, partida cu formația Albaniei

„TINERETUL1 IN FAȚÂ UNUI NOU EXAMEN OFICIAL

Mare diferență („ca 
la pămînt“, afirmau 
între prestația lui S. 
din

de la 
localnicii; 
C. Bacău 

prima etapă a returului • și 
aceasta de miercuri, 
pa din orașul de pe Bistrița 
întrecut 
F.C.M.

cer

cînd echi- 
a 

categoric o formație. 
Brașov, eu nimic mai 

prejos (nici in clasament, in ul
timă analiză) decît Jiul. Avidă 
de puncte, dornică de reabilita
re în fața suporterilor ei. S. 
Bacău n-a mai 
însăși, cu echipa 
tul stagiunii de

Ce anume a 
schimbare — în 
atît de rapidă 7 
dem. înainte de 
antrenorilor Vătafu și Munteanu 
in alcătuirea „mijlocului" de e- 
chipă. renovat miercuri prin in
troducerea in această llnie-cheie 
a lui C. Solomon și Viscreanu ; 
doi jucători abili, insistent!, care 
(împreună cu Tismănaru și Ful- 
ga) au conlucrat constant șl inge
nios. cu coechipierii „vîrfuri" de 
atac, schimbînd adesea între ei

c. 
semănat cu ea 
aliniată la star- 
primăvară. 
contribuit la o 
bine — la față 
A contat, cre- 

toate. Inspirația

»
rolurile __ __ ,____ __
tori. Toate aceste manevre 
fășurate rapid-, la firul ierbii, au 
descumpănit evident sistemul de
fensiv condus de valorosul cu
plu Naghi x. c.
a mai fost ceva esențial în e- 
conomia jocului, care a făcut să 
încline și mai mult balanța în 
dreptul Sport Clubului ; un fapt 
sesizat și explicat astfel de an
trenorul N. Vătafu : „După o 
perioadă de lungă întrerupere a 
activității competiționale, cum 
este aceasta cuprinsă între de
cembrie și martie, au to ma tis me
le care se refac cel mai anevo
ios sînt cele referitoare Ia jocul 
colectiv de atac. Spre deosebire 
de meciul cu Jiul, astăzi aceste 
scheme — în care, de pildă. C. 
Solomon apare indiferent de pos
tul ocupat în echipă — ne-au 
mers mult mai bine. Și acest re
confortant 3—0 ne ajută să per
severăm în această direcție44, a 
mai spus antrenorul.

de creatori și finaliza- 
des-

Ștefănescu. Și

Gheorghe NICOLAESCU

T-SCRIPTUM
turneu- final 9—12, in alt oraș, 

deci, să scoatem în evidfență tra- 
tractie pentru baschet a sătmăre- 

dacă nu își pot urmări propria 
r s* vadă turnee atractive, așa 
, desigur cele finale. • DIN NOU 
baschet a c.S. Politehnica Bucu- 
îresionat prin preocuparea pentru 
rea formațiilor sale. Remarca 
prilejuită de apariția unui buletin 

edita4 ae doi pasionați ai spor- 
A?gea la coș : Valentin Albulescu 
opescu (D. ȘT.).
2NDEREA participărilor la „Tro- 
ul“ competiție al cărui act final 
mat duminică la Sinaia, au deți- 
rtivi din Comarnic. Nu întîmplă- 

Sk menpne o frumoasă tradiție, 
oncursurilor stradale de bob, în-, 

l caracter popular și care în 
sa — au dus la descoperirea mul
și frînar de mare valoare. Meritul 
i masive de duminică aparține 
tos profesor, Dumitru . Ciulea, că- 
ulțumim pentru modul în care, a 
icțiunea ziaruiui. Și. odată ajunși 
punct, să subliniem și sprijinul 
1 adu* de federația de specialitate, 
>are perfectă a întrecerii finale.

IE. tN ACESTE zile. în aceleași 
lo< doaă importante întreceri ill
umes bazinelor noastre. Ce-i drept.
Bair Ma-e — .naționalele" înotă- 

alta la București — turneul de 
rie ta polo Dar cum cele două 
sînt dirijate de aceeași federație, 
o asemenea programare în paralel, 
nai mult cu cit nu e prima oară 
1 existau (pentru polo). Chiar așa. 
I- st.țnga ce face dreapta ? (G.R.).

RUGBY. IN XV-:e SPORTULUI STUDEN
ȚESC joacă doi rugbyști cu numele Marin. 
Primul, Marin Ionescu, este vechiul nostru 
Internațional care la 34 de ani a rămas a- 
celașl 
bului.
eseu, 
vârât 
Arms . ...... , .
Țării Galilor Al doilea, P.R. Marin, e un 
rugbyst fără carte de vizită, fără mari vir
tuți tehnice. La același meci, cu CSM Su
ceava, a fost eliminat din joc de arbitrul 
Enclu Stoica pentru lovirea unul adversar. 
Din păcate, unii rugbyști mal cred că pot 
compensa lipsa de valoare prin joc brutal. 
• AUTENTICA speranță a rugbyulul nostru, 
D. Piti, fundașul constănțean, a debutat de 
curînd sub tricoul Sportului Studențesc 
(după un scurt intermezzo dlnamovlst). 
alăturîndu-se fostului său coechipier V. 
Năstase. n așteptăm exprlmîndu-se plenar 
intr-un post Toarte deficitar tn rugbyul 
nostru. (D.C.).

SCHI. CALCULUL HÎRTIEI a fost — au 
spus specialiștii — total infirmat în pro
bele de slalom și slalom uriaș ale campio
natelor naționale de „alpin4* disputate de 
curînd la Predeal • contrar tuturor pronos
ticurilor a cîștigat în ambele întreceri, 
tînărul loan Pinke. Se prea poate ca, în 
nota generală a aprecierilor, Pinke să nu fi 
avut o cotă prea ridicată, dat fiind faptul 
că nu cu mul4 timp în urmă el avusese un 
grav accident în urma căruia fusese indis
ponibil cîteva luni Și totuși, loan Pinke a 
fost indicat drept cîștigător de unul din ar
bitri, nimeni altu decît... tatăl său. „Fiul 
meu revine cu paș repezi la o formă foarte 
bună — ne spunea Edgar Pinke. Sînt con
vins că poate lua ceJ puțin un titlu la sla
lomuri44. pinke-iunior a dublat așadar, aș
teptările optimiste ale tatălui său. Care 
însă — ca fost performer — ne-a dovedit 
că are mult fler, intuind cea mai puțin aș
teptata victorie a „naționalelor44. (S.A.).

sportiv inimos devotat culorilor clu- 
Duminică, el a înscris un spectaculos 
care ni l-a reamintit pe cel, cu ade- 
antol^gic marcat In 1979, pe celebrul 
Park, în terenul de țintă al echipei

Lotu. reprezentativ de tineret se 
află In fața unui nou examen. 
Este vorba de Intîlnirea oficială 
cu selecționata similară a Alba
niei, programată marți, de la ora 
16, pe stadionul „1 Mai“ din Pi
tești Cu acest prilej, tinerii noș
tri jucători susțin al treilea meci 
din preliminariile C.E., într-o gru
pă din care mai fac parte echi
pele Spaniei, Austriei și Albaniei. 
Să amintim că, în primele două 
partide selecționata României a 
obținut victoria cu 1—0 în fața e- 
chipel Austriei, meciul disputîn- 
du-se la Ploiești, și a pierdut cu 
același scor, la Cordoba, in dis
puta cu formația Spaniei — lide
ra grupei, cu 3 junețe din două 
jocuri. Echipa țării noastre se a- 
flă la egalitate de puncte (2) și 
golaveraj (1—1) cu selecționata 
Austriei, cele două formații lm- 
părțlndu-și locurile 2—3, in timp 
ce Albania ocupă ultimul loc, a- 
vîrd un singur punct din două 
partide susținute.

Acest meci de debut al sezonu
lui oficial de primăvară este un 
excelent prilej pentru tinerii noș- 
trii jucători să treacă în fruntea 
clasamentului, aceasta în even-

tualitatea obținerii victoriei asu
pra formației Albaniei.

In vederea bnfruntării 
marți, antrenorii Constantin Arde- 
iearu Florin Halagian au con
vocat ieri următorul lot de jucă
tori : Stlngaciu (Steaua) și Hrlstea 
(F.C. Argeș) — portari ; Jercălău 
,Dinamo), cîrstea ; 
Popescu și E. Săndoi 
versltatea Craiova) 
mul incert din 
nel accidentări — 
(Victoria) Sedecaru

de

(Rapid), Gh. 
‘ (ambii Unl- 

— ulti- 
cauza u- 
Topolinschi 

_________ _________ (Jiul) șl G. 
Ion (Oțelul) — fundași ; Bănuți 
(F.C. Argeș). Sabău („U“ Cluj- 
Napoca' Pistol (Rapid), Lupu șl 
Sabou (Dinamo) șl Badea (Uni
versitatea Craiova) — mijlocași; Cr. 
Sava (Dinamo), Achim, Obreașcu 
și Grigoriu (toți F.C. Argeș), Ca- 
dar (F.C.M Brașov) și Țîră (Ra
pid) — înaintași. După cum se 
poate observa, grupului de jucători 
rulați în trecutele meciuri s-â a- 
dăugat un nucleu alcătuit din 
multi tineri care s-au remarcat 
în primele trei etape ale returului.

Antrenamentele se vor desfășura 
la Pitești.

Gheorghe NERTEA

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV
(Urmare din pag. 1)

foarte greu al internaționalilor 
de la Steaua, care alcătuiesc 
majoritatea grupului de selec- 
ționabili. Trebuie să construim 
o bună stare de spirit, să abor
dăm partida, care se anunță ca 
foarte dificilă. într-o atmosferă 
de ridicat moral, de încredere 
in forțele proprii. Am convin
gerea că, beneficiind de concur
sul tuturor, pregătind cu atenție 
și meticulozitate intîlnirea, vom 
realiza ceea ce se așteaptă de 
la noi : o partidă de un br 
nivel și un succes dătător de 
speranțe și de șanse în conti
nuarea luptei pentru calificare" 
a încheiat antrenorul Emerich 
Jenei.

Lotul convocat cuprinde ur-

— Mai întii trebuie să spun 
că au fost condiții foarte grele 
de joc, teren cu gheață și ză
padă, ger, care au - influențat 
valoarea tehnică a partidei, 
spectaculozitatea ei. A fost un 
ioc de mare angajament fizic, 
de luptă, intre 
foarte puternice 
punct de vedere.

— Dar despre 
niei, cu care sîntem în 
ce puteți spune în mod 
bit ?

— Că ea s-a ridicat la nive
lul formației gazdă, că este o 
echipă bine dotată fizic, cu 
jucători' masivi și, după cum 
mi-am dat seama, chiar în 
condițiile de care am amintit, 
cu o tehnică foarte bună. M-au 
impresionat în mod deosebit 
Warzycha, un mijlocaș ofensiv, 
care acționează in zona ex
tremei, Iwanicki, fot mijlocaș, 
după care se cuvine să-i amin
tesc și pe atacanții Kosowski 
și Warzycha. O impresie deo
sebită a lăsat însă autorul go
lului, fundașul lateral Choj- 
nacki, o adevărată extremă. 
Vă repet, jucătorii polonezi au 
arătat frumoase calități, dar 
omogenitatea jocului a avut de 
suferit mult din cauza condi- 
ților improprii, terenul și ge
mi. Aceasta a fost și părerea 

- lui Dino Zoff. antrenorul echi
pei olimpice a Italiei, cu care 
am urmărit împreună acest 
meci, el fiind interesat in mod 
deosebit de formația R. D. Ger
mane, cu care va juca 
25 martie, la Magdeburg, 
cadrul grupei preliminare.

— Ce formație a aliniat 
trenorul Z. Podedworny ?

— Koszarski — Grembockț, 
Piotroivicz, Piekarczyk, Choj- 
nacki — Swiatek. Iwanicki, 
Sokolowski, Warzycha (min. 
46 Wiezik) — Kosowski, War
zycha (min. 80 Pachelsky), ju
cători de la echipe cunoscute, 
ca Gornik Zabrze, Widzew 
Lodz, Polonia Bytom, Ruch 
Chorzow, Gornik Walbrzych.

— După’ meciul 
ce acțiuni va avea 

‘ olimpic ?
— Sîmbătă vom 

meci de verificare 
apoi, la 6 aprilie.

mătorii 20 de jucători :
PORTARI : Lung, Moraru ; 

FUNDAȘI : lovan, Bumbescu, 
Belodedici, Ungureanu, Rednic. 
Movilă, Zare ; MIJLOCAȘI : 
Hagi, Mateuț, Stoica, Boloni, 
Klein, Balint ; ATACANȚI : Lă
cătuș, Cămătaru, Pițurcă, Geol- 
gău, Ga'bor.

După reunire, lotul a plecat 
la Cluj-Napoca, unde va efec
tua o serie de intense angaja- 
namente și va susține și un meci 
de verificare. Luni, selecționa- 
bilii vor reveni la București, 
continuîndu-și antrenamentele. 
Vă reamintim că meciul de 
miercuri va avea lovitura e 
începere la ora 16 și va fi con
dus de o brigadă de arbitri d'" 
Portugalia, avîndu-l la centru 
pe Manuel Fernandez Correia.

ADMINISTRAȚIA Rf STAT LOTO PRONOSPOP1 INfORMEAlA
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 13 MARTIE 1987. Cat. 
1 ; 1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300 și 7 variante 25% a 
17.500 lei cat. 2 ; 7,50 variante 
a 16.404 lei : cat. 3 : 21.50 varian
te a 
ante a 
variante 
variante 
variante 
1 : 66.d9i 
cia 1300* 
lui Aniței Gheorghe 
Neam*
• Tragerea Loto obișnuită de 

astăzi, vineri. 20 martie, va 
vea loc în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. din București. în- 
cepînd de la ora 15,50 Tragerea 
va fi transmisă la radio, pe pro
gramul I. la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi transmise în re
luare, în aceeași zi, la ora 23,

5 122 ’ei : cat. 4 s 48 vâri-
2 563 lei ; cat. S : 191,75 
a 642 lei; cat. 6: 451.50 

! a 272 lei; cat. X: 2.351,25 
. a 100 lei. Report la cat. 
ll lei.

pe programul II. precum și inli
ne, sîmbătă, la ora 8,55, tot pe 
programul I. După efectuarea o- 
perațiunilor de tragere, va rula 
un film artistic. Accesul în sală 
este liber.

Autoturismul 
a revenit

,Da-
participantu- 
din Piatra

a-

• La Loz în Plic, aveți oricînd 
doriți posibilitatea de a Juca și. 
implicit, de a beneficia de unul 
din importantele ciștigurl. con- 
stînd în numerar șl autoturisme. 
Vă reamintim că. pe lingă emi
siunile obișnuite de lozuri, pe
riodic se pun tn vînzare și emi
siuni speciale limitate, care a- 
tribuie cîștiguri din fondul spe
cial ai sistemului. în acest sens, 
după Lozul Mărțișorului, pe cale 
de a se epuiza, se află în pre
zent la toate agențiile și vlnză- 
torii volanțl LOZUL AUTOTU
RISMELOR și LOZUL PRIMĂ
VERII.

două 
din

echipa

echipe 
acest
Polo- 

grupă, 
deose-

la 
in

an-

de la Ruse, 
lotul nostru

susține un 
cu Rapid, 

~ ____  am progra
mat’o nouă convocare, la Clui~ 
Napoca, unde in ziua de 8 a- 
prilie vom disputa un alt joc 
de pregătire, după care, la 18 
aprilie, tot la Cluj-Napoca, va 
avea loc prima intilnire oficia
lă din cadrul grupei prelimi
nare a J.O., cu reprezentativa 
olimpică a R.F, Germania.

Constantin ALEXE

• SIMBATA, IN MECI 
DE VERIFICARE, pe 
Stadionul Giulșști, Lotul 
olimpic va întîlni divi
zionara A Rapid. Parti
da va începe la ora 16.

22 1&8? '
tragere excepționala

PRDNOEXPRES

țfc.atrinuie cîțtigun in

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
in R.D.bEBM.t3.t

AVANTAJE DE EXCEP
ȚIE^

• 6 extrageri, tn 2 faze, 
cu un total de 42 nu
mere : ■

• 13 categorii de cîști- 
gurl ;

• se cîștigă șl 'cu 3 nu
mere din 8 extrase :

• Biletele de 25 lei parti
cipă la toate extrage
rile ;
ULTIMA ZI pentru nu
merele favorite, sîmbă- 
tă, 21 martie 1



DINAMO Șl CRIȘUL. VICTORIOASE IN PRIMA ZI 1
Cel de-aj treilea turneu al pri

mei serii a D’vizlel A de polo a 
început Ieri în Capitală, la Ba
zinul Floreasoa.

Partida zilei a fost aceea din
tre bucureștencele Dinamo și 
steaua. Tînăra garnitură ste- 
listă s-a conectat mal repede la 
tensiunea Jocului, și-a blocat mal 
intll adversarii ‘ a deschis apoi 
scorul (Chețan mln. 5.32). fiind 
timp de dcuă reprize egală Ou 
valoroasa echipă antrenată de Iu- 
liu Capșa. Nu-i mai puțin ade
vărat că. .’a început, dinamoviș- 
tii au mizat doar pe atacuri po- 

• zițioriale. prea statice și deci con
venabile mobilei formații din 
Ghencea, care și-a folosit 
bine „cutia de viteze" șl In faza 
ofensivă. Dar, după bara lui Du- 
culeț (Steaua) din primul minut 
al celui de-al treilea „sfert", Cr. 
Dan a înscris tn minutul urmă
tor, dînd semnalul desprinderii... 
ca la cursele de ciclism. Hagiu și 
ș. Popescu ralllndu-se imediat a- 
cestel decizii. Simțind creșterea 
de ritm a dinamoviștilor. steliștil 
au încercat să țină pasul, ba au 
Si forțat egalarea. reușind în ultl-

din 
mai

mul „sfert" să reducă, în două 
rînduri, diferența la un singur 
gol (6—7 la mln. 24.50). O nouă 
apăsare pe „accelerator" a lide
rului actualului campionat, în fi
nal cu ș. Popescu in prim-plan. 
nu mai poate fi insă oprită. Scor: 
9—6 (1—1, 1—1, 4—2. 3—2), stabilit 
prin golurile înscrise de: Hagiu 
4, Ș. Popescu 3, Cr. Dan, Moicea- 
nu (D). Chețan 3. Geantă 2 șl 
Angelcscu (S). Au arbitrat: B. 
Băjenaru — A. Gere.

tn deschiderea reuniunii, echi
pa campioană, CRIȘUL ORADEA, 
nu a lăsat soeranțe partenerei. 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA, deeît O 
repriză, prima, etnd avantajul pe 
tabela de marcaj a fost de par
tea ultimei clasate, tn continuare, 
tnsă. s-a pus doar problema di
ferenței de scor tn favoarea oră- 
denilor. O diferență, se poate spu
ne, previzibilă: 16—9 (3—4, 4—1,
3—2, 6—2). Au marcat; Pantea 5, 
Gordan 5, Costrăș 4. Illes, Fărcuță 
(C). Colceriu 3 SebSk 2, Pop, 
Marc, Farkas șl Muzsngi (V). Ar
bitrii partidei: V. Goian — R. NI- 
chlta.

George ROTARU

»»
(Urmare din pag. I)

întrecerile 
„sută”, unde 
frunte Noemi 
- în fața spe- 

procedeului. plo- 
Marin —

Surpriză în 
brasistelor pe 
a terminat în 
Lung — 1:15,15 - 
cialistelor 
ieșteanca Viorica 
1:15,75 și dinamovista Marina 
Miclea 
schimb, succes așteptat pentru 
Dan Drăgulet (Steaua) 1:08,75. 
pe locurile următoare sosind 
Laszlo Bay (Crișul) 1:09,46 și 
Octavian Budiu (Steaua) 152,20. 
In probele de ștafeta 4 X 100 
m. liber victorii firești ale 
băimărencelor și, respectiv 
dinamoviștilor.

Alte rezultate :’ JUNIORI 
200 m. fluture f. : 1. Pura ; 2 
Dumitru 3. Sighiarto (CSMS 
Bala Mare) 2:22.70. 200 tn. flu
ture b. : 1. L. Nicoloscu (CSȘ 
— Petrolul Ploiești) 2:09.70 ; 2.

1:16,20. La băieți tn

M. Iliescu (Ploiești) 2:14,80 ; 3 
D. Colț (CI Brașov) 2:16.60 
100 bras f. : 1. Marin ; 2. Mi- 

'oara Constantin (CSS Brăila)
1:17,10; 3. Cristina Seidl (CSM 
Cluj-Napoca) 1:21,60. 100 bras
b. : 1. Bay ; 2. D. Lepău (Lie 

37 Buc.) 1:15,40 ; 3. C. Sterlț 
(CSS Arad) 1:16,00. 200 liber
f. 1. Pura : 2. Dobrescu ; 3
Sighiarto 2:06,18. 200 liber b. :
1. Moldoveanu ; 2 D Băgescu
(Ploiești) 2:01,80. 3. T. Irimia 
(CSS Brăila) 2:03,90 ; 4 X 100 
liber Senioare : 1. CSMS
Baia Mare (Pura. Palencsar, 
Sighiarto, Lung) 3:58,16 ; 2.
Dinamo 4:02.00 : 3. CSMS II
(Terșanschi, Bodi, Muller, So
diu) 4:05,79 — rec. jun„ cam
pioană junioare. 4 X 100 tn 
liber b. : 1. Dinamo (Mușat, 
Lupu, Visan, Macovei) 3:35,20 ;
2. CSS Brăila 3:47,41 ; 3. CSS
Petrolul 3:48,19 — campioană
junior).

Turneul feminin de volei (gr. 7-12)

FRUNTAȘELE DIN NOU ÎNVINSE!
Cea de a treia zi a ultimului 

turneu feminin al plutonului se
cund al Diviziei A a confirmat 
slaba prestație din ziua prece
dentă a echipelor fruntașe Fla
căra roșie București șl Farul 
Constanța

Trebuie să subliniem, totuși, 
că dintre echipele amenințate, 
cel mai bine pregătită se pre
zintă Oltcit Craiovă. Deși nu 
dispune de nume sonore, for
mația craioveană compensează 
prin elan și vioiciune tn ac
țiuni, printr-un joc alert tn a- 
lac și mobilitate in Unia a doua. 
Oltcit a Învins ieri clar șl pe 
Farul cu 3—1 (9. —14. it. 1). ră
cind astfel un important 
«pre..; salvare, 
sextetul : Marinela
(Daniela Constantin) 
“Aurelia Dobre.

pas 
Craiovencele. în 

Buzdugan 
------ ----------------- Mirela Ne- 

culiță. Aurelia Dobre. Liliana 
Popescu, Lucreția Mirea, Buxa- 
na Oprea (Camelia Matic). au 
știut să treacă peste handicapul 
gabaritului, acțlonînd cu aplomb 
combativ, omogen. Farul a deza
măgit sub toate aspectele, efor
turile Măriei Enacbe nefllnd sus
ținute declt sporadlo de Ileana 
Gcambașu șl Marinela Neacșu.

Flacăra roșie și-a nemulțumit 
din nou suporterii, iuetnd chiar 
mal sters deeît tn ziua prece
dentă (cu excepția Corneliei Col- 
da). Așa că adversara ei. Chi
mia Rm. Vîlcea, nu a avut o 
misiune grea si a cîștlgat cu 
3—s (11, H, 7), pentru vîlcence

de la care am remarcat pe Ma
dlena Dubinciuc, Dorina Gher- 
ghev, Natalia Dullcă șl Ioana 
Cotoranu (in mai vizibilă reve
nire de formă, după absența în
delungată din echipă) doar fi
nalul setului secund a fost cu 
oarecare emoție.

Ultima partidă a zilei. Calcu
latorul București -------------
Brașov, a fost 
ranțe pentru 
Bucureștencele 
cui cu elan sl 
pur șl simplu 
mele două c.......... .. ............„ _
brașovencele s-au lăsat domina
te de miză si au comis mari 
greșeli, mai ales ta preluare (in
credibil de nesigură), dar si în 
alte faze ușoare. Plusul de an
gajament din setul 3 șl începu
tul următorului, pe fondul re
laxării adversarelor a fost ur
mat de reîntoarcerea la medio
critate. Șl astfel. Calculatorul, 
în sextetul : Carmen PasCu. Vera 
Cercel (Severlna Tudorache) 
Marinela Marin, Elena Neguiescu 
(Viorica Icniță). Mlreta Zamfir. 
Paula Pușcașu, a obtlnut o nouă 
și prețioasă victorie cu 3—! (3 
3. —9, 11). iar C.I.G.C.L. este, 
practic, una din cele două re
trogradate.

Azi, de ia ora 14. penultima e- 
tapă : Farul - Calculatorul 
G.I.G.C.L. — Flacăra roșie și 
Oltcit — Chimia.

Aurelian BREBEANU

G.I.G.C.L. 
a ultimelor spe- 
ambele echipe, 
au abordat jo- 

hotărtre. zburdind 
pe teren în prl- 

seturl. In timp ce

finalele la schi fond
(Urmare din pag I) ur- 

fl-
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BOXERI ROMANI
ÎNVINGĂTORI
ÎN ITALIA

Tradiționalul turneu interna
țional de box de la Veneția, 
încheiat recent, a întrunit la 
start 107 sportivi din 16 țări. 
Competiția s-a bucurat de o 
participare valoroasă printre 
sportivi aflîndu-se multe vede
te ale pugilatului european, țn 
frunte cu campionul continen
tal Emil Ciupre.iski 
ria). La întreceri au participat 
si 6 boxeri români : Marian 
Gindac (semimuscăl Mareeli- 
că Tudoriu (cocos). Giani Go
gol (semiusoară). Ștefan Drlșcu 
(semimijlocie). Marian Gavrilâ 
(mijlocie mică) și Traian Va- 
sile Damian (mijlocie) Dintre 
ei cea mai bună 
au avut-o 
— clasat De orimul loc 
victorii Ia A. Caballero 
nia). B. Koc (Turcia) si 
Chargui (Tunisia) 
tan Driscu care, după o vic
torie orin abandon în fata lui 
K. Aydin (Turcia) a reușit să 
învingă la puncte doi concu
rent! bulgari. A. Stoiahov si 
B. Alexandrov cucerind si el 
orimul loc.

(Bulge-

comportare
Marceli că Tudoriu 

după 
'Spa

ll, 
si Ște-

ACTUALITATEA ȘAHISTA
> Cea de-a 0-a partidă a me

ciului Karpov — Sokolov, ce se 
dispută la Linares (Spania) a
fost Întreruptă la mutarea a

41-a cu avantaj pentru Karpov, 
reluare.

5,5—3,5 
puncte 
al ao- 

Garrl

care l-a valorificat la 
El conduce cu scorul de 
și mai are nevoie de 2 
ca să redevină salanger 
tuatulul campion mondial 
Kasparov.
• tn turneul zonal feminin de 

șah de la Jakarta, după 19 run
de. in fruntea clasamentului se 
află Liu Silan șl Jangfeng (am
bele din R.P. Chineză) cu cite

urmat» d„ Tamin (Indone
zia) — 1,5 p Takemo’o (Japonia: 
- 6,5 p
• Cu 

cheierea 
nln de 
(R.F.G.) 
Trabert, 
cu cîte 7 p. urmate de Kristol 5 
o (1), Wohlers 5 o etc.

8 D,

o rundă naiate de In- 
turneului zonal feml- 

sah de la Erlangen 
tn clasament conduc 

Lemaclko șt Lauterbach

Start in (A de hochei - seniori, i»rup<r i.

ASTĂZI, ROMÂNIA
COPENHAGA, 19 (prin tele

fon, de 1» trimisul nostru). Re
prezentativa de hochei a Româ
niei, participantă la întrecerile 
grupei C a Campionatelor Mon
diale de seniori, a sosit în 
cursul dimineții de azi (n.r. 
ieri) tn localitate. După-armază 
ea a efectuat, la Herlev. un 
antrenament de acomodare cu 
patinoarul pe care va avea loc 
vineri dimineață partida cu e- 
chipa Bulgariei. Au făcut de
plasarea : Huțan, Netedu Barta 
— portari, S. Gall. E. Antal 
Dala, Herlea. L. Horvath. D. 
Popovicl, Bogos — fundași. Hă- 
lăucă, Dragomir. Gliga, Turea- 
nu. Gereb. L. Csata. Sofrop 
I. Zaharia. Solyom. Nistor și 
Burada — înaintași asistați de 
antrenorii Alexandru Kalamar 
și Virgil Crihan. * •

întregul lot este apt de joc, 
cu excepția, deocamdată a lui

BULGAR A
Netedu, nerefâcut compie după 
accidentarea din partida cu e- 
chipa Poloniei, de la București. 

Cum este de înțeles. întrece
rile Campionatului Mondial, 
care vor avea loc tn cele trei 
localități din apropierea capi
talei Danemarcei — Herlev, 
Horsholm și Brondby — sînt 
așteptate cu deosebit interes.

TUDORANMircea
*

sfîrșit locu- 
C.M. de no- 
gmpa 8 șl 

de 
aceasta cu selecționata 
echipa României a evo-

ROUEN. Au luat 
rile preliminare ale 
chei pentru juniori, 
în al treilea meci «ustinut 
data 
R.F.G.. ______  ....

' luat foarte slab, fiind întrecută 
cu 16—3! In celălalt loc din ’se
rie. Japonia a Învins Franța cu 
3—1. tn seria a doua. Norvegia 
— Austria 11—1. Penti-i turneul 
final s-au calificat R.F Germa
nia. Japonia. Norvegia șl Austria.

• PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT 9
ATLETISM • La Grenoble s-a 

desfășurat un concurs rezervat 
probei de săritură cu prăjina, pe 
primul loc clas!ndu-se 
francez F. Salbert, cu 
manța de 5,90 m. L-au 
coechipierul său Philippe Collet
— 5.80 m, Atanas Țarev (Bul
garia) șl Ear! Bell 'S.U.A.) — cu 
5,70 m. « Cursa de 12 km des
fășurată tn orașul japonez 
Fukuoka a fost ,-îștigată de 
kenyanul Bonface Merande care 
l-a întrecut la sprint pe ameri
canul Steve Plasencia. ambii fi
ind Înregistrați cu ’Rmpul de 
34:59. In proba feminină, dispu
tată pe un traseu în lungime de 
6 km. prima a trecut linia de 
sosire concurenta neozeelandeză 
Allison Roe — 19:50.

AUTOMOBILISM a Competiția 
..Raliul Portugaliei" s-n încheiat 
la Lisabona cu victiria cunoscu
tului pilot finlandez Markka 
Alen („Lancia-Delta"). urmat tn 
clasamentul final de francezul 
Jean Ragnottl („R-nault-Turbo")
— la 2:49 șl suedezul Kenneth 
Eriksson („Vw Golf") - la 5-16.

CICLISM • Etăpa a doua a 
Turului feminin al Columbiei 
desfășurată contracronometru in
dividual pe distanta 
a fost cîștigată 
mondială Jeannie 
ța) cu timpul de 
secund s-a situat 
11 (Italia) — 22:18.

in cupele europene:
—■■     iinufwwwmwwwm—b»—iammmir

atletul 
oerfor- 
urmat

SCHi A 
feminină 
disputată 
(Colorado)

de 15 km. 
le campioana 

Longo fFran- 
21:24. Pe locul 
Francesca Gai-

I CALIFICĂRI SCONTATE, DAR Șl SURPRIZE 
I
I
I
I
I
I
I

Așteptate cu mare interes, me
ciurile re»ur din sferturile de fi
nală a.e cupelor europene s-au 
soldat cu unele calificări scontate 
Încă după rezultatele din prima 
manșă.

tur 0—1). Gazdele au deschis sco
rul prin steffensen (mln. 36) 
iar portughezii au egalat dato-„ 
rită punctului înscris de brazi

lianul Juary.

Kiev, care 
cu 5—0 in

întrecerea băieților a avut cam 
aceeași fizionomie. Dinamovlstul 
ion Lungociu, cu un număr de 
start bun. cu care a putut oon- 
trpla evoluțiile principalilor săi 
adversari, nu a avut nici o 
problemă tn ciștigarea cursei. în
drumat foarte bine de antreno
rul său Nioolae Dudu dinamo- 
vistul brașovean s-a instalat la 
conducere incă după primii ki
lometri și. o dată cu parcurgerea 
lor, distanta dintre el șl urmă
ritori s-a mărit văzînd cu ochii 
Considerat principalul adversar a 
lut Lungociu Constantin Dobre 
(asa) s-a văzut repede între
cut pe traseu de dinamovist șl... 
a abandonat 1 Era clar pentru 
toată lumea că Ion Lungociu iși 
va înscrie in palmares un nou 
titlu de campion. în timp ce pe 
locul secund a sosit cc'egul său 
de club Karoly Kope. Reprezen
tanți! ASA Brașov au trebuit să

se mulțumească, cu locurile 
mătoare, de data aceasta ei 
Ind mai puțin eficienți.

Nedisputată la „naționalele" 
juniorilor, acum a avut loc șl 
cursa juniorilor mici pe distan 
ta de 10 km. Pe primele două 
locuri — tinerii schiori de la 
CSȘ Gheorgheni Bela • Antal 
(32:51,1) și Laszlo Naghi (34:01.5) 
urmați de Mugurel Tocltu de la 
CSȘ Predeal (34:42,2).

REZULTATE TEHNICE 
senioare : 1. Elena Reit 
rul) 36:06 : 2. Rodica
(CSM-CSȘ Bistrița) 37:19 . .. 
dina Tuțulan (CSS Sibiu-AS A) 
37:39 ; 4. Mihaela Toc (Tractorul) 
37:45 ; 5. Gabriela Nilă (Tracto
rul) 38:36 : 6. Livla Reit (Trac
torul) ----- -
gociu 
K6pe 
Boitis 
ln39:31 
6. A.

10 km 
(Traeto- 
Drăguș 

: 3. A-

38:55 : 30 km : 1. i 
(Dinamo) lh34:43 : 

(Dinamo) lh 18:94 
lh39:37 : 4. V.

; 5. g.

1. Lun- 
: 2. K.
3. G.

4. V. Monda 
Bodască , 11)39:51 • 

Bulbuc (toti ASA: 1h40 0l 
Mtine (n.r. azi) au loc cursele 

de 5 km fete si 15 km bâ'°”
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In CUPA CUPELOR, foarte pa
sionantă a fost înttlnirea de la 
Tbilisi, dintre Torpedo Moscova 
și Bordeaux, tn care s-au acor
dat 3 penaltyurl ! Două în fa
voarea gazdelor și unul pentru 
lidera campionatului Franței, 
toate transformate. Cu rezultatul 
de S—2 pentru sovietici, Bordeaux 
s-a calificat ca urmare a golu
rilor marcate în deplasare (în 
tur 1—0 pentru Bordeaux). Au 
tnscris : Agașkov (min. 49 și 70. 
ambele din 11 m), Cirtabekov 
(min. 61). respectiv Toură (mln. 
38 — din penalty) șl Prlgoda — 
autogol (mln. 59). Nescontată a 
fost Înfrîngerea echipei VItoșa, pe 
teren propriu (0—2 cu Zaragoza, 
ca șl în tur ; autorii golurilor : 
Mejias și Roberto). Ajax a ciști- 
gat cu S—1 în fața lui Malmo 
F.F. (Van Basten — 2, Winter, 
respectiv Lindman), după ce 
pierduse primul Joc cu 6—t. Bună 
poate fi considerată și compor
tarea echipei Lokomotive Leipzig 
(0—0 la Sion, după victoria cu 
2—0 pe teren propriu).

la C.C.E., Diaamu 
âștigase in deplasare __ _ _ _ 
fața lui Beșiktas Istanbul, nu a 
avut de îndeplinit deeît o for
malitate, pe teren propriu, ctști- 
glnd fără prea mare efort, cu 
2—0, prin golurile Iul Blohin 
(mln. 50) și Evtușenko (min. 70). 
Și totuși, la acest meci, care a- 
ducea în mod indiscutabil cali
ficarea formației sovietice, au 
asistat 100 000 de spectatori I tn 
aceeași competiție, șl Bayern
Miinchen era teoretic calificată 
după rezultatul din tur : 5—0 cu 
Anderlecht. Dar și returul a fost 
favorabil pentru formația vest- 
germană : 2—2 la Bruxelles. Au 
înscris pentru gazde Lozano 
(mln, 32) și Nllis (min. 73), iar 
pantru oaspeți Wohlfarth (min. 
56) și Mathăus (min. 88). In 
schimb celelalte întllnlri au ră
mas deschise oricărei posibilități. - 
Real Madrid a dispus cu 2—0 
(atit cit 11 trebuia pentru call- 
ficațe) de Steaua Roșie Belgrad 
(după rezultatul de 2—4 la Bel
grad) șl a pășit în semifinale, 
grație golurilor marcate în de
plasare. Au punctat : Butragueno 
(min. 5) și M. Sanchls (mln. 61). 
Danezii de la Brbndby n-au pu
tut trece de F.C. Porto (1—1, în r

DIN ZIARUL NOSTRU DE IERI au ____________ __________
C.C.E. : Real Madrid — Steaua Roșie Belgrad 2—0 (1—0), în tur 2—4. 
CUPA CUPELOR : Ajax Amsterdam — Malmd F.F. 3—1, în tur 0—1. 
CUPA U.E.F.A, : F.C. Barcelona — Dundee united 1—2 (1—0), în tur 

0—1. Internazlonale — I.F.K. Goteborg 1—1 (0—0), în tur 0—0.
ECHIPELE CALIFICATE PENTRU SEMIFINALE:
C.C.E. : Dinamo Kiev, Bayern Mflnchen, Real Madrid, F.C. Porto.
CUPA CUPELOR : Rea! Zaragoza, Ajax Amsterdam, Bordeaux, Lo

komotive Leipzig.
CUPA U.E.F.A. : F.C. Tirol, Dundee United, Borussia MOnchengiad- 

bach, I.F.K. Goteborg.
ASTAZI, LA GENEVA. VOR FI STABILITE PRIN TRAGERE LA 

SORTI MECIURILE DIN SEMIFINALE. PROGRAMATE LA 8 ȘI 22 
a RRILTE.

CUPA 
italiene 
de că-

Ce s-a întîmplat In 
U.E.F.A. 7 Ambele echipe 
au fost eliminate : Torino 
tre Tiro’ Innsbruck (1—2), după 
ce în tur, la Torino, fusese 0—0.

lipsit eîteva rezultate:

doua probă 
superurlaș 

de la Vail 
rchioarei 

Kiehl. cu

Cea de-a 
de sialom 
pe ptrtla 
a

Vest-germane Marina _____
timpul de 1 :23.97. secondată de 
austriaca Anita Wachter — 1:24 39.

TENIS • primele partida dls- 
nutate in turneul international 
feminin de tenis de la Dallas 
(Texas) s-au Încheia» -u urmă
toarele rezul ate : Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.) — Katerina Ma
leeva (Bulgaria) 2—0, 6—3 6—1 ; 
Zina Garrison (S.U.A.) — Alvcia 
Moulton (S.U.A.) 7—6 6—0 • Ma
nuela Maleeva (Bulgaria — 
Hellas Terriet (Olanda, s—I. 
6—1 : Be'tlna Bunge (HF Ger
mania) — Ellse Burgin (S.U.A.) 
4—6, 7—8. 6—0.

revenit

SOFIA, 19 (Agorpres).— 
In cadrul concursului ar
matelor prietene la 
desfășurat la Sofia, șnor 
tivul român Sorin 
a obținut victoria in pro
ba de pistol liber, cu 567 
n. Pe locul secund s-a si
tuat sovieticul Igor Be- 
zlnski — 561 p. iar ne lo
cul trei — bulgarul Liub- 
cto Dțakov — 556 
clasamentul ne 
formația României 
pat locul trei.

tir

Babii

p. în 
echipe 
a oon-

Fotbal
I meridiane

șl Internazlonale de către I.F.K. 
Goteborg (l—1 ; Irr tur 0—0), sue
dezii callflcindu-se gratie golului 
marcat in deplasare. Este ade
vărat că F.C. Tirol este o echipă , 
bună, avind tn lotul național pe 
Pacult, Linzmeier, Spielmann și 
alți cițiva jucători de valoare, ca 
iugoslavii Ivkovlcl și Kalinici și 
vest-germanul Han si Minier (au
tor al unui gol, alături de Pa- 
cult). Torlnezii au jucat din 
mln. 66 in 10 oameni, în urma 
eliminării fundașului Ferri 
după care austriecii au înscria 
al doilea gol. La Milano, Inter a 
condus eu 1—0 (Fredrlcksson — 
autogol), după care suedezii au 
egalat (L. Nilsson) l Mare sur
priză la Barcelona, unde gaz
dele au fost învinse de Dundee 
United (1—2), după ce și în prima 
manșă victoria revenise tot sco
țienilor (1—0). Catdere a deschis 
scorul In mln. 40, după care 
Clark (mln. 85) și Ferguson (min. 
89) au înscris ultimele goluri I 
Cum era si de așteptat. Borussia 
MSnchengiadbacb (2—2 tn depla
sare, la Guimaraes) nu putea 
pierde calificarea după victorii» 
cu 3—0 din prima manșă

• Pregătlndu-se pentru preli
minariile C.E., echipa Poloniei a 
dispus, pe teren propriu 
Rybnik), cu 3—1 (2—0) de 
a Finlandei, prin golurile 
Lesniak, Urban și Furtok _ 
nectlv Ikalainen. a Oontinuîn- 
du-șl turneul peste Ocean, echi
pa R.P, Chineze a evoluat la 
Leon, unde a fost întrecută cu 
3—2 de către reprezentativa 
Mexicului. a Tn campionatul 
Angliei (meci restant): Arsenal 
— Nottingham 0—0. Tn clasament: 
Liverpool 04 p (32 j). Everton 
58 p (31 j). Arsenal 55 n <31 j). 
• în campionatul Scoției : Glas
gow Rangers — F.C. Dundee 4—0. 
In clasament : Rangers 56 p (30 
j). Celtic 52 p (36 j) Dundee 
Unit, 50 p (34 J) a Meci amical 
la Nis : Kadnicki Nis — Sel. 
Bulgariei (tineret) 2—6 (1—1).

(la 
cea 
lui 

res-
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