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Finalele Daciadei și ale „naționalelor" de schi fond

PROBELE LUNG! AU AVUT FIECARE C/TE UN „SOLIST"

Da-

PREDEAL, 23 (prin telefon). 
Cursele de 20 km feminin și 
50 km masculin ; 128 m dife
rență maximă de nivel ; 7
concurente și 12 concurențl (2 
abandonați : Karoly Kope șl 
Atilla Csala) ; temperatura ae
rului —2 grade ; vint, ninsoare 
deasă, , zăpadă grea.

Ultima zi a finalelor 
eladel' și ale Campionatelor 
Naționale de schi fond pentru 
seniori a prilejuit, iată, o sur
priză dacă nu de mari propor
ții, oricum semnificativă : Ro
dica Drăguș a dominat clar în
treaga cursă în detrimentul E- 
lenei Reit, favorita nr. 1, care 
■ acuzat o ceruire greșită, tn

Timp de șase zile, la Constanța,

„CUPA FEDERAȚIEI
DE CICLISM“

F. R. Ciclism". La

din toate centrele de

încep ind 
duminică, 
prejurimile Constanței, 
desfășura tradiționala competi
ție ' "
.Cupa _ _
treceri participă peste 100 de 
rutieri ” __
profil din țară, cărora 11 se 
vor alătura sportivii din echi
pa Ungariei, care se pregătesc 
pentru „Cursa Păcii".

Starturile neoficiale vor fl 
date din fața Sălii Sporturilor 
din Constanța, iar cele tehnice 
și sosirile vor avea toc 
trarea în oraș.

Astăzi, cu începere de 
15,00, are loc prima 
Constanța —- Agigea — 
gali» și retur, 75 km.

de astăzi și pină 
pe_ șoselele din îm- 

se va

internațională de ciclism 
in-

la in-

la ora 
etapă : 

Man-

Dinamo a făcut duminici (in partida cu Farul : 22—9) o ade
vărată demonstrație de rugby— deschis. Un spectaculos atac ai 
liniei de. treisferturi, eu schimb de pase intre M. Toader (ca 

balonul) ți Tofan
Foto : Aurel D UT5AC5W
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eazorice caz victoria bistrițencel 
e de natură să bucure, lărgind 
sensibil aria de selecție a lo
tului național. Componentele 
totului olimpic n-au luat star
tul in această probă, deși, după 
părerea noastră, ar fl fost a 
acțiune utilă, a încercare com
parativă pe distanțe lungi in
tre toate forțele actuale ale dis
ciplinei, indiferent de virată. Do 
aid și numărul redus de spor
tive Drezente la start. Pe locul 
III, Mihaela Toc, cu o fru
moasă realizare Ia aceste fi
nale.

Maratonul de 50 km al băie
ților a fost interesant in spe
cial prin efortul deosebit aî

La munte a nins din 
belșug. Condițiile de tn- 
trecere tint dintre cele 
mai bune, iar competi
țiile se află ta plini 
desfășurare^ 
Foto : Mircea STROESCU

De vineri pînă duminică, în Capitală

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE K SPADA Alt ROMÂNIEI
internaționale

României 1987,ale

ambele florete.

Campionatele 
de scrimă 
care și-au desemnat dștigătorii 
pină acum la trei din cele pa
tru arme 
masculin și feminin, și sabie 
—, Ișl derulează în această săp- 
tămînă ultimele întreceri, cela 
de spadă. Desigur, concursul 
este așteptat cu mare interes, 
deoarece și-au anunțat partici
parea sportivi din I țări —

i Marți 24 martie 1987 |

competitorilor in condițiile di
ficile ale cursei. In aceste con
diții, oricine a terminat un 
traseu de asemenea amploare 
trebuie lăudat Totuși, rămîne 
întrebarea : de ce doar 12 în
scriși 7 Să fie doar duritatea 
extremă a cursei de vină 7 Sau 
discuția poate aluneca și in di
recția unei anume mentalități, 
sau a modului de pregătire al 
alergătorilor noștri ? înclinăm 
spre aceste ultime posibilități, 
deci problema trebuie să con
stituie un subiect de meditație 
pentru toți factorii responsa
bili. Fără o pregătire adecva
tă, specifică probelor lungi, re
zultatele înalte in schiul nostru 
de fond se vor mal lăsa multă 
vreme așteptate.

Omul nr. 1 al acestei adevă
rate aventuri pe schiuri, proba 
de 50 km, a fost din nou Ion 
Lungociu, indiscutabil cel mal 
bun la aceste campionate, 
care a urcat de trei ori 
cea mai înaltă treaptă a 
diurnului de premiere. Să 
momentul unei autentice reve
niri a celui care acum 5—6 ani 
era cotat ca o mare speranță 
a schi ului nostru de fond 7 Aș
teptăm noi confirmări și tn 
concursuri internaționale. Ga-

.. ............... a fost singurul 
care s-a menținut la 
diferență de campion 
1:15, km 25
14

cel 
pa 

po
fte

vrilă Boitiș 
concurent 
o anume 
(km 8 — 
nut ; km 
attt 1

REZULTATE 
sm senioare : L 
(CSSM Bistrița) 
lena Reit (Tractorul) lh06:14, 
3. Mihaela Toc (Tractorul) 
lh06:48, 4. Gabriela Nilă (Trac
torul) lhll:16, 5. Viorica Vrăj
maș (CSSM Bistrița) lhl2:16, 
8. Elena Urs (Tractorul) lhl5:00; 
50 km seniori : 1. Ion Lungociu 
(Dinamo) 2h32:32, 2. Gavrilă
Boitiș 2h34:05, 3. Szolt Sara
2h39:40, 4. Constantin Dobre
21142:80, 5. Vasile Monda (toți
de la A.S.A.) 2h43:57, 8. Basa- 
rab Abriham (Ramira Baia 
Sprie) 2h44:04.

Radu T1MOFTE

1 mi-
1:12), dar cam

TEHNICE, 20 
Rodica Drăguș 
lh05:04, 2. fi

Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Grecia, Polonia, R. D. Germa
nă, U.R.S.S. și România —, u- 
nele dintre ele cu rezultate va
loroase la marile confruntări 
internaționala

Ca șl la celelalte concursuri 
ale „Internaționalelor" de scri
mă din acest an, programul 
competiției de spadă debutează 
vineri, de la ora 9, în Sala 
Floreasca din Capitală, cu pro
ba Individuală, cîștigătorul fi
ind desemnat sîmbătă, iar du
minică se va Încheia cu între
cerea pe echipe.

Autogospodărirea și autofinanțarea în centrul preocupărilor

PROPRIU...HOTĂRÎTOR, EFORTUL
• Experiențe pozitive la secția moto Poiana tunpmo

De clți a ani, tn sportul cu 
motor se manifestă un proces 
ce se consolidează șl se ampli
fică mereu, de creștere a con
tribuției proprii la asigurarea 
bazei materiale, tncepînd cu 
recondlțio narea mașinilor și 
terminlnd cu dotarea ateliere
lor cu scule și utilaje ce au 
fost scoase Ia reformă și apoi 
reparate. Pornind tocmai de ta 
rolul deosebit de important pe 
car*  11 au ta acest proces an
trenorii. mecanicii și alergă-

24 de ore pinâ la partida

de fotbal cu Albania in C. E.

ATMOSFERĂ DE ÎNCREDERE
IN TABĂRA „TRICOLORILOR"

fost in mijlocul fotba- 
„tricolori". Atmosferă a- 

acumulărilor psihice.

Am 
liștilor 
decvată 
pentru prezentarea unui bloc 
unitar în meciul cu echipa Al
baniei. Numeroși suporteri în 
jurul echipei, la Cluj-Napoca, 
orașul care a găzduit timp de 
dteva zile, cu o exemplară 
ospitalitate, lotul reprezentativ, 
care s-a pregătit intens și a 
susținut sîmbătă un 
cu „U“. cîștlgat cu 
golurile marcate de 
BOlonl și Pițurcă.

In holul hotelului .. . 
pe culoarul care duce spre sta
dion — de acolo, din hol, ju
cătorii, făceau doar clțiva pași 
pentru a ajunge pe teren — 
iubitorii de fotbal din Cluj-Na- 

joc amical
4—0, prin 
Mateut (2).

,Sport“ și

Fotoreporterul clujean loan Lespuc, suporter al „șepcilor roșii", 
a stat mai mult la poarta lui... Lung (în imagine, in duel cu 
Btro, urmărit de Rednic și Klein — în print-plan), dar golurile 

au venit la poarta lui Caval (Lotul A — „17*  4—0)

poca, iar printre ei și prof. 
Maior, șl Remus Cimpeanu, și 
Remus Vlad, „strîngeau" rtn- 
durile, pentru ca „tricolorii" să 
simtă — o dată mal mult — 
sprijinul— tribunei.

Intr-un colț, un grup de stu- 
denți (probabil matematicieni) 
fac calcule. Se gîndesc la fap
tul că grupa poate fi cîștigată 
cu +3 la „adevăr". Ceea ce— 
Urmează tot felul de antici
pări din care rezultă că soarta

Astăzi, pe stadionul „1 Mal" din Pitești, In preliminariile CrL

MECIUL DINTRE ECHIPELE DE TINERET
ALE ROMÂNIEI Șl ALBANIEI'

Selecționata die tmnemet a 
României susține, astăzi, al 
treilea joc al său din grupa I a 
Campionatului European tntfl- 
ntad, la Pitești, echipa similară 
a Albaniei. Este un meci greu, 
țintind seama de doi factori : 
starea terenului, care se pre
zintă în condiții precare, cau
zate de zăpada căzuită, ca șl <ie 
gabaritul adversarului, care a 
deplasat la Pitești un lot pu
ternic (toți jucătorii activează 
tn prima divizie a campionatu
lui Albaniei), cu un fizic im
presionant șl care tși bazează 
jocul pe forță și mane anga
jament. Lesne de înțeles că 
jucătorii noștri n-au de alea 
decât alternativa victoriei, e- 
ventualiitate care le-ar asigur*  
instalarea tn firuntea clasamen
tului grupei. în acest sens, a®-

zilele tre- 
sectle de

ne-am deplasat 
la cunoscuta

torit 
cute _ -------------- _
motociclism a asociației spor 
tive Poiana Cîmpina, pentru a 
vedea cum se prezintă parcul 
de mașini tn vederea apropia
tului sezon competdțional.

„In această Iarnă au fost-, 
deschise toate motoarele, ne-a 
explicat antrenorul Ștefan Chl- 
țu, fost campion balcanic de 
motocro». Fiind motocicleta 
cam__ tmbătrtnite, fabricata
tatrs «nfl 1971 si 1985, am mtna-

sportivi

de con- 
Bâlânl 

$i cum

grupei I se poate juca la— 
Viena.

Antrenorul Jenei, care a prin» 
din zbor aceste refrene de su
porteri, gîndește cu voce tare : 
„E bun calculul probabilități
lor, dar pe prlm-plan trebuie 
să se afle toi forma 
de virf a echipei".

In vestiar, atmosferă 
centrare. Primul iese 
„care se pregătește ca .. 
ar debuta în echipa națională*  
(Cornel Drăgușin). 11 dublăm 
în drum spre gazonul încă sur 
in așteptarea verdelui solar. 
„Avem un meci greu. Albania 
an mal e de mult echipa pe 
care A.S.A., în timpul tur- 
neelor de pregătire, pe vremea 
tinereții mele.- o învingea fără 

mari probleme, chiar la Tira
na™ Albanezi] an învățat se
rios jocul gi o să încerce să 
demonstreze cu orice preț că 
marile lor rezultate nu sînt 
doar accidente. Și noi trebuie 
să ținem seama de treaba 
asta*,  ti amintim că are 98 de

loan CHIRILA

(Continuare in two 2-3) 

treporui Constantin Arde
leana făcea următoarea re
marcă : „Jucătorii noștri sint 
deciși să tranșeze in favoare*  
lor disputa. Va fi tievote. însă, 
de o mare putere de luptă, de 
o exprimare fizică Și tactică 
perfectă. Starea de spirit » 
tuturor este bună, ceea oe îmi 
dă speranța uned bune com
portări și. implfait, a succesu
lui". tn completare oelălalt an
trenor. Florin Halaglan, 
a spus : „Apreciez participarea 
susținută la efort a selecționa- 
bililor. Vom căuta să suplinim 
obiectiva lipsă de omogenizare 
a compartimentelor printr-o dă
ruire exemplară și, mal ale».

Gheorghe NERTEA

(Continuare in two 2-3) 

y

cit mai mult ca oricind la pre
gătirea lor pentru antrenamen
te și concursuri". • Și cum 
ați reușit să le... întineriți 7 • 
„împreună cu cei trei mecanici. 
Constantin Goran, Nicolae Mur- 
goci și Gheorghe Oproiu. fdștl 
motocrosiști consacrați, ne-an» 
pus., 
găsit 
unor 
eul

mintea la lucru și am 
soluții pentru asimilarea 
piese de schimb Cu lar- 
concurs al unor prieteni

Traian IOANIȚESCU

(Continuare ta pag l-t)



STEAUA, GRIVIȚA ROȘIE Șl DINAMO 
CALIFICATE IN TURNEUL FINAL LA RUGBY
Pentru locul al 4-lea, Știința
După bogata etapă de dumi

nică (cu meciuri Steaua — 
Grivița Roșie și Dinamo — Fa
rul, intre altele), campionatul 
de rugby se întrerupe pentru 
a face loc pregătirilor echipei 
reprezentative in vederea unui 
program internațional de cea 
mai mare Încărcătură : două 
meciuri in Campionatul Euro
pean. cu Italia (12 aprilie, la 
Constanța) și U.R.S.S. (25 a- 
prilie. la Tbilisi) și apoi cele
lalte (le-am dori cit mai mul
te) la Antipozi, în Cupa Mon
dială. A rămas sâ se mai disDU- 
te o singură etapă de campio
nat (aceea aminată din 8 mar
tie, în condițiile meteorolo
gice nefavorabile știute) care a 
fost programată după încheie
rea sezomilui internațional, 
imediat înaintea turneului fi
nal, în care primele 4 clasate 
(cite două din fiecare serie) 
iși vor disputa titlul însemnat 
cu frumoasa cifră 70. Dacă 
Steaua și Grivița Roșie sînt de 
pe acum calificate (seria I), ca 
și Dinamo (seria a Il-a), pen
tru cel de al patrulea loc încă 
se mai... joacă între Știința 
Cemin Baia Mare și Farul, dar 
șansa pare a surîde de astă- 
dată XV-lui maramureșan care 
înaintea ultimei etape are nu 
numai un punct avans, ci și 
avantajul de a-i întîlni pe 
campioni pe terenul propriu, 
avînd două șanse (dip trei) : 
victoria și meciul egal. Doar 
un succes (nu imposibil) i-ar 
mai putea aduce pe constănțeni 
In „careul de ași". Iată, de alt-

lntr-o splendidă săritură, Ion Mocanu încearcă să-l depășească 
pe Alexandru Buligan, ambii colegi în echipa națională. Fază 

din partida Dinamo București — Politehnica Timișoara
Foto : Aurel D. NEAGU

CLASAMENTE ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL (m)
După etapa a Ll-a a turului

■ecund In Divizia A la handbal
masculin, clasamentele se pre-
zintă astfel:

SERIA I
1. Steaua 12 11 0 1 333—257 34
2. Din. Buc. 12 10 1 1 336—277 33
>. -Poli* 12 9 12 291—261 31
4. HC Mlnaur 12 7 3 2 290—250 29
5. Din. Bv. 12 5 2 5 290—287 24
8. Univ. Cv. 12 3 18 254—281 19

SERIA Io n-a
7. Știința 12 4 1 7 248—277 21
8. Metalul 12 4 0 8 282—293 20
9. ASA Elec. 12 4 9 8 272—309 20

10. Carpați 12 3 1 8 264—285 19
11. Constr. 12 111 253—296 19
11. Dacia 12 3 1 8 260—310 19

TROFEUL „SPORTUL* PENTRU
EFICACITATE

statornici ai motocicliștilor din 
întreprinderea noastră, specia
liști cu o înaltă calificare ca 
Ion Geană, Marin Petcu, Nico
lae Dima, Gheorghe Gozman 
și Ion Drăgan am realizat buc- 

rar. Cota; cîșt. 6, ev. 8, ord. tri
plă 358. Cursa a IV-a: 1. socola 
(Chiș) 1:31,8; 2. Sălcioara; 3. Reu
șit. Cota. cîșt. 12, ev. 26, ord. tri
plă închisă, triplu II—III—IV 173. 
Cursa a V-a: Coronița (N. Nico
lae) 1:26,3. Cota: cîșt. 11, ev. 375. 
Cursa a Vl-a: 1. Rimet* (Moise) 
1:31,6; 2. Melania II; 3 Salvinia. 
Cota. cîșt. 12. ev. închis, ord. tri
plă închisă Cursa a Vil-a: 1. 
Hangița (Arsene) 1:31,3; 2. Coba- 
din; Hurduc. Cota: cîșt. 3, ev. 
închis, ord. triplă 577, triplu 
V—VI—VII închis. Cursa a VUI-a:
1. Stimat (Pătrașcu) 1:32,3; 2. Sta
na;' 3.’Stej erei. Cota: cîșt. 7, ev.
10, ord. tripla 203. Cursa a IX-a: 
1. Hendorf. (N. Nicolae) 1:26,4; 2. 
Straton. Cota: cîșt. 2.40. ev. 15, 
ord.- 20*

A. MOSCU

1. Petre Cozma 96 de goluri; 2. 
Măricel Volnea »S; S. Tudor Roș
ea St; 4. Alexandru Folker 76; S. 
Dumitru Berbece 73; 8—7, Mace
don. Termiure șl Marian Gabriel 
•3: I. Marian Dumitru 64; 9—10, 
Adrian Bondar șl Dorin Crista-

HI PIS M 0 REUNIUNE DEOSEBIT DE FRUMOASA
Duminică, pe hipodromul din 

Ploiești, s-a desfășurat oea mal 
frumoasă reuniune, de plnă acum, 
a anului. Principala cursă a zi
lei a revenit lui Satlm, condus 
eu pricepere de noul său antre
nor, v. Molse, care, de altfel, a 
mal obținut o victorie șl cu Rl- 
meț, într-o sosire cu mal mulțl 
oal, la fotografie In fața Melanlei, 
surprinsă de atacul primit. N. Ni- 
colae, care șl In anul trecut a 
luptat pentru titlul de campion, 
a obținut două victorii, cu Coro
nița, lntr-un valoros record, șl eu 
Hendorf. lntr-un final de mare 
spectacol. Liderul clasamentului, 
M. Dumitru a învins cu Socola. 
pe care C. Chiș a adus-o exact 
la momentul potrivit la atac spre 
a etștlga. V. Pătrașcu, și el un 
real talent, a cîștlgat cu Stimat,

Baia Mare In dispută cu Farul
fel, programul ultimei etape ; 
CSM Sibiu — Steaua ; Știința 
Petroșani — RC Grivița Roșie ; 
UAMT Oradea — Rulmentul 
Bîrlad ; CSM Suceava — Uni
versitatea 16 febr. Cluj-Napo- 
ca ; Sportul Studențesc — TC 
Ind. Constanța (seria I) ; Ști
ința Cemin Baia Mare — Fa
rul Constanța ; Politehnica 
Iași — Dinamo ; Gloria Bucu
rești — Mașini Grele Bucu
rești ; Universitatea Timișoa
ra — Rapid București ; AS 
Contactoare Buzău — Gloria 
PTT Arad (seria a Il-a).

CLASAMENTE
SERIA 1

Studențesc (seria I).

1. STEAUA 17 16 1 0 519-134 50
2. Grivița P. 17 11 3 3 266-140 42
3. Șt. Petroșani 17 9 1 7 269-187 36
4. CSM Sibiu*) 17 9 0 8 289-176 34
5. CSM Sv. 17 8 1 8 217-272 34
6. TC Ind. C-ța 17 8 1 8 156-317 34
7. Rulmentul 17 7 0 10 238-204 31
8. Sp. Stud. 16 6 2 8 168-282 30
9. Cj.-N. 16 3 1 12 76-267 23

10. UAMT Or. 17 2 0 15 97-306 21

♦) Penalizată cu 1 Pi.
SERIA j1 II- a

1. DINAMO 17 15 0 2 704-140 47
2. Șt. Baia M. 17 13 0 4 234- 92 43
3. Farul C-ța 17 12 1 4 370-121 42
4. Contact. Bz, 17 8 1 8 198-256 34
5. Polit. Iași 17 8 0 9 337-219 33
6. Univ. Tim. 17 7 0 10 199-159 31
7. Rapid Buc. 17 6 0 11 178-312 29
8. M.G. Buc 17 6 0 11 130-424 29
9. Gloria Ar. 17 5 1 11 99-359 28

10. Gloria Buc. 17 3 1 13 92-479 24
• Azi se joacă m ec:lulL Univer-

si ta tea Cluj-N apoca — Sportul

che 62; 11. Beno<nl Nico'.escu 60: 
12. Olimpiu Flangea 58.

■ In Sala Sporturilor din Ba
cău se va disputa astăzi, de la 
ora 17, returul semifinalei „Cu
pei României" la handbal femi
nin dintre echipele știința, din 
localitate, șl Chimistul Rm. Vil- 
eea. Arbitri: J. Mateescu și V. 
Dăncescu, ambii dta București. 
In partida tur, vllcencele au cîș
tlgat cu 28—24. Invingătoarea a- 
cestel duble partide va IntUnl. 
In finala pentru locurile 1—2, pe 
Mureșul IMATEX Tg. Mureș.

Jocurile etapei finale a popu
larei competiții desfășurate sub 
egida Daciadel se vor disputa 
după următorul program: locu
rile 1—2. Mureșul — echipa cali
ficată după meciul de astăzi ; 
3—4. TEROM lași — învinsa 
meciului de azi. Partidele vor 
avea loc duminică, 29 martie, 
la Craiova; 5—6. Hidrotehnica 
Constanța — Textila Zalău; 7—8. 
C.SM. Sf. Gheorghe — Otelul 
Galați, ambele meciuri desfășu- 
rfndu-se, la aceeași dată, la 
Brăila.

în stilul profesorului său T. Ma
rinescu, dar cu o precizie de me
tronom. Tlnărul R. Arsene, care 
la noul său antrenor, M. Ștefă- 
nescu, a început să-și pună mal 
bine In valoare posibilitățile, a 
Învins cu Hăngița, Intr-un frumos 
record (l:31,3/km), G. Soloan l-a 
dus la victorie pe Pitoresc, care 
anticipează o benă carieră. Iar 
D. Toduță. cu Stăncuța, a com
pletat lista învingătorilor, Intr-o 
alergare cu 3 cal despărțiți prin 
intervale minime.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Stăncuța (Toduță) 1:35.8. Co
ta: cîșt. 1.40. Cursa a Il-a: 1. pi
toresc (Solcan) 1:35.8. Cota: cîșt. 
3. ev. 7. Cursa a III-a: 1. Satlm 
(Molse; 1:29,0. 2. Onuca; 3. Co-

FESTIVALUL SAHIST
La Băile Hercu.anc se apro

pie de sfîrșit întrecerile din 
cadrul tradiționalei competiții 

iste „Festivalul Hercules**,  
turneul internațional femi

nin, la capătul a opt runde, 
continuă să co-nducă tînăra ju
cătoare timișorean că Otilia 
Ganț, care a acumulat 6 puncte. 
A doua în clasament este Sma- 
randa Boicu, cu 5,5 p, urmată 
de Eugenia Ghindă, Cristina 
Stanca, Regina Grunbcrg 
(R.F.G.) și Iudita Chiricuță, 
toate cu cîte 5 p. Șahi sta bul
gară Lozanka Nestorova are 4,5 
p, iar junioara noastră Lumi
nița Radu a realizat 4 p, deed 
50 la sută din punctajul posibil.

Luptă sbrînsă pentru întîie- 
tate se dă în turneul principal

După ultimul turneu al Diviziei A de volei (gr. 7-12, feminin)

RETROGRADATE: CAlCUlATOniJl BRCURfȘTI 
Șl G.I.G.C.L BRAȘOV

Timp de cinci zile, sala de sport 
a Lie. M.I.U. din Capitală a găz
duit ultimul turneu de volei fe
minin al Diviziei A — grupa va
lorică 7—12, turneu deosebit de 
important întrucît în cadrul aces
tuia urma să se stabilească care 
sînt cele două retrogradate.

tn deschiderea ultimei zile de 
concurs s-a desfășurat partida 
dintre OLTCIT CRAIOVA și CAL
CULATORUL BUCUREȘTI. A fost 
o dispută dîrză, ambele comba
tante dorind să demonstreze că 
au nivel de divizionare A, meci 
care, însă, nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic superior. Mai dezin
volte, mai ambițioase, craioven- 
cele au cîștigat cu 3—0 (9, 10, 5) 
în nici o oră de joc. S-au remar
cat de la învingătoare Liliana 
Popescu și Lucretia Mirea.

Derbyul zilei, între echipele 
care au obținut dreptul ca în fi
nul viitor să activeze în prima 
grupă valorică a campionatului 
— FARUL CONSTANȚA și FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI — a 
fost, de fapt, o întîlnire de orgo
liu. Constănțencele, mai experi
mentate, au dominat doar în pri
mul set, după care, în următoa

„CUPA OLIMPIA" LA CICLISM
re circuitul din str. Maior Co- 

ravu s-a desfășurat o nouă com
petiție de ciclism — Cupa Olim
pia —, care a constituit, totodată, 
o ultimă verificare a potențialu
lui rutierilor noștri în vederea a- 
propiatei curse internaționale 
«Cupa F.R.C.*.  Da startul probei 
seniorilor s-a prezentat un grup 
masiv de cicliști, din care, după 
parcurgerea a numai 3 ture, s-au 
detașat treptat Gh. Lăutaru, C. 
Popa, Cr. Neagoe. P. Șanta, Al. 
Ion, V. Pavel și Gh. Nefliu. Din 
pluton vor încerca să-i ajungă 
Val. Buduroi și C. Nicolae, dar 
ed nu vor reuși acest lucru, de
oarece cei ain față deciși în tot 
ceea ce au făcut, vor mări trep
tat ritmul. Cu numai 4 ture îna
inte de sosire, Nefliu a avut o 
defecțiune la roata din spate și 
a abandonat. Sprintul final, foar
te spectaculos, a revenit lui Lău
taru.

CLASAMENTE, seniori, 30 ture 
42 km: 1. Gh Lăutaru (Dina

mo) 117,15, 2. Cr. Neagoe, 3. V. 
Pavel, 4. Al. Ion, 5. C. Popa (toți 
Steaua), 6. P. Șanta (Olimpia);

AUTOGOSPODĂRIREA Șl AUTOFINANȚAREA ÎN CENTRUL
(Urmare din pag 1)

„HERCULES Zr
masculin, unde lideri sînt Ale
xandru Crișan, Radu Lisaniue 
(ambii de la Hprcules B. Her- 
culane) și Mircea Radu 
(Spartac București), fiecare a- 
vînd 6 p. In continuare sînt 
clasați Petru Dumilriu, Marcel 
Iosif (ambii Sănătatea Bucu
rești) și Constantin Bozdoghină 
(Hercules B. Herculane), cu 
cîte 5,5 p. Concursul ia sfîrșit 
miercuri.
• O nouă ediție a Campio

natului militar de șah, etapa 
finală, este în curs de desfă
șurare la Tîrgu Mureș. Cei 24 
de participanți se întrec pe 
distanța a 11 runde, In sistem 
elvețian. încheierea concursului 
final este programată centru 29 
martie.

rele trei, bucureștenceie — cu 
Corina Olteanu, Niculina Bujor șl 
Viorica Mazilescu In bună formă 
— au cîștigat clar această IntUni- 
re cu 3—1 (—12, 12, 6, 6).

Simplă formalitate, cea de a 
treia partidă dintre CHIMIA RM. 
VlLCEA și G.I.G.C.L. BRAȘOV, 
clștlgată, mai ușor decît arată 
scorul, de vilcence cu 3—I (—11, 
12, 7, S).

Menționînd buna prestație a 
brigăzilor de arbitri în această 
ultimă zi (M. Nicolau — z. Mol- 
doveanu, L. Mihalaehe — A. Dl- 
nicu,’ D. Vasile — CI. Murgules- 
cu), consemnăm finalul campio
natului în această grupă valori
că, pe care o părăsesc echipele 
G.I.G.C.L. Brașov și Calculatorul 
București. Ele vor activa in se
zonul viitor în Divizia B.

CLASAMENT FINAL

Modesto FERRARINI

7. FARUL 40 27 13 95:61 67
8. FLACARA R. 40 27 13 97:64 67
9. Oltcit 40 18 22 73 :82 58

10. Chimia 40 18 22 71:84 53
11. Calculatorul 40 16 24 70:90 56
12. G.I.G.C.L. 40 14 26 66 :91 54

juniori mari, 20 km: 1. M. Mihai 
(Olimpia) 33 :30, 2. Al. Ivan (CSȘ 
1), 3. V. Dumitru (Voința), 4. S. 
Moldoveanu (STIRCM), 5. D. Ca- 
tană (Voința P. Neamț), 6. D. O- 
prescu (Muscelu* 1 C-lung); juniori 
mici, 11 km: 1. M. Simion
(STIROM) 20:’5 ?. L. Mircscu, 3.
Gh. Coțofan, 4 Adr. Ștefan (toți 
Voința). 5. N. Mlnea (STIROM). 
6. N. Micliuc (CSȘ 1); începători, 
7 km: 1. FI. zaharla (Olimpia) 
12,45, 2. C. Dumitrescu, 3. V. Tu
dor (ambii CSȘ 1).

Horațiu SIMA

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE BIATLON JUNIORI

După cum ne anunță federația 
de specialitate, Campionatele Na
ționale de biat'.on ale juniorilor 
se vor disputa Intre 27—29 mar
tie la Predeal — complexul Va
lea Rișnoavel.

șe, cilindri, pistoane, simerin- 
guri sau pinioane pentru cutia 
de viteză. Unde a fost cazul, 
am ranforsat cadrele la moto
ciclete. Am înlocuit părțile 
componente ale suspensiilor și 
amortizoarelor, am confecționat 
bascule, am înlocuit rulmenți 
și spițe la roți și am centrat 
jențile, făcînd economii în va
loare de peste 100.000 de lei. 
Ne-am propus ca fiecare mo
tocicletă recondiționată să fie 
o acumulare de inteligență. Se 
știe, ... cheia succesului e, de
sigur, pilotul, dar izbinda este, 
in egală măsură, și a mașinii, 
care trebuie să funcționeze ca 
un ceasornic"’. • Dacă am lua 
una din motocicletele pe care 
le-ați pregătit pentru apropia
tele starturi, am putea afla 
cîte ceva din iscusința mecani
cilor secției dumneavoastră? • 
„Cum să nu. Modificarea gra
dului unghiurilor de la bucșele 
cilindrilor, scăderea greutății 
pistoanclor, suplimentarea unor 
transfere de gaze Ia cilindru, 
mărirea compresiei motorului, 
sînt numai cîteva din îmbună-

i tățirile care, sperăm, vor spori 
randamentul motocicletelor, du-

Divizia A de

DOAR RAPID
DOUĂ VICTORII

Sîmbătă și duminică, Divizia A 
de baschet feminin a continuat 
cu partidele etapei a 18-a. Iată

GRUPA 1-6
VOINȚA BUCUREȘTI — CHI

MISTUL C.S.Ș. RM. VlLCEA 88— 
87 (42—52) și 91—81 (51—39). Re
plică dîrză a tinerelor și ta
lentatelor baschetbaliste vllcen- 
ce, ambițioase și combative, ele 
jucînd multe perioade de timp 
de la egal la egal cu experimen
tatele partenere de întrecere. U- 
neori chiar depășindu-le, cum a. 
fost cazul în întâlnirea de sîm- 
bătă, cînd elevele antrenorului 
Alexandru Moise au fost în a- 
vantaj: 28—20 (min. 11), 42—32
(min. 17), 50—38 (min. 19), gra
ție în special preciziei în arun
cări (Barbu și Manea au realizat 
3 și, respectiv, 2 coșuri de trei 
puncte), dar și agresivității în 
apărare, prin care nu o dată au 
anulat handicapul de talie. Cnl- 
mistul a pierdut în ultimele se
cunde jocul de s'mbătă (pe care 
ar fi meritat să-l cîștige) din 
cauza a două pase greșite. In al 
doilea meci, experiența superioa
ră a jucătoarelor pregătite de 
Marian Sțrugaru și-a spus cu
vântul, ele obtinînd o victorie 
clară. Au marcat: Ștefan 19+19 
Vasile 6+9. Gera 4+9. Urogdi 
34-4, Jugănaru 23+2, Filip 14+26, 
Borș 19+20, Ionescu 04-2. respec
tiv Nieoleseu 44-0. Sacerdo^eanu 
2+2, Petre 19+23,. Nițulescu 
5+13. Manea 154-8, Ionescu 6+9. 
Barbu 364-26.

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — UNI. 
VERSITATEA C.S.S. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 67—74 (35—35) si
81—C6 (44—38). Echipa bucur-eș- 
teană n-a avut resurse suf’c’ente 
în ambele meciuri să prof:te 
de... intrarea în vacanță (cam 
devreme!) a formației campioa
ne, a cărei evoluție a fost mai 
mult decît modestă: ratările 
(ch’ar de sub coș!) s-au ținut 
lanț, la fel și pasele greșite. Un 
mare semn de întrebare privind 
modul cum C’U.ience’e se pregă
tesc în ult;ma vreme. -S’ nu nu
mai la acest canitol! Pp ansam
blu. două partide de slab nivel 
tehnic, cu joc anatlc, lent fnon- 
traa*acuri?e  au l:poit cu desă
vârșire). meciuri pe care am 
dori să nu le ma’ revedem. Au 
marcat: Ro^ianu 15+20 Zidarii 
10+11, Făgărășanu 34-0. Dăi^n 
8+5. Prăzaru 6+T9. zNetoIîțchi 
16-f-12. Mo’ttoveanu 94-14. respec
tiv Enyedi 4+0. Popa 4+0. Vereș 
44-9, Drago? 184-2, Jerebie 174-18, 
Manases 9+7, Kiss 18+23, Misă- 
ilă 04-5, Coștanașîu 0+2.

Adrian VASILESCU

ACTUALITATEA P
a RALIUL „SACHS-WINTER” 

s-a disputat In R.F. Germania In
tre 27 februarie — 1 martie. La 
Întreceri au fost prezente și cîteva 
echipaje românești, cel mai bun 
rezultat fiind înregistrat de Grl- 
goraș-Banca, ocupant al locului 3 
la clasă.

• IN R.D. GERMANA are loc 
în aceste zile „Raliul Pneumant". 
Sîntem reprezentați de echipajele 
Balint — Zărnescu. Stefan Vasile 
— Scobal, Constinean — Roșea, 
Botezan — Popa șl Nuță — Du- 
mltrlu.

A FEDERAȚIA noastră de spe
cialitate ne anunță că In acest an 
campionatul național de raliuri se 
va disputa după o nouă formulă. 
Primele 75 de echipaje ale clasa- 

cînd chiar la uncie performan
țe. Pe teritoriul pregătirii ma
șinilor pentru concurs, exigen
țele sc schimbă de la o cursă 
la alta, deoarece secții ca Tor
pedo Zărnești, Steaua, Musce
lul Cîmpulung Muscel, Steagul 
roșu Brașov, I.R.A. Tg. Mureș 
sau Electro Sf. Gheorghe au 
excelenți mecanici care măresc 
continuu competitivitatea moto
cicletelor. Ca atare, trebuie să 
fim permanent pregătiți...".

La punctul de vedere al an
trenorului se raliază și meca
nicul Constantin Goran, fost 
campion balcanic de motocros, 
acum unul din „creierele” sec 
ției. El ne-a spus că întrece
rile juniorilor la clasele națio
nale de 50 și 80 cmc sînt, în 
același timp, veritabile dispute 
între specialiști și mecanici 
care deprinzînd 'gustul lucrului 
bine făcut, gustul competiției, 
se preocupă intens să sporeas
că „caii putere" ai micilor ve- 
hicole ale elevilor lor. „Cine 
socotește că dacă a învins o 
dată, în această marc concu
rență, a cîștigat bălana, lși 
fură singur căciula. O știu din 
experiență. Trebuie să ai con-
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Atenție la accidentările din campionat !
Sîmbătă după-amiază, pe sta

dionul Gluleștl din Capitală (In 
fața a 4—5000 de spectatori), lotul 
olimpic a susținut un meci de 
verificare în compania diviziona
rei A Rapid. A fost o vreme fru
moasă, terenul destul de bun, 
ceea ce a făcut ca partida să 
constituie o reușită. Olimpicii au 
fost din plin solicitați de o parte
neră ambițioasă, în dispoziție de 
joc, hotărîtă (uneori, prea hotă- 
rltă) să dea o replică convingă
toare asupra potențialului său și 
să te întrebi cum a putuț, cu nu
mai trei zile in urmă, să piardă, 
la Cluj-Napoca cu 0—5 ? De-ale 
Rapidului! Din păcate, însă, an
trenorul Gh. Stai cu a fost nevoit 
să prezinte în acest test o altă 
echipă 'față de verificările an
terioare ale lotului, pentru că 
o mulțime de jucători au fost in
disponibili: Liliac, Vaișcovicl, Bă
lan, Șoim an — accidentați, Mujnai 
— bolnav. Au fost convocați Las- 
eoni și Rada, dar și ei au devenit 
indisponibili, și a-a apelat la alte 
nume. Dar și așa, totuși, cu osa
tura formației care a jucat pînă 
acum cîteva meciuri, lotul olim
pic s-a impus, după un joc dis
putat, cu o primă repriză echili
brată, cu scorul de 3—1 (1—0). O- 
lîmpicîi au înscris primul gol în

min. 29, cînd ORAC a transformat 
precis penalty-ul acordat la faul
tul, în careu, asupra lui Kramer, 
și s-au desprins imediat după 
pauză. în min. 47, cînd apărarea 
Rapidului a greșit, MAJARU a 
interceptat balonul, portarul era 
ieșit, și cu tehnica lui rafinată, a 
plasat mingea, de la 20 m, la colț, 
în min. 75 scorul a devenit 3—0: 
o neînțelegere Marinescu — Toa- 
der a fost sancționată de KRA
MER, care a insistat, a preluat 
balonul dintre cei doi și a liftat 
în poarta goală. Rapid a redus 
din handicap prin splendidul gol 
al lui TANASE (min. 85), șut de

I
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ILISM I

printr-un bun joc colectiv. Știm 
că starea terenului este un han
dicap pentru noi. dar cred că 
vom trece peste această difi
cultate grație unei mobilități 
superioare adversarului nostru". 

Căpitanul echipei, Gheorghe 
Popescu, făcîndu-se purtăto
rul de cuvînț al coechipierilor 
lui ne-a făcut următoarea de
clarație : „Intrăm pe teren cu 
o singură dorință : victoria".

Cu antrenamentul de ieri di
mineață, cu conținut tehnico- 
tactic, lotul nostru și-a înche
iat practic pregătirile. In cursul 
acestei dimineți, va mai avea 
loc o ședință teoretică. Iată 
și formația probabilă : Stîn- 
gaciu—Jereălău (Achim), Cîrs- 
tca, Gh. Popescu, Topolinschi — 
Lupu (Pistol), Bănuță, Sabou, 
Badea — Cadar, Cojoearu (Țiră). 
Săndoi și Sabău, accidentați, 
s-au reîntors la echipele lor 
de club.

Selecționata Albaniei a sosit, 
duminică seară, la Pitești. An
trenorul Medin Zhega a efec
tuat, luni după-amiază, un an
trenament cu jucătorii săi, re- 
zervîndu-și dreptul de a comu
nica „ll“-le de începere cu 
puțin timp înaintea meciului.

Partida va începe la ora 16 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Malta, avindu-1 
Ia centru pc Edgar Azzopardi.
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1. SPANIA
2-3. România 

Austria 
4. Albania
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o

1 
o 
o
1

GRUPEI
3
2
2
1

o 
1 
1
1

1—0
1—1 
1—1 
0—1

s-au disputat ur-
România 

— Austria 1—0, Spania — 
România 1—0, Austria — Alba
nia 1—0, Albania — Spania 
0-0.

Pînă acum 
mătoarele înt inări :

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 18 MARTIE 
1987. Cat. 1 : 2 variante 100% a 
38.543 lei șl 1 variantă 25% a 9.636 
lei ; cat. 2 : 17 variante 25% a
5.101 lei ; cat. 3 : 26,50 a 3.273 lei ; 
ca*..  4 : 129,75 a 668 lei ; cat. 5 : 
305,00 a 284 lei ; cat. 6 : 10.334,50 a 
40 lei ; cat. 7 : 312,50 a 200 lei ; oat. 
8 : 5.373,75 a 40 lei.
• TRAGEREA EXCEPȚIONA

LA LOTO de duminică, 29 mar
tie. constituie „corolarul- săptă
mânii în curs, la această trage
re urmînd a se atribui numeroa
se cîștiguri în bani (de valori 
variabile și fixe), precum și au
toturisme Dacia 1300 și excursii 
în R.D. Germană. O garanție de 
reușită o oferă și formula teh
nică a tragerii, pe cit de atrac
tivă, pe atît de avantajoasă: se 
vor efectua 7 extrageri, din 
care 4 la faza I („legate" elite 
două) și 3 la faza a n-a („lega
te*  toate între ele), cu un total 
de 
re
se 
la 
posibilitatea de a se cîștiga

66 de numere. Spre deosebi- 
de tragerile obșnuite (la care 
cîștigă cu 3 numere din 18), 
tragerile excepționale există 

șl 
cu 3 numere din 24 extrase. Re
amintim 
neflclază 
tragerii, 
Întregul 
că ultima zl de participare este 
sîmbătă. 28 martie.

că biletele de 25 lei be- 
de toate avantajele 

avlnd, Implicit, acces la 
registru de câștiguri, și

O Reamintim că ASTAZI este 
ULTIMA ZI pentru a vă asigu
ra participarea la tragerea obiș
nuită Pronoexpres de miine, 
miercuri. 25 martie 1

la 25 m. din voleu, la semiînSl- 
țime și iașko a plonjat tîrziu și... 
ineficace. Lotul olimpic a avut 
următoarea componență: Speriatu 
(mm. 80 iașko) — M. Marian 
(min. 46 Pană), Ștefan, stancu, E- 
duard (min. 46 Weisenbacher) — 
Varga, Cristea, Majaru (min. G9 
Burch el), Orac (min. 46 A vădanei) 
— Cîmpeanu L, Kramer, din care 
am reținut evoluția bună a lui 
Speriatu. Ștefan, Majaru (pînă la 
accidentare, cînd a părăsit • 
nul), dispoziția celor două , 
furi“, Cîmpeanu și Kramer, 
subliniem reușita testului, 
accidentările din campionat 
dus la atîtea indisponibilități.

:■

'Si

1

tere- 
.vlr- 

Să 
deși 

au

Constantin ALEXE

■
fe

I
Magi

• ■

Duel pentru balon intre Pană (echipament alb) și Tănase 
Foto : lorgu BĂNICĂ

JUCĂTORII ALBANEZI
AU SOSIT LA

Lotul fotbaliștilor albanezi a 
sosit duminică seara la Bucu
rești. In cursul zilei de luni, 
oaspeții au efectuat două antre
namente, unul dimineața, în 
sala Dinamo și altul, după- 
amiază, în aer liber. Astăzi, 
antrenorii Agran Sula și Fat- 
mir Frasherî au programat cîte 
două ședințe de pregătire.

Au făcut deplasarea la Bucu
rești 16 fotbaliști : Musta și 
Rcbella (portari), Minga, Josâ, 
Muca( Omuri, Taho, Zijai, Ho-

BUCUREȘTI 
gea, Bilali, Zmijani, Jera, Ma
laci, Demollari, Kushtt, Fe >o 
(jucători de cîmp).

Vă reamintim că. pînă acum, 
formația Albaniei a susținut 
două partide : pe teren propriu, 
cu formațiq? Spaniei (1—2) și 
în deplasare, cu reprezentativa 
Austriei (0—3).

Pentru astăzi sînt așteptați 
arbitrii partidei România — 
Albania — un trio din Portu
galia, avîndu-1 la centru p 
Manuel Ferriandez Correia.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MIINE, LA PLOPENI, ROMA

NIA — PORTUGALIA (j). Cum 
am mai anunțat, miine, la Plo
peni, se va disputa partida tur 
România — Portugalia, din ca
drul preliminariilor C.E. de ju
niori B. Meciul va începe la ora 
13,30 și va £1 condus, la centru, 
de arbitrul turc Ozkan oal.

• MINEA — SUSPENDAT DE 
F.C. OLT. Deși comisia de disci
plină a F.R.F. nu s-a pronunțat 
incă în cazul celor două eliminări

din meciul de la Slatina, F.C. Olt 
ne-a comunicat că, pentru actul 
de indisciplină săvîrșit tn partida 
cu Gloria Buzău, jucătorul Minca 
a fost suspendat de club pe timp 
de două etape.
• CAZUL MECIULUI Minerul 

Cavnic — F.C. Bihor (seria a 
IlI-a a Diviziei B) întrerupt, du
minică, in min. 17, din cauza te
renului impracticabil, va fi lua*,  
azi în discuție de comisia de com
petiții a F.R.F.

F.C*

ATMOSFERĂ DE ÎNCREDERE ÎN TABĂRA „TRICOLORILOR11

H

(Urmare din pag. 1)

selecții și că în acest an s-ar 
putea să intre in clubul mon
dial destul de restrîns al celor 
cu
Pa 
tă 
Și 
pe

o sută de tricouri în echi- 
națională, „Să știți că aceas- 
perspectivă îmi dă forțe noi. 
n-aș vrea ca suta să vină 
un fond de nemulțumire...“ 

Jenei ne-ajunge din urmă. 
„Uiți că grupa depinde mult 
și de jocul de la Viena, de Ia 
1 aprilie, cînd are loc meciul 
Austria — Spania. Dacă Aus
tria va juca cu elanul Tirolu- 
Iui în meciul cu Torino — l-am 
văzut pe Facult dind formi
dabil cu capul —, atunci lucru-

rile se vor așeza bine. Mai 
greu va fi in cazul în care 
Spania ar prinde un punct la 
Viena. Dar și atunci, SE 
JOACA".

Este limpede că antrenorii 
au întors jocul de miine pe 
toate fețele. Jucătorii sînt cir- 
cumspecți în pronosticuri. Luijg 
manifestă un optimism ponde
rat „îmi pare bine că și noi, 
Ia Craiova, am inceput să ur
căm. j.............................................................

pania 
mișcat 
Avem 
cărei 
Steaua 
joc pină acum, 
deși nu uit niciodată că me-

Am jucat bine in com- 
unuj Dinamo care s-a 
mai mult ca orieînd... 
o echipă națională al 
principal furnizor — 
— nu a pierdut nici un 

Sint optimist,

ciul cel mai greu e cel car 
urmează iar acum e acesta, 
eu Albania... Cit privește jocu
rile următoare, și mai ales cele 
în deplasare, să nu uităm că 
avem resurse ; echipa naționa
lă nu prea pierde afară, așa 
că grupa se joacă din plin, in
diferent de 1 aprilie și de toate 
celclatc obstacole". Cel mai op
timist din toți e Iovan. El nu 
face prea multe calcule : „Ce 
atitea vorbe ? Rezultatul nor
mal e 4—1".

între timp a început și jo
cul. Un joc frumos, în care re
plica fotbaliștilor clujeni se re
marcă printr-o viteză sporită. 
Spectatorii aplaudă „la scenă 
deschisă" ieșirile elegante ale

lui Belodedici, rîvna lui Ma- 
teuț, hotărît să intre în „pri
mii 11". intensitatea cu care 
Boloni își continuă... antrena
mentul pentru a prinde efec
tiv o formă de vîrf la ora H, 
adică miercuri 25 martie...

La ora la care apar aceste 
rînduri, „tricolorii" se pregă
tesc să susțină un ultim an
trenament de acomodare pe 
stadionul meciului. (Moraru și 
Cămătaru, prezenți la lot. con
tinuă să fie indisponibili. In a- 
ceastă situație a 
portarul Cristian.) 
bania e așteptat 
și cu convingerea 
risită, exceptîndu-1 pe Iovan — 
că poate mări considerabil șan
sele „tricolorilor" în cadrul 
grupei.

fost covocat 
Jocul cu Al- 
cu încredere
— nemărtu-

SERIA I
Chimia Fălticeni — Explorări 

Clmpulung Moldovenesc 8—2 
(2—1), Carpați Gălănești — Me
talul-A vtnitul Botoșani 4—1 (2—0), 
C.SA4. Bucecea — TEPRO 
lași 3—1 (0—1), Mineral Vatra 
Dornel — Avîntul Frasin 9—0 
(7—0), Relonul Săvlnești — Cris
talul Dorohol 1—0 (0—0), Șiretul 
Pașcani — Zimbrul Sinet 
(6—0), Constructorul Iași 
talul Rădăuți 2-1 (1—1), 
Botoșani — Cetatea Tg. 
4—0 (0—0).

Pe primele locuri tn 
ment, după etapa a 18-a: 
RETUL PAȘCANI S3 p I. 
2. Explorări Clmpulung S3 p 
(26—12). 3. Relonul Săvlneștl 12 p 
(34—10)... pe ultimele locuri: .15. 
Constructorul Iași 14 p (10—24), 
16. Cristalul Dorohol 11 p (15-35).

SERIA A U-a
Minerul Comănești — Inter 

Vaslui _ 0—0, Proletarul Bacău — 
Metalul Roman 2—1 (0—0), C.S.M. 
Borzești — Gloria Galați 2—0 
(1—0), Viotorla-IRA Tecuci — 
Letea Bacău 1—0 (1—0), Lamino
rul Roman — Steaua-Mecani- 
ca Huși 1—0 (1—0), Mecanică
Vaslui — Textila Buhușl 2—0 
O—0), DVA-Portul - - -
Petrolul Molneștl 
Partizanul Bacău — 
greștl 4—0 (2-0).

Pe primele 
VASLUI 40 p 
Borzești 34 p 
Buhușl 31 p . 
mele locuri: 14. Partizanul

8—1 
— Me- 
Electro 
Neamț

clasa- 
: 1. SI- 
(32-11),

Galați — 
2—1 (1—0), 
Unirea Ne-

locuri: 1. INTER 
(27—3), 2. C.SJW. 

(36—14). 3. Textila 
(32—13)... pe

cău 17 P (22—25), 15. Letea
cău 17 P (17—25), 16. Gloria
lăți 15 P (15—26).

SERIA A m -a

ultl-
Ba- 
Ba- 
Ga-

Laminorul Viziru — petrolul 
Ianca 0—3 (0—2) — s-a jucat la 
Galati. Petrolul Berea — Energia 
Mărășeștl 3—0 (1—0). Progresul
Isaccea — Granitul Babadag 1—0 
(0—0), Luceafărul Adjud — Me
talul Buzău 2—0 (0—0), Arru-
btum Măcin — Cnnstractoral- 
Hldrotehnlca Focșani 1—0 (0—0). 
Chimia Buzău — — ‘ 
1—0 (0—0), Foresta 
Minerul Mahmudia 
Ș.N.-CSS Tulcea - 
holu 3—0 (1—0).
• Meciul Laminorul Viziru — 

Arrubium Măcin. contind pentru 
etapa a 14-a. s-a rejucat pe te
ren neutru și s-a Încheiat cu 
victoria formației Laminorul: 
1—0.

Pe primele locuri: 1. PETRO
LUL IANCA 31 p (32—19), 2. Pe
trolul Berea 30 p (30—14), 8. Fo
resta Gugeștl 28 p (29—15)... pe 
ultimele locuri: 15. Laminorul

Chimia Brăila 
Gugeștl — 

3—6 (1—0).
- Carpați Ne-

A ÎNCEPUI returul campionatului diviziei c
Vlzlru 17 p (20—23), 16. Carpați 
Neholu 16 p (18—26).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — Victoria 

Lehliu S—0 (1—0), Victoria Tăn- 
dărel — Portul Constanța 1—2 
(1—1), Otelul Călărași — IMU- 
CSS Medgidia 2—1 (1—1), Spor
tul .30 Decembrie" — Olimpia 
Slobozia 3—0 (0—0), Unirea Ur- 
zlcenl — Petrolul Roata de Jos 
1—0 (1—0), SN Oltenița — FCM 
Dunăreană Giurgiu 3—0 (0—0),
Metalul Mangalia — Viitorul Chir- 
nogl 6—1 (3—1), Voința Constan
ța — ISCIP Ulmeni 3—0 “ “

Pe primele locuri: 1. 
TUL MEDGIDIA 34 p 
2. Metalul Mangalia 32 p 
1. Otelul Călărași 30 p . 
4. Sportul .30 Decembrie" 30 p 
(28—13)... pe ultimele locuri: 13. 
Dunăreană Giurgiu 17 p (19—30),
14. Victoria Lehliu 17 p (21—34),
15. Viitorul Chlrnogi 17 p (19—
35) “ - ■ --
(27—31).

(2—0).
CIMEN- 
(37-19). 
(31—17), 
(34—15),

ÎS. Voința Constanța 16 p

SERIA A V-a
Chitila — Minerul

(0—1), Abatorul
Metalul Mija 1—2 
București — Chimia Gă-

Șotîn-
Bucu- 
(1-1),

IUPS 
0a 3—1

’ resti — 
Metalul
ești 3—0 (3—0), Voința București
— CFR-BTA București 1—1 
(1—1), Vlscofil București — Teh- 
nometal București 1—0 (1—0), A- 
vlcola Crevedia — MECON Bucu
rești 1—0 (1—0), Electrica Titu
— Danubiana București 
(1—2). Cimentul Fienl 
București 1—1 (1—1).

Pe primele locuri:
CHITILA 29 p (33—19), 2.
Iul București 29 p (22—13). 
talul Mija 26 p (29—21), 4.
cola Crevedia 26 p (22—17)... pe 
ultimele locuri: 15. Danubiana 
București 17 p (20—32). 16. Aba
torul București 12 p (19—33).

SERIA A Vl-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

Automatica Alexandria 1—0 
(0—0). IOB Balș — Constructorul 
Pitești 1—0 (0—0). Progresul Co
rabia — Constructorul-TCI Cra
iova 1—1 (1—0).
Chnpulung — Lotru Brezol 4—1 
(1—1), Electronistul 
Argeș — chimia Tr.
3—0 (1—0). Viitorul Drăgășani — 
Recolta Stotcănești 2—0 (1—0).
CFR Craiova — Textila Roșiori 
3—0 (0—0). Dacia Pitești — Pro- 

, greșul Băl’esti 3—2 (1—0).
Pe primele locuri: 1. SPOR

TUL MUNCITORESC CARACAL 
34 p (45—18). 2. Chimia Tr. Mă- 
giire’e 31 p (26—13). 3. Muscelul 
Clmpulung 29 p (28—13)... pe ul
timele locuri: 15. Lotru Brezo!

4—2 
ICSfM

1. IUPS 
Meta- 
3. Me- 

Avl-

Musceflul

Curtea de 
Măgurele

15 p (14—34), 16. Constructorul
Pitești 7 p (13—37).

SERIA A VH-a
Dierna Orșova — Minerul Ani

na 1—2 (1—1), Metalul Oțelu Ro
șu — Vlctoria-Inalnte 
Mare 2—0 (2—0), Armătura 
baia — Gloria Reșița 1—2 
Energia-Mlnerul Rovinari 
Minerul Moldova Nouă 
(1—0), petrolul Țielenl — 
rul Motru 0—1 (0—1), 
Victoria Caransebeș — 
rui-Mecanlzatorul Șlmlan 2—0 
(2—0), Minerul Mătăsari — C.SA4 
Caransebeș 2—2 (1—2),
gLstul Sadu — Minerul 
1—0 (1—0).

Pe primele 
RUL ANINA 
Gloria Reșița 
Minerul Motru 20 p (28—16). 
Metalurgistul Sadu 28 p (27—24)... 
pe ultimele locuri: 15. Armătura 
Strehaia 16 p (22—35). 16. înainte 
Vlnju Mare 13 p (13—42).

SERIA A VDI-a
Obilici Sinmartlnu Sîrbesc — 

Progresul Timișoara 2—1 (1—1),
Strungul Chlșlneu Criș — Unirea 
Slnnicolau Mare 5—1 (2—0), CFR 
Timișoara — Minerul Ghelar 8—1 
<1—11. CFR Stmeria — Mine
rul- St iin ța Vulcan 0—1 (0—1), 
CSM Lugoj — CSM-Vagonul 
Arad 3—0 (2—0), Minerul Lupenl 
— Șoimii Llpova 3—1 (2—0), Uni" 
rea Tomnatic — Metalurgistul 
Cuglr 2—1 (0—0), U.M. Timișoa
ra — Victoria Călan 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 34 p — — 
2. Minerul Lupenl 29 p 
8. Vagonul Arad 29 p 
pe ultimele locuri: 15. 
Ghelar 11 p (15—38), 16. 
Călan 8 p (9—32).

SERIA A IX-a
Stlcla-Arieșul Turda — Unirea 

Valea lui Mihal 4—0 (3—0). Mi
nerul Șuncuiuș — Industria Sîr- 
mei C. Turzii 0—5 (0—2). Meta
lul Alud — Minerul Or. dr. Pe
tru Groza 2—0 (2—0), Recolta
Salonta — Mecanica Alba Iulla 
5—0 (1—0), Gloria Beiuș — Moto- 

Cluj-Napoca 2—0 (2—0), 
Oradea — 

2—0 (2—0),
Bihoreana Marghi- 
Oțelul Or. dr. Pe- 
Tîmavele Blaj 2—0

Vlnju 
Stre- 
(0-2),

1—0 
Mlne- 
CFR- 

Mlne-

Metalur- 
Oravlța

locuri: 1.
33 p (42—15),
31 p (29—15),

MINE- 
, 2.

8.
4.

(28—17), 
(33—13), 

(29—16)...
Minerul 
Victoria

rul-TRA 
înfrățirea 
pla Gherla 
Alba Tulia — 
ta 4—0 (3—0), 
tru Groza — 
(1-0).

Pe primele 
TURDA 36 p 
Alud 35 p (31—9), 
Oradea 34 p (38—14), 4, 
Alba Iulla 34 p (36—18)... pe ul
timele locuri: 15. Minerul Or. dr.

olim- 
Unlrea

locuri: 1. STICLA 
(34—8), 2. Metalul 

3. înfrățirea 
Unirea

Petru Groza 15 p (11—24), 16.
Bihoreana Marghlta 14 p (12—32).

SERIA A X-a
Chimia Zalău — Minerul Baia 

Sprie 0—1 (0—0). Oașul Negrești
— Minerul Borșa 3—0 (0—0).
Chimia Tășnad — Victoria Cărei 
2—0 (1—0), Someșul Satu Mare
— Minerul Băluț 7—0 (4—0). Mi
nerul Băita — Bradul Vișeu 3—0 
(1—0), Minerul Rodna — STvania 
Cehu Silvaniei 6—1 (3—1), Chim- 
forekt Năsăud 
trita 3—1 (0—0), Minerul Sărmă- 
șag — Laminorul Beclean 5—0
(1-0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 36 p (29—17), 2.
Someșul Satu Mare 34 p (36—15), 
8. Minerul Băita 29 p (29—16)... 
pe ultimele locuri: 15. Minerul 
Borșa 14 p (15—27), 16. Bradul 
Vișeu 12 p (12—35).

SERIA A Xl-a
Avîntul Reghin — Unirea Cris- 

turu Secuiesc 7—0 (2—0). Mure
șul Luduș — Oțelul Reghin 4—1 
(2—1), Viitorul Gheorgheni — 
Mecanica-CSU Sibiu 3—2 (1—1). 
Progresul Odorheiu Secuiesc
— Metalul Reghin 2—1 (2—0).
Metalul Sighișoara — Meta- 
lotehnica Tg. Mureș 3—2 (2—0), 
Unirea Ocna Sibiului — Auto- 
mecanlca Mediaș 2—0 (2—0). E-
leotromureș Tg. Mureș — Mine
ral Bălan 5—0 (3—0). IP A Sibiu
— Carpați Agnita 6—2 (5—2).

Pe primele locuri: 1. AVÎNTUL 
REGHIN 34 p (41—13) ‘ _
sul Odorhel 33 p (34—10). :

p 
P 

15.
P .
Sibiului

Mecanica Bis-

2. Progre-
3. E- 

(33— 
(25— 

, Me- 
(21-

lectromureș Tg. Mureș 30 
12), 4. Mureșul Luduș 30 
14)... pe ultimele locuri: 
talotehnica Tg. Mureș 17 
27),.. 16. Unirea Ocna 
13 p (13—34).

SERIA A Xll-a
Metalul Plopeni — Precizia Să- 

cele 4—0 (2—0), Mobila-Măgura
Codlea — Carpați Sinaia 4—2 
(2—0), Minerul Filipeștil de Pă
dure — Minerul Baraolt 2—0 
(0—0), petrolul Băicoi — Metalul 
Tg. Secuiesc 1—0 (1—0). i.p.t. 
Intorsura Buzăului — Cimentul 
Hoghlz 3—0 (0—0) — s-a jucat
la Sf. . Gheorghe. Torpedo zăr- 
nești — ASA Chimia Ploiești 
0—0. Nîtramonia Făgăraș — Vic
toria Floreștt 2—1 (1—0), Electro 
Sf. Gheorghe — Unirea Cîmpfna 
5—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
PLOPENI 37 p (37—12), 2. Meta
lul Tg. Secuiesc 29 p (26—14). 3. 
Nîtramonia Făgăraș 27 p (26— 
20)... pe ultimele locuri: 15. Pe
trolul BăiCOl 18 p (18—27). 16.
Torpedo Zămești 16 d (7—22).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

SÂRITOAREA 
ILEANA GHEORGHE 

ÎNVINGĂTOARE LA VARȘOVIA

VARȘOVIA, 23 (Agerpres). — 
In ultima zi a concursului fie 
sărituri in apă de la Varșovia, 
sportiva română Ileana Gheor- 
ghe a câștigat proba de tram
bulină. cu un total de 453,7# p, 
fiind urmată de Asneszka Jan- 
kowska (Polonia) — 438,45 p șl 
Lucella Bizello (Italia) — 426,95 p. 
în proba masculină de platfor
ma. victoria a revenit Iul Oscar 
Bertone (Italia), cu 555,16 p. 
Concurentul român Ion Petraehe 
s-a situat pe locul șase, cu 
467 J 5 p.

4 BOXERI ÎNVINGĂTOR' 
IN POLONIA

Pe măsură ce ne apropiem de 
Mie. luna Campionatelor Mon
diale de box pentru Juniori, găz
duite în Cuba, oonsemnăm tot 
mai multe turnee internaționale 
rezervate tinerilor puglllști. Udul 
dintre acestea s-a încheiat recent 
ia Bydgoszcz, in Polonia. Au par
ticipat boxeri din Bulgaria (10

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ a a
• Noi recorduri mondiale la 

patinaj viteză au fost Înregistra
te in ultimlle zile. Astfel, pe 
pista patinoarului din Heeren- 
ven (Olanda) in proba de 500 m 
americanca Bonnie Blair a par
curs distanța in 39.4 s Sar 
pe 3000 m olandeza Yvonne 
van Gennlp a obținut 4:16,85. Tot 
ea a realizat noi recorduri fi pe 
1000 m — 1:59,30 m și 5000 m — 
7:20,36.
• Pe pirtil din Jurul capitalei

Norvegiei s-a desfășurat un con
curs de ștafete contând pentru 
Cupa Mondială. La 4X10 km a 
Învins echipa Suediei (Ottpasson, 
Wassberg, Mogren, Eriksson) 
1.55:47,9. Pe locurile următoare e
2. Finlanda 1.56:43.2, 3. Italia
1.56:44,4. La 4X5 km, femei, 
prima s-a clasat Norvegia H 
(Dybendahl, Perttersen, Nybraten 
Nykkeilmo) cu 1.05:23,0, urmată 
de Finlanda 1.05:28,9 șl Norvegia 
I 1.05:31,6. In clasamentele fina
le ale acestei ediții ale Cupei 
Mondiale pe primele locuri, la 
ștafete, s-au clasat la general c 
1. Suedia 167 p, 2. Norvegia 1484 
o. 3. Finlanda 130 p; bărbați ■: 
Suedia 100 p, Finlanda 67, Elve
ția 59 p: femei : Norvegia 90 p. 
Suedia 67 p. Finlanda S3 p.

Sportivi), Franța (7), BJ>. Ger
mană (10), Italia (6), Polonia (26). 
România (7) șl Ungaria (11). în 
plus, două selecționate ale clu
burilor Cottbus șl Schwerin din 
R.D.G. Cei șapte boxeri români — 
Nicolae Aliuță (semlmuscă), A- 
drian Mărcuț (muscă), Leonard 
Doroftel (cocoș), Ion Dudău (pa
nă), Mihai Leu (ușoară), Frandac 
Vaștag (semimljlode), Arpad An- 
tigero (mijlocie) — au fost Înso
țiți de antrenorii Gheorghe Ene, 
Vaslle Bala și de arbitrul paul 
Dobrescu Iată ce ne-a spus an
trenorul Gh. Ene despre compor
tarea boxerilor români: „A tost 
un turneu puternic la care spor
tivii noștri au Jucat rolul de pro
tagoniști. Patru dintre ei au cu
cerit primul loc — N. Alluță, L 
Dudău, M. Leu șl F. vaștag — s*-  
tulnd selecționata română W 
fruntea clasamentului pe medalii, 
urmată fiind de echipele Bulgariei 
și R.D. Germane, cu cite două 
titluri. Cupa acordată, tradițional, 
celuț mal tehnic boxer al com
petiției a revenit tot unui spor
tiv român, campionului european 
de Juniori Franclsc Vaștag, care a 
clștigat toate cele patru meciuri 
susținute hiainte de limită...*.

• Un dublu meci de verifica
re a echipei Poloniei cu hocheiș- 
tH de la Dinamo Minsk. Sovieti
cii au clștigat ambele Jocuri cu 
3—2 si 2—1.

• Campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei a fost 
cucerit de echipa Tesfla Pardubi
ce. care In meciul decisiv a tn- 
vlna cu scorul de 3—1 (după pre
lungiri) formația Dukla Xihlava.

a La concursul feminin de pa
tinaj viteză de la Alma Aia, 
sportiva Tatiana Denisova a clș- 
tlgat la 1 000 m, cu timpul de 

. 1:23,66, fiind urmată de japoneza 
Akemd Tanka — 1 as.70. In
proba de 500 m, victoria a revenit 
Elenei Rudenko. (U.R.S.S.) — 40.69

• CJM. de hochei Juniori — 
grupa B, la Rouen, turneul fi
nal 1—4 : Norvegia — Japonia 
7—5. R.F.G. — Austria 11—0. 
R.F.G. fi) — Norvegia (2) 13—8, 
Japonia (3) — Austria (4) 8—3 ; 
turneul 5~-8 : România — Olan
da 7—4. Franța — Italia 7—3.

• Campionatul .unional de ho
chei pe gheață a fost ciștigat de 
echipa ȚSKA Moscova — 74 p, 
urinată in clasament de formați
ile Dinarno Moscova — 60 p, SKA 
Leningrad — 49 p. Rezultate Înre
gistrate ta ultima etapă: ȚSKA 
Moscova — Dinamo Moscova 5—2 
(1—2, 3—0, 1—0): Traktor Cella- 
btask — Aripile Sovietelor Mos
cova 2—2 (0—1, 2—0, 0—1); SKA 
Leningrad — Sokol Kiev 4—2 
(1—0, 3—1, 0—45 ! Spartak Moscova 
— Dinamo Riga 4—2 (2—1, 0—1.
2—0); Torpedo Gorki — Himlk 
Voskresensk 3—3 (3—1. 9—1. 9—1).

Campionatul Mondial de hochei

ROMÂNIA - JAPONIA 5-3
HORSIIOLM, 23 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). Re
prezentativa României a obți
nut pe patinoarul din locali
tate a treia victorie la Cam
pionatul Mondial de hochei — 
seniori, grupa C, în fața celui 
mai puternic adversar de pînă 
acum, principal pretendent la 
primele două locuri care dau 
dreptul la calificarea în grupa 
superioară, echipa Japoniei, pe 
care a învins-o cu scorul de 
5—3 (0—0, 3—1, 2—2).

A fost un meci deosebit de 
spectaculos, de un rar drama
tism, în care hocheiștii români 
au fost la înălțime. Fără să se 
lase impresionați de rezultatele 
anterioare ale japonezilor, ei 
au abordat cu aplomb partida 
și au respectat întocmai indi
cațiile tactice date de antreno
rul principal Al. Kalamar, de 
a stopa pătrunderile pe aripi 
ale adversarilor, adevărațl pa
tinatori de viteză. Echipa noas
tră a avut tot timpul inițiativa, 
a condus cu 2—0, 3—2 șl 4—2, 
iar ultimul gol, al cincilea, a 
fost marcat în ultimul minut 
de joc, cînd tabela electronică 
indica scorul de 4—3 și cînd 
japonezii și-au scos portarul 
de pe gheață, înlocuindu-1 cn 
un jucător de cîmp, pentru ■ 
forța egalarea. In aceas
tă situație, păstrîndu-și lu
ciditatea, hocheiștii noștri au 
reușit să intre în posesia pu
cului, care a ajuns la Gereb

rBANTA A CIȘTIOAT TURNEUL
Echipa Franței a cîștlgat ®îm- 

bătă, pe Lansdowne Road, dta 
Dublin, cu ÎS—13 în fața Irta»- 
del (Champ 2 eseuri, B6rot 3 
Lip. 4- tar., față de 2 eseuri, Rto- 
gland și Bradley o lup. 4- tr. 
Kiervan), clastndu-se astfel pu 
primul loc in ediția 1087 a Tur
neului celor 5 națiuni. Reah- 

OTBAL 
mericueuAC

Preliminariile Campionatului European

Grupa a 6-a: DANEMARCA SAU CEHOSLOVACIA ?

și acesta din propria treime 
de apărare, a șutat precis in 
poarta goală a formației Japo
niei, pecetluind o dorită 
victorie, dătătoare de speranțe 
in ascensiunea în grupa valo
rică B.

Iată cum s-au marcat golu
rile 9 min. 28, Șotron 1—0 ; 
min. 31, Bălăucă (pasă Gereb) 
2—0, cînd echipele se aflau cn 
ctte patru jucători de cîmp pe 
gheață ; min. 33, Kurata 2—1 ; 
min. 36, Herlea 3—1, șut de 
la linia albastră min. 46, Na- 
kazata 3—2 (Japonia in supe
rioritate cu 5 la 3 jucători de 
cîmp) ; min. 54, Burada 4—2; 
min. 57, Unjo 4—3, la un 
schimb neatent de Unii ; min. 
60, Gereb 5—3.

Au arbitrat bine : Hegedus 
(Iugoslavia) la centru, asistat 
de Nielsen si Frederikson 
(ambii Danemarca).

Miercuri, la Herlev, Româ
nia — R.P.D. Coreeană.

Mircea TU DORAN
Alte rezultate : Ungaria — 

Danemarca 4—6 (in min. 15 
Ungaria conducea cu 4—0 !) și
B.P.D.  Coreeană — Iugoslavia 
2—8.

★
C.M.  de hochei — grupa D 

a-a Încheiat in Australia, la 
Perth, cu victoria Australiei — 
13 p, urmată de Coreea de 
Sud — 11 p și Noua Zeelan- 
dă — 6 p.

CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY
ztnd numai victorii (16—o cu Ta
ra Galilor, 19—15 cu Angita, 
28—22 cu Scoția și 19—13 acum 
eu Irlanda), rugbyștil francezi 
eu reușit, totodată, cel de al pa
trulea „mare șlem*  din carieră. 
La Edinburg : Scoția — AngBa 
n—15 ®a—a.

PE GLOB
R. P. CHINEZA, cea de a pa

tra ediție a campionatului femi
nin de volei al Asiei via avea toe 
în mai multe orașe din R.P. Chi
neză, în prima Jumătate a lunii 
iunie. Potrivit tragerii la sorți 
participantele au fost repartizata 
în do>uă grupe : A — R.P. Chi
neză, Filipine, Hong Kong, Indo
nezia, Malayezia, Noua Zeelandăj 
B — Australia, Coreea de Sud, 
Japonia, Macao, Singapore, Srl 
Lanka, Faza finală a campiona
tului va fi găzduită de orașul 
Shanghai,

SUEDIA. Pîrtiile din jurul lo
calității Falun au găzduit recent 
întrecerile unul tradițional festi
val de schl-fond. Combinat» 
nordică a fost cîștlgată de nor
vegianul Torbjora Loekken*  care 
a totalizat 424,645 p. Proba femi
nină de ștafetă de 4X5 km a 
revenit reprezentativei norvegieni 
cu timpul de 1.08:53. Festivalul s-<a 
bucurat de mare suoces, atât din 
punct de vedere tehnic, ott mal 
alea propagandistic, fiind urmărit 
de un mare niumăr de spectatori.

IUGOSLAVIA. Paralel cu între
cerile sportive ale Universiadei 
de vară de la Zagreb, ta mod 
tradițional va avea toc și un 
festival al artelor, care va cu
prinde manifestări artistice da 
diferite genuri. Uh punct de a- 
tracție îl va constitui, desigur, 
expoziția de pictură cuprinzind 
capodopere ale celebrului muze» 
len Îngrădeau Ermitage.

R. D. GERMANA. Peste 80 da 
antrenori șl alțl specialiști din 
27 de țări au răspuns Invitației 
federației de atletism din R.D.G. 
de a participa la un semftiar in
ternațional consacrat probelor da 
aruncare a suliței șl a ciocanu
lui. > La tradiționalul concura 
internațional de gimnastică rara 
va avea toc anul acesta, La 
Oottbua, vor lua parte sportivi 
dim 25 țări. Pentru prima oară 
vor fi prezențl la competiția 
glmnaști din Australia șl Tunisia.

U.R.S.S. O selecționată de ho
chei pe gheată alcătuită din foști 
Internaționali al anilor *70  șl ’80 
va susține trei partide amicala 
cu echiipe similare din Canada, 
La Hamilton, Montreal șl Ottawa. 
Intre selecționații sovietici sa 
află și Vladimir Tretiak, consi
derat, ta vremea sa, ea cel maâ 
bun portar din liume.

PARAGUAY. La Jumătate» 
hunii mal se va desfășura ta ca
pitala țării, Asuncion, cea de a 
20-a ediție a campionatului măs
cuita sud-amerlcan de baschet, 
sport care cunoaște o frumoasă 
dezvoltare ta această parte a 
tamM.

ACTUALITATEA IN TENIS
• In turneul de la Rotterdam 

campionul suedez Stefan Edberg 
l-a eliminat cu 6—0, 6—0 pe 
vest-germanul Andreas Maurer 
Jonah Svensson (Suedia) a dis
pus cu 6—4, 6—0 de Broderick 
Dyke (Australia), lar Amos 
Mansdorf (Israel) a dștigat cu 
7—5. 6—2 partida cu Emilio San
chez (Spania). în semifinale a- 
mericanul John McEnroe l-a în
vins cu 6—1, 7—5 pe cehoslovacul 
Miloslav Meclr, iar Ștefan Ed
berg a dispus cu 6—3. 6—4 de 
Jim Grabb (S.U.A.),

în finală s-au întîlnit Edberg 
(în fotografie) și McEnroe. Te- 
nismanul suedez a cîștigat, des 
tul de ușor, ou 3—6, 6—3, 6—1
Tot o victorie suedeză a fost În
registrată și în proba de dublu 
perechea Anders Jarryd. Edberg 
a dispus cu 3—6, 6—3. 6—4 de 
cuplul american Chip Hooper 
Mike Leanch. • în turul trei ai 
turneului feminin de la Dalia: 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Chris Evert-Lloyd
(S.Uj\.) — Carling Bassett (Ca
nada) 6—0. 6—1; Bettlna Bunge 
(R.F . Germania) — Kate Gompert 
(S.U.A.) 6—1, 4—6, 7—6; Wendy 
Turnbull (Australia) — Barbara 
Gerkln (S.U.A.) 3—6, 6—2. 8—4:

BASCHET • Turneul feminin 
desfășurat în Hong Kong a fost 
c’Ttlgat de selecționata orașului 
Shanghai. în meciul decisiv, bas
chetbalistele din R.P. Chineză au 
învins cu scorul de 63—47 (32—23) 
echipa orașului Seul.

handbal • In-orașul Gydr (Un
garia) au început întrecerile unui 
turneu feminin. Cîteva rezultate 
înregistrate: Austria — r.f, Ger
manic 23—23 (12—11) _• Ungaria — 
Bulgaria S3—14 (13—6), Bulgaria 
— R.F Germania 22—21 (10—8);
Ungaria — Austria 29—22 (14—11)

ȘAH • în turneul de 1a ÎAnares. 
după disputarea a 7 runde, în 
clasament conduce maestrul en
glez Davies cu 6,5 p, urmat de 
Iugoslavul NJkoUcl și spaniolul 
Fernandez cu otte 5.5 p. în runda 
a 7-a, Davies a clștigat la Estre- 
mera. Nfkollcl la Ilesoas și Fer
nandez la Galego © In turneu! 
zonal feminin de la Oporto, după

Manuela Maleeva (Bulgaria) — 
Dianne Balestrat (Australia) 6—2, 
6—4.

în semifinale: Evert-Lloyd
— Zina Garrison 3—6, 6—1, 6—0. 
Pam Shriver — Lori McNeil 7—5. 
6—3.

PE SCURT
8 runde to fruntea clasamentului 
se afli*  maestra spaniolă Teresa 
C-anela, cu 5 p, urmată de coechi
piera sa Nieves Garcia — 3,5 p (1). 
• Cea de-a W-a partidă a finalei 
candldaților pentru titlul mondial, 
ce se dispută la Linares (Spania) 
între marii maeștri sovietici A- 
natoli Karpov și Andrei Sokolov, 
s-a întrerupt la mutarea a 42-a, 
cu avantaj pozițional — apreciază 
specialiștii —. pentru Karpov, ca
re con duce în acest meci cu 
5,5—3,5 p.

TENIS DE MASA £ Proba mas- 
ullnă pe echipe din cadrul cam

pionatelor internaționale ale Ce
hoslovaciei, ce se dispută la Pra- 
ga, a fost cîștlgată de reprezenta
tiva țării-gazdă, învingătoare cu 
3—0 ta finala cu formația U.R.SJS 
în finala probei feminine, selec-

Lupța pentru primul loc în cla
samentul acestei grupe se va da 
între echipele Danemarcei și Ce
hoslovaciei, iar celelalte două. 
Țara Galilor și Finlanda, stat out- 
sidere, care, totuși, pot încurca 
socotelile formațiilor fruntașe. Se
lecționata condusă de Sepp Pion- 
tek (cu contract pînă în 1990, în 
Danemarca) a realizat un foarte 
valoros scor egal (0—0), în de
plasare, cu Cehoslovacia șl poate 
că acest punct să fie decisiv ! Ce 
spune Piontek ziaristului danez 
Jens-Carl Kristensen ? „Voi căuta 
să întineresc lotul cu jucători dto 
echipele Brondby — singura for
mație profesionistă daneză, de la 
Aarhus și B.K. Copenhaga, pen
tru că eu consider că nu pot mer
ge pînă La infinit cu «bătrlnll*.  
care activează peste hotare, ea 
Morten Olsen (37 de ani I), A. 
Nielsen, Jesper Olsen, Sivbaek, 
Mălby, Busk, Elkjaer-Larsen etc., 
deoarece și aceștia stat ta jur de 
30 de ani. Deocamdată, mal eon- 
tez pe unii dintre ei... dar cît 
timp ?«. într-adevăr, Piontek a 
mal întinerit reprezentativa cu 
portarul Schmeldl (de la Brdnd- 
by) — 22 de ani șl cu Jucătorii de 
cîmp Rassmusen (Aarhus) șl 
Claus Nielsen (Brdndby). Cam prea 
puțini — deocamdată — pentru 
ce urmărește ei. Se pare însă că 
Piontek nu va renunța, totuși, 
at®t de repede la marile vedete, 
în orice caz, tatUnlrea ou Ceho
slovacia, pe teren propriu, poate 
fi decisivă.

Selecționata Cehoslovaciei, cu 
două jocuri acasă, a realizat J

Ho na ta Cehoslovaciei a Întrecut 
cu 3—1 echipa U.R.S.S. • Echipa 
masculină a R.P. Chineze și-a în
ceput turneul în Franța întîlnind 
la Rouen selecționata țării-gazdă 
Jucătorii din R.P. Chineză au ob
ținut victoria ou scorul de 5—1.

VOLEI • în meciul inaugural 
al campionatului sud-american 
masculin, ce se desfășoară în o- 
cașul bolivian La Paz, selecțio
nata Braziliei a întrecut cu sco
rul de 3—1 (15—1, 15—2, 15—3) e- 
chipa Paraguayului • Echipa 
masculină S.C. Leipzig a jucat cu 
formația cehoslovacă Aero Udo- 
lena Vodă, la care a pierdut cu 
3—1 (15—2, 15—12, 9—15, 15—12) > 
în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Cuba, echipa 
feminină a R.P. Chineze a întâl
nit la Havana selecționata țării- 
gazdă. Voleibalistele cubaneze au 
obținut victoria cu scorul de 3-M) 
(t, 7. 11). 

puncte. Cunoscutul publicist Lvo 
Urban — fost internațional — con
sideră că „Josef Masopust, selec
ționerul reprezentativei, procedea
ză greșit atunci cînd declară et 
«nu riscă să facă experiențe cn 
cel tineri...» ! Totuși, el a apelht 
La anii jucători tineri ca Sku- 
vagny și Kubik*.  Perioada de 
pregătire din iarnă a lotului a 
corespuns așteptărilor: 3—1 cu 
I.F.K. GQteborg șl 1—0 cu olan
dezii de la Kerkrade, în turneul 
susținut în Insulele Canare. La 
sfîrșltul lunii martie urmează o 
ultimă verificare, ou echipa El
veției, în deplasare. Unii specia
liști spun că formația lui Maso
pust mai poate spera la primul 
toc. cu condiția să obțină puncte 
ta deplasare...

«Gazdele au problemele tor*,  
cum declara selecționerul Mike 
England. De ce? Răspunde tot 
England: „Majoritatea jucătorilor 
din națională, adevărat, de certă 
valoare, activează In Anglia și in 
aite țări, și, prin urtnare, nu pot 
să-i urmăresc pe toți. Apoi nici 
nu pot să-i pregătesc împreuna 
pentru omogenizare*.  Noi vom 
mai adăuga că în Țara Galilor nu 
există un campionat național, ci 
doar meciuri de Cupă, șl iată de 
ce Jucători celebri activează ta 
Anglia șl în alte țări.

Finlandezii, des! ta mare pro-

• Pregătlndu-se pentru preO- 
mlnarllile C.E., echipa RJJ. Ger
mane a Jucat la Oranienburg cu 
formația Viking Stavanger (Nor
vegia) de care a dispus cu 1—C, 
prin golul marcat de Thom (min. »).
• în etapa a 3-a a campiona

tului U.R.S.S. a debutat și Di
namo Kiev (în primele două nu 
a Jucat), care a dispus cu 7—0 de 
Ararat Erevan. Spartak Moscova 
a obținut a treia victorie conse
cutivă învîngînd cu 4—1 echipa 
Neftcl Baku șl conduce tn cla
sament cu 6 p, urmată de Ț.S.K.A, 
șl Dinamo Moscova eu cîte 5 p 
Alte rezultate: Zenit — Dînamo 
Moscova 0—1. Vilnius — Dnlepr 
0—0, Dinamo Minsk — Donețk 
0—0, Alma Ata — Ț.S.K.A. Moscova 
0—h2, Harkov — Lan ci ku ti 0—0, 
Torpedo Moscova — Dinamo Tbi
lisi 1—0.

Iată rezultate și din alte cam
pionate:

AUSTRIA (et. a 2-a din tumeuJ 
final, ta total et. 24). Rapid — 
Voest Llnz 4—0, Wiener S.C. — 
Tirol 4—2, LASK — Sturm Graz 
3—1, Admira — Austria 1—-1. în 
clasament- Austria 35 p, Rapid 34

MECIURI DE PIN A ACUM
Finlanda — Țara Galilor b—1; 

Cehoslovacia — Finlanda 3—0; 
Danemarca — Finlanda 1—0; Ce
hoslovacia — Danemarca 0—0.

CLASAMENT
1. Cehoslovacia 2 1 1 0 3—0 1
2. Danemarca 2 1 1 0 1—0 2
3. Țara Galilor 1 0 1 0 1—1 1
4. Finlanda 3 0 1 2 1—5 1

ÎNTtLNIRILE URMĂTOARE
1 aprilie: Țara Galilor — Fin

landa; 29 aprilie: Finlanda — Da
nemarca și Țara Galilor — Ceho
slovacia ; 3 Iunie: Danemarca — 
Cehoslovacia; 9 septembrie: Țar» 
Galilor — Danemarca șl Finland» 
— Cehoslovacia; 14 octombrlet
Danemarca — Țara Galilor; U 
noiembrie: Cehoslovacia — Țar» 
Galilor.

greș in ultimii ani (sub timona 
tlnărului șl ambițiosului antrenor 
Marttl Kuusela — 42 de ani), au 
probleme asemănătoare cu cele 
ale galezilor. Tianinen (anuă tre
cut la Kuusysl, ta vîrstă de 12 
ani) a fost declarat cel mal bun 
Jucător finlandez, dar recent, el 
a trecut la Ajax Amsterdam. Alții, 
cu Europăus activează la Osteni 
(Suedia), Ukkonen ia Lokeren 
(Olanda) etc. înțelegem, deci, gri- 
Jfle iul Kuusela. '

ton OCHSENFELB

p, Tirol 32 p.
SCOȚIA (et. 37). celtic — Cly

debank 3—0, Dundee United — 
Glasgow Rangers 0—1, Falkirk — 
Midlothian 0—0, Hamilton — A- 
berdeen 0—2, St. Mirren — Mot
her wen l^-l Hibernian — F.C. 
Dundee 2—2. tn clasament: Ran
gers 58 p, Celtic 54 p (ambele cu 
cîte 37 J), Dundee United 50 p (35 M-

SPANIA (et. 32). Real Madrid — 
Valladolid 2r—1, Real Sociedad — 
F.C. Barcelona 1—1, Espanol — 
Bilbao 2—1, Murcia — F.C. Sevilla 
2—1, La Palmas — saba deli 0—0. 
Gljon — Cadiz 2—1, Zaragoza — 
Mallorca 0—0, Betls — Santander 
2—0, Osasuna — Atletico Madrid 
0—2. în clasament: Real Madrid 
47 p, F.C. Barcelona 45 p. Espa- 
no! 42 p.

ANGLIA. Tottenham — Liver
pool 1—0, Nottingham — Leicester 
2—1. tn clasament: Liverpool W 
P (34 J), Everton 61 p (32 j). Ar
senal 55 p (32 j).
• în me# amical între echipe 

de tineret, la Plotrko-v: Polonia — 
Bulgaria 0—0.
• La Bagdad: Irak — Partizan 

Belgrad 0—2 <0—0).
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