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VOR FI PREZENȚI PUGILIȘTI 
DIN PATRU CONTINENTE

Germană, Japonia, Nigeria, 
Turcia, U.R.S.S. și, bineînțeles, 
România. A sosit în țară și se 
pregătește cu asiduitate re
prezentativa Egiptului, care va 
prezenta sportivi la toate cele 
12 categorii de greutate. Sînt 
așteptați pugiliștii cubanezi, 
care au participat la recentele 
turnee din Bulgaria, R.D. Ger
mană și Cehoslovacia.

S-a fixat si programul 
desfășurare a competiției 
mărul mare de participant! 
ounînd alcătuirea acestuia 
cu cite două reuniuni zilnice : 
luni 13, ora 18,30 — deschide
rea oficială a competiței ; 
marți 14, de la orele 15,30 șl 
18,30 ; miercuri 15. de Ia o- 
rele 15,30 și 18.30 ; joi 16. ora 
18,30 — semifinala I ; vineri 
17, ora 18,30 — semifinala a 
II-a ; sîmbătă este zi de pau
ză ; duminică 19. ora 10 —
finalele.

în ceea ce privește arbitrii- 
judecători, s-a stabilit ca, în 
afara celor cuprinși în dele
gațiile străine participante, din 
țara noastră să oficieze numai 
purtătorii ecusoanelor A.I.B.A. 
și E.A.B.A., printre care se 
vor afla Dumitru Banciu, Ga
briel Danciu, Gheorghe Chivăr, 
Grigore Dăncilă, Ștefan Mun- 
teanu, Ion Damian. Delegați 
generali ai reuniunilor : Con
stantin Chiriac si Virgil Ca- 
zacu.

Au' mai rămas puține zile 
pină la primul gong al celei 
de-a XVI-a ediții a presti
gioasei competiții pugilistice 
internaționale „Centura de 
Aur". Pregătirile organizatori
lor sînt în toi. Desfășurarea în
trecerii în Sala Expoziției din 
Piața Scînteii necesită amena
jări speciale pentru găzduirea 
partidelor în cele mai bune 
condițiunl. Ringul și instala
țiile aferente, fotoliile specta
torilor, vestiarele, cabinele de 
transmisie ale ziariștilor au 
prins contur și crează o am
biantă plăcu*ă în marea Sală 
a Expoziției, care poate găzdui 
peste 10.000 de 
pugilatului.

De la Comisia 
am aflat că totul 
fectă ordine la 
și, așa cum s-au petrecut 
crurile și la celelalte ediții, 
meni nu va avea nimic de 
proșat la adresa modului 
desfășurare a competiției.

Pe listele de înscriere au 
ceput să se contureze cu ț 
cizie numele și numărul parti- 
cipanților. . Pină la această oră 
au confirmat prezența pe rin
gul bucureștean aT „Centurii 
de Aur" pugiliști de pe patru 
continente, din țări cu frumoa
se rezultate în arena interna
țională a pugilatului amator : 
Bulgaria, Cuba, R.P.D. Coreea- 

Cchoslovacia, Egipt, R.D.

Marți 7 aprilie 1987

C. E. de hochei - juniori, grupa valorică B

CÎȘTIGiND SERIA, ECHIPA ROMÂNIEI -IN TURNEUL FINAL 
@ Astăzi, zi de odihnă 0 Mîine, de la ora 18, la patinoarul „23 

August", România — Franța
Aseară s-au încheiat partidele 

preliminare din cadrul C.E. de 
juniori (18 ani), grupa valorică 
B. Disputele au fost foarte dir- 
ze, unele dintre ele s-au în
cheiat cu rezultate neașteptate, 
iar clasamentele oglindesc per
fect echilibrul de forțe ; in fie-

care serie sînt cite trei echipe 
la egalitate de puncte, astfel că 
pentru departajare au intrat în 
funcțiune... computerele. Prime
le locuri au fost ocupate de 
reprezentativele României (se
ria A) și Danemarcei (seria

ROMANIA BULGARIA 
2—4 (0—0, 2—3, 0—1). Partidă 
încheiată cu surprinzătoarea 
victorie a echipei bulgare 
mai matură, mai sigură pe es. 
mai dîrză, mai exactă in com
binații. Nu este mai puțin ade
vărat că hocheiștii români au 
început meciul cu trac foarte 
mare și s-au angrenat în jocuj 
obstructionist al ,,alb-verzilor“ 
ceea ce le-a redus mult din

Mircea COSTEA 
Mircea TUDORAN

(Continuare In pag a 4-a)

SOLICITARE
Echipa României, din nou in atac spre poarta bulgarului Asenov.

Dar și acesta, ca atitea altele, a fost irosit...Foto : Aurel --------

CLASAMENTELE SERIILOR PRELIMINARE
Seria A

1. ROMÂNIA
2. Bulgaria
3. Italia
4. Marea Britanie

Astăzi este zl de _______
program: Italia — Austria (ora 9) Iugoslavia — Marea
12, r .. ...................................

D. NEAGU

iubitori ai

de organizare 
va fi în per
ora startului 

lu- 
ni- 
re- 
de

i în-
pre-

linele aceslei săptămîni

de 
nu- 
im-

Si

Paul IOVAN

UVERTURA UNEI STAGIUNI DE MAXIMĂ
PENTRU RUGBYSTII NOȘTRI

® Duminicii, hi constant, partida cu Italia așteptataIntre alte evenimente sportive 
ale acestei săptămîni. meciul de 
rugby România — Italia, 
la Constanța (programat 
minică). nu este ultimul în 
dinea... așteptărilor. Din 
multe motive. E vorba de
verturâ stagiunii internaționale 
pentru „tricolori". E unul din 
cele două jocuri rămase in pro
gramul reprezentativei noastre 
în actuala ediție a competiției

ui ghidul revanșei © .Wă{i? se parc că vor Ii în... jocde 
du- 
or- 

mal 
u-

Seria B
1. DANEMARCA
2. Franța
3. Iugoslavia
4. Austria

continentale de sub egida 
F.I.R.A.. în care mai poate fl 
incă adjudecat un loc „pe po
dium". în fine, e o partidă 
ce se dispută cu numai o lună 
înaintea plecării spre Antipozi, 
la prima Cupă Mondială a 
sportului cu balonul oval.

Echipa națională apare pen
tru prima oară în public după 
o toamnă de neplăcută amin
tire pentru ea și suporterii el. 
obișnuiți cu altfel de fapte din 
partea rugbyștilor noștri decît 
ultimele „episoade", cu Fran
ța șl, mal cu seamă. Irlanda. 
Iar această așteptată apariție 
se produce — intr-unui din cele 
mai puternice centre ale rug- 
byului românesc — în condi-

țiile în care lotul nu a sufe
rit transformări radicale, ma
joritatea celor prezenți la Du
blin aflîndu-se și acum in „ve
deri". Sînt și noutăți sau re
chemări de jucători, dar prin
cipala... noutate dorită este, 
cum. spune și Mihai Naca, an
trenorul principal (de clteva 
luni) al reprezentativei, „o an
gajare la nivelul meciurilor 
victorioase cu Scoția, Franța 
sau Țara Galilor, o prestație 
și, în consecință, rezultate, care 
să demonstreze adevăratele

4
4
4
0

2
2
2
0

3
3
3
3

cu următorul
____ ________ Britanie (ora

Danemarca — Bulgaria (ora 15), România — Franța (ora 18).'

3
3
3
3

2
2
2
0

0
o
0
0

odihnă. Competiția continuă

1 
î
1

0 
0 
0
0

mîine

In etapa a treia a Diviziei A de lupte greco-romcne

ECHIPELE FAVORITE AU OBȚINUT VICTORII CLARE
Duminică, în București și în 

alte localități s-au disputat în
trecerile etapei a treia a Di
viziei A de lupte greco-roma- 
ne. favoritele obtinînd victorii 
scontate.

BUCUREȘTI. La reuniunea 
desfășurată în sala Giulești au 
fost prezente formațiile CS 
Botoșani, Rapid București și 
Dunărea Galați, echipe de va
lori apropiate, judecind prin 
prisma rezultatelor obținute în

etapele anterioare. Totuși, gaz
dele, datorită omogenității și 
unei mai bune pregătiri fizi
ce, asigurată de reputatul an
trenor Marin Belușica, au reu
șit să obțină victorii destul de 
clare in ambele întîlniri : 8—2 
cu CS Botoșani și 8—2 cu Du
nărea Galați.

In prima partidă. gazdele 
t-au întîlnit pe sportivii din 
Botoșani, care, la categoriile 

mici, s-au dovedit adversari

în fața unei numeroase asistențe

„CUPA PRIMĂVERII" A INAUGURAT

greu de depășit. De altfel, 
după primele patru meciuri, 
scorul era egal : 2—2. D. Ve- 
chiu (Rapid) l-a învins prin 
tuș pe juniorul botoșenean P. 
Ungureanu, iar I. Tase (Rapid) 
și I. Asaftci au realizat o dis
pută pasionantă, al cărei re
zultat a stat sub semnul în
trebării pină în ultimele se
cunde. Amîndoi fo#ști compo- 
nenți ai lotului național de 
seniori, sportivi cu o bună 
tehnică de luptă, s-au angajat 
într-o întrecere „punctată" de 
numeroase procedee tehnice 
reușite, așa cum o arată și re
zultatul final : Tase a 
la puncte cu 
toarele două 
năstireanu și 
CS Botoșani)

cîștigat
18—14 1 In urmă- 
meciuri. I. Mă- 
D. Guriță (ambii 
au obținut două

Geo R A ETC HI

(Continuare tn na o 2-3)

Mîine, la Brașov, de la ora 17
u

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ
DE FOTBAL ROMANIA - ISRAEL

• IJItiiiicte prefiri pc Stadionul Municipal

SEZONUL DE MOTOCROS
Mihai TRANCA

După o lungă Întrerupere, 
duminică au fost reluate în 
Capitală concursurile de mo- 
tocros prin „Cupa Primăverii", 
care a inaugurat sezonul corn- 
petițional pe anul 1987. între
cerile au avut Ioc pe un tra
seu în premieră, ales în incin
ta bazei sportive Spartac din 
cartierul Balta Albă, avînd mai 
mult un profil de îndemînare.

în program au 
. clase. La startul 
niat peste 80 de 
Brașov. Zărnești. 
Gheorghe. Moreni. Buzău. Tg. 
Mureș. București și alte cen
tre moto. Pregătindu-șl temei
nic mașinile pentru concurs, 
majoritatea piloților au furnizat 
curse apreciate de cei peste 
10 000 de spectatori. N-au lip
sit nici surprizele, cauzate fie 
de dorința de afirmare a out- 
siderilor. fie de greșeli în pi
lotarea motocicletelor sau da
torită lipsei de preocupare în 
întreținerea de către unii pro
tagoniști a motoarelor care au... 
tăcut cînd le era lumea mal

figurat patru 
lor s-au ali- 
alergători din 
Cîmpina. Sf.

de 
și 

de

De mîine, frumosul oraș de 
la poalele Tîmpei. Brașovul, 
intră în circuitul localităților 
care au avut cinstea să găz
duiască un meci interțări al 
primei noastre reprezentative 
de fotbal. Și evenimentul are 
loc. iată. într-o perioadă cînd 
echipa locală cunoaște o tru

dragă. Pentru motocrosiștii 
la clasele 250. cmc — seniori 
125 cmc — tineret (dominată 
steliști) confruntările de dumi
nică au constituit un prim tri
al în vederea „Cupei Priete
nia" (specialiștii federației au 
fost satisfăcuți de comporta
rea multor selecționabili), iar 
pentru toți concurenții au în
semnat o reușită repetiție în 
așteptarea campionatelor indi
viduale. programate să 
peste două săptămîni 
seul de la Zărnești.

CLASAMENTE : 250 
1. A. Ilieș (Steaua): 2. 
(I.R.A. Tg. Mureș). 3. 
lencu (Torpedo Zărnești) : 125 
cmc — 1. D. Titilencu. 2. C. 
Tompa, 3. L. Roszoncsi (toți de 
la Steaua) : 80 cmc — 1. B. 
Drăghici (Torpedo). 2. S. Lo- 
rinezi (I.R.A.). 
(Torpedo) : 50 
Gagyi (I.R.A.). 
(Steaua). 3. Z. 
pedo).

înceapă 
pe tra-

cmc —
FI. Pop 
P. Titi-

3. O. Weiser 
cmc — 1. P.
2. A. Roman 
Ferenczi (Tor-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in dclq 2-3)

A venit primăvara alergările in crosurile
sînt la ordinea zilei. Mii de iubitori ai mișcării, de la șoimii 
patriei pină la... bunici, se aliniază cu bucurie la stdrtul acestor 
întreceri dătătoare de sănătate. O dovadă elocventă, instantaneul 
surprins recent in Parcul ..23 August" din Capitală, la un cros 
rezervat elevilor. Foto : Aurel D. NEAGU

moașă ascensiune in întrecerea 
divizionarelor A, acum. cind. 
după victoria de la Rm. Vilcea. 
F.C.M. ocupă un remarcabil loc 
5. Așadar, premise ca mîine. 
la întîlnirea amicală dintre 
primele reprezentative ale 
României și Israelului, frumo
sul Stadion Municipal, redat 
circuitului competitional, să fie 
plin de iubitori ai fotbalului 
de aici.

Cum ni se comunică din Bra
sov. interesul pentru part’dă 
este pe măsura așteptărilor, 
mai ales că si vremea a de
venit frumoasă, primăvăratică. 
Iar clubul organizator F.C.M. 
ajutat de organele locale se 
străduiește să ofere un cadru 
corespunzător, printr-un amplu 
program de manifestări cultu
ral-sportive. la care îsi vor da 
concursul formații dintre cele 
mai valoroase de pe raza ju
dețului.

Lotul nostru reprezentativ de 
fotbal, așa cum am mai anun
țat, se găsește la Brașov de 
duminică de la prînz unde 
participă la un intens program 
de pregătire. Luni a avut loc 
un control medical apoi o șe
dință de analiză a ultimelor

Constantin ALEXE

(Continuare in vag 2-3)



In etapa a 16-a a Diviziei A la handbal feminin Campionatele naf ionale de

ÎNCĂ DOUA VICTORII ÎN DEPLASARE
în etapa a 16-a a Diviziei A 

la handbal feminin s-au dis
putat duminică celelalte trei 
partide din program (rezultate- 

ile celorlalte 
- tei runde au 
■ ziarul nostru 
'încheiate cu 
' oaspete: 
'e TEXTILA 

1 PLOIEȘTI — 
VCONSTANȚA

Textila a cîștigat pe merit o 
' partidă foarte viu disputată, 
avînd în Elena Mocanu cea 

1 mai bună realizatoare. Co-n- 
1 stănțencete au fost mai insis
tente spre finalul partidei, dar 
nu au mai putut să egaleze. 
Marcatoare: Mocanu 10, Ciurea

Anton 2, Keller 2, Stoenescu
Raicu 1. pentru învingătoa-

Cazacu 6, Câmui
2.

meciuri ale aces- 
fost publicate în 
de sJmbălă), două 
victoria echipelor

DOROBANȚUL 
HIDROTEHNICA 

20—16 (9—5).

CLASAMENTELE

4.
1,
re. respectiv
5, Manea 3, E. Carapctru 
(O. BĂLTEANU — coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU CONFECȚIA BUCU
REȘTI 18—22 (9—10). Un joc 
frumos, In cane oaspetele 
atacat In 
de Rodica 
au jucat 
Paștiu 8, 
3, Căpățînă 2, respectiv Grigo- 
ras 7. Mălureanu 6, Georgcta 
Const intinescu 3, Nutu 3, Hă- 
vîrneilnu 2 si Sorina Arvatu 1. 
(I. IDNESCU — coresp.).

TEI LOM IAȘI - RULMEN
TUL BRAȘOV 21—21 (9—11).

au 
forță, bine conduse 
Grigoraș. Sibieneele 
slab. Marcatoare: 

Brănut 5, Coșulțchi

Ieșencele au început bine jo
cul, însă replica oaspetelor a 
fost promptă, acestea preluînd 
conducerea în min.
două momente
(înțfe min. 22 si 25), brașo- 
vencele s-au desprins si au 
cîștigat detașat, datorită apă
rării ferme si contraatacurilor 
foarte rapide. La ieșence nu 
a jucat Rodica Covaliuc, sus
pendată de asociație pentru 
patru etape. Au marcat: Coz- 
ma 6, Nisipeaiiu 2, Aîexescu 3, 
Ilaidău 6. Cbelaru 3, Cretan 1 
pentru gazde, respectiv flie 5, 
Marian 5, Tache L Borîceanu 
4, Demeter 3, Constantin 
Știrba 1. (AL. NOUR — 
resp.).

14. După 
de echilibru

2, 
co-

[m + f] LA ZI TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Il-a.
în 1.

După 
ziei A

C.S.U. Oradea 
Carpați Mirșa,

a XVl-a 
de handbal (f

Constructorul 
Independența 
seria a

a Divl- 
clasa-

Cu o etapă înainte de termi
narea campionatului Diviziei A 
la handbal masculin, clasamen
tele se prezintă astfel :

SERIA I eu pa
1. Steaua 15 14 0 1 410-307 43 mentul arată astfel2. Dinamo Buc. 15 11 1 3 405-350 38
3. „Poli- Tim. 15 11 1 3 355-330 38 1. Știința Bc. 16 13 1 2 413-297 43
4. H.C. Minaur 15 9 3 3 356-312 ?6 2. Mureșul 16 12 0 4 384-327 40
5. Dinamo Bv. 15 5 2 8 355-367 27 3. Rulmentul 16 11 1 4 335-296 39
6. Univ. Cv. 15 4 1 10 328-362 24 4. Chimistul, 16 11 1 4 402-373 39

37 
30 
29
28
28
27
24
20

16
16
16
16
16
16
16
16

1 8 
0 9
1 9 
0 10
1 10
1 10

9
6
6
5
6
5
4
2

3
2 
1
2 
0
1 
0
0

330-292 
333-332 
377-378 
330-351 
297-356 
301-311 
351-453 
260-348

5. Hidrotehn.
6. Rapid
7. TEROM
8. Confecția
9. CSM Sibiu

10. Dorobanțul
11. Construct.
12. CSM Sf. Gh.

28 
27 
26
25 
24
24

SERIA A n-a
6
6
5
5
4
4

15
15
15
15
15
15

(duminică 12 a- 
meciurile : 

Steaua, Di
poli tehnica Ti- 

C. Mlnaur Baia 
Craiova,

7. Știința Be.
8. ASA Electr.
9. Dacia

10. Metalul
11. Carpați 
IB. Construct.

Ultima etapă 
prilie) programează 
Dinamo București 
namo Brașov • 
mișoara și H. 
Mare — Universitatea 
în seria I : Metalul Bistrița — 
Știinta Bacău, Dacia Pitești — 
A.S.Ă. Electromureș Tg. Mureș șl

programeazăEtapa a xvn-a 
partidele : Rulmentul — Rapid. 
Constructorul — TEROM, CSM Sf. 
Gheorghe — Chimistul, Confec
ția — Mureșul, Hidrotehnica — 
CSM Sibiu și Știința — Doro
banțul.

MASCULIN. 1. Măricel Voinea 
(Minaur) 120 de goluri ; 2. Petre 
Cozma (Dacia) 117 ; S. Tudor 
Roșea (Dinamo Brașov) 98 ; 4.
Macedon Țermure (Metalul) 93 ;
5. Dumitru Berbece (Steaua) 89 ;
6. Alexandru FSlker („Poli") 83 ;
7. Gabriel Marian (Universitatea)
83 ; 8. Benoni Nicolescu (Dina
mo Brașov) 80; 9—10. Adrian Bon
dar (Știința) și Marian Dumitru 
(Steaua) 79 ; 11. Dorin Cristache 
(Constructorul) 77 ; 12. Olimpiu
Flangea (Dlnamo București) 73.

FEMININ. 1. Esztera Laszio 
(Mureșul) 163 de goluri ; 2. Ma
riana Tîrcă (Știința) 140 ; 3.
Marla Verigeanu (Chimistul) 130 ; 
4. Mariana Stan (Constructorul) 
128 ; 5. Larisa Cazacu (Hidroteh
nica) 110; 6. Rodiea Grigoraș (Con
fecția) 106; 7. Elena Mocanu (Doro
banțul) 97 : 8—9. Vasilica Dcbre 
(Rapid) și Daniela Paștiu (CSM 
Sibiu) 95 ; 10. Rodica Covaliuc
(TEROM) 94 ; 11. Cristina Tache 
(Rulmentul) 93 ; 12. Eva Mozsi
(Mureșul) 75.

JUCATOARELE DIN VAMA AU CÎȘTIGAT MECIUL
avut în Ibolya Mathe — 407
cea mai bună jucătoare. De la 
timișorence s-a evidențiat E- 
milia Ebel — 409. (I. Ghișa — 
coresp.). • CONSTRUCTORUL 
GHERLA — C.S.M. REȘIȚA 
2300—2416 (2—4). Reșițencele
au evoluat foarte bine, meri- 
tînd victoria chiar la acest scor 
sever. Ele au avut în Maria 
Stoica — 446 cea mai bună 
jucătoare. (A. Sabo — coresp.).
• DERMAGANT TG. MUREȘ
— ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 2429—2541 (1—5). O VO
INȚA TG. MUREȘ — RECORD 
CLUJ-NAPOCA 2475—2277
(5-1).

MASCULIN — SERIA SUD :
• METALUL ROMAN — GLO
RIA BUCUREȘTI 5055—5242 
(1—5). Fruntașa seriei și-a de
monstrat și în acest joc valoa
rea. Rezultate notabile a a- 
vut de la gazde 
945, iar ' ' '
— 891 
care au 
pei. (I.
CARPAȚI SINAIA — PETRO
LUL CÎMPINA 4969—4756 (4— 
2). • VOINȚA BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 5019— 
4986 (4—2). Bucureșteni! au 
reușit o victorie prețioasă în 
fața valoroasei formații bra
șovene. Muceac (Voința) a dis
pus de Tismănar cu 915—892. 
S-au mai remarcat : Bălescu 
(Voința) — 863 și Csuros (Ruî-

In Campionatul Diviziei A de 
popice s-a disputat etapa a 
14-a, a 5-a din retur, in care 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate ;

FEMININ — SERIA SUD : 
® RAPID BUCUREȘTI — ME- 
TROM BRAȘOV 2481—2409 pd 
(scor individual 4—2). O parti
dă spectaculoasă în care cele 
mai mari punctaje le-au obți
nut Ioana Popescu — 435, Va- 
silica Pințea — 432 și, respec
tiv, Viorica Botezatu — 422. 
(A. Soare — coresp.). • PE
TROLUL BAICOI — VOINȚA 
PLOIEȘTI — — / “
Magdalena Bardot, de la Pe
trolul, cu un valoros 468 pd 
(record personal), a fost per
formera reuniunii. De la plo- 
ieștence s-a remarcat Constan
ța Constantin cu 433 pd. (R. 
Branzea — coresp.). • DACIA 
PLOIEȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 2244—2249 (3—3). •
VOINȚA GALATI — LARO- 
MET BUCUREȘTI 2458—2396 
(6—0). • MUCAVA-MOLID
VAMA (SUCEAVA) —GLORIA 
BUCUREȘTI 2458—2401 (5—1). 
Un rezultat remarcabil pentru 
echipa suceveană, cu un stagiu 
doar de cîțlva ani în campio
nat. Principalele realizatoare : 
Adriana Antonesei — 443 și, 
respectiv, Ana Petrescu — 431. 
SERIA NORD : • HIDROME
CANICA BRAȘOV — VOINȚA 
ODORHEI 2499—2430 (4—2).
Un meci de bună valoare teh
nică, 10 din cele 12 concurente 
avînd rezultate de peste 400 p. 
Cele mai precise jucătoare au 
fost Rosemarie Peter — 441 și 
respectiv, Clara Birtalan — 412. 
(C. Gruia — coresp.). • VO
INȚA ORADEA — VOINȚA 
TIMIȘOARA 2349—2337 (4—2). 
Un joc viu disputat, cîștigat 
pe merit de orădence, care au

2551—2494 (1—2).

Covăsală — 
de la bucureșteni Pop 
și Stamatescu — 886, 
asigurat victoria echi- 
Vcga — coresp.). •

UVERTURA STAGII
(Urmare din pag I)

LA LUPTE GRECO-ROMANE, ECHIPELE FA VORITE AU OBȚINUT VICTORII CLARE
(Urmare din pag. O rești). T. Balaș (Brașov) și I.

Crăciun (Timișoara).
puncte pentru echipa lor, tn- 
vingîndu-i pe M. 
respectiv, M. Ivan, 
nuare, însă, rapidiștii 
mai lăsat 
versariior 
Staudt, D. 
frumoase 
8. Manca 
nînd succese care au stabiiit 
scorul fina! : 8—2. Singura ca
tegorie la care oaspeții au a- 
vut șanse de victorie a fost 
100 kg, unde D. Iacob (CS Bo
toșani) conducea la puncte cu 
5—0 în întîlnirea cu S. Manea. 
Insă, spre finalul meciului, cu 
Un tur de cap. Manea și-a 
fixat adversarul în tuș.

în cea de-a doua întîlnire, 
formațiile Dunărea Galați și 
CS Botoșani au realizat o dis
pută dîrză, echilibrată, înche
iată cu un rezultat de egali
tate : 5—5. Pentru gălățeni au 
cucerit puncte L. Ababei, C. 
~ ZI____ F. Hodoși, Gh.
Mușat și P. Ursu, iar de Ia 
CS Botoșani au cîștigat I. A- 
saflel, I. Mănăstircanu, C. 
Mreană, N. Isac și D. Iacob.

în ultima partidă, rapidiștii 
Și-au valorificat din nou avan
tajul terenului propriu, cîști- 
gînd la o diferență apreciabilă: 
8—2. Pentru echipa din Giu- 
lești au realizat victorii. D. 
Vechiu, I. Tase, M. Florea, C. 
Zamfir, D. Staudt, L. Iacob, 
N. Tudor și S. Manea. Sin
gurii gălățeni învingători au 
fost C. Dumitrașcu și greul P. 
Ursu.

Remarcăm arbitrajele corec
te și autoritare. într-o reuni
une destul de dificilă, efectua
te de brigada P. Vatrici (Bucu-

Florea și,
In conti- 

n-au 
nici o speranță ad- 
lor, C. Zamfir, D. 
Iacob (un junior cu 
calității), N. Tudor, 
și G. Sandu obți-

Dumitrașcu,

I.

PITEȘTI. Desfășurată la sala 
Casei de Cultură a Sindicate
lor din Mioveni (localitate si
tuată la 16 km de Pitești), re
uniunea a fost dominată de 
sportivii de la LC Dacia Pi
tești, învingători la același 
scor (8—2) în ambele întilniri 
susținute : cu Prahova Ploiești 
și Construcția București. Sin
gura partidă echilibrată a fost 
cea dintre cele două formații 
oaspete. Meciul lor s-a termi
nat la egalitate : 5—5. ' -
ȚEANU — coresp.).

CONSTANȚA. întrecerile 
găzduite în localitate au fost 
dominate de luptătorii de la 
Metalul Rădăuți. Localnicii, cu 
opt juniori în formație, nu 
puteau emite pretenții. Iată 
rezultatele înregistrate : Meta
lul Rădăuți cu Farul 7—3 și 
cu Hidrotehnica Șiret 6—4 
Partida dintre localnici și Ui 
drotehnica Șiret 
egalitate : 5—5. 
coresp.).

s-a încheiat la 
(C. POPA -

Echipa Dina-

CSM-TUG Craiova, a oferit 
partide echilibrate și viu dis
putate. Luptătorii localnici au 
realizat două victorii la același 
scor : 7—3 cu Cimentul Tg.
Jiu și cu Metalul București. 
Turbomecanica, echipa cu cea 
mai
gat
6—4
6-4
montul
Metalul

bună comportare, a cîști- 
ambele întilniri susținute: 
cu 
cu

(N. FE-

SLATINA. Așa cum 
așteptat, luptătorii de ... 
miniu Slatina au cîștigat am 
bele întilniri, concretizîndu-și 
superioritatea : 10—0 cu Elec- 
troputere Craiova și 7—3 cu 
Progresul București. în ulti
ma partidă. Progresul Bucu
rești a întrecut pe Electropu- 
tere cu 7—3, Consemnăm ati
tudinea recalcitrantă a antre
norului craiovean I. Marinescu 
care a contestat în permanen
ță deciziile arbitrilor, avînd si 
o ținută vestimentară necores
punzătoare. (C. BUGHEA — 
coresp.).

era de 
la Alu-

BAIA MARE.
mo București, multiplă cam
pioană a țării, a dominat con
cursul, obținind victorii clare, 
majoritatea prin tuș. Dinamo- 
viștii i-au învins cu 8—1 pe 
luptătorii din Arad și au ter
minat ciștigători cu 8—2 și 
partida cu Simared Baia Marc. 
De la Dinamo s-au remarcat 
C. Chiriță, C. Coșovan, P. Că
rare și I. Icrimiciuc. A 
prins, însă, înfrîngerea 
Savin Ivan, în fața lul V. 
nea (Simared). Formația băi- 
mărcană a cîștigat cu 7—2 în- 
tîlnirea cu CS Arad. (A. CRI- 
ȘAN — coresp.).

s ur
lu i 

Cor

y
i
I

i
I-

CSM-TUG Craiova și 
Cimentul Tg. Jiu. Ci- 
Tg. Jiu a învins pe 
București cu 6—4.

DE LA E.R IENIS
Primul concurs de se

lecție a copiilor și junio
rilor din acest an. orga
nizat de F.R. Tenis prin 
Centrul republican de 
pregătire, programat la 
București în perioada 
12—19 aprilie, se amină 
din cauza condițiilor at
mosferice nefavorabile 
pentru perioada 25 apri
lie — 2 mai.

1

noastre resurse, superioare, fără 
doar și poate, celor lăsate să 
se vadă la ultimele... contra- 
performanțe".

Cum arată, de fapt. lotul 
ce pleacă la drum intr-un atit 
de important 
mină jucătorii 
începind cu
Gheorghe Dumitru (de 64 de 
ori în meciuri interțări !) șl 
Mircea Paraschiv (56), înain
tașul constănțean și mijlocașul 
bucureștean de Ia Dinamo au. 
de această dată, și o a doua 
calitate — de ajutoare pentru 
antrenorul principal. Enume
rarea celor din această ca
tegorie continuă cu alte nume 
de rugbyști știuți și apreclațl 
nu numai la noi : Florică Mu- 
rariu, flankerul Stelei, în 52 de 
rînduri internațional A, Du
mitru Alexandru (39), uvertură 
tot în echipa neînvinsă a cam
pionatului intern, loan Bucan 
(41), pilierul de la Dinamo, A- 
drian Lungu (40), centru, coleg 
de club al celui dinainte. Șl 
tot aici mai pot fi amintiți, 
chiar dacă au — deocamdată — 
un număr mai mic de selecții 
decît primii, o seamă de spor
tivi afirmați in partide... mari. 
E cazul unor Laurențiu Con
stantin, Gheorghe Vărzaru, Va- 
sile Pașcu, Ștefan Constantin, 
Vasilc Ion, Marcel Toader, A- 
lexandru Marin. Urmează gru
pul celor care au mai jucat

sezon ? Predo- 
cu experiență, 
blnecunoscuții
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BRAlLA. Triunghiularul găz
duit în localitate a oferit celor 
prezenți meciuri frumoase, dis
putate, încheiate cu 
scontate ale echipei 
Sportivii militari i-au 
pe localnici cu scorul i 
iar pe cei de la CSM I 
i-au depășit cu 8—2.
sul
6—3
COSTIN — coresp.)

victorii 
Steaua 

i învins 
de 7—?., 
Suceava 
Progrc- 
SuceavaBrăila — CSM

(un meci restanță). (N.

SAMIR A REINTRAT CU BRIO
Reintrarea lul Samir, favoritul 

nr. 2 al DerbyuluJ din acest an, a 
coincis cu o victorie. El a impre- 

. sionat mal ales prin maniera in 
care a terminat alergarea, fiul 
excelentului Godeanu surclasin- 
du-șl pur și simplu adversarii, 
duelul său cu Rarău anunțîndu-se 
drept unul din „clou“-rile hipice 
ale anului 1987. Reuniunea de du
minică a fost dominată de forma
ția iul R.I. Nicolae, care, după 
un Început mal slab, a obținut 
trei victorii, cu Tudorlța, suscep
tibilă de mari progrese, Karino, 
care a confirmat ultimele lul evo
luții, și Supliciu, pe care N. Si- 
mion are meritul de ă-1 fi con
dus cu pricepere. G. Sudltu, ș! el 
cu un start mal slab în acest în
ceput de sezon, a învins în două 
alergări, cu Ostina, care ta acest 
moment deține recordul genera
ției (l:27,7/km), șl cu simln, care 
l-a depășit pe Trandaf, cam tîr-

zlu adus la atac. Cei doi lideri ai 
clasamentului, N. Nicolae și M. 
Dumitru, s-au înscris, de aseme
nea, printre ciștigători, primul cu 
Melinte, care ta final nu a dat 
nici o speranță adversarilor, cei 
de al doilea cu Hughenot, intr-un 
nou șl valoros record (1:30,3/km), 
devenind astfel una din marile 
valori ale generației sale. Printre 
învingătorii zilei s-au mal aflat 
Vica, pe care ttaărul Niță a con
dus-o fără cusur, și Bagdag, care 
a reușit prima victorie din carie
ră.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Bagdad (Grigore) 1:34,3. Co
ta : cîșt. 2,20. Cursa a Ii-a : 1. 
Vica (Niță) 1:30,4. Cota : cîșt. 10, 
ev. 410. Cursa, a IlI-a : 1. Tudorlța 
(R. I. Nicolae) 1:33,9 ; 2. Henric ; 
3. Stăncuța. Cota : cîșt. 6, ev. 88, 
ord. triplă 153. Cursa a IV-a ; 1. 
Samlr (Todiiță) 1:29,1 ; 2. Relativ J

BUZĂU. Sportivii localnici 
nu și-au putut valorifica a- 
vantajul echipei organizatoare. 
Deși au obținut un rezultat 
egal cu puternica formație IMU 
Medgidia (5—5). ei au pierdut 
partida cu Metalul IURT Lu
goj (4—6). Luptătorii din Med
gidia i-au întrecut clar pe lu
gojeni : 8—2. (V. SA VA — 
coresp.).

CRAIOVA. Reuniunea dispu
tată în localitate, la care au 
fost prezente formațiile Cimen
tul Tg. Jiu, Turbomecanica 
București, Metalul București și

HÎPISM
3. Satim. Cota : cîșt. 1, ev. 7, ord. 
triplă 89, triplu II-IH-IV 153. 
Cursa a V-a : 1. Ostina (Sudltu) 
1:27,7. Cota : cîșt. 1,20, ev. 4. 
Cursa a Vl-a : 1. Melinte (N. Ni
colae) 1:2«,4 ; 2. Kalln ; 3. Finit. 
Cota : cîșt. 8, ev. 13, ord. triplă 
1900. Cursa a Vil-a : 1. Karino 
(R. I. Nicolae) 1:30,9 ; 2. Sulițaș ; 
3. Hendorf. Cota : cîșt. 3, ev. 85, 
ord. triplă închisă, triplu V-VI- 
VII 600. Cursa a VIII-a : 1. Slmta 
(Suditu) 1:31,9; 2. Trandaf; 3. 
Isac. Cota : cîșt. 4, ev. 17, ord. 
triplă 660. Cursa a IX-a : 1. Hu
ghenot (M. Dumitru) 1:30,3 ; 2. 
Ager ; 3. Gruia. Cota : cîșt. 7, ev. 
135, ord. triplă 351. Cursa a X-a : 
1. Supliciu (Slmion) 1:37,0 ; 2. 
Zenaida. Cota : cîșt. 4, ev. 53, ord. 
24.

A. MOSCU

c

ADMINISTRAȚIA DE
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 1 APRI
LIE 1987. Cateoria 1: 1 vari
antă 100% — autoturism ..Da
cia 1300“ (70.000 lei) si 1 va
riantă 25% a 17.530 lei; cat. 2: 
2 variante 100% a 17.387 lei si 
12 variante 25% a 4.347 lei; 
cat. 3:
133,75 a 650 lei;

28.25

STAT LOTO PRONOSP

REPORT LA CATEGORIA!:
32.251 lei.

Participantdl SAVU ION din 
localitatea Brașov ctștigă un 
autoturism ,,Dacia 1300" (70.000 
lei) la categoria 1.

EXCURSII LA SOFIA Șl VARNA
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl 

RESTAURANTE BUCUREȘTI organizează o EXCURSIE 
DE DOUA ZILE LA SOFIA, combinată cu 6 iile de sejur 
la Pucioasa. Breaza sau Amara.

în stațiuni, cazarea se asigură la vile
la pensiune sau la restaurant.
_ La Sofia se pleacă cu trenul în a 

dimineața în Sofia, 
face în 
zi seara

București, șl se ajunge 
La Sofia cazarea se 

Sofia se pleacă a doua 
dimineața.

de confort I, masa
6-a zi, seara, din

hotel de categoria I. Din
Și se ajunge în București

★
De asemenea, se organizează _ 

LA VARNA, combinată cu sejur 
Neptun, în perioada 28 aprilie — 4 

în Neptun, cazarea se asigură în 
masa — la restaurant.

La Varna se pleacă cu autocarul ___ __ _ .... ...
Excursiile se organizează și în lunile mai și iunie, 
înscrieri și Informații suplimentare Ia toate agențiile de 

turism ale întreprinderii de Turism, Hoteluri și Restau
rante București.

O EXCURSIE DE O ZI 
de 6 zile în stațiunea 
mai 1987.
hoteluri de categoria I;
în data de 4 mai.

ii 
a 
v 
? 
n 
a

»«s 
nSu 

ti H

rt



7@~o
onescu 
BUCU- 
IAȘOV 
MPEX 
CON- 

). Der- 
npexu- 
tijlocul 
eau cu 

eciși 
;scu 

ulhgea 
oresp.). 
CTRO- 
CON-

IUREȘ 
joc în 
:zultate 
iă, Gh. 
:osu — 
t față 
(. Păuș 

SATU 
iîRMEI 
12—5059 
ambele 
umitor. 
je : A. 
— 890, 
904 șl 

uacs — 
WUREȘ 

5084—
BAIA 

tîrnA- 
» PRO- 
VICTO- 
17—5008

I
I
I

Șl FUNDAȘII POT FI ATACANȚI
F.C.M. Brașov a aplicat ex

celent, la Rm. Vilcea, regulile 
jocului în deplasare. Nu este 
însă vorba despre acel joc „la 
meci nul'1 * *, pe care-1 aplică 
formațiile mai slabe, dornice 
să scoată un punct, cu orice 
preț, „cantonîndu-se“ într-o a- 
părare pe cit de înverșunată,

Mihai CIUCA

meciuri internaționale, amicale 
și oficiale, susținute de lotu
rile reprezentative, iar de la 
orele 11 și 16,30, toți jucătorii 
au participat la antrenamentele 
complexe conduse de Emerich 
Jenei. Azi, o nouă ședință teh
nică si două antrenamente ; di
mineața, tehnic-tactic-fizic; du- 
pă-amiază, lucru individualizat. 
Printre selecționabili se află 
I.ung, Liliac, Belodedici Bum- 
bescu, Boloni, Balint, Mujnal, 
Kramer, Cîmpeanu II. Cît pri
vește pe oaspeți, aceștia vor 
deplasa la Brașov cel mai bun 
lot. Miercuri 25 martie, echipa 
Israelului a jucat la Tel Aviv, 
cu cea a R. F. Germania, a- 
ceasta din urmă cîștigînd cu 
2—0. Din reprezentativa Israe
lului au făcut parte Cohen (31 
de ani, 50 de selecții). Sinai 
(26—27). Malmilian (30—43), O- 
hana (23—22), Dauadi (28—10) 
si cîțiva internaționali mai ti
neri : portarul Ran (24—6),
fundașul Klienger (21—2), ata- 
canții Driks (23—2) și Tikva 
(23—2). Meciul va începe Ia 
ora 17 și va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Grecia, 
avîndu-1 la centru pe Gh. Ger- 
manakos. purtător al ecusonu
lui F.I.F.A.

gurele 37 p (29—14) 3. Constric
torul Craiova 32 p (34—21), 4.
Muscelul Cimpulung 32 p (29—16) .. 
pe ultimele locuri : 14. Textila 
Roșiori 18 p (11—26). 15. Lotru 
Brezol 18 p (17—36) 10. Con
structorul Pitești 7 p (13—40).

SERIA A VH-a
Minerul Anina — Mecanizato

rul Șimian 2—0 (0—0). Armătura 
Strehaia — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 (0—0). Diema Orșo
va — Minerul Mătăsarl 1—2 (1—0), 
Energia Rovlnari — Metalurgistul 
Sadu 5—1 (2—0). C.F.R. Caran
sebeș — Gloria Reșița 1—0 (0—0). 
Minerul Oravlța — Metalul Oțelu 
Roșu 4—0 (3—0). Petrolul Tic-
leni — C.S.M. Caransebeș 2—2 
(0—1), Minerul Motru — Victo
ria înainte Vînju Mare 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 39 p (50—15). 2. Mi
nerul Motru 34 p (36—17) 3. Glo
ria Reșița 34 p (32—16)... pe ul
timele locuri : 15. Dlerna Orșova 
18 p (21—34), 16. înainte Vînju
Mare 16 p (15—46).

SERIA A VIII-a
Unirea Tomnatic — Progresul 

Timișoara 1—2 (0—1). U. M. Ti
mișoara — Minerul-știința Vul
can 2—1 (0—0). C.F.R. Simeria — 
Obilfc! Sînmartlnu Sîrbesc 4—0 
(1—0). Minerul Ghelar — Strun
gul Chișlneu Criș 0—0. C.F.R. 
Timișoara — Unirea Sînnicolau 
3—0 (3—0), C.S.M. Lugoj — Me
talurgistul Cugir 2—0 (1—0) Mi
nerul Lupeni — Vagonul Arad 
0—1 (0—0), Victoria Călan — Șoi
mii Llpova 0—1 (0—0).

Pe primele tocuri t 1 PRO
GRESUL TIMIȘOARA 40 P (33—18),
2. Vagonul Arad 35 p (35—17), 3. 
Șoimii Llpova 30 p (30—27)... pe 
ultimele locuri : 15 Minerul Ghe
țar 15 p (18—38). 16. Victori?
Călan 11 p (10—33).

SERIA A IX-a
Sticla-Arieșul Turda — Mine

rul șuncuiuș 3—1 (1—0), Meta
lul Aiud — Tîrnavele Blaj 5—0 
(2—0), Otelul Or. dr. Petru Gro
za — Industria strmei Cimpia 
Turzil 2—1 (0—1), Motorul-IRA
Cluj-Napoca — Unirea Valea iul 
Mihai 3—1 (1—0). înfrățirea O-
radea — Recolta Salonta 3—0 
(2—0), Unirea Alba lulia — Mi
nerul Or. dr. Petru Groza 6—0 
(1—0). Bihoreana Marghita — Me
canica Alba lulia 1—0 (0—0), O- 
limpia Gherla — Gloria Beiuș 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 42 p (38—9), 2. Metalul 
Aiud 41 p (39—9). 3. înfrățirea 
Oradea 37 p (41—15), 4. Unir-a
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TACTICA NU POATE ACOPERI
ERORILE INDIVIDUALE

Evoluțiile lui Costel Solomon 
și Dorin Matcuț, jucători-eta- 
lon pentru formațiile care au 
evoluat la Bacău — echipa 
gazdă și, respectiv, Dinamo — 
și-au pus evident amprenta a- 
supra randamentului celor 
două combatante, ambii avînd 
prestații sub nivelul obișnuit 
(și scontat intr-un asemenea 
meci, de miză mare pentru 
băcăuani, de prestanță pentru 
bucureșteni). Dar, în timp ce 
precipitarea și lipsa de calm 
ale lui C. Solomon (rutinatul 
jucător și căpitan al lui S. C. 
Bacău) nu aveau circumstanțe 
atenuante, el îndeplinindu-și 
doar rolul de fundaș central de 
acoperire fără aport la con
strucție, Matcuț a acuzat din 
plin marcajul strict (adeseori 
dur)... progresiv, el acumulînd 
lovituri și contre care, în cele 
din urmă, l-au și scos, acciden
tat, din teren, în min. 60. De 
altfel, arbitrul Ion Velea — 
care, in general, a făcut față 
unui meci deosebit de dificil 
— a greșit in această privință, 
nesancționînd mai prompt si 
mai drastic jocul dur.

Dinamo a controlat tactic jo
cul (in final, antrenorul Mir
cea Lucescu il aprecia drept 
cel măi bun făcut de echipa 
sa in acest retur), dar l-a pier
dut pentru că „zilei bune“ a 
celor două extreme băcăuane 
Șoiman și Fulga, nu i-a cores
puns una similară a liniei fun
dașilor bucureșteni. Ne refe
rim in special la fundașii cen
trali, Nicolae și Movilă. Pen
tru că. în timp ce Mihăescu 
(cu un real aport în faza o-
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DE FORFAIT
Față de ora oficială de în

cepere a partidelor din etapa 
a 22-a a Diviziei A, la Cra
iova, în partida dintre forma
ția locală Universitatea și F. C. 
Olt, primul fluier al arbitrului 
s-a făcut auzit cu o întîrziere 
de 13 minute I... De ce ? în
trucât la controlul efectuat de 
brigada de arbitri la intrarea 
pe gazon a celor 22 de jucători 
s-a constatat că nu mai puțin 
de cinci dintre aceștia — com
ponent ai formației oaspete — 
se prezentaseră cu crampoane 
neregulamentare. Dacă numă
rul celor în culpă ar fi fost, 
să spunem, maximum patru, 
meciul ar fi putut începe fără 
prezența lor. iar aceștia s-ar 
fi integrat in joc o dată cu 
schimbarea crampoanelor. Cum 
însă minimul de jucători, șap
te, cerut de regulament pentru 
participarea la joc nu era în
trunit, I. Crăciunescu a acor
dat, conform regulamentului, 
un răgaz de 15 minute pentru 
remedierea neajunsului. Dar 
surpriză, formația oaspete nu 
avea crampoane de rezervă, a- 
cesteia sărindu-i în ajutor — 
frumos gest — clubul organi
zator. Firește timpul s-a scurs 
și, cînd nu mai erau decît două 
din cele 15 minute acordate de 
arbitrul de centru, jocul a pu
tut demara. Cu alte cuvinte, 
după cum se vede, F. C. Olt 
a fost la un singur pas de a 
pierde o partidă care nici mă
car nu începuse.

Al doilea moment de suspans 
a fost oferit de arbitrul Cră
ciunescu. Acesta — furat de 
întimplarea cu crampoanele și 
de minutele necesare schimbă
rii lor — a comis eroarea do 
a fluiera sfîrșitul primei re
prize cu cinci minute înainte 
de minutul 45. Sigur că „în- 
tîmplarea" mai sus relatată nu 
poate fi o scuză.

Cele petrecute sîmbătă, la 
Craiova, ar trebui să constituie 
un serios semnal de alarmă 
pentru celelalte formații și pen
tru ceilalți... arbitri. 

I

pe atît de fără orizont șl de 
dăunătoare spectacolului spor
tiv, ci de un joc ordonat, pru
dent, care nu urmărește doar 
să-I împiedice pe adversar să-și 
construiască si să-și finalizeze 
atacurile, ci îsi propune să va
lorifice cît mai eficace și pro
priile posibilități ofensive.

fensivă) și Varga se luptau din 
răsputeri să nu fie depășiți de 
adversarii lor direcți, dublajul 
celor doi colegi de linie (ca să 
nu mai vorbim de marcaj, go
lul egalizator al lui Burleanu 
— cînd acesta a înscris nestin
gherit, cu capul, din mijlocul 
suprafeței de pedeapsă — fiind 
edificator în acest sens) lăsa 
deseori culoare libere adversa
rilor. Aceasta este principala 
explicație a spectaculoasei răs
turnări de scor din ultimele 
zece minute ale partidei de la 
Bacău, care a fericit un stadion 
arhiplin și o echipă avidă 
de puncte pe teren propriu.

Paul SLAVESCU

Minutul 12 al meciului Victoria — Rapid : Augustin, bine an
gajat, șutează din apropiere și, cu toată opoziția lui Toader, min
gea poposește în poarta feroviarilor. Scorul a fost deschis.

Foto : Aurel NEAGU

SERIA I
Relonul Săvinești — Explorări 

Cimpulung Moldovenesc 2—1 (1—C), 
Electro Botoșani — TEPRO Iași 
4—0 (3—0>, Minerul Vatra Dor- 
nei — zimbrul Șiret 4—0 (1—0), 
Șiretul Pașcani — Metalul Boto
șani 4—1 (0—0), Avîntul Frasin — 
Chimia Fălticeni 0—2 (0—1). Con
structorul Iași — Carpați Gălă- 
neștl 4—0 (2—0), C.S.M. Buce-
cea — Cristalul Dorohoi 2—0 
(0—0). Metalul Rădăuți — Ceta
tea Tg. Neamț 3—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasa
ment. după etapa a 13-a : 1. ȘI
RETUL PAȘCANI 36 p (36—13),
2. Explorări Cimpulung 36 p 
(31—14), 3. Relonul Săvinești 35 p 
(37—13)... pe ultimele locuri : 14. 
Minerul V. Dornei 19 p (27—18) 
— penalizată cu 3 p, 15. Cetatea 
Tg. Neamț 19 p (18—30). 16. Cris
talul Dorohot 11 p (15—40).

SERIA A Il-a
Proletarul Bacău — Intet 

Vaslui 1—0 (0—0). Mecanica Vas
lui — Laminorul Roman 3—0 
(2—0), Metalul Roman — Letea 
Bacău 3—0 (2—0), Victoria-IRA
Tecuci — Gloria Galați 2—0 
(2—0). DVA-Portul Galați — U- 
nirea Negrești 3—o (2—0), parti
zanul Bacău — Minerul Comă- 
nești 2—0 (1—0), C.S.M. Borzești — 
Petrolul Moinești 2—0 (0—0).
Steaua-Mecanica Huși — Textila 
Buhuși 6—3 (3—1).

Pe primele locuri : 1. INTER
VASLUI 43 p (30—4), 2. C.S.M.
Borzești 46 p (40—15). 3. Tex
tila Buhusi 34 p (38—19)... pe 
ultimele locuri : 14. Gloria Ga
lați 18 p (18—29) — 6 victorii.
15. Mlqerul Comăneștl 18 p 
(16—27) — 5 victorii. 16. Letta
Bacău 17 p (17—30).

SERIA A IlI-a
Metalul Buzău — Petrolul Ianca

2—0 (0—0), Arrubium Măcln — 
Chimia Brăila 0—0, Progresul Isac- 
cea — Energia Mărășeștl 4—0 
(2—0), Laminorul Viziru — Car
pați Nehoiu 2—1 (2—0) — s-a
jucat la Galați, Luceafărul Ad- 
jud — Petrolul Berea 2—0 (1—0), 
Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea — Granitul 
Babadag 2—0 (0—0). Minerul
Mahmudia — Chimia Buzău 2—0 
(0—0), Forest a Gugești — Con- 
structorul-Hidrotehnica Focșani 
0—0.
• Meciul Progresul Isaccea — 

Granitul Babadag, din etapa a 
16-a. pe teren 1—0, a fost omo
logat cu 3—0 in favoarea echipei 
Progresul.

© Meciul Granitul Babadag — 
Petrolul Berea, din etapa a 17-a, 
pe- teren 0—0, a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei Gra
nitul.

Pe primele locuri : 1. PETRO-

Cu antrenorul lor, Ștefănescu, 
în teren pe durata întregii par
tide, brașovenii au beneficiat 
de un dirijor lucid și versat, 
care a știut nu numai să-si 
conducă coechipierii din com
partimentul defensiv, ci și să 
îndrepte acțiunile de atac pe 
laturile ce apăreau, la un mo
ment dat, mai vulnerabile, ale 
apărării vîlcene.

Deosebit de bine au aplicat 
brașovenii mai ales atacurile 
pe aripi ale fundașilor. Tipică 
în acest sens a fost faza din 
care s-a marcat golul (funda
șul Bălan s-a lansat pe dreap
ta. centrînd precis la S. Ră- 
ducanu), dar — prin același 
procedau — pe partea stingă, 
și Mandoca a fost de două- 
trei ori in excelente poziții de 
goi. Cu multă abilitate, deru
tant pentru adversar, a acțio
nat F.C.M.-ul și prin cuplurile 
fundaș-extremă : Bălan — Ca- 
dar, pe o aripă, Mandoca — 
Barbu pe cealaltă, atacurile a- 
cestora prinzîndu-1 mereu „în
tre doi“ pe fundașul vîlceon 
de pe partea respectivă. Sigur, 
Chimia putea găsi antidotul 
unei asemenea tactici. Dar, 
pentru aceasta, era nevoie, in 
primul rind, de o mai sensi
bilă participare a extremelor 
sale la faza defensivă. Ceea ce 
n-au făcut nici Crișan, nici M. 
Nicolae...

Radu URZICEANU

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A XVIII-a
LUL IANCA 34 p (34—22), ». Me
talul Buzău 32 p (37—23). 3. Lu
ceafărul Adjud 31 p (20—13)... pe 
ultimele locuri : 14. Laminorul
Viziru 20 p (22—26), 15. Arru
bium Măcin 20 p (15—23). 16.
Carpați Nehoiu 19 p (20—28).

SERIA A IV-a
Unirea Urzlcenl — Cimentul 

Medgidia 2—0 (1—0). Petrolul
Roata de Jos — Sportul „30 De
cembrie” 2—1 (0—1). F.C.M.-Du
nărean a Giurgiu — ISCIP Ul- 
menl 1—0 (1—0). Victoria Țăndă- 
rel — Otelul Călărași 2—3 (1—1'. 
Metalul Mangalia — Olimpia Slo
bozia 2—0 (2—0). Voința Con
stanța — Viitorul Chirnogi 2—1 
(2—1). S. N. Oltenița — Victoria 
tehliu 5—0 (3—0). IMU-CSȘ Med
gidia — Portul Constanța 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 37 p (39—22), 2. 
Metalul Mangalia 35 p (34—19).
3. otelul Călărași 34 p (38—13).. 
pe ultimele locuri : 15. Voința
Constanța 19 p (29—34). 16. Vic
toria Lehliu 18 p (27—35).

SERIA A V-a
Metalul București — ICSIM 

București 4—0 (1—0). Cimentul
Fieni — Tehnometal București
2— 1 (1—0). IUPS Chitila — Chi
mia Găești 2—0 (1—0), Danubiano 
București — Minerul Șotînga
3— 1 (1—0), Electrica Titu — CFR- 
BTA București 3—0 (3—0). Aba
torul București — MECON Bucu
rești 1—2 (0—1), Avicola Creve- 
dia — Metalul Mija 1—0 (0—0' 
Viscofil București — Voința Bucu
rești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 35 p (27—13),
2. IUPS Chitila 33 p (36—20). 3. 
Avicola Crcvedla 32 p (24—17)... 
pe ultimele locuri : 15. ICSIM
București 18 p (13—25) — pera- 
lizată cu 1 p, 16. Abatorul Bucu
rești 15 p (21—35).

SERIA A Vl-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

Muscelul Cimpulung 3—0 (1—0).
viitorul Drăgășanl — Textila 
Roșiori 2—0 (0—0), Chimia Tr.
Măgurele — IOB Balș 1—0 (0—0), 
Dacia Pitești — C.F.R. Craiova 
0—1 (0—0), Automatica Alexan
dria — Progresul Corabia 1—0 
(1—0). Constructorul-TCI Craio
va — Lotru Brezol 2—0 (0—0).
Recolta Stoicănești — Progresul 
Băllești 4—0 (2—0), Electronistul 
Curtea de Argeș — Constructo
rul Pitești 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
40 p (49—18), 2. Chimia Tr. Mă

Mîine, partida retur cu formația Portugaliei

LOTUL DE JUNIORI A PIECAT IERI IA LISABONA
Ieri la nrînz, lotul de juni

ori al tării noastre a plecat în 
Portugalia pentru a susține 
partida retur cu echipa simila
ră a acestei țări din cadrul 
Campionatului European de ju
niori B. Tinerii noștri jucători 
s-au pregătit cu multă atenție 
în vederea acestei partide deo
sebit de dificile, juniorii por
tughezi remareîndu-se la Plo- 
peni, în partida tur (1—0 pen
tru ..tricolori"), prîntr-o mare 
combativitate, arma de bază 
pe care ar trebui s-o foloseas-

ROMÂNIA - ISRAEL
(Urmare din pag I) 

că si echipa noastră în meciul 
de mîine. da la Lisabona.

Pentru această confruntare, 
cane se anunță extrem de a- 
prigă, au făcut deplasarea ur
mătorii jucători: Constantin și 
Ene — portari: Calofir, Ioniță, 
Moise, Munteanu sl Roșu — 
fundași: Riviș, Șumudică, Mus
tață, Fulgă și Duda ’ — mijlocași; 
Mihai, Sima, Himcinschj și 
Popa — înaintași. Antrenorii 
lotului șînt Gheorghe Ola, Cor
nel Jurcă si Cornel Vlad. Me
dic — Eugen Cristca.

Partida se va disputa la li
sabona. pe stadionul Național.

• ASTAzi, la urziceni, se
lecționata de juniori U.E.F.A. ’90 
va susține o partidă cu carac
ter de verificare în compania 
reprezentativei similare a Polo
niei. Meciul va începe la ora 10. 
Partida revanșă este programa
tă joi, la Mirii.

SELECȚIE
LA C. S. Ș. 1
CLUBUL SPORTIV ȘCO

LAR NR. 1 DIN BUCU
REȘTI organizează în pe
rioada 6—18 aprilie a.c., 
zilnic între orele 9—12, o 
selecție de fotbal, astfel :

• Pentru copiii născuți 
între 1 august 1975 și 1 au
gust 1979 la baza sportivă 
„Cireșarii" (lingă stadionul 
Parcul Copilului), unde se 
ajunge cu tramvaiele 20. 45 
și 55.
• Pentru copiii născuți 

intre 1 august 1971 și 1 au
gust 1975 la baza C.S.S. nr. 
1 (fostul I.C.S.I.M.) din car
tierul Dămăroaia (capătul 
autobuzului 331 și al tram
vaiului 24).

Se primesc inscrieri și 
din provincie, clubul avînd 
internat și oferind condiții 
de școlarizare.

Alba lulia 37 p (42—19)... pe ul
timele locuri : 15. Bihoreana Mar
ghita 17 p (13—35), 16. Minerul
Or. dr. Petru Groza 15 p (11—31).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Minerul Bala 

Sprie 1—0 (1—0). Minerul Sărmă- 
șag — Victoria Cărei 0—0, Chi
mia Zalău — Someșul Satu Mare 
0—3 (0—2). Chimia Tășnad — La
minorul Beclean 2—0 (0—0). Chlm- 
forest Năsăud — Minerul Bătut
4— 3 (2—1). Minerul Borșa — Bra
dul Vișeu 2—0 (2—0), Oașul Ne
grești — Silvania Cehu Silvanlel
5— 1 (3—0), Minerul Bălța — Me
canica Bistrița 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 39 p (32—18), 9. So
meșul Satu Mare 38 p (39—15),
3. Minerul Bălța 35 p (31—Wi
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Borșa 20 p (18—27) 16 Bradul
Vișeu 15 p (14—37).

SERIA A Xl-a
Avlntul Reghin — Unirea Ocna 

Sibiului 1—0 (0—0) T.P.A. Sibiu — 
Electromureș Tg. Mureș 1—3 
(0—0), Unirea Cristuru Secuiesc — 
Metalul Reghin 2—0 (2—0), Me
talul Sighișoara — Mureșul Lu
duș 2—1 (0—0). Carpați Agnita — 
Mecanica-C.S.U. Sibiu 3—0 (3—0), 
Minerul Bălan — Automecanlca 
Mediaș 2—0 (1—0) Metalotehnlca 
Tg. Mureș — Oțelul Reghin 4—2 
(2—1), Progresul Odorhei — Vi
itorul GheorghenI 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AV1N-
TUI, REGHIN 37 P (43—15), 3.
Progresul Odorhei 37 p (37—11),
3. Electromureș Tg. Mureș 34 p 
(36—13)... pe ultimele locuri : 15. 
Mecanica Sibiu 22 p (28—32) 16.
Unirea Ocna Sibiului 13 p (13—42).

SERIA A XII-a
Metalul Plopeni — A.S.A.-Ctl- 

mia Pioiești 3—2 (2—0), Nitramo- 
nla Făgăraș — Petrolul Bălcvi
1— 0 (1—0), Torpedo Zămeștl — 
Minerul Baraolt 2—0 (1—0), Pre
cizia Săcele — Carpați Sinaia
2— 0 (2—0), IPT tntorsura Buzău
lui — Metalul Tg. Secuiesc 1—0 
(0—0), Unirea Cimpina — Mobila- 
Măgura Codlea 4—1 (1—1), Electro 
Sf. Gheorghe — Cimentul Hogtnz 
1—1 (o—i). Victoria Floreștl —
Minerul Fillpeștii de Pădure 2—1 
(1-1).
Pe primele locuri : 1. META

LUL PLOPENI 41 p (41—15), 9. 
Victoria Florești 31 p (30—25), 3. 
Nitramonla Făgăraș 30 p (28—24)... 
pe ultimele locuri s 15. Petrolul 
Băicol 19 p (19—29). 16. Torpedo 
Zărnești 19 p (10—24).

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



Succes fll tinerilor noștri Judoha ia Balcaniada: SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
DE 4 ORI AUR, DE 3 ORI BRONZ!

ADRIAN MARCU ÎNVINGĂTOR 
IN IUGOSLAVIA

6—4, 6—4 cuplul Vasude van
(India). Horvat (Iugoslavia).

TREBINJE, 6 (prin telefon). In 
noua sală de sport, polivalentă, 
din localitate, inaugurată cu pri
lejul campionatelor Balcanice de 
Judo tineret (18—20 ani), și-au 
disputat tnttietatea. slmbătă și 
duminică (pină seara tîrzlu). ti
neri judoka din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia. România și Turcia. 
Reprezentanții țării noastre, bine 
îndrumați de antrenorul Constan
tin Nlculae, au dominat net în
trecerile. cucerind patru medalii 
de aur, prin Dragoș Bolbose (ca
tegoria superușoară). Dan Mure- 
șan (semiușoară). Florin Lascău 
(semimljlocle) și Petre Anițoaie 
(semigrea). Ceilalți trei tineri din 
țara noastră aflați In concurs au 
obținut medalii de bronz : Stani
că olteanu (ușoară) NIcolae io-

sif (mijlocie) și Petre oprlș 
(grea), tn urma acestor rezultate. 
România s-a situat pe primul loc 
in clasamentul pe națiuni.

Un fapt mal puțin obișnuit s-a 
tntîmplat la categoria ușoară, 
unde trei concurenți s-au aflat, 
la finele turneului, intr-o egali
tate perfectă, departajarea făcîn- 
du-se la cintar. Stănlcă Olteanu a 
fost mai greu cu cîteva zeci de 
grame față de ceilalți doi șl ast
fel el a ajuns pe locul... 3.
• Sîmbătă și duminică, tn Sala 

Giulești vor avea loc „Internațio
nalele" României, la care și-au a- 
nunțat participarea sportivi din 7 
țări. Printre concurenți se va 
număra ș! belgianul Robert Van 
de Wale. considerat acum cel mal 
valoros judoka din lume.

BELGRAD, 6 (Agerpres). — 
Proba de simplu din cadrul 
concursului internațional de 
tenis de la Porec (Iugoslavia), 
s-a încheiat cu victoria jucă
torului român Adrian Marcu, 
învingător cu 6—2 6—0 în fi
nala cu argentinianul Gustavo 
Garetto. Tenismanul român a 
prestat un joc excelent, luîn- 
du-și o binemeritată revanșă 
tn fața lui Garetto care cîști- 
gase cu o săptămînă tn urmă 
concursul de ia Pola, relatează 
corespondentul sportiv al a- 
gentiei Taniug.

în finala probei de dublu. 
Oliveira (Brazilia), Wekemans 
(Olanda) au învins cu 6—7.

BOXERUL DANIEL DUMITRESCU 
PE PRIMUL LOC

PRAGA, 6 (Agerpres). — In 
turneul internațional de box de 
la Ustina Labem (Cehoslova
cia) pugilistu] român Daniel 
Dumitrescu a reourtat un fru
mos succes, clasîndu-se pe pri
mul loc la categoria pană 
după ce a întrecut în finală la 
puncte, pe Ga Fan Te (R.P.D 
Coreeană). Iată și alți ctștigă- 
torl: categoria muscă: Regala
do (Cuba); categoria cocoș: 
Martinez (Cuba); categoria u- 
șoară: Akimov (URSS); cate
goria semimijlocie: Duvergel 
(Cuba): categoria grea: Arsa- 
liev (URSS): categoria super- 
grea: Jorge Gonzales (Cuba).

ACTUALITATEA IN ATLETISM

ÎNOTĂTORII juniori au cîștigat intilnirea cu reprezentativa bulgariei
la 400 liber șl 1:03,50 la 100 flu
ture. Tot 
decât șl 
1:04,50 la 
200 spate, ___ ___ ____
la 200 fluture. 2:20,13 la 200 mixt. 
4:53,71 la 400 mixt. Dintre ceilalți 
reprezentanți ai noștri, au mai 
terminat pe primul Ioo Mioara 
Constantin - 1:13.40 la 100 ' 
2:37,20 la 200 bras, ren.
L. Bay — 1:07,55 la 100
2:26,16 la 200 bras. reo.
M. Iliescu — 59,10 la 100 fluture. 
2:11,0 la 200 fluture, D. Stănctu- 
lescu — 1 :57,48 la 200 liber, pre
cum șl ștafetele (f) de 4X100 11-

La Brăila a avut loo. în bazin 
de 25 metri, tradiționala tntn- 
nlre Internațională de Juniori 
România — Bulgaria la înot. Se
lecționata noastră, deși lipsită 
de aportul cîtorva tineri sportivi 
de ridicată valoare, s-a impus 
In final cu un punctaj de 210—172. 
La fete, au cîștigat înotătoarele 
românce, cu 130—61. tn timp ce 
oaspeții au terminat învingători 
la băieți, cu 111—80

Intre rezultatele Înregistrate, se 
desprind cele ale Luminiței Do- 
brescu, ctștigătoare a cinci probe 
— 26,0 la 50 liber 55.60 la 100 
liber. 2:01.58 la 200 liber 4:19.40

cinci curse și-a adju- 
Andreea Sighiarto — 
100 spate. 2:13,90 la 
reo. junioare, 2:19,56

bras, 
jun., 
bras, 
jun..

C.E. DE HOCHEI - JUNIORI [grapa Bl

ber — 3:54,34, rec. Jun. (In pri
mul schimb. Livia Copariu 56,35 
reo. cat. 14 ani). 4X200 liber — 
8:23,21 rec. sen. și Jun., 4X100 
mixt — 4:23,33. reo. jun.

Sportivii din Bulgaria au ob
ținut o serie de victorii tn probe 
de băieți : Mihail Savov — 59.12 
la 100 spate, 2:09,93 Ia 200 spate, 
2:10,36 la 200 mixt, 4:36,30 la 400 
mixt, Borian Borisov 
50 liber, . ................... ...
miler 
liber, 
fetele 
4X200 liber — 7:56,30, 4X100 mixt 
— 4:00,67. De notat că în aceste 
curse ștafetele noastre au corec
tat recorduri de Junior! — 3:43.24 
la 4X100, 7:57,73 la 4X200 liber, 
4:01,47 la 4X100 mixt.

24,70 la
54,40 la 100 liber. Di-

Petrov — 4:05,10 la 400
16:16,64 la 1 500 liber, șta- 
de 4X100 liber — 3:37,96,

GIMNAȘTI PE PODIUM LA RIGA
La înapoierea acasă a gim

nastelor și gimnaștiior noștri 
care au evoluat în cadrul tur
neelor Internaționale de 
Moscova și Riga am aflat 
satisfacție că și sportivii 
mâni au urcat pe podium 
Riga. Astfel, în finalele pe 
parate Levente Molnar s-a 
tuat pe locul I Ia inele, 
Nicolae Bejenaru a ocupat 
cui II la bară fixă și locul 
III la paralele.

(Urmare din pag 1)

jblșnuita capacitate de Joc. 
Adăugind și numărul mare de 
șuturi care au ocolit poarta 
adversarilor dar și forța bu
nă arătată de portarul Asenov 
— întregim explicațiile a- 
cestei înfrîngeri. Spiridon (ser
vit de Voican) deschide scorul 
în min. 22, Potap și Voican ra
tează mărirea avantajului, dar 
Eftimov se arată mal hotârît, 
trece pe lîngă D Popovici și 
egalează (min. 26). Nu trece 
decît uo minai și oaspeții iau 
conducerea prin Sto-cikov. care 
profită de o neatenție a apă
rării, tntr un nomeni elod 
România se afla în inferiori
tate numerică. în min. 31 Ef
timov profită de superficialita
tea lui Voican și tabela atâ 
3—1 pentru Bulgaria. Va fi
3— 2 în min 38 (autorul golu
lui : Z. Nagy), dar în ciuda 
încurajărilor publicului, echipa 
noastră nu se regăsește și 
Simeonov imin. 44) profită de 
o nouă greșeală a lui Voican :
4— 2. Rezultatul nu va mai ti 
modificat în pofida eforturilor 
jucătorilor noștri, care au șutat 
mult, dar fără precizie. De re
marcat că echipa României a 
avut de-a lungul meciului de 
•u«ă ori superioritate numeri 
că (5—4) și nu a marcat ni
ciodată ! Au arbitrat 
bine : Olsson (Suedia) 
szek (Polonia) 
(Suedia). Minute 
rc: România 14

IUGOSLAVIA
7—2 (0—0, 2—1.
a demarat anevoie, cu acțiuni 
confuze la ambele porți. și nu 
lăsa să se întrevadă cîștigă- 
torul. Am putea spune chiar că 
tocmai austriecii păreau mai 
periculoși în atac. în repriza a 
doua, situația este... staționară 
pînă în min. 28. cînd Kozici 
(I) înscrie primul gol. Cel de-al 
doilea cade peste 5 minute, 
marcat de Trup 
trei minute mai 
cheze Kontreci 
portari. Puls 
mai ales, se 
tate rînduri. 
meciului ne ____ _ ____ __
iugoslavă care nune în acțiune 
o tactică subtilă, bazată pe jo
cul lui Kontreci. care mai în
scrie de trei ori. și Kozici, 
care marchează încă două go
luri. De la austrieci. Ressmann 
teușește al doilea punct al e- 
chipei sale. Iugoslavii au zbur
dat pe gheată în această pe
rioadă. în timp ce austriecii au 
slăbit fizic și. cum se întîmplă 
în asemenea cazuri. nervos, 
încheind partida cu o regre
tabilă busculadă.

A arbitrat bine Kluge (R.D. 
Germană) — la centru, asistat 
de Munoza (Spania) și Teyfa- 
lussy (Ungaria).

Minute 
goslavia

italia ______ _____
NIE 8—1 (2—1. 3—0. 3—0). Ita
lienii nu au mai început în 
viteză, ca ? ____ _
nia, așteptînd parcă să le vină 
victoria de la sine. Nici echipa

ni- 
foarte 
- Mi- 

Gustavssoo 
de penaliza- 
Bulgaria 26. 

— AUSTRIA 
5—1). Partida

(A), pentru ca 
tîrziu sâ mar
di. Cei doi 
și Simsîci (I)(A) .

remarcă în repe- 
Ultima parte a 

arată o formație

de penalizare : Tu-
- 37. Austria — 39.
- MAREA BRITA-

în oarfida cu Româ-

la 
cu 

ro
la 
a- 
si- 
iar 
lo-

• La New Orleans. intr-o 
cursă pe șosea, oe . distanta de 
10 km primul s-a clasat irlan
dezul John Treacy în ' 27:59, 
respectiv americanca Teresa 
Orndruff — 31:55.

• Cursa de 5 km marș de 
la Sydney a fost cîștigată de 
australianca Kerry Saxby cu 
21:16, rezultat care constituie 
un nou record mondial <v.r. 
era de 21:26.5 si aparținea lui 
Guan Ping — R.P. Chineză).
• La Hampstead (Anglia), 

pe 10 km, americanul John 
Gregorek a fost cronometrat 
In 28:00. AI doilea mexicanul 
Barrios — 28:16.

Ai învins, continuă ! Ai pierdut, continuă!

Marii Britanii nu a jucat greoi, 
ca pînă acum, cl a fost activă 
pe gheață, mal ales în prima 
repriză. Dar mijloacele ei teh
nice nu au ajutat-o să reali
zeze prea mult. în fata evi
denței. italienii au ieșit la a- 
tac 
învins la un scor confortabil, 
poate ceva mai mic decît s-a 
crezut.

Au marcat : Merzario 2, 
Brugnoli 2, MencghcUi, Bertoi- 
to, Fusoni și Segafreto — cîte 
1 pentru Italia, respectiv Phil
lips.

A arbitrat corect: Haesaerts
— la centru, ajutat de Wilsens 
(ambii din Belgia) și Trandafir 
(România).

Minute de penalizare : Italia
— 16. Marea Britanie — 26.

DANEMARCA — FRANȚA 
8—3 (3—2, 2—0. 3—1). Forma
ția franceză s-a calificat pen
tru turneul final pe... linia de 
sosire, înscriind în ultimul mi
nut de joc. prin B. Margerite. 
un gol deosebit de important. 
Ce s-a întîmplat pînă atunci? 
Francezii au deschis scorul 
prin Ba taillie. min. 3, și au 
fost egalați 4 minute mai tîr
ziu, prin energicul Tauson. In 
minutul următor francezii iau 
din nou conducerea, prin Zar- 
ka, dar de aci încolo ei nu 
mai pot face față ritmului 
Impus de formația daneză, mal 
matură în joc, alcătuită din 
hocheiști-atleți și scorul devine 
8—2 în favoarea acestora, prin 
golurile marcate de Andersen 
(min. 6). Nielsen (min. 17 și 
31, ultimul — șut de penali
tate), Sorensen (min. 40 și 43). 
Kjogs (min. 48) și din nou 
Tauson (min. 53). In plină do
minare, danezii au cerut timp 
de odihnă ! Dar cei care vor 
profita vor fi... francezii. în
scriind golul calificării în tur
neul final.

Au arbitrat bine : Juanin 
(Spania) — la centru, asistat 
de Both și Gubernu (România).

Minute de nenalizare : Dane
marca — 8. Franța — 4.

PE «BEATĂ Șl PE ZĂPADA

și pină Ia urmă au

CANAZE1. Grupa B a C.M. de 
hochei a luat sfîrșlt cu meciu
rile Olanda — R. P. Chineză 7—2 
(3—0, 4—0, 0—2), Austria — R.D.G. 
7—3 (5—2, I—1, 1—0), Polonia — 
Italia 4—2 (1—0, 3—0, 0—2). Cla
sament final : 1. Polonia 12 p 
(promovează în gr. A). 2. Nor
vegia II p. 3. Austria 10 p..., 7. 
Olanda 3 p, 8. R. P. Chineză 0 
p (retrogradează în gr. C).

PRAGA. Al doilea mec! amical 
de hochei dintre echipele Ceho
slovaciei șl Finlandei s-a încheiat 
nedecis : 2—2 (2—1, 0—0, 0—1).

belgrad. Schiorul Iugoslav 
Robert Zan a terminat Învingător 
ta proba de slalom desfășurată la 
Pohoroje, fiind Înregistrat în cele 
două manșe cu timpul de 1:45,52. 
L-au urmat compatriotul său Kle- 
ment Bergant — 1:45,57 și ceho
slovacul Petar Jurko — 1:46.22.

OSLO. Proba feminină de sla
lom special desfășurată pe pîrtia 
de la Narvik a revenit senioarei 
franceze Dorota Magore, crono
metrată tn cele două manșe cu 
timpul de 1 :32,44. Pe locul secund 
s-a clasat elvețiană Christine von 
Grunlngen — 1 :32,68.

REINTRAREA UNUI CAMPION
Cine n-a auzit, tn lumea motoarelor cu mal mulți sau mai pu- 

fini cai putere, de Johnny Cecotto ? Multiplu campion mondial de i[ 
motoclclism, unul din „monștrii sacri" ai alergărilor pe două roți '■ 
(116 victorii !), venezueleanul a fost atras, ca și alții, de mirajul 
automobilismului, schimblnd ghidonu’ cu volanul. I s-a intim- 
plat însă să intre In noul (pentru el) spo’-t pe poarta nenorocu- 'i 
Iui: în iulie 1984, a suferit pe circuitul de la Brands Hatch, de ,1 
formula 1, un teribil accident. Transportat de urgență la spital, i[ 
Cecotto a rămas imobilizai cîteva luni, cu grave leziuni la ambele 
picioare, scăp'md totuși, ca prin minune, de amputare I Dată ,> 
fiind duritatea prognosticului medical, fracturi multiple, „impo- ij 
slbll de recuperat in totalitate", s-a socotit cu îndreptățire că, la 
5 iulie 1984, Johnny Cecotto și-a luat rămas bun de la sport sau, 'i 
in orice caz, de la performanți. >[

Așa a socotit toată lumea, mai puțin cel tn cauză I Surprinzi- i, 
tor, fostul component al echipei „Toleman", coechipier (de scur- / 
tă durată) cu Ayrton Senna, a reapărut deunăzi pe circuite, i[ 
anunțîndu-șl participarea, pentru această primăvară, in C.E. IO 
competiție evident nu atit de pretențioasă ca Marele Premiu de ,i 
F 1, dar oricum una serioasă șl, încă mat mult, de regularitate, i| 
împlinind (intre altele) o perfectă stare de sănătate. Nedumeririi 
ziariștilor, fostul campion i-a răspuns după cum urmează : „știu 'i 
ci nu slnt recuperat integral șl ci glezna mea dreaptă (n.n. in- ,[ 
dispensabilă manevrelor, mai ales la 150 hm la oră !) e încă tea- 
părți, dar nu mi-e teamă. Grație alergărilor, sportului tn general, 
singurul care m-a ajutat sâ evit infirmitatea, îmi voi recăpăta, , J 
sper, întreaga mobilitate. Am trăit, recunosc, momente groaznice, 
dar le-am depășit datorită lecțiilor oferite de sport, valorilor lui ,i 
fără egal care se numesc perseverență, îndîrjire, încredere în j 
sine, cutezanță. Fără ele aș fi fost probabil un tnfrlnt, obligat să 
umblu în ctrje sau, tn cea mal fericită situație, tn baston". ,i

Parcurgând cariera fostului campion. înclinăm sâ credem că, J 
dintre toate izbînzile sale, cea mal prețioasă este aceasta din ij 
urmă, reintrarea, pe care Cecotto a obținut-o tn afara pistelor de 'i 
concurs. Nota bene asudlnd din răsputeri șl sperlnd l '

MIINE, PRIMA MANȘA A SEMIFINALELOR 
iN CUPELE EUROPENEiN CUPELE

Miercurl seara va avea loc pri
ma manșă a semifinalelor cupe
lor europene. Toate meciurile se 
anunță extrem de echilibrate.

tn „C.C.E.", capul de afiș este, 
desigur. jocul de la Milnchen. 
dintre Bayern și Real Madrid, 
ambele lidere în campionatele ță
rilor respective.

tn cealaltă confruntare, F.C. 
Porto va avea o misiune dificilă 
— chiar pe teren propriu — in 
fața puternicei formații Dinamo 
Kiev.

tn CUPA CUPELOR, alte două 
partide interesante : Real Zarago
za — Ajax Amsterdam șl Bor
deaux — Lokomotive Leipzig.

tn fine, ta CUPA U.E.F.A. vom 
vedea cum se va descurca F.C. 
Tirol Innsbruck, în deplasare, cu 
I.F.K. Giiteborg șl Borussia MSn-

chengladbach îa Dundee, cu for
mația locală United.

ARSENAL A CÎȘTIGAT
Disputată pe Wembley, finala 

Cupe! Ligii engleze a programat 
o partidă de mare atracție. F.C. 
Liverpool — Arsenal. Aceasta din 
urmă a avut tn ultimul timp o 
comportare slabă in campionat. 
Șl totuși, Arsenal a cîștigat cu 
2—1 (1—1) Liverpool a luat con
ducerea prin golul marcat de Ian 
Rush (min. 30). după care Nicho
las (min. 36) a egalat. Golul victo
riei a fost înscris în urma unul 
autogol marcat de Whelen (min. 
83). care a deviat în poartă șutul 
Iul Nicholas i Astfel. Arsenal cu
cerește Cupa Ligii pentru prima

Ovidiu lOANITOAIA !;

Fotbal
l-meridiane

CUPA LIGII ENGLEZE
oară. 
meci 
torl.

în lunga el carieră î La 
au asistat 96 000 de specta-

CAMPIONATE

• scurt 9 pe scurt 9 pe scurt 9 pe SCURT 9 PE SCURT 9
AUTOMOBILISM 0 Particl- 

panțil la .Marele premiu" al 
Braziliei — Concursul inaugural 
al Campionatului Mondial rezer
vat plloților de formula L pro
gramat la 12 aprilie — au efec
tuat uo nou antrenament pe cir
cuitul de la Jacarepagua. Cel 
mai bun timp l-a realizat Italia
nul Teo Fabi (,,Ford“), care a a- 
coperlt un tur de circuit (5,031 
km) tn l :28,08.

CICLISM 0 cea de-a 71-a ediție 
a Turului Flandrei a fost cîștiga- 
tă de rutierul belgian Claude 
Crlqueiellon. cronometrat pe 274 
km tn 7.15:30 (medie orară 37,350 
km). Pe locul doi la 1 min. a sosit 
irlandezul Sean Kelly.

HANDBAL 0 Disputată la Sa- 
bac (Iugoslavia), partida-tur din 
cadrul semifinalelor ..Cupei Cam
pionilor Europeni" dintre forma
țiile Metaloplastica șl Qybrzeze 
Gdansk (Polonia) s-a încheiat cu 
o surprinzătoare victorie a hand-

baliștilor polonezi cu scorul de 
33—26 (14—10).

ÎNOT O Sportiva din R.P. Chi
neză, Xia Fujie, a stabilit la Bei
jing un nou record al Asiei. în 
proba de 100 m liber, cu timpul 
de 56,69 Recordul anterior era de 
57,14 și aparținea sportivei japo
neze Kaorl Yanase 0 tn cadrul 
concursului de la Shizuoka (Ja
ponia) proba feminină de 400 m 
liber a fost cîștigată de Yan Ming 
(R.P, Chineză) în 4:11,29. iar în 
cursa masculină de 100 m liber, 
victoria a revenit _____
Katsunori Fujiwara, cronometrat 
tn 50,78. Competiția s-a desfășurat 
in bazin de 25 m.

PATINAJ ARTISTIC 0 Proba 
feminină din cadrul „Concursu
lui Prietenia" competiție ce se 
desfășoară Ia Varșovia, s-a ■ în
cheiat cu victoria sportivei Tania 
Krenke (R.D. Germană), urmată 
de Kim Song Suk (R.P.D. Coreea
nă) și Iulia Kuzmina (U.R.S.S.).

japonezului

RUGBY 0 In Campionatul Eu
ropean (grupa B),la Casablanca, 
echipa Marocului a învins Cu sco
rul de 7—0 (4—0) selecționata R.F. 
Germania.

ȘAH • Turneul de la Sarajevo 
a fost cîștigat de marele maestru 
Iugoslav Predrag Nikolicl — cu
8.5 p din 11 posibile. urmat de 
sovieticii Polugaevski șl vaganian
— cu cite 7 p, englezul Miles —
6.5 p americanul Seirawan — 6 
p etc. tn ultima rundă Nikolicl 
l-a învins pe Sokolov, Polugaevski 
pe Drasko. Iar Vaganian a remi
zat cu Seirawan.

TIR 0 tn concursul de la Ciu
dad de Mexico, sportivul sovietic 
Boris Kokorev a terminat învin
gător tn proba de pistol liber, cu 
649 p. Pe locul doi s-a clasat co
echipierul său Serghel Pizhlanov
— 647 p Iar locul trei a fost ocu
pat de suedezul Ragnar Skanaker
— 646 p

FRANȚA (et. 30). Monaco — 
Nice 1—0, Toulouse — Nantes 1—0, 
Laval — Toulon 3—2, Auxerre — 
Lille 1—0, Brest — R.C. Paris 2—0, 
St. Etienne — Metz 0—0, Nancy — 
Le Havre 0—0. Paris S.G. — Bor
deaux 0—0. Lens — Rennes 2—1, 
Marseille — Sochaux 4—0. Pe pri
mele locuri : Marseille 44 p. Bor
deaux 43 p, Toulouse 38 p.

PORTUGALIA (et. 24). Două re
zultate mal importante : Sporting 
— F.C. Porto 2—0, Rio Ave — 
Benfica 0—2. Pe primele locuri i 
Benfica 41 p F.C. Porto “ 
Guimaraes 33 p.

SPANIA (et. 34). Cîteva 
tate : Espanol — Real
drld 0—0. Las Palmas — 
Bilbao 2—1, Zaragoza — Sabadell
2— 1, Atletico Madrid — F.C. Bar
celona 0—4 1 Pe primele locuri : 
Real Madrid 50 p. F.C. Barcelona 
49 p. Espanol 43 p.

R.F. GERMANIA - - —
yern Milnchen —
3— 0 Homburg — 
Bayer Uerdingen — 
seldorf 4—1. V.f.B. 
Borussia Dortmund 
Weiss — Schalke 
Bochum — Werder 
Frankfurt pe Main 
Monchengladbach 
Leverkusen 
primul loc se află, în continuare. 
Bayem Miinchen cu 34 p. urmată 
de Hamburg — 31 p șl V.f.B. 
Stuttgart — 27 p (din 22 1.).

0 tn preliminariile olimpice, la 
Singapore, selecționata țării gaz
dă a învins cu 2—0 (0—6) forma
ția Indoneziei.

36 p.

rezul- 
Ma-

(et. 23). Ba-
Kaiserslautern 

F.C. Koln 1—3, 
Fortuna DUs- 
Stuttgart — 

3—0 Blau 
0—0. V.f.L. 

Bremen 1—1, 
— Borussia 

4—0 !, Bayer 
Hamburg 0—1. Pe
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