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START LANSAT, START PROMIȚĂTOR AL ÎNOTĂTOARELOR 
PE PRIMELE „LUNGIMI" ALE ANULUI OLIMPIC

• 38 de victorii pe trei continente, în 9 concursuri • 
Doua românce, Tamara Costache și Livia Copariu — 
cele mai bune performanțe mondiale ale sezonului la

50 și 100
Faptele s-au adunat, de bu

nă seamă, numeroase, din 
moment ce itinerarul a fost 
unul intercontinental, început 
in America, continuat in Aus
tralia și încheiat în Europa. 
Iar la Orlando, Perth, Adelai
de sau Canberra, la Cannes, 
Hamburg, Paris, Berlin sau 
Bonn, ele, înotătoarele noas
tre, au întîlnit mai toată floa
rea notației lumii, drept care 
bilanful în sine are suficientă 
relevanță. Așadar, socotind 
după cele 9 (nouă .') con-

Izbînzile așteptate, surprizele
Nu-i greu de imaginat zar

va creată la Orlando în jurul 
mult doritei revanșe a ameri
cancei care a fost cea mai ra
pidă înotătoare. Dar pentru 
Dara Torres avantajul terenu
lui propriu a rămas doar supor
tul moral ce i-a permis o sosire 
la fotografie. De învins a în
vins Tamara Costache. Ace-

Hi liber
cursuri, ajungem la o cifră, 89, 
ce reprezintă totalul prezente
lor românești pe podiumurile 
de pe trei continente. Dintre 
ele, 38 formează un, să recu~ 
noaștem, cuprinzător buchet 
de victorii, nu puține semni
ficative, chiar răsunătoare, pe 
seama cărora s-a scris și s-a 
vorbit mult, ca să nu mai 
spunem de aplauzele venite 
din atîtea tribune pline. A în
ceput bine anul olimpic, cel 
puțin pe ansamblu ? A înce
put, nu-i vorbă !

și... topurile internaționale
eași care s-a impus în alte 
șapte rînduri în circuitul in
ternational, inclusiv in fata 
fostei recordmane europene 
Kristin Otto, demonstrînd lim
pede că domină pe mai de
parte proba lungimii de bazin 
olimpic. A apărut, e drept, o 
„sincopă" intr-un lung lanf 
de victorii și românca a fost

Gheorghița Oprea (Rapid) înscrie unul din cele patru goluri ale 
sale In meciul cu Hidrotehnica Foto: Eduard ENEA

Ieri au avut loc partidele din cadrul etapei a XIII-a a campio
natelor Diviziei A la handbal feminin șl masculin.

Rapidistele și-au onorat revenirea in sala proprie cu o prețioasa 
victorie in fața formației Hidrotehnica Constanța, dinamoviștii 
bucuțcșteni s-au impus greu în fața colegilor din Brașov, iar 
handbaliștil de la Politehnica Timișoara au realizat un scor puțin 
obișnuit (Amănunte în pag. 2—3).

ECHIPELE NOASTRE
in C. C. E.

TUSEM ESSEN -
STEAUA 16-11

ESSEN, 21 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 
prezența a 6 500 de spectatori, 
în sala Grugahalle din locali
tate s-a disputat partida-tur 
din cadrul sferturilor de finală 
ale Cupei Campionilor Euro
peni la handbal masculin din
tre formațiile Tuscm Essen si 
Steaua București. Partida s-a 
încheiat cu rezultatul de 16—11 
(10—5) în favoarea echipei 
gazdă.

Lipsită de doi dintre oamenii 
de bază — conducătorul de joc 
Adrian Ghimeș și Cezar Dră- 
găniță (accidentați) — Steaua 
n-a reușit să-și facă jocul o- 
bișnuit, în special în atac, 
exact punctul ei forte. La a- 
ceasta au contribuit și impro
vizațiile la care au fost ne-

Mihail VESA

(Continuare in pag a 4-a)

ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
Ieri, la Essen, Copenhaga ți Vilnius, cele trei formații de hand

bal românești prezente in sferturile de finală ale cupelor eu
ropene au susținut partidele-tur. Ele au pierdut la aceeași dife
rență de scor — 5 puncte — și păstrează, după cum apreciază 
redactorii noștri, de la fața locului, șanse de calificare in faza 
următoare, beneficiind de avantaj'ul terenului propriu in me- 
ciurile-retur.

In Cupa I.H.F.

HELLERUP I. K. -
H. C. MINAUR 25-20

COPENHAGA, 21 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). în sala „Kildeskovslial- 
len“, din capitala Danemarcei, 
s-a disputat prima manșă din 
sferturile de finală ale Cupei
I. H.F. dintre formațiile mas
culine Hellerup Idrot Klub 
Copenhaga și Handbal Club 
Minaur Baia Mare. De la în
ceput trebuie să arătăm că 
handbaliștii români au trecut 
pe lingă victorie, dar ratările 
incredibile și anumite negli
jențe în unele momente ale

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

învinsă, întiia oară în doi ani, 
de o sportivă din R.D.G. Nu
mai că, nota bene I, Tamara 
s-a aflat la Berlin (asemenea 
colegelor sale, desigur) la cel 
de al optulea concurs, după 
ce a tot schimbat fuse orare 
și a coborît de la altitudine. 
Dar amănuntul cel mai impor
tant rămîne legat de crono
metru: românca e în fruntea 
topului începutului de an la 
50 m liber, cu rezultatul de 
la Canberra, 25,71, Katrin 
Meissner avînd patru sutimi 
în plus. Așa cum „suta" o pre
zintă în frunte — plăcută sur
priză ! — pe mai tinăra Livia

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2—3)

In meci amical de fotbal

MILAN - STEAUA 1-1
ROMA, 21 (Agerpres). La Mi

lano s-a disputat duminică me
ciul amical de fotbal dintre for
mația A. C. Milan, în prezent pe 
locul secund în campionatul ita
lian, șl Steaua București. Par
tida s-a încheiat cu un’ rezultat 
de egalitate : 1—1 (0—1). Fotba
liștii români au deschis scorul 
în minutul 13 prin Hagi, gazdele 
egalînd în min. 63, cînd Gullit a 
transformat o lovitură de la 
11 m.

Steaua București a evoluat în 
următoarea alcătuire: Stîngaclu 
— lovan, Bumbescu, Belodedici, 
Ungureanu — Stoica, Majaru, RO- 
tariu (min. 86, Gh. Popescu), 
Hagi — Lăcătuș (min. 76 Bălan), 
Pițurcă.

DOAR TREI VICTORII ÎN DEPLASARE LA VOLEI
In cadrul etapei a 14-a a campionatelor Diviziei A de volei 

s-au disputat, ieri, 10 din cele 12 partide (două fiind aminate : 
Relonul Săvinești — C.S.M.U. Suceava la masculin și Farul Con
stanța — Universitatea C.F.R. Craiova la feminin). Dintre rezul
tatele înregistrate, de subliniat victoriile obținute în deplasare 
de echipele feminine bucureștene Dinamo și Flacăra Roșie (la 
Sm- . Craiova) si de cea masculină Viitorul-Dinamo
Bacau la Tg. Mureș, băcăuanii urcind astfel pe locul 3, ca ur
mare a înfrîngerii suferite la Brașov de Elcond-Dinamo Zalău. 
Iată amănunte de la cele 10 meciuri :

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — EX
PLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 
BAIA MARE 3—0 (3, 5, 7). 
Lidera clasamentului a făcut 
din nou un joc bun, remar- 
etndu-se prin atacuri viguroa

EGLE VILNIUS - 
RULMENTUL 20-15
VILNIUS, 21 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Meciul disputat in Sala Spor
turilor din localitate de forma
țiile feminine Egle Vilnius și 
Rulmentul Brașov, scor 20—15 
(10—5), contînd pentru sfertu
rile de finală ale Cupei I.H.F., 
a purtat amprenta caracteristi
că acestei competiții, ca șl a 
fazei în care s-a ajuns. Adică 
s-a jucat îndîrjit pentru rezul
tat, pe alocuri aspru, gazdele 
căutînd să obțină un avantaj 
cit mal substanțial in vederea

Emanuel "ANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Diviziile A de baschet

CAMPIOANA FEMININĂ VA II DECISĂ 
LA TURNEUL DL LA SATU MARE

In derbyul de la Cluj-Napoca. ,,li‘‘ - Voința 81-66 și 85 78
După desfășurarea etapei a 

XX-a a Campionatului Națio
nal de baschet feminin au fost 
stabilite următoarele grupe 
valorice finale — 1—4: Uni
versitatea Cluj-Napoca, Voința 
București, Chimistul Rm. Vîl- 
cea. Olimpia București: 5-^-8: 
Rapid București, Politehnica 
București, Voința 
Brașov și Mobila 
Satu Mare ; 9—12: 
Comerțul Tg. Mu
reș, Metalul Salon- 
ta, Politehnica Ti
mișoara și C.S.U. 
Ploiești.

Iată unele amă
nunte de la în- 
tîlnirile etapei a 
XX-a, care au 
avut loc sîmbătă 
și duminică.

GRUPA 1-6

UNIV. C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ- 
NAPOCA — VO
INȚA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI 2—0: 
81—66 (40—30) și
85—78 (46—47). Con
form tradiției, Sa
la Sporturilor din 
orașul de pe So
meș s-a dovedit 
neîncăpătoare pen
tru numărul mare 
de spectatori do
ritori să vadă a- 
cest derby al cam
pionatului. Sîm
bătă, clujencele
șl-au adjudecat
victoria Intr-o ma
nieră destul de clară, datorită a- 
părării agresive (în anumite pe
rioade a fost aplicat cu succes 
și presingul) și plusului de 
eficacitate. Gazdele au condus 
permanent, dar baschetbalistele 
de la Voința au redus uneori 
din handicap. în final studen
tele s-au aflat în plin elan, 
datorită pregătirii fizice evi
dent mai bune.

Mult mai disputată a fost 
partida de duminică, în care 
evoluția scorului i-a sporit a- 
tractivitatea, marcată tot 

se și prin blocaje prompte și 
eficiente. Deși au irosit des
tule servicii, dinamoviștii au 
dominat autoritar, utilizînd for
mația : Căta-Chițiga (Georges
cu), Vrîncuț (Drăgușin), Rotar, 
Pop (Mader), Dalacu, Rădules- 
cu. Echipa oaspete, care altă
dată dădea emoții fruntașelor, 
s-a prezentat la un nivel teh

Atacă pe centru dinamovistul Rotar, blocajul băimărean neputind 
respinge balonul... Foto: Eduard ENEA

nico-tactic modest și neîncre
zătoare în șansele ei, aceasta 
explicîndu-se în parte și prin 
remanierile efectuate în ultimul 
timp în sextetul de bază. To
tuși, greșelile „în lanț" la exe
cutarea serviciului sau în apă
rare, precum șl nesincronizări- 
le dintre ridicător și trăgători 
în faza ofensivă indică o pre
gătire deficitară. Corect arbi
trajul : I. Alexandru — R. Far- 
mus la un meci ușor. (A. B.)

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—0 (4, 4, 3). 

timpul de importanța mizei. 
Ambele echipe au luptat cu 
multă ambiție, au imprimat un 
tempou de joc îndrăcit, s-au 
apărat cu multă tenacitate. Ca 
urmare, s-au dictat multe gre
șeli personale, care au deter
minat ca în final rezultatul să 
fie stabilit în mare măsură de

Valentin Pogonaru (ICED) a fost unul din
tre cei mai buni baschetbaliști în meciul 
cu Dinamo Oradea. Iată-l înscriind încă un 
coș pentru echipa saFoto: Aurel D. NEAGU

valoarea rezervelor. S-au în
registrat și multe greșeli de 
tehnică, multe ratări, toate 
puse pe seama tensiunii ner
voase, dar meciul a fost, în 
general, plăcut. Au înscris : 
Dragoș 19+22, Kiss 13+31, 
Eniedy 18+9, Vereș 3+1, Cos- 
tanașiu 10+4, Vigh 6+0, Morar 
5+4, Manasses 7+14 pentru 
învingătoare, respectiv Borș

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

O partidă, așa cum era de aș
teptat la discreția campioanei, 
care a obținut victoria fără nici 
o dificultate. Studenții timișo
reni alcătuiesc la ora actuală 
o formație mult prea „crudă" 
pentru Divizia A. în aceste con
diții, cam tot ce au atacat bucu- 
reștenii a fost punct, ce au în
cercat timișorenii s-a izbit de 
blocajul prompt al gazdelor. 
Steaua, după cite ne-am dat 
seama — în formația lonescu, 
Constantin, Pentelescu, Spinu 
(Pițigoi), Dascăiu, Șoica —. a 
încercat în cursul jocului cîte- 
va scheme noi, avîndu-i în ver
vă pe Spinu și Pentelescu. De 
la „Poli", doar Orelt a mai 
arătat cite ceva. Este de re

ținut insă că în această echipă 
evoluau la un moment dat pa
tru jucători sub 20 de ani. Au 
arbitrat bine un meci simplu : 
M. Hanganu — G. Opaiț. (M. 
FERRARINI).

TRACTORUL BRAȘOV — 
ELCOND DINAMO ZALAU 
3—1 (—6, 5, 7, 10). N-a fost nici 
o surpriză aici, la Brașov. în 
principal fiindcă — se pare — 
sălăjenii sînt „lei" doar acasă...

(Continuare in pag. 2-3)



In Divizia A la handbal (feminin și masculin) 

SnraiFwREIII - ÎNVINGĂTORI LA SCOR
în cea de a XlII-a etapă a 

campionatelor Diviziei A Ia 
handbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate:

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI - HI
DROTEHNICA CONSTANTA 
22—19 (13—9). După 11 etape, 
handbalistele de la Rapid nu 
au mai luat calea Buzăului ca 
să joace... acasă, ci au reve
nit în sala proprie, de astă 
dată cu o organizare atentă 
și suporteri adevărați. Partida, 
deosebit de disputată, a avut 
multe momente interesante, 
dar și (mai multe) faze de 
joc dezordonat. fără orizont, 
cu greșeli elementare de am
bele părți. Au cîștigat bucu- 
reștenoele pentru că s-au re
găsit mai repede, au avut o 
bună pregătire fizică (numai 
în min. 30 au dat 3 goluri) și 
au evoluat cu ambiție. Apă
rarea lor agresivă a stăvilit 
numeroase atacuri circulația 
balonului și a jucătoarelor a 
fost mai activă. Handbalistele 
de la Hidrotehnica au început 
bine, dar s-au pripit în atac, 
au pierdut mingi utile (mai 
ales pe contraatac), iar antre
norul Lucian Rîșniță. în loc 
să le calmeze, le-a enervat. 
De altfel el a fost trimis în 
tribună, după un avertisment, 
astfel că elevele sale și-au 
putut vedea... liniștite de joc. 
Scorul a fost strins inițial 
(3—3 în min. 8). egalitatea e-a 
mai repetat în minutele 18 
(6—6). 19 (7—7) și 25 (8—8). 
în finalul primei reprize des- 
prinzîndu-se clar Rapidul. Au 
marcat: Dobre 7 (5 de la 7 m) 
Ivan 5. Oprea 4. Stanțîu 2. 
Doioîu, Lefter, Oancea și Ignat 
(7 m) — cîte unu] pentru Ra
pid. respectiv Cămuî 9 (6 de 
la 7 m). Mătrăgună 5. Mihăi- 
lescu 2. Motoșca, Pîrîianu și 
Carapetru — Cîte unul. Au 
arbitrat cu greșeli Tr. Apos
tol și R. Mahler din Brasov.

Mircea COSTEA

TEROM IASI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 32—20 
(15—7). Victorie categorică a 
gazdelor, în fața unei echipe 
ambițioase, dar care nu a re
zistat decît o repriză. leșen- 
cele au jucat spectaculos, mai 
ales în atac. Marcatoare: Coz- 
ma 11. Duca și Covaliuc — 
cîte 5. Cheîaru 4, Haidău 3,

ÎNTRECERILE
(Urmare din pag 1)

15+13, Ștefan 10+21, Caloîanu 
9+9, Angheluș 0+4, Urogdi 
17 + 10, Jugănaru 1+5, Filip 
5-|-8, Ciocan 9+8. Arbitrii G. 
Dutka și R. Stănciuîescu au 
avut o misiune foarte dificilă, 
de care s-au achitat bine.

POLITEHNICA MINE ENER
GIE C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI — 
OLIMPIA’ BUCUREȘTI 1—1: 
57—61 (34—27) șl 72—64 (38—25). 
în jocul de sîmbătă studentele 
au jucat bine pînă în min. 37, 
cînd scorul era 57—57. în fi
nal, datorită evoluției foarte 
bune a Marianei Bădinîci, O- 
limpia a reușit să cîștige un 
meci ce părea la un moment 
dat ca și pierdut. Duminică 
am asistat din nou la o par
tidă echilibrată, dar de data 
aceasta elevele lui C. Dinescu 
nu au mai cedat, așa cum au 
făcut-o în multe ocazii simi
lare. reușind să cîștige. Au 
marcat: Ro.șîanu 5+12, Zidaru 
10+0, Pandrca 20+5, Făgără- 
șanu 2+6, Dăian 4+16, Laszlo 
14+25, Hora 2+6, Postelnicu 
0+2, respectiv Cristea 15+31, 
Stîngă 6+0, Gavriliuc 0+9, 
Bîră 1 + 0, G. Szoke 0+4, Mari- 
nache 6+2, Bădinîci 21+4, Stoi- 
chiță 11 + 8, Sipos 11+0, Țintea 
0+4, E. Sz6ke 0+2. Arbitri : 
O. Vestinian — B. Bădilă și 
N. Ionescu — N. Sdrulă.

Ni coleta ALDEA

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VÎL- 
CEA — RAPID C.S.Ș. 5 BUCU
REȘTI 2—0: 101—78 (43—41) si 
«5—81 (35—46). Dublă victorie, 
dar cu mari emoții In cea de 
a doua partidă. Coșgetere : 
Petre 8+32, Nițuîescu 17 +18, 
respectiv Popa 8 + 28, Lefter 
13+20. (D. ROȘIANU —
eoreso.).

GRUPA 7-12
VOINȚA BRASOV — POLI

TEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOARA 
2—0- 78—71 (37—39) si’ 75—61 
(42—35).

Anton și Alexescu — cîte 2, 
pentru gazde, respectiv Preo- 
țescu 7 Grigoraș 5. Mincu 3. 
Hăvîrneanu 2 yNuțu, Panait și 
Arvatu — cîte unul. Au ar
bitrat M. Fleșeriu și B. Aman- 
cea din Piatra Neamț (M. 
MACOVEI, coresp.)

OTELUL GALATI — CHI
MISTUL RM. VÎLCEA 15—19 
(8—10). Succes meritat al vîl- 
cencelor care și-au demon
strat superioritatea pe toate 
planurile. Tînăra echipă gălă- 
țeană a făcut tot ce a putut 
pentru a tine pasul cu va
loroasele lor adversare, dar — 
marcate • de trac — au ratat 
mult. Au marcat: Stan 4. An
tonescu 3. Borș, Ungureanu și 
Ivan — cîte 2. Stoica și Onrea
— cîte unul, respectiv Torok 
5, Verigeanu 4. Petre și Ro- 
mete — cîte 3. Lazăr 2. Ne- 
dclcti și Bioj — cîte unul. Au 
arbitrat Tr. Popescu și F. 
Mărghescu — București. (Gh. 
ARSENIE, coresp.)

MASCULIN

DINAMO BRAȘOV — DI
NAMO BUCUREȘTI 28—29 
(13—13). Partida a fost, echi
librată și destul de antrenan
tă încheiată cu victoria la li
mită a bucureștenilor. Dina- 
moviștii brașoveni au acțio
nat în final cu mai puțină 
oonvingere decît au făcut-o în 
urmă eu o săptămînă în parti
da cu Steaua, ei fiind, totuși, 
foarte aproape de un rezul
tat favorabil. Au înscris: Ni- 
colescu 7 (4 din 7 m). Mol
dovan 5. Holgys 5 Roșea 4, 
Donosa 3. Streinu 2. IIosu 2 
pentru . brașoveni. respectiv 
Zaharîa 10. Mocanp 7. Lieu 4. 
Ștefan 4. Chirîae 2. Antonescu
2. Au arbitrat nloioștenii D. 
Purică și V. Erhan. (Carol 
GRUIA, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— DACIA PITEȘTI 40—25 
(21—8). îmbunătățindu-și sis
temul de joc. timișorenii au 
accelerat la maximum acțiu
nile pe contraatac, unde s-au 
dovedit extrem de eficaci. fi
ind aplaudați de numeroasa 
asistență pentru frumosul 
spectacol oferit. Am așteptat 
mai mult de la echipa oaspe
te. în rîndul căreia activează 
mulți handbaliști cu vechi 
state de serviciu, dar... Mar
catori: Dobrescu 8, Matei 7, 
Giurgea 6. P. Dan 6. Săftescu 
5. Vasilache 3. Gali 2, Iones-

-i* 1.. j..1-1'. '".«WAM'iBiaaui__ aim

în primul set gazdele, cu o oa
recare teamă de adversarul din 
față, au evoluat sub așteptări, 
greșind servicii (6), nereușind 
mai nimic. în următoarele se
turi, însă, situația s-a schimbat 
complet și brașovenii au reușit 
să încline puternic balanța în 
favoarea lor. cîștigînd conclu
dent. . mult mai ușor decît se 
sconta. Cei mai buni, din cele 
două echipe, au fost : Sterea, 
Ferariu, Stoian (T), Ștreang și 
Ciontoș (E). Au arbitrat: î. 
Antonovici — I. Rusu. (V. SE- 
CAREăNU. coresp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — C.S.U. SĂNĂTATEA 
ORADEA 3—1 (9, 11, —13, 4).
Referitor la această partidă

DINAMO BUCUREȘTI — 
ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINĂ BUCUREȘTI 
2—0: 120—85 (53—44) și 103—35 
(45—24). Sîmbătă am asistat în 
sala Floreasca la un meci fru
mos, susținut intr-un ritm a- 
lert, mai ales în prima repriză, 
în care militarii (fără Scarîat, 
Oczclac, Carpen și Braboveanu) 
au reușit să facă față mult 
mai valoroșilor lor adversari. 
Duminică, aspectul jocului s-a 
schimbat vizibil, baschetbaliștii 
de la Academia nemairezistînd 
fizic în fața unei echipe care
a zburdat pur și simplu pe 
teren, cîștigînd categoric. Au 
marcat: Vinereanu 6+13, Hăl- 
măgeanu 2+15, Sinevici 3+4, 
Bărbulescu 15+7, Niculescu 
21 + 14, Ionescu 7 + 8, Iacob 
19+7, Ivanov 15+9, Uglai 17+0, 
David 3+21, V. Constantin 
12+5, respectiv Miulescu 15+1, 
Frumosu 2+2, Zdrenghea 13+9, 
Bîrsan 18+9, Marinescu, 0+4, 
Panaitcscu 25 + 2, Neagu 8+6, 
Vîlcinschi 4t-2. Au arbitrat: 
M. Oprea — Z. Raduli și I. 
Olarii — O. Vestinian. (N. 
ALDEA).

GRUPA 7-12

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
C.S.U. T.A.G.C. BRASOV 2—0: 
125—97 (55—55) și 98—84 (49—47). 
Brașovenii au ținut pasul doar 
în primele reprize ale meciu
rilor, după care au cedat fi
zic și au pierdut Coșgeterl : 
Herbert 51 + 20, Dăian 20+38, 
Bretz 21 + 12 de la gazde, res
pectiv Tace 21+26, Vasilică 
25+20, Calancea 19-j-lO. Arbitri: 
L Georgiu — M. Bara. (I. IO
NESCU — coresp.).

ELBA TIMISOARA — FA
RUL C.S.S. 1 CONSTANȚA 
1—1: 95—93 (50—47) și 89—96 
(44—38). Jocuri foarte plăcute 
și disputate, cu faze de mare 
spectacol. Co.șgeteri: Isaicu 
22+12, Iile 18+16, respectiv 
Bălceanu 36 120, Tecău 18+20. 
Arbitri: C. George — Al. Guță. 
(C. CREȚU — coresp.).

DIVIZIONARE LA BASCHET
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU

REȘ — C.S.U. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—0: 80—77 (29—42, 
68—68) și 62—55 (34—26).

MASCULIN, GRUPA 1-6

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
— DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
2—0: 95—94 (51—48) și 104—88 
(53—48). Două partide de bună 
factură tehnică și spectaculară 
între două echipe bine cotate 
în baschetul nostru masculin. 
Sîmbătă am asistat la o între
cere extrem de echilibrată, în 
care jucătorii ambelor forma
ții au demonstrat multe din 
frumusețile acestui joc sportiv.

în min. 10 scorul era 24—24, 
dar Ia pauză gazdele aveau un 
avantaj fragil de trei puncte, 
în continuare, am asistat la 
faze spectaculoase, cu dese răs
turnări de scor și cu un final 
palpitant, în care gazdele au 
fost la un pas de... înfrîngere, 
deoarece, în min. 19, de la 
95—88, oaspeții au avut o pu
ternică revenire, au înscris 
coș după coș și au ajuns la 
95—94! Duminică orădenii au 
început în forță și au condus 
pînă în min. 18: 44—38, după 
care bucureștenii a apăsat tot 
mai tare pe „accelerație", au 
egalat și s-au distanțat, obți- 
nînd o victorie clară. Remar- 
cări deosebite: Pogonaru, Mi- 
haîcea, C. loan, respectiv An- 
tochi, Șariă și Pascu. Au în
scris: Păsărică 4+7. Pintea 
0+2, Toader 6+0, Popa 7+21, 
Mihaîcea 21 + 7, Ion 134 13, 
Mădîrjac 9+6. Voîcu 3+5, 
Grădiștcanu 5+0. Pogonaru 
27+43 pentru învingători, res
pectiv Pascu 4+16, Kosa 1+4, 
Fîaundra 20+7, Rădulescu 
13+2, Antochi 15+22, Nicoară 
5+18, Șariă 23+16, Cristea 
13+3. Au arbitrat foarte bine 
I. Oîaru — C. Comănîță șl C. 
Comăniță — M. Oprea,

Paul IOVAN 

cu 2 și Iftode 1 pentru Poli, 
respectiv Cosma 6, Gîdca 5 
Gabrovski 4. Paraschiv 4, Mi- 
hăilă 3. Barbu 2. Oprea 1. Au 
condus V. Cojocaru și I. Mi- 
băilescu (Craiova). (Constan
tin CREȚU coresp.)

RELONUL SAVINEȘTI — 
METALUL BISTRIȚA 28—19 
(10—9). Bistrițenii au rezistat 
bine mai mult de jumătate din 
meci, după care gazdele s-au 
dezlănțuit și au cîștigat la o 
diferență apreciabilă. Cele 47 
de goluri au fost realizate de 
Zamfir 9, C. Bursuc 8, Zaha- 
ria 6, Mucinică 2, Jurea 1, Pi- 
taru 1, S. Bursuc 1 pentru în
vingători respectiv Furduî 3, 
Georgică 3, Rozner 3, Siner 3. 
Ciure 2. Cojocaru 2, Moldo
van 2, Be.jan 1. Arbitri C. 
Cristea — Gh. Dumitrescu 
(Constanța). (Ion VIERU, co- 
resp.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 23—18 (12—8). Clu
jenii au controlat jocul de la 
cap Ia cap. ei beneficiind și 
de prestația inspirată a por
tarului Marc, care a avut in
tervenții salvatoare în foarte 
multe situații de gol ale cra- 
iovenilbr. Au marcat: S. Pop 
5. Botcrce 5. Crainic 5. Kiss 
3, Jurcă 2 Cristea 1, Căldare 
1. Simbăoan 1 pentru .,U“. 
respectiv Dumitru 5. Marian 4. 
Neagu 3 Răduță 2, Trică 2. 
Agapie 2. Au arbitrat M. Ma
rin — S. Șerban (București). 
(Nușa DEMIAN. coresp.)
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DOAR TREI VICTORII ÎN DEPLASARE
(Urmare din pag I)

SNOTĂIOARELE PE
(Urmare din pag. 1)

Copariu, autoarea unui 55,80 
fără de egal intre înotătoare de 
(nici) 15 ani, împliniți la o 
lună după memorabilul mo
ment din Australia. Aceeași 
Meissner a reușit la Berlin 
55,86 — atenție, așadar, la 
campioana europeană de ju
nioare din anul trecut —, în
să pentru noi încurajator e și 
faptul că aceeași elevă din 
Sibiu se alătură uneia din 
Ploiești pentru o frumoasă 
dublă a speranțelor olimpice 
românești in sprint. In plus, 
Livia a mai izbutit patru din 
cele zece recorduri, de se
nioare sau junioare, în bazine 
de 25 sau 50 metri, care între
gesc bilanțul.

Nimeni nu se miră nici 
atunci cînd cîștigă Stela Pura. 
Marile disponibilități ale băi- 
mărencei sînt bine știute (ca 
și... capriciile sale). Atita doar 
că, dacă Stela și-a trecut in 
palmares șapte noi victorii in
ternaționale, cel puțin trei sint 
dintre acelea cum se văd mai 
rar. In fața a tot atitea mari 
nume in notația mondială, 
Meagher, Friedrich, Nord I în 
primul caz, chiar la „Miss 
Butterfly" acasă. Cu vîlva de 
rigoare...

Spirit de echipa
Sigur, specialiștii au sesi

zat constanța, maturitatea tot 
mai evidentă a Luminiței Do
brescu, mai cu seamă la 200 
liber, unde ii este cu adevă
rat locul. Reșițeanca a reve
nit acasă cu cinci victorii (plus 

trebuie remarcat în primul rînd 
evoluția oscilantă a craiove- 
nilor și, firesc. prestația sub 
așteptări a orădenilor. S-au re
marcat : Iuhasz, Stoian, Mătu- 
șoiu de la gazde, Strauff și 
Teleagă de la oaspeți. Au arbi
trat : M. Stoica — D. Blaha. 
(Șt. GURGUI, coresp.)

A.S.A. ELECTROMURES TG. 
MUREȘ — VIITORUL DINA
MO BACĂU 1—3 (—12, 11, —14, 
—10). în partida care a durat 
o oră și 55 de minute, gazde
le n-au reușit să folosească a- 
vantajul terenului propriu în 
fața echipei băcăuane, care a 
impresionat plăcut. Jucătorii 
de la Electromureș au greșit 
mult la preluări, în atac și, mai 
ales, au pierdut neașteptat se
tul III, cînd au condus cu 13— 
9. S-au evidențiat în joc: Pra- 
lca, Giigoraș și Ioniță de la 
Viitorul. Au arbitrat : V. Vră- 
jescu — M. Vlădescu. (C. AL- 
BU, coresp.).

FEMININ
OLTCIT CRAIOVA — 

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 
2—3 (10,4, —7, —13, —4). După 
un început promițător, localni
cele au cedat inițiativa, înre- 
gistrînd cea de a treia înfrîn
gere din retur (în tot atitea 
meciuri susținute). Jucătoarele 
de la Oltcit au dovedit încă o 
dată incoerență în organizarea 
jocului și o insuficientă pregă
tire fizică. Ele puteau, totuși, 
să obțină victoria, dacă nu 
făceau o sumedenie de greșeli 
în finalul setului 4, în care 
au condus cu 9—5, 12—8 și 
13—10. în setul decisiv, gazdele 
au căzut definitiv, permițîhd 
bucureștencelor să cîștige, me
ritat. două puncte. Cele mal 
bune de la învingătoare au 
fost Corina Oîteanu, Niculina 
Bujor și Mihaela Butuc, în 
timp ce de la învinse doar 
Mirela Neculiță. Arbitri : N. 
Dobre și Al. Rafu (V. PO- 
POVICI, coresp.).

C.S.U. RAPID GALAȚI — 
RAPID BUCUREȘTI 3—0 (5, 
9, 3). Cei peste 2 500 de spec
tatori au urmărit cu mult in
teres această partidă, în care 
elevele lui Tr. Vîlsan au de
monstrat o superioritate e- 
videntă pe toate planurile. Cu 
excepția unei scurte perioade, 
în setul secund, gazdele au 
dominat net jocul. De la gălă- 
tence s-au remarcat Daniela 
Dinică, Heana Berdilă, Spe
ranța Gaman și Carmen Cos-

wniNismiu M mi ioto-nhimhpoih luroirinzl
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 21 
FEBRUARIE: extragerea 1: 20 
60 29 2; extragerea a Îî-a: 45 
12 10 43; extragerea a III-a: 
25 11 40 62.

Fond total de cîștiguri: 
686.211 lei.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 21 FE
BRUARIE : 1. Brescia — Pado
va 1; 2. Cremonese — Udlnese 
x; 3. Genoa — Parma x; 4.

PRIMELE „LUNGIMI"
cu cele mai numeroase, 8, 
prezențe pe poziții secunde) 
și a înregistrat un 1:57,8 in 
„25 m“ generator de încrede
re cu temei in perspectiva 
toamnei. Se înțelege, Anca 
Pătrășcoiu a putut să se bu
cure nu doar de cele șase iz- 
bînzi in întrecerile din Euro
pa, fiindcă dinamovista s-a 
apropiat de timpii săi de vîrf 
în procedeul preferat, spate, 
reușind chiar la 200 m un re
cord pentru piscine reduse, cu 
2:11,61. După cum e la fel de 
clar că Andreea Sighiarto, ti
pul sportivului cerebral, a în
trecut toate așteptările și s-a 
întrecut pe sine la Paris, unde 
a corectat copios recordul na
țional de junioare la 400 mixt 
— probă ciștigată deci doi ani 
la rind de românce, de băi- 
mărence (in ’87 termina pri
ma Noemi Lung, marea ab
sentă a concursurilor de acum, 
care in cele din iarna trecu
tă, mai puține, învingea în 11 
curse). Dincolo însă de orice 
apreciere individuală, se im
pune una de ansamblu, pe 
care o tot repetă antrenorul 
Mihail Gothe (el a însoțit lo
tul împreună cu un alt tehnician 
reputat, Gheorghe Dimeca): a 
fost vizibil spiritul de echipă. 
spune profesorul ploieștean: 
„Am avut mai mult ca ori- 
cînd o atmosferă de prietenie 
între fete. Ele s-au încurajat 
permanent, inclusiv în genul... 
voleibalistelor sau baschetba
listelor, mobilizinducse reci
proc mai ales in ștafete și 
nu-i întîmplător faptul că, din 
zece prezențe la acest nivel, 
de echipă, am cîștigat opt".
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tachc, iar de la bucureștence 
mai bine au jucat Daniela 
Bumbăcilă și Daniela Țaga. 
Arbitri : S. Popescu și N. 
Constantinescu. (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

PENICILINA IAȘI — C.S.M. 
SIBIU 3—0 (5, 12, 12). Ieșence- 
le, care se află la cea de a 
treia victorie consecutivă în 
retur, n-au fost scutite însă de 
emoții în seturile 2 și 3 ale 
unui meci lipsit de virtuți teh
nice și spectaculare. într-a- 
devăr, în aceste două părți ale 
jocului gazdele au fost de mai 
multe ori conduse pe tabela de 
marcaj, dar au avut reveniri 
spectaculoase. impunîndu-se 
de flecare dată, în aplauzele 
publicului care a umplut pînă 
la refuz Sala Sporturilor. De 
la învingătoare s-au detașat 
Gabriela Copcea și Tatiana 
Popa, iar de la învinse Anca 
Mocanii și Anca Nistor. Arbi
tri : Gh. Ferariu și V. Io
nescu. (Al. NOUR, coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(—10, —8, —9). în sextetul 
Georgeta Ene, Alina Pralea, 
Daniela Coșovcanu, Mirela 
Popa, Cristina Pîrv, Irina Ve- 
licu, dinamovistele s-au impus 
mai net decît era de așteptat. 
Echipa bucureșteană, în ca
drul căreia se afirmă tot mai 
convingător tineretul, a etalat 
mai m.ultă mobilitate în teren, 
a atacat necruțător și a efec
tuat blocaje înalte și eficiente. 
Gazdele, din rîndul cărora s-au 
remarcat Aurelia Zabara și Do
rina Pavel, au tinut pasul cu 
adversarele lor numai parțial, 
în cele din urmă diferența de 
valoare spunîndu-și cuvîntul. 
Au arbitrat : C. Păduraru (pri- 
le’ cu care timișoreanului i s-a 
făcut o emoționantă festivitate 
de retragere din activitate) șl 
I. Păduraru. (D. ROȘIANU, 
coresp.).

DACIA PITEȘTI — ȘTIINTA 
BACAU 3—1 (5, 12, —12, 0).
Cele două echipe au oferit 
două seturi echilibrate, care au 
ținut încordată atenția pu
blicului. La începutul și, mai 
ales, spre sfîrșitul partidei 
oaspetele nu au putut rezista 
iureșului piteștencelor. în a- 
cest meci, Dacia a lansat o 
nouă jucătoare tînără. Mirela 
Georgescu (16 ani). S-au re
marcat : Corina Holban, Clau
dia Tătucu șt Dana Marinescu 
de la învingătoare, Loredana 
Polocoșeri de la învinse. Arbi
tri : I. Niculescu și C. Go- 
goașe. (Narcisa FEȚEANU, 
coresp.).
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Messina — Catanzaro 1; 5. 9am- 
benedettese — Modiena 1; 6.
Taranto — Piacenza x; 7. Tries- 
tlna — Arezzo 1; 8. Bari — Ata- 
lanta (pauză) 2; 9. Bari — Ata- 
lanta (final) X; 10. Barleta — 
Lecce (pauză) 1; 11. Barieta — 
Lecce (final) 1; 12. Bologna — 
Lazio (pauză) 1; 13. Bologna — 
Lazio (final) 1.

Fond total de cîștiguri: 2 013 827 
lei, din care 50 011 lei, report 
la categoria 1.
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CUPEIAISPREZECIMILE
tăzi, cinci echipe mici cu merite și ambiții mari

NOI VERIFICĂRI DE „DISTRIBUȚII"

I^IA: 10
PÎNĂ LA DINAMO..

în continuare Montana ?

Sezonul oficial al fotbalului se apropie cu pas! repezi. Doar 
sase zile au mai rămas pînă la primele meciuri oficiale, cele din 
cadrul .,16“-imilor Cupei României (două dintre ele sînt progra
mate sîmbăta viitoare). E firesc, deci, ca echipele noastre fruntașe, 
îndeosebi cele de „A“, să accelereze la maximum tempoul pregă
tirilor, să-și stabilească formațiile cu care se-»vor alinia la startul 
noului sezon. Este si motivul care ne determină ca în grupajul 
nostru de astăzi, vizînd meciuri amicale, să prezentăm și formațiile 
divizionarelor A, cele de la care se așteaptă, în primul rînd, 
saltul de calitate dorit, necesar.

pînă în „16“- 
âni°i“ o e- 

trebule să 
utin de zece 
îl ușor, nen- 

joacă tran- 
re pe care", 

obținut 
4—0 cu

—0 cu
—2 cu 
Moșneni,

iești același 
amul Scăeni, 
Poiana Cîm- 
a Mizil, 3—1 

si tot 3—1 —
— cu „Cava- 
ești • Mon- 
upă cum les- 

a. o echipă 
Iul: a înscris
ar șapte ! O 
ste următoa- 
ă. Munteanu,

— Macău, 
cripcaru. Co-
trenor si ju- 
a, fostul com- 
arei A din 
ctîvul nostru 
aju^em pînă 

ajuns, 
udorie. nne-

e fotbal. Me-

ciul cu Dinamo îl privim 
pe o sărbătoare sportivă în 
rasul nostru. Ne pregătim 
atenție si dorim să dăm o fru
moasă si - foarte curată replică 
puternicei echipe pregătită de 
Mircea Lucescu" • Ce-si pro-

ca 
o- 
cu

GRANITUL BABADAG
LUI TUFAN

• Lideră autoritară 
riei I a campionatului 
tean (cu speranța, deci, de a 
repromova în Divizia C. de 
unde a retrogradat în vara a- 
nului trecut). Granitul Babadag 
este una din surprizele actua- 
lei ediții a Cupei României 
Ia fotbal • Drumul oînă în 
„șaisprezecimile" popularei com
petiții a început firește, de... 
jos. Dar, cu fiecare partidă 
susținută (și cîștigată) în ediția 
1987—1988 a Cupei.
— orașul de unde au 
fan și Peniu — 
în zi de sărbătoare
• După ce a depășit mai multe 
ori. partenera de întrecere a 
echipei locale — echipa ora
șului — era cu... una sau două 
clase mai sus decît Granitul.
• După ce a depășit mai multe

a se- 
jude-

Babadagul 
pornit Tu- 
s-a aflat 

sportivă.

• A: ...DUPĂ 12 ANi ÎN DIVIZIA C

>t Carpați
Sportului 

fost o divi- 
vara anului 
președintele 
Kyjcea Joan- 
RSgradat in 
î, după 12
neîntreruptă 

onului trei al 
prezent. Car- 
rimul loc în 
:ului Sibiu,
de promova- 
devăr" iar a 
■bomet Copsa 
orul formației 
te altul decît 
Costică Barbu
stă a echipe’ 
LjB Jucători 

mijlocașii 
fit al echi- 

e pe vremea 
ntrenor-iucă- 
hipă), Streț, 

A. Sibiu fun- 
el. extrema 

iunior la 
si golgeterul 
a susținut 7

UCl'REȘTI
anul trecut 

itivînd acum 
municipiului 

•ia „Onoare"), 
perației meș- 
ipitală, echi- 
ut în actuala 
României a 
ilă, reeditînd 

icării în „șai- 
ire a mai rea- 
i mulți ani în 
uziunii cu di- 
ogresul Bucu- 
>urta de-acum 
;sul-Voința *(ca 
Ionul secund).

spre 
secund
spunem că șl 

’loiești și-a în- 
în primele zile 
că a fost la... 
îamentele au 
ntensive. Deci, 

> întrebare: ca 
al. cu multă 
apreciezi evo- 

1. Virgil Dri- 
itoare, dacă a- 
că echipa se 

a an de „refa- 
veam 13 juCă- 
de ani, iar azi 

iar patru, tine- 
in viteza mai 
prestațiile din 
am obținut o 

al, cu care sîn- 
„aslevăr". unde 
nai bine fără

c

jocuri de verificare, cel cu Gaz
Metan Mediaș (1—1) demon- 
strînd ambițiile echipei • „A-

pune
Ne răspunde același interlocu
tor: ..Cred că sîntem una din. 
tre cele mai tinere asociații 
sportive din tară. N-avem nici 
trei ani de la înființare. In 
primul, am jucat în Onoare. în 
al doilea în campionatul jude
țean. iar acum sîntem în „C“ 
pe locul 5, nu departe de lider. 
Ar fi teribil de frumos ca de 
Ia toamnă să jucăm în eșalonul 
secund".

ClNDVA „UNSPREZECELEA

SI PENIU
colege de serie, formația din 
Babadag s-a lansat spre... per
formantă eliminînd nu mal pu
țin de 5 divizionare 12 C si 3 
B). dispunînd în ordine de : 
Progresul Isaccea (6—0) Portul 
Constanta (1—0). Petrolul Bră
ila (4—0 1). F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea (5—3, după prelun
giri si 11 m) si Unirea Slobozia 
(3—2. după prelungiri). A ajuns 
astfel într-o fază cînd. foarte 
curînd. va întîlnl o divizionară 
A. pe F.C. Argeș • Isprava" 
micii echipe din această locali
tate tulceană, numită de unii 
„Sinaia Dobrogei". reprezintă 
pentru întreaga istorie a fot
balului din iudet cea măi ma
re performantă, nici o altă for
mație nereusind pînă acum să 
urce pînă în faza menționată. 
(Ioan DIACONU, coresp.)

cest meci va fi pentru orașul 
nostru o frumoasă sărbătoare, 
declară președintele asociației 
sportive. Știm că va fi tare 
greu, dar vrem să ne jucăm cu 
ardoare șansele".

OȚELUL ORAȘ Dr. PETRO GROZA: ÎN AȘTEPTAREA

MARELUI MECI CU STUDENJII CRAIOVENI
Frumosul oraș transilvan Dr. 

Petru Groza, așteaptă cu însu
flețire „marele meci cu Uni- 
versitatea Craiova", cum spun 
suporterii echipei Otelul : „Va 
fi pentru noi o premieră abso
lută acest joc din “șaisprezeci- 
mile" Cupei României", se con
fesează Marțian Bogdan pre
ședintele asociației sportive 
divizionare C Oțelul • Reali
zările din sezonul trecut ale 
acestei mici echipe au fost des- 

. tul de modeste, ea ocupi nd ul
timul loc in seria a ’X-a în 
care activează, cu —7 la ..ade
văr". Antrenorul Oțelului. Teo. 
dor Isok, si jucătorii nutresc 
însă speranțe (se si pregătesc 
pentru așa ceva) de a părăsi 
rapid această 
din clasament!

die a echipei: 22 de ani • Ca 
să ne dăm seama de... resurse
le Otelului, să notăm că de aici 
au plecat Brukenthal si Ciocan 
— ambii la F.C. Bihor, fun
dașul central V. Popa ia Jiul 
Petroșani, portarul Dîrjan. în 
prezent la Petrolul Ploiești • 
Să mai subliniem că formația 
din orașul Dr. Petru Grcza a 

acum, orintre 
Bihor (!). Armă- 
Muresul Explo- 

Formatia oroba- 
(fosta rezervă a 

Lăzăreanu de

■
■ PERFORMERA

..zonă minată"
• Vîrsta me-

DE PÎNĂ
Dar cu toate că — prin fu
ziune — o parte din echipierii 
ei au fost promovați în lotul 
divizionarei B, în meciul 
Cupă, de la 27 februarie. 
Steaua, Voința va evolua 
vechea sa alcătuire, cu 
torii care au meritul de a fi 
promovat-o în această fază su
perioară a competiției. Adică : 
Helmis — portar, Diaconu, Buș
tean, Ciocănete, Marin, Vlaicu, . 
Voiculescu, Mihale, Damian, 
Vîlcu, Pavcl — jucători de 
cîmp. • Sub conducerea an
trenorilor Iosif Szoke (fostul in
ternațional dinamovist) și Cor-

de 
cu 
în 

jucă-

eliminat pînă 
altele, pe F.C. 
tura Zalău si 
rări Deva • 
bilă : Pavel 
portarului Lăzăreanu de la 
F.C. Bihor) — Micle Damok 
(căpitanul echipei). Mînz. Herle 
— Jurcă I. Marta, Bărută. Fe- 
nesi — Toc. Jurcă II • Capa
citatea 
locuri.

stadionului: 5 000 de

ACUM A COMPETIȚIEI
Voința și-a reluat pre- 

noul sezon la 6 
etapa montană,

nel Ene,
gătirile pentru 
ianuarie După 
de la Tușnad, a acumulărilor, a 
susținut cîteva jocuri de veri
ficare, ultimul dintre ele fiind

• 
(n.n. 
ani)
ne-a 
Vo-

cel cu Aversa (scor : 6—0). 
„Echipa noastră este tînără 
media de vîrstă — 23 de 
și practică un joc tehnic, i 
spus președintele clubului 
ința, Ladislau Sziics. Onorată de 
faptul că va fi partenera cam
pioanei țării, ea se va strădui 
să dea o replică cit mai bună, 
să ioace frumos și într-un spi
rit de sportivitate".

PRAHOVA PLOIEȘTI „ÎNTINEREȘTE
egalul cu F.E.P.A., acasă, de 
pildă. 9 In această perioadă 
de căutări, cine a mai venit, 
cine a plecat dintre jucători ? 
• Nu a plecat nimeni, iar lo
tul a fost completat cu I. Ni- 
colae, de la Petrolul, A. Miha- 
lache, de la „speranțele" clubu
lui ploieștean, și Pușcaș, de la 
I.P.A. Sibiu. ® în acest caz. cu 
cine abordezi returul? • Cu 
portarii Catană, Tudose și 
Neagu; fundașii Roșu, Radu
lescu (cu încă doi ani de ju
niorat), V. Constantin, Baroian, 
Mihăilă, Niță, Mihalache; mij
locașii I. Nicolac, Duma, N. 
Florian, Enache, loniță, Gălă- 
țeanu, Dragomir ; atacanții 
Cismaru, Țibuleac, Vlad, Libiu 
și Pușcaș. © Multi foști divi
zionari A. ai Petrolului... 9 Da,

și de experiența lor — și die 
prestația unora — echipa are 
nevoie în aceste momente. Mulți 
au fost colegi de echipă cu 
secundul meu, Răzvan Mureșan 
• „Bătrînii" ce mai fac? • V. 
Angelcscu se ocupă de juniori, 
L. Sotir și N. Florian de copii. 
Vrem să ne creștem jucători. • 
Acum aveți și o bază sportivă 
proprie, un frumos stadion. • 
Avem condiții din ce în ce 
mai bune, stadionul trebuie să 
devină a doua bază sportivă a 
Ploieștiului și în acest an va fi. 
cred, gata tribuna I si alte a- 
nexe. 9 Iar echipa ce își pro
pune? 9 Să joace din ce în ce 
mai bine, să mai urce în clasa
ment, pe măsura prestigiului de 
care se bucură Uzina „1 Mai", 
pe care o reprezintă. Ne amin-

F.C. INTER SIBIU — F.C.M. 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Desfășura
re interesantă a meciului, echi- 
pa-gazdă, fruntașă a seriei a 
Il-a a Diviziei B, cu mari șan
se de promovare în primul e- 
șalon, reușind să deschid-ă sco
rul in min. 10, prin vîrful lor 
de atac Văsîi, după care brașo
venii au alergat după egalare, 
pe care însă nu au reușit s-o 
obțină. Divizionara A a aliniat 
formația: Polgar — Bălan, V. 
Ștefan, Naghi, L. Petre — Pătru, 
Selim eși, A vădan ei, Andrașl — 
Terheș, Barbu. Au mai jucat: 
Șanta, Moldovan, Kiss, Șulea, 
Fîșic, FMip, Cigan, Ha-rșand. 
Mărgărit, Moșoman și Dimitriu. 
(I. Ionescu-coresp.).

CERAMICA JIMBOLIA — RA
PID BUCUREȘTI 1—5 (0—1).
Go-hul echipei locale a fost în
scris de L. Sandu, în min. 88, 
din penalty. Pentru feroviari au 
nTarcat Goanță (min. 20), Bo- 
zeșan I de trei ori Ia rînd, în 
min. 63, 64 și 67, și Damaschln 
H în min. 86. Rapid a aliniat 
formația: Toader — Vlad, Rada, 
Mustățea, L. Ilie — Drăghici, 
Bozeșan I, M. Stoica, Goanță 
— Țîră, Nica. Au mai jucat: 

iCîocan, Matei, Bacoș și Damas- 
chin II. (N. Monenchi-coresp.). 
Meciul s-a jucat vineri.

C.F.R. TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 2—3 (2—2). Bărbo-
su (min. 8) și Dănescu (min. 
38) au marcat pentru timișo
reni, Bozeșan I (min. 15) 
Goanță (min. 22) și Rada (min.- 
67) pentru bucureșteni. O sin-

Chivu, Comșa, C. St-an, Oprea, 
Mareș și Minciu. (T. Siriopol- 
coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — S.C. 
BACAU 1—0 (1—0). Partidă
foarte utilă pentru ambele echi
pe, încheiată cu victoria gaz
delor prin golul înscris de mij
locașul Mocanu în min. 43. Pe
trolul: Jipa — Popa, Ștefan, 
Pancu, P. Gușe — Hîncu, Mo
canu, Ursea, O. Grigore — Ior- 
dache, I. Gușe. Au mai jucat: 
Dîrjan, Panait, Caciureac, Dra
gan, Cr. Ene și Ruse. S.C. Ba
cău: Cîmpeanu — Penoff, Vasi- 
lache, Arteni, Ciudin — Burlea- 
nu, Borcea, Tismănaru — Șol- 
man, Scînteie, Fulga. Au mai 
jucat: Arvinte, Agachi, Mitici, 
Andrieș șl Andronic. (I. Tănă- 
sescu-coresp.).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
F.C. OLT o—l (0—0). Cîteva mii 
de iubitori ai fotbalului au a- 
sistat la acest meci disputat pe 
un teren bun. Multe faze de 
gol la cele două porțl, dar nu
mai una dintre ele materializa
tă, cea din min. 75, cînd M. 
Popescu a reușit să trimită ba
lonul în plasă. F.C. Olt a all-' 
nlat echipa: Gherasim — Dumi
trescu, Min ea, Mi hali, C. Gheor- 
ghe — M. Popescu, Eftimie, A. 
Popescu — Laurențiu, Pena, 
Georgescu. Au mai jucat: An- 
ghel, Ene, Candea, Anton și 
Veleanu. (Octavian Guțu-coresp.)

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— A.S.A. TG. MUREȘ 4—2 (2—1). 
Meciul s-a disputat pe un teren 
impropriu. A nins tot timpul. 
Golurile au fost marcate de Ba*

Iată una dintre fazele spectaculoase din partida Autobuzul — 
F.C Olt. Ratează oaspeții... Foto: Aurel D. NEAGU
gură modificare în formația 
giuieștenilor față de cea care 
a jucat la Jimbolia: Bacoș în 

. locul lui life. Au mai fost fo
losiți, însă, și Ciocan, Marines
cu, Pall, Matei, Șt. Popa șl 
Damaschin II. (Șt. Marton-co- 
resp.).

AVÎNTUL REGHIN — C.S.M. 
SUCEAVA 0—1 (0—0). Unicul
gol al partidei a fost realizat 
de cel mai bun jucător al su
cevenilor, Cașuba, în min. 61. 
Iată și formația învingătoare: 
Bucu II — Cașovschl, Gălușcă, 
Gheneean, Cioban u — Mucilea- 
nu, Gafencu, Buliga — State, 
Sfrijan, Cașuba. Au mal jucat: 
Pascal, Ungu-reanu, Su.sanu, 
Buțerchl, Moraru și Brenluc. 
(I. Ormșnișan-coresp.).

OTELUL GALATI — INTER 
VASLUI 4—0 (2—0). în vervă, 
ca aproape în toate meciurile 
pe care le joacă pe teren pro
priu, Oțelul a întrecut la scor 
pe Inter Vaslui, înscriind prin 
Hanghiuc (min. 2), Burcea (min. 
21). O. Popescu (min. 57) și 
Nicoară (min. 76). Oțelul a ali
niat următoarea formulă de 
start: Popa — Borali, Angheli- 
n*ei, Agiu, G. Popescu — Han- 
ghiuc, M. Stan, Burcea, Măstă- 
can — Antohi, O. Popescu. Au 
mal jucat: Călugăru, Nicoară,

------------------- ----------------------------------- -

“ Șl SPERĂ...
tim cu plăcere că acum 72 de 
ani Prahova a fost campioana 
tării, iar nostalgica amintire 
poate stimulează tn ridi
carea ștachetei. Eu zic că nu 
numai Prahova, dar fotbalul 
ploieștean si cel din județul 
nostru poate și trebuie să as
pire Ia performanțe de ridicat 
nivel. 9 Cam așa este, de ce 
să ne amintim mereu de titlu
rile cucerite acum ceste 20 de 
ani de Petrolul, de loviturile 
lui Mircea Dridea I și de golul 
înscris direct din corner Rapi
dului de Virgil Dridea II. gol 
care a adus tricourile de cam
pioni la Ploiești.

Constantin ALEXE

isza (min. 17) Dorobanțu (min. 
22), Roatiș (min. 61) și Mureșan 
(min. 73 — din penalty), respec
tiv A. Stoica (min.27) și Albu 
(min. 83). A.S.A. a al’ -iat forma
ția: Varo — Szabo Jenei, Bote- 
zan. Dorobanțu — Moldovan, 
Sabău, A. Stoica Z. Uie — Fa
ntei, Craiu. Au mai jucat: 
Ciorceri, Eros Albu Fodor. 
Barbu și Sigheti (A. Crișan-co- 
resp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA - GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost înscris de Mun
tean în min. 85. “U“ a jucat în 
următoarea alcătuire: Cavai — 
Mezaroș, Neamțu, Doboș Pojar
— Dobrotă Mujnai, Cîmpeanu 
II, Biro I — Ca d-a r, Muntean. 
Au mai fost folosiți: Ciucur, FI. 
Pop. L. Moldovan, Popescu și 
Popicu. (I. Lespuc-coresp.).

PANDURII TG. JIU - UNI
VERSITATEA CRAIOVA 1—3 
(1—2). Mihuț a deschis scorul 
în min. 4, pentru gazde, după 
care Universitatea a realizat 
trei goluri prin A. Popescu 
(min. 8). Bîcu (min. 28) «i Ba
dea (min. 70). Divizionara A a 
aliniat formația: Lung — Ne- 
grilă, A. Popescu, Cioroianu, 
Mănăilă — Șt, Stoica, Geolgău, 
Ciureâ, Ghiță — Bîcu. Badea. 
Au mai jucat: șt. Mateescu, 
Bărbuceanu. Dumitra, Răduca- 
nu, Bica și M. Mateescu. (M. 
Băloi-coresp.).

„CUPA MUNICIPIULUI BRA
ȘOV*. în ultima etapă s-au 
înregistrat rezultatele: SERIALI: 
Precizia Săcele — Mobila Măgu
ra Coddea 2—0 (1—0). Au mar
cat: Szabo (min. 32) și Lungii 
(min. 61). Bucegi Rîșnov — 
Tractorul Brașov 1—i <0—0). Au 
marcat: Cozănel /min. 61), res
pectiv Neagu (min. 64). SERIA 
a Il-a: I.C.I.M. Brașov — F.C.M. 
Brașov (speranțe) 3—3 (0—3).
Au marcat: Sighiartău (min. 53
— ddn 11 m), Achim (min. 82? 
Dolhan (min. 74) respectiv Cră
ciun (min. 31, 37. 42), Cimentul 
Hoghiz — Nitramonia Făgăraș
1— 1 (0—0). în finala competiției 
se vo.r întîlnl Cimentul Hoghiz 
(cîștigătoarea seriei a Tl-a) șl 
învingătoarea din meciul de 
baraj dintre Tractorul Brașov 
și Precizia Săcele. aflate la e- 
gaJitate în seria I. (C. Gruia- 
coresp.).

„CUPA 6 MARTIE*. Iată re
zultatele înregistrate: I.M.G.B.
— Mecos 7—1 (3—0). Metalul —
Electromagnetica 2—1 (1—0) E-
lectroanarataj — Viscofil 1—1 
(1—0), Mecon — F.C.M.E. 3—1 
(2—0), C.P.B. — TSCTP Ulmeni
2— 1 (1—1), Electra — Petrolul
Roata de Jos 2—0 (2—0). Pre
fabricate — F.C.M. Giurgiu 1—0 
(0—0), Danubiana — Motoare 
Diesel 0—0. (N. Tokacek-coreso.).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI
— C.F.R. PAȘCANI 1—2 (0—0).

STEAUA MTZTT. — GLORIA 
BUZĂU 3—0 (2—0).

C.F.R. VICTORIA CARANSE
BEȘ — AUTOMECANICA REȘI
ȚA 0—0.

STRUNGUL ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
PORTUL D.V.A. GALATI 4—1 
(2-1).

Cinci minute cu Geolgău (Univ. Craiova)

„MI-AȘ MAI DORI (cel puțin) UN GOL
CUM A FOST.CEL DE LA BRATISLAVA..."
Deși are numai 27 de ani, 

Geolgău (Gheorghiță, cum îi zic 
coechipierii, deși numele lui mic 
e Ion dar așa i-a zis cîndva 
antrenorul Valentin Stănescu, 
pe vremea cînd era la Craiova, 
șl așa i-a rămas.... prenumele) 
pare că joacă la Universitatea 
de-o viață. De cînd ?

— Din 1976, de cînd am fost 
adus la Craiova de antrenorul 
de la echipa de tineret. Sil
viu Stănescu, ne-a răspuns el 
recent. Drumul n-a fost prea 
lung, pentru că din comuna 
mea natală Pielești și pînă Ia 
Craiova nu-s decît vreo 20 de 
kilometri ..

— Mai lung a fost drumul 
de la tineret la echipa mare, 
așa-i ?
— Nu, nu-i așa, pentru că 

antrenorul Universității Craio
va, Constantin Teașcă, pus pe 
fapte mari — cum se zicea a- 
tunci — era decis să renirnțe 
la „bătrîni" și să promoveze ju
cători tineri...

— Ce-a urmat?
— Știe toată lumea ce-a ur

mat. Craiova a devenit marea 
echipă și principala furnizoa
re de jucători loturilor națio
nale. ..

— Printre ei și Geolgău...
— Și n-am să pot uita golul 

de la Bratislava, tot așa cum 
nu pot uita marea mea ratare 
din meciul cu Irlanda de Nord. 
Știu eu, dacă șutam în stînga 
lui Jennings...

— Ce se poate spune despre 
un jucător de 27 de ani, <Kjm 
este Geolgău ?
— Ce-a spus și antrenorul 

nostru de azi, Gheorghe Con
stantin. ..

— Ce-a spus ?

— Că n-are voie să nu se 
gîndească la alte goluri, pre
cum ec) de la Bratislava, cele 
cu A.S. Monaco de la Craiova. 
Adică să mă pregătesc ca nicio
dată. Cam asta ar fi esențialul.. 
Că, ne au repetat de cîteva ori 
antrenorii, totul pleacă de la 
pregătire. .

— Și de la seriozitate, nu?
— Și de la seriozitate, și de 

la o mentalitate anume, aceea 
de învingător. De altfel, i-a și 
spus unuia dintre jucătorii 
noștri că e ceL mai bun din 
țară pe acest post, dar că, așa 
fiind, va trebui să demonstreze 
meci de meci că el e cu ade
vărat cel mai bun.

— Cum merge echipa în 
pregătiri ?
— Merge. Și dacă va trece cu 

bine de primele cinci etape, 
sperăm cu toții să avem un 
retur la fel ca cel de anul 
trecut, care nc-a dus în Cupa 
U.E.F.A.

— Cum vezi meciul din 
Cupă ?

— .Echipele mici sînt foarte 
periculoase în Cupă. N-au ce 
pierde dau totul, e meciul... 
vieții lor.

— Să revenim, pentru a 
încheia acest scurt dialog, la 
echipa națională. .
— Aș vrea să mai înscriu 

pentru națională un gol deci
siv. Unul care să aducă e- 
chipeî calificarea. Cămătaru și 
Pițurcă — amîndoi olteni . — 
sînt mai în... vîrstă ca mine, 
nu?

— De cine depinde, Gheor
ghiță ?

— Probabil că numai de 
mine...

laurenl'u DUMITRESCU
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REZULTATE PROMIȚĂTOARE ALE ATLEȚILOR ROMANI
A.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNA
(Agerpres). — 
HOCHEI PE 

cadrul Jocurilor

IN CONCURSURI INTERNAȚIONALE
slovacul Ruffini pe locurile 
3—4, cu o săritură de 2,27, în- 
trecuți fiind de americanul 
Carter și cubanezul Sotoma
yor — ambii 2,30 m). în ca
drul acestui concurs, atleta 
bulgară Stefka Kostadinova a 
realizat un nou record mon
dial de sală la înălțime — 2,06 
m. iar T. Schoeble (R.D.G.) a 
parcurs 400 m în 45,32.

Campio- 
sală.

rezultate au 
noștri 

la

CALGARY 
Turneul de 
GHEAȚĂ din
Olimpice de iarnă de la Cal
gary a continuat cu trei me
ciuri din grupa preliminară B, 
încheiate cu următoarele re
zultate: U.R.S.S. — R. F. Ger
mania 6—3 (2—1, 2—1, 2—1); 
Cehoslovacia — Austria 4—0 
(2—0, 1—0, 1—0); S.U.A. —
Norvegia 6—3 (1—0, 3—2, 2—1). 
In clasament conduce echipa 
U.R.S.S., cu 8 p, urmată de 
formațiile Cehoslovaciei, R. F. 
Germania — cu cîte 6 p, S.U.A. 
— 4 p. Austriei și Norvegiei — 
zero puncte.

Proba feminină de COBO- 
RIRE a fost cîștigată de schl- 
oara
Kîehl,
(medie 
urmată de Brigitte Oertli (El
veția) — 1:26,61 și Karen Percy 
(Canada) — 1:26,62. Pîrtia de

concurs a măsurat 2 238 m cu 
o diferență de nivel de 647 m.

în competiția de 
FOND, proba masculină 
km a revenit sportivului 
tic Mihail Deviatiarov, 
gistrat cu timpul de 41:18,9. 
L-au urmat Pal-Gunnar Mik- 
kelsplass (Norvegia) — 41:33,4 
șl Vladimir Smirnov (U.R.S.S.)
— 41:48,5.

în concursul de SANIE, 
proba de dublu masculin s-a 
încheiat cu victoria echipaju
lui Jorg Hoffmann-Jochen 
Pietzsch (R. D. Germană), cro
nometrat în două manșe cu 
1:31,940. Pe locurile următoare, 
s-au situat Stefan Krausse- 
Jan Behrendt (R. D. Germană)
— 1:32,039 și Thomas Schwab- 
Wolfgang Staudlnger (R. F. 
Germania) — 1:32,274.

Competiția masculină de PA
TINAJ VITEZA a programat 
cursa de 1 500 m, adjudecată 
de Andre Hofmann (R.D.G.) cu 
un nou record mondial 1:52,06. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Eric Flaim (S.U.A.) — 
1:52.12 și Michael Hadschieff 
(Austria) — 1:52,31.

La PATINAJ ARTISTIC ti
tlul de campion olimpic a fost 
obținut de Brian Boitano 
(S.U.A.), urmat de Brian Orser 
(Canada) șl 
(U.R.S.S.).

Proba de 
s-a încheiat 
tivului din 
Frank Peter 
(3), urmat de V. Medvedțev 
(U.R.S.S.) — 56:54,06 si J.
Passler (Italia) — 57:10,01.

Proba feminină de COBORTRE 
pentru COMBINATA ALPINA 
a fost cîștigată de Carole Merle 
(Franța).

Rezultate din turneul de 
HOCHEI PE GHEXȚA (Grupa 
A); Canada — Franța 9—5 
(7—3, 0—1, 2—1); Elveția — Po
lonia 4—1 (4—0, 0—0, 0—1);
Suedia — Finlanda 3—3 (1—0. 
2—2, 0—1).

Echipele Suediei și Canadei, 
clasate pe primele două locuri, 
s-au calificat pentru turneul 
final.

SCHI- 
de 15 

sovie- 
înre-

Promițătoare 
obținut reprezentanții 
și la concursul indoor de 
Atena. Liviu Giurgian a ter
minat învingător în proba de 
60 mg (7,60). Petre Drăgoescu 
s-a clasat pe locul 2 la 800 m 
(1:48,23, învingătorul — D. 
Sharpe, Marea Britanle, reali- 
zind 1:47,3, în urma alergăto
rului nostru dasîndu-se semi- 
fondiști reputat! ca Washing
ton, Harrisson și Koeh), Cris- 
tieana Matei a încheiat cursa 
feminină de 800 m pe poziția 
a treia (2:04,31, fiind Întrecu
tă de recordmana mondială a 
probei, Wachtel, din R.D.G. șl 
de Monday, din S.U.A.), sări
torul în înălțime Sorin Matei 
dasîndu-se împreună cu ceho-

Acum, in preajma 
natetor Europene de 
ne-au e jsit vești bune de la 
atleții noștri, aflați la mari 
turnee internaționale, 
în cadrul concursului 
Inglewood (California), 
tind pentru „Marele 
— IAAF", Doina Melinte a 
cîștigat proba de 800 m 
(2:00,70), iar Mitica Junghiatu- 
Constantin cursa de 1 milă 
(4:35,74). Alte rezultate din 
acest concurs de peste Ocean: 
feminin, 60 m — Juliet Cuth
bert (Jamaica) 7,23, 400 m: 
Valerie Briscoe (S.U.A.) 53.23; 
masculin — 60 mg: G. Foster 
(S.U.A.) 7,54. prăjină: R. Ga- 
taulln (U.R.S.S.) 5,86 m; înăl
țime: J. Howard (S.U.A.) 2,32 m.
• ALGER (Agerpres). — La cea de-a 4-a ediție a crosului mun

citoresc internațional de la Alger, proba feminină a fost cîștigată 
de atleta română Elena Murgoci. cronometrată pe distanta de 
21,5 km cu timpul de lh 15:40.

în clasamentul pe echipe, selecționata României a ocupat locul 
al treilea. Pe locul întîi s-a situat reprezentativa U.R.S.S.

Astfel, 
de la 

con- 
Premiu

★ ★
• CU PRILEJUL unul con

curs desfășurat la Dortmund, 
Karsten Stolz a stabilit un nou 
record vest-german pe teren 
acoperit în proba masculină 
de aruncarea greutății, cu re
zultatul de 20,49 m. în proba 
feminină de săritură în Înăl
țime, pe primul loc s-a clasat 
Heike Redetzky (R. F. Germa
nia) — 1.95 m.

• DISPUTAT LA PENZA, 
meciul de atletism dintre echi
pele de juniori ale U.R.S.S. și 
R. D. Germane s-a încheiat cu 
scorul de 151—124 puncte în 
favoarea sportivilor sovietici.

★

Iată cîteva dintre principalele 
rezultate înregistrate: mascu
lin: 200 m: Bartenev (U.R.S.S.) 

greutate: Klimenko 
— 18,72 m; 400 m: 
(U.R.S.S.) — 48,79;

60 m: Katrin Krabe

— 21,83;
(U.R.S.S.)
Zadoinov 
feminin: 
(R.D.G.) — 7,30; lungime: He
len Tiedke (R.D.G.) — 6,24 m-

• IN CADRUL CONCURSU
LUI desfășurat la Berlin, Cor
nelia Oschkenat a corectat re
cordul mondial de sală la 50 m 
garduri cu rezultatul de 6,68. 
Vechiul record era de 6,71.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
STEAUA

va fi și de data

(Urmare din pag. 1)

voiți să recurgă antrenorii 
Radu Voina și ȘtefanxBlrtalan, 
deoarece tinerii la care au a- 
pelat. Adrian Ștot și Paul Cică, 
au fost evident depășiți de 
miza mare a partidei, el ne- 
putînd fi la înălțimea titula
rilor. ,

Meciul a început în forță și 
primii care 
handbaliștii 
Berbece, au 
vitură de la 
Gazdele au 
repede și din acel moment au 
început să practice un joc mult 
prea „bărbătesc", care se ase
măna foarte bine cu cel dur, 
dar arbitrii au avut o manieră 
cel puțin curioasă în a aprecia 
intervențiile jucătorilor gazdă 
și ale oaspeților. Partida a fost, 
în general, destul de echili
brată și apărarea echipei noas
tre și-a făcut datoria dar ata
cul a rămas dator, iar cauza 
principală am arătat-o la în
ceputul cronicii. Pînă duminica 
viitoare antrenorii Stelei pot 
rezolva problemele de alcătuire 
a formației lor și recuperarea 
celor 5 goluri poate fi reali
zată. Au marcat : Fraatz 9, 
Grislason 3, Kubitzki 3, Van 
Den Hemsen 1 pentru Tusem, 
respectiv Stingă 5. Dumitru 3, 
Berbece 2 și Cr. Ioncscu 1

Au arbitrat slab P. E. Sjong 
și J. R. Ludwigssen (Norvegia).

au înscris au fost 
noștri, care, prin 
transformat o lo- 
7 m în minutul 2. 
egalat destul de

vingerea că 
aceasta.

In ultima 
la Copenhaga, Măricei Voinea 
și-a amintit că este cotat ca u- 
nul dintre oei mai buni jucă
tori de pe continent și a evo
luat la adevărata sa 
în timp ce Petran a 
multe dintre atacurile 
țuite ale gazdelor.

Sîntem siguri că antrenorul 
emerit Lascăr Pană va lua 
toate măsurile ce se impun 
pentru ca în meciul retur de 
la Baia 
realizeze 
culoasă ... ______
tigioasei competiții 
tale. Cele 45 de goluri ale me
ciului au fost realizate de: 
Lars Lund Bye 8. S. Petersen 
5, Fenger 4. Andersen 3. Mor- 
gersen 2, Henrigsen 1, Johnsen 
1, Hansen 1 pentru Hellerup, 
respectiv M. Voinea 7. Cova- 
ciu 4. Stamate 4. Andronic 2, 
Porumb 2 și Marta 1.

Au arbitrat bine G. Miiller 
și R. Magnusson

parte a meciului de

valoare, 
stăvilit 
dezlăn-

Mare jucătorii săi să 
o calificare specta- 

în semifinalele pres- 
oontinen-

(Suedia).

RULMENTUL BRAȘOV
(Urmare din pag I)

H. C. MINAUR
(Urmare din pag I)

apărării au făcut ca balanța 
victoriei să se încline în fa
voarea echipei gazdă, cu 25—20 
(11—6). Jucătorii bălmăreni au 
căutat parcă să copieze evolu
ția din partida anterioară din 
cadrul acestei competiții euro
pene, cind în deplasare au co
mis multe erori — așa cum au 
făcut și acum — dar ptnă la 
urmă au acces în turul următor 
al întrecerii, cum avem oon-

meciului-retur de la Brașov, iar 
fetele de la Rulmentul să li
miteze pe cit posibil scorul în 
fața puternicei formații locale. 
Se poate spune că jucătoarele 
brașovene au făcut tot ce le-a 
stat In putință, au luptat 
toată inima, în condițiile 
meroaselor accidentări din 
tiv. între altele, Cristina Taclie 
apărînd pentru puțin timp în 
teren, iar Nicoleta BoriCeanu 
deloc. Ele au știut să țină min
gea In atac și s-au apărat foar
te bine, dînd dovadă de dis
ciplină tactică.

Handbalistele din Vilnius al
cătuiesc o formație robustă, 
cu jucătoare înalte pe centru 
(cea mai bună. Strecen, trage 
din orice poziție) și pe semi
cerc (trei fete depășesc 1.85 m). 
Este meritul brașovencelor de 
a fi aplicat corect indicațiile 
antrenorului R. Drăgănescu, a- 
nihilînd prin marcaj „om la

din 
nu- 

efec-

vest-germană Marina 
cu timpul de 1:25.86 
orară de 93,836 km),

ÎN (ll’llt IIIIIII'IM D£ II I M II l i...
ATENA (Agerpres) La Sa

lonic. în meci pentru turneul fi
nal al „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la masculin, echipa B.C. 
Barcelona a 
de 107—93 
locală Aris.

BELGRAD 
meci pentru 
„Cupei Campionilor Europeni' 
la feminin, echipa .... J 
Jedinstvo Tuzla a întrecut, 
teren propriu, cu scorul 
87—80 (46—36), formația 
germană Agon Dusseldorf. 
Vicenza, 
competiții.
Primigi 
(34—33) 
Praga,

învins cu scorul 
(54—52) formația

21 (Agerpres). In 
turneul final al

iugoslavă 
pe 
de 

vest- 
La 

aceleiași 
italiană 

77—73 
Sparta

în cadrul 
formația 

a dispus cu 
de echipa

• • • $1 DE VOLEI
(Agerpres). In primaROMA

zi a turneului final al „Cupei 
Campionilor Europeni" la mas
culin, ce se desfășoară în o- 
rașul francez Lorient. echipa 
T.S.K.A. Moscova a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—3, 15—10, 
15—7) formația olandeză Mar-

om“ pe Sighita Strecen și de- 
reglînd astfel jocul gazdelor.

Dacă facem abstracție de ce
le 5 goluri primite din arun
cări de la 7 metri, se poate 
spune că, în rest, raportul de 
forțe a fost echilibrat. Scorul 
putea fi chiar mal strins, dar 
pripeala în pasarea mingii pe 
contraatac (valorificate de 
gazde) și unele spații libere 
în apărarea Rulmentului au 
favorizat primirea golurilor, 
cu toată forma bună dovedită 
de portarul Anca Balea, care 
a salvat în repetate rînduri.

Dacă acasă vor dovedi ace
eași putere de luptă și vor 
beneficia de efectivul complet, 
handbalistele din Brașov vor 
putea să se califice 
parte, intr-un 
se anunță, 
greu.

Marcatoare :
Eniko Demeter 4, Rodica Ma
rian 4, Adina Ion 2 și Corne
lia Biolan 1. respectiv Sighita 
Strecen 6, Laima Gudauskite 
5, Miroslava Trainovskaia 3, 
Elena Berciuniene 2, Rasa 
Sulskite 2. Lorcta Ivanauskie- _ 
ne 1 și Rima Kujimova 1.

Au arbitrat foarte bine po
lonezii K. Manis și G. Stei
nert.

mal de- 
meci-retur care 

desigur. foarte

Manuele Ilie 4,

tinus, iar echipa italiană Pa
nini Modena a dispus <;u 3—0 
(15—6, 15—11, 15—8) de forma
ția T.S.K.A. Sofia.

ROMA, 21 (Agerpres). în 
partida inaugurală a turneului 
final al „Cupei Cupelor" la 
masculin, ce se desfășoară la 
Bologna, echipa Ruda Hvezda 
Praga a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—11, 15—11, 15—11) for
mația Spartak Sofia.

FRANȚA — IRLANDA 25-6
— Pe

Princes"
50 000 de

PARIS (Agerpres). 
stadionul ..Parc des 
din Paris, în fața a 
spectatori echipa Franței a în
vins cu scorul de 
formația Irlandei, 
tru Turneul celor 
uni la rugby.

în aceeași competiție, 
diff, selecționata Țării 
a întrecut cu 25—20 
echipa Scoției. Au asistat 62 00â 
de spectatori.

25—6 (7—0) 
în meci pen- 
cinci nați-

la Car- 
Galilor 
(10—17)

• PE SCURT •
BASCHET • Competiția fe

minină de la Minsk a fost cîș- 
tigată de echipa Horlzont, care 
a întrecut în meciul decisiv cu 
scorul de 90—83 (43—50) forma
ția Dinamo Moscova. In partida 
pentru locurile 3—4, selecționa
ta Bulgariei a dispus cu 73—72 
(38—33) de echipa Canadei.

GIMNASTICA • Concursul de 
la Paris a revenit sportivului 
sovietic Vladimir Artemov cu 
58,250 p, la individual compus. 
La feminin pe primul loc s-a 
clasat Elena Șușunova (U.R.S.S.) 
cu 39,005 p.

HALTERE • In concursul de 
la Sofia, contînd pentru „Cupa 
Mondială",
Xhou Le a terminat învingător 
la categoria 52 kg, cu un total 
de 240 kg. La categoria 56 kg, 

primul loc s-a situat Sevda-

sportivul chinez

pe .
lin Marinov (Bulgaria) 280 kg.

TENIS a Rezultate înregistra
te în sferturile de finală 
turneului feminin 
Francisco: Larlsa 
Hana Mandildkova 
7—6; Gabriela Sabatini — Robin 
White 6—2, 3—6, 6—2; Martina 
Navratilova — Natalia Zvereva 
6—0, 6—2.

_____ ale 
de la San 
Savcenko —
6—3, 2—6,

© Rezultat surprinzător intre două participante ia 
„Euro ’88“: ITALIA — U.R.S.S. 4—1 I @ Lui Real Madrid 
nu-i priește Cupa Spaniei... © ...Și nici Cupa Scoției 
lui Glasgow Rangers! © Campionatul Asiei în desfă
șurare 0 Meciuri amicale
ROMA (Agerprcs). Disputat 

la Barl, în prezența a 40 000 de 
spectatori, meciul internațional 
amical dintre selecționatele Ita
liei și U.R.S.S. s-a încheiat cu 
scorni de 4—1 (3—i) în favoarea 
gazdelor. Au marcat Vialli (2), 
Bergomi. Barest (diin lovMură 
de Ia 11 m), respectiv Litov-
cenko.

MADRID (Agerprcs). în 
meci re'ur pentru semifinalele 
„Tunel Snan1ei“. echipa Real 
Madrid. Hd^ra campionatului, a 
suferit o categorică înfrîngere

pe teren propriu, pierzînd cu 
0—4 în fața echipei Real Socie- 
dad. Așa cum am mai anunțat, 
în finala competiției, fotbaliștii 
de la Real Socledad vor întîini 
echipa F.C. Barcelona.

GLASGOW, 21 (Agerprcs). — 
In Cupa ligii scoțiene, echipa 
Dunfermline a învins cu sco
rul de 2—0 pe Glasgow Rangers. 
Alte rezultate: Hamilton — A- 
berdeen 0—2; Airdrieonians — 
Dundee United 0—2; Hearts — 
Morton 2—0.

REZULTATE din Cupa ligii en

Viktor Petrenko

BIATLON 20 KM 
cu succesul spor- 

R. D. Germană
Roetsch în 56:33.03

PUNCT FINAL 

ÎN TURNEUL DE SAH 

DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, (Agerpres). —• 

Turneul Internațional feminin 
de șah de la Varșovia s-a în
cheiat cu victoria marei maes
tre sovietice Zoia Lelciuk, care 
a totalizat 10 puncte din 13 po
sibile, fiind urmată în clasa
mentul final de polonezele Hana 
Erenska și Grazina Szmacins- 
ka, ambele cu 8 puncte. Cris
tina Bădulescu (România) șl 
Ainur Sofiova (U.R.S.S.) —
cite 7,5 puncte, Margareta Mu- 
reșan (România) și Bojena Si
kora (Polonia) — cîte 6,5 punc
te, Ruska Ghenova (Bulgaria) 
— 6 puncte, Lisowska (Polo
nia), Hofmann (R.D.G.), Mițe 
(Olanda) — cîte 5,5 puncte, 
Nikolin (Iugoslavia), Wies» 
(Polonia) — 5 puncte, Sweczik 
(Polonia) — 4,5 puncte.

gleze: Arsenal — Manchester 
United 2—1; Birmingham — 
Nottingham 0—1; Port Vale — 
Watford 0—0; Manchester City 
— Plymouth 3—1.

ABU DHABI, 21 (Agerprcs). 
La Abu Dhabi, în meci pentru 
preliminariile campionatului A- 
siei, selecționata R. A. Yemen a 
învins cu scorul de 1—0 (0—0)
echipa Indiei.

RIAD. 21 (Agerprcs). In
tr-un meci amical disputat la 
Riad, selecționata Arabiei Sau- 
dite a întrecut cu scorul de 
1—0 (0—0) formația Rapid Vie-
na. Au asistat peste 60 000 de 
spectatori.

NICOSIA (Agerpres). în 
continuarea turneu lud pe care-1 
întreprinde în Cipru, Austria 
Salzburg a întîlnit formația Sa- 
lamina. Meciul* s-a încheiat la 
egalitate: 1—1 (0—1).

BERLIN (Agerpres). Bohe
mians Praga, aflată în turneu 
în R.D. Germană, a jucat cu 
formația F.C. Magdeburg. Vic
toria a revenit gazdelor cu sco
rul de 2—0 <0—0'.
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