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Sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, simbătă, 

5 martie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat MODUL CUM S-A 
REALIZAT PLANUL PE 
LUNA FEBRUARIE. In a- 
eest cadru, secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, a subli
niat că realizările pe luna 
februarie și, în general, pe 
primele două luni ale anului 
— deși sînt superioare celor 
din perioada corespunzătoare 
a anului trecut — nu se ridi
că încă la nivelul prevederi
lor de plan, al ' posibilităților 
existente. A fost relevată ne- 
cesitatea de a se lua toate 
măsurile in vederea lichidării, 
in cel mai scurt timp, a nea
junsurilor ce s-au manifestat 
și pentru realizarea, în bune 
condiții, a planului pe luna 
martie, îndeosebi a expor
tului, a investițiilor, a tuturor 
indicatorilor economici. S-a 
cerut ca ministerele, centrale
le. unitățile economice, or
ganele și organizațiile de 
partid să urmărească zilnic 
felul in care se realizează sar
cinile de plan, să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru 
lichidarea stocurilor de pro
duse. prin valorificarea a- 
cestora, pentru ridicarea în
tregii activități la un nivel 
superior de calitate si efi
ciență.

De asemenea, secretarul 
general al partidului a indicat 
să se asigure elaborarea și 
pregătirea planului pe luna 
aprilie și pe trimestrul al 
doilea, astfel ca acesta să a- 
jungă din timp in unitățile 
de producție spre a se putea 
lua toate măsurile tehnice și 
organizatorice in vederea rea
lizării lui.

In agricultură s-a atras a- 
tenția ca, o dată cu pregătirea 
și desfășurarea corespunză
toare a lucrărilor de primă
vară, să se acționeze cu toa
tă hotărirea pentru realizarea 
fn întregime a prevederilor 
privind asigurarea fondului 
de stat și a fondului de auto- 
aprovizionare. Ia produsele 
animaliere — carne, lapte — 
și la alte produse.

In continuare, in cadrul 
ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat un RA
PORT PRIVIND ACTIVI
TATEA DELEGAȚIEI RO
MANE LA REUNIUNEA MI
NIȘTRILOR AFACERILOR 
EXTERNE AI ȚARILOR 
BALCANICE, DESFĂȘURA
TA LA BELGRAD, IN ZI
LELE DE 24—2« FEBRUA
RIE 1988.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat activitatea de
legației țării noastre, eare, 
in baza mandatului încredin
țat, a prezentat, in cadrul 
reuniunii, concepția, propu
nerile șl inițiativele președin
telui Nicoiae Ceaușescu eu

privire Ia dezvoltarea largă 
a relațiilor României cu toate 
statele balcanice, extinde
rea raporturilor și conlucră
rii bi și multilaterale dintre 
ele, instaurarea unui climat 
trainic de înțelegere și largă 
colaborare, transformarea Bal
canilor intr-o zonă a păcii și 
cooperării, fără arme nu
cleare și chimice, fără baze 
militare și trupe străine.

Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că intilnirea mi
niștrilor de externe ai state
lor balcanice, înțelegerile la 
care s-a ajuns cu acest prilej 
reprezintă un eveniment de 
însemnătate deosebită, de- 
monstrind că este posibil — și 
trebuie — să se" acționeze, în 
continuare, pentru realiza
rea unor relații noi între toa
te țările din Balcani, care să 
ducă la întărirea încrederii și 
securității. Ia consolidarea pă
cii și colaborării in această 
parte a lumii. în acest sens, 
s-au relevat propunerile 
României și Greciei privind 
Organizarea, la București, a 
unei intilniri la nivel înalt 
a șefilor de state și guverne 
din țările balcanice. su- 
bliniindu-se că aceasta este 
de actualitate și reprezin
tă o necesitate vitală in ve
derea stabilirii unul pro
gram complex de extindere a 
colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și 
in alte domenii, ca o parte a 
dezvoltării cooperării in Eu
ropa și in întreaga lume. In 
concepția României, această 
intilnire ar avea un rol ho- 
tăritor în dezvoltarea relații
lor de prietenie, colaborare 
multilaterală și înțelegere în
tre toate țările și popoarele 
din regiune, ar impulsiona 
puternic acțiunile de trans
formare a Balcanilor intr-o 
zonă a păcii și cooperării, s-ar 
înscrie ca un important eve
niment pozitiv in viața con
tinentului nostru.

Comitetul Politic Executiv 
a reafirmat hotărirea partidu
lui și statului nostru de a mi
lita șl pe mai departe pentru 
promovarea spiritului de con
lucrare și dialog intre statele 
balcanice, pentru identifi
carea de noi căi și mijloace pri
vind amplificarea colaboră
rii pe cele mai diferite pla
nuri, întărirea păcii, a bu
nei vecinătăți, a încrederii 
între toate țările din Bal
cani.

In acest scop, au fost a- 
probate o serie de propuneri 
privind dezvoltarea largă a 
relațiilor României cu ță
rile balcanice — și îndeosebi 
extinderea colaborării eco
nomice, tehnico-științiflce și 
in alte domenii —, pentru 
instaurarea in Balcani, în 
Europa șl in lume a unui 
climat trainic de securitate, 
înțelegere și pace.

Comitetul Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea, 
probleme curente ale activită
ții de partid și de stat.
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La Campionatele Europene de atletism in sală

REMARCABILE SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI
• Doina Melinte — medalie de aur și Mitica Con- 

stantin — argint la 1 500 m • Medalii de bronz pen- 
tru Mihaela Pogăceanu la 60 mg și Sorin Matei la 

| săritura in înălțime

I
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BUDAPESTA, 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Cu cei peste 500 de partici
pant! din 28 de țări, organiza
torii celei de a 19-a ediții afir
mă că a fost doborit primul 
reoord al Campionatelor Euro
pene indoor, desfășurate la 
Sportcsarnok.

Pentru noi. însă, recordul e- 
ditiei ’88 a fost eventul Doina 
Melinte — Mitica Constantin, 
în proba de 1500 m„ care ne-a 
adus medaliile de aur și ar
gint. Dominînd tactic întreaga 
cursă cele două reputate aler
gătoare s-au aflat în fruntea 
plutonului. împreună cu sovie
tica Iașmeneva, în timp ce o 
altă candidată la podium, vest- 
germanca Kraus, se afla unde
va în mijlocul grupului. Pînă 
la jumătatea distantei, nimic 
nou. Apoi a încercat alergătoa
rea sovietică să ia cursa pe 
cont propriu, dar tandemul ro
mân nu cedează defel : iar pe 
poziția a patra ajunge Kraus.

Cu 400 m înaintea finalului, 
acest cvartet se distanțează e- 
vident și înainte de intrarea în 
ultimul tur fetele noastre au 
atacat dezlănțuit, alergătoarea 
sovietică cedînd teren văzînd 
cu ochii, în timp ce Brigitte 
Kraus face eforturi însemnate 
pentru a le prinde trena. Nu 
mai este posibil, vest-german- 
ca mulțumindu-se, 
urmă, cu

Doina 
mondială 
cursei de . .. _
mă buna-i valoare, fiind talo- 
nată de coechipiera Mitica 
Constantin. Alergătoarea băcă
uană a cîștigat în 4:05,77, Miti
ca Constantin a fost înregistra
tă în 4:06,16, iar Brigitte Kraus 
în 4:07.06.

Simbătă seara, după trei ore 
de la începerea probei mascu
line de săritură în înălțime, o 
adevărată bătălie psihică a 
principalilor candidați Ia me
dalii (Sjbberg. Thraenhardt.

ni edalia 
Melinte. 
de sală 
1500 m.

în cele din 
de bronz.

campioana 
en-titre a 
îsi reconfir-

Doina Melinte

Mogenburg, Matei). O sală pli
nă (circa 6000 de spectatori) a 
asistat la încercarea recordma

Paul SLAVESCU

(Continuare In vag. a 4-a)

în prima etapă a returului Diviziei A de fotbal

OASPEȚII-DOAR TREI PUNCTE!a
Dinamovițtii — victorioși la Ploiești, craiovenii 
Victoria și F.C.M, Brașov — <

Pitești, Slatina și Galați • 17 goluri

rezultat egal în „Regie1 
cele mai clare succese * Jocuri viu disputate 

_ i marcate în „runda" inaugurală
la

- C.S.M. SUCEAVA 3-0
- A.S.A. TG. M.
- „POLI- TIM.
- RAPID
- „U- CLUJ-NAP.
- DINAMO
- UNIV. CRAIOVA

3-2
3-0
1-0
1-0 
0-2 
1-1

REZULTATE TEHNICE
F.C.M. BRAȘOV 
F. C. ARGEȘ 
VICTORIA 
OTELUL GALAȚI 
F. C. OLT
PETROLUL 
SPORTUL STUD.

Meciurile CORVINUL - STEAUA ți 
MORENI - S.C. BACĂU ou fost aminate.

ETAPA VIITOARE (duminicâ 13 martie) 
A.S.A. TG. MUREȘ 
UNIV. CRAIOVA 
C.S.M. SUCEAVA 
RAPID 
„POLI" TIMIȘOARA 
S. C. BACĂU 
DINAMO 
STEAUA 
„U“ CLUJ-NAPOCA

- VICTORIA .
- FLACARA
- SPORTUL STUD.
- F. C. OLT
- CORVI NUL
- F. C. ARGEȘ
- F.C.M. BRAȘOV
- OTELUL
- PETROLUL

Cronicile etapei în pag. 2—S

PRAHOVENII AU MOTIVE DE SATISFACȚIE Șl IN SPORT, 
DAR El RECUNOSC DESCHIS: ALTUL E POTENȚIALUL JUDEȚULUI!
Fapt de notorietate. Prahova 

este un județ cu o impresio
nantă pondere economică. Și 
mai este. Intre altele, o parte 
de țară unde sportul — cum se 
știe, de asemenea, bine — are 
tradiție, afirmația valabilă in- 
cepînd. dacă vreți, cu tel mai 
iubit dintre jocuri, continuînd 
cu disciplinele specifice iernii 
și așa mai departe. Mal nou 
(ceea ce înseamnă, totuși, ani 
buni de muncă) Prahova și-a 
mai făcut, prin municipiul său 
reprezentativ. Ploieștiul. un 
nume de rezonanță prin bazi
nele lumii : după cel dinții aur 
continental, cucerit pentru na- 
tatia românească de juniorul. 
Pe atunci. Cristian Ponta, a 
urmat șirul de evenimente de 
premieră semnate de eleva Ta
mara Costache, împreună cu 
antrenorul ei, Mihail Gothe. O 
elevă devenită prima record
mană mondială recunoscută 
oficial la 50 m liber. Prima

campioană a lumii și a Șuro- 
pei în cea mai rapidă probă. 
Ceea ce pentru sportul de pe 
aceste meleaguri a reprezentat, 
cum remarca la recenta plena
ră a C.J.E.F.S. o voce autori
zată o excelentă propagandă 
și o mărturie grăitoare a po
tențialului tineretului praho
vean.

In fond, înotul a contribuit 
substanțial la punctajul care a 
.adus județul pe locul al patru
lea în întrecerea la sportul de 
performanță din 1987 pentru 
toată lumea fiind limpede că 
importanta disciplină olimpică 
se află în prim-plan. alături de 
ea venind gimnastica. unde 
sîrguința și priceperea unor 
tehnicieni ca Leana Sima au 
făcut ca școala românească de 
gimnastică, recunoscută. sti
mată pretutindeni in lume, să 
aibă o clasă de frunte la Plo
iești. Cea mai recentă premi
antă se numește Celestina Po

pa, campioană mondială cu e- 
chipa la Rotterdam. Cea vi
itoare ?...

Aceste două ramuri, plus alte 
cîteva (s-a amintit de hochei, 
lupte sau ciclism). într-o mă
sură mai mare sau mai mică, 
au făurit bilanțul sportului 
prahovean, cifrat anul trecut la 
35 de medalii, dintre care 16 
de aur, la competițiile interna
ționale oficiale, unde s-au mai 
obținut 26 de clasări pe poziții 
de la IV la VI. Pe pian națio
nal, la nivel de seniori, tine
ret sau juniori, realizările au 
fost exprimate în 56 de titluri 
de campioni. 80 de situări pe 
celelalte poziții de podium și 
41 de recorduri republicane. 
Sigur, cum fiecare performer 
are o apartenență de club, se

Geo RAETCHI

(Continuare in vag 2-3)

(1-2)
(0-2)
(2-2)
(0-2)
(1-2)
(2-4)
(2-0)
(2-1)
(6-3)

(2-0)
(1-0) 
(0-0)
(0-0)
(0-0)
(0-1)
(0-0)

FLACARA

CLASAMENTUL

1. STEAUA 17 15 2 0 68-10 32
2. Dinamo 1> 15 2 1 41-12 32
3. Victoria ia 11 1 4 31-20 23
4. Oțelul Galați îs 10 2 6 28-20 22
5. Flacăra 17 8 4 5 20-18 20
6. Cor» inul 17 8 2 7 32-27 18
7. Universitatea 18 7 4 7 26-29 18
8. F. C. Olt 18 8 2 8 25-34 18
9. F.C.M. Brașov 18 4 5 7 29-21 17

10. „Poli “ Timișoara 18 4 4 8 21-24 16
11. F. C. Argeș 18 6 4 8 19-24 16
12. A.S.A. 18 7 1 10 30-36 15
13. Sportul Stud. 18 5 4 9 20-28 14
14. „U" Cluj-Napoca 18 4 5 9 18-29 13
15. S. C. Bacău 17 3 4 8 15-32 12
16. C.S.M. Suceava 18 4 4 10 17-37 12
17. Rapid 18 3 5 10 13-30 11
18. Petrolul 18 3 5 10 12—32 11

Campionatele Naționale de schi alpin

0 SINGURĂ FAVORITA A... TERMINAT CURSĂ
POIANA BRAȘOV. 6 (prin 

telefon. Proba — slalom uriaș 
feminin : lungime traseu — 
1060 m ; diferență nivel — 304 
m ; porți — 43+44 ; număr
concurente — 57.

S-ar putea apune că între
cerea a fost tranșată la nu
mai patru minute după înce
perea ei : plecată a treia, 
principala favorită. Mihaela 
Fera. a ratat o poartă la nu
mai ci ți va metri de linia de 
sosire ! Pornită Imediat după 
ea, Liliana Ichim a imitat-o! 
Astfel că două dintre cele 
mai autorizate pretendente 
la titlul de campioană națio
nală au trecut în postura de 
spectatoare... în aceste con
diții. Claudia Postolache, 
pornită de fapt, prima din 
start, a realizat un timp care 
nu a mai putut fi egalat de 
nici o altă participantă, con
duci nd după prima manșă cu 
55 de sutimi. Mobilizată dea- 
oeastă primă reușită, ea a 
efectuat un parcurs excelent și 
în cea de-a doua manșă, pe

care a cîștigat-o șl mal 
detașat (o secundă și două
zeci și opt de sutimi avans 
față de colega sa de club, 
Delia Parate). Ne permitem 

să apreciem Insă că Posto- 
Lachc a demonstrat un cert 
salt valoric față de sezonul 
trecut și credem că. șl in con
dițiile in care Fera. res
pectiv Ichim nu ar ti aban
donat, lupta pentru Intiietate 
ar fi rămas foarte, foarte des
chisă. De altfel, despre acest 
lucru urmează să ne lămu
rească ultima probă răma
să de disputat, cea de slalom 

• special.
Este îmbucurător faptul 

că nu numai Postolache. ci 
și Doris Bonfert ori Simona 
Bodină. Csila Lucaci. Ger- 

linde Mihut sau Iudith Goriig 
— clasate între primele opt 
la senioare — stot și ele. cu

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. a 4-a)



Campionatele Nafionale de volei Sferturile de finală ale „Cupei României" la handbal I
CRAIOVENCELE AU MAI DEPĂȘIT UN OBSTACOL DIFICIL MINAUR EGALITATE LA BAIA MARE:

Ien în zece orașe din tară, s-au desfășurat partidele celei 
de a XVl-a etape a Campionatelor Naționale de volei — femi
nin si masculin. Iată. în cele ce * »■ ‘ ’■
aceste dispute :

FEMININ
DACIA PITEȘTI — UNI

VERSITATEA C.F.B. CRAIO
VA 2—3 (8. —9. —7, -13,-15). 
Peste 2 500 de spectatori (sala 
plină pînă la refuz) au asistat 
la acest derby al primelor 
două clasate, onorat mai ales 
pe planul disputei, iar în une
le momente și pe cel al spec
tacolului. Cîștigătoarea acestui 
meci epuizant a fost decisă în- 
tr-un final dramatic după ce 
șansa victoriei a trecut cînd 
de o parte cînd de cealaltă a 
fileului. Campioana en-titre a 
„sărit" si peste cel de-al... 
„16-lea obstacol". Dar după mari 
eforturi și după multe emoții 
în setul ultim. Dacia a început 
foarte bine partida, a cîștigat 
relativ ușor un set, cedînd a- 
poi, surprinzător, inițiativa în 
joc și, astfel, nerezistînd a- 
tacurilor variate ale craioven- 
celor, declanșate fie în urma 
forței serviciilor, fie din recu
perarea mingii, după blocaje, 
de regulă, foarte eficiente. Pi- 
testencele — încurajate frene
tic de public — au meritul de 
a nu fi cedat la 1—2 la seturi 
și 6—10 în setul al patrulea 
cînd au răsturnat scorul și au 
dat 0 altă perspectivă rezulta
tului final. Mobilizate exem
plar de Corina Holban, ele 
și-au dominat partenerele de 
întrecere în setul decisiv, dar 
numai pînă^ la... schimbarea 
terenului (8—2). O suită de 
greșeli la preluare șl la fileu 
a permis formației campioane 
să folosească prompt expe
riența și orgoliul jucătoarelor 
sale. S-a ajuns astfel la 14—12 
pentru craiovence. a urmat o 
nouă revenire a Daciei : 15—14 
pentru gazde și din nou ega
litate la 
momente, 
hotărî tor 
lor. Au
DACIA
Dana Marinescu, Corina 
ban, Cristina Buznosu, Felicia 
Popescu (Mariana Miron), 
Claudia Tătucu (Anca Gheor- 
ghe) ; UNIVERSITATEA — 
Mirela Zamfir, Ioana Coiora- 
nu, Mirela Cazangiu (Liliana 
Popescu), Monica Șusman, Eu
genia Cotescu, Tanța Drăgoi. 
Au arbitrat fbarte bine, un 
ioc greu : M. Stamate 
Vișan.

urmează, relatări referitoare ta

disputată, urmări- 
interes și emoție de 
de spectatori. Sur» 

replica viguroasă a 
(care au excelat 

gaz-

extrem de 
tă cu mult 
peste 1500 
prinse de 
sibiencelor 
prin servicii puternice), _ 
dele au reușit cu mare dificul
tate să-și adjudece victoria. 
Remarcate: Ileana Berdilă, Da
niela Dinică, Alina Mocanu 
(G), Anca Nistor, Mircla Nis- 
tor, Otilia Szentkovics. Au ar
bitrat : V. Ionescu — V. Pavel 
(Telemac SIRIOPOL. coresn.).

OLTCIT CRAIOVA — RA
PID BUCUREȘTI 3—2 (—13.
—12, 13, 13, 10). Joc de bun 
nivel tehnic, foarte echilibrat, 
în care gazdele — care au în
ceput mai slab (cu blocaj 
inexistent) — au obținut în 
final o victorie prețioasă, reu
șind, după o serie de înfrîn-.• &------- j

Remarcate :. Lucre- 
Liliana Hermenea- 

, Dobre (C), Daniela 
Cristina Anton (B). 
: Gh. Stan — O. 
POPOVICI, coresp.).
CONSTANȚA 

RM. VILCEA

15. Iar după cîteva 
balanța s-a înclinat 

în favoarea oaspete- 
evoluat formațiile : 
— Mihaela Marian, 

Hol-

G.

R. GEORGE

ROSIE
ȘTIINȚA

BUCU- 
BACĂU 
previzi- 
a durat 
Sextetul

— Co-

FLACARA
REȘTI
3—0 (3, 3 9). Rezultat 
bil într-o partidă care 
aproximativ o oră. 
bucureștean „standard"
rina Olteanu, Viorica Mazileș- 
cu, Nicoleta Stanciu, Cornelia 
Colda, Niculina Bujor, Vioriea 
Bîrsășleanu — a jucat frumos, 
trecînd cu ușurință peste o 
adversară tare firavă. De Ța 
băcăuance s-a remarcat în mod 
special 
(18 ani, 
Servește din 
foarte puternic, preluări și joc 
bun în linia a Il-a. Gazdele 
au avut cele mai bune jucă
toare în Niculina Bujor, Co
rina Olteanu, Cornelia Colda. 
Au arbitrat bine, un meci ușor: 
O. Pon — A. Nedelcu (M. 
FERARINI).

C.S.U. RAPID GALAȚI — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—1 (13, 10, —4, 12). Partidă

Loredana Polocoșeri
1,82 m, suceveancă). 

săritură, atacă

geri, să se... mai împace 
suporterii. ” 
ția Mirea, 
nu. Aurelia 
Bumbăcilă, 
Au arbitrat 
Manițiu (V.

FARUL 
CHIMIA RM. VILCEA 3—2 
(—13, —8, 8, 3, 11). Vîlcencele. 
conduse inteligent de Marilena 
Dubinciuc, au început foarte 
bine jocul cîștigînd primele 
două seturi și conducînd în al 
treilea cu 7—2. Se contura o 
surpriză, dar n-a fost așa. 
Constănțencele (cu jocuri amî- 
nate nu din cauza lor) s-au 
încălzit maj greu și, bine di
rijate de Marilena Neacșu, 
omniprezentă, au reușit să cîș- 
tige. S-au mai remarcat : Ma
ria Enache, Natalia Grigoraș, 
Gulniza Lică (F), Camelia 
Iliescu, Aurelia Zabara 
Au arbitrat : D. Delcea — CI. 
Murgulescu (C. POPA, 
resp.).

PENICILINA IAȘI — DINA
MO BUCUREȘTI 3—2 (10, —17, 
—4, 11, 13). Un meci foarte 
disputat în care ieșencele, 
mai proaspete în final, au re
ușit o victorie deosebit de pre
țioasă, incîntînd pe cei apro
ximativ 4 000 de spectatori. 
Tatiana Popa, Aurelia Preda, 
Gabriela Copcea, Cristina Bla- 
ga de la învingătoare și Da
niela Coșoveanu împreună eu 
Cristina Pîrv de la dinamovis- 
te, au fost cele inai bune. Au 
arbitrat : E. Ududec și C. Mir
cea (AI. PINTEA, coresp.).

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — VI

ITORUL DINAMO BACAU 
3—0 (8, 12, 11). Deși n-au stră
lucit în toate compartimente
le, maț ales la preluare (nu
mai în setul secund au cedat 
7 puncte din serviciu !), cam
pionii și-au adjudecat victoria 
fără mari emoții. Atacul lor 
puternic și adesea rapid, pre
cum și un plus de concentrare 
în faza de apărare le-au asigu
rat dominarea întîlnirii. Bă
căuanii, frumos dirijați de A. 
Ion, s-au distins și ei de ase
menea în atac (cu Pralea în 
prim-plan), în schimb bloca
jul șl dublajul acestora a fost 
efectuat cu o surprinzătoare 
lipsă de intuiție a fazei. Oas
peții au avut si scăderi de 
concentrare la execuția servi
ciului (11 greșeli în setul a) 
treilea !), ceea ce a reprezen
tat un exagerat de mare ca
dou făcut steliștilor. Altfel, 
jocul putea deveni realmente

(C).
co-

echilibrat... în îneci a plăcut 
în mod deosebit duelul dintre 
atacurile celor două echipe. 
Arbitrii V. Chioreanu și D. 
Rădulescu au condus foarte 
bine echipele: STEAUA — 
Ionescu (Pădurețu), Constantin 
(Czedula), Soica, Spînu (Piți- 
goi), Dascălu, Pentelescu ; VI
ITORUL — Crețu, Ioniță (Za- 
harescu, Bordea), Dumitru, A. 
Ion, Drăghici (Grigoraș), Pra
lea. (A.B.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—1 (5, 9, —8, 9). Victorie
clară a brașovenilor, care au 
evoluat fără Ferariu, obținută 
după un joc animat. Reniar- 
cări: Stoian, Sterea, Crișan (T), 
respectiv Sîngcorzan și Orelt 
(P). Au arbitrat: M. Ioanovici 
și O. Florea. (V. SECAREANU, 
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. SĂNĂTATEA ORADEA 
3—o (3( 7, 3). Voleibaliștilor 
de la Dinanio le-au fost sufi
ciente 45 
adjudeca 
orădenii, 
slab atît 
apărare, 
antrenorul 
multe rezerve, înlocuindu-i pe 
Căta-Chițiga și Pop (Vrîncut 
nici n-a fost folosit). Au arbi
trat : P. Dcju — M. Nicolau 
(N. MATEESCU, coresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — C.S.M.U. SUCEA
VA 3—0 (13, 8, 6). Cu excepția 
setului întîi, în care de la 2—10 
au reușit să egaleze la 13, 
oaspeții nu au pus mureșeni
lor nici o problemă. S-au re
marcat : Mășcășan, Săniuță și 
Mateîi de Ia gazde, respectiv 
Enuca. Cuplul Z. Moldoveanu 
— C. Gogoașe au asigurat con
ducerea partidei. (C. ALBU, 
coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA — RELONUL SĂ- 
VINEȘTI 3—0 (7, 9, 6). Craio- 
venii au jucat exact și fără să 
forțeze, au obținut victoria 
care le dă speranțe pentru lo
cul 6 al campionatului, 
cei mai buni : Pascu, 
Văsuică (C), Vițelarii, 
trache (S). Au arbitrat : 
Dinîcu — N. Grigorescu 
GURGUI, coresp.).

ELCOND DINAMO ZALĂU — 
EXPLORĂRI MOTORUL CSS
B. MARE 3—0 (7, 9, 6). Joc 
dezinvolt practicat de echipa 
locală, în special în atac, unde 
Tutovan și Ciontoș au făcut 
de fiecare dată breșe în apă
rarea băimăreană — în jocul 
căreia există multe carențe. 
Echipa oaspete (o nouă condu
cere : V. Cosmuță în locul lui 
A. Manț) dacă va juca în con
tinuare așa se îndreaptă spre... 
grupa a doua valorică. Remar
cați : Tutovan, Cîontoș; Zamfir 
(Elcond), Szilagy (Explorări). 
Au arbitrat : A. Dragomir —
C. Manițiu (N. DONCIU, co
resp.).

de minute pentru a-șl 
victoria în partida cu 

oaspeții evoluînd 
în atac, cît și în 
în această situație 

C. Oros a rulat

(Urmare din pag l)

25-25 CU DINAMO BUCUREȘTI!
Ieri a<u avut loc sferturile de 

României" la handbal' (masculin 
loc duminica viitoare. Iată scurte 
ta te

finală (manșa tur) ale „Cupei 
si feminin). Returul va avea 
relatări de la meciurile dispu

I
I
I

între 
Stoîan, 
Dumi- 

A. 
(St.

MASCULIN
SERIA I

DINAMO BRAȘOV — DACIA 
PITEȘTI 32—22 (14—11). Joc
disputat, încheiat cu victoria 
categorică, pe deplin meritată, 
a brașovenilor. Au marcat: Roș
ea 8, Nicolescu 7, Hosu 6, Do- 
nosa 5, Moldovan 2, Miclc 2, 
Hblgyes 1, Cian 1, respectiv 
Cozma 14. Mihăilă 4, Barbu 2, 
Costache 1, Gîdea 1. Au arbi
trat L. Codruț — O. Marin (PI- 
tești). (CAROL GRUIA-coresp.)

H.C. MINAUR BAIA MARE
— DINAMO BUCUREȘTI 25—25 
(12—12). Peste 3 000 de specta
tori au asistat la un meci ex
traordinar de disputat, cu un 
final palpitant. Minaur a pre
luat conducerea cu 6—3 în min. 
11, pentru ca 8 minute mai tîr- 
ziu Dinamo să ajungă Ia... 8—7; 
aceasta ca urmare a unei apă
rări uneori prea dure (tempe
rate de arbitri), dar și formei 
excepționale a portarilor Io
nescu și CocuZ (ei „scoțînd" $i 
4 aruncări de la 7 ni). Au mar
cat: Voinea 8, Porumb 4, Ilal- 
magy 4, Stamate 3, Rădulescu 
2, Cuc 2, Covaciu 1, Andronic 1, 
respectiv Duiău 8, Dogărescu 
4, Mocanu 3, Zaharia 3, lîcdi- 
van 2, Antonescu 2, Lieu 
Ștefan 1. Au arbitrat R. 
mandi — Tr. Ene (Buzău). 
NEMEȘ -coresp.).

SERIA A Il-o
RELONUL SĂVINEȘTI 

STEAUA BUCUREȘTI 27—30 
(12—11). Un joc frumos al am
belor echipe. Au înscris: Zam
fir 7, Căescu 6, T. Bursuc 5, 
Ștot II 4, Pitaru 3, Lămășanu 
1, Pascu 1, respectiv Drăgăni- 
tă 11. Stingă 6, Miri că 6, Petre 

. 3, Dumitru 1, Ștot I 1, Cicu 1, 
Costache 1. Au arbitrat D. 
Gherghișan — C. Drăgan (Iași). 
(I. ZAHARIA-coresp.).

UNIVERSITATEA ------------
— POLITEHNICA 
RA 27—23 (14—11).
au avut permanent 
cîștigînd pe merit. Au marcat: 
Marian 11, Rădu!ă 6, Neagu 6, 
Dumitru 3, Agapie 1, respectiv 
Matei 6, Petru 5, Dobrescu 5, 
Săftescu 2, Ionescu 2, Gal 1, 
Istoric 1, Naghi 1. Au arbitrat 
Al. Vîrtopeanu — Șt. Georges
cu (București). (ȘT. GURGUI- 
coresp.).

FEMININ
SERIA I

TEROM IAȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 30—24 (15—10).
Ieșencele s-au desprins în min. 
17 și nu au mai cedat iniția
tiva. Au înscris: Cozma 11> 
Duoa 8, Covaliuc 6, Anton 2. 
Nisipcanu 2. Chelaru 1, respec
tiv Ion 8. Marian 5, Ilie 4, Mu- 
reșan 4, Beschi 2, Știrbu 1. Au 
arbitrat J. Mateescu și V. Dăn- 
ccscu (București). (AL. NOUR- 
coresp.).

2, 
Ia- 
fO.

CRAIOVA 
TIMIȘOA- 
Craiovcnii 
inițiativa.

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
OȚELUL GALAȚI 38—21 
(19—8). Au înscris: Mozsi 10, 
Matefl 10, Avram 5, Stroia 4, Z. 
Biro 3, Mușat 2, Bărbat 1. I'ardi
1, Kozma 1, Florea 1, respectiv 
Ăntoneanu 11, Stan 4. Ungu- 
reanu 3, Ivan 1, Ursache 
Calmuc 1. Au arbitrat Al. Mă- 
rieș și Gh. Istrăuan (Satu Ma
re). (A. SZABO-coresp.).

SERIA A ll-o
CHIMISTUL RM. VILCEA — 

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
29 18 (13—6). Pe fondul unui 
joc foarte bun al echipei loca
le și al unei replici modeste a 
oaspetelor, gazdele au cîștigat 
detașat. Au înscris: Vefigeanu 
10, Tiirfik 7. Bloju 6, Lazăr 2, 
Romete 2, Nedelcu 1, Iacob 1, 
respectiv Carapetru 5, Mihăescu 
5, Roșea 2, Cămui 2, Pîriianu
2, Alexandru 2. Au arbitrat A. 
Dumitrescu și C. Szabo (Bucu
rești). (S. GIORNOIU-coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — ȘTI- 
22 22 (17—10).

s-a distins nu
prin virtuțile tehnice

uneia ♦ sau alteia din-
(ba am. spune

ci

I
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I
I
I
I
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DIN NOU 
O MARE 
OCAZIE

• 60 de nume
re! cuprinse in 
10 extrageri © 
18 categorii de 
cîștiguri © Bile- 

de 25 de 
beneficiază 

întreaga su- 
de avantaje 
ULTIMA ZI 

pentru numerele 
favorite, MARȚI, 

8 MARTIE!
O SURPRIZA 

CUM NU SE 
POATE MAI 
PLĂCUTĂ !

cuvin amintite măcar unitățile 
mai productive. Iar lista nu 
poate începe decît cu Petrolul, 
un nume cu putere de simbol, 
aici, dar și o grupare de re
nume, cu o inspirată organiza
re si conducere 
urmind C.S.Ș. 
Gherea" - 
asemenea, 
și dăruiți, colaborarea cu pri
mul club devenind prolifică ; 
apoi C.S.O. Sinaia, Voința Plo
iești, Metalul Plopeni, Carpați 
Sinaia.

Au fost, nu încape vorbă, o 
seamă de reușite, inclusiv 
excepție, în ’87, neputînd 
omis în vreun fel nici acel 
II în clasamentul general

a activității, 
„Dobrogeanu- 

unde lucrează, de 
oameni competenți

de 
fi 

loc 
„ _  _________  „_____ al y
sportului de masă. Dar, dacă 
vom afirma că altul e potenția
lul Prahovei (și) în sport sau 
că acel loc IV în ierarhia jude
țelor la capitolul performanță 
nu-i mulțumește pe oamenii de 
aici, tot ce vom face e să re
producem un autentic leit-mo
tiv al amintitei plenare. S-a 
specificat din capul locului me
diocritatea în care se zbat ma
joritatea secțiilor și antrenori- 

......................... 3 
in
cit 
cu 
cu

„Dobrogeanu-Gherea" 70, C.S.O. 
Sinaia 59. bilanțul Prahovei 
Ploiești se oprește la o singură 
cifră, 6 p, al C.S.Ș. Cimpina.de 
asemenea, 4 p. Mai merită re
ținut un exemplu, dat tot pe 
cale de comparație, anume cu
mularea a 38 de puncte de 
către o grupare, C.S.Ș. 1 Plo
iești, cu 20 de cadre avînd 
normă întreagă, și a 20 de 
puncte de o alta. Metalul Fi- 
lipeștii de Pădure, unde acti
vează... un antrenor voluntar 
(!), la judo, al cărui nume me
rită, credem, amintit — Dan 
Teleargă. așa cum trebuie ară
tată, spre a respecta adevărul 
pînă la capăt, și lipsa unei ba
ze proprii, pînă în vara tre
cută, a clubului școlar mențio
nat.

Simpla constatare, recunoaș
terea stărilor de lucruri nu pot, 
se înțelege, să asigure îndrep
tarea de la sine a situației. S-a 
pus de aceea degetul ne raniă. 
s-au arătat răspicat cauzele (în 
primul rînd din procesul
selecție, apoi, din cel de pre
gătire), luînd totodată în sea-

de

lor : dacă sînt nominalizate 
secții olimpice, 12 de nivel 
ternațional și 68 național, 
101 antrenori și profesori 
normă întreagă, plus alții 
plata cu ora, rezultatele men
ționate sînt realizate, practic, 
doar de foarte puțini. Județul 
a ocupat o poziție fruntașă, 
dar, în vreme ce C.S. Petrolul, 
ca o unitate-fanion ce este, a 
acumulat 191 puncte, C.S.Ș.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2“ 
DIN 6 MARTIE 1988

38 60 44

EXTRAGEREA I: 40 75 22 20
EXTRAGEREA a Il-a : 21

27 49 47
EXTRAGEREA a IlI-a : 57

INȚA BACĂU 20—22 
Intîlnirea 
atît 
ale 
tre formații 
că acestea au cam lipsit), _ 
prin răsturnările de scor dato
rate multelor și elementarelor 
greșeli în atac și în apărare 
săvîrșite cînd de studentele din 
Bacău, cînd de rapidiste. Un 
lucru este însă cert: victoria 
Rapidului nu a stat nici o cli
pă sub semnul îndoielii. Mai 
mult, bucurcștencele puteau 
învinge la cel puțin 8—9 go
luri diferență (ceea ce i-ar fi 
creat, un avantaj substantial, 
greu de refăcut, duminică vi
itoare, în meciul revanșă de 
la Bacău), dacă între min. 31 și 
43 nu ar fi avut ratări incre
dibile, în pofida faptului că în 
poartă Ana Moldovan (intro
dusă în min. 37, în locul Stelei 
Rupă) ..." ' ’ .
de Ia 7 ml în min. 31 Rapid 
avea 
dâr o
ale porții rapidiste de ___
băcăuance (timp în care Rapid 
a realizat un singur gol) le-a 
adus pe acestea din urmă la... 
18—19. Dar, în continuare, fi
rul.- eamnio-me’or tării 
rupt, rapidistele (prin 
mai ales, dar și prin Doiciu, 
Ivan Și Lefler) înscriind, mai 
întîi. două și apoi 5 goluri con
secutiv. în sfîrșit, să reținem 
că Știința Bacău a evoluat ex- 
trdm de s-lab. exceptîndu-le pe 
Vașilca, Tîrcă și Danilof. Au 
înscris; Dobre 9, Doiciu G, Ivan 
5, Lefter 4. Oprea 2, respectiv 
Tîrcă 7, Danilof 6, Ciubotarii 
4, Popa 2, Lunca 1, Cervenciuc 
1, Butnărașu 1. Au arbitrat bi
ne D. Dordea și A. Kentzel 
(Sibiu).

a apărat trei aruncări
8 goluri avans (18—10), 
„serie" .de 8 străpungeri 

către

s-a...
Dobre,

Ion GAVRILESCU

mă și experiența „făuritorilor" 
de medalii sau recorduri, a- 
tunci cînd a vorbit antrenorul 
emierit Mihail Gothe, spre pil
dă, liniștea deplină din sîlă 
fiind întreruptă numai de a- 
plauze. Totul, în dorința neas- 
cunsă de a afla căile cele mai 
nimerite pentru atingerea per
formantei viitorului, lucrînd 
azi la parametrii noi. în pas cu 
vremea, pentru împlinirea spe
ranțelor vizavi de mii ne. Cu a- 
tenția întreagă acordată depis
tării marilor talente, dar și asi
gurării necesarului de cadre 
(pînă și la Petrolul sînt, cum 
spunea președintele clubului. 
Ion Teotlorescu, cinci — din 
zece — secții cu cite un singur 
antrenor), sporirii contribuției 
cercetării științifice și medici
nii, îmbunătățirii și gospodări
rii superioare a bazei mate
riale (fotbaliștii juniori din 
campionatul republican nu a- 
veau unde juca, în tim.p ce, am 
aflat, un gazon bun era nefolo
sit corespunzător) etc.

„Altul e potențialul Județu
lui", susțin oamenii sportului 
prahovean. Și par deciși să de
monstreze aceasta prin fapte. 
Cît de curind !
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STAT LOTQ-PRONOSPOR
FOND TOTAL DE CIȘTI- -

GURI : 519.582 LEI. no
1 ;

REZULTATELE CONCURSU- 1 :
LUI PRONOSPORT DIN 6 MAR- Na,
TIE 1988. Em

1. Corvlnuil — Steaua ANU- 13.
LAT; 2. Petrolul — Dinamo

Buc. 2 ; 3. Sportul Studențesc F
—- Univ. Craiova X ; 4. Ascoli 1.85

Cimpina.de


OASPEȚII CÎȘTIGA LA PAS ...Șl NUMEROASE ALTE OCAZil

EA JOCULUI PE ATAC

I PETROLUL o i
| DINAMO 2 (1) 1

■ ner, cu un reflex de portar i
mare. în min. 14, însă, ace
lași Jipa se dezminte, nu poa- |

' te reține o minge ușoară, pe

1 VICTORIA 3 (0) |

| „poli" timișoara o |

■ 1 <°> II
■<kjnțesc ; te- 
■np frumos, 
■ori — circa
■ (pe poartă :
■ Au marcat ; 
In. 47), res-
■ 65).

Cristian 6
- M. Marian 
seu 6, M’un- 
(miin. 56 Ră- 
Polo-gea 6 — 
Răducanu 7.

Luing 6 — 
îl 7, Cloro-

Geolgău 7,
— Stoica 7, 
75 Ghiță 6). 
îheorghe (CP.
Dragu (Ga- 
D robota Tr. 
greșeli.
M. POPA. 

0-1).

pe stadio- 
bitorii fot- 

că cele 
si tare pot 
:tivă, spec- 
se, proba- 
lută de U- 
ampionatul 
idion bucu- 
>ta s-a în • 

de 1—1, 
eveni din 
jMkțatea a 
^Wtilui pe 
. ca Stoica, 
iu zburdat. 
ț>r bucu- 
i<e. De alt- 
elat prin 
il primit i 
n min. 78, 
Și nu nu- 
vertizat cu 
.. carnețel, 
rămas alb 

Tîrlea

(mjn. 18), Geolgău (min. 18), 
Bîcu (min. 20. singur la 8 m, 
a întârziat șutul de gol și Popa 
a pus un picior salvator). Citi
rea (min. 37 — șut înșelător, 
pe lingă vinclu). împotriva 
cursului jocului. Sportul putea 
lua conducerea, dar S. Răduca- 
nu, doar de la 8 m. complet 
liber, a șutat din voleu, min- 
gea a „mușcat" „transversala" 
și a ieșit afară.

După pauză, același start 
lansat al oaspeților, dar în min. 
47 Cioroianu a greșit grav la 
o minge simplă, S. RĂDUCA- 
NU a pătruns și a marcat din 
interiorul careului, sancționînd 
greșeala apărătorului craiovean. 
Dar jocul de „contre" avea să 
continue: voleu Geolgău. res
pins de un fundaș (min. 48), 
șut Răducanu, reflex Lung și 
corner. Apoi, în m.in. 60, o 
nouă eroare de arbitraj, V. Ti- 
torov nu semnalizează un ofsaid 
clar, jocul continuă și o gre
șeală se leagă cu alta: Rădu
canu a fost împins în careu și, 
deci, se impunea... penalty. le
galitatea logică avea să se în
registreze în min. 65, cînd 
BADEA a executat o lovitură 
liberă din colțul careului mare, 
în dreapta, balonul a atins un 
jucător din „zid" și s-a dus în 
colțul lung, pe lingă Voiciiă 
surprins de fază. în min. 84, 
M. Popa respinge mingea de 
pe linia porții, la șutul slab al 
lui Biță, aflat în ofsaid. Și 
așa, rezultatul de egalitate ră- 
mîne consfințit, rezultat care 
îi avantajează pe bucureșteni, 
care au acuzat lipsa accidenta
ților Cristea și Stănici, în pri
mul rînd, în timp ce la craio- 
veni, A. Popescu l-a suplinit 
cu brio pe Săndoi, pe postul 
de fundaș central. Un meci 
frumos, la care însă s-a pres
tat un arbitraj plin de greșeli, 
ca cele amintite si altele.

Stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp favorabil ; spectatori — 
circa 16.000. Șuturi : 11—n (pe
poartă : 2—4). Cornere : 3—i. Au 
marcat : VAIȘCOVICI (min. M) și 
LUPU (min. 62).

PETROLUL t Jipa 6 — Ruse 6, 
Pancu 6, Ștefan 6. P. Gușe 6 — 
Mocanu 6,5, Ursea 6, O. Grigore 6 

’ " “ — Hincu 6,
(min. 46 Or.

(min. 67 D. Popa 6)
I. Gușe 6, Manea 6 
Ene 6).

DINAMO : Stelea 7
Rednic T, Andone 7,________
lAiipescu 7, Lupu 7,5, Mateuț 7 
(min. 75 Movilă 7) — Vaișcovlci
7,5, Mibăesou 7 (Imln. 46 Răduclolu 
7), Orac 7.

A arbitrat bine I. Velea (Cra- 
iova) ; la linie : M. Axente (Arad) 
șl I. Vereș (SI. Gheorghe).

La speranțe : 1—1 (9—0).

— Varga 7, 
Sabou 7 —

PLOIEȘTI, 6 (prin tele
fon). Meci ușor pentru Dina
mo, gazdele păriind depășite 
de miza jocului. Petrolul a 
evoluat deci șters, marcajul 
n-a funcționat, angajamentul 
a fost sporadic. Dinamo a 
zburdat de-a lungul și de-a latul 

terenului, tatonînd calm breșele 
cele mai largi din apărarea 
gazdelor. Invingătoarea a o- 
ferit, astfel, o mostră de 
fotbal frumos și eficaoe, dar 
testul rămine, totuși, necon- 
vingător, în condițiile re
plicii fșră orizont a partene
rei sale.

Prima mare fază de gol e 
creată de Sabou, care pătrun
de vijelios pe flancul sting, 
centrează precis, Mateuț 
țîșnește, reda cu capul, jos, la 
colț, dar Jipa deviază în cor-

OFENSIVA
F.C.M. BRASOV 
C.S.M. SUCEAVA

care o respinge la întimplare, 
«i VAIȘCOVICI. bine 
sat, o șutează în gol. 
Iul pare 
strinsă 
tactică 
nici o 
mindu-se 
cit mai

pia-
Petro-

Con-

..Victoria" : teren moA-

Constantin ALEXE

ănăilă si A. Popescu, deviază balonul pe 
Foto: Aurel D. NEAGU

ĂLĂTEAN... SPECTATOR!
1

1 (0) 
o

că prima parte a jocu- 
s-a ridicat decît rare- 

nivelul pretențiilor, pu-

teren ușor 
tis, rece ; 
>0. Șuturi : 
, Cornere :
POPESCU

— Borali 
Gelu Po- 

Burcea 6, 
nghiuc) — 
ea 5), An-

- Vlad 5, 
lescu 6 — 
, M. Stoi- 
5 (imin. 45
5 Datnas-

Wustățea ; 
ampli din 
iași).- 
).

telefon). 
bitori ai 
de la Du- 
prezenți 
hipei lor 

returul 
Unii 

loc în 
plopii 
ceva !

• Avelli- 
Torino 

azionale
X ; 9.
Pisa — 
— Bari 
inoa 1 f 
se 2.

IGURI î

Numai 
lui nu 
ori la _ . ,__ , . .
ține fiind fazele bune, rapide, 
spectaculoase, încheiate cu șu
turi la poartă. Oțelul a domi
nat, a avut și o bună ocazie 
ratată de „cuplul" Antohi — 
Nicoară (min. 2) ; în continua
re, însă, oaspeții, grupîndu-se 
bine în preajma careului lor, 
au blocat totul. Abia în fina
lul primei reprize (min. 44) 
echipa pregătită de C. Radu
lescu și I. Sdrobiș ar fl putut 
deschide scorul, cînd, la o ac
țiune rapidă, -derulată pe 
dreapta, centrarea lui Borali 
a fost reluată de Antohi, din 
voleu, peste poartă. Pe scurt: 
dominare netă a gazdelor, cu 
7—1 la cornere și 7—2 la șu
turi, dar cu un scor alb 
tabela de marcaj.

După pauză, Rapid a rămas 
fidel aceluiași principiu : a- 
părare supraaglomerată. Așa 
prezentînidu-se lucrurile, echipa 

gazdă a avansat mereu cu toa
te liniile, dar deschiderile în 
adîncime ale lui Agiu n-au 
găsit demarcate vîrfurile echi
pei gazdă. în min. 57 s-a în
scris, totuși, singurul gol al 
meciului : O. POPESCU a țîș- 
nit pe lîngă fundașul Vlad, a 
pătruns în careu, Toader se 
aștepta să șuteze în colțul lung, 
dar atacantul gazdelor a pla
sat cu dibăcie mingea pe lîngă 
portar, aproape de stîlpul din 
dreapta al porții acestuia. Ul
timele zece minute au fost 
ceva mai animate. în această 
perioadă de timp notând două 
șuturi foarte puternice, unul 
al lui Goanță (min. 32 — pu
tea fi 1—1) și altul al aceluiași 
O. Popescu (min. 84 — cînd 
putea fi 2—0).

laurentiu DUMITRESCU

pe

dezorientată.
să renunțe la orice 
defensivă, n-are însă 
alternativă, mulțu- 
să degajeze baloanele 
departe de 

poartă, în 
plecau pe 
Grigore și Hincu, 
cei 
ltri 
jată 
deri 
cărate cu ochii închiși, 
gura ei slăbiciune vădindu- 
se in min. 25, cînd O. Grigore 
a executat o pasă intr-adevăr- 
subtilă, pînă la Hincu, care, 
ignorînd avantajul unei an
gajări pe un culoar liber, a 
preferat șutul exploziv (și 
fără adresă).

în repriza a Il-a. diferența 
valorică dintre oambaiante 
se accentuează și mai mult. 
Petrolul așteaptă totul 
la loviturile libere 
tate de puncheurul 
Dinamo, nesolicitată 
de apărare, 
zinvolt atac
min. 62, LUPU, după o fru
moasă șarjă prin toată apă- 

transfor- 
de slalom, 

scorul final, cu 
imparabil, in colțul 
porții lui Jipa.

Stadion _________  . _____ ____
le.: timp însorit ; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi : 26—5 (pe poar-

propria 
urmărirea cărora 
cont propriu O. 

jucătorii 
mai avansați. Apărarea 
Dinamo nu pare deran- 
— normal — de pătrun- 

individuale și mingi 
sin-

tă : 12—1). Cornere : 19—3.' Au
marcat : DAMASCHIN I (min. 51 
și 86) și AUGUSTIN (min. 53).

VICTORIA : Nițu 7 — Cojocaru 
7, Mirea 6,5, Zare 7, Balaur I 6,5 
— C. Solomon 7,5, Augustin 7,5, 
Dican 7.5 (min. 63 Ene 6) — Ule- 
șan 6. Damaschin I 8. Henzel 6 
(min. 81 Stere).

„POLI" : Almășan 7,5 — Tana- 
soglu 8. Ionuț 5, Crăciun 6, Stoi- 
cov 5 — Pascu 7 (min. 70 Varga 
5), Bobaru 6, Drăghicl 5. Vlătă- 
nescu 6 — Dudaș 5, Ilcu 6.

A arbitrat bine C. Teodore.,cu ; 
la linie : N. Georgescu (ambii din 
Buzău) și C. Coreean (Reșița).

Cartonașe galbene : BOBARU.
La speranțe : 1—o (0—0).

de
execu-

Mocanu. 
în faza 

construiește de- 
după atac. în

rarea ploieșteană, 
mată în jaloane 
pecetluiește 
un șut 
lung

Partidă antrenantă si frumoa
să pe stadionul Victoria, gazde
le — prin jocul lor aproape în. 
tr-o singură direcție — nelăsînd - 
nici o speranță timișorenilor. 
Aceștia din urmă au „aglome
rat" bine „treimea" lor, cu
loarele spre poarta lui Almășan 
fiind aproape în permanență 
închise. In aceste condiții, echi
pierii Victoriei au fost obligați 
să facă un joc de pase pentru 
a găsi breșele convenabile sau 
să apeleze la dese centrări de 
pe extreme în careul „alb-vio- 
leților", anihilate, însă, de Cră
ciun sau Ionuț. Și, totuși, în 
astfel de condiții tabela de mar
caj se putea modifica chiar 
min. 3 : atunci, Augustin,

în 
la

cornerul executat de Cojocaru, 
a trimis, de la numai 3 m 
alături de țintă. Același Aug..u- 
tin, foarte activ în ambele u. c, 
va fi .stopat" în min. 9 (ce in
tervenție salvatoare a avut C.â- 
ciun !), in min. 11 va trimite un 
șut razant cu bara. Iar în m n. 
17, la „un-doi“-ul cu C. Solo
mon (unul din cei mai bani 
oameni de pe teren), va întâm
pina opoziția lui Almășan, p.-.n- 
tr-o intervenție de mare spec
tacol. „Poli" răspunde rar cu 
contraatacuri, pe partea dreaptă, 
a lui Ucu. pentru ca în min. 
34 Bobaru să fie oprit din dri
blingul său spre poartă prin 
fault la marginea careului de 
16 m Echipa bucureșteană a- 
tacă în valuri, chiar cu jucătorii 
din liniile din spate, Almășan 
se va remarca din nou în min. 
35, 37 . 40 și 43 (în acesta din 
urmă a apărat un penalty slab 
exec itat de Damaschin I) si, 
astfel, repriza se încheie albă.

După reluare, același, talen
tat portar timișorean se opune 
cu înverșunare deschiderii sco
rului în min. 46 și 48. Golul 
plutea în aer. Victoria atacă și 
iar atacă și iată că în min. 51, 
la pasa lui C. Solomon, Augus
tin șutează puternic, Almășan 
respinge și DAMASCHIN I, pe 
fază, reia în plasă : I—0. Două 
minute mai tîrziu, Dican îl pune 
pe AUGUSTIN în situație bună, 
„șut-trasor“ al acestuia și... 2—0. 
în sfîrsit. ultimul gol este semnat în min. 86 de DAMASCHIN 
I, care a reluat în plasă balonul 
respins de Almășan, la șutul 
puternic expediat de Zare.

Stelian TRANDAFIRESCU

al

fon CUPEN CINCI GOLURI, CINCI MARCATORI !

DIN PLIN RĂSPLĂTITĂ
întreruperi, pînă la sfîrși-

F.C. ARGEȘ
A.S.A. TG. MUREȘ

3 IU
2 (0)

Stadion Municipal ;
timp însorit, călduros ; spectatori 
circa 20 000. Șuturi: 14—5 (pe poar
tă : 6—2), Cornere : 7—1. Âu mar
cat : CIGAN (min. 14). V. ȘTE
FAN (mta. 33), ANDRAȘI 
(min. 78).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 6 — 
Bălan 6, Naghi 6, Șutea 6, L. Pe
tre 6 — Cigan 7 (min. 32, V.
Ștefan 7), Bucur 7, Mărgărit 6 — 
Andrași 7, Fișic 6 (min. 60 Se- 
limesa II 7), Barbu 6.

C.S.M. SUCEAVA : Alexa 6 — 
Ungureanu 6, Breniuc 6, Cristescu 
6,5, Ciobanu 6 — Păiuș 5 (mim. 68 
șumutonschi 5), Gălușcă 5, Gaien- 
ou 5, Buliga 5 — Sfrijan 5 (min; 
46 S'usanu .5,5), Cașuba 6.

A arbitrat foarte bine G. Io- 
nescu ; la linie : V. Alexandru și 
V. Ilie (toți din București).

Cartonașe galbene : NAGHI.
La speranțe : 3—1 (2—1).

teren bun ; 
; spectatori

BRAȘOV, 6 (prin telefon).
Timp frumos, călduros, in ora
șul de la poalele Tîmpei, 
mercurul termometrelor urcînd, 
la ora jocului, peste zece grade, 
în această ambianță propice, de 
primăvară, brașovenii vor reuși 
relativ repede, mai precis în 
minutul 14, deschiderea scoru
lui : Mărgărit a centrat de un
deva de pe partea strîngă și 
CIGAN, venit la minge, din li
nia a doua, o va relua în plasă, 
cu capul. Golul căzut în poarta 
formației oaspete punctase a- 
proape un sfert de oră de supe
rioritate teritorială a gazdelor, 
aspect care se va menține, cu

mici i
tul reprizei. Pe acest fond de 
presiune exercitată de localnici 
a venit, în minutul 33, și majo
rarea scorului, realizată de V. 
ȘTEFAN (șut din apropiere, în 
stînga portarului Alexa), după 
un corner executat de Barbu. 
Autorul golului fusese introdus 
tn teren, cu un minut înainte, 
pentru a-1 înlocui pe Cigan, 
accidentat, și de la care primi
se. parcă, 'in ..schimb de șta
fetă". Și în timp ce (în pofida 
strădaniilor lui Sfrijan și Ca
șuba), Polgar nu va primi nici 
o minge pe spațiul porții, din- 
oolo. în careul advers, Naghi va 
rata, în minutul 44, o bună 
ocazie. Deloc satisfăcută cu a- 
cest 2—0, echipa locală va căuta 
golul cu ardoare și la reluare, 
în cîteva rînduri va fi aproape 
de el, dar Fîșic (min. 55) și 
Andrași (min. 64) vor fi... fiii 
risipitori ai lui C. Ștefănescu. 
O risipă pe care Cașuba era cît 
pe aci s-o amendeze, dar min
gea șutată de el, de la circa 
20 m, din lovitură liberă, a 
șters „transversala", fiind atinsă 
în prealabil de Polgar. Ne a- 
flam în min. 78, în care, la faza 
imediat următoare, ANDRAȘI. 
lansat dc Bucur, a trimis balo
nul în plasă, pe lingă Alexa, 
ieșit: 3—0... După patru minute, 
V. Ștefan, în deosebită vervă, 
a șutat din interiorul careului 
în „transversală". N-a fost 4—0, 
dar și așa tribunele au răsplătit 
cu aplauze meritata victorie a 
formației favorite.

Stadion „1 Mai" ; teren foarte 
bun : timp frumos, însorit ; spec
tatori — circa 15.000. Șuturi : 12—5 
(pe poartă 6—3). Cornere : 3—2. 
Au marcat i IGNAT (min. 4), C. 
PANA (min. 55), D. ȘTEFAN 
(min. 58), respectiv FAN1CI (min. 
50), CRATU (min. 59).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7.— Băr- 
bulesou 5,5 (min. 60 Gheoacă 5,5), 
Staneu 6, D. Ștefan 7, Eduard 7 
— C. Pană 6, St. Badea. 6, Bănuță 
7 — D. Zamfir 6, Ignat 6, Guda 
5 (min. 46 Vodcu 6).

A.S.A. TG. MUREȘ : Varo 6 — 
Szabo 6, Botezau 6, Dorobanțu 5 
(min. 46 Ivan 6). N. Barbu 6 — 
Sabău 6, L. Moldovan 6, Jenei 6, 
C. Ilie 5,5 (min. 77 Cibreeri) — 
Panici 6, Craiu 6.

A arbitrat foarte bine N. Dincs- 
cu; la linie: Gh. Constantin (am
bii din Rm. Vîlcea) șl M. Ște. 
fănoiu (Tg. Jiu).

Cartonașe 
EDUARD.

La speranțe : 2—1 (2—1).

galbene : FA NICI,

Gheorghe NICOLAESCU

PITEȘTI, 6 (prin telefon). 
Vecine în clasament, cele două 
echipe au intrat pe teren fie
care cu obiectivul ei 
precis: F.C. Argeș să reedi
teze victoria din prima etapă 
în fața mureșenilor (chiar la 
ei „acasă"), victorie prin care 
să pună capăt seriei de patru 
eșecuri consecutive cu care n 
încheiat turul ; A.S.A. să re
cupereze cel puțin un punct 
din cele două ale revanșei, 
atît de necesar în cursa (fi
nalmente) eliminatorie a retu
rului. în prima repriză, arge
șenii au controlat 
permanență jocul, 
strucția atacului

f o arte

aproape în 
dar con- 
lor a fost

DOAR SPRE FINAL 4
SLATINA, 6 (prin telefon).

O partidă a cărei dominantă 
era acuta nevoie de puncte a 
ambelor combatante, 
jamentul si dîrzenia în joc fi
ind lesne de anticipat. De alt
fel. asa s-a si derulat.. pe an. 
eamblu, scenariul acestui 
meci încheiat cu o victorie 
in extremis a echipei F. C. 
Olt, care se revanșează după 
infrîngerea din tur, cînd clu
jenii au învins pe linia de so
sire. — - -
s-a 
pronunțat 
datorită 
ții n-au făcut deliberatul pas 
înapoi, dimpotrivă, 
fost cutezători 
surprinzi ndu-și 
nerii. 
se destul 
ție, au 
lipsite de 
mai puțin 
fensiva 
o dată, 
sigure, 
reluare 
Pena.
la fel a încheiat și Pojar un 
rapid

anga-

Primul sfert de oră 
caracterizat pr intr-un 

echilibru, aceasta 
faptului că oaspe-

ei au 
în ofensivă, 

astfel parte- 
precipit-îndu-Aceștia, 

de des la țonstruc- 
întreprins acțiuni 

consistență. Nu este 
adevărat că și de- 

dujeană a avut, nu 
intervenții oportune și 
în min. 10. notăm o 

imprecisă a lui 
Peste 60 de secunde.

contraatac studențesc

(și nu au fost puține). O cen
trare a lui M. Popescu întâl
nește bara în min. 16. iar 
voleu! lui Pena, din min. 23. 
nu are adresa scontată. Mai 
aproape de țintă a fost șu
tul lui Leța, din min. 24. A- 
celași jucător șutează, însă, 
slab, din poziție favorabilă, 
în min. 29. Clujenii au și ei 
o bună ocazie în min. 30, 
cînd Cadar ezită în marginea 
careului mic.

La reluare, 
nu diferă 
Părți, 
vînd 
Doar 
teren 
echipei 
du-se. însă gazdele 
nează dezlînat în fața 
angrenaj clujean cane 
de partea lui calmul atît de 
necesar, nu însă și îndrăznea
la ofensivă din prima repri

ză. în min. 52 Leta are 
culoar formidabil de 
dar se complică. Mia se 
marcă la violentul șut 
lui Pistol (min. 53) și 
„bomba" lui Minea (min. 
Minutele treceau și gazdele

aspoctul tehnic 
de cel al primei 

suita de inexactități a- 
o nedorită 
raportul de 
se schimbă,

F. C. Olt
însă

continuitate, 
forțe din 

dominarea 
accentuln- 

acțio- 
unui 
are

un 
sut. 
re

al 
la

70).

I. F.C. OLT 1 (0)
„U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion „1 Mal" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
4000. Șuturi : 23—4 (pe poartă :
10—li). Cornere : 14—0. A marcat 
EFTIMIE (min. 82).

F.C. OLT : Gheraslm 6 — Du
mitrescu 6, Mihail 6, Minea 6,5, 
A. PO'pesou 6 — M. Popescu 6, 
Pistol 6, Leța 6, Eft.imic 7 — Pena 
6,5, Turcu 5.

„U“ : Mia 7 — Meszaroș 6, 
Neamțu 6, Doboș 7, Pojar 6,5 
— Fl. Pop 5, Dobrotă 6, Mujnai 
6 (min. 61 L. Moldovan ; mln.^ 
79 Muntean), Cîmpeanu li 5 - 
Kadar 5, Boeru 5.
A arbitrat bine R. Petrescu ; la 

linie : L. 
Brașov) șl 
rești).
Cartonașe 

MINEA.
La speranțe : 1—0 (1—0).

grevată de marcajul strîns (nu 
de puține ori neregulamentar) 
aplicat de oaspeți, ca și de o 
lipsă de imaginație și decizie 
în momentele favorabile din 
fata porții. Nici rapida des
chidere a scorului nu le-a dat 
limpezime în ofensivă, acțiuni
le lor intrînd în tipare mult 
prea cunoscute de apărarea 
oaspeților, în fața căreia Je
nei a apărut în rolul (nou 
pentru el) de mijlocaș de aco
perire. Golul reprizei I a fost 
înscris astfel ; D. Ștefan a 
„ghicit" lansarea lui Eduard pe 
aripă, centrarea pe jos a a- 
cestuia fiind reluată prin ..sna- 
gat“ de IGNAT (min. 4) : 1—0.

După pauză, golul semnat de 
FANICI, în min. 50, după o 
lovitură liberă, a dat mureșe
nilor acea „frumoasă perspec
tivă" despre care se vorbea 
în avancronica etapei. Gazde
le, însă, au replicat peste 5 mi
nute. tot la o lovitură liberă, 
cînd Eduard a trimis în ca
reul mic, D. Zamfir a avui un 
„călcîi" inspirat și C. PANĂ 
a șutat sec, în plasă : 2—1. în 
min. 58, alt gol și tot la o „li
beră" de la 17 m, transforma
tă cu stîngul aproape fără e- 
lan de D.-ȘTEFAN direct în 
vinclu: 3—1. Euforia desprin
derii îi va costa De argeșeni, 
peste doar un minut, cînd 
„centralii" lor au tratat cu su
perficialitate o centrare, de 
care a profitat CRAIJ, care, 
cu un șut violent, a înscris de 
la 13 m : 3—2. Joc mult mal 
dinamic, deschis de 
părți, în continuare, 
tanteile fiind conștiente 
ce modificare de scor 
decisivă. Piteștenii 
foarte aproape de 
șare, în min. 76, 
a scos mingea, cu ' 

linia Dortii. Dar si 
ieșirile el rapide 
ționale, a făcut ca în tabăra 
gazdelor să se simtă în 2—3 
rînduri... transpirația rece a 
egalării. Șl partida s-a încheiat 
cu această exclamație a unui 
suporter local: „de cînd nu 
am mal văzut tabela plină de 
marcatori I".

ambele 
com ba
că ori - 
poate fi 

au fost 
încă o deta- 
cind Szabo 

capul, de pe 
A.S A.. cu 
multidirec-

George ROTARU

CURS DE ARBITRI
Măerean (amtJi din 
V. Angheloiu (Bucu-

galbene : NEAMȚU,

punctau doar la capitolul da
telor tehnice (vezi caseta), 

întâlnirea îndreptîndu-se spre 
o remiză pentru care clujenii 
au luptat exemplar. Nu avea 
să fie așa, pentru că, în min.

82, EFTIMIE are o execuție de 
excepție la o lovitură liberă 
de Ia 18 m, trimițînd impara- 

bil balonul în plasă : 1—0.
Adrian VASILESCU

Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și scurt 
organizează, in perioada 1 a- 
prilie — 30 iunie a.c., un curs 
de arbitri de fotbal. La aces* 
curs, ale cărui lecții se vor 
desfășura de două ori pe săp- 
tămînă, seara, se pot înscrie ti
neri între 18 și 30 de ani. ab
solvenți a cel puțin 10 clase, cu 
recomandare i" 
ției sportive 
sînt.

înscrierile 
data de 25

din 
ai

se

partea asocia- 
cărei membri

pînă la 
, în zi

lele de miercuri șl vineri (între 
■ orele 16—18), la sediul
C.M.B.E.F.S., din str. Dumitru 
Lemnea nr. 7.

■ fac 
martie,



Campionatele Naționale de baschet

23 DE ARUNCĂRI DE 3 PUICII INTR-UN MECI !
Intîlnirile etapei a XlV-a a 

Diviziei A de baschet masculin 
nu au produs modificări in cla
sament, Steaua și Dinamo (care 
se vor întîlni la sfirșitul aces
tei săptămîni) continuind să o- 
cupe locurile 1 și 2. Rezultate și 
amănunte :

GRUPA 1—6

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI
1—1: 80—83 (44—44) și 114—97
(59—54). Aprig disputat, chiar 
prea aprig a fost meciul de 
sîmbătă, în defavoarea nivelului 
întrecerii, în cursul căreia gre
șelile de tehnică șl ratările au 
abundat de la început și pînă la 
sfîrșit. S-a jucat obstructionist 
(au fost dictate 59 de faulturi: 32 
Rapid, 27 I.C.E.D.!), s-au con
testat 90% din deciziile arbitrilor, 
iar aceștia (EL Baloșescu șl N. 
Consi .atinescu), după ce au con. 
dus bine timp de 30 minute, au... 
coborît la nivelul partidei. A 
cîștigat I.C.E.D. pentru că a avut, 
totuși, ceva mai multă organiza
re în acțiunile ofensive, element 
datorită căruia a condus majo. 
rltatea timpului. Ieri a fost rîn- 
dul rapidiștilor să aibă inițiativa 
și conducerea pe tabela electro
nică. S-a jucat mai relaxat, mai 
spectaculos șl, mai cu seamă, cu 
mai mare eficacitate, dovadă fi
ind — in acest sens — cele 23 
de aruncări de cite 3 puncte în
scrise (12 Rapid, 11. I.C.E.D.).
Ghiță, Popovici, Suciu, M. Dumi
tru (repriza I) și G. Mihai (re
priza secundă) au dus greul jo
cului la Rapid. în vreme ce de 
la I.C.E.D. s-au distins Pogonaru, 
C. loan. Popa și Păsărică (nu. 
mai In prima repriză). Este 
drept, nici una din echipe nu 
s-a ostenit prea tare în apăra, 
re. ceea ce și«explică numărul 
mare de puncte înscrise. Arbitrii 
FI. Baloșescu șl Z. Raduly au 
condus bine. Au înscris: Po
povici 14+14, Ghiță 13+34, M, 
Dumitru 7+23, Mihai 2+18, Ma. 
rinache 13+4, Gh. Dumitru 14+2, 
Sipoș 6+5, Suciu 11+14 pentru 
Rapid, respectiv Pogonaru 17+26, 
Mihalcca 20+4, Popa 9+18, Păsă
rică 0+14, C. Ioan 15+17, Mădîr- 
jac 10+0, Costin 0+2, Voicu 0+4. 
Grădișteanu 12+12.

Dumitru STĂNCULESCU

FINAL IN GRIPA 9 12
ARAD, 6 (prin telefon). In ul

timele etape ale turneului final 
al grupei 9—12 a Diviziei A de 
baschet feminin au fost înregis
trate următoarele rezultate : 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara — 
Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș 
73—61 (36—28). Metalul I.M.P.S.
c.s.s. Salonta — C.S.U. Prahova

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
(Urmare din pag. 1)

toate, la vîrsta junioratu
lui. Această infuzie de ti
nerețe ar putea constitui o 
rază de speranță in „cerul a- 
coperit" al schiului nostru 
alpin.

în acest mod, Claudia Pos- 
tolache a adus clubului el.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Cu prilejul u- 

nui concurs desfășurat la Syd
ney. australiana Kerry Saxby a 
stabilit cea mal bună perfor
manță mondială a sezonului in 
proba de 3 km marș, eu tim
pul de 13:14,48. * Campionul 
mondial in proba de 10 009 m, 
kenyanul Paul Kipcoech, a 
terminat învingător in con
cursul de cros de la Nairobi, 
fiind înregistrat pe distanța de 
11,800 km cu timpul de 35:53.

AUTOMOBILISM • După 
două etape șl 16 probe specia
le. în raliul Portugaliei conduce 
echipajul - italian Biaslon — 
Cassina (pe . „Lancia Delta In
tegrale"). urmat de francezii 
I.oubct — Vieu („Lancia Delta 
HF 4 WD“). Competiția progra
mează 37 de probe speciale.

BASCHET • In turul a! 10-lea 
al ..Cupei Campionilor Euro
peni" la feminin — grupa fina
lă. s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Primigf Vicenza — 
Dinamo Novosibirsk 76—71 î 
Soarta Praga — Jedinstvo Tuz
la 88—93 ; Agon Dusseldorf — 
Versailles 30—66. Clasate oe pri
mele două . locuri. formațiile 
Primiși Vicenza si Dinamo No
vosibirsk vor disputa finala 
competiției, care va avea loc 
la 23 martie, in orașul vest-ger- 
man DUsseldorf. • Primul meci 
al f’n.aieî camnlonatului mascu
lin al U.R.S S.. disputat la 
Kaunas Intre formațiile Jalghl- 
ris Kaunas s! TSKA Moscova, 
s-a încheiat cu victoria iucăto- 
rilor moscovit!, eu scorul de 
87—80 151—28'. După cum se
sMe campioana U.R.S.S. se sta- 
btioci-p dună o finală de trei 
nar+lde între primele două cla
sate la sfîrsltul întrecerilor sis
tem campionat.

STEAUA -F ACADEMIA MILI- 
TARA MECANICA FINA BUCU
REȘTI 2—0: 113—78 (62—37) șl 112 
—74 (49—36). Meciuri ca „în fa
milie", cîștigate clar de campio
nii tării. Au înscris: Ermurache 
0+40, Ardelean 8+14, Reisenbilch- 
ter 25+9, Munteanu 4+2, Cernat 
21+11, Căpușan 2+9, Cristescu 
24+12, Brănișteanu 25+8„ V. 
loan 4+7, pentru Steaua, respec. 
tiv Zdrenghea 13+11, Vllcinschi 
2+0, Neagu 8+4, Panaitescu 
6+18, Frumosu 14+3, Scarlat 6+6, 
Braboveanu 25+13, Bîrsan 4+7, 
Marinescu 0+12, Arbitri: Z. Ra. 
duly — B. Bădilă și I. Olaru — 
O. Vestinian (O. GUȚU-coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO I.M.P.S. ORADEA 2—0 : 
128—104 (67—47) șl 117—91 (54—40). 
Victorii scontate ale bucureșteni. 
lor. Au înscris : Vinereanu 17+33, 
Hălmăgeanu 3+6, Slnevici 23+10, 
Bărbulescu 20+0, Nieulescu 
25+27, V. lacob 10+5, M. Ivanov 
1+2, Uglai 4+32, David 8+2, V. 
Constantin 17+0 pentru gazde, 
respectiv Pascu 20+4, Kosa 10+7, 
Flaundra 23+18, Fodor 18+8, Ră- 
dulescu 3+11, Nicoară 2+9, Șarlă 
18+24, Szabo 3+0, Cristea 7+10. 
Arbitri: I. Olaru — O. Vestinian 
și N. Constantinescu — B. Bădi
lă. (Nic. ȘTEFAN-coresp.).

GRUPA 7—12
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA

— POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 2—0 : 88—79 (51—44) și 104— 
78 (60—43). Coșgeteri: Băiceanu 
30+42, Tecău 23+12, Moldoveanu 
12+16 de la Farul, respectiv Mi- 
hăilescu 28+22, Moscalu 20+19, 
Măgurean 11+9. Arbitri: N. Io- 
nescu — R. Stănciulescu, (C. 
POPA.coresp.).

C.S.U. T.A.G.C. IND. BRAȘOV
— RAMIRA BAIA MARE 2—0:
78—77 (42—41) și 86—79 (43—36).
Partide echilibrate, eu finaluri 
incandescente. Coșgeteri: Vasili- 
că 26+19, Hegyesi 14+20, Tace 
14+17 de la gazde, respectiv Cio. 
clan 22+23, Mara 18+15. Arbitri: 
C. Dumitrache — I. Georglu. (C. 
GRUIA-coresp.).

balanța c.s.u. sibiu —
ELBA TIMIȘOARA 2—0: 99—73
(44—33) și 90—79 (37—32). Coșge
teri: Herbert 31+19, Dăian 23—23, 
Bleahu 13+13 de la gazde, res
pectiv Bota 12+22, Ilie 6+19, 
Isaicu 10+14. Arbitri: P. Bara — 
R. Vaida (I. IONESCU-coresp.).

1 iNTRrCERII FEMININE
Ploiești 64—54 (32—32), C.S.U. — 
Politehnica 58—45 (29—21), Co
merțul — Metalul 65—79 (40—38).

Clasament final : 9. Comer
țul 64 p, 10. Metalul 63 p, 14. 
Politehnica 60 p, 12. C.S.U. 59 p. 
Ultimele două echipe au retro
gradat.

Dinamo Brașov, primul ti
tlu de campioană națională, 
după oe primele două zile de 
întreceri fuseseră clar do
minate de reprezentanții 
A.S.A. Brașov. Iar în ceea 
oe o privește direct pe câști
gătoarea probei de slalom 
uriaș, să notăm șl faptul că 
ea și-a îndeplinit cu acest 
prilej norma de maestră a

CICLISM • Cursa clasică or
ganizată de ziarul „Het Volk“ 
s-a Încheiat la Gând, după 246 
km, cu victoria belgianului Re- 
ny van Holen cronometrat cu 
timpul de 5 h 57 mln. Pe locul al 
doilea, ia 1 s, a sosit olandezul 
Lammers.

HALTERE • In cadrul con
cursului Internațional de la Tallin, 
sportivul sovietic Aleksandr Po
pov a stabilit un nou record mon
dial la categoria 100 kg, stilul a- 
runcat, cu rezultatul de 242,5 kg. 
Precedentul record era de 241,5 kg 
și aparținea unul alt halterofil 
sovietic, Pavel Kuznețov. Alek
sandr Popov s-a situat pe locul 
întâi la această categorie, cu un 
total de 435 kg. In limitele eă- 
togorlei 90 kg, in care a terminat 
învingător Nail Muhamedlrov, cu 
392,5 kg, sportivul român Petre 
Becheru s-a situat pe locul trei, 
cu 352,3 kg.

ȘAH • In runda a 9-a a tur
neului de Ia Linares (Spania), 
maestrul englez Murray Chan
dler a cîștigat la liderul clasa
mentului Timman, Liubojevlci 
l-a învins pe Hjartarsson. iar 
partidele Nikolic! — Gheorghiev 
și Iusupov — Portlsch s-au ter
minat remiză. In clasament 
conduce olandezul Timman, cu 
7 p, urmat de Llubojevicî (Iu
goslavia.) și Nttnn (Anglia) — 
cu cîte 5 p ?! o partidă între
ruptă fiecare.

TENIS DE MASA • La Pra
ga, în meri pentru „Cupa Ligii 
Europene", selecționata Ceho
slovaciei a Întrecut cu 5—2 e- 
chipa Suediei. In cadrul acele
iași competiții. echipa R.F. 
Germania a dispus la Munster 

icu 6—1 dc formația Ungarie!.

REMARCABILE SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
(Urmare din pag. 1) 

nului mondial în aer liber, 
suedezul Sjoberg, de a reintra 
în posesia recordului mondial 
de sală, doborât recent de vest- 
germanul Thraenhardt. Dar 
deși a fost foarte aproape de 
acesta, în a doua și ultima sa 
încercare la 2,43 m, Sjoberg nu 
a reușit.

în disputa la mare înălțime 
(la propriu și la figurat), con
siderată aci ca momentul de 
vîrf al actualei ediții a între
cerilor continentale, ca valoare 
si ca participare, s-a aflat si 
atletul nostru, craioveanul So
rin Matei, care a avut o com
portare excelentă. Bucurîndu-se 
de multă simpatie, în lupta sa 
curajoasă cu * ..monștrii sacri11 
ai săriturii în înălțime, el a 
fost în cele din urmă recom
pensat cu o medalie de bronz, 
pe care a meritat-o din plin. 
De ce am spus „în cele din ur- 

mă‘‘ ? Pentru că Thraenhardt, 
supărat că arbitrii probei i-au 
refuzat o primă încercare, la 
2.30 m. pentru depășirea tim
pului. a părăsit incinta sălii, 
aruneîndu-și numărul de con- 
cițrs. După ce a fost anunțat 
pentru » doua încercare. Thra
enhardt. nu s-a prezentat s-o 
efectueze. A revenit însă ulte
rior în sală și spre uimirea tu
turor și-a continuat concursul 
la 2,35 m,, clasîndu-se,. în final. 
Pe locul trei, înaintea repre- 
zentantului nostru care a sărit 
2,35 m din a doua încercare.

în urma contestației depuse 
de conducerea delegației noas
tre lucrurile au fost puse de 
acord cu regulamentul interna
țional și medalia de bronz a 
revenit, normal, reprezentantu
lui nostru, în timp ce Thraen
hardt a fost descalificat!

în ordine cronologică însă 
prima medalie pentru delega
ția noastră a fost obținută de 
atleta feroviară Mihaela Pogă- 
ceanu la 60 m garduri. Aflată 
într-o excelentă formă în acest 
început de an olimpic ea și-a 
corectat sîmbătă pentru a tre-

SCHI ALPIN
sportului. Deci, un dubiu mo
tiv pentru a-i adresa felici
tări.

Rezultate tehnice, senioa
re : 1. Claudia Postolaeh»
(Dinamo Brașov) 2:41,65, 2.
Dalia Parate (Dinamo Bra
șov) 2:43,48,, 3. Doris Bonfert 
(C.S.S. Șoimii I.P.A. Si
biu) 2:47,61, 4. Magda Ibolia 
(Dinamo Brașov) 2:48,75, 5.
Simona Bodină (C.S.S. Pe
troșani) 2:51,44, 8. Csila Lucaci 
(C.S.S. Miercurea Ciuc) 2:51,92.

Junioare : 1, Claudia Pos- 
tolaehe, 2. Doria Bonfert, 3. 
Simona Bodină, 4. Csila 
Lucaci. 5.-6. Iurlith G5rog 
(C.S.S. Ramira Baia Sprie) 
și Gerlinde Mihuț (C.S.S. 
Petroșani) 2:52,16.

în ultima zi de concurs ae 
dispută proba de slalom spe
cial in care, așa cum spu
neam, va fi interesant de ur
mărit dacă victoria de astăzi 
(n.n. ieri) a Claudiei Posto- 
loche s-a datorat sau nu doar 
abandonurilor Mihaelei Fera 
șl Lilianel Ichim.

Felbal meridiane
• Glasgow Rangers se răzbună... • Bremen și Bayern 
domină autoritar in campionatul vest-german • Liver

pool, in continuare, neînvinsă
• In etapa a 21-a a CAMPI

ONATULUI ITALIEI, desfășura
tă ieri : A scoli — Como 6—6. 
Cesena — Avelllno 1—1, Floren
tina — Torino 1—0. Juventus — 
Internazionale 1—0, Milan — 
Verona 0—0, Napoli — Roma 
1—2 !, Pisa — Empril 0—0, 
Sampdoria — Pescara 2—1. In 
clasament : Napoli 33 o, Milan 
31 0. Roma 29 o.
• tn CAMPIONATUL SCOTI

AN, Mera clasamentului. Cel
tic. a întrecut cu 2—0 pc Fal
kirk, îar Glasgow Rangers a 
cîștigat in deplasare. Ia Dun

ia oară, în trei săptămîni, re
cordul național de sală (după 
cel de la Campionatele Națio
nale de la Bacău și cel de săp- 
tămîna trecută, tot pe această 
pistă budanestană. aducîndu-1 
acum la 7.86 s în semifinala 
cîștigătoare a probei. Apoi, 
intr-o finală electrizantă, după 
două starturi greșite (Zagorce- 
va și Pogăceanu), dar cu un fi
niș susținut, în forță. Mihaela 
Pogăceanu a obținut medalia 
de bronz, fiind întrecută de 
Cornelia Oschkenat, din R.D.

Mitica Constantin

Germană, cu 7,77 s (al doilea 
rezultat european al sezonului) 
și. surprinzător. de Marian 
Olijslager (Olanda) pe care o 
învinsese clar în semifinală, 
ambele fiind cronometrate cu 
7,92 s, dar înaintea recordma
nei mondiale în aer liber Gin- 
ka Zagorceva (Bulgaria),

Dintre ceilalți reprezentanți 
ai atletismului românesc aflați 
aici ne-am așteptat, eventual, 
mai mult de la Maneta Ucu, 
acreditată recent cu o săritu
ră de peste 6,70 m (cu un ase
menea rezultat ar fi obținut, 
fără discuție, locul 3!). Dar 
atleta hunedoreană, lipsită de 
nerv si decizie, a avut urmă
toarea serie de rezultate : 6,37 
m, depășit, 6,09 m cu care n-a 
putut intra în finală, clasîn
du-se doar pe locul 10 din 15 
concurente. în apropierea ei,' 
ca linie mediocră de compor
tare, s-a aflat si semifondistul

KATERINA MALEEVA — STEFFI GRAF

ÎN FINALĂ LA SAN ANTONIO (S.U.A.)
NEW YORK, s (Agerpres). 

Finala turneulud feminin de la 
San Antomio (Texas) se va dis
puta între jucătoarea bulgari 
Katerina Maleeva și vest-ger- 
mana Șteffi Graf. In semifina
le Katerina Maleeva a dispus 
cu 6—3. 6—4, 6—4 de Helena 
Sukova (Cehoslovacia). iar
Steffi Graf a învins-o cu 8—7, 
6—1, 8—1 pe Lori McNeil (S.UA.). 
In sferturi, Graf eliminase cu 
8—3, 6—2 pe Nathalie Tauziat 
(Franța), iar Katerina Maleeva 
(Bulgaria) o întrecuse cu 1—8, 

8—2, 6—3 pe Etsuko Inoue (Ja. 
ponia).

NEW YORK, « (Agerprea). 
Partidele din sferturile de fi
nală ale turneului de tenis de 
la Indian Wells s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Emi
lio Sanchez (Spania) — Milos- 
îav Mecir (Cehoslovacia) 2—9. 
e—6. 6—3 ; Boris Becker (HP. 
Germania) — Johan Krtek 
(S.U.A.) 6—3, 6—4 ; Pat Cast» 

fermline, cu 3—0. Alte rezultate: 
Hibernians . — Dundee United 
0—0. St. Mirren — Aberdeen 
6-0.
• După 22 de etape. în CAM

PIONATUL VEST-GERMAN se 
menține lideră echipa Werder 
Bremen, cu 37 p, urmat* de 
Bayern MUnchen — cu 33 p. 
Rezultate tehnice : Bremen — 
Uerdingen 5—1 • Ntlrnberg — 
Bayern Milnehen 0—3 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — Leverku
sen 3—2 ; Kdln — Stuttgart 
1—1 ; Borussia MSnchengiad- 
bach — Dortmund 0—3 : Karls

petrosenean Petru Drăgoescu. 
care, la 800 m, după o cursă 
preliminară încheiată victorios, 
dar cu un timp de alergare fe
minin (2:00,16), care l-a califi
cat, totuși, în semifinale. Aici 
însă s-a clasat pe ultimul loc, 
cu 1:49,24, departe de primii 
clasați, dar si de rezultatul în
registrat de el, pe aceeași pis
tă, cu doar șapte zile în urmă.

Debutantul Lucian Sfia (16,39 
m la triplusalt) a ocupat locul 
11 din 20 de concurenți. cu a- 
proximativ un metru în urma 
noului campion, outsiderul Sa- 
kirkin, și Victoria Oprea 
(13:28,05) la 3 km marș. Ea a 
pierdut contactul cu plutonul, 
pe ultimul kilometru al cursei. 
Si a terminat pe locul 11 din 
cele 13 competitoare care au 
trecut linia de sosire. Ei nu au 
făcut față cerințelor unei ase
menea competiții de anver
gură.

Hurdlerul Liviu Giurgian, 
deținătorul primului loc în to
pul european al sezonului, n-a 
putut să-și susțină șansele fi
ind obligat să absenteze de la 
start, pentru că starea sănătă
ții sale nu i-a permis să con
cureze.

Rezultatele probelor de sîmbă
tă: FEMEI: 3000 m : Elly van 
Hulst (Olanda) 8:44,50, V. Milia- 
lek (R.F.G.) 8:46,97, Vendy Sly 
(M. Britanie) 8:51,04; 60 mg: 
Cornelia Oschkenat (R.D.G.) 7,77. 
Marjan Olijslager (Olanda) 7.92. 
Mihaela Pogăceanu (România) 
7,92; 3 km marș: Reyer Sebrino 
(Spania) 12:48,99, Dana Vavrako- 
va (Cehoslovacia) 12:51,08, M. 
Cruz-Dlaz (Spania) 12:55,03: lun
gime: Heike Drechsler (R.D.G.) 
7,30 m, Galina Cistiakova (URSSI 
7,24 m, Joc. Bartczak (R.F.G.) 
6,62 m; greutate: Claudia Losch 
(R.F.G.) 20,39 m, Larisa Pelsenko 
(U.R.S.S.) 20,23 m, Karin Neime- 
ke (R.D.G.) 20,20 m, BARBATI : 
66 m: 1. Christie (M. Britanie) 
6,57, R. Desrrueles (Belgia) 6,60. 
V. Atanasov (Bulgaria) 6,60; Iun. 
gime: F. Maas (Olanda) 8.06 m, 
L. Szalma (Ungaria) 8,03 m, G. 
Evangelisi (Italia) 8,00 m; triplu: 
O. Sakirkin (U.R.S.S.) 17,30 m,
B. Bakosi (Ungaria) 17,25 m, v. 
Asadov (U.R.S.S.) 17,23 m (4. C. 
Markov — Bulgaria 17,19 m); 
înălțime: P. Sjbberg (Suedia) 
2,39 m, D. Mbgenburg (R.F.G.) 
2,37 m, S. Matei (România) 2,35 
m; greutate: R. Machura (Ceho. 
slovacia) 21,42 m, K. Stolz 
(R.F.G.) 20.22 m, G. Todorov
(Bulgaria) 19,98 m.

(Australia) — Amos Mansdorf 
(Israel) 6—1, 3—6, 7—5 ; Andre 
Agassi (S.U.A.) — Mikael Pern- 
fors (Suedia) 0—6, 6—2, 6—2. In 
optimile de finală, suedezul Mi
kael Pernfors l-a eliminat cu 
3—6. 6—3, 6—2 pe compatriotul 
său Stefan Edberg, iar Boris 
Becker (R.F. Germania) a dis
pus cu 6—0, 6—2 de australia
nul John Fitzgerald. Alte rezul
tate din faza precedentă : Johan 
Kriek (S.U.A.) — Eduardo Ben- 
goechea (Argentina) 6—2, 6—4 ; 
Amos Mansdorf (Israel) — Dan 
Goldie (S.U.A.) 4—6, 6—3, 7—6 î
Pat Cash (Australia) — Mark 
Woodforde (S.U.A.) 6—3, 6—2.

ZURICH, « (Agerprea). La 
Zurich, In cadrul Campionatului 
European pe echipe, selecționata 
Angliei a învins cu 2—1 forma
ția Suediei. Rezultate tehnice : 
Bergstroem — Castle 6—3, 6—3 : 
Bates — Gustafsson 8—3, 6—2 i 
Bates, Castle — Kroon. Tiede
mann 6—4, 7—6.

ruhe — Hamburg 0—0 : Hano- 
vra — Kaiserslautern 1—0.
• în etapa de sîmbătă a CAM

PIONATULUI ENGLEZ, . lider» 
clasamentului, Liverpool, a În
vins tn deplasare cu 1—0 for
mația Queen's P. Rangers. Alte 
rezultate : Coventry — Chelsea 
J—3 Derby — Charlton 1—1 5 
Everton — Newcastle 1—0; 
Norwich — Manchester United
1— 0 ; Wimbledon — Lutop
2— 0 ; west Ham — Oxford 1—1.
• Disputat la Rustavi (R.S.S. 

Gruzină) meciul amical dintre 
formațiile Dinamo Tbilisi Șl 
IFK Gttteborg s-a Încheiat eu 
victoria gazdelor, ou scorul de 
1—0 (0—0), unicul gol al parti
dei fiind Înscris în minutul 39 
de Ketașvili.
• La Hastings (Noua Zee* 

landă) s-a disputat meciul a- 
mlcal dintre reprezentativa Noii 
Zeetande ș! o selecționată de 
juniori din Brazilia. Gazdele au 
obținut victoria cu scoru.1 de
3— 1 (1—01.
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