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Strălucite succese românești la C.E. de atletism in sala

TOATE ECHIPELE NOASTRE POT OBȚINE
1 , .

CALIFICAREA IN SEMIFINALE ■
Echipele noastre angrenate în faza sferturilor de finală ale cufoelor 

europene la handbal feminin au avut, în partidele tur, o comportare 
bună și foarte bună, toate trei — MUREȘUL TG. MUREȘ (C.C.E.), 
ȘTIINȚA BACÂU (Cupa Cupelor) și CHIMISTUL RM. VÎLCEA (Cupa 
I.H.F.) — pâstrind prima șansă de calificare în semifinale.

Sînt de subliniat victoria realizată, în deplasare, de handbalistele 
de la Bacău, precum și cea obținută, pe teren propriu, de Chimistul, 
în timp ce mureșencele au cedat (în deplasare) la {o diterență ' pe 
deplin recuperabilă.

PAULA IVAN, ALIMA ASTAFEI Șl DOINA MLLIMTE
Cupa Campionilor Europeni

C. B. IBER VALENCIA - MUREȘUL TG. MUREȘ 24-21

AU CUCERIT MEDALII DE AUR

Paula Ivan Alina Astafei Doina Melinte

în prima, manșă a principa
lei competiții inter-cluburi, 
formația noastră Mureșul
Tg. Mureș a evoluat în depla
sare, la Valencia. întîlnind
formația Club Balonmano
Iber. La capătul unui joc
viu disputat. în care handba
listele spaniole au constituit

o neașteptată surpriză, atit 
prin dîrzenia arătată în joc, 
cit și prin frumoase calități 
tehnico-tactice, victoria a 
revenit gazdelor cu scorul 
de 24—21 (14—11). Fără în
doială, mureșencele, cunos-

(Continuare în ooo a i-al

Cupa Cupelor — —

VASAS BUDAPESTA - ȘTIIN(A BACĂU 21-31
BUDAPESTA, 19 (prin tele

fon). După un meci deosebit 
de spectaculos, desfășurat în 
mare viteză și cu multe con
traatacuri, Știința Bacău a 
reușit să ia o serioasă opțiu
ne pentru returul întilnirii, 
care va avea loc peste o săp- 
tămînă, la Bacău, învingînd pe 
finalista de anul trecut a 
acestei competiții, Vasas Bu-

dapesta, cu 31—21 (16—10),
scorul vorbind de la sine 
despre superioritatea echipei 
noastre.

Partida a început în nota de 
dominare a formației băcăua
ne, care, după opt minute, prin

loan NOVAC

(Continuare in nao. o 4-a)

Cupa I. H. F. — —

Chiar de la prima ediție a 
Campionatelor Europene de 
atletism pe teren acoperit
sportivii români au pășit,

cum se spune, cu dreptul. în 
1970. la Stadthalle din Viena, 
Viorica Viscopoleanu a 
tigat titlul continental 
săritura în lungime, iar 
nelia Popa (la înălțime), Șer
ban Ciochină, (la triplu) și 

a- 
ei pe podiumul 

la încheierea 
respective. De a-

cîș- 
la 

Cor-

nala C.E., după un prim start 
greșit. Paula Ivan s-a și pla
sat în fruntea grupului de a- 
lergătoare. Cu excepția 
nei porțiuni, neînsemnate, 
cîteva zeci de metri, ea a 
mereu lidera cursei. Și 
tunci cînd a trebuit, eleva
trenorului loan Puică, de la 
Olimpia București, a apăsat 
pe „accelerator", și s-a des- 

urmă, 
Svetlana 

continen-
cea

u-
de 

fost
a- 

an-

CHIMISTUL RM. VlLCEA — ROSTSELIMAȘ ROSTOV PE DON 29-23

(la triplu) 
Șerban loan (la înălțime) 
flîndu-se și 
premianților 
probelor 
tunci și pînă acum, la această 
a 20-a ediție a competiției, 
desfășurată în Palatul Sportu
rilor din Haga, atleții români 
s-au aflat de multe ori prin
tre campionii europeni, la 
diferite probe, sau măcar obți
nînd alte medalii. Nici edi
ția 1989 nu a făcut excepție... 

Celui care frunzărește re
zultatele diferitelor ediții ale 
acestor C.E. indoor îi apare 
limpede că cele mai multe 
dintre victoriile repurtate de 
reprezentanții țării noastre 
au fost realizate de alergătoa
rele de semifond, în cursele de 
800 m și 1 500 m. Sînt, de alt
fel, probele noastre de rezis
tență. Poate tocmai de a- 
ceea, succesul realizat de 
Paula • Ivan la 1 500 m, net și 
fără nici un fel de dubiu, n-a 
stîrnit nici un dram de sur
prindere printre specialiști, 
dar și printre spectatori, toți 
fiind, deopotrivă, în cunoș- 
tiință de cauză cu victoria sa 
olimpică din 1988, cu manie
ra fără drept de apel în care 
a obținut-o. Duminică, in fi-

care acum l-a îmbunătățit 
un centimetru, ridicînd 
fel, recordul național de 
la 1,96 m. Și puțin, foarte 
țin, i-a lipsit Alinei să fi reu
șit într-una din tentativele 
sale la 1,98 m.

în primul său an de senio- 
rat. Alina Astafei a concurat

cu 
ast- 
sală 
pu-

prins clar, lăsind-o în 
spre exemplu, Pe 
Kitova, campioana 
tală la Madrid, in 1986, 
care a talonat-o o bună par
te a distanței. Deci, 
titlul olimpic din 1988, 
buchetul recent de victorii de 
peste Ocean, PAULA IVAN, 
obține acum și primul său ti
tlu de campioană continenta
lă indoor, fiind cronometrată 
în 4:07,16 (al doilea rezultat 
mondial al 
la a fost urmată de 
Lașmeneva (U.R.S.S.) 
Svetlana Kitova 
4:08,36, Yvonne May 
4:09,40 etc.

Deci, dacă 
fost, în fapt, 
așteptată de 
repurtat de tînăra Alina Asta
fei (antrenor Constantin 
Dumitrescu, la Steaua), pare 
o surpriză. Deși, dacă stăm 
să judecăm bine lucrurile, 
parcă nici el n-ar fi chiar... o 
surpriză, deoarece, în ac
tualul sezon de iarnă, Alina 
Astafei a fost una dintre 
fruntașele mondiale ale pro
bei de săritură în înălțime. Ea 
se prezenta în sala din Haga 
cu un rezultat de 1,95 m, pe

(Continuare in nio i 4 a\

RM. VÎLCEA, 19 (prin tele
fon). Este cert că dintre toa
te partidele jucate pe teren 
propriu in cupele continenta
le de formația Chimistul — și 
ele nu au fost puține — întîl- 
nirea din „sferturile" Cupei 
I.H.F. cu Rostselimaș Rostov 
pe Don, (U.R.S.S.), a fost una 
dintre cele mai bune, la spec

tacolul handbalistic de o ri
dicată valoare contribuind 
ambele echipe. • Chimistul a 
dștigat cu 29—23 (15—12), la 
capătul unei evoluții aproa
pe fără greșeală, mai ales în

Ion GAVRILESCU

(Continuare In t>ao. a <-a)

In Divizia A la volei

RAPIDISTELE CONFIRMA

după 
după

sezonului). Pau- 
Marina 
4:07,70, 

(U.R.S.S.) 
(R.D.G.)

succes aacest
o victorie logică, 
toată lumea, oel

VICTORIE ASUPRA LIDEREI!
Etapa a 18-a din cadrul 

campionatelor Diviziei A 
de volei a consemnat vic
toria pe linie a gazdelor 
la fete și două succese (de 
altfel, așteptate) ale echi
pelor în deplasare, la 
băieți. Partida cea mai 
importantă a etapei a fost, 
firește, cea feminină din 
Capitală. Rezultatele și a- 
mănunte asupra etapei 
(două jocuri din campio
natul masculin : Steaua — 
Elcond Dinamo Zalău și 
A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș — Universitatea 
C.F.R. Craiova au fost 
minate) :

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI 

DINAMO BUCUREȘTI 3—1 
(3, —8, 7, 8). Pentru dina- 
moviste, un rezultat pozi
tiv în Ciulești ar fi în
semnat asigurarea, practic, 
a titlului de campioane.

a-

Dar elevele lui FI. State, 
confirmînd ascensiunea lor 
ca echipă, au realizat din 
nou un joc remarcabil (cu 
o singură sincopă In setul 
secund), obținînd o victo
rie fără dubii șl readuclnd 
astfel pe... aceeași linie pe 
pretendentele la lauri. Di
namo si Chimia Rm. Vîl- 
cea (acestea se vor întîlnl 
miercuri, în Capitală, în 
meciul restant din etapa 
trecută, meci decisiv). 
Rapldlstele au avut 
un start furtunos,

Aurelian BREBEANU

FINALE

ÎN CADRUL MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

CAMPIONII MARATONULUI PE SCHIURI
Se pare că primăvara din a- 

cest an a sosit mult mai de
vreme decît o așteptau iubitorii 
sporturilor de iarnă. în ultimele 
două zile ale finalelor Daciadei 
la schi fond și biatlon seniori, 
temperatura s-a menținut doar 
la limita optimă pentru dispu
tarea în bune condiții a ștafe
tei de 4X7,5 km la biatlon și a 
probelor lungi pentru seniori 
(50 km) și senioare (30 km).

întrecerea ștafetelor de biat
lon a fost așteptată cu deosebit 
interes, dar, ca și la pomul 
lăudat, „sacul" a fost prea mare, 
■în concurs au fost înscrise 4 
formații, toate de Ia A.S.A. si 
Dinamo Brașov, fiecare secție

Rapidista Daniela 
Gîlcă este tot mai si
gură la „pup'tru". 
Foto :

Aurel D. NEAGU

(Continuare in pag. 2-3

cu cita două echipe. Lucrurile 
păreau că se desfășoară normal 
șl disputa dintre primele două 
ștafete ale militarilor și dina- 
moviștilor era urmărită cu mare 
atenție. După primele schim
buri — Mihai Radulescu pen
tru A.S.A. și Paul Verinan pen
tru Dinamo, ambii fără ture de 
penalizare — se credea că totul 
decurge bine. Dar. la schimbul 
doi, Daniel Mazile (A.S.A.) 
trage precis și-și duce echipa 
în avantaj, în timp ce tmărul 
dinamovist Stelian Jeposu a e- 
xecutat... patru ture de penali
zare și distanța dintre cele două 
protagoniste s-a mărit conside
rabil. în continuare, Nicolae 
Șerban și Imre Lestyen pentru 
A.S.A., Sorin Popa și Iancu 
Diaconeșcu pentru Dinamo au 
tras fără greșeală în poligon și 
biatloniștii de la A.S.A. s-au 
clasat pe primul loc cu timpul 
de lh 45:47. Surpriza a constl- 
tuit-o abandonul lui Diaconescu 
pe ultima parte a traseului șl... 
astfel această dispută atit de 
așteptată a avut un final ne
prevăzut.

Ion Lungociu (Dinamo Brașov), 
învingător in cea mai dificilă 

cursă a finalelor, 50 km

Duminică a fost rîndul „ma 
ratonlștilor" pe schiuri să-și 
dispute întîietatea în cele mai

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Schi alpin: ÎNVINGĂTORUL LA SLALOM URIAȘ
A ȘTIUT SĂ-SI

PREDEAL, 19 (prin telefon). 
Proba: slalom uriaș; lungimea 
traseulai — 950 m; diferența de 
nivel — 310 m; număr porți — 
41+42; număr concurenți — 35.

Luînd drept punct de reper 
concursurile disputate în acest 
sezon, schiorii alpini de la 
A.S.A. apăreau drept marii fa 
voriți ai acestei finale de sla
lom uriaș, prima probă din ca
drul actualei ediții a Daciadei 
la schi alpin. Numai că, s-a vă
zut încă o dată, unul este.., 
albul hîrtiei și cu totul altceva 
cel al zăpezii.

DOZEZE „CURSA“
După prima manșă, surpriza 

(dacă o putem numi chiar așa) 
începuse să se contureze. Ort- 
vîn FrOhn (Dinamo Brașov) a 
efectuat un parcurs excelent și 
conducea în fața unui „pluton" 
de reprezentanți ai A.S.A (în 
ordine, Cristaly, Pinche și Fră- 
țilă). Luptă rămînea însă cit 
se poate de deschisă, pentru cl 
cei patru fruntași se aflau in-

Sorin SATMA*

(Continuare ia pas



Campionatele Naționale de baschet

METMIII RM. VÎ1CI4 A ÎNVINS PI VOIAJA BRAȘOV: 87-81
Dintre rezultatele înregistrate, 

aîmbătă șl duminică, în cadrul 
Campionatelor Naționale de bas
chet, cel dintre echipele Metalul 
Rîmnicu Vîlcea șl Voința Bra
șov (87—81) a determinat pier
derea locului I de către brașo- 
vence. Clasamentul primelor cla
sate : 1, Universitatea Cluj- 
Napoca 28 p, 2—4. Voința Bra
șov, Voința București și Olim
pia București 27 p. Rezultate șl 
amănunte :

FEMININ
METALUL C.S.Ș. 

V1LCEA - VOINȚA 
87—81 (41—39). 3 000 de 
au aplaudat victoria

uneori 
inventiv și 
Vîlcencele au

Nițulescu, 
decisiv la 
alături de 
Magdalena 

Au

Stocheci 
care au

RÎMNICU 
BRAȘOV 

spectatori 
__ __________ _______ gazdelor, 
care au practicat un ioc agresiv 
In apărare. 
cant,
atac. ______  __
lupta sub panouri, 
permanent, victoria 
periclitată __ -----
Foarte bine au evoluat Marincla

și Laura 
contribuit 

obținerea victoriei, 
Antoaneta Barbu, 
Manea și Maria Ionescu. 
înscris : Barbu 26, Nițulescu 22, 
Manea 21. Stocheci 10. Ionescu 
8. respectiv Jerebie 28, Menihart 
21. Hînda 18, Grecu 8, Cîcio 2, 
Cășvean 2, Turtoi 2. S-au înscris 
17 coșuri de 3 puncte: Metalul 
10, Voința 7. Arbitri : N. Con- 
stantinescu — L. Badea. (Dra- 
gomir ROȘIANU — coresp.).

chiar sufo- 
eficient în 
dominat și 
au condus 
lor nefiind 

nici un moment. -

CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN
TA — METALUL I.M.P.S. SALON- 

TA CRIȘUL 66—65 (30—28). Con- 
stănțencele au confirmat prestația 
bună de săptămîna trecută (cu 
Voința București), obținînd o 
prețioasă victorie în fața unor 
adversare care porneau favorite.
Au marcat : Simioană 20, Ivă- 
nescu 13, Oprescu 12, Marcovici 
9, Coroamă 6, Teodoroviciu 6, 

respectiv Balogh 24, Marchiș Ț5,
Gulyas 8, Putîciu 6, Leitner 6, 
Popa 4, Balazs 2. Arbitri : B. 
Bogdan — C. Tudor. (Ch. GOL
DENBERG — coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.Ș.
ARAD — UNIVERSITATEA 
C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPO- 
CA 70—88 (32—41). Campioanele
au fost net super oare. Au 
marcat : G. Nagy 19 Bondor 18, 
Blîndul 9, Lațco 8. Neusatz 5, 
Clape 7, Weichelt 4, respectiv 
Kiss 30. Moroșan 15 Enyedi 10, 
Veres 9, Dragoș 10, Vigh 4, 
Morar 2, Manasses 8. Arbitri : 
N. Gal - A. Hohl. (N. STRE- 
JAN — coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 60— 
53 (30—34). După ce au fost 
conduse la pauză, gazdele au 
avut o revenire puternică, au 
egalat și au obținut la rîndul 
lor un avans de 10 puncte (59— 
49 în mln, 38), dovedit decisiv. 
Au marcat : Szenes 19, Toth 13, 
ChindrLș 12. Așteleanu 10, Szocs 
6, respectiv Zidaru 13. Făgără*  
șanu 13, Petre 12, Laszlo 7, Mi- 
tr oi 6, Gera 4, Moldoveanu 3. 
Arbitri : M. Lazarov — V. Con- 
stantinescu. (Șt. VIDA — co
resp.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
72—91 (36—53). Au marcat : M. 
Nagy 22, Șandor 16, Jakabfl 15, 
Bulgăr 8, Podraczkl 7, Muntea- 
nu 2, E. Nagy 2, respectiv Sl- 

DE LA I.D.M.S.
Autoturismele DACIA 1310 Berlină și Break șl DACIA 1320 

se livrează pînă la 28 februarie 1989 cumpărătorilor care au 
banii depuși la CEC în cont pentru autoturism anterior datei 
de 1 aprilie 1986.

Autoturismele DACIA 50o se livrează cumpărătorilor care 
au banii depuși pentru autoturism anterior datei de 1 ianuarie 
1989.

Livrările se efectuează in baza numărului de ordine centra
lizat pe țară, indiferent de magazinul de înscriere, după cum 
urmează :

stabil tn 
Dolj, Gorj.
stabil în

stabil In

in

in

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu .domiciliul stabil în 
municipiul București,. județele Giurgiu și Teleorman.
PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul 
județele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea, 
BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul 
județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.
BACĂU — pentru cumpărătorii cu domiciliul 
județele Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea.
CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
în județul Cluj.
iași — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in jude
țele Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui.
TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn 
județele Arad, Bihor. Timiș.
REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn 
județele Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu. 
BAIA MARE — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil 
județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj. 
CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
Județele Dolj și Gorj.
BRATLA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn Ju
dețele Brăila, Călărași, Constanța. Ialomița, Tulcea, Galați. 

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata tn ra
te se efectuează la magazinul auto la care este arondat jude
țul tn care se află banca prin care urmează a se reține rate
le lunare.

Vînzărlle se efectuează tn funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc Înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la CEC in cont pentru autoturism, astfel :
• Autoturismele OLTCTT CLUB — anterior datei de 1 ianua

rie 1988.
• Autoturismele DACIA 1410 SPORT 

1 aprilie 1987.
anterior date! de

mion 19, Borș 19, Ciocan 19, 
Caloianu li, Cocîrlan 9, Urogdi 
5, Ștefan 5, Jugănaru 4. Arbi
tri : M. Aldea — D. Trofim. 
(C. albu — coresp.).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI 54—57 
(25—35). Echipa Olimpia a con
dus tot timpul, a cîștigat, dar 
finalul nu i-a fost deloc ușor. 
După 53—39 (mln. 30), baschet
balistele de la Olimpia au mai 
înscris doar un coș și două 
aruncări libere, în vreme ce ra- 
pidistele, cu o apărare mobilă 
șl agresivă, au recuperat spec
taculos și nu au fost departe 
chiar de a egala. Adversarele, 
exagerînd în aplicarea jocului 
pozițional, au aruncat la coș 
rareori și imprecis în aceste ul
time 10 minute. Au marcat : 
Popa 19, Cristescu 13, Marina 

13, Biduianu 7, Iancu 2, respec
tiv Marinache 17, Bădinici 14 
Cristea 12, Stîngă 5, Gavriliuc 7, 
Țintea 2. Arbitrii Z. Raduly și
B. Bădilă au condus autoritar 
și corect, avînd de înfruntat și 
protestele vehemente (cîteodată 
nesportive) ale unor spectatori 
aflați în sala Rapid. (D. St.).

MASCULIN
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 

ELECTROBANAT TIMIȘOARA 
97—90 (44—31). Tlnăra echipă
oaspete (în care ce! mai mulți 
Jucători provin din pepiniera
C. S.Ș. Timișoara, antrenor: Mi
hai Bolcu) a constitu’t o plăcu
tă apariție prin jocul vioi, or
ganizat șl eficient. Drept ur
mare, ea a condus multă vreme, 
avînd avantaj chiar și de 10—11 
puncte (47—36 în min. 19, 59—49 
în min. 23, 71—60 în min. 23). Din 
acest moment, înlocuirea pivo
tului O. Isalcu (avînd 4 greșeli 
personale, a fost scos din teren 
pentru a fi menajat In vederea

finalului) și cîteva greșeli de 
tehnică ale timișorenilor au în
găduit formației Rapid să aibă 
o revenire impresionantă șl... 
efcaee. Impulsionați de Gh. 
Ghlță, cu A. Popovici și M. Ma
rinache mai siguri decît pînă 
atunci, feroviarii au refăcut 
handicanul, au luat conducerea 
șl au obținut un succes meritat, 
în fața unor adversari care nu 
s-au descurajat șl au luptat cu 
ambiție pină la fluierul final. 
Au marcat: Marinache 26, Po- 
poviei 22. Ghlță 17, Mlhal 15. 
M. Dumitru 4. Gh. Dumitru 3. 
Suciu 10, resnect v Iile 22. Sca- 
lețchi 19. Isalcu 13, T. David 9. 
Bota 9. D. Ionescu 15. Becea 3. 
Arbitri- I. Olaru — A. Guță.

Dumitru STĂNCULESCU
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 83—77 (36—32).
Partida, desfășurată în sala Di
namo, a dat cîștig de cauză 
bucureștenllor, care au luptat 
exemplar pentru a-șl menține 
șansele de rămînere în Dlviz'a 
A. Cu toate că le-a lipsit Bîrsan 
(accidentat!, ei au făcut un joc 
bun, mal ales în apărare. Pri
ma repriză a fost echilibrată, 
iar în cea de-a doua baschetba- 
liștli bucureșteni au luat condu
cerea la o diferență ce părea li
niștitoare (48—39 min. 25, 62—54 
min. 31), pentru ca o relaxare 
prematură să-i aducă la egalita
te cu orădenil (68—68 min. 37). 
Finalul a fost tensionat, dar e- 
voluția excepțională a lui Pa-
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naitescu (pe tot parcursul me
ciului a dominat lupta la pa
nouri și a marcat din poziții a- 
proape imposibile, dovadă și co
șul din ultima secundă!), ajutat 
de Scarlat, Braboveanu șl Fru- 
mosu, a inclinat balanța in fa
voarea echipei Academia. Au 
marcat: Panaitescu 29, Scarlat 
24, Braboveanu 12, Hoit 8, Fru- 
mosu 6, Marinescu 2, Miulescu
2, respectiv Gellert 19, Nlcoară 
15, Cristea 15, Șarlă 12, Antochi 
10, Gh. Pascu 2, Alexe 2, Flaun- 
flra 2. Arbtrii C. Dumitrache — 
G. Manolescu.

Nicoleta ALDEA
STEAUA — FARUL C.S.Ș. 1 

CONSTANȚA 102—53 (51—25).
Cum era firesc, steliștli au în
vins detașat formația constăn- 
țeană, căreia absența lui V. 
Băiceanu i-a afectat vădit e- 
ficacltatea. Au marcat: Arde
lean 14, Brănișteanu 13, Toader 
12, Căpușan 12 (2x3), Roșnav-
schi 11, V. loan 10, Cernat 10 
(2X3), Ermurache 10, Cristescu 
3 (1X3), Ccrbu 3, Netolițchi 2.
Săftescu 2, respectiv Cucoș 14, 
Mlhăilescu 11, Florea 11 (2X3),
Tecău 8, llucă 6, Coroamă 2. 
Rugină 1. Arbitrii M. Aldea —
1. Antonescu. (Al. EPURAN-CO- 
resp.).

METALOTEHNICA TtRGU MU
REȘ — DINAMO BUCUREȘTI 
85—125 (45—79). Cu D. Niculescu 
șl V. Constantin în vervă deo
sebită, dlnamoviștii au dominat 
net. Au marcat: Chirilă 32, Lu- 
kacs 10, Al. Takacs 25, K. Ta
kacs 9, V. Pascu 6, Debreczeni
3, respectiv Niculescu 30, V. 
Constantin 30. G. David 21. Pine- 
vicf 17, C. Popa 15, Uglai 6, 
Hăitnăgeanu 3, Bărbulescu 3. 
Arbitri: I. Georglu — G. Isofa- 

che. (C. ALBU —coresp.).

RAMIRA BAIA MARE — BA
LANȚA C.S.U. SIBIU 97—84 
(49—44). Victorie meritată, da
torită jocului mal bun în apă
rare practicat de băimăreni. Au 
marcat: Popescu 27, Ciocian 26, 
Florea 13, D. Dumitru 13, Natter 
10, Mara 8, respectiv CI. Mun- 
teanu 29, Herbert 19, Corul 16. 
Dăian 6, Bleahu 5, Bretz 4, 
Apostu 3, Palhegy 2. Arbitri: G. 
Dutka — E. Poenaru. (A. CRI- 
ȘAN — coresp.).

I.C.E.D.  C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA METALUL’ 
ROȘU CLUJ-NAPOCA 112—84 
(61—54). Mal. siguri în acțiuni și 
mal preciși în aruncările la coș, 
dom nind lupta sub panouri, 
bucureștenli au ctstigat în fața 
clujenilor, care au ratat mult, 
chiar și din situații ioarte favo
rabile. Au marcat: Grădișteanw 
29, Pogonaru 25, C. loan 19, Mă- 
dîrjac 18, Mihalcea 12, Chirie 4. 
Nidelea 3, Logofătu 2, respectiv 
Rotaru 20, Pintea 15 Pulbere 13, 
Crăciun 8, Mureșan 8, Sebestycn 
8, Olpretean 6, Hnat 6. Arbitri: 
O. Vestinlan — M. Oprea. (Ni- 

colae COSTACHE — coresp.).

DIVIZIA A
LA HANDBAL FEMININ

Duminică s-au disputat ul
timele trei partide ale etapei 
a XIII-a a Diviziei A femini
ne de handbal. Iată rezulta
tele : Mecanică Fină București 
— Rapid 24—27 (12—13), Con
structorul Timișoara — Rul
mentul Brașov 23—20 (13—11)
și Hidrotehnica Constanța — 
TEROM Iași 19—12 (9—9). Re
amintim rezultatele partide
lor desfășurate in cursul săp- 
tămînii trecute : Mureșul Tg. 
Mures — Confecția București 
26—17 (13—9), Dorobanțul Plo
iești — Știința Bacău 18—26 
(9—11) și Textila Zalău — Chi. 
mistui Rm. Vîlcea 28—30 (10—15).

ANUNȚ
C.S.T.A. — RADIOCLU- 

BUL BUCUREȘTI pri
mește înscrieri pentru 
cursul de depanare TV 
COLOR (pregătire Inten
sivă de 5 luni) pină la data 
de 11 martie a.c. in str. 
Popa Tatu, nr. 1, et. 1, in 
zilele de miercuri și vi
neri, între orele 12—18.

Locuri limitate. Infor
mații suplimentare la tele
fon 15.33.29. sau 18.03.72.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PKONOEXPRES DIN 19 FE
BRUARIE. FAZA I: extragerea 
I: 17 25 45 35 16 7 24 20; extra
gerea a Il-a: 37 20 12 7 25 35 1 
6; extragerea a III-a: 43 13 45 
12 27 18 42 17. FAZA A Il-a: 
extragerea a IV-a: 1 8 18 34 38 
•; extragerea a V-a: ÎS 24 26 17

DE AZI, „CUPA TIMIȘOARA"
LA PATINAJ ARTISTIC, 

PRIMA COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALĂ 

A ANULUI
Această săptămină este bo

gată pentru patinajul artistic 
românesc, care ara programa
te două concursuri. Primul 
dintre ele — „Cupe Timișoa
ra" — începe azi și se va 
încheia miercuri, im timp ce al 
doilea se va desfășura la 
Reșița, de vineri pînă dumi
nică.

Așadar, iubitorii acestei dis
cipline îi vor putea revedea, 
mai întîi in orașul de pe ma
lurile Begăi, atît pe cei mai 
buni patinatori ai noștri, cit 
și pe cei oare bat la porțile 
loturilor reprezentative. De 
asemenea, la Timișoara și-au 
anunțat participarea si sportivi 
din Iugoslavia, Italia și 
Spania.

Se va concura la toate ca
tegoriile de vîrstă, doar cu 
programele de compoziție (o- 
riginal și liber ales).
---------------— aww

in Divizia A ia volei: RAPIDISTELE C
(Urmare din pag. 1)

bazat pe servicii cu grad 
mare de dificultate (excelentă 
serie a avut Daniela Gîlcă, ur- 
cînd scorul de la 5—0 la 12—0 
în setul I), pe atacuri viguroase 
și blocaje bine grupate. Sur
prinzător, liderele au manifes
tat mari deficiențe la preluarea 
din serviciu (cu consecințe a- 
supra construcției în atac) și în 
ambele linii ale apărării. Rapi
dul s-a lansat și în setul secund 
(4—0), dar o serie de servicii 
eficiente ale dinamovistei Danie
la Coșoveanu a răsturnat situa
ția, aducînd inițiativa de partea 
oaspetelor care realizează 8 
puncte consecutiv și, deși ra- 
pidistele se regăsesc pentru un 
timp, reducînd scorul (8—9), o 
nouă serie de servicii ale ace
leiași dinamoviste determină. .. 
egalitatea la seturi. In continu
are, însă, lucrurile reintră pe 
făgașul inițial, rapidistele (cu 
Daniela Gîlcă în prim-plan la 
pupitru și cu Luminița Pintea 
într-o bună inspirație tactică), do- 
minînd jocul crestul de lejer și 
clar. Un meci care a oferit — 
chiar dacă Dinamo nu s-a pre
zentat la nivelul maxim — mul
te faze interesante, la care a 
contribuit și arbitrajul întregii 
brigăzi (inclusiv tușierii). Au ju
cat echipele : RAPID — Daniela 
Gîlcă, Fidelia Crișan (Tanța Co- 
drea), Daniela Buhlea, Niculina 
Bujor, Daniela Bumbăcilă, Lu
minița Pintea ; DINAMO — Cris
tina Pîrv, Doina Dimofte, Irina 
Velicu, Daniela Coșoveanu (Geor- 
geta Ene), Corina Holban (Clau
dia Murariu), Alida Cioroianu 
(Alina Pralea). Arbitri : C. Oprea 
și M. Nicolau.

C.S.M. OȚELUL TÎRGOVIȘTE 
— MARATEX BAIA MARE 3—1 
(—13, 9, 5, 3). In derbyul ultime
lor clasate, tîrgoviștencele au re
alizat o victorie clară și merita
tă, după cedarea primului set, 
însă. Remarcate : Dumitra Dima, 
Elena Oprea, Ecaterina Stana și 
Maria Mititelu, respectiv Valerica 
Maier șl Marta Balotă. Arbitri: 
V. Dumitru și I. Costiniu. (M. 
AVANU, coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — OLT- 
CIT CRAIOVA 3—0 (5, 12, 7).
In sextetul : Mădălina Ciorbaru, 
Lucreția Mirea, Camelia Iliescu, 
Marilena Dubinciuc, Felicia Po
pescu, Elena Schiopu, gazdele 
au făcut un joc frumos, cu a- 
tacuri necruțătoare și blocaje e- 
ficiente. De la oaspete au ieșit 
în evidență Monica Fuchs și Ana 
Mara. Arbitri : Gr. Nedelcu și 
D. Delcea. (D. ROȘIANU, coresp.)

C.S.U. RAPID GALATI — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 3—1 
(11, 9, —6, 9). La capătul unei 
partide de bun nivel tehnic și 
spectacular, urmărită de circa 
2 000 de spectatori, gazdele s-au 
impus pe merit, grație unei mai 
bune organizări a jocului în am
bele faze. Gălățencele au atacat 
variat și au blocat ferm, în fața 
unui sextet care a servit o re
plică viguroasă. Cele mai bune:

STAT L^FO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
30 28; extragerea a Vl-a: 8 15 
11 20 14 37. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGUP 1 534 180 LEI
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 19 FEBRUARIE 1989

1. Atalanta — Napoli (pauză) 
2; 2. Atalanta — Napoli (final) 
x; 3. Bologna — Pisa (pauză) 
x; 4. Bologna — Pisa (final) 1; 5.

„Cupa 16 Februarie

DANIEL DRAGU L
ÎN FINALĂ, PE ANI

Florentina Curpene (I.C.I.M. 
Brașov) a cîștigat întrecerea se
nioarelor din cadrul „Cupei 16 
Februarie", desfășurată în Capi
tală, in Sala de tenis „23 August". 
Evoluind de la meci la meci mai 
bine, ea și-a dovedit superiori
tatea, in special în ultimele două 
zile, eînd le-a întrecut pe Clau
dia Neacșu șl pe Diane Samungi. 
Revelația concursului, foarte tînă- 
ra dinamovistă Cătălină Cristea, 
șl-a continuat jocul inteligent și 
foarte bun prestat de-a lungul în
tregii săptămlni, ocupînd, în fi
nal, un binemeritat loc secund. 
Diane Samungi (Steaua), doar a 
treia de această dată, a evoluat 
neconvinsă și... neconvingător, în 
timp ce Claudia Neacșu (Steaua), 
a patra, a avut prea multe mo
mente contradictorii.

La dublu, a cîștigat cuplul ste- 
list Mirela Buciu, Diane Samungi, 
în timp ce la junioare (care au 
jucat în Sala Progresul) s-a de
tașat în învingătoare Antoanela 
Voinea (C.S.Ș. Reșița).

Rezultate tehnice, simplu seni
oare: 1. Florentina Curpene
(I.C.I.M. Brașov) 3 victorii (4—6, 
6—4, 6—4 cu Cristea, 7—6, 6—2 cu 
Neacșu, 6—0, 6—4 cu Samungi),
2. Cătălina Cristea (Dinamo) 1 v 
(6—2, 6—4 cu Neacșu), 3. Diane 
Samungi (Steaua) 1 v (3—6, 6—3. 
6—3 cu Cristea), 4. Claudia Neac
șu (Steaua) 1 v (3—6, 7—6, 7—5 
cu Samungi), duBlu, finală: Mirela 
Buciu, Diane Samungi (ambele 
Steaua) — Claudia Neacșu, An
dreea Vane (Steaua, Electrica Ti
mișoara) 7—5, 6—2, semifinale : 
Buciu, Samungi — Monica Chi
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Ileana Berdilă, Violeta Vuc, Car
men Costache, respectiv Corina 
Olteanu, Daniela Țaga și Geor- 
geta Toader. Arbitri : I. Marfin 
și N. Constantin. (T. SIRIOPOL, 
coresp.)

PENICILINA IAȘI — DACIA 
PITEȘTI 3—2 (12, —2, 10, —9, 8). 
Victorie meritată a ieșencelor 
în fața unor adversare tenace. 
Evidențieri : Gabriela Copcea,
Valentina Constantin, respectiv 
Anca Gheorghe și Cristina Buz- 
nosu. Arbitri : Vg. Ionescu și
D. Rădulescu. (M. MACOVEI, co
resp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — FARUL CONSTANȚA 
3—0 (6, 12, 7). Numai 50 de
minute le-au trebuit campioa
nelor pentru a se impune în- 
tr-un meci anost, cu multe gre
șeli. Gazdele mai omogene, dar 
nestrălucind, oaspetele — resem
nate. Remarcări : Cristina Buzi- 
lă, respectiv Gulniza Lică. Ar
bitri : M. Stoica și L. Drăgan. 
(Șt. GURGUI, coresp.)
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Dinamo 17 15 2 47 d4 32
Univ. CFR 18 14 4 47 :14 32
Chimia 17 15 2 46 d5 32
Rapid 18 12 6 41 :29 30
Penicilina 18 10 8 34 :28 28
FL Roșie 18 9 9 34 :30 27
Dacia 18 9 9 33 31 27
C.S.U. Rapid 18 8 10 29 37 26
Farul 18 4 14 19 :43 22
CSM Oțelul 18 4 14 19 ;46 22
Oltclt* 18 5 13 17 :44 22
Mar a tex 18 2 16 13 :48 20

12. I A*.
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• un meci pierdut prin nepre- 
zentare.

MASCULIN

VIITORUL BACAU — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—3 (—3, 13, —5,
—14). Liderul a cîștigat net două 
seturi, în celelalte două repli
ca gazdelor fiind mult mal bună 
și soldată chiar cu cîștigarea u- 
nui set. Dinamoviștii au evoluat 
în sextetul: Căta-Chițiga, Mader, 
Rotar, Pop, Drăgușin, Crețu. 
De la gazde s-au remarcat Io- 
niță și Dumitru. Arbitri : Al.
Ignat și C. Manițiu. (Fl. FILIO- 
REANU, coresp.)

RELONUL SAVINEȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (6, 
—8, 14, 4). Joc de mare tensiune 
între două echipe amenințate cu 
retrogradarea. Gazdele au reușit 
o victorie importantă și merita
tă, fiind în general mai bune 
în finalurile de set. Brașovenii 
s-au mobilizat total în meci (de 
altfel și-au adjudecat un set și 
au condus cu 14—12 în al pa
trulea) , însă unele greșeli la pre
luare și serviciu comise de ei 
au înclinat balanța în favoarea 
chlmlștilor săvlneșteni. Remar
cați : Vițelaru, Buruș și Radu, 
respectiv Ferarîu șl Sterea. Ar
bitri : V. Ranghel șl M. Ioano- 
vicl. (C. NIȚA, coresp.)
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Fiorentina — Milan (pauză) 2;
6. Fiorentina — Milan (final) 2;
7. Internazlonale — Ascoli 1; 8. 
Juventus — Como x 9. Lazio — 
Cesena x; 10. Lecce — Verona 
(pauză) x; 11. Lecce — Verona 
(final) x; 12. Roma — Pescara 
anulat; 13. Sampdoria — Torino 1. 
no 1.

Fond total de cîștiguri; 4 271 964 
lei, din care 473 312 lei report la 
categoria L
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ÎRZU! I
Un centru olimpic model — Viitorul București

MECIURI AMICALE
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3000 DE ATINGERI ALE BALONULUI IN7R-UN ANTRENAMENT
® Postulatele muncii antrenorului și prototipul jucăto 
rului modern

câtori
• Un teren-țcoală mult căutat de ju- 
Istoria fotbalului în imagini și cifre
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ITEȘTI — 
IUCUREȘTI
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Cu trei ani 
lot de juniori _ 
plasat în Turcia .
cia pentru partide oficiale, 
trenorul secund al acelui 
era Nicolae Belizna, un 
foarte apropiat de copii, 
și foarte pretențios cu ei 
tunci cînd era vorba de punc
tualitate și ordine, de discipli
na antrenamentului. Acum 
Belizna este unul din cei 
tru antrenori ai Centrului 
limpic Viitorul București, 
răspunde,’ printre altele, și de 
modul cum arată cantonamen
tul (sau internatul) acestor ju
cători tineri, de la Electroapa
rataj. Nu spunem cît de cu
rate sînt camerele. Spunem 
doar că în fiecare, pe masă, 
se află mereu cîte o vază cu 
flori și camerele par mai lu
minoase, mai primitoare.

Cu doi ani în urmă, Ion 
Voica- se afla la timona unei 
puternice echipe care acum se 
află în Divizia A. Nu a ezitat 
nici un moment să vină la 
noua pepinieră a fotbalului 
bucureștean, al cărei antrenor 
coordonator a devenit. Cîte a 
reușit el să facă (împreună cu 
N. Belizna, Gh. Manga și D. 
Lică) într-un timp foarte scurt 
vom încerca să spunem în 
doar cîteva rînduri. La etajul 
I al căminului de la Electro
aparataj, alături de camerele 
cu flori de care am pomenit, 
s-au mai amenajat un cabinet 
metodic al antrenorului și tot 
un fel de cabinet metodic, dar 
al jucătorului (cel medical se 
află la un alt etaj). în primul, 
atrag atenția patru planșe 
mari intitulate : „Teme obliga
torii privind conținutul jocu
lui de fotbal" (sînt 30), „Vor 
cîștiga cei care prevăd viito
rul" (postulate ale muncii an
trenorului), „Modelul jocului 
în următorii ani" și „Complex 
de exerciții pentru mărirea 
capacității fotbalistice" (60 în 
total). In cealaltă încăpere se 
află „Modelul jucătorului din 
fotbalul modern" și o... isto
rie a acestui sport 
și date (fotografiile 
nelor mondiale și 
ale golgeterilor din 
de la noi, date despre cei mai 
buni jucători români etc., etc.). 
O muncă uriașă al cărei prin.
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tinere) că va realiza marea sur
priză. Dar, cu scurgerea kilo
metrilor, fondiștii de la Dinamo 
au trecut la conducere prin 
„veteranul" Ion Lungociu, care, 
bine condus de pe margine de 
antrenorul său Nicolae Dudu, 
nu a mai lăsat nici o speranță 
colegilor de întrecere, deși efor
turile tînărului coleg de secție 
al lui Lungociu, Elemer Tanco, 
precum și ale sportivilor de la 
A.S.A., Gavril Boitiș și Ion 
Păvălean, au 
admirat.

La fete, în 
lor din lotul
la vîrsta junioratului —, cursa 
a avut o desfășurare calmă, 
fără prea multe emoții și pri
mele două locuri au fost ocu-

fost demne de

absența sportive- 
național — toate
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i sutimi, 
și Cris- 
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lonstre- 
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face o 
cel mai 
dată — 
sament. 
primul 
mînînd, 
cule. 1
De jos, de lingă linia de sosire, 
nu se vede tot traseul, dar prin 
stația radio auzim comanda 
„go“! a starterului, încurajările 
suporterilor și... la un moment 
dat exclamația unui arbitru de 
traseu: a căzut! Grupul roșu- 
albastru al A.S.A.-ului îl încon
joară, felicitîndu-L, pe Frățilă. 
Numai că, peste alte cîteva se
cunde, Or vin Friihn avea să 
treacă linia de sosire cu un 
timp competitiv, intrînd în po
sesia titlului de cîștigător al 
Daciadei. El avusese o dezechi-

cursă splendidă, reușește 
i bun timp și — deocam- 
preia conducerea în cla- 
Ceilalți pretendențl la 

loc merg și ei bine, ră- 
, cum se spune, în cal- 
Pleacă și Ortvin Friilin.

cîpal autor este meticulosul 
profesor Ion Voica.

Ieșim din cămin. Coborîm din 
sfera teoriei (istoriei) în aceea 
a practicii, care interesează, 
în primul rînd. Centrul are în 
exclusivitate un teren cil ga
zon, unul cu bitum și un te- 
ren-școală, cu cinci ziduri și 
cinci porți fixe, teren în care 
nisipul e de-o palmă. Centrul 
are acces prioritar la un te
ren cu zgură și unul cu iarbă, 
acestea fiind ale I.A.B.S.-ului, 
cu care există o colaborare 
foarte bună. Ne oprim mai 
mult la „terenul-școală" șl a- 
flăm că, acolo, un jucător poa-

M. Jitaru. A. Cernea, B. Tu- 
dose, V. Matinca, G. Ileana, A. 
Dima, C. Munteanu, D. Nico
lae. G. Lalciu, Fl. Barbir, S. 
Bobariu. Cr. Chiriac, V. Vița, 
P. Iordan și G. Grigoriu 
componenți ai loturilor de ju
niori ’92, ’93 și ’94. • Din cei 
o sută, șapte sînt din țară, 
șase de la Progresul, trei de 
la Metalul, trei de la Dinamo, 
cinci de la Mecanică Fină, doi 
de la Rapid, cîte unul de la 
I.U.P.S. Chitila și MECON. 
restul sînt ai centrului. • Toa
te echipele participă în cam
pionatele municipale, aflîn- 
du-se în disputele directe cen
tru locul 1

„Două aspecte aș dori să 
subliniez în mod deosebit, a- 
firmă prof. I. Voica. Primul: 
cu toate echipele jucăm la o 
categorie superioară de vîrs- 
tă, considerînd că așa grăbim

„Terenul-școală", in care un jucător poate lovi balonul de circa 
3 000 de ori intr-un antrenament de două ore

Foto : Nicolae PROFIR

3 000

S'

te lovi mingea de circa 
de ori în două ore (1), 
moment ce în față e un 
in spate altul, la stînga o 
poartă, la dreapta o alta. Ri- 
coșeurile te obligă s-o lovești 
mereu, într-un tempou extra
ordinar, dar lor, jucătorilor, 
le place.

Și, ajungînd la jucători,
subliniem că : ® 30 dintre ei 
formează grupa de performan
ță, iar 70 pe cea de perspecti
vă • Toți sînt elevi ai liceelor 
Electroaparataj și „23 August", 
ai Școlii generale nr. 4, de la 
conducerile cărora se primeș
te un sprijin eficient în des
fășurarea procesului de învă
țăm înt. • Cei mai talentați se 
numesc Șt. Stoica, V. Joițoiu,

evoluția acestor talente, 
tre care multe — o spun 
niina pe inimă — vor 
toate treptele
Al doilea : avem tot ce ne tre
buie datorită sprijinului to
tal al F.R.F. și al Consiliului 
municipal pentru educație fi
zică și sport. Nu ne 
decît 
ține 
vom

din
eu 

urca 
performanței.

rămîne 
să muncim pentru a ob- 

rezultatele dorite. Și 
obține, veți vedea".

le

laurențiu DUMITRESCU

DE LA F. R. F

PE SCHIURI
pate de fondistele de la C.S.M. 
Bistrița, prin Viorica Vrăjmaș 
și Monica Jaucă.

REZULTATE, 50 km seniori: 
1. ION LUNGOCIU (Dinamo) 
2h 40:44, 2. Elemer Tanco (Di
namo) 2h 44:51, 3. Gavril Boiti.ș 
(A.S.A.) 2h 47:42, 4. Ion Păvă- 
lean (A.S.A.) 2h 53:30, 5. Basarab 
Abriham (Baia Sprie) 2h 54:02, 
6. Valentin Cacina (A.S.A.) 
2h 57:22; 30 km senioare: 1.
VIORICA VRAJMAȘ (C.S.M. 
Bistrița) lh 45:48, 2. Monica
Jaucă (C.S.M. Bistrița) lh 48:35, 
3. Mihaela Țoc (Tractorul) 
lh 49:31, 4. Liliana Enescu (Stea
gul Roșu Brașov) 
Gabriela Nilă 
lh 57:41, 6. Maria 
Lupeni) 2h 01:27.

In perspectiva reluării întrece
rii celor trei eșaloane diviziona
re, forul de specialitate va or
ganiza. în zilele premergătoare 
startului returului, tragerea la 
sorți a brigăzilor de arbitri. O- 
perațiunea se - —
sediul F.R.F., 
program :

— marți. 21 
pentru primele 
rulul Diviziei A

— luni, 27 februarie, ora 9, 
pentru primele 6 etape ale seriei 
I a Diviziei B

— marți, 28 februarie, ora 9, 
pentru primele 6 etape ale seriei 
a II-a a Diviziei B

— miercuri, 1 martie, ora 9, 
pentru primele 6 etape ale seriei 
a IlI-a a Diviziei B

— Joi, 2 martie (seriile I—III), 
vineri, 3 martie (seriile IV—VI), 
luni, 8 martie (seriile (VII—IX), 
marți, 7 martie (seriile X—XII), 
de fiecare dată de la ora 9. pen
tru primele 3 etape ale Divi
ziei C.

va desfășura la 
după următorul

februarie, ora 9, 
6 etape ale retu-

a C.S. TIRGOVIȘTE — STEA
UA 1—9 (0—I). Echipa campioana 
și-a impus 
invingind 
obișnuit, 
că (mln. 
(mln. 38), ’ 
riu (min. 
(min. 53).
I. Stan (min. 73 și 85), respectiv 
Niculescu (min. 56). STEAUA a 
utilizat formația: Lung — D. Pe 
tre»cu Bumbescu. Iovan, Ungu- 
reanu — T. Stoica. Bălan. Hagi. 
Rotariu — Lăcătuș, Pițureă. Au 
mai jucat: Liliac. Mlnea, I. Stan 
Bunaciu, I. Dumitrescu. Negrău 
și Balint. (M, Avanu-coreșp.).

• PETROLUL PLOIEȘTI -
DINAMO BUCUREȘTI 1—3 (0—1). 
Partidă de bun nivel tehnic și 
spectacular, lidera seriei I a Di
viziei B dînd o replică onorabilă 
redutabilei ei adversare. Golurile 
au fost marcate de: Manea (mln. 
65) respectiv Răducioiu (min. 8), 
Dochia (min. 49) șl Lupu (mln. 

81 — din penalty). DINAMO a 
aliniat următorul „11“ : Stelea — 
Varga Al. Nicolae, B, Bucur
Klein — Sabău, Lupescu, Mateuț. 
Lupu — Cămătaru. Răducioiu.
Au mai jucat : Moraru, Viscrea- 
nu Andone, Sabou, Dochia, ~ 
rac. Tene (O. Bălteanu — 
resp.)
• F.C.M. BRAȘOV — F.C.

TEB SIBIU 3—2 (1—1). Un .
plăcut și foarte util pentru am
bele formații, acum, în finalul 
pregătirilor dinaintea etapei din 
„Cupa României". Au marcat : 
Drăgan (min. 25), Cigan (mln. 
48) șl Caciureaq (mln. 84), res
pectiv Cașuba (min. 20 șl 86). 
F.C.M.: Po’gar — Comânescu,
E. Moldovan. Lungu, Ghergu — 
Drăgan, Barbu. Andrașl I, Ca- 
ciureac — Cigan,. Meszaroș. Au 
mai jucat : Șanta. Naghi, Pîrvu, 
Mandoca, Selimeși, Pal, Pătru.
F. c. INTER : Alexa — Cotora, 
Boar, I. Ene, Dobrotă — Lauren
țiu, Mărgărit. Majaru — C. Zam
fir, Radu II, Cașuba. Au mai ju
cat: V. Marcel. M. Stănescu, Vă- 
sîl, Lungu. (C. Gruia — coresp.)

« „U“ CLUJ-NAPOCA — COR’ 
VINUL HUNEDOARA 0—0. „U“
Cavat — Gherman, Doboș, Neam- 
țu. Pojar — Popicu, Teodorescu, 
Bănică. Muntean Cr. Sava, 
Rațiu. Au mai jucat: Falub șl 
Plrvu. CORVINUL : Ionlță — 
Bardac. Gheorghiu, Suciu, Cocan
— Nicșa, Petru, Marian — Ga
bor, I Cojocaru, Hanganu. Au 
mal jucat: lordache, Postola- 
che șl Tîrnoveanu. Vineri. „U“ 
a mal disputat un meci, în 
compania divizionarei B Șiretul 
Pașcani, obțlnînd victoria cu 2—1 
(1—1). Au înscris: Sabo (min. 
29), Rațiu (mln. 84), respectiv 
Reznic (min. 2). (I. Lespuc —
coresp.)
• RAPID — GLORIA BUZĂU

1—3 (0—1), Peste 6.000 spectatori 
au urmărit o partidă interesan
tă, cu multe faze la ambele 
porți, dar spre dezamăgirea su
porterilor giuleștenllor, buzoienil. 
care au dat o replică neașteptat 
de dîrză, au obținut victoria în 
fața divizionarei A, cu scorul de 
3—1 (1—0). Autorii golurilor :
Craiu (min. 55), pentru gazde, 
respectiv Nicolae (min. 10). Ursa 
(min. 59) șl Ursică (min. 65 — 
din 11 m). RAPID a folosit for
mația : Toader — Drăgan, Cîr- 
stea. Rada. Bacoș — Estinca, 
Goantâ. Drăghici — Damascnin 
n, Ciolponea Craiu. Au mai ju
cat : Vameșu Barba, Pomohacl, 
Duță, Iorgulescu II. (N. Costa- 
che — coresp.)
• OTELUL GALAȚI — F.C.M. 

DELTA TULCEA 4—0 (3—0). Au 
lnscfîs : Antohi (mln. 7). Bur- 
cea (min. 26). O. Popescu (min. 
34) și Tănase (mln. 87). OTELUL: 
Călugăru — G. Popescu, Baicea, 
Agiu. Hulban — M. Stan. Bur- 
cea Profir — Ralea. Antohi, O. 
Popescu Au mai fost folosiți : 
Pona. Hanehiuc, Chebac. Tănase, 
Budacă Dumitrache, Bedreagă și 
Podoabă. (E. Ciocîrîan — coresp.)
• METALURGISTUL SLATINA

— F. C. ARGEȘ 0—0. Piteștenli 
au utilizat următorul „11“ : Hris- 
tea — Voieu Pîrvu, Stancu, Mu- 
șat — Dican. Ignat, Eduard — 
Tirchineci. Vlădoiu, Grigoriu. Au 
mai jucat : Speriatu. Badea, Du
mitru și Tănase. (Cr. Bughea
— coresp >
• GLORIA BUZĂU — FLACA- 

RA MORENI 2—2 (1—1). Partida 
s-a desfășurat stmbătă. Au mar-

net superioritatea, 
ia un scor puțin 

Au marcat: Pițur- 
15 și 37). Lăcătuș 

Hagi (min. 42), Rota- 
46). I. Dumitrescu 
Negrău (min. 65) și

O- 
co-

IN- 
joc

cat : Ursică (min. 8 — din pe
nalty) și Tulpan (min. 78) pentru 
localnici respectiv Lala (min. 
24) și Chitită (min. 86). FLA
CĂRA : Zlotea — Gh. Radu, Bel
die. Glăvan Dumitrașcu — Mar- 
cu. c. Pană, Dragnea — Văldean, 
Lala. Timiș. Au mal fost folosiți: 
Ptirdea Balaur I, Movilă Stere 
șl Chiriță. (D. Soare — coresp.)
• F.C. BIHOR — F.C. MARA

MUREȘ BAIA MARE 2—2 (1—0). 
Au marcat : Szenes (min. 11 — 
din 11 m și 80). respectiv D. 
Moldovan (mln. 65 și 75). F. C. 
BIHOR : Blid — Bălan, Csuri, 
Biszolt Wetssenbacher — Ciocan. 
Tamaș. Mureșan. Szeneș — V. 
Pop Petan. Au mai jucat : Bor
za, Sălăjan. Bodea. Costea șl 
S. Pop. (I. Ghișa — coresp.)
• UNIREA FOCSANI — ME

TALUL PLOPENI 3—2 (2—0). Au 
înscris : Burgâ (min. 22 șl 64) și 
Bivoiaru (min. 38). respectiv Ar- 
găseală (min. 62 și 85). (FI. Je- 
cheanu — coresp.)

« ARIPILE BACAU — LETEA 
bacAu 7—0 (3—0). Au marcat : 
Florian (mln. 15). Trofîn (min. 
20 și 32) Vasileseu (min. 48 și 
72), Popa (min. 65) ’ ’
(mln. 82). (S, Neniță

A DIVIZIONARA B 
PUTERE CRAIOVA 
vineri si duminică; 
partide de verificare ____
propriu, tn primul ioc, a întîlnit 
pe F.C.M. Caracal, de care a 
dispus la scor, cu 5—0 (3—0). Au 
înscris ’ Ghiță (mln. 19 șl 42 — 
ambele din’penalty și 60). Creta 
(min. 32) șl Biță (min. 54). (T. 
Costin — coresp.) Tn al doilea 
meci, cu Minerul Motru. a în
vins cu 2—1 (1—1). Autorii golu
rilor: Biță (min. 14) și Bârbu- 
ceanu (min. 63). respectiv Fîntî- 
nă (min. 45). (T, Ștefănescu — 
coresp.)

A AUTOBUZUL BUCUREȘTI
— MECANICA FINA BUCU
REȘTI 0—0.
• „CUPA 16 FEBRUARIE". La 

Cluj-Napoca în organizarea A.S. 
Steaua C.F.R. „Cupa 16 februa
rie". la care au participat echi
pele locale I.R.A.. Dermata, O- 
llmpia C.F.R. și formația orga
nizatoare. în prima zi s-au înre
gistrat rezultatele : Steav.a C.F.R.
— Olimpia C.F.R. 4—1 șl I.R.A.
— Dermata 5—4 (după executa
rea loviturilor de la 11 m). Tn 
ziua a doua pentru locurile 3—4: 
Dermata — Olimpia C.F.R. 2—0, 
iar în finală : Steaua C.F.R. — 
I.R.A. 7—3. (1. Lespuc — coresp.)
• METALURGISTUL SLATINA

— RAPID BUCUREȘTI 0—1 (0—1). 
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Duță (mln. 27). RA
PID a folosit următoarea forma
ție : Toader — Drăgan, Cîrstea, 
Rada, Bacoș — Drăghici. Goan- 
ță, Estinca — Damaschln H, 
Duță, Craiu. Au mai jucat : Po- 
mohaci șl Ciolponea. Partida s-a 
disputat cu trei zile tn urmă. (Cr. 
Bughea — coresp.).
• METALURGISTUL CUGIR

— CHIMIA RM. VILCEA 2—1 
(2—1). Avînd la conducerea teh
nică un nou antrenor, pe fos
tul internațional Zoltan Crișan, 
formația din Cuglr a obținut 
victoria în fața divizionarei B, 
Chimia Rm. Vîlcea, cu scorul de 
2—1 (2—1). Golurile au fost înscri
se de: Duță (min. 3 și Gheonea 
(mln. 28), respectiv M. Nicolae. 
(M. Vîlceanu — coresp.).
• OLIMPIA SATU MARE —

MINERUL CAVNIC 3—2 (2—0).
Autorii golurilor : Gerstenmeier 
(mln. 6), Boje (min. 22) și Palcsa 
(min. 88), de la gazde, respectiv 
Azoiței (min. 46 din 11 m) șl 
Petran (min. 80). (Șt. Vida — 
coresp.).
• F.C.M.

METALUL 
(1—0). Au 
30) de la _______ _________
(min. 47) și Cotorcea (min. 82) 
de la oaspeți. (I. Dlaconu — 
coresp.).
• 

DEJ 
GHE 
lor ._ ___ ___ ___ ____
(min. 37, 70 șl 82) șl Iancu (mln. 
89), respectiv Stupu 
și Deneș (min. 55).
• C.S.M. BORZEȘTI 

LAUL P. NEAMȚ 4—1 . , ...
înscris : Murariu (mln. 12, 21 șl 
53 — ultimul din 11 m) și Dăs- 
călescu (min. 70), respectiv Si- 
taru (min. 1). (Gh. Grunzu — 
coresp.).

și Flrici 
— coresp.) 
ELECTRO- 

a susținut, 
alte două 
pe teren

DELTA TULCEA — 
MANGALIA 1—2 

marcat : Sacu (mln. 
localnici, Carastian

MECON GH. GHEORGHIU- 
— I.M.A.S.A. SF. GHEOR- 
5—2 (1—1). Autorii goluri- 
Arhire (min. 20), Popescu

(min. 3?‘

— CEAH- 
(2—1). Au

lh 52:50, 5.
(Tractorul) 

Mihoiu (C.S.

librare, intr-adevăr, a pierdut 
cîteva zecimi prețioase, dar s-a 
redresat bine, evoluînd fără 
greșeală pe parcurs. Trebuie 
spus, de altfel, că Friihn a avut 
o comportare progresivă de la 
un concurs la altul, dovedin- 
du-se în forma de vîrf exact la 
momentul potrivit, motiv pen
tru care și el, și antrenorii săi 
merită felicitări.

CLASAMENT FINAL, slalom 
uriaș, seniori: 1, OKTVIN 
FRUHN (Dinamo) 2:39,89, 2.
Ioan Frățilă (A.S.A.) 2:40,07, 3. 
Peter Cristal? (A.S.A.) 2:40,41,
4. loan Pinche (A.S.A.) 2:41,22,
5. Cristlnel Bucur (C.S.U. Bra
șov) 2:41,97, 6. Dorin Dinu
(C.S.U. Brașov) 2:42.26.

Miine (n.r. azi), tot pe pfrtia 
de sub telefericul din Predeal, 
se va disputa proba de slalom 
special.

I

5
$

I

I

ODIHNĂ Șl SĂNĂTATE IN STAȚIUNEA
TURISTICA NEPTUN, LA COMPLEXUL „DOINA"

„Doina", din stațiuneaComplexul balnear „ _ , __ ____
Neptun, înzestrat cu cele mai moderne mij
loace de tratament și proceduri speciale, dis
pune de un personal ’’ __ ‘ ’ "
ficare, specializat în tratarea următoarelor a- 
fectiuni ale aparatului locomotor : reumatis
me cronice și degenerative, artroze, spondilo
ze. sechele pOst-reumatismale sau post-opera- 
torii, afecțiuni ale sistemului nervos peri
feric, otorino-laringite etc.

Instalații complexe de balneologie, hidro- 
kinoterapie. bazine cu apă de mare, gimnas
tică medicală, masaj subacval, electroterapie 
sînt puse în slujba sănătății dv.

Sînt aplicate proceduri (împachetări) ba
zate pe nămol sapropelic din lacul Techir- 
ghiol. băi cu apă de mare încălzită, băi de 
plante, se fac tratamente cu Gerovital. Asla- 
vital și Pell-Amar, preparate românești cu 
faimă mondială, pentru combaterea îmbătrî- 
-nirii premature și regenerarea funcțiilor orga
nismului.

Alte relații legate de tratament le puteti 
obține la telefon 917/31517.

medical cu înaltă cali-

In cadrul^ complexului funcționează o pisci
nă modernă cu apă de mare încălzită.

Costul unei pensiuni complete este de nu
mai 85 lei/zi/pers. (cazare în hotel categ. I 
+ masă + tratament).

Complexul „Doina" oferă condiții deosebite 
nu numai pentru tratament, ci și pentru odih
nă și reconfortare.

Pot fi organizate simpozioane, consfătuiri 
de lucru, cantonamente pentru sportivi, sta
țiunea punînd la dispoziție teren de fotbal, 
piscină acoperită, un modern bowling, lacuri 
pe care se pot organiza sporturi nautice și 
spatii special amenajate în saloanele com
plexului „Club bazin".

De reținut : hotelul
la numai 100 metri de stația C.F.R. 
servește stațiunea (halta) Neptun, 
prese și trenurile accelerate.

Se pot procura bilete de la toate _ 
de turism din tară, de la Agenția Sălii Pa
latului Republicii (telefon 15.15.33) sau direct 
de la dispecerul stațiunii (telefon 917/31.84.5).

.Doina" se află situat 
care de- 

unde o-

agențiile I
'iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1/iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiminiiinniiiiiiinii.  §



Campionatul Mondial dc handbal masculin (grupa 15)

ECHIPA ROMÂNIEI, NEÎNVINSĂ, 
CONTINUĂ CURSĂ...

9 Astă-seară, la Strasbourg, handbaliștii noștri vor 
întilni formația Olandei

Sîmbătă seara s-au încheiat 
jocurile in cadrul seriilor 
preliminare ale Campiona
tului Mondial de handbal 
masculin grupa B. Echipa 
României, care a susținut par
tidele în Complexul sportiv 
„Chantereyne“ din Cher
bourg, a obținut a treia vic
torie consecutivă întrecind 
cu 23—21 (10—10). formația
Islandei. Neînvinsă, echipa 
pregătită de antrenorul eme
rit Cornel Oțetea, ajutat de 
Ghiță Licu, intră în grupa B 
semifinală, de la Strasbourg, 
cu maximum de puncte — 
patru, (la stabilirea clasa
mentului în seriile prelimina
re nu se iau în considerare 
rezultatele cu echipele care 
nu s-au calificat în semifinale), 
în partida cu Islanda, pen
tru selecționata României au 
înscris : Stingă 6. Berbece 6, 
Dumitru 5 Mocanu 3, Ghimeș 
1, Petre 1 si Voinea 1 în ul
tima zi a întrecerilor prelimi
nare s-au înregistrat două 
surprize : Israel — Austria 
22—18 și Olanda — Norvegia 
24—21 ! Iată rezultatele din 
partidele de sîmbătă : A — 
Nantes : Cuba — Egipt 25— 
17: Polonia — Danemarca 26— 
24 ; B — Grenoble : Israel — 
Austria 22—18. Spania — 
Franța 19—18 ; C — Cher
bourg : România — Islanda 
29—21. Bulgaria — Kuweit

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
MUREȘUL TG. MUREȘ

(Urmare din vag. 1)

cîndu-și acum mai bine ad
versarul. au capacitatea să 
recupereze această diferen
ță, astfel ca, după partida re
tur, programată duminică la 
Tg. Mureș, să obțină califica
rea în semifinale.

Au, marcat : Martines 8, 
Munarriz 6, Gomez 5. Cano 3, 
Mugica 1, Fuertes 1, pentru 
învingătoare. respectiv Mozsi 
8. Z. Biro 5. Stroia 4, Avram 
2, Pardi 1, Matefi 1. Au ar
bitrat : G. Baro și B. Boyer 
(Franța).

ȘTIINȚA BACĂU
(Urmare din pag 1)

Lunca, a luat conducerea : 
4—3. Au urmat mai multe 
contraatacuri fructificate de 
Antoneanu și Cervenciuc, în 
timp ce portarul Vasilca a 
parat formidabil in min. 3, 10, 
21. 28, ceea ce a făcut ca a- 
vantajul să se mențină pe ta

STRĂLUCITE SUCCESE ROMANEȘTI
(Urmare din pag. 1)

cu o deplină siguranță, cu 
maturitatea competlțională a 
unei experimentate campioa
ne. Clasamentul probei : 1.
AETNA ASTAFEI (România) 
1,96 m ; 2. Hanne Hangland 
(Norvegia) 1.96 m, 3. Maryse 
Ewanje-Epee (Franța) 1,91 
m ; 4. Biliana Petrovici (Iugo
slavia) 1,88 m ; 5. Dimininka 
Borislavova (Bulgaria) 1,84 m.

A treia medalie de aur pen
tru delegația sportivă a țării 
noastre a fost cucerită de 
Doina Melinte (Știința C.F.R.

BOX • La Copenhaga, în 
meci pentru titlul european la 
categoria muscă, pugillstul da
nez Eyup Can l-a învins la 
puncte. în 12 reprize, pe engle
zul Pat Clinton.

ciclism • După patru etape, 
în competiția internațională 
„Turul Medltcraneean" conduce 
rutierul olandez Harij Rozendal, 
urmat în clasamentul general 
de belgienii Peter de Clerc — 
la * * s și Etienne de Wilde la 

• CAMPIONATUL ITALIAN, 
etapa a 18-a: Atalanta — Napoli 
1—1, Bologna — Pisa 1—0, Flo
rentina — Milan 0—2, Inter — 
Ascoll 3—1, Juventus — Como 
0—0, Lazio — Cesena 0—0, Lecce 
— Verona 0—0, Sampdoria — 
Torino 5—1, Homa — Pescara 1—3.

• IN DIFERITE ORAȘE din 
Arabia Saudită au continuat în
trecerile Campionatului Mondial 
pentru juniori. Iată rezultatele 
înregistrate : Portugalia — Ce
hoslovacia 1—0: U.R.S.S. — Siria 
3—1 ; Costa Rica — Columbia
1— 0; Brazilia — R. D. Germană
2— 0; Mali — S.U.A. 1—1; Irak — 
Norvegia 1—0 ; Spania — Argen
tina 2—1.
• INTR-UN MECI internațional 

amical disputat la Mostar, echi
pa locală Velez a întrecut cu 
scorul de 1—0 (1—0» formația 
austriacă Sturm Graz. Unicul gol 
al partidei a fost înscris de Re
pair (min. 44).
• ÎN PRIMA MANȘA a finalei 

campionatului brazilian. „Bahia" 
a întrecut eu scorul de 2—1 (1—0) 
formația International Porto 
Alegre.

22—18 ; D — Belfort : Elveția 
— R. F. Germania 18—17, O- 
landa — Norvegia 24—21. Cla
samentele celor patru serii 
arată astfel : A — 1. Polonia ;
2. Danemarca ; 3. Cuba ; 4.
Egipt ; B — 1. Spania ; 2. 
Franța ; 3. Israel ; 4. Austria ; 
C. 1. ROMÂNIA ; 2. Islanda ;
3. Bulgaria ; 4. Kuweit : D —
1. Elveția ; 2. R. F. Germa
nia ; 3. Olanda ; 4. Norvegia,

în grupa semifinală A, de la 
Marsilia, se vor întrece echi
pele : Polonia (4 puncte).
Spania (4). Danemarca (2), 
Franța (2), Cuba (0) și Israel 
(0) ; la Strasbourg. în cadrul 
grupei semifinale B, parti
cipă formațiile : România (4), 
Elveția (4), Islanda (2), R. F. 
Germania (2). Bulgaria (0) și 
Olanda (0). Reamintim că în 
semifinale se păstrează re
zultatele din seriile preli
minare. Echipa tării noas
tre va susține primul joc (în 
semifinale) luni seara în 
compania formației Olandei, 
marți va întilni selecționata 
R. F. Germania și joi va avea 
ca adversară naționala Elve
ției. Și în grupa semifinală A 
jocurile vor avea loc în ace
leași zile. Echipele clasate 
pe locurile patru. seriile 
preliminare, vor juca, la Dijon, 
pentru locurile 13—16 ale 
clasamentului final, la ace
leași date.

bela de scor. în ciuda efortu
rilor gazdelor de a echilibra 
situația. Prima repriză a 
luat sfîrșit cu un avantaj 
substanțial pentru băcăuance : 
16—10.

în partea a doua a întîlnirii, 
cu toate că Luca este ținută 
„om la om", formația noastră 
reușește prin celelalte fete 
— Popa, Ciubotaru, Darvaș, 
Petrea — să se distanțeze, 
chiar dacă, în această parte a 
jocului, poarta este apărată 
de Brîndușoiu, iar gazdele be
neficiază de 7 lovituri de la 
7 m, terminînd, cu un avantaj 
de zece goluri această primă 
partidă a „sferturilor".

Fără îndoială, elevele an
trenorilor M. Pintea și C. Pe
trea, dețin prima șansă, dar ele 
trebuie să abordeze de pe ace
leași poziții și întîlnirea re
tur, pentru a obține califica
rea în faza următoare a com
petiției, pe deplin posibilă și 
absolut meritată după această 
primă confruntare.

Au marcat : Luca 8, Butnă- 
rașu 6, Cervenciuc 5, Popa 3. 
Ciubotaru 2, Darvaș 2, Daniiof
2. Lunca 1, Antoneanu 1, Pe
tre» 1 — pentru Știința, res
pectiv Mezei 7, Barba 4, Nyari

Bacău, antrenor Dorin Melin
te), în proba de 800 m. în care 
a trecut prima linia de sosire 
cu timpul de 1:59,89 — cea 
mai bună performanță mondia
lă a sezonului. Doina Melinte 
a fost urmată de Ellen Kiess
ling (R.D. Germană) — 2:00,24, 
Tatiana Krebenciuk (U.R.S.S.) 
— 2:01,63. Mayte Zuniga (Spa
nia) — 2:02,77, Gabi Lesch 
(R.F. Germania) — 2:03.04.

Cu o medalie de bronz a 
fost recompensată sportiva 
română Maricica Puică, situată 
pe locul trei în cursa de 3 000 
m. în 9:15.49 fiind precedată 
de Elly Van Hulst (Olanda) — 
9:10,01 și Nicky Morris (Marea 
Brîtanie) — 9:12.37.

PE SCURT 9 PE
5 s. Etapa a patra, d sputată pe 
traseul Arles — Marignane (80 
km), a revenit lui Etienne de 
Wilde în lh50:40.

ÎNOT > în ultima zi a con
cursului internațional de la 
Gdteborg, înotătorul canadian 
Tom Ponting a terminat învin
gător în proba de 100 m flutu-

TENISMANI JUNIORI ROMÂNI 
VICTORIOȘI LA SOFIA

SOFIA (Agerpres). — în sfer
turile de finală ale turneului 
internațional de tenis pentru ju
niori, de la Sofia, jucătorii ro
mâni au obținut victorii : An
drei Pavel l-a întrecut cu 6—3, 
6—7, 6—3 pe Khut (R.F.G.), iar 
Dinu Pescariu l-a eliminat cu 
6—3, 6—1 pe Ponomarev 
(U.R.S.S.).

PE GHEAȚĂ Șl
• In prima zi a turneului fi

nal al „Cupei Campionilor Eu
ropeni*  la hochei pe gheață, ce 
se desfășoară la Koln, echipa 
suedeză B.K. Faerjestad a în
trecut cu scorul de 4—3 (0—1,
3—0, 1—2) formația ȚSKA Mos
cova. Tntr-un alt joc, echipa 
VSZ Kosice a dispus cu 5—3 
(1—1, 2—1, 2—1) de formația E.C. 
Koln.

• „Cupa Mondială*  la schi 
alpin a programat pe pîrtia de 
la Aspen (Colorado) o probă 
masculină de coborîre, în care 
victoria a revenit sportivului el
vețian Karl Alpiger, cu timpul 
de 1:44,02, urmat de Marc Gi- 
rardelli (Luxemburg) — 1:44,12, — 
Daniel Mahrer (Elveția) — 1:44,40
și Franck Piccard (Franța) — 
1:44,51. In clasamentul gene
ral se menține lider Marc Girar- 
delli — 326 puncte, urmat de 
Pirmin Zurbriggen (Elveția) —

2, Estergal 2, Benyey 2, Ger- 
senmeyer 2, Hajdu 1, Kalmar 1. 
Au arbitrat foarte bine H. J. 
Gottschlich și P. Jurzik (R. F. 
Germania).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA
(Urmare din pag I)

atac, merit cu atit mai mare, 
cu cit a trebuit să facă față 
unui „7“ foarte tehnic, avînd 
în componență jucătoare cu 
un gabarit impresionant, care 
au excelat prin exactitate în 
prinderea și pasarea mingii și 
printr-o apărare bine pusă 
la punct. Pe fondul unui atac 
de o mare precizie, (discre
panță făcînd doar evoluția 
ștearsă a extremelor). Chimis
tul s-a desprins în citeva rîn- 
duri la șase-sapte goluri : 
22—16 (min. 42), 23—17 (min. 
45), 24—17 (min. 48), diferență 
care ar fi putut ajunge chiar 
la 8—9 goluri, dacă și cei doi 
portari, Doina Rodeanu și 
Carmen Moldovan, ar fi 
„prins" o zi mai bună. De la 
Chimistul, Edit Matei a fost, 
din nou, cea mai bună jucă
toare, în timp ce Maria Veri- 
geanu a excelat prin modul 
inteligent și luciditatea cu 
care a condus jocul.

După acest prim meci, Chi
mistul și-a creat un avans 
care trebuie să-i dea încrede
re în forțele proprii, pentru 
că. iată, un pas bun a 
fost făcut în fața acestei for
mații foarte valoroase, dar 
care poate fi depășită. Tre
buie doar din partea handba
listelor pregătite de I. Ger
hard și Gh, Ionescu, o evolu
ție cel puțin la nivelul celei 
din această partidă.

Au marcat : Matei 8, Veri- 
geanu 8, (5 din 7 m). Topea 5, 
Lazăr 5, Nedelcu 3, pentru 
învingătoare, respectiv La- 
pltskaia 7, Morskova 5, Davî- 
dovskaia 5. Berczniak 4, SaVe- 
leva 1, Belmaș 1. Au arbitrat 
foarte bine D. Anghelov și B. 
Gheorghiev (Bulgaria).

SCURT • PE SCURT
re. cu timpul de 54,50, iar sue
dezul Tomi Werner s-a situat 
pe primul loc la 100 m lider în 
50,77.

Rezultate înregistrate în con
cursul feminin: 200 m mixt : 
Alisson Hudson (Canada) — 
2:18,35; 50 m fluture: Conny
Van Bentum (Olanda) — 28,42;

ALPINIȘTI PERUANI
VOR ESCALADA CEI MAI INALȚI 

MUNȚI DIN EUROPA
LIMA (Agerpres). O expe

diție de alpiniști peruani va 
pleca în Europa pentru a es
calada principalele vîrfuri din 
munții Alpi. De asemenea, 
sportivii peruani vor efectua 
ascensiuni în masivele mun
toase din Iugoslavia și Bulga
ria.

PE ZĂPADĂ
232 puncte și Alberto Tomba 
(Italia) — 133 puncte. • Proba 
masculină de slalom uriaș, dis
putată la Aigen (Austria) a re
venit schiorului austriac Stefan 
Eberharter, cronometrat în cele 
două manșe cu timpul de 1:42,38. 
L-au urmat elvețianul Martin 
Knoeri — 1:42,74 și suedezul Jo
han Wallner — 1:42,76.

în clasamentul general al „Cu
pei Europei" continuă să con
ducă iugoslavul Tomaz Cizman 
— 137 puncte, secundat de ce
hoslovacul Peter Jurko — 106
puncte.

PUNCT FINAL ÎN „CUPA F.R. HOCHEI"
M. CIUC, 19 (prin telefon). 

Pe patinoarul artificial din 
localitate s-au încheiat între
cerile din cadrul turneului 
internațional dotat cu „Cupa 
Federației Române de Ho
chei", la capătul cărora forma
ția sovietică Avangard Omsk 
a cucerit trofeul, pe locurile 
următoare situîndu-se Româ
nia A, Bulgaria și România 
tineret. Dar, iată citeva amă
nunte :

ROMÂNIA, tineret — A- 
VANGARD OMSK 0—12 (0—4, 
0—3, 0—5). Tinerii noștri ho- 
cheiști, deși au abordat cura
jos meciul cu puternica for
mație sovietică, ei nu au 
putut rezista unui adversar 
superior, la toate capitolele. 
Echipa Avangard a acțio
nat dezinvolt tot timpul parti
dei, dar a fructificat numai o 
parte din acțiunile de atac. Re
prezentativa noastră nu a 
renunțat nici o clipă de 
a se avînta în treimea adversă, 
nu s-a arătat complexată, dar 
nu a reușit să înscrie pentru 
că a tras foarte slab la poartă. 
Marcatori : Marinenko, Ku- 
barev, Koreskov cite 2. Samo- 
cikin, laufman, Poliakov, Zili- 
neski, Iakimov, Cikurov — 
cite 1. Arbitri : M. Presneanu 
— D. Trandafir, A. Balint.

ROMÂNIA A — BULGARIA 
6—2 (3—0, 2—1, 1—1). în toată 
repriza întîi și 9 minute 
din cea secundă, formația 
noastră a arătat, în sfîrșit. că 
știe și poate să joace bine, a- 
dică intr-un tempo susținut, 
organizat, colectiv, făcînd ca 
scorul să-i fie favorabil : 5—0. 
Din min. 29, însă, au început 
acțiunile singulare, ușor de 
stopat, s-a intrat în jocul 
obstructionist al parteneri
lor. iar apărarea a fost negli
jată. De aceea, ambițioasa 
echipă a Bulgariei a început 
să preseze și a reușit să în
scrie primul gol (min. 30). O 
singură acțiune colectivă, cu 
pase fulgerătoare, a făcut 
ca pucul trimis de Zaharia 
în fața porții să fie intercep
tat de Chiriță, care a înscris 
sec. Apoi s-a primit cel de al 
doilea gol și scorul a rămas 
6—2, pentru că echipa noastră 
nu a revenit la jocul bun de 
la început și pentru că Gliga 
n-a știut să fructifice șutul de 
Penalitate din min. 60. Mar
catori : Dragomir, Eros, Daia,

50 m bras: Tania Bogomilova 
(Bulgaria) — 32,73.

TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneului de la Memphis 
(Tennessee). contînd pentru 
„Marele Premiu", jucătorul ame
rican Brad Gilbert l-a învins cu 
6—4, 1—6. 6—2 pe compatriotul 
său Jimmy Arias, iar Michael 
Chang (S.U.A.) a cîștigat cu 
6—3, 6—2 partida cu Broderick 
Dyke (Australia).

TURNEUL CELOR 5 
NAȚIUNI, LA RUGBY
PARIS, 19 (Agerpres). — In 

competiția internațională da 
rugby „Turneul celor 5 na
țiuni", echipa Franței, ju- 
cînd la Paris, a întrecut cu 
scorul de 31—12 (patru eseuri 
realizate de Blanco 2, Bar- 
bizier și Dinstrans), formația 
Tării Galilor, în timp ce An
glia a învins, în deplasare, la 
Dublin, cu 16—3, selecționata 
Irlandei.

ÎN C.C.E. la velei (m)

S. V. HAMBURG —
STEAUA 3-1

MUNCHEN, 19 (Agerpres).
La Hamburg s-a disputat me
ciul dintre formațiile S.V. 
Hamburg și Steaua București, 
din cadrul grupei semifinale 
a C.C.E. de volei masculin. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (6, 5. —14, 13).

Solyom, Gliga, Chiriță, res
pectiv Batcivarov și Velev. 
Arbitri : G. Tașnadi — M. 
Dinu, E. Both.

ROMÂNIA A — AVAN
GARD OMSK 5—8 (1—4, 3—1. 
1—3). în cel mai bun meci din 
acest turneu, în care s-a apro
piat și mai mult de potenția
lul său, formația de seniori a 
fost aplaudată în repetate rîn- 
duri pentru multele faze fru
moase și pentru golurile 
bine lucrate pe care le-a 
înscris. Numeroasele ocazii 
ratate în prima și a doua re
priză, ca și cele 3—4 greșeli 
ale portarilor au privat-o 
însă de un rezultat mai strîna. 
Marcatori : Chiriță, Gliga, C. 
Antal, Gereb, I. Zaharia, res
pectiv Samolicikin 2, Iaki
mov, Paliakov, Nesterov, lauf
man, Marinenko, Sumocikin 
cite 1. Arbitri : I. Becze — P. 
Trandafir, M. Dinu.

ROMÂNIA tineret — BUL
GARIA 3—5 (1—0, 2—2, 0—3). 
într-o partidă de slab ni
vel, cu multe obstrucții, în 
care oaspeții au avut și 
trei eliminări de cite 10 
minute, tinerii noștri hoche- 
iști au condus cu 3—1 (min. 
37), după care, pierzînd din 
vigoare și claritate în acțiuni, 
au primit patru goluri conse
cutiv, dintre care trei în. 
trei minute (min. 41—45). Mar
catori : M. Spiridon 2. Gal 1, 
respectiv Lîtov 2. Dimov, Ve- 
selinov, Zarev cite 1. Arbi
tri : M. Presneanu — E. Both, 
T. Szabo.
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