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Sîmbătă dbninea(a s-a în
cheiat vizita oficială pe care a 
efectuat-o în tara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, președintele Republi
cii Socialiste România, Seyyed 
Aii Khamenei, președintele Re
publicii Islamice Iran.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Seyyed Aii 
Khamenei au sosit împreună Ia 
aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele de stat ale 
celor două țări.

Pe aeroport se aflau membri 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, alte persoane oficiale 
române.

Au fost de fată ambasadorul 
României Ia Teheran și amba
sadorul Iranului la București.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Islamice 
Iran și Republicii Socialiste 
România. In semn de salut au 
test trase 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușcscu 
și președintele Seyyed Aii 
Khamenei au trecut în revistă 
garda de onoare.

Un grup de pionieri a oferit

celor doi președinți buchete de 
flori.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușcscu și 
președintele Seyyed Aii Kha
menei și-au luat un cordial ră
mas bun, și-au strîns miinile cu 
căldura.

La ora 10,45, aeronava pre
zidențială iraniană a decolat, 
indreptîndu-se spre patrie.

_ ★
In prezenta președintelui Re

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Republicii Islami
ce Iran, Seyyed Aii Khamenei, 
sîmbătă dimineața a fost semnat 
Memorandumul de înțelegere 
referitor la colaborarea romă- 
no-iraniană în domeniile poli
tic, economic, tehnico-științific 
și cultural.

Documentul a fost semnat de 
tovarășii loan Totu, ministrul 
afacerilor externe, și Radu 
Bălan, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și, res
pectiv, de Aii Akbar Velayati, 
ministrul afacerilor externe, și 
Massoud Roghani Zanjani, mi
nistrul planului și bugetului.
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Un remarcabil succes ai handbalului nostru feminin in cupele europene

MUREȘUL, ȘTIINȚA Șl CHIMISTUL

S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

în aceeași ambianță sărbătorească

AU FOST DESEMNAȚI ULTIMII CÎȘTIGĂTORI 
m Al „CUPEI PIONIERUL" 

LA SPORTURILE DE IARNĂ i

Echipajul Șco
lii din comuna 
Grințieș (jude
țul Neamț), cîj- 
tigătorul Com
plexului aplica
tiv „Pentru apă
rarea patriei".

Foto : 
Gabriel MIRON
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Toate cele trei echipe — MUREȘUL TG. 
MUREȘ (Cupa Campionilor Europeni), ȘTIIN
ȚA BACĂU (Cupa Cupelor) și CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA (Cupa I.H.F.) s-au calificat în semi
finalele cupelor europene, realizînd o premieră 
pentru handbalul nostru feminin 1 Un succes 
deosebit, pentru care componentele acestor for
mații și antrenorii lor merită deopotrivă fe
licitări.

Punînd „piatra de temelie" a acestor specta
culoase calificări în urmă cu o săptămînă, în 
meciurile tur ale „sferturilor", iată că, dumi
nică, la capătul unor evoluții de un nivel teh- 
nico-tactic și spectacular care au îneîntat miile

de spectatori, echipele noastre și-au fructifi
cat cu brio șansele. Mureșul Tg. Mureș și Știin
ța Bacău, juctnd in fața propriilor suporteri, 

'i unor 
ce

au realizat victorii detașate in compania 
adversare cu un bogat palmares, in timp 
Chimistul Rm. Vîlcea (în deplasare), în 
uneia dintre cele mai puternice echipe de 
de pe continent, a reușit să-și păstreze 
avans minim, dar decisiv. Calificarea în semi
finale a tuturor celor trei echipe vorbește de 
la sine despre valoarea arătată de reprezen
tantele noastre pe parcursul celor două manșe, 
valoare pe care o dorim reconfirmată in faza 
următoare a competițiilor.

un

c e i. MUREȘUL TG.
TG. MUREȘ, 26 (prin telefon). 

Mureșul a reușit să se califi
ce în semifinalele C.C.E. prin 
splendida victorie obținută in 
retur : 31—21 (13—9) cu C.B. 
Iber Valencia.

Campioana Spaniei a aliniat 
o formație cu o extraordinară 
forță de joc de-a lungul a mai 
bine de 45 de minute, pe supor
tul unei bune pregătiri fizice, 
care i-a permis să atace rapid 
și să se apere deosebit de a- 
gresiv și de dur. Cu atît mai

(lipii Lupelor ȘTIINȚA
BACAU, 26 (prin telefon). 

După o partidă de mare spec
tacol, desfășurată intr-un ritm 
deosebit de alert, cu excelente 
combinații în atac și numeroase 
contraatacuri (fructificate în 
cea mai mare parte de gazde), 
Știința Bacău s-a impus și în 
această a doua confruntare cu 
Vasas Budapesta: 32—20 (15—10). 
A fost o victorie așteptată și ur
mărită cu interes de iubitorii 
handbalului din localitate, un 
succes care le urcă, meritat, pe

MUREȘ - C. B. IBER VALENCIA 31-21 (13-9)
mare este meritul campioanelor 
României, pregătite de 
Valentin 7 
impus greu, dar sigur, metodic, 
valoarea, printr-o neștirbită pu
tere de luptă și dorință de vic
torie, prin elaborarea lucidă a 
marii majorități a fazelor de 
atac și cu un apreciabil apetit 
de goi.

Handbalistele mureșene au 
condus tot timpul, fiind egalate 
doar în minutele 2 (1—1) și 4 
(2—2), după care și-au mărit

prof.
Pop, care și-au

treptat avansul. Scorul general 
al dublei intilniri devine egal 
în minutele 10 (26—26), 12 (27— 
27) și 13 (28—28), dar Iber a 
revenit puternic de fiecare da
tă, refăcîndu-și avantajul la 
unul și chiar două goluri dife
rență. Finalul primei reprize a 
adus din nou tn superioritate

Mircea COSTEA

(Continuare tn Dao » 4 al

BACĂU-VASAS BUDAPESTA 32-20 (15-10)
elevele antrenorilor Mihai Pin
tea și Costel Petrea in semifi
nalele competiției. Adversara a 
dat, de altfel, o replică dîrză, 
finalistele de anul trecut ale 
Cupei Cupelor demonstrînd de
seori clasa lor internațională, 
dar ele au avut în față o echi
pă ale cărei mecanisme au func
ționat, în majoritatea timpului, 
foarte bine.

Avînd în poartă pe Vasilca 
(a apărat excelent) și în teren 
pe Antoneanu, Butnărașu, Cer-

venciuc, Ciubotaru, Danilot și 
Luca, Știința a preluat din min. 
4 conducerea pe tabela de scor 
(2—1) și, totodată, a trecut la 
cîrma jocului. Prin excelente 
combinații la semicercul advers, 
prin nu mai puțin de 9 contra
atacuri finalizate, bâcăuancele 
au încheiat prima repriză cu 
un avantaj de cinci goluri.

loan NOVAC

(Continuare tn oao n 4-ai

cup» i.n.r. ROSTSELMAS ROSTOV PE DON-CHIMISTUL RM. VlLCEA 27-22 (13-13)

VATRA DORNEI, 26 (prin 
telefon). Vremea s-a schimbat 
brusc aici, după zilele constant 
friguroase, care au menținut 
compactă zăpada (aproape 
30 cm), iată că un val de 
căldură (+12°) a pus sub sem
nul întrebării buna desfășu
rare a ultimelor finale ale 
„Cupei Pionierul". Numai că 
prin eforturi deosebite din par
tea organelor sportive locale s-a 
putut asigura, în cele din 
urmă, reușita întrecerilor, cele

(Ialomița). L-au urmat : 2.
Cătălin Nasulea (Prahova), 3. 
Nicolae Baribură (Hunedoa
ra), 4. Grigore Crisbea (Dîm
bovița), 5. Cristian Pană (Ar
geș), 6. Cătălin Țurcanu (Iași).

Tiberiu STAMA

i

(Continuare tn Dao r <-«!

ROSTOV PE DON, 26 (prin 
telefon, de la trimisul nostru 
special). In partida decisivă 
susținută cu Rostselmaș pen. 
tru calificarea în semifinalele 
„Cupei I.H.F." Chimistul Rm. 
Vîlcea a avut una dintre cele 
mai bune evoluții într-o con. 
fruntare internațională oficia
lă, handbalistele noastre întîl- 
nind o formație de reputație 
europeană. Chimistul a pier
dut cu 22—27 (13—13), dar a 
intrat în semifinale cu scorul

general de 51—50, avînd în 
vedere că în urmă cu o săp- 
tămînă tsi adjudecase victoria 
cu 29—23.

Disciplina tactică riguros 
respectată, mobilizarea întregii 
echipe pe toată durata timpu
lui de joc, ceea ce a solicitat 
un efort fizic epuizant, răb
darea cu care s-a acționat în 
fazele de atac, acestea fiind 
aproape toate finalizate — iată 
pe scurt explicațiile acestei 
deosebite performanțe. Dincolo

de aceste aspecte generale, să 
subliniem și faptul că Liliana 
Topea a jucat fără a fi tn ple
nitudinea forțelor sale, dar a 
dat un randament peste aștep
tări ; Doina Rodeanu a fost In 
formă deosebită, în timp ce 
Maria Verigeanu și-a dovedit, 
din nou, înalta măiestrie, prin-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pari n 4-a)

de fond, sanie (manșele a 3-a 
și a 4-a), biatlon (ștafetă) și 
din cadrul Complexului apli
cativ „Pentru apărarea pa
triei".

Fondul (1800 m, fete) a re
venit pionierei Mimi Rimbu, 
reprezentantă a județului Bra
șov. care a parcurs proba in 
13,6 min. Au urmat-o: 2.
Eugenia Costea (Alba), 3. A- 
driana Riches (Prahova), 4. 
■Cristina Zah (Maramureș), 5. 
Cristina Moldovan (Mureș), 6. 
Viorica lagăr (Covasna). în 
proba rezervată băieților 
(2700 m), pe locul 1 s-a situat 
Mire! Dobra (Alba) cu 11,42 
min. După el s-au clasat : 2.
Florin Moroșan (Suceava), 3.
Sorin Popa (Maramureș), 4.
Marian Găitan (Covasna), 5.
Toader Moga (Mureș), 6. loan 
Neag (Cluj).

Sania (13—14 ani) a desem
nat drept învingătoare pe Ma
riana Marasac (Hunedoara), 
cu timpul de 102,39 sec. în 
continuare, clasamentul se 
prezintă astfel : 2. Rodica Dra- 
gomir (Argeș), 3. Laura Zăr- 
nescu (Covasna), 4. Monica 
Miheț (Timiș). 5. Corina Alex- 
andrescu (Arad), 6. Cornelia 
Mocanu (Dîmbovița). Primul 
dintre băieți — ca timp (99.59 
•ec.) — a fost Florin Dumitru

Ieri, in „șaisprc/ccimi"-ic Cupei României la lolbal

MARI SURPRIZE:
CINCI DIVIZIONARE A ELIMINATE!

Sîmbătă și duminică s-au disputat 12 meciuri din faza „șaispre- 
zecimilor" Cupei României la fotbal, competiție desfășurată sub 
genericul Daciadei. Ca întotdeauna, „competiția k.o.“ ne-a rezervat 
și de această dată surprize, cea mai mare fiind aceea furni
zată de „mica buturugă", divizionara C Unirea Slobozia, care a 
scos din cursă pe divizionara A „U“ Cluj-Napoca! Frumoase 
performanțe au realizat, șl divizionarele B Armătura Zalău, C.F.R. 
Timișoara, Gloria Bistrița și Gloria Buzău, ele eliminînd echipe 
din primul eșalon : Universitatea Craiova, F.C. Argeș, A.S.A. 
Tg. Mureș și, respectiv, Oțelul Galați.

9 C.F.R. Timișoara
• Unirea Slobozia
• Gaz Metan Mediaș
• Gloria Bistrița
• Gloria Buzău
• ROVA Roșiori
9 Mureșul Deva
• Armătura Zalău
9 Automatica Buc.
<9 Steaua Mecanica Huși
9 F.C. Inter Sibiu
9 Farul Constanța

F.C. Argeș 
„U“ Cluj-Napoca 
S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Oțelul Galați 
Rapid
F.C. Bihor 
Universitatea
F.C.M. Brașov 
Flacăra Moreni 
F.C. Olt 
Corvinul

Craiova

2-0 (0-0)
1-0 (1-0)
0-3 (0-2)
5-0 (4-0) 

1-0 (0-0, 0-0)
0-2 (0-2)
0-1 (0-0)
4-1 (2-0)

6-7 (după 11 ml)
3-4 (0-0)
2-0 (1-0)
1-0 (1-0)

Deci, ș-au calificat pentru „optimile" competiției (programate
la 6 iunie) Unirea .Slobozia (Div. C), C.F.R. Timișoara, Armătura 
Zalău, Gloria Bistrița, Gloria Buzău (toate divizionare B), Rapid,

Portarul bucureștean Hara blochează curajos balonul la acțiunea 
brașoveanului Caciureac, flancat de fundașii Gherase și L. Ale
xandru. (Fază din meciul Automatica — F.C.M. Brașov)

Foto: Nicolae PROFIR

F.C. Bihor, F.C.M. Brașov, S.C. Bacău, Flacăra Moreni, F. C. 
Inter, Farul Constanța. Tabloul „optimilor" îl completează cele 
trei reprezentante din cupele europene, Steaua (3—0 cu Pandurii 
Tg. Jiu), Dinamo (2—1 cu Progresul C.S.S. Medgidia) și Victoria 
București (5—2 cu A.S.A. Explorări Cîmpulung Moldovenesc) 
disputate anterior.

Partida Electromureș Tg. Mureș — Sportul Studențesc se va 
juca la 2 martie.

(Citiți în paginile 2—3 relatări de la meciurile din „Î6“-imile 
Cupei României).



Campionatele Naționale de baschet

LA BĂIEȚI, 
ÎN TOATE MECIURILE, 

1 ÎNVINGĂTOARELE
AU DEPĂȘIT
. / -
Rezultate și amănunte de 

la meciurile disputate în ca
drul Campionatelor Naționale 
de baschet :

MASCULIN
RAPID C.S.Ș. 5 BUCU

REȘTI — DINAMO BUCU
REȘTI 75—110 (37—59). Pre
supunerile unul meci echili
brat au fost risipite repede de 
realitatea de pe teren. Cam
pionii, după 2—3 minute de 
tatonare, au pus stăpînire pe 
joc și, o dată cu scurgerea 
timpului, scorul a început 
să ia proporții. Lucru anormal, 
dacă avem în vedere că la 
feroviari au jucat A. Popovîci, 
Marinache, Ghiță, Suciu, Si* 
poș, M. și Gh. Dumitru, spor
tivi cu vechi state de serviciu 
în baschetul nostru, dar cane, 
ca de obicei, se mulțumesc 
cu... puțin. în afara „cuplului" 
Popovici — Marinache. care a 
mai încercat și a reușit cite 
ceva, ceilalți parcă acum ar 
ti pus pentru prima dată 
mina pe mingea de baschet. 
In acest fel, antrenorii V. 
Bulancea și D. Militaru nu au 
avut ce face, deși au încercat 
să-și stimuleze elevii prin 
cîteva schimbări, dar fără re
zultat practic în evoluția e- 
chipei. De partea cealaltă, di- 
namoviștii și-au văzut de 
treabă, și-au rulat toți jucă
torii înscriși pe foaie și aș
teaptă, cu calm, meciul cu... 
Steaua. Au marcat : Marina
che 18. Popovici 24, M. Dumi
tru 15, Ghiță 5, Gh. Dumitru 
4. Șipoș 3, Cudric 3, Răscră- 
cea 3 pentru Rapid, respectiv 
Hălmăgeanu 14, Popa 18. Sine- 
vici 10, Bărbulescu 2, D. Ni- 
culescu 19, Iacob 13, David 5, 
V. Constantin 29. Arbitri : 
N. Constantinescu și I. Breza.

Paul IOVAN

STEAUA — ACADEMIA 
MILITARĂ MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 113—77 (53—34). 
O simplă formalitate pentru 
steliști, in fața unei formații 
din rindul căreia au- lipsit 
Braboveanu, Panaitescu și 
Birsan. Au marcat : Săftescu 
17, Brănișteanu 15, Cernat 12, 
Ermurache 12, NetollțChi 12, 
Toader 11, Cristescu 11, Cerbu 
8, Roșnavschi 8, V. loan 7, 
respectiv Scarlaț 28. C. Paul 
22, Frumosu 13, Hoit 2, Mari
nescu 10, Hurmuz 2. Arbitri : 
I. Antonescu — E. Poenaru.

BALANȚA C.S.U. SIBIU —
— ELECTROBANAT TIMI
ȘOARA 122—81 (59—38). Prac- 
ticînd un joc variat, în vite
ză. recuperînd majoritatea 
mingilor, elevii antrenorului 
FI. Stoica au repurtat un suc
ces la un scor edificator. Au 
marcat : Munteanu 36 (6X3), 
Daian 27. Herbert 23, Bretz 17, 
Corui 11, Aposu 8, respectiv 
Scalețchi 33, Ilie 20. Bota 16, 
Isaicu 6, Bobrovschi 4, Vor- 
voreanu 2. Arbitri: I. Geor- 
giu — Gh. Manolescu. (I. IO- 
NESCU — coresp.).

■UNIVERSITATEA . META-- 
LUL ROȘU CLUJ-NAPOCA
— METALOTEHNICA TÎR-
GU MUREȘ 107—81 (54—47).
Studenții au condus perma
nent, la diferențe mici pînă 
în min. 30, după care s-au dis
tanțat datorită pivoților Fin- 
tea și Mureșan. Au marcat : 
Pintea 33. Pulbere 23, Mure
șan 19, Rotaru 15, Olpretean

„SUTA“

Desprinși dintr-un 
„pachet" de jucă
tori, dinamoviștii 
M. Hălmăgeanu și 
V. Constantin au 
ajuns la minge, 
care va fi intro
dusă in coș

Foto: N. PROFIR

12 (3X3), Crăciun 5, respectiv 
Chirilă 34, AI. Takacs 15, V. 
Pascu 4, Miklos 6, Szep 8. De- 
breczeni 10, Lukacs 4. Arbi
tri : M. A Idea — I. Olaru. 
(Mircea RADU — coresp.).

ramira baia mare — 
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
108—93 (52—51). După o repri
ză echilibrată, gazdele s-au 
desprins datorită eficienței 
contraatacurilor. Au marcat : 
A. Popescu 26, D. Dumitru 17, 
Mara 15, Ciocian 14, Natter 14, 
Mărginean 13, Tr. Florea 9, 
respectiv Băiceanu 34, Mol- 
doveanu 23, Tecău 16, Ilucă 7, 
Rugină 4, Spînu 4, Bucoș 4, 
D. Florea 1. Arbitri : R. Vaida
— B. Bădilă. (Andrei CRIȘAN
— coresp.).

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI — DINAMO I.M.P.S. 
ORADEA 106—91 (52—43). Bas- 
chetbaliștii de la I.C.E.D. au 
ținut să se reabiliteze după 
meciurile mai slabe din ulti
ma vreme, cîștigînd (după un 
joc bun) în fața unor adver
sari care nu au cedat pasul 
deeît cu greu. Au marcat : 
Madirjac 26, Mihalcea 18, Ro
bert 16, Pogonaru 12, Grădiș- 
teanu 7, M. Iacob 9, Nidelea 
3. C. Ioan 15, respectiv Gellert 
23, C. Szabo 14, Nicoară 9. Gh. 
Pascu 10, Flaundra 5, Rădu- 
lescu 2, Antochi 12, Alexe 13, 
Șarlă 3. Arbitri : M. Oprea — 
C. Cuțov. (Nicolae ȘTEFAN
— coresp.).

FEMININ

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
METALUL C.S.Ș. RÎMNICU 
VÎLCEA 42—47 (30—22). Rare
ori s-a disputat în Divizia A 
un meci atît de anost și lip
sit de virtuți tehnice. Ambele 
echipe au folosit cu predilec
ție atacurile poziționale, cu du
rată pînă aproape de limita ce
lor 24 de secunde (uneori chiar 
depășind-o), au executat neve
rosimil de puține aruncări la 
coș (Politehnica: 45, cu un pro
centaj de 33,30%, deci nesatis- 
făeător; Metalul: 43, procentaj 
39,50%), contraatacurile au fost 
ca și inexistente și doar evo
luția scorului a mai captat in
teresul publicului. Bucureșten- 
cele, dominînd prin Cecilia 
Laszlo lupta sub panouri, au 
condus în majoritatea timpului, 
iar în min. 27 tabela de scor 
indica 40—27 în favoarea lor. 
în mod paradoxal, din acest 
moment și pînă |a sfîrșit bas
chetbalistele de la Politehnica 
nu au mai marcat nici un coș. 
ci doar două aruncări libere, 
vîlcencele. în schimb, hotărîn- 
du-se (în sfîrșit) să joace mai 
activ în apărare (aplicînd chiar 
presingul), au cîștigat mingi 
după mingi șl au înscris în 13 
minute aproane cît înscrise
seră în celelalte 27 de pînă 
atunci (20, față de 27), obți- 
nînd victoria intr-un final ca

re le-a fost clar favorabil. 
Au marcat : Mitroi 10, Laszlo 
10, Zidaru 9, Moldovcanu 5, 
Făgărășanu 4, Gcra 4 (Gabriela 
Petre nu a fost folosită), res
pectiv Manea 23 (3X3), Barbu
12, Ionescu 6 (2X3, în final), 
Nițulescu 5, Stocheci 1. Arbi
trii M. Oprea și A. Columban 
s-au străduit (și au reușit) să 
conducă bine un meci încîlcit, 
presărat cu greșeli de tehnică.

Dumitru STANCULESCU

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
94—71 (48—22). Victorie meri
tată a bucureștencelor, superi
oare în toate compartimentele, 
mai ales în repriza secundă, 
cînd a fost vizibilă căderea fi
zică a sătmărencelor. Au mar
cat : Marinache 18, Gavriliuc
17, Cristea 15, Bădinici 12, Bîră 
8, Țintea 8, Stingă 6, G. Szoke 4, 
E Szoke 4, Stoichiță 2, respectiv 
Szocs 20, Chindriș 15, Szenes 11, 
Așteleanu 9, Moldovan 8, Deszo 
4, Toth 4. Arbitri : FI. Paras- 
chivescu — C. Comăniță. (Ni
colae TOKACEK — coresp.).

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCU- 
RESTI — CONSTRUCTORUL 
C.S.Ș. ARAD 79—61 (40—29).
Au marcat : Ștefan 23, Simion 
23, Borș 13, Cocîrlan 10, Calo- 
ianu 6, Apostol 2, Urogdi 2, 
respectiv G. Nagy 22, Neusatz 
19, Blîndu 4, Ciupe 5, V. Bol- 
dor 3, Weichelt 2, Lațco 6. Ar
bitri : I. Breza — C. Făget.

VOINȚA BRASOV — CON. 
PREF C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
117—67 (60—33). Au marcat:
Jerebie 38, Hinda 31, Menihart
13, Cicio 10, Turtoi 9, Kloos 7, 
Grecu 6, Cășvean 3, respectiv 
Teodoroviciu 21, Ivăncscu 19, 
Simioană 14, Coroamă 8, Opres- 
cu 4, Tudoran 1. Arbitri : Z. 
Raduly — L. Badea. (Carol 
GRUIA — coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCĂ — 
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
97—57 (54—39). Au marcat :
Kiss 18, Dragoș 18, Veres 13, 
Morar 10, Dragoste 5, Costana- 
șiu 10, Moroșan 11, Misăilă 2, 
Manasses 5, Popa 3, Enyedi 2, 
respectiv Cristescu 16, Marina
14, Biduianu 8, Sergan 8, Popa 
6, Huțan 3, Iancu 2. Arbitri : 
Șt. Toth — C. Pop. (Mircea 
RADU — coresp.).

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRIȘUL — COMERȚUL TÎKGU 
MUREȘ 99—67 (47—28). Au mar
cat : Balogh 28, Gulyas 19, Savu 
12, Puticiu 11, Martis 9, Leitner 
8, Popa 6, Jiros 4, Meszaros 2, 
respectiv Sandor 21, M. Nagy
18, E. Nagy 7, Jakabfi 6, Bencze 
4, Bulgăr 4, Benko 3, Ileș 2, Po- 
draczki 2. Arbitri : G. Isofache 
— D. Trofin. (Ilie GHIȘA — 
coresp.).

ADMINISTRAȚIA DE

REZULTATE DIN DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ
în cadrul etapei a XlV-a a 

Diviziei A la handbal feminin, 
duminică s-au disputat trei 
partide, încheiate cu următoa
rele rezultate : CONFECȚIA — 
RAPID 19—21 (11—14), TEROM 
IAȘI — MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 33—28 (18—15) si 
RULMENTUL BRAȘOV — DO
ROBANȚUL PLOIEȘTI 23—15 
<15—7). Disputat în devans, me
ciul ȘTIINȚA BACAU — TEX
TILA I.A.S. ZALAU s-a în
cheiat cu scorul de 36—23 (18— 
12), iar jocurile CHIMISTUL 
RM. VILCEA — HIDROTEHNI
CA CONSTANȚA și MUREȘUL

TG. MUREȘ — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA vor avea loc 
joi, 2 martie.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 26 
FEBRUARIE 1989. Extragerea 
I : 73 11 64 52 ; Extragerea a
II- a : 28 55 25 74 ; Extragerea a
III- a : 50 48 26 19 ; FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI : 725.428

ANUNȚ
CS.T.A. — RADIOCLUBUL BUCUREȘTI primește înscrieri 

pentru cursul de depanare TV COLOR (pregătire intensivă 
de 5 luni) pînă la data de 11 martie a.c. în str. Popa Tatu, 
nr. 1, et. 1 în zilele de miercuri șl vineri, între orele 12—18.

Locuri limitate. Informații suplimentare la telefon 15.33.29. 
sau 18.03.72.

In întrecerile de volei

LA FEMININ, FRUNTAȘELE | armă

S-AU IMPUS IN BLOC |
In cea de a XlX-a etapă a campionatelor de volei, succese 

scontate ale gazdelor, la masculin, cu o singură surpriză, la ] 
București, unde Elcond Dinamo Zalău a învins pe Calculatorul; | 
la feminin, cele trei fruntașe, Dinamo, Chimia Km. Vîlcca și 
Universitatea C.F.R. Craiova au obținut victorii, ultimele două | 
chiar în deplasare. Scurte comentarii pe marginea întâlnirilor: |

FEMININ MASCULIN
FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 

— CHIMIA RM. VILCEA 1—3 
(—«, —7, 13, —9). Au dorit mult 
susținătorii Flacărei ca echipa 
lor să învingă pe Chimia, una 
din formațiile care s-au com
portat bine în acest campionat. 
Dar aceasta nu s-a întâmplat, în 
erimul rînd din cauza ... gazde- 

>r, care n-au evoluat la nivelul 
obișnuit, permlțînd vîlcencelor 
să obțină — destul de lejer — 
victoria în deplasare. După cum 
se vede, Flacăra a jucat, asa 
cum o știm, doar un set (III), 
în rest complăcîndu-se în situa
ția de... victimă sigură. S-au 
evidențiat : Viorica Mazilescu, 
Daniela Țaga (F.) Felicia Po
pescu, mai aproape de ceea ce 
se așteaptă de la talentul său, 
Mădăllna Ciorbaru, Dorina Cră
ciun, Lucrețla Mlrea (Ch.). Au 
arbitrat : D. Negrolu — D. Va- 
811 e.

Modesto FERRARINI
OLTCIT CRAIOVA — RAPID 

BUCUREȘTI 2—3 (10, —8, 14, —S, 
—13). Un joc echilibrat, în care 
gazdele au avut de două cri 
conducerea la seturi șt pe care 
puteau să-1 cîștige (au dominat 
în setul I: S—0, 9—4, 14—8; au 
avut egalitate, 13—13, în ultimul 
set), însă au greșit intr-un fi
nal dramatic, urmărit de specta
tori în picioare. Evidențiate: A- 
na Mara. Monica Fuchs, Roxana 
Oprea (O), Daniela Gilcă, Lu
minița Pintea, Daniela Bumbăcl- 
1& (R). Au arbitrat: C. Pitaru — 
1. Pădurarii. (Șt. GURGUI, eo- 
resp.).

DINAMO BUCUREȘTI — OȚE
LUL TIRGOVIȘTE 3—0 (11, 14,
10). Tîrgoviștencele au fost o 
surpriză plăcută In sala Dina
mo din Capitală. Ele au condus 
In setul I (7—0, dar egalate la 
9), In setul H (7—3, 10—5, 12—5, 
13—6). Evident, pină la urnă dl- 
namovlstele au luat partida mai 
în serios și, punlndu-și In va
loare experiența, au Învins. Mai 
greu. însă, deeît se așteptau. 
S-au remarcat: Doina Dimofte, 
Dana Coșoveanu, Alina Pralea 
(D), Maria Mititelu (O). Au ar
bitrat: P. Defu — A. Cotoanță. 
(Octavian GUȚU, coresp.).

DACIA PITEȘTI — C.S.U. RA
PID GALAȚI 3—0 (7, 4, 6). Doar 
55 de minute l-au trebuit echi
pei gazdă pentru a-ș! adjudeca 
yictorla, gălățencele comportîn- 
du-se sub așteptări. Pentru jocul 
prestat, evidențiem întreaga for
mație piteșteană: Gh. Anca,
Claudia Tătucu, Mihaela Mari
an, Cristina Buznosu, Senia Iva
nova (Anca Marinescu), Maria
na Miron (Florentina Bogdă- 
necl). Au arbitrat: D Rădules- 
CU _ G. VoiCU (I. FETEA NU, 
coresp.).

MARATEX BAIA MARE — 
FARUL CONSTANȚA 3—1 (15,
—13, 8, 13). Partidă în general e- 
chilibrată, foarte disputată (în 
special finalurilc de set), cu o 
evoluție interesantă a scorului, 
în setul IV, a fost la un mo
ment dat 2—10. Bălmărencele 
și-au revenit însă, au atacat mai 
decis, s-au apărat cu succes și, 
astfel, au ajuns la 9—10, 12—13, 
13—13, cîștigînd absolut meritat 
acest ultim set și partida, după 
o oră șl 45 de minute. S-au re
marcat: Andreea Szakacs, Miha
ela Sasu, Marta Balotă, Valerî- 
ca Maier (M), Gulniza Lică și 
Elena Bălan (F). Au arbitrat: 
C. Murgulescu — I. Martin. (A. 
CRIȘAN, coresp.).

PENICILINA IAȘI — UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 1—3 
(—13, —8, 9, —7). Victorie deplin 
meritată a oaspetelor, campioa
nele tării, într-un meci frumos, 
care a plăcut. Succesul ieșence- 
lor din setul III se explică prin- 
tr-o delăsare a craiovencelor. 
Evidențiate : Dana Sîngeorgean, 
Valentina Constantin (P), ioana 
Cotoranu, Mirela Bojescu, Mo
nica Susman (U). Au arbitrat : 
V. Pavel — j. Bratu (M. MA- 
COVEI, coresp.).

STEAUA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
3—0 (1, 5, 9). Succes previzibil 
al campioanei în trei seturi și 
circa o oră de joc. Mai puțin 
previzibilă a fost nota de anga
jament scăzut în care a-a des
fășurat partida, ceea ce a con
dus la numeroase greșeU la exe
cuțiile de bază. De ambele părți 
s-a mizat pe atacuri în forță din 
ambele linii, mult prea rar al
ternate cu combinații mal ra
pide și derutante. Steaua, cu 
Ionescu la pupitru, a reușit mai 
multe astfel de acțiuni, fie pe 
zona centrală, prin l’entelescu 
și Șolca, fie pe extreme, îndeo
sebi prin Spinu și Constantin 
(Dascălu a fost mal puțin so
licitat ca de obicei). Craiovenii 
au resimțit handicapul unei pre
luări deficitare, cu consecințe a- 
supra construcției, remarcin- 
du-se sporadic prin atacurile 
purtate de S. Horst, Văsuică șl 
Șteflea. Oricum, de la studențl
— care țintesc treapta a treia 
a podiumului — era <1e așteptat 
mal mult. Au arbitrat: S. Po
pescu — L. Mihalache. (A. B.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI
— ELCOND DINAMO ZALAU 
1—3 (11, —15, —13, —7). Cont.ar 
așteptărilor, victoria a revenit, 
pe merit, oaspeților care au be
neficiat de un excelent coordo
nator de joc in persoana lui 
ștreang. După cîștigarea primu
lui set, bucureștenll au condus 
cu 14—10 în al doilea șl cu 13—11 
in al treilea dar, făcînd greșeli 
la serviciu șl în atac, le-au 
pierdut pe amîndouă In plus, 
Calculatorul a jucat uneori fără 
convingere, n-a făcut dublaj în 
apărare șl a fost lipsit de con
centrare în finalurl. Jocu’ a du
rat aproape două ore. Eviden
țiem echipa cîștigătoare: Zada- 
cencu, Ștreang, Clonțos, Codre, 
Horje, Gheorghe (au mai jucat, 
M. Ponescu, Tămășan, Țîrlea). 
Au arbitrat: M. Constanilnescu
— G. Nicolae. (N. MATEESCU, 
coresp.).

DINAMO BUC. — I.A.T.S.A. 
DACIA PITEȘTI 3—0 (10, 6, 8). 
Meci fără probleme pentru dina- 
moviști, oaspeții „jueînd puțl-i", 
doar în setul I (!). s-au remar
cat : Vișan, Rotar, Pop, Drăgu- 
șin (D). Duță, Iulian (I.A.T.S.A.). 
Au arbitrat: N. PonMcaau — 
M. Nlcolau. (G. OCTAVIAN, co
resp.).

RELONUL SAVINEȘTI — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3—1 (—12, 7, 12, 12). Meci echi
librat în care — cu excepția 
primului set — gazdele au avut 
ceva mai mult de spus, impu- 
nîndu-se clar. Oaspeții, venlțl la 
P. Neamț cu „gțndurl mari" au 
fost învinși de... propriile gre
șeli, unele copilărești. Șl victo
ria, în aceste condiții, n-a putut 
scăpa, celor de Ia HCIonul. Re
marcați: Vițelarii, Buruș, ltadu 
(R), Țerbea, Baidoc (A.S.A.).Au 
arbitrat : C. Gogoașe — M. Ni- 
ță (Constantin NIȚA, coresp).

TRACTORUL BRAȘOV — EX
PLORĂRI MOTORUL BAIA MA
RE 3—0 (8, 8, 8). Victorie — la 
indigo, parcă — fări emoții 
pentru gazde care au dominat 
net finalurile de set. Din sexte
tul utilizat s-au remarcat Crișan 
(mai ales pentru servicii), Stc- 
rea, Ferariu, Cășvean (T). ște
fan, Dumitru (E). Au arbitrat : 
V. Ionescu — Gh. Sîmulescu. (V. 
SECAREANU, coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — VIITO
RUL DINAMO BACĂU 3—3 (16, 
8, —13, —12 10). Aveau nevoie...
ca de aer sucevenii de această 
victorie dată fiind poziția pe 
care o au în clasament. Și au 
reușit-o, pe merit, după un meci 
care a durat două ore. Remar
căm echipa cîștâgătoare: Mărgi
nean, F.î'ndrv, ăîogoș, Costinfri':, 
Bucur, I.e-ărtăioscu pe Pielea 
și Ion de la oaspeți. Au arbi
trat: V. P.anihel — .11. Herta). 
(N. MINDRE3CU, coresp).
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STAT LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ |

LEI din care 29.331 lei, re
port la categoria 1.

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
26 FEBRUARIE 1989. 1. Ascoli 
— Fiorentina X; 2. Cesena — 
Juventus 2; 3. Como — Samp- 
doria 2; 4. Milan— Pescara lț 
5. Napoli — Lecce 1; 6. Pisa — 
Internazionale 2; 7. Roma — 
Bologna X ; 8. Torino — Lazio 
1 ; 9. Verona — Atalanta 1 ;
10. Empoli — Cremonese X ;
11. LlCata — Messina 1 ; 12. 
Piacenza — Bari X ; 13. Re- 
ggina — Avellino X ; Fond 
total de cîștiguri : 3.678.214 lei.

TRAGEREA EXTRAORDINARA

A MARȚIȘORULUL
3 MARTIE 1939

BANI.AUTOTURiSME.EXCURSII
PESTE HOTARE
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SPREZECIMI“-LE CUPEI ROMÂNIEI
UNIVERSITATEA CRAIOVA 4-1 (2-0)
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aproape de vinclu. Cel de al
*' .lucrat" de ace-

\ Atunci,
la o indirectă, din lateral, că
pitanul echipei din Zalău „ghi
cește" intrarea spre poartă a lui 
PĂȘCUȚA, care va înscrie de la 
3 m.

După pauză, cu... vîntul în fa
ță, Universitatea va ataca mai 
mult și în min. 61 va reuși să 
reducă din handicap, BADEA, 
transformînd imparabil la o 
pasă „printre" a lui Cîrțu î 2—1. 
Peste două minute, însă, PĂTU
RICA îl driblează scurt pe Ad. 
Popescu și, printr-un șut pla
sat, — * ■ • -
ției

ȘT.
4—1

A , ________
următoarele formații ;

ARMATURA: Al-exe — Murar, 
Marta, 
Preda, 
POPA — Fiorlcel, 
(min. 86 Feșnic).

UNIVERSITATEA:
Mănăilă, N. Zamfir 
Cîrțu), Ad. Popescu, 
— Bica, E. Săn loi, 
Gheorghe (min, 28 Cristescu) 
Șt. Stoica, Neagoe.

doilea gol va fi „ 
lași Naghi, in min. 45.

mărește avantajul forma- 
sale: 3—1. în final (min. 83), 
POPA va ridica scorul la 
!
arbitrat O. Ștreng (Oradea)

PETREANU, ANTON 
NAGHI, PĂȘCUȚA, 

“ PĂTURICĂ
ȘT.

Bol di ci 
(min.
P. BADEA 
Claru, C.

George ROTARU

CLUJ-NAPOCA 1-0 (1-0)

46

GAZ METAN MEDIAȘ
MEDIAȘ, 26 (prin telefon). 

Vreme splendidă, cochetul sta
dion a fost plin (aproximativ 
3500 de spectatori), dar localni
cii aveau să fie dezamăgiți du
pă acest meci atît de așteptat. 
Nu pentru că echipa favorită a 
pierdut, divizionara A arătîn- 
du-se superioară la țoale capi
tolele, ci pentru faptul că me- 
dieșenii s-au arătat timorați 
peste măsură, lipsa de comba
tivitate fiind capitolul cel mal 
deficitar.

începutul de partidă a fost 
promițător, în min. 5 Pustai ra
tînd o mare ocazie din apropie
rea porții. Peste un minut a 
plecat vijeliosul Șoiman, dar 
Grigoraș avea să irosească buna 
situație. El se va revanșa, însă, 
în min. 18, cînd la o combinație 
la care au participat Ivanov și 
Șoiman, intr-un moment de in
spirație, GRIGORAȘ a șutat din 
drop, din întoarcere, balonul a 
„mușcat transversala" și ani vă
zut un gol spectaculos: 0—1. 
Gazdele au fost la un pas de 
egalare în minutul următor, însă 
același Pustai a juftat de )a 6 
ml cînd irosești asemenea oca
zii nu poți învinge o diviziona
ră A!

După pauză, partida avea să 
scadă la toate capitolele, pentru

F.C. INTER SIBIU

S. C. BACAU 0-3 (0-1)
f

că echipa oaspete și-a mărit a- 
vantajul în min. 50: Grigoraș a 
aruncat o minge spre gol, Alo- 
mari a oprlt-o cu mina și BUR- 
LEANU a transformat precis 
penalty-ul: 0—2. Șl cu asta me
ciul a cam fost gaia. Sport 
Club a reacționat rar, cu mingi 
lungi pentru Șoiman și Grigo
raș, iar Gaz Metan .iu mal 
tea efectiv face nimic. Dar 
min. 53 Predatu a trimis 
„transversală", din lovitură 
beră, Grigoraș a șutat șl el 
în „transversală"-, în min. 
In min. 85, a ratat Burleanu, 
în min. 89, după un „un-dot" 
cu Grigoraș, JERCĂLAU a urcat 
scorul : 0—3, î-ntr-un meci în 
care merită să evidențiem spor
tivitatea.

Arbitrul Al. Mustățca (Pitești) 
a condus formațiile :

GAZ METAN : SZEBIN —
Cosma, MOȘ, Aloman, Solomon 
— Dumitrescu (min. 46 Țiglariu), 
Tenghea, Potor — Pustai, Pre
datu, Fățan (min. 67 Dabai).

sport club : Arvlnte — 
PENOFF, FÎȘIC, Arteni, Cludin 
— Burleanu, Ivanov, TISMANA- 
RU (min. 72 Jercălău) — ȘOI
MAN (min. 80 Scîntcie), GRI
GORAȘ, Fulga.

Constantin ALEXE

F. C. OLT 2-0 (1-0)
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la pauză, 12 cu totul, raport 
12—1 !), gazdele păstrînd iniția
tiva, mai sigure și mal dezin
volte.

Repriza a doua a debutat sub 
semnul echilibrului. Studenții 
și-au adus aminte că au de apă
rat o tradiție și un prestigiu, 
echilibrînd jocul și păstrînd mal 
mult mingea. Din păcate pen
tru el, fără nici un folos însă, 
unica lor ocazie de gol — pri
lejuită de eroarea lui Istrate — 
fiind spulberată de același Is
trate, care a barat șutul lui 
Muntean. Treptat, Unirea a re
venit la cîrma partidei, Gostln 
(min. 79) șl lonlță (min. 81 și 
83) ratînd ocazii ideale, în fața 
unui adversar fără replică. Vic
torie clară, incontestabilă.

Arbitrul Ad. Moroianu (Ploiești) 
a condus formațiile :

UNIREA : ISTRATE — DRĂ
GUȚ, CARAC, tânîcoiu, NE- 
DELCIU — IORDACHE (min. 58 
IONIȚA), IOVĂNESCU, PREPE
LIȚĂ, PARASCHIV (min. 79 
GOSTIN) — VINTILĂ, CON
STANTIN.
„U“ : PRUNEA — Gherman, Do

boș, Neamțu, Pojar — Teodores
cu (min. 76 Falub), Popicu, M. 
Stoica — Muntean, Cr. Sava, 
Rațlu.

SIBIU, 36 (prin telefon). O 
splendidă zi de primăvară, în 
care doar geana de zăpadă de 
pe Cibin ne-a amintit că sîn- 
tem în februarie, a fost cadrul 
acestui meci în care cei 15 000 
de spectatori și-au văzut echipa 
dominînd net, oferind clteva sec
vențe de frumos spectacol și în
cheind cele 90 de minute la un 
scor care putea fi mal î 
dacă după cel de al doilea 
al lui Radu II șl alte cîteva 
nute euforice slbienil n-ar 
redus tempoul, gîndlndu-se 
prematur — la prima zi a 
turului.

Partida a început cu un 
sen tehnico-tactlc care a marcat 
întreaga el desfășurare : vivaci
tate in atac, cu un Radu II me
reu sub presiune, momente de 
rafinament tehnic oferite de Ma- 
jaru și surprinzătoarea evoluție 
(joc direct, matur) a ' '
Mărgărit.

Scorul a fost deschis 
min. 17, în urma unui corner, 
după care Jurcă a trimis 
ternic cu capul, portarul Ghe
rasim a respins și RADU II, în 
stilul său personal, a „culcat" 
mingea, cu capul, între buturi. 
Presiunea sibienîlor s-a accen
tuat, C. zamfir, angajat de

mare, 
gol 
mi- 

fi

re-

de-

lui

in 
’s 

pu

Mărgărit, a ratat o mare ocazie 
(min. 31) șl repriza s-a încheiat 
cu scor minim. După pauză, în 
min. 54, Radu II scapă pe cen
tru, ca la rugby, este placat de 
Turcu la 18 m și arbitrul I. Cră- 
ciunescu acordă — normal — lo
vitură liberă, fără să acorde însă 
și cartonașul galben cuvenit, 
singura eroare într-un meci foar
te bine condus. Lovitura liberă 
este transformată impecabil de 
RADU II. la vinclu: 2—0. In min. 
67, C. Zamfir are un alt prilej 
de majorare a scorului, apoi si- 
blenii nu mai forțează, fac și 
unele schimbări și astfel Șuva
gău ratează o mare ocazie de 
gol în min. 68.

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm, 
Vîlcea) a condus formațiile :

F. C. INTER : V. Marcel — 
LAURENȚIU, Boar, I. Ene, Do- 
brotă (min. 77 : M. Lungu) — 
MAJARU MĂRGĂRIT, Jurcă — 
C. Zamfir (min. 79 L. Ciobanu), 
RADU ~ “

F.C.
POPA, 
Ruse, 
46 O.
Pena, Tulba.

GLORIA BUZĂU — OȚELUL
BUZĂU, 26 (prin telefon). .Co

ta" ambițiilor din cele două ta
bere era lesne de anticipat în 
această partidă care avea la li
nia de start ca favorită echipa 
gălățeană. In calcul opera, evi
dent, argumentul diferenței de 
eșalon divizionar, numai că pe 
listă și-a făcut apariții un deloc 
neglijabil contraargument, vîn
tul care, prin direcție șl mal fi
les tărie, a schimbat radical ba
lanța cîntarului exprimărilor 
tehnico-tactice. în prima repri
ză, avînd ca aliat vîntul, cora
bia gălățeană n-a reușit să stru
nească cîrma, naviginl mai tot 
timpul într-o zonă mai mult a 
întimplării. Identice au fost și 
coordonatele Indicate de busola 
gazdelor. De aici și rarele oca
zii de gol. Chivu șutează impre
cis în min. 9, iar în min. 22 își 
trece în cont o periculoasă ac
țiune, rămasă însă fără rezultat 
pe tabela de marcaj. Tot așa 
vor fl și intențiile lui Ralea din 
minutele 23 și 41.

La reluare, deriva se menține 
pe ambele trasee, amplifi'cind 
insatisfacția unui stadion „plin 
ochi". Tribuna tresare în min. 
54, însă Nicolae irosește o bună 
centrare a iul Craiu, cel care în 
min. 63 ratează O bună situație.

GLORIA BISTRIȚA! - A. S. A

GALAȚI 1-0 (0-0, 0-0)
Portarul buzoian Lazăr se re
marcă la violentul șut al lui O. 
Popescu (min. 76) și îndeosebi 
la „bomba" lui Tănase (min. 87). 
Ursa va trece în min. 90 pe Jîn- 
gă mult așteptatul gol șl pre
lungirile își fac, inerent, apari
ția.

Minutele se scurg, tensiunea 
este în creștere și în min. 118 
URSA, printr-un spectaculos 
plonjon, fructifică cu capul cen
trarea lui Ursică, aproape îm
pietrită tabelă de marcaj schim- 
bîndu-se, în sfirșit, în favoarea 
gazdelor, care pe ansamblu au 
deținut superioritatea teritorială, 
iar această 
răsplătește

Arbitrul 
(București)

GLORIA î
Roșu, MIRCEA, Bratu 
(min. 46 Cralu), Pană 
Marcu), Tulpan, URSA 
SICA, Nicolae.

OȚELUL : Călugăru 
Popescu, Baicea, AGIU, 
— BURCEA, — 
Popescu — 
nașe ; 
tohi.

victorie in extremis 
generosul lor efort. 
M. Constantinescu 
a condus formațiile: 

LAZAR — Ivnna, 
■ Chivu 
(min. C2 
— UR-

Gh.
I. GIGl

M. Stan, Profir, O. 
Ralea (min. 64 Tă- 

min. 108 Hanghiuc) An-

Adrian VASILESCU

Ovidiu lOANIȚOAiA

TG MUREȘ 5-0 (4-0)

IRA F.C. ARGEȘ 2-0 (0-0)
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min. 43 
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pe He- 
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rință de a învinge, faze de mare 
periculozitate consumîndu-se în 
careul echipei vizitatoare : min. 
46 — șut milimetric peste
„transversală" al lui Contescu ; 
min. 56 — lovitură de cap Oan- 
cea, Speriatu fiind însă la post ; 
min. 60 — Banu a scăpat spre 
gol, a făcut un dribling în plus 
și Speriatu a blocat, ceea ce nu 
va mai putea face în min. 61, cînd 
CONTESCU l-a „executat" cu 
șut necruțător : 1—0. în min. 
va fi 2—0 : Pîrvu l-a faultat 
careu pe Contescu, Bungău 
executat penalty-ul, Speriatu 
respins și tot ’ “
în plasă. în 
are golul trei 
s-a remarcat 
care, în min.
la picioarele lui Voicu, acesta a 
căzut, piteștenii au reclamat 11 

noastră 
intervenit

un
77 
în

BUNGĂU a reluat 
min. 81, Contescu 
în picior (Speriatu 
din nou), după 
84. Popa a blocat

m, dar după opinia 
portarul timișorean a 
corect la balon.

Arbitrul G. Macavei 
condus formațiile :

c.F.K. : Popa — 
Neamțu, BILAN, Truți ,
CONTESCU (min. 82 Simcelescu), 
Iova — Oancea, BUNGĂU, BANU.

F.C. ARGEȘ: SPERIATU — 
Voicu, Stancu, Pîrvu, Mușat — 
Eduard, Dican, S. Badea — Tir- 
chineci, Vlădoiu (min. 86 Pană), 
Grigoriu (min. 57 Dumitru).

(Deva) a

PAVLOV, 
— Heler,

Stelian TRAMDAFiRESCU

ii, Cașuba.
OLT : Gherasim — V. 
MIHALI, Turcu, Pistol — 

Șuvagău, M. Ene (min.
Ciobanu), Eftimie. —

loan CHIRILĂ

STEAUA MECANICA HUȘI —FLACĂRA MORENI 3-4 (0-0)
HUȘI, 26 (prin telefon). Timp 

excelent, gazon foarte bun (fe
licitări gospodarilor !), organi
zare ireproșabilă, tribune arhi
pline (circa 4.000 spectatori, dar 
cererea de bilete a fost mult 
mai mare). Ambiții mari de a- 
mîndouă părțile, gazdele, foarte 
tari pe teren propriu, mizînd pe 
o dăruire exemplară, numai că 
oaspeții, superiori ca tehnicitate 
și organizare a jocului, au im
pus, așa cum era și normal, un 
„dialog" de pe propriile-i pozi
ții, ceea ce avea să le confere, 
firește, cîștig de cauză.

Prima repriză s-a desfășurat 
sub semnul egalității, dar oaspe
ții s-au arătat superiori la mij
locul terenului și au anunțat o 
repriză a doua „de foc". Așa 
avea să se întimple, numai că 
deschiderea scorului au reușit-o 
gazdele, prin STATE, în min. 
46 ! Replica divizionarei A a fost 
promptă și, după o serie de 
atacuri în trombă, DRAGNEA a 
adus egalarea în min. 54. Peste 
numai cîteva minute, Marcu șu- 
tează puternic și LUPU deviază 
în... autogol (min. 60) : 1—2. în 
min. 62, o centrare a lui Marcu

și DRAGNEA reia în gol : 1—3. 
Replica gazdelor este furtunoasă, 
dar cei care înscriu sînt tot oas
peții, prin același DRAGNEA, 
care reia o centrare a lui C. 
Pană, infiltrat pe stingă atacu
lui (min. 78). Meciul este ca și 
jucat, dar talentații fotbaliști din 
Huși nu depun armele și, la un 
atac al lor, în min. 85, Butufei 
îl faultează în careu pe State ; 
penalty-ul este executat de LUPU 
și scorul devine 2—4. Dar nu acesta 
avea să fie scorul final, pentru 
că gazdele reușesc să reducă din 
handicap în min. 87, prin ȚU- 
GULAN.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus formațiilie :

STEAUA MECANICA : TUDOR
— Scîrlătescu (min. 46 Damian), 
Tibulcă (min. 72 Iacob), ȚUGU- 
LAN, Smadu — MARIAN, 
Dumitru, Lupu, Ursu — Bălan, 
STATE.

FLACĂRA: Zlotea — PURDEA, 
Butufei, MOVILA, Dumitrașcu
— C. PANA. DRAGNEA, MARCU 
(min. 77 Glăvan), TIMIȘ (min. 
82 Ciobănică) ~ — Văidean, Lala.

Victor NITA
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bihorenii (care, trebuie spus, 
s-au prezentat fără 4—5 titulari) 
încearcă șă se desprindă, dar nu 
reușesc, deși în min. 75 ’O. Lazăr 
s-a aflat la un pas de gol. Cînd 
toată lumea aștepta prelungirile, 
în min. 88 V. POP va marca 
unicul gol al meciului pe fondul 
ezitării apărării gazdelor la o 
degajare lungă a lui Lăzăreanu, 
oaspeții reușind această „lovi
tură decisivă" după ce fuseseră 
conduși confortabil „la puncte". 
Așa s-a scris istoria acestui 
meci, în care singura schimbare 
a fost cea... a vremii, 
vîntul lăsînd loc unei 
slstente...

Arbitrul M. Axente 
condus formațiile :

MUREȘUL DEVA î
Lavu, Anistoroaie, 
BOTEZAN — Cîrstolu, 
neci, SABOU — COSTACHESCU, 
BADEA, Stoineseu.

F.C. BIHOR : LAZ AREA NU — 
Balasz, Csuri, Brukenthal, Weis- 
senbacher — TAMAȘ, Mureșan, 
Szeneș — I. Poo, V. POP, OV. 
LA ZAR.

ia pauză 
ploi ln-

(Arad) a

Rus —
Dubinciuc, 

Tirchl-

Sorin SATMARI

Meci de mare dramatism, de
cis în urma loviturilor de la 11 
m ! Șl echipa calificată a fost 
divizionara A F.C.M. Brașov, ți
nută în șah de modesta, dar 
foarte ambițioasa formație de 
„C“ Automatica București. A- 
ceasta din urmă, chiar dacă a 
părăsit competiția, a făcut-o cu 
fruntea sus, ieșind de pe teren 
în aplauzele celor aproximativ 
3 000 de spectatori prezenți în 
tribuna stadionului LC.S.I.M. din 
Canitală.

Cu vîntul de partea sa, forma
ția brașoveană, impulsionată de 
Barbu, pune de la început stă- 
pînire pe joc, obligîndu-și par
tenera la o permanentă defen
sivă. Barbu (min. 10) expediază 
balonul în „transversala" por
ții lui Hara, de-a dreptul imba
tabil. A greșit însă o singură 
dată, în min. 36, cînd MANDOCA 
a șutat destul de slab, din a- 
fara careului, și balonul s-a stre
curat pe sub Ilara în poartă.

La reluare, Automatica are de 
partea ei avantajul vîntului și 
este mult mai prezentă în ofen
sivă. După ce Rada (min. 50) îl 
obligă pe Șanta să salveze în 
corner, de la vinclu. în min. 54, 
tabela va arăta 1—1, golul ega
lizator fiind marcat de PES
TRIȚA. care a trimis la colț, 
din interiorul careului. Neîmpă
cat! cu gîndul remizei, brașove
nii atacă cu toate forțele, dar 
Hara se opune fantastic la șu
turile expediate de Barbu (min. 
75) și Pîrvu (min. 77), evitînd 
goluri ca și făcute. La un reu
șit contraatac al bucureștenilor, 
Culea îl găsește ideal cu o „dia- , 
gonală" pe Boștină. acesta preia 
balonul, pătrunde singur în ca

reu și, numai cu Șanta în față, 
expediază mingea... peste poartă! 
Mare ocazie, care putea decide 
«oarta meciului. Au urmat pre
lungirile, care nu s-au soldat 
cu nici un gol (Barbu, min. 94, 
a șutat în bară), astfel că s-a 
apelat Ia loviturile de la 11 m. 
Pentru Automatica au marcat : 
RADA, I. STAN, GHIȚA. GHE- 
RASE și CULEA, ratînd Herișan, 
L. Alexandru, D. lonescu și 
Hara. De la brașoveni au în
scris DRAGAN. MANDOCA, 
PÎRVU, MEZAROȘ, , LUNGU și 
SAN.TA (au ratat Barbu, Ghergu 
și Andrașl) șl astfel, la scorul 
general de 7—6, F.C.M. reușește, 
după mari emoții (și eforturi), 
să se califice în „optimi".

Arbitrul I. Velea (Craiova) a 
condus formațiile :

AUTOMATICA : HARA — He- 
nișeanu, I. Stan, GHERASE, L. 
ALEXANDRU — D. lonescu, 
Ghiță, Ivanov (min. 46 Rada), 
Culea — Zalupca (min. 73 Boș
tină), PESTRIȚA.

F.C.M. BRASOV : Șanta — 
Ghergu, LUNGU, Naghi, PÎRVU 
— Drăgan, Cseke (min. 91 Me- 
zaroș), MANDOCA. Cadureac 
(min. 72 Selimeșl) — BARBU, 

Andrașl.
Gheorghe NERTEA

BISTRIȚA, 26 (prin telefon). 
Fotbalul s-a bucurat la Bistrița 
de o admirabilă deschidere de 
sezon... O vreme splendidă, un 
stadion plin, uri public foarte 
sportiv și un meci în care, în 
afara unei victorii fără dubii a 
gazdelor, am văzut o mulțime 
de faze spectaculoase, inițiate, 
cu precădere, de mult mai ruti- 
nații jucători ai Gloriei. De alt
fel, aceștia aveau să tranșeze 
foarte rapid în favoarea lor 
soarta partidei. Era min. 3 cînd 
scorul s-a deschis : centrare M. 
Popescu, Boeru lasă balonul să 
treacă și SOARE, complet liber, 
înscrie plasat : 1—0. Foarte tî- 
năra formație din Tg. Mureș re
simte șocul și „se vede" doar 
prin inițiativele lui L. Moldovan 
(min. 7 și 10). Bistrițenii încep 
să construiască cu o frecvență 
tot mai ridicată, realizează ac
țiuni incisive în min. 11 (Boeru), 
12 (Soare), 15 (BOERU), iar un 
minut mai tîrziu acesta din 
urmă îl va învinge pe Rotaru, 
după o centrare foarte inge
nioasă efectuată de Meszaroș. 
Nu vor trece decît 4 minute și 
Gloria ajunge la 3—0 : după ce, 
din nou, Boeru fentează apărarea 
adversă, MESZAROȘ înscrie 
printr-un șut „dintr-o bucată".

CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 
Echipa improvizată a Hunedoa
rei (au lipsit Gabor, I. Petcu, 
Suciu, Bardac, I. Cojocaru, Tîr- 
noveanu, Gheorghiu) s-a „bătut" 
cu ardoare, dar nu a reușit de
cît un meci de apărare, cu nu
mai două șuturi pe poarta ad
versă (min. 12 — Cocan, de la 
40 m, o minge deviată de An
ton de sub „transversală", șl 
min. 65 — Hanganu, șut fulge
rător, din plin fuleu, fără să-l 
poată înșela pe portarul con- 
stănțean, bine plasat). Cu senti
mentul că propriul careu se află, 
oricum, în siguranță, F.C. Con
stanța șl-a desfășurat cu în
drăzneală efectivul în terenul 
advers, exercitînd o dominare 
continuă. Numerosului public 
local (circa 15 000 de oameni care 
au ținut să salute redeschiderea 
sezonului) nu-1 mal rămăsese 
să-și pună decît o singură în
trebare: cum va reuși echipa de 
suflet să-și transpună superiori
tatea teritorială pe tabela de 
marcaj ?

Răspunsul jucătorilor con- 
stânțenl a fost ambiguu. în ciu
da mișcării " 
a atacurilor 
ției vizibile,

dinamice din teren, 
frecvente, a airibi- 
victoria n-a fost

ROVA
26 (prin telefon), 

a relata principalele 
ale acestei partide.

ROȘIORI, 
înainte de 
momente ---- ---------- ---------
trebuie să spunem că Rapid s-a 
prezenat la Roșiori cu o nouă 
conducere tehnică :
— antrenor principal -și Ion Pop
— antrenor secund.

Meciul ca atare — așteptat cu 
un interes enorm în orașul tele- 
ormănean — nu a oferit prea 
multe faze spectaculoase. Divi
zionara A, avînd ca aliat și vîn
tul in prima repriză, a atacat 
mai mult. îndeosebi pe flancul 
stîng, numai că Cralu nu s-a 
arătat a fi într-o formă deose
bită. el ratînd multe starturi la 
începutul întîlnirii. în schimb, 
în prim-plan a urcat cealaltă a- 
chizițle a Rapidului, Estinca. 
masiv, tenace și inspirat în joc. 
El se va afla la originea faze
lor din care au fost înscrise go
lurile. în min. 30. ex-clujeanul 
a șutat violent, portarul Lepăda
ta s-a dus pe direcția loviturii, 
însă piciorul lui DINU a deviat 
balonul și... autogol ! După trei

St. Coidum

Clubul Dinamo anunță că la meciul din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei Cupelor”, dintre Dinamo și Samp- 
doria, programat miercuri pe stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare, sînt valabile numai legitimațiile.abonament de cu
loare roșie și verde eliberate de C.N.E.F.S.

reprizei se stabilește în 
>, prin FLOREA : 4—6.

După pauză, vom vedea timp 
de aproape 10 minute o activă 
echipă mureșeană, impulsionată 
de Szdcs. In min. 49, Albu șu
tează în bară, iar patru minute 
după aceea Cristian intervine 
inspirat la un șut al lui Maler. 
După ce în min. 61 Cristian șl, 
apoi, Ciocan îndepărtează peri
colul de la poarta Gloriei, asis
tăm la un contraatac spectacu
los (Manea), ratat de puțin. Cu 
20 de minute înaintea fluierului 
final va fi 5—0, SOARE mar- 
cind al doilea gol al său, după 
ce a primit o pasă de Ia... 
Pintea. Diferență logică pe ta
bela de scor.

Arbitrul C. Gheorghe (Sucea
va) a condus următoarele for
mații

GLORIA : Cristian — Mesza
roș, SIMION, CIOCAN, Gh. 
Radu — Roman, M. POPESCU, 
SOARE, Florea (min. 70 Pîrvu) 
— BOERU, MANEA (min. 74 
Săsărman).

A.S.A. : ROTARU — Szabo. Ma
tei, Ciula, Fodor — L. Moldo
van, Szbcs, Erosz (min. 78 Szi- 
getl), Szanto (min. 46 Plnteai — 
Maier, Albu.

Eftimie IONESCU

Scorul 
min. 26,

74

obținută decît la limita, dintr-o 
lovitură de la 11 -m, acordată în 
min. 19, cînd Funda a fost faul
tat de Nicșa, în suprafața de 
pedeapsă, și Șt. PETCU a trans
format cu dezinvoltura-1 cunos
cută. Restul n-a fost decît o 
suită de ratări exasperante, în 
care Zahiu, aflat într-o criză 
de inspirație profundă, a iro
sit cu nonșalanță totală- și al 
doilea penalty acordat echipei 
sale (min. 73, același Funda — 
trîntit în careu de Toniță, Ieșit 
disperat la blocaj). Totuși, o 
compensație în tabăra gazdelor: 
evoluția de excepție a mini-ex- 
tremei Funda, insistent, tehnic, 
bătăios și rapid.

Arbitrul Ad. Porumboiu (Vas
lui) a condus formațiile :

F.C. CONSTANȚA : Anton — 
Dumitru, Tătăran, POPOVICI, 
Cămui — Șt. Petcu (min. 62 
MUSTACA), IVAN. lovănescu 
(min. 62 Manea) — FUNDA. Za
hiu, Popa.

CORVINUL î IONITA — Beje- 
naru, Stroia. Nicșa. Cocan — 
CHEZAN, HANGANU Iordache, 
Postolache — Titileanu (min. 4) 
Mitrică), Nilaș.

Ion CUPEN

BUCUREȘTI 0-2 (0-2)
minute putea. fi însă 1—1. dar 
Diculescu a șutat total imprecis 
din mijlocul careului. Golul aștep
tat în continuare (<_e tribunele 
umplute pînă la refuz) la poarta lui 
Toader va fl înscris însă tot 
„dincolo", giuleștenii reușind să 
se desprindă în min. 36: Goarna 
a fost faultat la marginea careu
lui și ESTINCA a executat pre
cis pe diagonală, balonul oco
lind „zidul" și lovind st. pul din 
dreapta porții lui Lepădatu, de 
unde a deviat în piasă.

Cu fiecare minut scurs din re
priza secundă, tempoul jocului 
a scăzut. Rapid șl-a conservat 
avantajul de pe tabela de mar
caj pasînd mult la mijlocul te
renului, în timp ce ROVA nu a 
avut forța necesară să revină, 
deși cursele lui Gheorghe (pe 
dreapta) și șuturile lui Paclurea 
(acesta trimlțînd, în min. 72, 
mingea în ..transversală") au dat 
unele emoții portarului Toader.

Arbitrul loan Igna (Timișoara) 
a condus formațiile :

ROVA: Lepădatu — Dicu. Dinu, 
FLORICEL. Calesu — Diculescu 
(min. 60 PACIUREA). lagăru, 
SANDU — Nistor (min. 60 Io- 
nescu). Dima GHEORGHE.

RAPID : Toader — Iorgulescu 
n. CtRSTEA. RADA. Bacns — 
Drăghici. L. nie (min. 84 Muste- 
țea), ESTINCA, GOANȚA — DA- 
MASCHIN II, Craiu.

Laurențiu DUMITRESCU



PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATUL MONDIAL SPORTUL PE TEEifMJflllE DE IBIS

DE HANDBAL MASCULIN (gr. B)
• România - Spania 31-24 (pentru locurile 3-4) • Islanda 

(învinsa handbaliștilor noștri) întrece Polonia și se clasează pe 

primul loc 9 Surpriză : Danemarca — R.F. Germania 30—24 I

sfîrșit întrecerile 
a Campionatului 
handbal masculin. 
Paris, în „finala 
întîlnit reprezen- 

Spaniei. 
care

Au luat 
grupei B 
Mondial de 
Sîmbătă, la 
mică" s-au 
tativele României și 
La capătul unui meci în 
au dominat permanent, hand- 
baliștii noștri — pregătiți de 
antrenorul emerit Cornel Oțe- 
lea, ajutat de Ghiță Licu — 
au obținut o victorie detașată, 
cu 31—24 (12—-10). Cu acest 
succes, echipa României s-a 
clasat, in finalul competiției, 
pe locui trei și va fi prezentă 
anul viitor în prima grupă va
lorică a Campionatului Mon
dial, ce va avea loc în Ceho
slovacia. Pentru formația noas
tră au înscris: Stingă 7, Za- 
haria 6. Mocanu 5. Dumitru 3, 
Voinea 3, Licu 3. Berbece 2 și 
Ghimcș 2. în celelalte jocuri 
ale finalelor disputate sîmbă
tă s-au înregistrat următoarele 
r< zultate : Franța — Elveția 
19—13 (10—8) — pentru locurile 
5—6 ; Cuba — Bulgaria 30—29 
(14—13) — locurile 9—10 ;
Olanda — Israel 28—26 (13—11)
- locurile 11—12.

Duminică au avut loc numai 
două meciuri, în ambele con- 
semnîndu-se rezultate mai pu
țin scontate. în „finala mare",

Polonia (neînvinsă în meciu
rile de pînă atunci) a primit 
replica echipei Islandei (pe 
care echipa României a intre- 
cut-o în seriile preliminare). 
După un meci în care handba- 
llștii islandezi au fost mai 
proaspeți, victoria le-a revenit 
cu scorul de 29—26 (15—13), ei 
ocupind astfel primul loc în 
ediția a VIII-a a Campionatu
lui Mondial de handbal mascu. 
lin, grupa B.

în cel de-al doilea meci de 
duminică, care stabilea ordi 
nea locurilor 7—8, s-a produs, 
de asemenea, o dublă surpriză, 
avînd în vedere și proporțiile 
scorului: selecționata Dane
marcei a învins echipa R. F. 
Germania cu 30—24 (12—11). In 
urma acestor rezultate, clasa
mentul final al C.M. (grupa 
B) din Franța, ediția 1989, se 
prezintă astfel : 1. Islanda ; 2. 
Polonia ; 3. România : 4. Spa
nia ; 5. Franța; 6. Elveția; 7. 
Danemarca ; 8. R. F. Germa
nia ; 9. Cuba; 10. Bulgaria; 
11. Olanda ; 12. Israel; 13. Nor
vegia; 14. Austria ; 15.
16. Kuweit.

Primele șase formații 
calificat pentru grupa

Egipt;

s-au 
A a 

Campionatului Mondial din 1990.

SPORTIVI ROMAN! PESTE HOTARE
ALINA ASTAFEI A INVINS-O PE TAMARA BÎKOVA I

BERLINUL OCCIDENTAL (A- 
gerpres). Proba feminină de să
ritură în înălțime din cadrul 
concursului de atletism din Ber
linul Occidental a fost cîștigată 
de sportiva română Alina Asta- 
fel, cu rezultatul de 1,93 m. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Heike Redetzky (R. F. Germa
nia) — 1,93 m și Tamara Bîko- 
va (U.R.S.S.) — 1,90 tn. In pro
ba similară masculină, primul 
loc a fost ocupat de Carlo Trăn- 
hardt (R. F. Germania) 2,36 m„

urmat de Patrick Sjoberg (Sue
dia) 2,36 m și Dietmar Mo- 
genburg (R.F.G.; — 2,31 m. Cu 
o surpriză s-a încheiat concur
sul la săritura cu prăjina, în 
care victoria a revenit polone
zului Miroslaw Chmara — 5,85 
m, locul secund fiind ocupat de 
sovieticul Serghei Bubka, cam
pion olimpic și mondial dețină
torul recordurilor lumii în a- 
ceastă probă, care n-a reușit de
cît o săritură de 5,60 m.

ATLETA ELENA MURGOCI SI ECHIPA NOASTRĂ 
ÎNVINGĂTOARE LA ALGER

ALGER, 26 (Agerpres). La 
Alger a avut loc cea de-a 
5-a ediție a crosului muncitoresc 
internațional, desfășurat sub 
egida Federației Algeriene a 
Sportului și Muncii (FAST). 
Proba feminină din cadrul aces-

tei populare competiții a I 
cîștigată de sportiva .
Elena Murgoci, echipiera sa 
lena Radu ocupind locul 
IlI-lea. Pe echipe, formația 
minină a României s-a situat 
locul I.

l fOSt 
română

E- 
al 

fe- 
pe

DEBUT VICTORIOS AL ȘAHIȘTILOR IN TURNEUL DE LA BLED

BELGRAD, 26 (Agerpres) 
turneul 
șah de 
guralâ, 
cîștigat,
Mînkova, iar partidele Paramen- 
tici — Baumstark, Grimplet —

„INTERNAȚIONALELE- DE TENIS

.... In 
internațional feminin de 
la Bled, în runda inau- 

Margareta Mureșan a 
cu piesele negre, la

PRAGA (Agerpres). In cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei 
s-au desfășurat semifinalele pro
belor pe echipe, încheiate cu

'UPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
C. C. E. Cupa Cupelor Cupa I. H. F.

(Urmare din pag. I) (Urmare din t>ao l) (Urmare din nea. 11

Stanclu, Vukovici — Piliailicl 
s-au încheiat remiză. In concur
sul masculin, Theodor Ghițescu, 
jucînd cu piesele albe, l-a în
vins pe Mikalcl. Alte rezultate : 
Sridar — Vaslukov remiză ; lo- 
vanovici — Marianovici 0—1 ; 
Kajdan — Floriancici 1—0.

DE MASA ALE CEHOSLOVACIEI

următoarele rezultate : feminin: 
U.R.S.S. — Cehoslovacia B S—1 ; 
Cehoslovacia A — România 3—2 
(punctele echipei romane au 
fost obținute de Otilia Bădescu, 
învingătoare cu 2—0 în partide
le cu Grahova și Kasalova) ; 
masculin: Suedia — România
3—1 ; Belgia — Iugoslavia 3—2. 
Proba masculină s-a încheiat cu 
succesul formației Suediei, care, 
în finală, a Întrecut cu 3—2, e- 
chipa Belgiei. La feminin, finala 
a fost cîștigată de reprezentati
va U.R.S.S., învingătoare cu 
3—0 în fața selecționatei Ceho
slovaciei.

pe fetele noastre (34—33), prin 
golul marcat în ultima secundă 
de Z. Biro.

.In repriza a doua, ritmul și 
dîrzenia jocului s-au păstrat, 
tribunele palpitînd la numeroa
sele momente fierbinți, cu ava
lanșe de atacuri și contraatacuri, 
goluri spectaculoase, în care au 
excelat și s-au impus tot mai 
activ jucătoarele mureșence.

Mozsi, Matcfi, Bărbat, Avram, 
Bloj (greu de învins în poartă), 
Stroia, Zita și Andreea Biro, 
Mușat și Ilorea au realizat o 
victorie deosebit de muncită, 
care a adus, și de această dată, 
bucurie în tribunele Sălii Spor
turilor. handbalistele de la Mu
reșul calificîndu-se în semi
nale cu scorul general de 52—45.

Marcatoare: Matefi 10 (4 din 
7 m), Mozsi 8, Bărbat 5, Avram 
4, Z. Biro 2, Stroia 2, pentru 
învingătoare, respectiv 
nes 5, Cano 4, Fuertes 4, Go
mez 3, Munarriz 2, Tercero 2, 
Mugica 1. Au condus foarte 
bine : K. Tsiroukas și T. Apos- 
tolos (Grecia).

Marți

In partea a doua a întîlnirii, 
după faze de mare spectacol, 
reușite în special de Antonea- 
nu, Luca și Cervenciuc, dife
rența a crescut în favoarea 
Științei la 10 (23—13, min. 42) 
si chiar 13 goluri (23—15, min. 
50). Din acest moment, jocul a 
scăzut în intensitate, s-au pro
dus și cîteva eliminări de-o 
parte și de alta, astfel că timp 
de 10 minute nu s-au mai în
scris decît șase goluri (4 — 
Știința, 2 — Vasas), partida 
încheindu-se cu 32—20 pentru 
gazde, care au obținut, astfel, 
calificarea în semifinale cu sco
rul general de 63—41.

Au marcat: Luca 9, Antoneanu 
8, Butnărașu 4, Cervenciuc 3, 
Lunca 3, Popa 2, Ciubotaru 2, 
Danilof 1 pentru învingătoare, 
respectiv Mezei 6, Estergal 4, 
Barba 3, Gerstenmeyer 2, Kicso 
2, Kalamar 1, Benyey 1, Raja 1. 
Au arbitrat foarte bine K. So- 
tirov și B. Gheorghiev (Bul. 
garla).

„CUPA PIONIERUL'1 LA SPORTURI DE IARNA
(Urmare din pap I)

Concursul de biatlon-ștafe- 
tă a revenit detașat reprezen
tativei județului Alba (17,49 
min.). Echipa din Covasna — 
locul 2 — a realizat timpul de 
19.19 min. iar cea din Praho
va (locul 3) 19,32 min. în con
tinuare : 4. Mureș, 5. Brașov, 
5. Bistrița-Nâsăud. Trei județe 
au absentat : Dolj, Mehedințiau absentat : Dolj, 
și Vaslui.

In fine, in probele 
drul complexului

din ca- 
aplicativ 

„Pentru apărarea patriei", suc
cesul a fost de partea echipa
jului județului Neamț, alcă
tuit din pionieri și pioniere a- 
parținînd școlii din comuna 
Grințieș (Camelia Adumi- 
tresei, Simona Serghi, Ana 
Irimie + Ionică Alexandres- 
cu. Florin Buștihan și Vasile 
Zănoagă). Pionierii din 
ceasta pitorească așezare 
rală nemțeană participă pen
tru a 5-a oară consecutiv la 
finalele competiției, obținînd 
locul 3 în 1985 șl locul 2 anul 
trecut. Acum, iată-i pe prima 
treaptă a podiumului de pre
miere împreună Cu inimoșii 
lor. îndrumători. învățătorul 
Filip Azoiții și profesorul de 
educație fizică Vasile Raș- 
chitor. Este o victorie meri
tată. muncită, după cea din 
faza precedentă, pe județ, ta

a- 
ru-

compania altor două formații, 
care aspirau la participarea în 
finala competiției, cele ale 
școlilor din comunele Borca și 
Pipirig... După echipajul ju
dețului Neamț s-au clasat; 2. 
Municipiul București (Școa
la nr. 116), 3. Alba (Școala din 
comuna Albac). 4—5. Caraș- 
Severin (Școala din Gărîna) și 
Cluj (Școala din Sincrai), 6. 
Hunedoara (Școala nr. 4 Vul
can).

Duminică, înaintea festivi
tății de premiere și de închi
dere a întrecerilor, pe pîrtia 
de pe Dealul Negru a avut loc 
feeria „Bucuriile Zăpezii". O 
splendidă acțiune cultural- 
sportivâ, la care, alături de 
finaliști, au fost prezenți și o 
serie de soliști vocali, în frun
te cu Ștefan Hrușcă și Vasile 
Șeicaru. Ampla manifestare 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cu adevărat sărbătoreas
că. alături de purtătorii 
cravatei roșii cu tricolor, care 
au luat startul in probele 
nalelor „Cupei Pionierul", 
flîndu-se — ca spectatori 
mii de localnici și oameni 
muncii sosiți aici pentru

tr-o deosebită stăpînire a mij
loacelor tehnice și prin inteli
gența cu care și-a condus co
legele.

Prima repriză, deși s-a în
cheiat Ia scor egal, a aparți
nut în întregime Chimistului, 
care a condus aproape perma
nent : 4—1 (min. 6), 5—2 (min. 
8), 13—11 (min. 29). Califi, 
carea s-a decis, însă, în ulti
mele două minute ale meciu
lui. Rosțselmaș conducea cu 
26—21 și, cu toate că jucă
toarele sovietice atacau în va
luri, nu puteau să treacă de 
apărarea fermă a handbaliste
lor noastre, care au înscris la 
rîndul lor un „gol de aur“. 
Adversarele vor stabili scorul 
partidei in secunda 54 a ulti
mului minut, atunci cînd Chi
mistul era deja în... semifinale. 
O calificare spectaculoasă, la 
care și-au adus contribuția șl 
antrenorii formației vîlcene, 
loan Gherbard și Gheorghe Io- 
ncscu, ajutați pe parcursul pre
gătirilor de antrenorul echipei 
naționale, Bogdan Macovei.

Marcatoare : Kolinici 7, La. 
pițkaia 7, Bclmaș 5, Davidovs, 
kala 3, Morskova 3, Berezniak 
2 pentru gazde, respectiv Ve- 
rigeanu 9, Țopea 4, Nan 4, 
Lazăr 3, Matei 2. Au arbitrat 
foarte bine A. Andorra și O. 
Schober (Ungaria).

MIKE TYSON
ȘI-A PĂSTRAT TITLUL !

• Boxerul american Mike Ty
son șl-a păstrat titlul mondial la 
categoria grea, învlngîndu-1 prin 
k.o. tehnic, în repriza a 5-a, pe 
englezul Frank Bruno, în gala 
desfășurată pe ringul din Las 
Vegas. Mike Tyson (22 ani), ne
învins pînă în prezent, are în 
palmares 36 de victorii, dintre 
care 32 înainte de limită.
• Pugilistul panamez Roberto 

Duran și-a adjudecat titlul de 
campion mondial al categoriei 
mijlocie (versiunea W.B.C.), în- 
vingîndu-1 la puncte, după 12 re
prize, pe americanul Iron Bar
kley, în cadrul unei gale desfă
șurate la Atlantic City.
• Boxerul spaniol Poll Diaz 

șl-a păstrat titlul de campion 
european la categoria ușoară, 
învingîndu-1 la puncte pe șalan- 
gerul său, pugilistul francez A- 
lain Simoes. Meciul a avut loc 
la Madrid.

fi-
a-

ai 
o- 

dihnă sau tratament. Și astfel, 
în cronica Daciadei a mai fost 
înscrisă o pagină care ilustrea
ză frumoasele întreceri spor
tive pionierești, asemenea tu
turor competițiilor de masă 
din țara noastră.

WASHINGTON, 26 (Agerpres). 
în sferturile de finală ale tur
neului feminin de la Oakland 
(S.U.A.) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Martina Na
vratilova — Jenny Byrne 6—1, 
6—3 : Larisa Savcenko — Paly 
Fendik 6—1, 6—1; Zina Garri
son — Gigi Fernandez 7—5. 6—4; 
Natalia Zvereva — Nathalie Tau- 
ziat 6—2, 7—5.

NEW YORK (Agerpres). Tur
neul de la Philadelphia, contînd 
pentru ,.Marele premiu”, a pro
gramat partide din cadrul opti
milor de finală. în care s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Boris Becker (R.F. Germania) — 
David Pate (S.U.A.) 6—1, 6—1 ;
Mikael Pemfors (Suedia) — Ro
ger Smith (Bahamas) 6—1. 6—3 ; 
Robert Seguso (S.U.A.) — Kevin 
Curren (S.U.A.) 6—4. 6—7, 7—5.

LYON (Agerpres) în optimile 
de finală ale turneului de la 
Lyon, contînd pentru „Marele 
premiu", americanul John McEn
roe l-a eliminat cu 6—3. 6—2 na 
suedezul Christian Bergstroem, 
francezul Henri Leconte a dispus 
cu 4—6, 6—3. 6—1 de Eric Bergh 
(Suedia), elvețianul Jakob Hla- 
sek l-a învins cu 3—6. 6—4. 6—3 
pe francezul Erich Winogradsky, 
iar Anders Jarryd (Suedia) a 
cîștigat cu 6—1. 6—1 partida cu 
Tarik Benhabiles (Franța).

PE GHEATA $1 PE ZĂPADA

SCHI ALPIN

WASHINGTON, 26 (Agerpres). 
Proba feminină de coborîre de 
la Steamboot Springs (S.U.A.), 
contînd pentru „Cupa Mondială", 
a fost cîștigată de Mlchela Fl- 
gini (Elveția) — în 1:25,90, ur
mată de compatrioatele sale Ma
ria Walliser — 1:26,49 și Chan
tal Bournissen — 1:2C.3f.tal

SCHI FOND
HELSINKI, 26 (Agerpres). Pro

ba feminină de 30 km (tehnică 
liberă), din cadrul Campionate
lor Mondiale de schi-fond ce 
se desfășoară în stațiunea fin
landeză Lahti, a revenit sporti
vei sovietice Elena Viaibe cu 
timpul de lh29:59,07, urmată de 
coechipiera sa Larisa Lazutina 
— Ih30:07,07 șl Marjo Matikainen 
(Finlanda) — lh30:30,06.

PATINAJ VITEZA

AMSTERDAM, 26 (Agerpres». 
Proba feminină de 500 ta dispu
tată la Heerenveen (Olanda), in 
cadrul Campionatelor Mondiale 
de patinaj viteză — sprinteri, a 
revenit americancei Bonnie Blair 
— 39,47, urmată de Angela 
Hauck (R.D. Germană: — 39,69 
și Christa Luding (R.D.G.) —
39,90.

HOCHEI

MOSCOVA, 26 (Agerpres). Re
zultate înregistrate in campio
natul U.R.S.S.I Ț.S.K.A. Mosco
va - — - 
(5—1, 2—1,
— Spartak 
2—0, 1—2);
— Dinamo 
1—0, 1—1).

S.K.A. Leningrad 11—2
4—0); Dinamo Riga
Moscova 4—3 (1—1,
Hlmlk VosKresensk 
Moscova 4—1 (2—0.

Lideră a clasamentu
lui se menține ț.S.K.a. Moscova, 
cu 40 puncte din 27 de meciuri, 
urmată de Himlk — 39 puncte 
(din 29 de partide).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul con

cursului pe teren acoperit de 
la Moscova, sportivul sovietic 
Igor Kasanov a stabilit un nou 
record mondial în proba de 60 
m garduri, __ '
Vechiul record era de 
aparținea americanului 
Foster. • In concursul 
de la Karlsruhe (R.F. 
nla), sportivul brazilian 
da Silva a stabilit un i 
cord mondial pe teren 
în proba de 3 00 i_, —
de 3219

BASCHET • Rezultate înre
gistrate în „Cupa Campionilor 
Europeni" la feminin : Dinamo 
Novosibirsk — Bac Mirande

cu timpul de 7.42.
7,46 și 

Greg 
de sală 
Germa- 
Robson 

nou re- 
____  acoperit 
m, cu timpul

Fetbal meridiane
• Etapa a 19-a în campiona

tul italian: Como — Sampdoria 
0—2 (au înscris Bonomi și vial- 
11, din 11 m; în min. 78, Man
cini, accidentat, a fost înlocuit 
de Pradella; cei mai buni de la 
oaspeți — Dossena șl Bonomi), 
Ascoli — Fiorentina 1—1, Cese
na — Juventus 1—2. Milan — 
Pescara 6—1 (Gullit 3). Napoli
— Lecce 4—0 (Carnevale 2, De 
Napoli, Alemao), Pisa — Inter 
0—3 (Serena 2, Berti), Roma — 
Bologna 1—1, Torino — Lazio 
4—3, Verona — Atalanta 1—0. In 
clasament: Inter 32 p, Napoli 
30 p, Sampdoria 27 p, Milan 
24 p.
e în etapa de sîmbătă a cam

pionatului englez au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
Aston Villa — Charlton 1—2 : 
Derby — Everton 3—2 : Millwall
— Coventry 1—0 ; Norwich — 
Manchester United 2—-1 ; Sout
hampton — Tottenham 0—2 ; 
Wimbledon — Sheffield 1—0 : 
Arsenal — Luton Town 2—0.

9 In etapa a 14-a — prima a 
returului — a campionatului de 
fotbal al R. D. Germane, forma
ția Dynamo Dresda, care va in- 
tîlnl marți, la București, pe Vic
toria, in sferturile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.", a terminat la 
egalitate, 2—2, meciul susținut, 
in deplasare, in compania echi
pei F.C. Rot-Weiss Erfurt.

In clasament, Dynamo Dresda 
se află pe primul loc, cu 25 
puncte, urmată de Dynamo Ber
lin — 17 puncte.

P.
27 p,

• Turneul de la Los Angelas 
a fost cîștigat de selecționata 
Mexicului, care a întrecut în fi
nală cu 2—1 formația Salvado
rului. In meciul pentru locul 
trei, echipa Guatemalel a învins 
cu 3—2 selecționata Costa Rica.

• într-un meci contînd pentru 
..Copa Libertadores", campioana 
Bollviel, Bolivar La Paz, a în
vins cu scorul de 3—0 formația 
Penarol Montevideo.

(Franța) 87—73 ; Jedinstvo Aida 
Tuzla (Iugoslavia) — Visoke 
Skoly (Cehoslovacia) 65—61; Pri
miși Vicenza — Levski Spartak 
Sofia 74—52. • La Milano, în 
meci retur pentru semifinalele 
competiției masculine „Cupa Ko- 
raci“, echipa locală Philips a în
trecut cu scorul de 70—65 (37—47) 
formația italiană Wima Cantu, 
învingători cu 95—81 In primul 
joc, baschetbalistii de la Wima 
Cantu s-au calificat pentru fi
nală. în care vor întîlni forma
ția Partizan Belgrad.

NATAȚIE • In proba de 100 
m mixt din cadrul concursului 
de la Londra (bazin de 25 m). 
Daniela Hunger (R.D. Germană) 

a stabilit cea mal bună perfor
manță mondială, cu timpul de 
1:03.17. La 100 m liber, primiți 
loc a fost ocupat de Manuela 
Stellmach (R. D. Germană). în 
57.36.

ȘAH • In runda a 4-a a Tur
neului de la Linares (Spania), 
Beliavski l-a învins, cu piesele 
negre, pe Lajos Portisch, Kar
pov a cîștigat la Iusupov, iar 
partidele Ivanciuk — Gulko, 
Timman — Short s-au Încheiat 
remiză. In runda a 5-a au fost 
consemnate următoarele rezul
tate : Beliavski — Ivanciuk 0—1; 
Sokolov — Karpov remiză : Iu
supov — Portisch remiză : Llu- 
bojevici — Hjartarson 1—0. In 
clasament conduce Vasili Ivan
ciuk (U.R.S.S.), cu 3,5 puncte, 
urmat de Karpov (U.R.S.S.) și 
Lluboievicl (Iugoslavia) — cite 
3 puncte. Iusupov (U.R.S.S.) —
2.5 puncte etc. e După 7 runde, 
în meciul de șah ce se desfă
șoară la Cannes. între echipa 
marilor maeștri șl selecționata 
speranțelor, scorul este de 18,5—
16.5 puncte în favoarea primei 
formații. La individual, conduce 
suedezul Anderson, cu 6 puncte, 
urmat de tînărul indian Anand 
— cu 5 puncte. în runda a 7-a 
Anand a remizat cu Andersson, 
Mirales a cîștigat la Spasski, 
Adams l-a învins pe Larsen, 
Lautier a pierdut la Csom.
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