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Caiaciștii și canoiștii, din nou pe apă l

SPERANȚE ÎNTR-UN SEZON
CU PERFORMANTE SUPERIOARE

Cit a fost iarna de lungă; 
juniorii caiaciști și canoiști 
bucureșteni au venit în Parcul 
Herăstrău la antrenamente : o 
„repriză" de haltere, un cros — 
ce să facă pe lacul înghețat 
bocnă? Lucrau cu spor, dar — 
se vedea — nu erau „în apele 
lor". în apele lor se aflau un- 
dițarii, marii campioni ai răb
dării, încremeniți pe scăunele
le din dreptul copcilor. Degea
ba. Nici un pește care se res
pectă nu ieșea afară la —12' ! 
Sportivii îi găseau și îl lăsau 
pe oglinda de gheață a lacu

Pe Olt, cu „speranțele" viitoarelor mari regate
Foto: Nicolae PROFIR

Si'liflVAIII I CPPILOR EUROPENE

LA HANDBAL MASCLILIN
După cum se știe, realizînd 

scorul general de 53—43 în 
dubla manșă cu Ortigia Si
racusa, campioana de handbal 
masculin a țării noastre, Steaua 
București, s-a calificat în se
mifinalele C.C.E. Alături de 
ea, în această fază înaltă a 
celei mai importante competiții 
continentale, vor mai evolua 
formațiile S. C. Magdeburg, 
Drotț Halmstad și S.K.A. Minsk. 
Iată rezultatele din partidele 
retur ale „sferturilor" : Mag
deburg — Valur Reykjavik

ARGUMENTELE TINERILOR NOȘTRI RUGBYSTIr.l.K.A. 89 pentru juniori •» ■»

O dată cu meciul-test susți
nut în compania Energiei..
București (Divizia A, se-
ria a II-a), componenții lo
tului de rugby-juniori, care se 
pregătesc pentru Campionatul 
European FIRA, și-au înche
iat suita colocviilor publice. 
A fost un test reușft, ca și cele 
precedente, cu Rulmentul Bîr- 
lad. Sportul Studen-esc Con
strucții și C.S.Ș. Locomotiva 
București. Antrenorii Petre 
Ianusevici și Octav Chihaia 
au utilizat un „XV" fără cîteva 
piese de bază, în dorința de 
a vedea la lucru întregul lot. 
Dar, chiar și fără unii titulari, 
tinerii noștri rugbyști au avut 
multe momente de joc bun, în 
care s-au impus printr-o serie 
de eseuri inteligent elaborate, 
înscrise de Cristea, Rădoi și 
Rotaru la capătul unor acțiuni 
colective.

După ultimele antrenamente 
individuale și de compartiment, 
se pot formula unele aprecieri 
privind potențialul lotului. De 
pildă, nu încape nici un dubiu 
că Brici, ca fundaș, rămîne 
titular fără contracandidat. 
Aceeași prestație sigură, cu a- 
coperire integrală a propriu
lui „22“, dar și cu unele inter
calări viguroase în acțiunile 
ofensive. Pentru posturile de 
aripi, în schimb, candidează 

lui, nu era treaba lor să-i în
trebe ce și cum : pasiunile nu 
se discută, ard și atîta tot !

Acum, „în apele lor" se află 
caiaciștii și canoiștii, pe ma
lurile rînduite cu sălcii frumos 
pieptănate de vîntul primăve
rii stau pescarii amatori. Pe 
sportivi îi găsesc și îl lasă pe 
întinderile de apă, încremeniți 
și ei pe scăunele : cele dinăun
trul ambarcațiilor. Sigur, nu e 
treaba lor să-i întrebe ce și 
cum — pasiunile nu se discuta, 
ard și atîta tot ! Pe Olt, la Că- 
ciulata, unde se pregătesc lo

21—15, F. C. Barcelona — 
Drott Halmstad 24—26, Dukla 
Praga — S.K.A. Minsk 23—30.

Felieitîndu-i încă o dată pe 
handbaliștii militari pentru 
frumoasa lor performanță, ca 
și pe cei dinamoviști, califi
cați în semifinalele Cupei Cu
pelor, așteptăm cu nerăbdare 
și cu încredere decizia sorți
lor, tragerea urmînd să aibă 
Ioc în cursul zilei de azi, la 
Basel, în Elveția.

2 jucători : Svercsak și Teodor. 
Vor trebui preferați, se înțelege, 
jucătorii cu un plus de tehni
citate și de decizii. Pentru 
centri, trei candidaturi (pentru 
două posturi) : Fl. Popescu, 
Gh. Spătăreanu și Ș. Gurănescu, 
toți aproximativ de aceeași 
valoare. La „uvertură", un 
duel între Cristea și Ivanciuc, 
în real progres tehnic, se ara
tă totodată mai ambițios, 
de la meci la meci. In 
cazul postului de mijlocaș la 
grămadă antrenorii urmează 
să aleagă între Leaua, mult 
schimbat în bine față de se
zonul trecut, și Surugiu, care 
păstrează atuul tehnicității.

Trecînd la pachetul de îna
intași, se cuvine să facem o 
primă remarcă pentru închi
zătorul la grămadă Drăgucca- 
nu, care se detașează prin- 
tr-un summum de calități — 
fizice, dar și tehnice și tacti
ce. Un jucător de perspectivă 
și. în aceeași măsură, un bun 
căpitan de echipă. 11 secon
dează cei doi flankeri al li
niei a III-a, Spivac și Kepert. 
Ei alcătuiesc trio-ul cel mai 
laborios al echipei, îneît și 
exprimarea lor în apropiata 
competiție continentală este 
așteptată cu multă încredere. 
Bine se prezintă și linia a 
II-a, cu Gîrbu și Mazilu în 
prim-plan. Dar nici Gorea nu 

turile reprezentative, ambițiile 
de a urca din nou pe podiu
murile de premiere ale marilor 
regate ard cu flacără albastră 
Consumul de energie e înre
gistrat zilnic pe graficele fe
derației de resort — o sută, 
o mie de kilometri vîsliți pe 
apă : tot mai departe de Kîul 
Han, de locul unde în toamnă 
„flotila" n-a mai urcat pe po
dium la utlima ediție a J.O.; 
tot mai aproape, se speră, de 
viitoarele medalii din augusl 
do la C.M. din Bulgaria.

Dimineața, pe Olt, ninge cu 
pescăruși: gălăgioși — nevoie 
mare, înciudați pe echipajele 
care le strică rosturile, fugă
rind continuu argintul viu de 
sub apă. Cei veniți aici la o- 
dihnă și tratament urmăresc cu 
îneîntare spectacolul, apreciind 
— deopotrivă — măiestria, cu
rajul, neobosita zbatere a ce
lor care alunecă pe oglinda de

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Finalele Daciadei la biatlon

ÎN LUPTĂ CU ADVLUSARII SI CU LIPSA OE ZĂPADĂ
E greu de spus dacă în ul

timele zile de întreceri ale a- 
cestei ediții a „Daciadei" la 
biatlon au fost mai mari e- 
forturile concurenților sau cele 
ale... organizatorilor : un soare 
dogoritor făcea ca zăpada să fie 
străpunsă în tot mai multe 
locuri de iarbă, sau chiar de 
asfaltul aleilor din josul tra
seelor, astfel că s-a trudit non
stop la repararea, pe cît po
sibil, a pistelor de concurs. Cu 
toate acestea, disputele au fost 
atractive, echilibrate, oferind 
celor prezenți un spectacol a- 
greabil. Și, mai ales, speranța 
unor viitoare rezultate de va
loare, ținînd cont de numărul 
mare al foarte tinerilor compe
titori. Este un drum ce se 
cere continuat. După cum, re
venind la punctul calendaristic 
al concursului de care ne ocu

O fază de la ultimul meci-test al rugbyștilor juniori. Parteneră 
de întrecere, echipa Energia București Foto : Gabriel MIRON

este de neglijat: joc sigur în 
margine, participare mai con
vingătoare în grămezi. încu
rajator este, de asemenea, tra
valiul liniei I, cu Râdoi, „so
lo" la talonaj, Rotaru și Po- 
pean, ca pilieri.

Lotul este alcătuit în ma
joritate din jucători de la 
C.S.Ș. 2 Constanța și C.S.Ș. 
Locomotiva București, două 
dintre formațiile cele mai pu
ternice ale Campionatului Re
publican de juniori, care și în 
lot duc greul, coeziunea lor —

fu derbyui de baschet feminin

OLIMPIA - VOINȚA BUCUREȘTI 78-60!
Ieri seară în sala 

Olimpia, într-unul 
din derbyurile bas
chetului nostru fe
minin, echipa O- 
LIMPIA a repur
tat o victorie ca
tegorică asupra for
mației VOINfA 
C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI, cu scorul 
de 78—60 (38—31) 
Datorită acestui 
rezultat Olimpia a 
promovat pe locul 
trei în clasamentul 
Diviziei. A, menți- 
nîndu-și șansele de 
a cuceri ’ titlul de 
campioană, ca de 
altfel și Universi
tatea Cluj-Napoca. 
Voința Brașov și 
Voința București.

începutul parti 
dei de ieri a fost 
favorabil echipei 
cooperatiste, care 
datorită bunei e 
voluții și eficienței 
Ștefaniei 
Roxanei 
condus 
(min. 9) 
(min. 11). 
însă, sportivele de 

la Olimpia, coordonate bine de 
antrenorul C. Paraschivcscu. 
s-au apărat tot mai agre
siv, au contraatacat cu succes 
și, beneficiind și de forma 
sportivă excelentă a Mălinei 
Marinache, au egalat și au 
luat la rîndui lor conducerea, 
pe care nu au mai cedat-o. 
Spre deosebire de alte parti-, 
de de data aceasta Olimpia a 
alternat acțiunile poziționale cu 
contraatacurile, iar aruncările 
da la distanță au avut și ele 
un rol important în obținerea 
diferenței de 18 puncte. •

Fără a scădea din meritele 
învingătoarelor (din rîndui că- 

Borș și 
Ștefan a 
cu 16—9 
și 17—13 

Treptat

păm, apreciem că pe viitor ar fi 
necesară o mai judicioasă pro
gramare — disputele planificate 
în a doua jumătate a lunii mar
tie vor sta oricînd sub sem
nul incertitudinii. Și nu cre
dem că deține alte date meteo 
federația de specialitate...

în întrecerea juniorilor I (10 
kilometri, cu cîte 2 trageri în 
poligon), Constantin Piticari 
părea a-și fi asigurat victoria 
chiar de la prima buclă : el 
schiase bine și avusese o pri
mă tragere, la „culcat", supe
rioară cu două puncte față de 
principalul său contracandidat, 
Stelian Dia (acesta ratase trei 
focuri din cele cinci !). Numai 
că, surprinzător, la a doua tre
cere prin poligon situația a- 
vea să se răstoarne : la tra
gerea în picioare a fost rîndui 
lui Piticari să rateze trei 

sufletească în primul rînd — 
fiind chezășia unei comportări 
meritorii.

în afara testelor publice, 
am asistat la cîtcva reuniuni 
de un fel deosebit. Tema? A- 
fîrmarea cît mai pregnantă a 
personalității fiecărui jucător, 
a compartimentelor. Antreno-

Tiberiu STAMA

(Continuare !n pag. 2-3)

Mălina Marinache înscrie un nou coș pentru 
Olimpia, contribuind la victoria detașată a 
echipei sale Foto : Nicolae PROFIR

rora s-au mai remarcat Ro- 
mela Cristea, Mariana Bădi- 
nic», Ecaterina Stingă și Ale
xandrina Bîră), trebuie să 
menționăm că Voința a dat o 
replică surprinzător de slabă, 
mai ales în ofensivă, contra
atacurile lipsind aproape cu 
desâvîrșire, iar ratările s-au 
ținut lanț, mai cu sea
mă în repriza secundă. îft 
plus unele greșeli în condu-

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare în pag. 2-3) 

focuri, în timp ce Dia, cu un. 
singur „rateu", a echilibrat 
lupta. Victoria avea să fie de
cisă la sprintul final, în care 
Dia, mai proaspăt, mal adap
tat parcă la condițiile de con
curs, a smuls un avans apre
ciabil. Cu tot soarele amintit, 
mai... în umbră ne-a apărut di- 
namovistul Paul Verman ; deși 
a avut un sezon excelent, cîști- 
gînd mai multe concursuri in 
acest an, Verman a arătat o 
scădere de formă exact atunci 
cînd nu trebuia, adică la aceste 
finale rezervate categoriei sale 
de vîrstă.

în concursul senioarelor, Mo- 
nica Jauca a demonstrat că nu 
are deocamdată rivale, trecerea 
ci de Ia fond la biatlon fiind 
benefică. Ea a demonstrat o ex
celentă tehnică la partea de a- 
lergare pe schiuri, cu care a 
suplinit unele carențe observa
bile încă Ia tir. Dar, spuneam, 
concurenta din Bistrița se află 
încă la început, viitoarele sezoa
ne putîndu-I aduce importante 
acumulări calitative. De altfel, 
credem că se cuvine pus un'
a'cccnt mai mare pe biatlonul .

Sorin SATMARI
(Continuare în pag. 2-3)

Azi, prima restanță din etapa

a 20-a a Diviziei A de fotbal

VICTORIA

SPORTUL STUDENȚESC
Prima partidă restantă dl» 

etapa a 20-a a Diviziei A la 
fotbal, dintro echipele bucu- 
reștene Victoria și Sportul Stu
dențesc, se dispută astăzi, în
ec pînd de Ia orele 15,30. pe 
terenul din Complexul sportiv 
Dinamo.

Deși aflate pe poziții net dl 
ferite în clasament, cele două 
echipe anunță un meci echi
librat, o dispută dîrză și a- 
tractivă.

Intîlnirea va fi condusă de 
o brigadă de arbitri avînd la 
centru pe V. Curt (Constanța), 
iar la linie pe A. Glicorgho 
(P. Neamț) și I. Danciu (Pa ■ 
troșani).



/n seria a doua a Diviziei A la rugby IN DERBYUL DE BASCHET F
FRUNTAȘELE SE DISTANȚEAZĂ (Urmare din pag. 1)

S-au disputat partidele pri
mei etape a returului șl în a 
doua serie valorică a Diviziei 
A. Fruntașele clasamentelor au 
obținut victorii în deplasare — 
C.S M. Suceava la Iași, Sportul 
Studențesc T.M.U.C.B. la Pi
tești și conduc în continuare, 
cu 24, respectiv 22 de puncte.

Grupa I. HIDROTEHNICA 
IAȘI — C.S.M. SUCEAVA 
18—25 (3—14). Oaspeții s-au
impus cu autoritate, distanțîn- 
du-se pe tabelă chiar din pri
ma repriză, în condițiile unei 
replici modeste a ieșenilor. 
U.R.A. TECUCI — CONSTRUC
TORUL CONSTANȚA 3-13 
(3—6). Joc echilibrat mal ales 
in prima repriză, încheiat cu

victoria unei echipe care a 
reușit să Înscrie două eseuri 
(Cojan si Mardarc), HIDRO
TEHNICĂ FOCȘANI — I.M.G.B. 
6—6 (6—3). Meciul a fost viu 
disputat, gazdele conducînd cu 
6—0 prin eseul lui Timofte, 
transformat de Văcariu, pentru 
ca bucureștenii să revină și sa 
egaleze din două lovituri de 
pedeapsă (Ciolan si Neacsu). 
C.F.R. CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 13-18 (4—12). Mai 
puternică pe înaintare, echipa 
Rapid a cîștigat o întîlnire in
teresantă. în care a marcat 
două eseuri (Radu și Cilinca) 
Stanciu — 1. p. + 2 transfor
mări și Ranga — drop, confiin- 
țindu-i victoria. (Corespondeți :

' - Vasile, Fi. Je-

MODIFICĂRI IN PROGRAMUL
DIVIZIILOR A DE HANDBAL

(m+f)
facilitarea pregătirilot 
noastre masculine și 
de handbal ^angrenate

Pentru 
echipelor 
feminine_____________
in cupele europene intercluburi. 
F. R. Handbal a operat unele 
modificări în datele de susți
nere a partidelor campionatu
lui Diviziei A.

Astfel, din etapa a 13-a 
(masculin), întîlnirea Politeh
nica Timișoara — Știința Ba
cău va avea loc în ziua de 
23 martie, la ora 17. Alte două 
partide s-au jucat : A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș — Steaua 
29—32 și Dinamo București — 
Dacia Pitești 33—20. Duminică 
26 martie celei trei formații 
feminine iși dispută manșa de
cisivă a semifinalelor. întîlni
rea Dorobanțul — Mureșul (din 
etapa a 15-a) s-a încheiat cu 
rezultatul de 17—26, Mecanică 
Fină — Chimistul 30—30, iar 
Hidrotehnica întîlnește pe Ști
ința Bacău joi 23 martie. Ia 
ora 17. Au fost reprogramate 
și partide din etapa a 16-a (26 
martie) : Chimistul — Rapid la 
29 martie. Știința — Mecanică 
Fină Ia 30 martie, iar Mureșul 
— Textila Zalău la 22 martie.

„MORALA"
Nu de mult s-a desfășu 

rat în Sala Sporturilor din 
Galați întîlnirea dintre re
prezentativele județelor Ga
lați și Dolj, din cadrul Cam
pionatului Național de box 
rezervat juniorilor, partidă 
încheiată cu un rezultat 
dc-a dreptul incredibil : 
0—12 !? Infrîngerea catego
rică înregistrată de gazde 
este, firește, strîns legată 
de degringolada care a cu • 
prins de mai multă vreme 
boxul din orașul dunărean, 

. altădată unul dintre cele 
mai puternice centre pugi- 

- listice din țară.

I
 Consemnam, în urmă cu 
doi-trei ani, această stare 
de lucruri, cu intenția de a 
contribui la redresarea bo
xului gălățean. Se pare însă 
— și ultima „ispravă" a ju
niorilor (0—12 pe teren pro 
priu) constituie o dovadă 
indubitabilă — că ce s-a în
treprins pînă acum în cele 
patru secții de performanță, 
la C. S. Constructorul, C. S 
Oțelul, CSM Dunărea și 
Gloria IMNG, nu a avut 
darul să conducă la revita- 
lizare. Se pune atunci 
reasca întrebare : 
fost contribuția 
norilor D. Bute,

i

fi-
care a 
antre- 

I. Cîr-

Al. Pîntca, D. 
chean u).

Grupa a II-a.
LIMPIA P.T.T.
I.A.M.T. ORADEA 18—4 (6—0) 
Succes net al arădenilor, care 
au înscris prin două eseuri 
(Obreja), transformate de Ro- 
tariu și Asmarandei, ultimul

PETROLUL O- 
ARAD —

reușind si două l.p. ME
TALURGISTUL CUG1R — 
„U“ 16 FEBRUARIE CLUJ-
NAPOCA 0—3 (0—3). Evo
luție slabă a localnicilor. 
Singurele puncte le-a marcat 
Giurgiu — drop. C.F.R. BRA
ȘOV — ENERGIA BUCUREȘTI 
15—3 (6—3). Joc frumos, vic
toria revenind pe merit bra
șovenilor, prin Tropotei — 2 
drop + 2 l.p., Colccriu — l.p 
PETROCHIMISTUL PITEȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 9—15 
(0—3). Formația antrenată de 
Valeriu Irimescu a mai trecut 
de un „obstacol" în tentativa 
revenirii în prima serie. Cojo- 
caru a marcat din 4 l.p., Năs- 
tasc din drop, punctele gazde
lor fiind realizate de Velcea. 
(Corespondenți : O. Bcrbccaru, 
M. Vîiceanu, C. Gruia, S. 
nescu).

• MIINE, Ia Focșani, de 
ora 11, are loc o întîlnirc 
terna țională, Lotul de tineret 
al țării noastre primind repli
ca formației engleze Lough
borough University.

Io

la 
in-

ARGUMENTELE TINERILOR NOȘTRI RUGBYSTI
(Urmare din pag I)

rii au folosit ca exemplu pre
stația seniorilor, în ultimele 
meciuri internaționale, cu 
Franța și Țara Galilor, cu-ac
cent asupra proaspeților titu
lari, care — cum s-a și văzut 
— 6-au prezentat la înălțimea

încrederii acordate. Nădăj
duim că și foarte tinerii noș
tri jucători vor aplica această 
lecție a curajului, bărbăției și 
a totalei angajări, abordînd cu 
dezinvoltură și energie TOA
TE meciurile ce le vor susți
ne începînd de miercuri, în 
Portugalia.

cere comise de antrenorul M. 
Strugaru au micșorat și ele 
șansele formației Voința de a 
înregistra măcar un scor o- 
norabil. Printre acestea amin
tim : 
xana 
pînă 
cele 
sale), .
rezervelor din min. 27 și pînă 
la sfîrșit a Ștefahiei Borș, 
care dominase panourile cu 
autoritate și nu avea decît o 
greșeală personală.

Au marcat: Marinache 25, 
Cristca 17, Bădinici 16, Stin
gă 11, Bîră 7, Gavriliuc 2, res
pectiv Ștefan 17, Borș 13, 
Ciocan, 7, Jugănaru 7, Caloîanu 
6, Sinii on 4, Cocîrlan 6. Com
petent arbitrajul cuplului B. 
Bădilă și M. Petrescu.

Amănunte de la celelalte me
ciuri ale etapei : RAPID C.S.Ș. 
5 BUCUREȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV 55—79 (33—35). După 
o repriză echilibrată, în cursul 
căreia rapidistele au și con
dus în două rîndurl, baschet
balistele de la Voința șl-au 
intrat în ritmul convenabil și, 
avantajate de replica tot mai 
slabă a adversarelor, au rea
lizat o victorie categorică, da
torată în mare măsură evolu
ției foarte bune, în toate fa
zele jocului, a internaționalei 
Magdalena Jerebie. Au marcat: 
Huțan 12, E. Popa 11, Cristeseu 
10, Biduianu 8, Marina 6, Bu- 
„durăscu 4, Zahiu 2, Rădulcs-

înlocuirea jucătoarei Ro- 
Ștefan în min. 11 (deși 
atunci înscrisese 11 din 
17 puncte ale echipei 
și menținerea pe banca

cu 2, respectiv Jerebie 34, Hin- 
da 16, Menihart 14, Grecu 6, 
Cășvean 6, Turtoi 3. Arbitri : 
M. Petrescu (București) — C. 
Comăniță (Galați). (Alexandru 
EPURAN, coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI 71—57 
(38—29). Joc strîns pînă în min.
18, apoi campioanele au do
minat confortabil, deși nu au 
forțat. Au marcat : Kiss 12, 
Moroșan 9, Dragoș 10, V. Popa 
9, Misăilă 11, Manasses 6, 
Enyedi 2, Costanașiu 8, Mo
rar 4, respectiv Laszlo 16, Mi- 
troi 12, Moldovcanu 11, Zidaru 
6, Făgărășanu 8, Hora 2, Vasi- 
lcscu. 2. Arbitri : R. Vaida — 
S. Hegyesi (ambii din Oradea). 
(Mircea RADU, coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. A- 
RAD — METALUL C.S.S. RIM ■ 
NICU VILCEA 85—74 (45—36) 
Joc viu disputat, cîștigat pe 
merit de gazde, care au reali
zat astfel surpriza etapei. Au 
marcat : G. Nagy 24, Blîndul
19. Ciupe 13, Lațco 5, Bondor 
9, Ncusatz 14, Weichelt 1, res
pectiv Barbu 28, Manca 16, Io- 
ncscu 15, L. Nițulescu 10, Sto- 
checi 2, Ceaușu 3. Arbitri : V. 
Constantinescu — Al. Colum- 
ban (ambii din Cluj-Napoca) 
(N. STRAJAN, coresp.).
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2. Voii
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4. Voii
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7. Mob
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HALTERE: REZULTATE SCONTATE ÎN CAMPIONATUL

NAȚIONAL PE ECHIPE
La sfîrșitul săptămînii 

cute, ' ~
șurat 
tului republican pe echipe — 
juniori la haltere. La aceste, 
întreceri — bine organizate — 
au participat 12 echipe din Di
vizia A și 15 din „B“.

Așa cum era de așteptat, pe 
primul Ioc s-a clasat echipa 
Steaua, la o diferență aprecia-
WATlYAT.Tsywri'.'.T.W-,

tre
ia Constanța, s-a desfă- 
prima etapă a campiona-

UNUI 0-12...

Axente - 
implicați 
depistare

Enachc, N. Do- 
O. Amăzăroaic și G.

- care sînt direct 
în activitatea de 
și formare a elc-

montelor de perspectivă —, 
atît timp cît rezultatele sînt j.

decît îngrijorătoa-mai mult 
re ?. Dacă trei din cele pa
tru secții de performanță 
dispun de condiții optime 
de pregătire, numeroasele 
unități școlare și economice 
oferind posibilități deosebi
te de selecție, cum se ex 
plică situația precară a 
xului ?

După părerea celor pe 
care i-am consultat, situa 
ția își are sorgintea în sla
bul proces de instruire si 
selecție, în lipsa de pasiu
ne și competență a majori
tății antrenorilor și instruc
torilor care răspund de pre
gătirea boxerilor gălățeni 

în acest context, nu este 
deloc întîmplător faptul că 
în lotul Centrului olimpie 
care funcționează la Ga[ați, 
nu este cuprins nici un ju
nior din localitate !

Telemac SIRIOPOL

bo-

5

I

JUNIORI

MOBILA C.S.S. SATU MARE 
— METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA CRIȘUL 48—61 (23—21).
Sătmăreneele au deziluzionat. 
Au marcat : Szenes 12, Toth 12, 
Pascu 7, Szocs 6, Moldovcanu 
4. Dezsu 3, Chindriș 2, Aște- 
Ieanu 2, respectiv Balogh 19, 
Leitner 15. Gulyas 14, Puticiu 
9, Zsiros 2, Balazs 2. Arbitri :

în ui 
trate î 
jarea 
lorice 
poate 1 
trei 
cursul 
luptă r 
rea p< 
pentru 
rctrogr. 
încheie: 
disputa 
lorice.

Popicarii r
bilâ "de următoarele, iar la ,,B" 
poziția întîi aparține — tot în 
mod categoric — formației 
Constructorul Tg. Mureș.

Iată clasamentele celor două 
divizii.

A : 1. Steaua București 7 452 
p, 2. C.S.M. Bistrița 6 348 
3. A. S. Clujana 6 085 p, 
C S.M. Vagonul Arad 5 959 
5. C.S.M. Cluj-Napoca 5 781
6 A. S. Strungul Arad 5 589
7 C. S. Dunărea Galați 5 553 p, 
8. ‘ ~ ~ • -

P, 
4. 
P, 
P, 
P,

A. S. Chimpex Constanța 
5 436 p, 9. C. S. Rapid Bucu
rești 5 237 p, 10. C. S. Olimpia 
București 4 338 p, 11. AS.A. 
Tg. Mureș 4119 p, 12. C. S. 
Steagul Roșu Brașov 3 469 p.

B : 1. A. S. Constructorul Tg. 
Mureș 6184 p, 2. C. S. Farul 
Constanța 4 560 p, 3. A. S. Elec
tromotor Timișoara 4178 p, 4. 
A. S. Trustul Construcții Con
stanța 3 476 p, 5. A. S. Viito
rul C.U.G. Lie. nr. 9 Cluj-Na
poca 3 462 p, 6. C. S. Unirea 
Alba lulia 2 791 p, 7. C. S.

Progresul Brăila 2 773 p, 8. A. S. 
Oțelul Galați 2 552 p, 9. C.S.M. 
Reșița 2 521 p, 10. A. S. Con
strucția Sibiu 2 423 p, 11. C. S. 
Onești 2 137 p, 12. A. S. ABROM 
Bîrlad 1 829 p, 13. A. S. Me 
canica Sibiu 1 763 p, 14. A. S. 
Lacul Ursu Sovata 1481 p, 15 
A. S. Laminorul Roman 1 151 P-

Iată și cîștigătorii pe cate
gorii. 52 kg : M. Dodiță (Stea 
gul Roșu Brașov) 195 kg ; 56 
kg : A. Sîrbu (Clujana) 225 kg ■ 
60 kg : T. Zbîncă (C.S.M. Bis 
trița) 235 kg ; 67,5 kg: B. Drocsa 
(Constructorul Tg. Mureș) 277,5 
kg ; 75 kg : N. Nițu (Steaua) 
297,5 kg ; 82,5 kg : T. Karaffa 
(C.S.M. Bistrița) 315 kg ; 90
kg : I. Dragomir (Steaua) 295 
kg ; 100 kg: D. Filip (Steaua) 
335 kg ; +110 kg : L. Vischi
(C.S.M. Cluj-Napoca) 300 
La cat. 110 kg nu a fost nici 
un concurent! în general, _ _ 
zuitatela înregistrate au fost 
mult sub posibilitățile concu- 
renților.

MECIURI DE CALITATE
în etapa a IV-a a returului 

Campionatelor divizionare de po
pice, caracterizată prin partide 
de bună factură tehnică, rezul
tate strînse și cîteva victorii în 
deplasare, s-au înregjstrat urmă
toarele scoruri :

FEMININ

kg
re

FINALELE DACIADEI LA BIATLON
(Urmare din pag. I)

feminin, și alte fondiste . de 
valoare puțind urma „traseul" 
Monicăi Jauca. In orice caz, 
merită încercat, fiindcă, am vă
zut, fondul feminin ne-a oferit 
pînă acum parcă ceva mai mul
te promisiuni decît motive 
reale de bucurie...

Și la juniori II, și lâ „111“, 
învingătorii au fost destul de 
clar distanțați. Dar cuvinte de 
laudă li se cuvin și celor cla
sați pe locurile următoare ale 
podiumului, ba chiar și celor 
neclasați acum între primii. La 
această categorie de vîrstă ie
rarhiile se schimbă rapid — 
totul depinde de volumul și can
titatea muncii. Este un adevăr

I O OAZÂ DE SANAT ATE

pe care în primul rînd trebuie 
să-1 audă antrenorii, unii din
tre ei mai degrabă dispuși la 
analizarea... „paiului" din ogra
da altora, decît la judecarea 
autocritică a „bîmei". Ceea ce 
ar putea constitui foarte bine 
și una din posibilele explicații, 
atunci cînd vine momentul ine 
vitabil al analizei...

Rezultate tehnice : Juniori I: 
1. Stelian Dia (ASA Brașov) 
31:24,5 (4 ture penalizare), 2. 
Constantin Piticari (ASA) 31:51,9 
(4), 3. Paul Verman (Dinamo 
Brașov) 33:55,5 (4) ; juniori II: 
1. Vasile Sneaga (CSȘ Bistrița- 
ASA) 32:48,7 (4), 2. Constantin 
Frențlu 33:48,2 (3), 3. Constan
tin Diaconeseu (Dinamo Rîșnov) 
35:18,7 (4) ; juniori III (7,5 km, 
2 trageri) : 1. Sorin Ilie (CSȘ 
Bistrița-ASA) 24:40.2 (4), 2. Craiu 
Tocitu (CS Bușteni-ASA) 26:38,5 
(3), 3. George Mitrea (Dinamo 
Rîșnov) 27:03,2 (4) ; senioare:
1. Monica Jauca (CS Bistrița) 
32:09,5 (6), 2. Daniela Manea 
(CS Bușteni) 36:10,9 (4), 3. Eleo
nora Sînpetrean (CS Bușteni) 
38:29,5 (6).

LAROMET BUCUREȘTI — VO
INȚA GALATI 2579—2491 (4—2). 
Meci antrenant, cu realizări teh
nice deosebite, în care ambele. 
echipe și-au disputat întîietatea 
cu ardoare într-un deplin fair
play. Acomodîndu-se, firește, 
mal rapid cu particularitățile a- 
renei și cu două „deschizătoare 
de pîrtle". Marla Golopea — 414 
și Rodica Pădurețu — 470 în 
vervă de joc, gazdele au obținut 
o meritată victorie iar oaspetele 
au avut satisfacția de a fi rea
lizat un scor ridicat, de natură 
să le mărească șansele în lupta 
pentru un loc pe podiumul se
riei Sud, care dă dreptul la ca
lificarea în turneul final.

Așa cum se anticipa, jucătoa
rele consacrate au obținut rezul
tatele scontate, problemele întîl- 
niril constituindu-le junioarele, 
unele vizate pentru a fi titulari
zate în selecționata țării la a- 
propiatele C.M. de la Celje (Iu
goslavia). Cu excepția gălățen- 
cel Elena Pușcașu — 423, aflată 
în evidentă ascensiune de formăj 
celelalte tinere.
(L)

_____ ___ IU1I11U,
................ . Laura Andrei 
376. Luminița Zamfirescu 

(L) — 387 și Lica Manoîe (V) — 
394 au evoluat sub posibilitățile 
lor. ’ Existenta unor discrepanțe 
de exprimare pe parcursul pro
bei șl chiar pe al aceleiași man
șe (neatenție la „singuratice", 
căderi la „pline", imprecizie Ia 
bila de deschidere etc.) se da
torează unei insuficiente pregă
tiri tehnice sau lipsei de con
centrare în momentele dificile. 
Luminița Zamfirescu a comis și 
erori elementare, care l-au 
tras pentru aceeași greșeală un 
cartonaș galben la bila nr. 19 șl, 
apoi, pe cel de culoare roșie la 
aruncarea nr. 59, cînd l-a fost 
anulată lovitura pentru depăși
rea seîndurii de lansare.

Haritina Toma, din Constanța, 
a condus următoarele formații : 
Maria Golopea (L) — Angela Va
sile (V) 444—421. Rodica Pădu
rețu — Lica Manole 470—394, Lu-
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Beneficiind de prezența in zona apelor sulfu
roase mezotermale șl atermale de compoziție și 
concentrație variată, complexul balnear „Manga
lia" dispune de largi posibilități pentru folosirea 
acestora atlt în cure externe, cît și Interne. Ast
fel, afecțiunilor aparatului locomotor, care con
stituie principala grupă de afecțiuni tratate pe 
litoral, li se adaugă și afecțiunile celorlalte apa
rate șl sisteme.

Efectul terapeutic al apelor sulfuroase mezo
termale pollmlneralizate s-a dovedit eficient în 
curele interne efectuate în cadru! complexului 
balnear Mangalia, înregistrîndu-se rezultate po
zitive în tratarea cazurilor de gastrită cronică 
cu hlpoaciditate și hipopepsie. dischinezii bili
are, hepatocolecistită cronică litiază biliară, 
angiocollte, glomerulonefrită litiază urinară și 
infecții urinare cronice. Totodată s-au înregistrat 
succese în combaterea unor afecțiuni alergice.

Apele minerale folosite în cura externă sînt 
deosebit de utile în recuperarea maladiei artro- 
zlee șl sechelelor după afecțiuni și operații or-

I

Aț\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\ț\^^

topedlce. Instalațiile complexe existente în baze
le de tratament (hidroterapie, electroterapîe, 
pneumoterapie, săli de gimnastică medicală și 
masaje, bazine cu apă de mare încălzită) sînt 
puse în valoare prin rezultatele pozitive înre
gistrate în urma tratamentelor.

Fiind singurul loc din țară unde temperatura 
medie a iernii nu coboară sub 0'C. Mangalia 
oferă condiții ideale de efectuare a curelor bal
neare în orice sezon. Complexul Mangalia ofe
ră condiții deosebite și pentru pregătirea spor
tivilor, punînd la dispoziție o bogată bază spor
tivă cuprinzînd teren de fotbal, terenuri de te
nis, piscină acoperită (eu apă de marc încălzi
tă), o modernă pistă de bowling. Tariful utili
zat în perioada sezonului rece este de 98 lel/zi/ 

’ hotel categopersoană, incluzînd cazare în 
ria I, masa și tratamentul.

Se pot procura bilete la toate 
rism din țară sau direct de la 
din statlune (tel. 917/5.18.891.

agențiile de tu- 
agentia noastră

r ț
i j i v{
i
i 
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EXCURSII DE 1 MAI
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează, cu prilejul zilei de 

Mai, excursii pe litoralul Mării Negre, în stațiunile :
• Neptun — hotel „Terra"
• Mamaia — hotelurile „Bicaz" și „Șiret"
• Eforie Nord — hotel „Europa"
• Jupiter — hotel „Cozia"
Pentru cel ce solicită, se asigură bilete de transport 

C.F.R. dus-întors, la tren special, cu locuri rezervate.
De asemenea, cu același prilej, se organizează excursii:
• In Nordul Olteniei
• La Sibiu
• La Iași
înscrieri — la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. 

București.
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ima lor vic- 
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.at excelent, 
'fi 34 (5X3), 
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agy 10, Bul- 
Teodoroviciu 
cl 14 (2X3),
Simioană 7, 
cu 4, Con- 
1 : D. Roșea 
urgoi (Cluj- 
in ALBU,

I REVIRIMENTUL OȚELUEUI Șl PARTITURA CRAIOVEI
Meciul de la Galați, așteptat 
iU-cu mare emoție de ambele 

tabere, era un derby sui generis 
între două „echipe U.E.F.A.*, 
dar care se aflau și se află în 
subsolul clasamentului. Pentru 
gălățeni, acel minus patru „la 
adevăr", plus perspectiva Jocu
lui cu Steaua, pe teren propriu, 
făcea ca jocul cu Craiova să 
devină. într-un fel, o cheie a 
întregului campionat. Craiovenii, 
de asemenea, cu minus cinci — 
e adevărat, cu meciurile grele 
pe teren propriu „lichidate* — nu - - - -
rit

I
I
I
I
I

MT

36
35
34
34

I

13 1213:1429 25
13 1436:1655 25
3 1215:1226 25
14 1294:1500 24
14 1316:1587 24
17 1173:1589 21

I
I

lor înregîs- 
■a, departa- 
upclor va- 
2 nu mai 
în ultimele 
•turului, în 
se va da o 

consolida- 
tașe, ca și 
pericolului 
m că după 
i se vor 
; grupe va 

I

se aflau într-o stare de spl- 
mai bună, cu atît mai mult 

cu cit veneau după remiza 
S.C. Bacău. A rezultat un 
ceput de meci încrîncenat, 
care oaspeții au încercat „să 
chidă* mizînd evident și pe __
o—o de tip italian, ceea ce a îm
povărat mult ofensiva gălățeană, 
cu un Burcea mereu în contra
timp, pe un culoar destul de în
gust. între Antohi șl Profir.

Că a fost la mijloc o problemă 
de ordin psihic în toată această 
parte a meciului s-a văzut Ime
diat după frumosul gol al lui 
o. Popescu, un gol care a „des
chis* jocul gălățenilor ca o 
floare care „crește* pe micul e- 
cran cu viteze sporite. Ca prin 
minune, Burcea, pe care o parte 
a tribunei îl recomanda... tușei, 
a redevenit conducătorul de joc

» .
pe care îl cunoașteam, iar foar
te tînărul Tănase a depășit cu 
mult jocul lui Ralea, de nerecu
noscut, nervos și care s-a 
marcat doar prin faptul că 
meci avea să regleze niște 
turi cu ...Badea.

A fost o repriză în care 
Iul a demonstrat că este o 
pă matură. care își regăsește 
pașii, cu doi fundași centrali pe 
care și l-ar dori multe echipe 
și chiar unele loturi. Dar o e- 
chipă matură care are nevoie de 
un Burcea și un Marius Stan Ia 
nivelul ’87—’89.

i re- 
după 
con-

Oțe- 
echi-

cu 
în- 
în 

în- 
un

Ț n ceea ce o privește pe 
A Craiova, ea se află, pare-se, 

într-un impas de ordin psihic, 
echivalent cu scăderea încrederii 
în potențialul ei de tinerețe și 
talent. In afară de asta, echipa 
studenților lasă impresia unei 
table de șah de pe care nu au 
fost strînse piesele partidei abia 
încheiate. O formație care poate 
alinia „ll“le Boldici — Mănăilă, 
Zamfir, Săndoi, Ad. Popescu — 
Geolgău, Gh. Popescu, Badea — 
Stoica, C. Gheorghe ...Cîrțu, aș- 
tcptînd și refacerea lui Irimescu, 
poate fi considerată o echipă 
de prima treime a clasamentului. 
Este momentul ca Universitatea 
Craiova să strîngă rîndurile și 

să aibă în față o

durile și afecțiunea unora 
îndreptat spre divizionara 
lectromureș. Mai mult, 
dintre 
au trecut la formația de 
adică Botczan, -Varo. Jenei și Cr. 
Moldovan, oameni de bază. a 
căror lipsă se vede azi mal mult 
ca orieînd. Le-a revenit tinerilor 
Rotaru, Mathe, Matei, Szocs, 
Ciula. Maier sau Pintea misiu
nea să poarte mai departe tri
courile echipei, dar. cum am vă
zut și in acest ultim meci, în
cărcătura este peste puterile lor 
și echipa din Tg. Mureș a rămas 
doar cu cele șase puncte duoă 
20 de etape — stabilind prin a- 
ceasta un nedorit record, la 
care se mai adaugă și un gola
veraj tot atît de puțin obișnuit, 
12—55 — și se află la 9 puncte 
de formația de pe locul 17. Univ. 
Craiova. S-a omis însă un lucru: 
în Divizia A mai sînt atîtea e-

B E- 
patru 

:omponentii divizionari A 
..B“. la Ploiești

tape de disputat, că A.S.A. încă 
mai reprezintă in prima divizie 
orașul Tg. Mureș, că ea. in mod 
sportiv, trebuie să-și apere șan
sele și nicidecum să devină 
...ciuca înfrîngerilor. Or, slăbind 
și mai mult. A.S.A. a devenit 
o victimă sigură, pe care au cu- 
prins-o descurajarea. începlnd 
cu președintele asociației, cu an
trenorul formației și încheind cu 
ultimul jucător. Și cum tot du
minică. prin eșecul suferit pe 
teren propriu, șansele de promo
vare ale Electromureșului s-au 
diminuat considerabil, e de da
toria factorilor cu atribuții să-și 
îndrepte mai mult atenția spre 
A.S.A.. care este încă o echipă 
de Divizia A.

Constantin ALEXE

devină

ItREZERVOARELE"

A.S.A. ROMANIA
POLONIA,

IN CAMPIONATUL

EUROPEAN

— mai ales 
partitură.

loon CHIRILA

ALE LUI INTER
DE JUNIORI

I A.S.A. ESTE ÎNCĂ 0 ECHIPA DE DIVIZIA A!
I
I
I

A fost o vreme închisă dumi
nică la Tg. Mureș. Pe parcursul 
partidei A.S.A. — Flacăra Mo- 
reni a plouat mărunt. Dar nu 
acesta a fost motivul anonima
tului in care s-a disputat jocul. 
In tribunele frumosului stadion 
au fost, cu indulgență spus, doar

1
în întrecere 1

ICTORil DEPLASARE I

1500 de spectatori, din care ma
joritatea copii, elevi sau mili
tari și doar o mină de oameni, 
adevărații prieteni ai acestei for
mații cu mulți ani de prezență 
în primul eșalon și destule me
rite, dacă ne aducem bine amin
te că ca a participat și în Cupa 
U.E.F.A. ! !

Acum însă, A.S.A., cum am 
văzut și duminică, se zbate în
tr-un crunt anonimat, ceea ce 
afectează considerabil starea de 
spirit a tinerilor săi jucători. 
Considerînd că situația sa după 
terminarea turului era practic 
compromisă și că retrogradarea 
nu va mai putea fi evitată, gîn-

Duminică a fost ziua Sibiului. 
Invingînd pe F.C. Argeș cu 
echipa a obținut nu numai 
rul etapei, dar și-a bătut și 
priul record de eficacitate 
tr-un singur meci. Nu-i mai 
țin adevărat că acest succes de 
marcă a fost înregistrat pe sea
ma unei formații care-șl găsește 
greu cadența, un F.C. Argeș in
vadat de anonimi, pe fundalul 
căruia numele cunoscute (Stan- 
cu, Speriatu. Eduard, Ignat) nu 
mai pot ieși în evidență, apă
sate de uzură și apatie.

în aceste condiții. Inter și-a e- 
talat fața strălucitoare a meda
liei (mijlocași în vervă, un atac 
eficace, în ciuda absențelor lui 
C. Zamfir și Radu II), reușind 
să amîne „judecata* unei apă
rări care nu și-a putut ascunde 
carențele de tehnicitate și pla
sament. Dar ceea ce este cu a- 
devărat îmbucurător este exame
nul absolvit cu brio de masivul 
„vîrf* Văsîi, lăsat pentru prima 
dată 90 de minute pline în cîm- 
pul de joc, după derobarea, se 
pare, sentimentală, a lui Radu 
II. Văsîi, care s-ar putea să-și 
reia locul pe banca rezervelor o 
dată cu etapa viitoare (nimeni 
n-ar vrea să fie în pielea antre
norului Titi Ardeleanu, care 
n-are ce explicații să dea unui 
fotbalist cu trei goluri la activ,

4—0, 
sco- 
pro- 

în- 
pu-

întors la vechea condiție, de om 
în așteptare) n-a făcut de fapt 
decît să (re) confirme < 
lui de fost internațional 
niori ca și prestațiile de 
din turul campionatului 
cînd echipa dădea lupta 
promovare. ..Vîrfurile''__
care se achită de singura 
sarcină, marcarea de goluri, sînt 
„păsări rare* și de aceea „te
zaurizarea" unui fotbalist de 24 
de ani și jumătate, în plină pu
tere, ni se pare un lux neîngă
duit. Că „rezervoarele* Interului 
sînt mai bogate decît ne-am fi 
închipuit o demonstrează și lan
sarea extremei dreapta Năstase, 
un băiat decupat din for
mației de „speranțe*, care s-a 
debarasat imediat de tracul de
butului, reușind să facă o bună 
impresie în scurta lui apariție 
pe prima scenă.

calitatea 
l de ju- 

calitate 
trecut, 

a pentru 
autentice, 

lor

Ion CUPEN

• DE LA F. R. FOTBAL.
Toți arbitrii din lotul divizio
nar A sînt convocați joi 23 
martie (ora 12), la sediul fe
derației, pentru unele comu
nicări.

La Ploiești sc va disputa mii 
ne, de Ia ora 11, pe stadionul 
Petrolul, partida tur dintre se
lecționatele „mici" de junimi 
ale Romanici și Poloniei di» 
cadrul 
natului 
așadar, 
echipei 
Ola și 
de la care se așteaptă o com
portare meritorie, pe mâsuia 
talentului unor jucători ca 
Dicu, Zară, Stingă, Papa. Mol
dovan, Bătrinu, Ștefan, Molnar. 
Soare. Cu toții s au pregătit 
cu o rivnă deosebită pentru a 
cest nțeci, su și demonstrat m 
cîteva rînduri că au suficienj 
te resurse pentru a etala un 
fotbal rapid și eficace, așa cum 
dorim să ofere și mîine iuti 
torilor fotbalului din orașul )' 
derului seriei 1 a Diviziei B. 
Petrolul.

Lotul nostru își încheie pre
parativele 
Oaspeții 
peni, de 
drumul.
Ploiești

ȘÎ I 
preliminariilor Campio 
European B. A sosit, 
ora debutului oficial al 
pregătită de Gheorghe 
loan l'ălrașcu ; echipă

astăzi, la Snagov. 
au sosit ieri la Oto 
unde și-au continuat 
cu autocarul, spre

Elena Chi- 
a Lucan — 
123, Laura 
Brașoveanu 
— Carmen 
nA : 2579—

V (Tr. 
jAești — 

2465—2484 
calitate, e- 
meele bile. 
»ine asupra 
existent pe 
tele indivi- 
trării jucă- 
irela Oprea 
U (V) 403— 
inu — Ele- 
i, Florica 
nă 426—409, 
a Popescu 
Îscu-Andre- 
a 438—382, 
ariana Ma- 
oare — co- 
G. MUREȘ

2483—2494 
alizatoare : 
[ariana Ce- 
:sik — 424, 

de la în- 
asz — 444,
). Elisabeta

Albert — 
411. de la 

îoresp.). • 
OAȘOV — 

2336—2273
— ELEC- 

.EȘ 2369— 
TUCTORUL 
IMIȘOARA 
UNTA SA- 
- VOINȚA 
-1) • PE-

CARPATI 
1) • VO-

MUCAVA 
• DACIA 

UCUREȘTI

trecut C. 
Rădulcscu 
031 .+ C. 
dovedit a

- 875 + C. 
și N. Pleșa 
837 (O) s-a

ȘTI - O- 
5264—5201 
p.d. luat 

a primele 
»-au în-

Bănescu - 
— 930 (V) 
Marin — 

fi decisiv. Oaspeții au 
făcut, in continuare, _ “  . 
cursă de urmărire, mai ales prin 
S. Belivacă — 949 și C. Cristca

— 872, dar forma bună a junio
rilor gazdă N. Lupu — 913 și I. 
Ovidiu — 866 a spulberat defini
tiv speranțele inimoasei galerii 
a oaspeților. Și pentru că a ve
nit vorba de această galerie, să 
amintim că. pe alocuri, înfocatii 
suporteri din șoseaua Iancului 
au cam depășit limitele fair- 
play-ului. ..Campionul" nedorit 
al nesportivitătii a fost C. Ma
rin, jucătorul de la Olimpia, 
care s-a chinuit pentru modestul 
său rezultat (837), contribuind 
decisiv la înfrîngerea echipei 
sale. A arbitrat T. Onciulescu, 
din Capitală, (ion Pană — co- 
resp.). • EXPLORĂRI C-LUNG 
MOLDOVENESC — MINERUL 
VULCAN 5454—5328 (4—2). Par
tidă cu răsturnări de scor, oas
peții conducînd pînă la ultimele 
perechi cu 156 popice. Dar cu
plul V. Donos — 977 și G. Co- 
văsală — 993 („abonați", acasă, 
la rezultate mari 1 ?) au refăcut 
spectaculos în fața iul V. Pișcoi
— 822 și H. Ardac — 866. De la
Minerul cei mai buni au fost 
I. Ruggc — 956 șl I. Scorțea — 
901 (I. Paraschiv — coresp.) •
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — 
UNIO SATU MARE 5546—5187 
(6—0) • METALUL ROMAN — 
GLORIA BUCUREȘTI 5111—5255 I 
(2—4) • C.F.R. TG. MUREȘ —
CHIMICA TIRNĂVENI 5182—5104 
(5—1) • CONSTRUCTORUL GA
LATI — C.F.R. CONSTANTA 
5290—5130 (4—2) • CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ — OLIMPIA 
Reșița 514g—5110 (3—3) • rul
mentul BRAȘOV — CARPATI 
SINAIA 4926—4922 (3—3) • ME
TALUL HUNEDOARA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 5444—5280 (6-T>). 
Rezultatele au fost transtilse de 
corespondenții : I. Păuș, I. ycga< 
C. Gruia, T. Siriopol, O. Băl- 
teanu, I. Tănăsescu, D. Răduca- 
nu, A. Pialoga, D . Vatau, O. 
Berbccarti, O. Guțu șl I. Vlad.

o frumoasă

ȚIA DE
JRSULUI
N 15

U .fie) ; 11 
lei și 311 
ei ; cate- 
s 232 va- 

7.269 va- 
ategoria 3: 
riante 100% 
iante 25%

GERII
IN 15

nte 100% 
2:i

21 și 4 va- 
; categoria 
ategoria 4: 
goria 5 î 
?oria X î 
îgoria Z :

a 
va-

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

DIVIZIA C REZULTATELE PRIMEI ETAPE A
SERIA I

Aurora Tg. Frumos Minerul 
Gura Humorului 1—3 (0—1), Zim
brul Șiret — C.S.M. Bucecea 
2—1 (1—0), Steaua Minerul Vatra 
Dornei — Constructorul Iași 2—0 
(1—0), Metalul Roman — Metalul 
Botoșani 2— i <2—0). Metalul Ră
dăuți— Laminorul Roman 2—0 
(1—0), FORTUS Iași — Foresta 
Fălticeni 1—2 (0—0), Avîntul
Frasin — Cetatea Tg. Neamț 1—0 
(0—0), Carpati Gălăncști — ITA 
Celuloza Piatra Neamț 3—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVI-a : 1. MINE
RUL GURA HU51ORULUI 26 p 
(30—8), 2. Foresta Fălticeni 23 p 
(30—11), 3. Cetatea Tg. Neamț 19 
p (27—14)..., 4. Metalul Rădăuți 
19 p (26—16) pe ultimele locuri :
15. Avîntul Frasin 10 p (28—32),
16. ITA - --------- -
(11—33).

4.

Celuloza P. Neamț 5 p

SERIA A II-a
C.F.R. Galați — Unirea 
8—0 (3—0), Mecano Sport 
- MECON Mun.

2—1 (1—0)

Gloria

Galați — MECON Mun. ’Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—1 (1—0), Par
tizanul Bacău — Textila Buhușl 
•2—0 (2—0). Viitorul Vaslui —
Steaua Mecanica Huși 1—0 (0—0), 
Minerul Comănești — Mecanica 
Vaslui 1—0 (0—0), Petrolul Mol- 
riești — ș.N. Galați 1—1 (0—0), 
Victoria C.F.R. Tecuci — Știința 
NAVROM Galati 1—1 (1—1).
C.S.M. Borzești — Proletarul Ba
cău 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALATI 25 p (46—8), 2. 
Viitorul Vaslui 25 p (43—19), 3. 
MECON Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 
18 p (24—21), 4. Minerul Comă- 
nești 18 p (19—24)... pe ultimele 
locuri : 14. Mecano Sport Galati 
11 p (23—33). 15. Proletarul Ba
cău 11 p (17—30). 16. Victoria
Tecuci 11 p (24—38).

SERIA A III-a
Olimpia Rm. Sărat

Berea 
inta 
Buzău 
Brăila 
(1-0), 
trolul

___ _ . Petrolul 
4—0 (3—0) Autobuzul Vo- 
Odobești — Hidrotehnica

1—2 (1—1), C.S. Progresul 
— Foresta Gugeștl 1—0 
Victoria Țăndărel — Pe- 
Brăila Ianca 0—1 (0—0),

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Participanții LAZAR OCTA

VIAN din orașul Constanța și 
GONTEA MARIA din Bușteni — 
jud. Prahova, au cîștiga, fle
care, cite 4G.079 lei.
• astÂzi. Marți. 21 martie, 

este ultima zi pentru procura
rea biletelor la TRAGEREA O- 
BIȘNUITA PRONOEXPRES de 
mîine. miercuri. 22 martie a.c.
• Informăm pe participant) că, 

îneepînd de ieri, au fost puse 
în vinzare biletele de participare 
la atractiva TRAGERE MULTIPLA 
LOTO ce va avea loc duminică, 
26 martie, la care se atribuie 
importante cîștlguri. ■ constîrrd în 
autoturisme ..Dacia 1300. excur
sii peste hotare șl variate sume 
de bani. Consultați prospectul 
tragerii si jucati din timp nu
merele dv. favorite I
• Redăm mai joc programul 

concursului PRONOSPORT de 
duminică. 26 martie : 1. Poiana 
Cîmpina — Petrolul ; 2. i.C.I.m.

— Tractorul : 3. Avîntul Reghin
— Poli Timișoara ; 4. '
— Avellino ; 5. Bari —
S. Brescia — Barletta ; .. _.
senza — Monza ; 8. Empoll — 
Catanzaro ; 9. Genoa — Cremo- 
nese ; 10. Messina — Padova ; 11. 
Parma — Taranto ; 12. Piacenza
— Rcggina ; 13. Udinese — Sam- 
benedettese.
• tn atenția particlpanților. 

Deoarece etapa a XXVII-a a 
campionatului italian al Diviziei 
B, planificată initial pentru dumi
nică ?6 martie, se va disputa 
sîmbătă. 25 martie a.c.. închide^ 
rea vînzăril pentru concursul de 
duminică se va face vineri. 24 
martie a.c., colectarea buletine
lor urmînd să se facă suplimen
tar. simbătă, 25 martie.

Așadar, nu uitafi 1 Ultima zi 
de participare la concursul PRO
NOSPORT de duminică. 26 mar
tie, este vineri, 24 martie a.c.

5.
Ancona 
Licata ;7. Co-

s-a jucat la Fetești, Granitul Ba- 
badag — A.S.A. Buzău 3—1 (1—0), 
Laminorul Brăila — Progresul 
Isaccea 2—o (2—0), Arrubium Mă- 
cln — ș.N.-C.S.S. Tulcea 5—1 
(3—0) Chimia Buzău — Celuloza 
Adj ud 2—0 (0—0).

Pe prunele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 28 p (36—4), 2. C.S. 
Progresul Brăila 22 n (32—16), 3. 
Chimia Buzău 19 p (29—19)... pe 
ultimele locuri : 14. A.S.A. Bu
zău 12 p (20—29). 15. Granitul Ba- 
badag 12 p (17—30). 16. Lamino
rul Brăila 10 p (18—33).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — CONPREF 

Constanta 2—1 (1—1), Voința
I.C.S. Medgidia — Petrolul 
Băicoi 1—1 (1—0). Victoria Lehllu
— ISC1P Ulmeni 3—0 (1—0), Ș.N. 
Oltenița — Montana Sinaia 3—2 
(0—1), Portul Constanta — Olim
pia Slobozia 2—0 (0—0). Unirea 
Cîmpina — Victoria Floreștl 2—0 
(0—0). Unirea Urzicenl — Pro
gresul C.S.S. Medgidia 1—0 (0—0), 
Victoria Munteni Buzău — Vii
torul Chirnogi 0—3 — echipa Vic
toria fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 27 p (40—9), 2. Mon
tana Sinaia 22 p (43—17), 3. Por
tul Constanta 22 p (35—20)... pe 
ultimele locuri : 15. Viitorul
Chirnogi 11 p (20—48), 16. Victo
ria Munteni Buzău 2 p (9—59).

SERIA A V-a
Viscofil București — C.S.M. U- 

nirea Alexandria 0—1 (0—0). Pe
trolul Roata de Jos — Metalul 
București 3—0 (1—0), F.C.M. Vic
toria Giurgiu — ROVA Roșiori 
3—0 (1—0'. Danubiana București
— MECON București 3—1 (2—0), 
Petrolul Poieni — Automatica 
București 0—1 (0—0). C.F.R.-B.T.A. 
București — A.S.I.C. București 
1—0 (1—0), Autobuzul București
— A.S. Dunăreană Giurgiu 5—0 
(2—0). Chimia Tr. Măgurele — 
I.M.G. București 1—4 (0—3).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 26 p (36—10), 2. 
Autobuzul București 22 p (34—10), 
3. F.C.M. Giurgiu 22 p (26—7)... 
pe ultimele locuri : 15. Petrolul 
Roata de Jos 11 p (24—31), 
Petrolul Poieni 1 p (S—73).

SERIA A VI-a
Mecanica Fină București 

Tehnometal București 1—0 (1—0). 
TUPS Chltila — Progresul Ener
gia București 2—0 (2—0). Avicola 
Crevedia — Metalul Filipeștil de 
Pădure 3—0 (2—0). Electrica Fieni
— Electrica Titu 0—0, Forestierul 
Băbeni — Minerul Șotînga 1—0 
(1—0). Unirea Pitești — A.S.A. 
Chimia Brazi Ploiești 2—i (0—0), 
Muscelul Cîmpulung — Electro
nistul Curtea de Argeș 2—0 (1—0). 
Minerul Filipeștil de Pădure — 
Cimentul Fieni 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 27 P 
(28—7). 2. Chimia Brazi 19 o 
(26—14) 3. Muscelul Cîmpulung 
18 p (24—19). 4. Unirea 
18 p (24—24)... pe ultimele 
15. Forestierul Băbeni 12 
33). 16. Electrica Fieni 
(15—25).

SERIA A VlI-a
Petrolul Stoina — Constructo

rul T.C.I. Craiova 0—1 (0—1). Mi
nerul Mătăsarl — Dacia Cozla 
Călimăncstl 0—0, Viitorul CSS 
Drăgășani — Dierna Orșova o—0,

Progresul Corabia 
structorul 
6—0 (3—0), 
Craiova — 
2-1 (1—0). 
Drăgăneștl ___ _______  .
ni 2—0 (0—0). TOB Balș — Pro
gresul Băilești 2—0 (1—0), Re
colta Stoicănești — Metalurgis
tul Sadu 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TCI Craiova 22 p 
(33—9), 2. Sportul Muncitoresc 
Drăgăneștl Olt 21 p (36—24). 3. 
Dacia Călimăneștl 20 p (25—18)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Mătăsari 12 p (16—33). 16. Ter- 
moconstructorul Drobeta Tr. Se
verin

16.

Pitești 
locuri: 
P (18— 
11 P

RETURULUI
Termocon- 

Drobeta Tr. Severin 
Constructorul Șoimii 
Mecanizatorul Șlmlan 
Sportul Muncitoresc 

Olt — Petrolul Ticle-

10 p tl 7-41). 
SERIA A VUI-a

Sînmartinul Sîrbesc — Va- 
Arad 3—1 (0—1). Minerul 

— Petrolul Arad 4—0 
Automecanica Reșița —

A.s. 
gonul 
Anina 
(1-0) --------------------- ---------
u.M. Timișoara 2—1 (1—0), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — C.S.M. 
Lugoj 1—2 p—1). Motorul IMA 
Arad — Strungul Chișineu Criș 
3—1 (2—0). Minerul Oravlta — 
C.S.M. Caransebeș 1—2 (0—1),
Energia Auto Timișoara — Uni
rea Sinnlcolaul Mare 1—0 (0—0). 
Minerul Moldova Nouă — Uni
rea Tomnatic 3—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 26 p (55—25), 2.
C.S.M. Lugoj 22 p (39—17). 3. Mi
nerul Moldova Nouă 16 p (33—18). 
4. Minerul Anina 18 p (31—23)... 
pe ultimele locuri : 15. C.F.R. 
Caransebeș lo p (13—49). 16. Mi
nerul Ora Vita 8 p (20—38).

SERIA A IX-a
Mureșul Explorări Deva — 

Carpati Mîrșa 6—1 (3—0), Mine
rul Luneni — Metalurgistul Cu- 
glr 3—1 (0—0), C.S.U. Mecanica 
Sibiu — Aurul Brad 1—1 (1—0), 
Șoimii Lipova — C.F.R. Slmeria
2— 0 (2—0). Energia Săsciorl —
Minerul ștllnta Vulcan 1—0 (0—0). 
Retezatul Hațeg — Textila Clsnă- 
die 2—0 (2—0). Carpati Agnita — 
I.P.A. Sibiu 3—1 (2—0), Metalul
Alud — Automecanica Mediaș
3— 0 — Automecanica fiind sus
pendată.

Pe primele locuri: 1. MURE
ȘUL deva 27 p (37—7). 2. Me
talurgistul Cugir 23 p (26—14), 3. 
Aurul Brad |9 p (40—17)... pe 
ultimele locuri : 15. Textila Cis- 
nădle 12 p (31—39). 16. Autome
canica Mediaș 11 p (16—35).

SERIA A X-a
IMASA Sf. Gheorghe — Car

pati’Covasna 6—0 (3—0). Precizia 
Săcele — Viitorul Gheorghenl

2—0 (2—0). Carpați Brașov — E- 
lectro Sf. Gheorghe 0-*-l (0— i) 
Metalul Tg. Secuiesc — Minerul 
Bălan 2—0 (0—0). Rapid Miercu
rea Ciuc — Cimentul Hoghiz 9—1 
(3—0). Progresul Odorhei — Ni- 
tramonia Făgăraș 0 (0—0). Mi
nerul Baraolt — Metalul Sighi
șoara 3—0 (1—0). Relonul i Săvi- 
nești — Unirea Cristur 3—0 
(1-0).

Pe primele locuri : l. IMASA 
SF. GIIEORGIIE 26 p (37—3). 2 
Electro Sf. Gheorghe 22 p (19 —

Viitorul Gheorgheni 18 o 
... ___ Rapid M. Ciue 18 o
(27—17)... pe ultimele locuri : 15. 
Carpati Covasna 10 o (12—41). 16. 
Cimentul Hoghiz 7 p (15—571.

SERIA A Xl-a
Minerul Sărmășaa — C.U.G. 

Cluj-Napoca 3—1 (0—0). Industria 
Sirmei Cîmpia Turzii — Metalo-• 
tehnica Tg, Mureș >3—0 (1—0).
Otelul Reghin — Mureșul Luduș 
0—0 IZOMAT Șlmleul Silvaniei
— Laminorul Victoria Zalău 3—1 
(2—0) Sticla Ariesul Turda — 
Olimpia Gherla 2—1 (1-0). Chi
mia Năsăud — Mecanica Bistri
ța 1—1 (0—0). Laminorul Beciean
— Lacul Ursu Sovata 2—0 (l—0). 
Steaua C.F.R, Cluj-Napoca — 
Metalul Reghin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL SARMAȘAG 21 p <25—10), 
2. Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 20 p 
(31—15) 3. Mureșul Luduș 20 o
(20—10)... pe ultimele locuri : 15. 
Metalul Reghin 12 p <18- 25). 16. 
Laminorul Beciean 12 p (17—31).

SERIA A XII-a
Otelul Or. dr. Petru Groza —. 

Someșul Satu Mare 4—V (1—1). 
Minerul Borșa — Minerul Baia 
Sprle 1—0 (0—0). Minerul Șun-
culuș — Oașul Negrești 0—1 
(0—n Bradul Vișeu — Minerul 
Bălța 1—0 (0—0). Voința Oradea
— Victoria Cărei 4—0 (0—0). Glo
ria Beiuș — înfrățirea Oradea
2— 1 (0—1). Chimia Tășnad — Mi
nerul Turt 2—1 (1-0). C.I.L. Si- 
ghet — CUPROM Baia Mare
3— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 22 p (38—16),
2. Oașul Negrești 19 p (35—28).
3. Bradul Vișeu 18 p (17—22)...
pe ultimele locuri : 14. Minerul 
Turt 14 o (17—19). 15. Chimia
Tășnad 14 p (15—27). 16. Minerul 
Șuncuiuș 12 p (19—30).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

.11) 3.
(32—17), 4.

ANUNȚ
Clubul Sportiv al Armatei. „Steaua" anunță că la. meciul 

din cadrul campionatului național dintre Steaua și Dina
mo, programat miercuri 22 martie po stadionul ..Steaua", 
din bd. Ghencea, sînt valabile numai Icgitimațiile-abona- 
ment de culoare roșie și verde eliberate de C.N.E.F.S. 
(ambele modele însoțite de tichete cu sectorul, rîndul. și 
locul unde au acces), precum și legitimațiile și logitima- 
țille-abonament eliberate membrilor susținători de clubul 
„Steaua" în anul 1989 (cu locuri rezervate).

La acest meci sînt puse în vinzare biletele cu seriile 
A.01 si A.02.



SPORTUL^
CAMPIONATELE MONDIALE DE CROS MONDIALELE"

DE SCRIMĂ (tineret)• Sergent (Franța) și Ngugi (Kenia)
cîștigători ca și la C. M. 1987

Șl SEMNIFICAȚIILE II

încă un titlu de campion al 
lumii in contul kenyianului 

John Ngugi

în localitatea norvegiană Sta
vanger s-au desfășurat între
cerile Campionatului Mondial 
de cros. Proba masculină pen
tru seniori a fost cîștigată de 
atletul kenyan John Ngugi, 
care a parcurs 12 km în 39:42 
L-au urmat Tim Hutchings 
(Marea Britanie) cu 40:10 și 
Wilfred Kirochi (Kenya) 40:21. 
Pe echipe, pe primele locuri 
s-au situat Kenya, urmată de 
Marea Britanie și Etiopia.

In proba 
tă pe 6 km 
concurentei 
Sergent cu
Nadejda Stepanova 
— 22:34 și Tynn Williams (Ca
nada) — 22:41. Pe echipe : 1. 
U.R.S.S. ; 2. Franța ; 3. S.U.A.

La juniori (8 km): 1. Addis 
Abcbo (Etiopia) 25:27 ;

pycgo Koriria (Kenya) 25:31 ;
3. Steven Nyambu (Kenya) 
25:33. La junioare (4 km) : 1.
Mălin Ewerlof (Suedia) 15:23 ;
2. Olga Nazarkina (U.R.S.S.) 
15:30 ; 3. Esther Saina (Kenya) 
15:41.

Ediția 1989 a Campionatelor 
Mondiale de scrimă pentru ti
neret (sportivi sub 20 ani) se 
va desfășura între 23 și 27 
martie, la Atena. între parti- 
cipanți se vor afla și repre
zentanți ai țării noastre: Mioa
ra David, Laura Badea și_ Ioa
na Ionescu la floretă _ 
Varzaru. Daniel Grigore și 
tălin Frasin la sabie.

Dorin 
Ia

feminină, disputa- 
victoria a revenit 
franceze Ar.cttc 

22:27, urmată de 
(U.R.S.S.)

ALBATROSUL RĂNIT
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spunem o noutate afirmînd că un mare învingător este 
care depășește toate obstacolele — parteneri de tntre- 
dificultățile probei propriu-zise, împrejurările potrivnice

aceto
cere, . . _ . ... .
ji, mai cu seama, propriile limite. Și nu e cazul să mai amin
tim de nenumăratele, uriașele cazne ale pregătirii, atunci cînd. 
In nesfirșite ore de antrenament, se pun temeliile viitoarelor 
victorii. Recent însă, alergătorul pe schiuri Gunde Svan a 
arătat, superbă probă de forță morală, că victoria mai are șl 
alte fețe, nu mai puțin lăudabile, în ciuda faptului că podiumul 
recentei curse de la Oslo, din Cupa Mondială, a rămas de
parte, foarte departe, de campionul suedez.

N-a fost un concurs ușor, cum nu poate fi niciodată o aler
gare pe schiuri de-a lungul a 50 de kilometri, unii specialiști 
înclinind chiar să-i confere o dificultate sporită față de cea 
a unui maraton, parcurs pe teren plat, tn cea mai naturală 
formă de mișcare a omului. Faptul are, oricum, mai putină 
importanță, cert e că după numai 2 km, suedezul zburător 
s-a răsturnat lovindu-se grav la un braț, cu plagă deschisă și 
entorsă a aductorilor, provocate de un stîlp din gardul pro
tector al traseului. Anestezice, bandaje, mina imobilizată pe 
piept, în feșe. Unica perspectivă — abandonul. Zecile de mii 
de spectatori, înșirați de-a lungul uriașului traseu și-au trans
mis, din gură în gură, trista veste de a nu-l mai putea ve
dea pe Svan treclnd prin fața lor.

Gunde Svan, el, campionul olimpic, campionul mondial, mul
tiplu învingător al Cupei Mondiale a vrut însă altfel. Și-a con
tinuat cursa, de-acum infernală, împotriva durerilor. împotriva 
logicii, cu puteri subțiate, cu un singur băț in ajutor. Numele 
său nu trebuia însă niciodată asociat unui abandon. Pe listele 
cu rezultate nu scria niciodată motivul renunțării. 43 de kilo- 
metri. Nimeni n-a mal plecat, după ce fruntașii s-au pierdut 
in zările albe. Toți au rămas pe loc pentru a fi alături ,de al- 
batro.M rănit. Să-l împingă din urmă cu o încurajare. A ajuns 
în cele din urmă la limanul liniei de sosire. La o jumătate 
de oră de învingător, Torsten Mogren. Pe ultimul loc.

tn comunicatul medical stă specificat că Gunde Svanya tre
bui sa stea în repaus o lună de zile. Atunci abia, toată lumea 
a înțeles ceea ce acest performer uluitor în orgoliul său de 
campion a știut din capul locului : că cea mai inutilă cursă 
din viața sa trebuie să se transforme în, poate, cea mai fru
moasă izblndă. _ .Radu T1MOFTE
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PE GHEAȚA Șl PE ZĂPADĂ
BIATLON

La Steinkjer (Norvegia) s-a 
disputat un nou concurs contînd 
pentru ..Cupa Mondială" proba 
masculină de 10 km fiind cîști- 
gată de vest-germanul Fritz Fis
cher 28:41,1 (o tură penalizare), 
urmat de sovieticul Scrghel Șce- 
pikov 29:13,0 (3) șl de francezul 
Thierry Gerbier 29:32,0.

In proba feminină de 7,5 km, 
victoria a revenit sportivei nor
vegiene Anne Elvebakk 26:38.0. 
locurile următoare fiind ocupate 
de Svetlana Davidova 
27:15,1 și Synnove 
(Norvegia) 27:37.4.

son (Suedia) 28:27,2 și Karri 
Hietamaeki (Finlanda) 28:36,'3.

în cadrul campionatelor s-a 
disputat și concursul de sărituri 
de la trambulină, cîștigat de 
norvegianul Kent Johansen — 
223.8 (sărituri de 84 m și 83 m), 
secundat de Andreas Raus- 
chwei (Austria) 208,5 p și Staf- 
fan Tallberg (Suedia) 208

SĂRITURI
t>.

SCHI

(U.R.S.S.)
Thoresen

km (stil

desfă-
Hara- 

revenit

Proba feminină 
clasic din cadrul 
Mondiale de fond . 
de la Hamar (Norvegia) s-a în
cheiat cu victoria sportivei ita
liene Stefania Belmondo, cu 
timpul de 16:21,8. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Kicki Eskils- 
son (Suedia) 16:28,2 și Olga Da
nilova (U.R.S.S.) 16:37,5.

La 10 km masculin (stil cla
sic), medalia de aur a revenit so
vieticului Vladimir lusupov 
28:00.4. urmat de Nikklas Johns-

de 5
Campionatelor 
pentru juniori

Concursul internațional 
șurat pe trambulina de la 
chov (Cehoslovacia) a 
sportivului norvegian Ole-Gunnar 
Fidjestoel, cu un total de 356,10 
p (sărituri de 178 m șl 159 m). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat americanul Mike Holland 
335,21 p și suedezul Jan Bokloev 
353,70 p.

HOCHEI
In mai multe orașe din Aus

tria se desfășoară C.M. pentru 
juniori (grupa B). La Klagen
furt. echipa Franței a dispus de 
cea a Austriei cu 4—3 (1—2, 1—0, 
2—1). După primele meciuri cla
samentul se prezintă astfel : 
Franța 4 p (2 j). Austria 2 p (2 
j), Iugoslavia și Olanda 0 p (am
bele cu cîte un joc).

Așa cum a început, sub sem
nul surprizelor, cum a continuat, 
mal totul părînd posibil, așa s-a 
și încheiat Turneul celor cinci 
națiuni de anul acesta. Sigur, 
izbînda finală a unei vicecam- 
pioane a lumii poate fi socotită 
firească, ca șl victoria sa pe 
propriul teren cu Scoția, pro
porțiile acesteia, 19—3, fiind însă 
mai puțin lesne de anticipat, de 
vreme ce adversara rugbyștilor 
francezi din ultima etapă nu 
știuse pînă atunci, în ediția '89, 
ce-i înfringerea și avea cel mal 
bun punctaveraj.

Dar dacă a existat cu adevă
rat o lovitură de teatru în Tur
neul abia încheiat, ea nu poate 
fl decît întîmplarea de sîmbătă 
de pe Arms Park. Fiindcă la 
Cardiff au intrat pe celebrul
gazon o echipă cu aura In
vincibilității, englezii jubilînd
încă după un sec 11—0 cu 
Franța, și o alta care a tot acu
zat șocul Insuccesului de la 10 
decembrie (memorabilul, pentru 
noi și nu numai, 15—9 izbutit de 
rugbyștli români), plus pe ace
la al pierderii marelui mijlocaș 
J. Davies, trecut la „Jocui în 
13". In rol de outsider după trei 
înfrîngeri, cu o forță de atac 
exprimată în doar 32 de puncte 
reușite per total, XV-lea galez 
seamăna cu un „ușor" nevoit să 
înfrunte un boxer de categorie 
grea... După o repriză, oaspeții 
conduceau cu 9—6 și Anglia era... 
cîștigătoarea Turneului, cit se 
poate de normal, nu-i așa ? vor 
fi spus specialiștii. Dar tresă
rirea de orgoliu a cîștigătoarei 
de anul trecut, nimeni alta, în 
fond, decît echipa ,,de bronz" a 
primei Cupe Mondiale, a venit 
totuși, chiar pe linia de sosire. 
Țara Galilor impunindu-se cu 
12—9.

O victorie care a influențat ie
rarhia finală a celei mai vechi 
întreceri din lumea rugbyului : 
Franța e laureată, cu 6 puncte, 
urmată de- Anglia și Scoția cu 
cîte 5, apoi de Țara Galilor și 
Irlanda cu cite 2 (unicul crite
riu de departajare fiind numărul 
de puncte acumulate). Un suc
ces ce demonstrează, totodată, 
că învinsa tricolorilor de acum 
ceva mai bine de trei luni ră- 
mîne o forță în sportul cu ba
lonul oval.

Geo RAEȚCHI
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54 p.

1.

Saint Germain, 
de Marsilia 56 și

Dinamo 
Moscova 
— Rotor

Tbi- 
1—1, 
Vol-
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CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII DIN NOU PE APA
(Urmare din pag. I)

apă, ori de cer. Antrenorii 
Manoilă Milicin (principal), Ivan 
Palzaichin, Filip Serghei (la 
grupa de canoe), Nicușor E.șanu 
(caiac) și Alexandru Skurka 
(calac„ fete) urmăresc și ei 
spectacolul, dar pe micul e- 
cran al cronometrelor. în fapt, 
una din miile de repetiții în 
vederea marii premieri din 
vară, de la C.M., fără roluri 
principale dinainte stabilite.

Prima apariție în public va 
fi la mijloc de aprilie, cînd pe 
Lacul Bascov de lingă Pitești 
urmează să se desfășoare Cam
pionatul Național de fond. Vom 
vedea, așadar, evoluînd perfor
merii din lot: la caiac — An
gelin Veiea, Daniel Stoian 
(campioni mondiali la Mont
real), Ionel Constantin și Ionel 
Lețcae. Nicolae Feodosei (cam
pioni mondiali la Tampere), A- 
iexandru Popa, Boris Petro, 
Paul Voicu etc., la canoe: Va- 

sile Condrat, Grigore Obrcja, 
Gheorghe Andriev, Vasile Za- 
liar ; caiac-fete : Luminița Her- 
țea, Sanda Niculae, Mihaela 
Nedejde, Marina Bituleanu ș.a. 
Vom urmări, însă, cu interes 
șl echipajele care se pregătesc 
în cadrul cluburilor și asocia
țiilor sportive, at'ornat invita
te în lotul reprezentativ al ță
rii în clipa cînd au trecut pri
mele linia de sosire.

E primăvară, „flotila" ș!-a 
înălțat frumosul ei pavoaz cu 
însemnele speranței, iar acum

navighează avînd „vînt ajută
tor" stîrnit de mari ambiții 
ridiqate de pe toate pontoanele. 
La Tulcea, „bătrînul" Igor Li- 
pălit spune că noaptea trecută 
a auzit deasupra Deltei țipăt 
de cocor, semnal de start în 
noul sezon pentru caiaciștii și 
canoiștii din împărăția ghiolu
rilor. Pe Lacul Herăstrău, prof 
Mihai Doară spunea că n-a 
„auzit" nimic în ultima sâptă- 
mînă, semn că secția nautică 
a C.N.U. Construcții va rămî- 
ne șl în continuare pe acest 
luciu de apă. Antrenorul loan 
Șîpoș, care răspunde de pre
gătirea juniorilor pentru „mon
dialele" din vară, mărturisește 
că a apucat, totuși, să asculte 
ceva seara : lecțiile tinerilor ce 
învață pentru „bac“ (Viorica 
Iordache, Mihai Apostol și alți 
elevi juniori, acum tn clasa 
a Xîî-a). Voci de primăvară 
peste întinderile de ape.

PE SCURT • PE
CICI ISM • In cadrul unui 

concurs pe velodrom acoperit 
desfășurat tn orașul australian 
Launceston, sportivul australian 
Martin Vinnlcombe a stabilit un 
nou record mondial în cursa de 
1 000 cu start de pe loc, fiind 
cronometrat In 1:02,84. Preceden
tul record era de 1 :02,95 șl apar
ținea, de 9 ani, lui Lothar Thoms 
(R.D. Germană).

GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică modernă de

CAMPIONATE : Schimbare de lider in Franța ft Bayern Munchen
- 5 puncte avans • P.S.V. Eindhoven surclasată pe teren propriu! 

• Sredeț - o nouă victorie 0 Luptă strinsă in Polonia
30). Metz — 

Caen — Saint 
Monaco — so-
— Nisa 2—0, 
Racing Paris 

____ Laval 2—1, Au- 
Toulouse 0—0, Cannes

FRANȚA (et. 
Strasbourg 1—1, 
Etienne 2—3, A.S. 
chaux 0—0, Lens 
Nantes — Matra 
1—0. Bordeaux — 
xerre 
— Olympique Marsilia 3—1, 
Montpellier — Paris Saint Ger
main 2—3. Pe primul loc în cla
sament a trecut din nou Pari3 

cu 57 p, urmată 
Auxerre

U.R.S.S. (et. 2). 
lisi — Lokomotiv 
Cernomoreț Odesa 
gograd 2—0, Șahtior Donețk — 
Jalghiris Vilnius 0—2. Pamir Du- 
șanbe — Torpedo Moscova 0—2, 
Dinamo Moscova — Metalist 
Harkov 0—3, Spartak Moscova — 
Dinamo Minsk 3—2; Ararat Ere
van — Dinamo Kiev 0—3. In cla
sament conduce Spartak Moscova 
cu 4 p, urmată de Dinamo Kiev, 
Cernomoreț și Torpedo cu cite 
3 p.

R.D. GERMANA (et. 16). Lidera 
clasamentului. Dynamo Dresda, 
a suferit a doua înfrîngere in 
actuala ediție, fiind întrecută cu 
scorul de 2—1 în meciul dispu
tat in deplasare în compania 
formației F.C. Karl-Marx-Stâdt. 
Alte rezultate : F.C. Magdeburg
— Stahl Brandenburg 5—0, S.C. 
Rot Weiss Erfurt — Sachsenring 
Zwickau 2—1, F.C. Union Berlin
— Dynamo Berlin 2—2, Wismut 
Aue — Lokomotive Leipzig 1—5, 
Chemle Halle — Energie Cottbus 
0—1, Hansa Rostock — Carl Zeiss 
Jena 3—0. în clasament continuă 
să conducă Dynamo Dresda, cu 
28 p, urmată de Dynamo Berlin 
21 p șl Hansa Rostock 21 p.

R.F. GERMANIA (et. 22). S.V. 
Hamburg — Stuttgarter Kickers 
3—0, S.C. Karlsruhe — F.C. Koln 
0—0, F.C. Kaiserslautern — Ba
yern Mtinchen 1—1, Bayer Lever
kusen — Hannover 96 3—1, Bo
russia Monchengladbach — Bo-

SCURT • PE SCURT
la Praga s-a Încheiat cu vic
toria sportivei sovietice Alek
sandra Timoșenko, cu 38,55 p, 
urmată de compatrioata sa La
risa Medvedeva 38,10 p și de 
Iulia Baișeva (Bulgaria) 38,00 p.

SCRIMA • In finala concur
sului de sabie de la New York, 
contînd pentru „Cupa Mondială", 
scrimerul francez Pierre Gulhot 
l-a întrecut cu 10—8 pe Serghe! 
Mindlrgasov (U.R.S.S.).

russia Dortmund 1—1, V.f.L. Bo
chum — F.C. NUrnbețg 1—0, 
Eintracht Frankfurt pe Main — 
Bayer Uerdingen 0—2, Werder 
Bremen — Waldhof Mannheim 
2—1 ; V.f.B. Stuttgart — F.C. St. 
Pauli 2—1. In clasament se men
ține lideră Bayern Miinchen, cu 
34 p, urmată de F.C. Koln și 
șf Werder Bremen cu cite 29 p.

AUSTRIA. Turneul final a pro
gramat etapa a doua, soldată cu 
rezultatele : Wiener Sportclub — 
GAK 2—1, Admira Wacker — 
Vienna o—2, F.c.S. Tirol — Aus
tria Viena 2—0, Rapid Viena — 
St. Polten 4—0. Clasament : 
F.C.S. Tirol 21 p : 2. Admira 17 
p. 3—4. Austria Viena și Rapid 
Viena 16 p fiecare.

OLANDA (et. 25). Cel mai im
portant meci s-a desfășurat In
tre echipele P.S.V. Eindhoven șl 
Ajax Amsterdam și s-a încheiat 
cu o mare surpriză I Ajax a în
vins la Eindhoven cu 4—1, echi
pa P.S.V. fiind întrecută pentru 
prima oară pe teren propriu din 
1983. Pentru învingători au 
scris Winter (2), Petterson 
Verkuyl. iar pentru P.S.V. 
lhaus.

in
și 

Gil- '

și-aGRECIA (et. 24). A.E.K. 
mărit avansul în clasament, 
după ce a învins pe Diagoras in 
deplasare cu 2—0. iar Olympia- 
kos a terminat Ia egalitate, pe 
teren propriu (2—2) cu Ethnikos. 
Alte rezultate : P.A.O.K. — Aris 
1—1, Panionlos — Panathinaikos 
0—2. Levadia — Iraklis 3—2, 
Doxa — Apollon 1—0, Kalamarla 
— O.F.I. Creta 0—3, Voios — 
Larissa 2—2. Pe primele locuri : 
A.E.K. 36 p Olympiakos 33 p, 
Panathinaikos și Iraklis cu cîte 
29 p.

BULGARIA (et. 19). Lidera cla
samentului, Sredeț. a învins pe 
teren propriu pe Etăr, doar cu
1— 0. A doua clasată. Vitoșa, a 
fost Întrecută In deplasare, la 
Plovdiv, de către Trakia cu
2— 4. Alte rezultate : Slavia So
fia — Minior 0—2, Pirin Blagoev- 
grad — Cernomore 2—0, Gorna 
Oreahovița — Lokomotiv Plov
div 2—0, Vrața — Lokomotiv So
fia 0—1, Spartak Varna — Du- 
nav Ruse 1—0. Sliven — Beroe
3— 0, In fruntea clasamentului : 
Sredeț 32 p (18 
(19 J) șl Trakia

1). Vitoșa 24 p 
23 p (19 j).

17). Stal MielecPOLONIA (et. . .. ___
— Jagelonla 2—0, Pogon Szczecin
— L.K.S. Lodz 1—2, Ruch Chor- 
zow — G.K.S, Katowice 1—1, 
Widzew Lodz — Szombierkl By
tom 2—0, Gornlk Zabrze — Wal- 
brzych 1—0, Olympia Poznan — 
Slask Wroclaw 1—1, Jastrzebie —

G.K.S.

Roland Grahammer, 
„motoarele" lui Bayern 

chen

unul din
Mun-

Legia Varșovia 1—1. Wisla Cra-
covia — Lech Poznan 0—0. Con-
duce Gornik Zabrze cu 29 p , ur-
mată de L.K.S. Katowice 28 P si
Ruch Chorzow 27 p.

IN ANGLIA ȘI SCOTIA s-au
desfășurat sferturile de finală 
ale Cupei. Cupa Angliei : Liver
pool — Brentford 4—0, Manchester 
United — Nottingham 0—1, West 
Ham — Norwich o—0 (se va re- 
juca), Everton — Wimbledon 
1—0. In Scoția : Celtic — Hearts 
of Midlothian 2—1. Hibernian — 
Alloa 1—0. Jocurile Glasgow Ran
gers — Dundee United si Mor
ton — St. Johnstone au fost a- 
mlnate.

• LA TEL AVIV, în meci 
pentru preliminariile Campiona
tului Mondial selecționatele Is
raelului șl Australiei au termi
nat la egalitate 
Golurile au 
Ohana (mln. 
la 11 m), 
(mln. 72).

1—1 (0—0). 
fost marcate de 
66, din lovitură de 
respectiv Yankos

MIERCURI, 22 martie, repre
zentativa U.R.S.S. va susține 
un meci amical în Olanda, ur- 
mtnd să întîlnească formația 
P.S.V. Eindhoven, în cadrul pre
gătirilor pentru preliminariile 
Campionatului Mondial.


