
lit întreaga țara

OOIATt CU „CUPA 16 FEBRUARIE
intimpinată in întreaga 

de muncă, prilejuiește organizarea unor
Apropierea „ZILEI CEFERIȘTILOR", 

țară cu bogate fapte 
numeroase și atractive competiții sportive de masă și de perfor
manță. Mii de tineri din intreprinderi și școli, de la sate se 
întrec, in aceste zile primăvăratiee, pe stadioane și în săli, in 
concursuri și manifestări sportite omagiale care întregesc, semni
ficativ, calendarul competition»! al acestui sezon. Iată citeva rela
tări de la corespondenții noștri :
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ATLETISMUL ȘI-A GĂSIT MATCA, ARE
SPRIJINITORI Șl CONJUNCTURA FA VORABILA
• la C.S.M. Craiova, „reședința" recordului mondial
„indoor", este nevoie și de consolidarea bazei de masa

La reușitul
Ielelor

cros de pe stadionul Tineretului, o „repriză" a 
Foto : N. DRAGOȘ

LA POPICE
ia echipe h iNTRUTRE

Aflata la a 29-a ediție, „Cu
pa 16 Februarie" la popice, or
ganizată de Consiliul județean 
al sindicatelor Mureș, in cola
borare cu A.S. C.F.R. Tg. Mu
reș, a reunit 18 echipe din 
București, Brașov, Cluj-Napoca, 
Constanța, Dej, Sibiu, Turda, 
Tg. Mureș, din alte orașe ale 
țării. întrecerea, care s-a des
fășurat timp de patru zile, a 
desemnat următorii învingători: 
feminin, echipe : C.F.R. Con
stanța (2 224 p.d.), individual — 
Rodica Raiciu (C.F.R ~ 
ța) 408 p.d., perechi 
ten Ablachin — Rodica Raiciu 
(C.F.R. Constanța) 779 
masculin, echipe : C.F.R. II Tg. 
Mureș 2 424 p.d. ; individual — 
Vasile Purice (Feroviarul Bra
sov) 439 p.d. : perechi — V. 
Pol — Z. Fazekaș (C.F.R. II 
Tg. Mureș) 843 p.d. (C. Albu).

de lupte greco-romane dotate 
cu ..Cupa 16 Februarie". Com- 
netiția — ajunsă la a 19-a edi
ție — a reunit pe cele trei sal
tele de concurs 348 de sportivi 
(tineri intre 18 și 23 de ani) 
din 51 de secții de lupte ale 
celor 37 de localități reprezen
tate. Acestui adevărat record 
de participare se cuvine sâ-i 
adăugăm calitatea și spectacu
lozitatea disputelor, la a căror

(Continuare in pag. 2-3)
r

Am fi nedrepți sâ socotim 
că alte discipline sportive, în 
afara fotbalului și atletismului, 
nu-i interesează pe craiovenl. 
Dar inima lor bate mai puter
nic cînd iți vorbesc de Bălăci, 
Cămătaru și ceilalți, sau des
pre Anișoara Cușmir. S-a in- 
timplat să ne aflăm la Craiova 
iu dimineața zilei de 5 fe
bruarie, adică atunci cînd — 
vreo citeva ore mai tirziu — 
la București urmau să inceapă 
campionatele „indoor" de atle
tism, cu cele două vedete mon
diale ale săriturii in lungime 
la start, Vali Ionescu și Ani
șoara Cușmir. Se simțea in 
atmosfera craioveană acea neli
niște, acea presimțire a marii 
performanțe, dar mai ales acea 
siguranță transmisă de Anișoa
ra prin intermediul unității de

performanță unde este legiti
mată — clubul sportiv munici
pal — 
ispravă. 
Cușmir 
recordul 
lumii la 
mutindu-și sediul 
sau, spus mai pe 
din Bănie — la Craiova.

De aceea ne-a și fost mult 
mai lesne să aflăm totul, sau 
aproape totul, despre atletis
mul craiovean, mai ales că 
pentru această disciplină Cra
iova și-a descoperit o adevă
rată vocație. In urma rezulta
telor obținute anul trecut — cele 
mai bune de cînd există clubul 
(medalie de argint la C.E. și 
un loc 7, un record mondial, 
un „aur“ și un „argint" la 
campionatele balcanice), secția

că va face o mare 
Se știe, Anișoara 
s-a ținut de cuvînt, 
mondial 
săritura

de sală al 
în lungime 
în România 
placul celor

de atletism a fost trecută ta 
categoria celor de nivel olimr- 
pic. Pentru „campania Lo» 
Angeles” C.S.M. Craiova are 
de pe acum incluse în lotul 
României pe Anișoara Cușmir, 
Mihaela Logbin, Mariana Io- 
ncscu-Lengyel și Niculina La- 
zarciuc. în jurul acestor mari

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2—3)

7 LUPTĂTORI
ROMANI

LA TURNEUL
DIN SUEDIA

La sfîrșitul săptăminii, 
i Vasteras (Suedia), se

ÎN CONCUR»

Constan-
- Chiul-

p.d. ;

348 DE LUPTĂTORII
BRAȘOV (prin telefon). Sim- 

bătă și duminică, în sala Spor
turilor din localitate, s-au des
fășurat tradiționalele întreceri

întors aseară de la Limassol

MIRCEA LUCESCU
DECLARĂ

,,lcest 1-1 ne convine
și... nu ne convine"
Citiți in pag. a 3-a ob
servațiile directorului teh
nic al F.R.F. asupra me

ciului Cipru — Italia

La finalele de judo ale echipelor de tineret și juniori

MULTE PROMISIUNI PENTRU VIITORUL APROPIAT
Noua sală de atletism din 

' Iași — o construcție modernă, 
108 m lungime si 18 m lățime 
— a găzduit, la sfîrșitul săp
tăminii trecute, prima compe
tiție sportivă, nu însă una atle
tică. ci finalele campionatelor 
republicane de judo pe echipe, 
tineret (17—19 ani) și juniori 
(14—16 ani). întrecerile — sin- 
tem îndreptățiți sâ subliniem 
chiar de la inceput — au fost 
deosebit de frumoase, pasio
nante si de un ridicat nivel 
tehnic. La capătul lor. au cu
cerit tricourile de campioane 
ale tării pe 1983 cele _mai_ me
rituoase 
I.E.F.S.
Nicolae 
laru. și 
și C.S.Ș. Oradea (antrenor Flo
rian Velici). la juniori.

Echipa bucureșteană — învin
gătoare in toate partidele tur
neului final — a rulat un lot 
de tineri talentati și bine pre
gătiți : Ovidiu Moscovici (cat. 
superușoară). Dan Sima si Flo
rin Baciu (semiușoară). Geor
ge Ciuvăț (ușoară). Marian AI- 
bișoru (semimijlocie). Radu 
Tănăsescu (mijlocie). Sorin 
Lungu și Iulian Crăciun (se
migrea) si Eugen Vieru (grea). 
Dintre ei au ciștigat pe linie 
Ciuvăț. Tănăsescu. Lungu si 
Crăciun. Iată si rezultatele ob
ținute de formația campioană 
în ordinea meciurilor sustinu-

formații : C.S.Ș. 1- 
București (antrenori : 
Marinescu. Radu Abă- 
Ioan Petrof) la tineret Sportivii fi antrenorii echipei C.S.Ș. 1-I.E.F.S. București, cam

pioană de tineret la judo pe 1983
Foto : Virgil ANGHELOIU-Ploiești

te : 4—3 cu C.S.Ș. municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. 7—0 cu 
C.S.Ș. Slatina. 6—1 cu Rapid 
Oradea. 5—I cu Centrul jude
țean Arad si 6—1 
nirea Iași.

Campioanei de 
cuvin îndreptățite 
tit pentru maniera sigură 
care a evoluat cit si pentru 
faptul că și-a păstrat titlul 
cucerit anul trecut. După ce a

cu C.S.Ș.

juniori i 
felicitări

U-

se 
a- 
in

Costin CHIRIAC

(C'.ntmuart f” P20 Î-J)

INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI, 
ULTIMUL MARE CONCURS EUROPEAN ÎNAINTEA MONDIALELOR
»»

Discuție cu GHEORGHE ENACHE
secretarul federației de specialitate

Pe agenda competiționalâ 
internațională a tenisului de 
masă, un loc important îl o- 
cupă concursurile în urma că
rora se acumulează puncte 
pentru clasamentele mondiale, 
cele care dau, în final, drep
tul de a participa la „Cupa 
mondială". în acest circuit se 
află înscrise și Campionatele 
internaționale ale României, 
programate sâ albă loc între 
12 șl 15 martie, la Palatul spor
turilor si culturii din Capitală. 
Amănunte despre . ..
ce se efectuează am solicitat

Emanuel FANTANEANU

pregătirile

(Continuare in pag. a 4-a)
Maria Alboiu, numărul 2 în echipa națională feminină 

’•’oto : Dragoș NEAGU

la
va desfășura tradiționa
lul “
la 
competiție la care 
anunțat participarea nu
meroși medaliați ai cam
pionatelor mondiale și.eu
ropene. La întreceri vor 
participa și 7 luptători 
din țara noastră, care au 
plecat ieri la Vasteras. 
Au făcut deplasarea : Mi- 

, hai Cișmaș (cat. 52 Kg),
Constantin Uță (cat.
Kg), 
(cat. 
(cat. 
(cat. 
drei
man
100 Kg).

Competiție de 
turneul de la 
va reuni numeroși spor
tivi de mare reputație 
in arena internațională 
din multe țări, anunțîn- 
du-se astfel întreceri a- 
tractive la toate catego
riile.

turneu „Mălarcupen" 
lupte greco-romane,

‘........... și-au

Ștefan 
68- Kg), 
82 Kg), 
90 Kg), 
(cat. 100
Codrcanu

62
Negrișan 

Ion Draica 
Ilie Matei 

Vasile An- 
Kg) și Ro- 

(cat. +

tradiție, 
Vasteras

REZULTATE SCONTATE IN PRIMA ZI
A „TURNEULUI PRIMĂVERII" LA BOX

Ieri, in sălile de sport 
Brăila și Galați, au început 
trecerile din cadrul Turneului 
primăverii la box.

din 
in-

BRAlLA, 14 (prin telefon). 
Chiar din prima zi, competiția 
promite să ofere amatorilor de 
spectacole pugilistice meciuri 
de bună calitate, printre cei a- 
proape 150 de competitori aflin- 
du-se sportivi care vizează un 
loc titular atit în formația pen
tru apropiata Centură de aur, 
cit și In echipa pentru cam
pionatele europene. în prima zi 
a Întrecerilor au fost progra
mate intilniri la categoriile 
cocoș și mijlocie. în partida de 
debut, fostul campion al ..co
coșilor* Cristian Gheorghișor 
(Pistonul Slatina) a întilnit în 
Sorin Giurgiu (Voința Cluj- 
Napoca) un adversar ambițios, 
care a făcut multă risioă de 
energie pentru a se impune. 
Dar bagajul de cunoștințe teh
nice și 
ghișor 
instanță 
obțlnlnd 
puncte, 
al 
reprezentanții clubului Dinamo 
București, Dorel Jiann și Flo
rin Nicolae. Duelul lor i-a 
Inclntat pe spectatori, care au 
aplaudat îndelung frumoasa de
monstrație a celor doi sportivi, 
încheiată cu victoria la puncte

a lui Dorel Jianu. Alte rezul
tate : D. Varga (AEM Timi
șoara) b.p. I. Trandafir (CSM 
Reșița), C. Pașcariu (Prahova 
Ploiești) b.p. Gh. Militaru (Me4. 
Rm. Vilcea). N. Nicolae (GS 
Muscel) b.ab. 2 Al. Siminiceanu 
(BC Brăila), N. Mițoi (Drobeta 
Tr. Severin) b.p. N. Șeitan (Li
toral). S. Leca (Steaua) b.ab. 2 
E. Bihoreanu (IPA Sibiu).

Paul IOVAN
GALAȚI, 14 (prin telefon). 

118 boxeri la startul întrecerilor 
din localitate. La prima reu-

(Continuare fn pag a 4-a)

VALI IONESCU, 
ÎNVINGĂTOARE

lui Gheor- 
ln ultimă 
slăti neanul 
victorie la

experiența 
și-au spus 
cuvintul, 
o meritată _ 
Cel mal frumos meri 

reuniunii l-au oferit, Insă,

LA ROTTERDAM
In cadrul concursului 

atletic pe teren acoperit 
desfășurat la Rotterdam, 
atleta noastră Vali Io
nescu a cîștigat proba 
de săritură în lungime, 
cu rezultatul de 6,68, 
primind capa pentru cea 
mai bună performanță a 
competiției.



COMPETIȚII OMAGIALE DOTATE CU „CUPA 16 FEBRUARIE"
(Urmaie din pag 1)

recuzare și-au adus contribuția 
îndeosebi luptătorii de la Di
namo, Steaua, C.S.M. Suceava, 
Dunărea Galați, S.C. Bacău.

Primul loc a revenit următo
rilor sportivi : cat. 52 Kg M. 
Cișmaș (Dinamo). 57 Kg FI. 
Diaconescu (Dinamo), 62 Kg 
C. Uță (Dinamo), 63 Kg I. Ciu
percă (S. C. Bacău). 74 Kg C. 
Boală (Steaua), 82 Kg S. Her- 
țea (Dinamo), 90 Kg I. Matei 
(C.S.M. Suceava). 100 Kg P. 
Ursu (Dunărea Galati), +100 Kg 
I. Harm (Steaua). (C. Gruia).

ATRA6ĂI0ABE (ONttWRI
LA TIMIȘOARA

a stimula dragostea pentru miș
care și, mai ales, spiritul de în
trecere — ne spunea Paul Novac, 
secretar al C.M.B.E.F.S. — am 
inițiat un cros pe echipe și pe 
etape, o formă care a trezit încă 
de la început, de anul trecut, o 
mare audiență la tmeret. Fiecare 
sector este reprezentat, la fieca
re categorie de vîrstă, de cîte 
o echipă de băieți și de fete, 
formate din cîte 10 sportivi, din 
care punctează pentru clasament 
primii 6“. Ideea nl se pare de 
frumoasă inspirație. O dovedește 
însăși întrecerea.

Deschiderea spectacolului au 
făcut-o cei mici, cu multă voie 
bună, cu ambiție, cu dorința,de 
a... puncta și e> pentru prestigiul 
sportiv al sectorului pe care îl 
reprezentau. Oficialii, ajutați de 
o mină de inimoși profesori de 
educație fizică, au avut, dumi
nică dimineață, mult de lucru. 
Pentru că nu-i ușor să înregis-

trezi o avalanșă de sosiri. Dar 
șl-au tăcut bine datoria. Si a 
mal reținut încă ceva atenția : 
cei care și-au încheiat alergările 
nu s-au grăbit să paece. Au ră
mas pe stadion să-1 încurajeze 
pe cei din același sector cu ei, 
care urmau la start șl să-1 vadă 
și pe „veterani", pentru 
peste 19 ani au alergat și 
mă de iubitori de sport 
timple cărunte, pe care

că la 
o sea- 

cu... 
ne-am 

obișnuit să-i vedem la asemenea 
competiții, chiar dacă „merg" 
hors-ccmcours. Au rămas pe sta
dion pentru că s-au desfășurat 
ai'ii și alte întreceri omagiale, 
care au prilejuit atractive spec
tacole. La cros s-au evidențiat 
sectoarele 2, 3 și 4, dar clasa
mentul se va face la etapa ur
mătoare.

A fost zi primă văratică dumi
nică, iar pe „Tineretului" s-a scris 
o frumoasă filă în cronica „Da
ciadei".

La Timișoara, numeroși oa
meni ai muncif au participat la 
o suită de frumoase întreceri 
dotate cu „Cupa 16 Februarie". 
Asociația sportivă C.F.R., bună
oară, a organizat un reușit tur
neu de popice la care au par
ticipat șase echipe și 78 de 
sportivi la individual. Punctind 
mai bine, sportivii gazdă au 
ieșit învingători atît la echipe 
rit și la individual, cei mai buni 
dovedindu-se a fi Mariana Da* 
vițoiu și Viorel Popa. Dintre 
celelalte întreceri am mai reți
nut : concursul de atletism, la 
start cu peste 100 de sportivi 
din Sebeș, Hunedoara, Reșița 
și Timișoara, cîștigat de forma
ția C.S.Ș. din localitate (112 p) ■ 
gala de box în care s-au impus 
pugiliștii de la A.E.M. (C. Crețu).

O FRUMOASA FINALĂ

ÎN CRONICA „DACIADEI"
Spbrtul cu balonul oval cucerește tot mai mulți adepți. Au do
vedit-o și frumoasele întreceri de duminică, de pe stadionul 
Tineretului. Foto : N. DRAGOȘ

senin, soare călduț, atmos- 
prlmăvară, duminică

Cer 
teră de... __ ,_____ ________
dimineață pe stadionul Tineretu
lui din' Capitală. Sute de tineri, 
Intr-o adevărată revărsare de 
entuziasm, se zbenguiau pe ga
zonul care a Început, parcă, să 
se trezească — cam devreme — 
și el la viață Făceau încălzirea... 
Un fluier prelung, Insă, l-a che
mat la start. Starturile pe care 
le putem vedea tot mal des aici 
la crosurile „Daciadei".

De data aceasta pe ..Tineretului" 
au răspuns „prezent", la chema
rea Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport. Iubitorii 
de mișcare de toate vârstele 
pentru a se întrece tntr-o compe
tiție dedicată ..Zilei ceferiștilor". 
O competiție deosebită : „Pentru

9 9

Q După numai cir. ci zile de 
pauză, campionatul național de 
baschet feminin va fi reluat prin 
turneele care se vor desfășura, 
de mîine pînă duminică, la O- 
radea (pentru echipele din grupa 
valorică 1—6) și la Ploiești (7—12). 
Miercuri vor avea loc partidele : 
Ia Oradea : Olimpia București — 
Universitatea Timișoara (în par
tidele anterioare : 2—2), Sportul 
studențesc Politehnica C.S.Ș. 2 
București — Voința București 
(0—î), Universitatea C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca — Crișul Ora-

Divizia 44 de
dea (4—0) ; la Ploiești : Progresul 
București — Rapid ~ 
(4—0), Comerțul Lie.
Tg. Mureș — I.E.F.S.
București (3—1), C.S.U.
Ploiești — Voința Brașov (1—3). 
Clasamentul înaintea acestor tur-

P, 2- 
55 p, 
Uni-
Cri- 
Pro-

Bucureș-ti
„Bolyai"
C.S.Ș. 4 
Prahova

Concursul de sală al atleților juniori II „Trofeului
de ziarul

GALINA ASTAEE1 (14 ani) 1,1411)
LA SĂRITURA IN înălțime

Aproape 200 de atleți și atle
te, reprezentând 52 de cluburi șl 
asociații sportive din 27 de ju- 
dețe șl municipiul București, au 
participat, sâmbătă șl duminică, 
la Focșani, la concursul republl- 
<»n pe teren acoperit al junio
rilor de categoria a n-a. în an
samblu, concursul a avut un ni- 
vel destul de ridicat, participarea 
tărindu-ae pe baza Invitațiilor 
făcute de federație In urma eta
pelor zonale aJe competiției. Cel 
mal bun rezultat a fost înregis
trat de o junloarâ de categoria 
a m-a, Galina Astafel (C.S.S. 
Steaua), care a câștigat proba 
de săritură tn Înălțime cu 1,74 m, 
îmbunătățind cu trei centimetri 
cea mal bună performanță româ
nească de sală pentru junioarele 
IH, care îl aparținea din luna 
ianuarie a acestui an. Galina 
Astafel (născută tn 1969), este 
fiica fostului campion șl record
man al țării la săritura cu pră
jina Petre Astafel șl se pregă
tește sub îndrumarea lui Con
stantin Dumitrescu.

Rezultatele înregistrate : FETE: 
50 m : Elena Constantines cu (Vii
torul) 8,3, Carmen Sîrbu (C.S.Ș. 
4 București.) 8,4, Cornelia Sriilo- 
Su (C.S. Arad) 8,4 ; SO mg 1 

■aniela Bizbac (Viitorul) 7,4, 
Doina MUioreanu (C.S.Ș. Dinamo) 
7,5, Gabriela Șenchea (C.S.Ș. Ba
cău) 7,5 ; lungime s Ioana Bai
du (C.S.Ș. Focșani) 3,72 m. Da
niela Mlcu (C.S.Ș. 2 Constanța) 
5,SI m, Ruxandra Hie (Luceafă
rul Brașov) 5,61 m ; înălțime : 
Galina Astafel (C.S.Ș. Steaua) 
1,74 m, Tuliana Bogdan (C.S.Ș. 4 
București) 1,71 m, Ortensia lan- 
cu (C.S.Ș.A. Câmpulung Muscel) 
1,71 m ; greutate : Jena Căpățî- 
n.5 (C.S.Ș. Mangalia) 12,98 m.
Dorina Sucevean (C.S.Ș. Dinamo) 

Minei unescu 
Muscel) 

Gabriela 
4 074 p, 

4 Bucu- 
Sobaru 

. ..----------- ------------3 732 p ;
Băieți : 50 m 1 Răzvan Cotro- 
cotra (Metalul București) 5,9, 
Iulian Culețu (Farul Constanța) 
»,0, Cristian Băncltă (C.S.Ș. 
Steaua) 6,0 ; 50 mg : Laurențlu 
Vlad (C.S.Ș. 4 Bucureștii) 6,3, 
Petre Tlcu (C.S.Ș. 4 București) 
0,9, Adrian Radu (C.S.Ș. Reșița) 
6,9 ; lungime : Cristian Bănrilă 
6,95 m, Daniei Sărăcilă (C.S.Ș 
Brăila) 6,92, Eugeniu Ivan (C.S.Ș.

4 București) 6,59 im ; înălțime : 
Gheorghe Marita (C.S.Ș.A. Cluj- 
Napoca) 2,00 m, Mlhal Bradacs 
(C.S.Ș. 4 București) 1,97 m, Ce
zar Busuioc (C.S.Ș. Cluj-Napo- 
<») 1,97 m ; triplusalt: Dan Năs- 
tase (Viitorul) 13,89 m, Gabriel 
Gălan (C.S.Ș. 4 București) 13,79
m, Cristian Diaconii (Șc. gen. 30 
Bacău) 13,69 m, prăjină : Răzvan 
Enescu (C.S.Ș. Triumf București) 
4,10 m, Constantin Ivan (C.S.Ș. 4 
București) 4,00 m, Marius Pău
na (C.S.Ș. 4 București) 3,70 m ; 
greutate : Costea Grasu (C.S.Ș.A. 
CUmpulunig Muscel) 16,23 m. Ion 
Gluglea (C.S.Ș. 2 Constanța)
13,79 m, Jean Vasu (C.S.Ș. Tul- 
oea) 13,56 m ; hexatlon : Răzvan 
Enescu 4 468 p, Mlhal Man 
(C.S.Ș. Turda) 4 267 p, Marius 
Păuna 4 185 p.

Clasament pe echipe : C.S.Ș. 4 
București 94 p, Vlltoruil 47 p. 
C.S.Ș.A. Câmpulung 26 p, C.S.Ș. 
Brăila 22 p, C.S.Ș. -Cluj-Napoca 
șl C.S.Ș.A. Dinamo 21 d etc.
• CONSTANTIN MILITARU — 

2,21 m. La Focșani, intr-un con
curs de săritură în înălțime: Con
stantin Militaru 2.21 m. Eugen 
Pqpescu 2.18 m, Silviu Stafiuc 
2,14 m. Adrian Proteasa 2,10 m.

nee : grupa 1—6 : 1. „U“ 62 
Voința Buc. 57 p. 3. Olimpia 
4. Sp. studențesc 52 p, 5. 
versitatea Timișoara 37 p, 6. 
șui 46 p ; grupa 7—12 : 7.
greșul 52 p, 8. Comerțul 47 p, 
9. I.E.F.S. 43 p, 10. Voința Brasov 
41 p, 11. C.S.U. Ploiești 39 p, 12. 
Rapid 35 p.
• în clasamentul 

eficacității**, oferit
„SPORTUL", Magdalena Pall („U“ 
Cluj-Napoca) se află îin frunte cu 
746 puncte înscrise. O urmează : 
2. Camelia Hînda (Voința Brașov) 
606 p, 3. Ștefania Borș (Voința 
București) 601 p, 4. Maria Bără
gan (Sp. studențesc) 488 p, 5. 
Georgeta Simioană (Progresul) 
484 p, 6. Luminița Măringut 
(I.E.F.S.) 453 p, 7. Mălina Froiter 
(Olimpia) 443 p, 8. Alexandrina 
Bîră (Olimpia) 415 p, 9. Măndica 
Ciubăncan (Olimpia) 401 p. 10. 
Florentina Nicola (I.E.F.S.) 396 p.
• în clasamentul (neoficial) al 

Indisciplinei, Voința București a 
înregistrat o... nedorită detașare 
prin cele patru greșeli tehnice cu 
care au fost sancționați antre
norul M. Strugaru (2) și jucă
toarele Liliana Slăvei și Ștefania 
Borș. Voința totalizează acum 13 
g.t. și este urmată de : 2. C.S.U.

ca

CONCURSURI
La poligonul Dinamo din Ca

pitală s-au desfășurat două com
petiții de tir cu arme cu aer 
comprimat. Dintre rezultatele în
registrate sint de menționat : 
„CUPA DE IARNA", etapa I, 
pușcă, seniori : 1. F. Minișan (Di
namo) 574 p, 2. R. Nicoiescu 
(Steaua) 572 p, 3. V. Dinu (Stea
ua) 571 p ; juniori : 1. V. Tîr- 
tan (Steaua) 559 p, 2. I. Joldea 
(Dinamo) 553 p ; senioare : 1.
Eva Olah (CSU Brașov) 381 p ; 
junioare : 1. Daniela Toader (U- 
nlrea Focșani) 371 p, 2. Aurelia

ATLETISMUL ȘI-A GĂSIT MATCA
(Urmare din pag 1)

12,41, Bogdana 
(C.S.Ș.A. Cîmpulung 
11,M m ; pentatlon : 
Șenchea (C.S.Ș. Bacău) 
D.'■opina. Ion eseu (C.S.Ș. 
rești) 3 834 p, Blana 
(C.S.Ș. Rîmnlcu Vtloea)

sportivi și implicit al atletis
mului s-a creat și se menține 
un climat dintre cele mai fa
vorabile marii performanțe. Ne 
spunea chiar președintele clu
bului, prof. Eugeniu Ștefănes- 
cu : „Ne mindrim, și nici nu 
s-ar putea altfel, cu Anișoara 
Cușmir și cu ceilalți atleți de 
valoare ai clubului. Dar in 
același timp ne indreptăni pri
virile spre eșaloanele doi și 
chiar trei, pentru simplul mo
tiv că dorim ca performanța 
de nivel mondial să devină o 
constantă. De aceea inițiem per
manent acțiuni de selecție șl
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CEL MAI GREU „OBSTACOL"? 
PROPRIA COMPORTARE...

Cum a ratat echipa noastră cea mai bună ocazie de a cîștiga, 
pentru prima oară, „Cupa Federației" la hochei
la această a 25-a ediție,

se părea a fi mai aproape • - - - ... echipa
reușit 

. “ (ar
oară...) 

neplăcută 
spre 

ca

Și 
cî-nd 
ca OTicind de acest țel. 
noastră de hochei nu a 
să câștige „Cupa Federației* 
fi fost pentru prima 
care, parcă printr-o 
tradiție, a pornit din n-ou 
alte zări. Era mai aproape 
oricind pentru că principala sa 
contracandidată, echipa sovietică 
Torpedo Usti Kamenogorsk, fu
sese bine „testată" în chiar zi
lele premergătoare in trecerii și 
— pe baza unor rezultate bune 
șl a unor comportări mai mult 
decît "mulțumitoare — pronosti
curile erau de partea hocheiști- 
lor români, care din trei parti
de disputate cu oaspeții, câști
gaseră două (12—3 și 8—6) și ter
minaseră una la egalitate (6—6). 
în plus în echipa de tineret a 
Cehoslovaciei sosită la București 
s-au aflat și component! 
formației de juniori (18 
aceleiași țări.

Atunci ce obstacol mai 
In față echipei noastre, 
a se realiza acest vechi deziderat 
de a cîștiga „Cupa Federației44? 
Se părea că nici unul Se părea, 
doar, pentru că cel mai impor
tant „obstacol44 potențial, PRO
PRIA COMPORTARE n-a fost 
luat In discuție . Si tocmai acest 
„obstacol" s-a dovedit insurmon
tabil...

Totul a început încă de la me
ciul cu echipa oe tineret a 
Cehoslovaciei. După o primă re
priză — să zicem — bună (3—1), 
a urmat o incredibilă ..cădere" a 
echipei în momentul în care ti
nerii jucători cehoslovaci au ob
ținut egadarea. Jocul echipei 
noastre și-a p erdut brusc con- ■ 
sistența, valoarea arătată pînă 
atunci s-a risipit ca... fumul de 
țigară, evoluția primei noastre 
garnituri rezum’ndu-se la „cas
cade" de acțiuni individuale (pe-

baschet feminin

al 
ani) a

stătea 
pentru

Ploiești 8 g.t., 3—4. I.E.F.S. (la 
ultimul turneu : Mihaela Pană) și 
Sportul studențesc (Suzana Pir- 
șu) cite 6 g.t., 5. Olimpia (Le- 
nuța Trică) 5 g.t., 6. Progresul
4 g.t., 7—9. Rapid, Universitatea 
Timisoara și Voința Brașov (Eva 
Atllcr) rite 3 g.t., 19—11. Crișul 
Oradea (Luciana Cutuș) 2 g.t. 
Comerțul Tg. Mureș continuă să 
fie singura echipă (din cele do
uă campionate : masculin și fe
minin) imaculată la capitolul in
disciplinei. Bravo jucătoarelor șl 
antrenorului Nicolae Viciu !
• V. Băiceanu 

pe primul loc în 
ficacității după 
Constănțeanul a 
și este urmat de 
(Dinamo * 
Boișteanu

I. <
5.
R.

rimate și ineficiente), în care au 
„excelat4* aproape toți atacanții 
(Cazacu, Nister, Pisăm, E. An
tal, Hălăucă, ChirLță, Gheirghișan, 
V. Huțami), ceea ce a făcut ca 
numeroasele momente de posesie 
a pucului sl fie irosite în van. 
Și așa, însă, au existat destule 
și foarte favorabile ocazii care 
au fost ratate însă cu o condam
nabilă ușurință (Cazacu Ade 3—4 
ori singur cu portarul !). Conse
cința acestei comportări ? Un 
meci care părea doar un „ga
lop de sănătate4* (dovadă felul în 
care „tineretul44 nostru a... con
trat, a doua zii, această foarte 
ambițioasă echipă de tineret a 
Cehoslovaciei) a fost pierdut, în 
dezaprobarea — justificată și 
extrem de... „sonoră44 — a pu
blicului.

A urmat meciul cu Torpedo 
Usti Kaimenogorsk. Câștigarea lui 
nu adrucea de la sine primul 
loc (era necesară o victorie la 
patru goluri diferență !). dar — 
măcar — putea contribui la rea
bilitarea echipei. A urmat însă 
o dezamăgire și mai mare. La 
jocul fără consistență în ofensi
vă, din nou individual, static, 
fără orizont tactic s-au adăugat 
acum mari greșeli în defensivă, 
unde fundașii noștri (lonițâ, 
Justinian, Moroșan, Popescu și, 
mai ales, Berdilă) s-au întrecut 
în gafe, prompt sancționate de 
abilii și rapizii hocheiști sovie
tici, animați și de dorința revan
șei. Cel mai grav ni s-a părut 
faptul că a fost mereu neglijat 
spațiul (,.fiesebiinte" !) din fața 
porții, 8 din cele 10 goluri pri
mite fiind punctate de adversari 
din această zonă !

Tot ce am consemnat pînă a- 
cum sînt lucruri care au mai a- 
părut în jocul echipei noastre. 
Dar parcă niciodată atît de acut 
ca acum ! Ceea ce ne face să 
credem că, dincolo de unele ca
rențe psihice, există deficiențe 
și în direcția pregătirii fizice ge
nerale, fapt deloc neglijabil dacă 
ne gândim la suita de 7 jocuri, 
unul mai important ca altul, 
care-i așteaptă pe hocheiști! 
români la campionat vil mondial, 
în acest sens, considerăm că 
fiecare component al lotului tre
buie să simtă mai mult marea 
responsabilitate pe care o are a- 
tunci cînd îmbracă tricoul echi
pei naționale. Responsabilitate 
care trebuie să fie prezentă 
diurn, concret, la antrenamente, 
în jocuri și, mai cu seamă, 
„antrenamentele invizibile", 
că în viața de toate zilele, 
care trebuie să se adauge unui 
proces de instruire bine gândit și 
urmărit de către antrenorii E. 
Pană și I. Bașa.

Cofin ANTONESCU
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totalizat 674 p 
• 2. Z. Gellert 

Oradea) 496 p, 3. R.
i (Politehnica Iași) 470
Copăcian (C.S.U. Sibiu) 
M. Caraion (Rapid) 458 
Tecău (C.S.U. Brașov)

D. Moisescu (Politehnica 
p 8. I. CarpCn (I.C.E.D.)

M. Chirilă (C.S.U. Si-

p. 4. 
469 p, 
p, 6. 
444 p, 7. 
Iași) 442 
424 p, 9. 
biu) 411) p. 10. D. Dăian (Sp. stu
dențesc) 409 p.
• Clasamentul indisciplinei :

I. Dinamo Oradea 14 g.t., 2—5. 
C.S.U. Sibiu, Farul, Rapid (V. 
Suclu), „U“ Cluj-Napoca (M. Ro
taru) rite 10 g.t., 6—8. IMUAS, 
Sp. studențesc (antrenorul M. 
Bărbuiescu) și Steaua (Gh. Ocze- 
lak) cite 9 g.t.. 9—10. Dinamo 
București și I.C.E.D. cite 7 g.t.,
II. Politehnica Iași 6 g.t., 12. 
C.S.U. Brașov 3 g.t.

DE TIR REDUS
Toader (Steaua) 3S8 p, £ Daniela 
Tudor (Dina-mo) 358 o ; pistol, 
seniori : 1. P. Hie (Olimpia) 568 
p ; senioare : 1. Ana Ciobanu
(Dinamo) 382 p 2. Anișoara Ma
tei (Dinamo) :
CAPITALEI : pușcă, junioare 
Daniela Manea (Dinamo) 365 p ; 
pistol, juniori : 1. Gh. Florea 
(Steaua) 523 p, 2. C. Burcea (Di
namo) 522 p ; junioare I : 1. Si
mona Ștefan (Steaua) 346 p ; 
juniori n : 1. Gh. Grama (IEFS) 
337 p. (Cornel POPOVICI — 
coresp.).

379 p ; DIVIZIA 
" * 1.

MULTE PROMISIUNI
cîștigat net cele trei meciuri 
din grupa preliminară (6—0 cu 
C.S.Ș. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, 5—1 cu C.S.Ș. 1-
1. E.F.S. București si tot 5—1 
cu C.S.Ș. Viitorul Pitești) a ob
ținut succese asemănătoare și 
în grupa finală : 4—1 cu Cen
trul județean Arad și 5—1 cu 
C.S.Ș. Unirea Iași. De fapt, 
de-a lungul turneelor din cele 
două grupe echipa tînărului 
tehnician orădean. prof. Flo
rian Velici, a susținut un ade
vărat recital. Și, un amănunt 
esențial : echipa orădeană a 
prezentat aceeași formație în 
toate partidele : Călin Gaje 
(cat. 53 kg). Alin Crețu (57 
kg), Florian Lascău (62 kg), 
Roman Tanca (68 kg), Nico
lae Iosif (75 kg), Ferenc Sza
bo (83 kg) si Gabriel Burlău 
(4-83 kg). Nota 10 juniorilor 
Gaje si Iosif (5 meciuri — 5 
victorii) și 9 pentru Tanca și 
Burlău (4 victorii din 5) !

Au mai urcat pe podiumul 
acestei ediții si alte echipe va
loroase. omogene, redutabile :
2. Rapid Oradea (antrenor A- 
lexandru Chirilă), 3. C.S.Ș. 
municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej (antrenor Florian Georges-, 
cu), la tineret ; 2. Centrul ju-

dețean 
Telechi 
3. C. 
la juni 
a lăsat 
Slatina 
finale.
Olteanu 
„cu fir 
structor
mat un 
iată-1 
pă ce 
înlătura
unor cl 
tive cu 

înain 
mention
re si a 
remarca

facem mereu noi și noi trieri. 
Dacă facem investiții, vrem ca 
acestea să fie cit mai renta
bile, adică la vremea potrivita 
să culegem roadele performan
țelor. Ne cunoaștem, în același 
timp, și lipsurile. Știm, pentru 
a oferi un exemplu, că la gru
pele de juniori și copii rezul
tatele sint nesatisfăeătoare. 
Numărul redus de atleți de 
virste mici, faptul că la unii 
dintre cei pe care tot noi i-am 
selecționat trebuie să renun
țăm, ca și faptul că grupa 
feminină de marș bate pasul 
pe loc — toate acestea stau in 
atenția noastră". Probabil că nu 
mulți dintre președinții de 
cluburi cu rezultate ca acelea

obținute de C.S.M. Craiova ar 
fi scos în evidență, cu atîta 
sinceritate, lipsurile de care un 
conducător de unitate nu poate 
fi străin. De aceea cu atît mai 
mult credem acum că atenția 
tehnicienilor clubului craiovean 
se va îndrepta, cum bine spu
nea președintele unității, și 
„spre eșaloanele doi și trei". 
Probabil că aceasta este și o- 
pinia antrenorului coordonator 
al secției de atletism, reputa
tul tehnician Nicolae Mără- 
șescu (ne exprimăm surprinde
rea că la o plenară unde s-a 
analizat activitatea clubului, și 
unde atletismul a fost cap de 
afiș N. M. a lipsit).

Dovadă că in jurul atletis
mului se menține permanent 
un mare interes, că există opi
nie de masă — am spune — 
favorabilă acestei discipline,

este și faptul că oameni de 
cele mai diverse profesii se 
oferă să-și acorde sprijinul. 
Victor Petrescu, profesor la 
Electroputere, Romică Popes
cu, profesor, directorul Liceu
lui Nicolae Tituleseu, Voinea 
Florea, secretar al Comitetului 
municipal Craiova al U.T.C. — 
ca șl mulți alții — formează 
acel „suflet" al atletismului 
craiovean, absolut indispensabil 
viețuirii lui. Ceea ce ne face 
să credem că și la sfîrșitul 
acestui an rezultatele vor fi pe 
măsura (sau superioare) celor 
din 1982. Începutul a și fost 
făcut : intr-un plan de măsuri 
întocmit prin decembrie trecut
— a se reține acest amănunt
— stătea scris : Anișoara Cuș- 
mir va stabili un nou record 
mondial de sală ! tar acum a- 
ceasta este o realitate !

Agent 
Început 
lor pen 
Pronoex
că nouă 
sfirșitul 
dnul a 
faze — 
rite opt 
I șl
numere 
pârtiei 
multiple 
„Dacia 
variabile 
R.P. B 
Biletele 
drept de 
gerile. 
te simp 
combina 
taite sut 
25 la s 
pot a



Martor ocular ia meciul Cipru - Italia
lică 
pin 
l 5i 
I a 
Jlă, 
r aXil 
pst 
hr- 
bă- 
a- 
e- 
înt 
feti.
e- 

|u-

:Ie

[or-
rte
în 

ire 
lin- 
kru 
tăti

iei.

htă 
ra- 
pva 
pe-
1-23

en-
nl-
9—

Ie-

fi). 
EN-

2.
P î 
p ; 
co-

lip-
Lori 
Icea 
I ‘ |sti,
I aItut 

si 
ptii 

de 
bli- 
trul 
Lmo 
ești 
cu- 

I—30 
lara 
r5)’
;rul

Cavnic 26—25 (14—11), Dinamo 
București — Politehnica Timi
șoara 22—25 (14—10).Clasament: 
1. POLITEHNICA TIMIȘOARA 
8 p ; 2. MINERUL CAVNIțL 6 
p; 3. Diinamo București 5 p ; 
4. Relon Săvinești 3 p. (V. PO- 
POVICI, coresp.).

DEVA. Rezultate tehnice: 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Petrolul Teleajen 25—23 (16—
10), Dinamo Brașov — Con
structorul Oradea 21—23 (12—
14), Universitatea Cluj-Napoca
— Constructorul Oradea 35—21 
(19—9), Constructorul Oradea
— Petrolul Teleajen
(11—11), Dinamo Brașov 
Diversitatea Cluj-Napoca 
(10—8). Clasament : 1.
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
7 p ; 2. CONSTRUCTORUL O- 
RADEA 7 p : 3. Dinamo Bra
șov 6 p ; 4. Petrolul Teleajen 
4. p. (I. SIMION, coresp).

TG. MUREȘ. Deși lipsită de 
aportul ci tor va jucători de ba
ză. H. C. Minaur Baia Mare 
a reușit, totuși, să cîștige tur
neul. Rezultate tehnice : Con
structorul Arad — Știința Ba- 
cău 23—22 (11—12), H. C. Min
aur Baia Mare — C.S.M. Bor- 
zești 29—22 (15—11), H. C. Min
aur Baia Mare — Știința Ba
cău 42—24 (18—11), Constructo
rul Arad — C.S.M. Borzești 
23—19 (11—9), C.S.M. Borzești
— Știința Bacău 22—24 (10—11), 
H. C. Minaur Baia Mare — 
Constructorul Arad 27—27 (17— 
14). Clasament : 1. H. C. MIN
AUR BAIA MARE * 
CONSTRUCTORUL 
p ; 3. Știința Bacău 
C.S.M. Borzești 3 p. 
BO, coresp.).

Pentru semifinalele 
a V-a ediții a „Cupei Româ
niei" la handbal masculin, pro
gramate în sălile Pitești și 
Tg. Jiu la 19 si 20 februarie, 
s-au calificat echipele : Inde
pendența Carpati Mîrșa, Trac
torul Brașov, Politehnica Ti
mișoara si Minerul Cavnic, U- 
niversitatea Cluj-Nanoca, Con
structorul - - — -
aur Baia 
rul Arad.

Vineri, 
se dispută, în sălile din Ale
xandria, Ploiești, Rm. Vilcea 
și Odorhei, întrecerile etapei a 
Il-a, a sferturilor de finală. în 
cea de a Vl-a ediție a „Cupei 
României" la hanJbal feminin.
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purtători ai ecusonului inter
național al U.E.J. — Radu Fră- 
teanu și Petre Cojocaru, din 
București), care au contribuit 
la deplina reușită a acestei 
competiții.

Clasamentul final al echipelor 
de tineret :
1. C.S.S. 1
2.
3.
4.
5.
6.

I.E.F.S.
Rapid Oradea
C.S.S. Mun. Gh.-D. 
C.J. Arad
C.S.S. Slatina
C.S.S. Unirea Iași

5 5
5 4
5 3
5
5
5

3
1
0

0 28- 6 5
1
2
2
4
5

29- 9
21-13
13-21
7- 28
8- 26
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Mircea Lucescu: „ACEST 14 NE CONVINE
SI... NU NE CONVINE">

S-a întors, aseară, de 
Limassol, directorul tehnic 
F.R.F., 
urmărit 
contînd 
C.E., și 
cu rezultatul de 1—1. L-am 
„interceptat", firește, la puține 
momente după sosire și iată 
dialogul care a avut loc...

— Rezultatul meciului este 
cunoscut. Surpriza a fost înde
lung comentată de agențiile de 
presă, ne interesează ce părere 
are antrenorul naționalei noas
tre despre această surpriză de 
proporții 7

— Pentru mine nu a fost 
chiar o mare... surpriză. Am 
mai spus și după meciul Româ
nia — Cipru, disputat anul tre
cut la Hunedoara, o afirm și 
acum : fotbalul cipriot a înce
tat să1 mai fie „calul de bă
taie" in Europa federația de 
specialitate făcînd, mai de mult, 
eforturi de redresare pe toate 
planurile. A înființat o școală, 
de fotbal, a investit In con
struirea de stadioane, a angajat 
antrenori străini, unsprezece la 
număr în momentul de față, 
pentru echipele din prima di
vizie. Vreau să spun că acest 
1—1 obținut în compania cam
pioanei lumii a fost oarecum 
anunțat de acel 2—3 cu Belgia, 
în 1981. in deplasare, de recen
tul 0—1 cu Suedia, un 0—1 care 
putea fi... 1—1 în minutul 83. 
cînd fotbaliștii ciprioți au ex
pediat balonul în bară. Aș în
cadra echipa Ciprului în eșalo
nul noilor pretendente la per
formanță : Camerunul, 
Hondurasul ș.a.

— Italia este, totuși, 
nă a lumii...

— Un 
aproape 
mătorul, 
ultima 
aceea din partidele 
de pe stadioanele spaniole, 
cei 74 de ziariști și aproxima
tiv o mic de suporteri veniți 
din peninsulă au dorit să-i 
creeze... atmosfera din timpul 
Mondialului. Prin jocul practi
cat sîmbătă. Italia a reamintit, 
mai degrabă, de prestațiile a- 
vute în primul tur al C.M. A 
evoluat economicos, dominată 
de certitudinea că nu-i poate 
scăpa o victorie la un gol di
ferență. în stil... italian. A re
zultat însă un ..joc schematic", 
cu multe mingi aruncate în 
careul advers, cu care echipa

la 
al 

Mircea Lucescu. care a 
jocul Cipru — Italia, 
pentru preliminariile 

încheiat, cum se știe,

lui Bearzot nu a făcut altceva 
decit 
tățile 
prinți
Ue, 
după
eu, să schimbe ceva din regis
trul tactic, a fost cam tirziu, 
ăprioții înscriind... ei primii la 
începutul reprizei secunde. A 
fost un gol care nu intrase în 
calculele campioanei 
(dealtfel, trebuie spus 
toată prima

sâ pună în valoare cali- 
specifice fotbaliștilor ci- 

: detenta, viteza de reac- 
angajamentul fizic. Cînd, 
pauză, Italia a vrut, cred

Algeria,

campioa-

TEST DE REZISTENJA
olimoic
ora 13,

• • •

ale, 
Lza- 
kam 
noii

Clasamentul grupei 
juniori :
1. C.S.S. Oradea

2. C.J. Arad 3
3. C.S.S. 1 — I.E.F.S. :
4. C.S.S. Unirea

finale la

3 0 14- 3 3

AGREMENT LA NOUL
OTELIER „BUCUREȘTI",
i Colea Victoriei nr. 63—81 

oferâ condiții de destindere : 
ngime - 25 m ; lățime 12,5 m)

pentru copii și adulți

ificore
întru 12 intrări
me de baie echipament pentru sala 
căști, papuci de baie

la telefon : 15.4580/2946

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
au

nală

ca-

banl
în

au

91
de

ictul

tragerii sau de la personalul a- 
gențiilor. Jucati dlin timp nume
rele preferate 1

Se reamintește că numai astăzi 
se mai pot procura bilete cu nu
merele alese de participant! pen
tru tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de miercuri 16 februarie 1933.
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 9 FEBRUA
RIE 1983. Cat 1 : 2 variante 25% 
— Autoturism „Dacia 1300 ; cat. 
2 : 6 variante 25% a 18.860 lei ; 
cat. 3 : 18,25 a 6.200 lei ; cat. 4: 
57,25 a 1.977 lei ; cat. 5 : 185,25 a 
611 lei ; cat. 6 : 8.1®2,75 a 40 lei; 
cat. 7 : 166,75 a 260 lei ; cat. “ 
3.867,75 a 40 lei. Report la 
1 -------- ------------------  —
cia 1300, au fost cîștigate 
Paraschiva Perianu și 
Liviu Constantin Vasileseu 
bii din București.

8 : 
___ __ cat. 

386.995 lei. Autoturismele Da
de 

respectiv 
am-
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joc nu 
niciodată 
echipa 

vreme nu

seamănă 
cu 

Italiei 
mad 

ei de

UT- 
din 

este 
vîrf, 
deși

lumii 
că în 

repriză echipa 
Ciprului nu și-a putut crea nici 
o ocazie clară la poarta lui 
Zoff). și care a descumpănit-o 
vizibil. Și chiar dacă Graziani 
a reușit egalarea, relativ re
pede, lucrurile nu s-au des
fășurat în continuare conform 
planului stabilit la pauză. Este 
adevărat faptul că și starea te
renului din Limassol, tare, țu 
denivelări, nu le-a prea conve
nit fotbaliștilor italieni.

— Cum poate fi interpretat a- 
cest rezultat în perspectiva me- 
eiulnî de la 16 aprilie ?

— Ne convine și... nu ne con
vine. Mă gindesc că în situația 
unei victorii la Limassol, 
Bearzot și ai lui s-ar fi mulțu
mit, cred, la București și cu 
un punct. Pe cînd așa Italia va 
juca la noi un meci ..totul pe 
o carte*, scop în care va pro
ceda, poate, și la unele modi
ficări, renunțând, eventual. la 
cîțiva lucători de la Juventus 
Torino, echipa-fanion a fotba
lului italian, care trece în a- 
ceastă perioadă printr-o evi
dentă criză. Cei mai îndreptă
țiți să intre într-o nouă formulă 
a „squadrei azzurra" par a fi 
mijlocașul Ancelotti (care a și 
jucat în repriza secundă la 
Limassol) și ceptrul atacant de 
la Lazio, Giordano, un vîrf in
cisiv pe care, la ora actuală, 11 
vrea în echipă întreaga Italie. 
Va reintra, mai mult ca sigur, 
pentru jocul de la 16 aprilie, și 
Bruno Conti, indisponibil pen
tru meciul de simbătă. Și, 
să nu uităm, că jucătorul lui 
A.S. Roma reprezintă una din
tre „piesele grele* ale campioa
nei mondiale. După presa ita
liană!, Conti trece chiar înaintea 
lui Rossi. Fiindu-ne clare toate 
aceste lucruri, vom trata cu 
toată seriozitatea partida de la 
16 aprilie, „surpriza* de la 
Limassol stimulîndu-ne gi mai 
mult pentru o pregătire mai 
ambițioasă...

Gheorghe NICOLAESCU

Joi 3 februarie, lotul 
a ajuns la Salonic la 
iar în după-amlaza aceleiași zile 
a efectuat un antrenament de 
aproape o oră și jumătate pe te
renul Z ia va tas. Știam că în Gre
cia campionatul e în plină des
fășurare la „A" și „B“, și era 
greu de presupus că vineri sau 
simbătă se vor găsi parteneri de 
acest nivel. Așa s-a făcut ca vi
neri lotul olimpic să joace cu 
divizionara „C“ Aetos Diavaton, 
pe care fotbaliștii noștri au de
pășit-o cu scorul de 6—0 (3—0),
după ce dimineața avusese loc 
un antrenament. Un program de 
o intensitate ridicate așa cum 
avea să fie pe toată perioada 
șederii în Grecia. Atunci am 
făcut cunoștință cu terenul tare, 
pămint bătătorit, cu un strat de 
nisip și pietriș, teren pe care a- 
veau să se dispute și celelalte 
meciuri. Dealtfel, unii jucători 
— M. Zamfir, Zare, C. Solomon, 
Majaru, Nemțeanu — au folosit 
pantofii de tenis pentru că a- 
vee u ghete c u era m poan e mari
și nu din cele de cauciuc.

A urmat o zi de refacere, la 
un centru de fizioterapie, duipâ 
care, în cinci zile consecutLve 
(duminică-joi), au urmat 5 me
ciuri cu echipe mai bune decît 
Aetos, printre care și diviziona
ra „B“ (locul 3) Agrotikos As- 
teras. 5 meciuri disputate la Lalr 
na (13 km de Salonic). Negrită ----- - ----------- (30

Re
din 

4—0, 
(plus 

Sigur,

(80 km). Salonic, Halastra 
km). Alexandria (50 km), 
amintim toate rezultatele 
Grecia ; 6—0, 6—1, 5—2, 2—1, 
9—1. 31 de goluri marcate 
un autogol), 5 primite. " _ 
era o diferență reală de valoare 
îjitre lotul nostru olimpic și a- 
ceste divizionare „C“ sau .,B“, 
dar diferențele de goluri cu care 
s-a câștigat. procentul de goluri 
înscrise e foarte bun (cei mai 
eficace jucători : Majaru, Radu 
II și Nemțeanu — cite 6 goluri).

în Grecia (probabil incomodat 
de terenurile dure), Majaru a 
fost printre cei mai slabi, după 
ce în Bulgaria evoluase foarte 
bine. Sub cota lor și Bărbulescu 
și, mai ales, Orac, adncă trei oa
meni de bază ai lotului. La me
ciul de la Negrită l-am întâlnit 
pe fostul internațional bulgar, 
fundașul lui T.S.K.A., Manolov. 
Este antrenorul lui Panseraikos 
Seres. Bun cunoscător al fotba
lului românesc, Manolov ne-a 
spus : „Lotul olimpic, cu jucători 
de o bună valoare a evoluat de
gajat, arătînd finețe și, mai ales, 
subtilități tehnico-tactice. Aveți o 
echipă bună, pe care adversarul 
n-a reușit s-o pună în dificul
tate". Iar cotidianul de mare ti
raj Thessalloniki seria : „A fost 
un meci interesant, cu foarte 
multe faze de gol. Echipa româ
nă a fost foarte tehnică, cu o 
excelentă condiție fizică și pase 
precise. în fața excelentei echi
pe a României, Negrită n-a pu
tut să facă prea multe lucruri". 
Desigur, în jocurile din ~ 
au fost și uneile carențe, defec
țiuni în apărare, unele 
ale portarilor. Cu 6 meciuri în 7 
zile (5 consecutive) s-a dat 
însă un test in privința pregăiti-

Grecia

ezitări

rii fizice, 
l-au trecut cu 
tatea 
torit, nisip, 
și un 
de toți, jucătorii, fără 
Aici e marele ciștig al 
turneu, pentru că in 

antrenorul

test pe care olimpcii 
succes, iar duri- 

teren urilor (pămînt bâtâ- 
pietrișs a însemnat 

examen d^ voință, trecut 
excepții, 

acestui 
privința 

Gh.
i, C. 

Bărbulescu,
evidențierilor
Staicu spunea că doai Cazan. 
Solomon, Majaru, " 
Stredie și Radu II pot fi siguri 
de o viitoare selecție. Desigur, 
este greu de făcut' aprecieri viza
vi de asemenea adversari. Dar 
apreciem ca bună și 
lui Pană, Iovan și Zare. 
Iul Șoiman, cit a jucat, 
tream speranțe să-i vedem 
limpici jucînd cu P.A.O.K. 
s-a spus inițial), cu Aris, pe te
renuri bume*. Dar antrenorii lor 
nu s-au angajat in asemenea me
ciuri.

în Bulgaria și Grecia au făcut 
deplasarea următorii jucători și. 
au fost folosiți : Cavai (5 jocuri) 
și Speriatu (4) — portari ; M. 
Mihai (9), M. Zamfir (7). Cazan 
(8), C. Solomon <99, Zare (8), 
Iovan (8), Stredic («) — fundași ; 
Pană (9). Bărbulescu “ 
jaru (9), Șt. Petcu (8)

prestația
Și a
Nu- 

pe o- 
(cum

(9), Ma- 
__________________ , , — mijlo
cași ; Șoiman (3), Radu II (9), 
Nemțeanu (9), Orac (9) — îna
intași. Șoiman a fost acciden
tat și n-a jucat în Grecia. Stre- 
die s-a îmbolnăvit și a devenit 
Indisponibil.

Pentru acțiunile viitoare, lotul 
trebuie completat și cu cei care 
s-au aflat la primul lot (Coraș, 
Balint, Nica ș.a.l. Credem că e 
cazul convocării la „olimpici" și 
a lui Ducadam.

Constantin ALEXE

• Astăzi, în sala de ședințe de 
la Hotel Parc, de la ora 9,' va 
avea loc Plenara comitetului fe
deral, avlnd ca principial punct 
al ordinii de zi Raportul cu pri
vire la activitatea cu copiii și 
juniorii. Participă membrii co
mitetului federal, iar ca invitați 
— conducători de cluburi și aso
ciații din diviziile „A“ și .,B“, 
antrenori, directori ai cluburilor 
sportive școlare cu secții de fot
bal.
• „Centralul" craiovean va fi 

miine, de la ora 15 gazda unei 
atractive partide. Se vor afla 
față in față Universitatea " * 
iova și Lotul de tineret, 
fruntarea constituind un util test 
pentru cele două combatante în 
perspectiva apropiatului sezon 
Internațional. în vederea acestei 
întîlniri, antrenorii lotului de ti
neret, Cornel Drăgușin și Nico- 
lae Pantea, au apelat la urmă
torii jucători (reunirea va avea 
loc astăzi, la ora 12, la sediul 
F.R.F.) : Lovaș și Dohot — por
tari ; Mănăilă, Jenei, Gheorghiu, 
Epure, Bălan, Roman si Costin — 
fundași : Hanghiuc. Movilă, C. 
Ilie, Lasconi și Văidean — dj- 
locași ; V. Radu, Fișic, M Radu 
șl O. Popescu — înaintași.

afla 
Cra- 
con-

PRIVIȚI PE CE LOCURI SE AFLĂ RAPID Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA!
Conduceri de cluburi rcsianțicrc ia capitolul muncii cu

Prezentăm, in rândurile de mai 
jos, cîteva scurte considerații pe 
marginea turului Campionatului 
republican de juniori I. compe
tiția cea mai importantă a eșa
lonului speranțelor, dar căreia 
factorii implicați in organizarea 
ei — în primul rând cluburile și 
organele sportive teritoriale — 
nu îl acordă o atenție corespun
zătoare. Din păcate.
• Mai întîi, despre lideri. C.S.Ș. 

Bacău este echipa celui mai bine 
organizat club sportiv școlar din 
țară ; F.C. Constanța nu se dez
minte, continuând să concentreze 
talentele Dobrogei prin hărnicia 
unor antrenori priceput! și des
toinici, avîndu-1 în frunte pe L 
Bukosi ; Electroaparataj Bucu
rești apare în această postură 
pentru 
vot de 
buri cu 
geș nu

în plus, afîîndu-se de ani șl ani 
în fruntea celor ce se preocupă 
de copii și juniori ; C.S.Ș. Reși
ța, o... necunoscută, este o apa
riție inedită in „vârful" seriei a 
V-a ; F.C. Baia Mare, în schimb, 
a cochetat deseori cu poziiția de 
lideră a seriei de nord ; Corvinul

„speranțele"
unw club, care, 
a căutat și for- 

de certă valoare
oare, ca echipa 
decenii la rând, 
mat jucători
— și nu are rost să-i mai enu
merăm aici, numărul lor fiind 
foarte mare — să ajungă să de
țină „lanterna" serie? în care e- 
voluează. Intr-o situație asemă-

Campionatul republican de juniori

fotbalului nostru
două, cit ai bate din

editu nu 
vechea...

prima diată, dlnd um
blam unui grup_ de clu- 
mari veleități : 
are nevoie de

F. C. Ar- 
prezentări

1
13
13
10
9
9
8
6
6
5
4
4 3 8
4 2 9
4 2 9
4 2 9

2 2 11
2 1 12

SERIA A H-a 
C-TA 

C.S.Ș. Tecuci 
F.C.M. Br.
C.S.Ș. Galați 
Dim. Galați 
Oțelul Galați 
Prahova PI.
C.S.Ș. Brăila
C.S.Ș. Căi. 
Petrolul PI.
I.M.u. Medg. 
Dun. Călărași 
C.S.Ș. Eforie 
C.S.Ș. Slobz.

Fcș.

15 
15 
15 
15 
15 
15
15
16 
15 
15 
15 
15 
15'

s.c. Bacău 
C.S.Ș. Roman 
C.S.Ș. 2 Iași 
Lie. ind. Fălt. 
Dinamo Fcș. 
C.S. Botoșani 
C.S.Ș. Doroh. 
Polit. Iași 
Ceahlăul P.N. 
C.S.M. Borz. 
C.S.M. Sv.' pcc p M 
c’s^ Rădăuți 15 
Minerul G.H. 15 
Viit. Vaslui 15
F.C.

C.S.Ș.
Delta Tulcea

1 
0
1 
2
2 
4
4 
1
3

4

15 13 0
10 4
11 1 

9 5
10 3
9 1
7 1
6 3
7 0
5 3
4
5
2
3
0
1

15
15
15
16 
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

4
1
4
2
4
0

53—16
42>—'12
41—13
30—22
18—13
27—22
22h-42
26—36
17— 21
10—31
21—38
18— 41
8—52
7—56

este campioana „en titre* și vrea 
să se respecte, Iar Chimica 
mânie un „izvor" de talente, 
pepinieră a divizionarei „A" 
Tg. Mureș.
• O mare surpriză după 

primă... citire 
locul 
Rapid 
Și să

ră- 
o 

din

o 
a clasamentelor : 

ocupat de 
Să vezi 
posibdl,

16, ultimul,
tn seria a in-a ! 
nu crezi ! Cutm e

nătoare se află — iarăși sur
priză de proporții — și Univer
sitatea. Craiova ; clubul la care, 
nu trebuie să se uite, câțiva din
tre jucătorii săi valoroși (Ștefă- 
nescu, Bel dean u, Ciupitu, Dono- 
se) vor începe să se gândească 
la retragerea de pe marea scenă 
a fotbalului. Iar înlocuitori 
aceeași marcă nu pot

SERIA A V-a

de
fi găsiți

cu una cu 
palme.

O Nici turua actualei 
a făcut excepție de la 
regulă : un mare număr de a-
bateri disciplinare, cu toată gama 
posibilă, pornind de la proteste 
inutile și terminând .cu lovirea 
intenționată a adversarului fără 
balon sau injuria. Au fost si
tuații în care pînă și antrenorii , 
(iprofesori), care în loc să-și po
tolească sau să-și EDUCE CUM 
TREBUIE elevii, au căzut ei în
șiși în culpă, dîndu-și frîu liber 
nervilor. Sigur că principalele 
vinovatej 
Începutul acestor ------
conducerile cluburilor si asocia
țiilor, cele care cu mare greutate 
își 
lor

_ principalele
cum subliniam și la 

rin duri, sint

întorc privirea spre echipele 
de speranțe.

Laurențîu DUMITRESCU

A HI-a SERIA A Vll-aSERIA
L ELEC. BUC. 15 13 1 1 55— 8 27 L C.S.Ș. R-ȚA 15 11 4 0 31— 7 26 L CORV. HUN. 15 12 1 2 45—12 25
2. C.S.Ș. Pajura 15 10 3 2 33—16 23 2. Pol. Tim. 15 12 0 3 34—14 2a X C.S.Ș. Sib. 15 10 3 2 36—11 23
X Steaua Buc. 15 9 3 3 56—19 21 X C.S.Ș. Banat. 15 11 1 3 45— 9 23 3. Șoim. Sib. 15 10 3 2 35—13 23
4. Sportul stud. 15 10 1 4 33—17 21 4. F.C.M. Reșița 15 10 3 2 39—11 23 4. F.C.M. Bv. 16 10 3 2 30—15 23
5. Luceaf. Buc. 12 9 1 2 38— 7 10 X U.T.A. 15 10 2 3 31—13 22 5. C.S.Ș. Bv. 15 8 4 3 29—17 20
6. Progr. Buc. 15 7 2 6 25—28 16 6. C.S.Ș, Gl. Ar. 15 10 2 3 26—15 22 6. Gaz. Mediaș 15 8 3 4 31—18 19
7. Dinamo Buc. 14 5 5 4 29—17 13 7. Rapid Arad 15 6 4 5 33—16 16 7. Jiul Petroș. 15 8 2 5 44,-27 18
8. C.S. Tirgov. 15 7 1 7 36—30 15 8. Strungul Ar. 15 7 2 6 24—18 16 8. Aurul Brad 15 7 1 7 31—25 15
9. Gloria Buzău 14 6 3 5 26—25 15 9. U.M. Tim. 15 7 2 6 21—23 16 9. Progr. Sibiu 15 6 2 7 19—31 14

16. Metalul Buc. 15 5 4 6 19—19 14 10. C.FJl. Tim. 15 5 2 8 19—29 12 10. Carp. Mirșa 15 5 2 8 27—32 12
11. Din. V. Buc. 14 4 3 7 16—26 11 11. Min. M. Nouă 15 3 4 8 13—2f) 10 ÎL C.S.Ș. Alba 15 4 2 9 20—13 10
12. Mec. fină 15 4 1 10 16—32 9 12. GL Reșița 15 3 4 8 18—40 10 12. Met. Cugir 15 3 3 9 18—29 9
13. Autob. Buc. 15 3 2 10 12—37 8 13. C.S.Ș. Lugoj 15 3 2 10 15—29 8 13. Preoz. Săcele 15 2 3 10 13—33 7
14. Autom. Buc. 15 2 3 10 17—39 7 14. C.S.Ș. Jimb. 15 2 1 12 12h-44 5 14. C.S.Ș. Hund. 15 3 1 11 15—31 7
15. C.S.Ș. Tîrg. 15 3 1 11 13-46 7 15. C^S.M, Dr. 15 1 3 11 11—44 5 15. C.S.Ș. Alba I. 15 3 1 11 16—49 7
16. Rapid Buc. 15 2 2 11 11—53 6 16. C.S.Ș. Carș. 15 0 2 13 4—46 2 16. CJ3.Ș. Mediaș 15 2 2 11 15—36 6

SERIA a :IV-a SERIA A Vl-a SERIA A VIII-■a
1. F.C. ARGEȘ 15 13 2 0 4&—11 28 1. F.C. B. M. 15 12 2 1 39— 9 26 Iu CHIM. TÎR 14 14 0 0 76— 6 28
2. C.S.Ș. CV. 15 12 2 1 53—13 26 X C.S.Ș. B. M. 15 11 2 2 56—16 24 X C.SJȘ. Tg. I 15 13 1 1 55—13 27
3. C.S.Ș. Pit. 15 10 3 2 35—11 23 X C.S.Ș. Or. 15 11 2 2 48—14 24 X A.S.A. Tg. M. 15 13 0 2 57—12 26
4. C.S.Ș. Alex. 15 7 2 6 32—29 16 4. „U" Cj.-Nap. 15 11 1 3 32—12 23 4. C.S.Ș. Sf. Gh. 15 10 3 2 50—13 23
5. ROVA Roș. 15 8 0 7 27—25 16 5. C.S.Ș. Zalău 15 7 4 4 37—23 18 5. GL Bistrița 15 10 2 3 45—16 22
6. Unirea Alex. 15 6 4 5 29—30 16 6. Ind. C. Turzii 15 7 2 6 25—20 16 6. C.S.Ș. Reghin 15 9 1 5 37—18 19
7. Chim. Rm. V. 15 6 3 6 27—22 15 7, Min. Cavnic 15 7 2 6 21—38 18 7. CJS.Ș. Sig. 15 8 1 5 37 18 19
8. C.S.Ș. Carac. 15 6 3 6 3a—30 15 8. Someș S.M. 15 6 3 6 41—38 15 X C.S S. Gh 7 1 6 28—26 15
9. I.P.A. Slatina 15 6 2 7 20—28 14 9. Olipia S. M. 15 6 2 7 22—20 14 9. C.S.Ș. rg. Sec. 15 5 2 8 24—34 12

10. C.S.Ș. Vilcea 15 5 3 7 20—29 13 10. F.C. Bihor 15 6 2 7 22—24 14 10, C.S.Ș. Odorh. iu 5 1 9 27—83 11
11. C.S.Ș. Drăg. 15 6 1 8 26—37 13 ia. Armătura ZI. 15 5 2 8 26—31 12 11. CJS.Ș. Sf. Gh. 15 4 3 8 30-44 11
12. C.S.Ș. Tg. Jiu 15 5 3 7 15—37 13 12. îrfrățirea Or. 15 6 0 9 24—32 12 IX C.S.Ș. M. C. 15 2 2 11 16—46 6
13. Min. Motru 15 5 2 8 34—32 12 13. C.S.Ș. Cj. 15 4 1 10 19—39 9 13. C.S.Ș. Cristur 15 1 4 10 17—56 6
14. Pand. Tg. Jiu 15 3 2 10 22—31 8 14. C.S.Ș. Cărei 15 1 4 10 17—48 6 14. C.S.Ș. Covs. 15 2 2 11 9—68 6
15. Univ. Cra ’ova 15 3 2 10 22—35 8 15. C.S.Ș. Sighet 15 2 2 11 16—48 6 15. Viit. Gheorg. 15 2 1 12 11—55 5
16. C.S.Ș. C. Ag. 15 1 2 12 10—48 4 16. C.I.L. Sighet 15 2 2 11 18—56 6 16. C.S.Ș. To-pa. 15 1 1 13 16—67 3



PE PLANȘELE
DUPĂ ..CUPA EUROPEI" la 

sabie, d sputatu la Budapesta 
(in finală: Ț.S.K.A. "Moscova — 
Honved Budapesta 9—3; pen
tru locurile 3—4: Slavia Sofia 
— Steaua București 8—8. BI
GS t.d.j, sabrerii și-au disputat 
trofeul individual dotat cu 
,.Cupa Hungaria”. Iată clasa
mentul final: 1. H. Etropolski, 
2. V. Etropolski (ambii Bulga
ria), 3. L. Jablonowski, 4. 
Blerkowski (ambii Polonia). 
P. Gerevich (Ungaria),

„TROFEUL GAUDINI- 
floretă masculin, desfășurat 
acest an la Sorrento (Italia), a 
reunit numai trei echipe. 
Franța, Italia și România, cea 
de a patra componentă a tra
diționalului patrulater. Unga
ria. neparticipind. Iată rezul
tatele: Franța — Ital a 9—7. 
Franța — România 9—5. Ita
lia — România 9—5. Competi-

J.
5.

la 
in

INTERNAȚIONALE
ția a revenit, astfel, echipei 
Franței (Pietruska, Omnes, Groc, 
Pezzini), formația României 
(Kuki, Roca. Oancea. liiistr), 
clasindu-se pe locul 3.

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE LA GOPPINGEN 
(R.F.G.), de floretă feminin, a 
revenit scrimerei italiene Do
rina Vaccaroni, care a învin
s-o. in finală, pe Cornelia Ha- 
nisch (R.F.G.) cu 8—4. C.asa- 
mentul in continuare: 3. Sa
bine Bischoff (R.F.G.). 4-
Christiane Weber (R.F.G.). 5. 
Jin Jie Luan (R_P. Chineză),

EFERVESCENTA
•S Sorin Matei

FESTIVALUL DE SÂH
HERCULES ’83“11

BĂILE HEBCULWE, ÎL 
runda 
național masculin 
Festivalului șahlst

ta 
a 6-a a turneului inter- 

dLn cadrul 
..Heroines *X3*. 

Constantin Ionescu l-a învins pe 
maestrul bulgar Pe tar Orev. iar 
Ema Ungureanu a cîștigat la 
vest-germanul W. Ott. In alte 
partide s-au înregistrat rezulta
tele : Bărbulescu — Bușa 0—1.
Forgacs — Nicolai de 1—i, Stefa
no.- — Bir: eseu remiză. Lider 
al clasamentului este în conti
nuare C. Ionescu. cu 5 puncte, 
urmat de C. Bușu și G. Fae- 
gacs (Ungaria), cu cite 34^ p (1).

In turneul feminin. 
Ghindă a invins-o pe 
vacs (Ungaria), iar 
Boicu pe iugoslava 
GostovicL Partidele Gogâlea — 
Milivoievici și Dragosevic: — 
Baumstark s-au încheiat remiză. 
Ir. clasament conduce Slobodanka 
Milivoievici (Iugoslavia), eu 4 
puncte, urmată de Edxb Stefa
nov 3.5 d (V. Gertrude Bîum- 
siark 3.5 p. Eugenia Ghindă 3 
P (!'.

Eugenia 
Mana Ko- 
S mar an da 
M-roșia va

HM m: L G-JS'-ifsoa 14:«2J3. 
Karlstad (Nor.e^a) 14:47.0, 
Boc-karev IS «2^9.

DOUA NO! VICTORS 
PENTRU STEN MARK 

Suedezul ta$er*ar Ste&auxk 
obținut ineâ dovsă vuetoed 
Cupa Mostfia-ă 4a sete a^ 
«șt:gtad siakMMt special de La 
Maricstem (Fra uțaj șt ti a «or» al
uriaș de la Todnau (RFG). CLa- 
samente : Marks e-n : Saestsark 
1:4L54 (5L92 — SI AX). Paoio de
Cbiesa (halta) (SMX —
SIXX). Pîul SLihre (SUA)
(SJI SLJ». Andreas VesnK 
(L:ec*riecs-.*^ 1ISX, Mare Gi- 
rardeZi (Lsxerctnurfj irCJB ; 
Tottaaa : Mix
Jujec (E^reția) 2:<TÎ. J*r-c= 
Zurbr.șgez (Evețsa) 2:MJ7. Pb£

a

COMPETIȚII EUROPENE DE VOLEI
Punct final in două din 

competițiile europene jnter-< 
bun la volei feminji : 
<Ankara) : Urajoexka
lovsk — S.V. Lobhof 
3—0 (3. 9. 6). Vasas Budapesta — 
Slavia Bratislava 3—4 (11 «. 5).
Clasamentul final : L UraSocâca 
6 p, 2. Vasas 4 p <iti—113). X. 
Siavia 4 p (91—115). 4.

Sverd- 
(RJ.G4

< p «>—i zr 
Tna- (Feae 

Cec-

1.
X
G

INTERNAȚIONALELE-t
(Vrmart d’® î)

secretarului federației de spe
cialitate. Gheorghe Enadte :

— Competițiile care Qcoreft- 
ză în circuitul _Nara-.cs U- 
nion* se bucură t.f.deauna de 
o puternică participare. dată 
fiind miza concursului. Iată 
deci. încă un motiv pentru ca
re la ..internaționalele* Româ
niei s-au înscris oină în pre
zent nume sonore din tenisul 
de masă international, jucători 
Si jucătoare din 15 țări.

— Am dori câteva precizări—
— îmi este greu să aleg din 

numărul mare de eoneurenți 
numele cele mai importante.

ACTIVITATE ATLETICA
învingător la Iambol

«TELEX*
stu- 
din

concurs 
în sala 

campionul 
s-a clasat 

in înălțime 
2.21 m. Lo-

• In c?drul unui 
dențesc desfășurat 
Iambol (Bulgaria) 
nostru Sorin Matei 
primul la săritura 
cu un rezultat de
cui secund a fost ocupat tot de 
un săritor român. Daniel Albu 
cu 2.18 m. iar al treilea de 
bulgarul Peev cu 2,15 m.
• Recordul vest-germanului 

Ralf Ldbke 20.77 pe 200 m, 
realizat sîmbătă. la Sindelfin
gen, n-a trăit nici 24 de ore.

Mitice 2:11.12. La Marksteln, o a 
doua probi de slalom special a 
fost rișt gatâ de iugoslavul Bojan 
Krtzaț la * 
naEbers 
Chrtstan
imu*

NYKAENEN ÎNVINGĂTOR 
LA IGMAN

Coocmsnl de sârtturi <ru schiu- 
zOe de la Igrnan (Iugoslavia) a 
fost cișt-gat de Ezitandezul Matti 
Kykaenen X4.7 (im și 
urmat de Primoz Utaga 
via) 23Xi p și Ktaus 
(FDG> ÎK-» p.
• Proba de doi 

bob Cuaiori). la 
(RFGl. a revenit 
Speer-tubing (RFG).
• C—C raca aor+ei de Ia Ig- 

ntan pesjtcu Cape Mondiali a fost 
dsecatâ <Je Uwe I>ocauer (RFG) 
4ti)t5 p. urmat de Alexandr 
Majarov (URSS, M8.11S p și Jan 
K—mso (Ce&osiovaeLa) S9S.S1S p.

1:33.94. urmat de Bengt 
(Suedia) 1 ^9,42 și 
Oriaînsky (Austria)

STOP

CADRU

114.5 m). 
(Iugosla- 
Ostwald

C.E. dea
Wmterberg 
echipajului

căci duminică, la Genova, ita
lianul Pietio Mcimea a reali
zat 20,74!
• Rezultate din concursul

de la Jablonec (Cehoslovacia): 
FEMEI: 69 m: Auerswald
(RDG) 7,27,-100 m: Auerswald 
11,52, 800 m: Kratochvilova 
(Ceh.) 1:58,33 — rec. mondial, 
Matejkovicova (Ceh.) 2:01,47, 
1500 m: Kleinova (Ceh.) 4:16,75, 
60 mg: Kovarik (RDG) 8,23; 
BARB AȚI: 60 m: Zwolinski 
(Pol.) 6,78, 100 m: Pipepenha- 
gen (RDG) 10,63, 60 mg: Poh- 
land (RDG) 7,93, 10 km marș : 
Gauder (RDG) 40:39,74, greu
tate: Bloch (RDG) 19,81 m.
• în meciul Ungaria — R.D.

Germană, de la Budapesta, în 
concursul masculin au fost ob
ținute performanțele: 
Bringmann 6,77, 
(U) 21,02. 400 
46,79, 800 m:
1:48,34. 1500 m: 
3000 m: Melzer 
Oschkenat 7,40,

(U) 7,78 m. triplu: Bakosi 
16,44 m, înălțime : Sam 
m, prăjină: Salbert (U) 
m, greutate: Timmermann

60 m:
200 m: Nagy 

m: Schonlebe 
Wagenknecht

Hauck 3:44,09f 
7:51,18, 60 mg: 
lungime: Szal-

ma
(U)
2.24
5,50
19,96 m.
• Campionatele 

cros la Tbilisi, 
titlurile Tatiana 
5 km — 16:02,0 și 
makov 10 km — 28:56,01.
• Maratonul de la Manama 

(Bahrein) a fost cîștigat de 
englezul Ron Hill (44 ani)
2.25 -.25,0.

unionale de 
Au cîștigat 

Pozdiankava 
Viktor Ciu-

BOX • Americanul Donald 
Curry este noul campion mon
dial (WBA) la cat. semimijlocie 
(titlu vacant) învingător la punc
te, în 15 rep.. în fața sud-co- 
reeanulul Jun Sok Hwang, la 
Fort Worth (Texas) • La Cleve
land, campionul lumii (WBC) la 
cat. super-ușoară, Leroy Haleyd a 
dispus la puncte (la limită !) de 
Saul Mamby (ambii din S.U.A.).

ÎNOT • La Bonn (bazin de 
25 m), Vladimir Salnikov a pul
verizat recordul mondial pe 800 
m — 7:36,90 (v.r. 7:«,53 din 7 ia
nuarie al americanului Kostoff). 
Alte rezultate excelente au înre
gistrat : Jdrg Woithe (RDG) 49,00 
la 100 m liber, Serghei Fesenko 
(URSS) 1:57,48 la 200 m fluture, 
Vladimir Semetov (URSS) 1:58,70 
la 200 m spate,

JUDO • Echipa Franței a pro
dus o mare surpriză' cîștigind 
turneul de la Roma. Clasamentul 
final : 2. Japonia, 3. R.F.G., 4. 
Italia B, 5. Italia A.

LUPTE • La Clermont-Ferrand 
a avut loc a 12-a ediție a com
petiției de libere în memoria lui 
Roger Coulon, fostul președinte 
al FILA. Clasamentul pe națiuni: 
1. URSS 33 p, 2. Polonia 29 p, 
3. RDG 26 p, 4 RFG 20 p, 5. 
Franța 16 p. 6. Bulgaria 14 p. Au 
luat parte luptători din 16 țări.

ȘAH • Rezultate din runda a 
doua a turneului de la Linares : 
Sax — Gheller 1—0, Iusupov — 
Spasski */3—Vj, Miles — Larsen 
1—0, Tirnman — Hort întreruptă, 
Seirawan — Andersson 0—1.

TENIS • Turneul feminin de 
la Indianapolis a revenit engle
zoaicei Anne Hobbs 6—4, 6—7,'
6—4 în finala cu Ginny Purdy 
(SUA) • Americanul Jimmy 
Connors a cîștigat turneul de la 
Toronto întrecîndu-1 pe spaniolul 
Jose Higueras cu 6—2, 6—0, 5—7, 
6—0 • în turneul de la Richmond 
(Virginia) victoria i-a aparținut 
argentinianului Guillermo Vilas, 
6—3, T—5, 6—4 cu americanul
Steve Denton

2.

MILAN ORLOWSKI SAU ORGOLIUL

DE TENIS DE MASA ALE ROMÂNIEI
Tot remarc prezenta unor 

Ia campionatele euro
pene — de jumori t seniori —. 
motxLale sau pre
cum si 1» prestigiosul turneu 
-Europa Too lî*: I. Jonver. 
G. Gergely. Edith Urban (Un
garia). Valentina Popova. Jo- 
lanta Daniliavitșute (UJLS3.), 
A. Grubba. L. Kucharski (Po
lonia). Daniela Guerguelceva 
(Bulgaria). Nadine Daviaud. 
Brigitte Thieret (Franța). Blan
ks Silhanova. Alice Pelikanova. 
frații Broda (Cehoslovacia). Z. 
Kalinici. I. Lupulescu. Branka 
Batinirt (Iugoslavia) si încă 
multi alții, toti aflati pe locuri 
fruntașe si in clasamentele eu
ropene.

VLAD HAGIU - SPRE UN NOU TROFEU AL EFICACITĂȚII LA POLO
In întrecerea pentru cucerirea 

..Trofeului eficacității-, oferit de 
ziarul „Sportul-, dlnamortstul 
VLAD HAGIU a înscris, în ceie 
patru turnee disputate pină a- 
cum în campionat, 112 gohiri. ta 
urma sa. la o .distanță- apre
ciabilă. se afîă Gordan (Crișul) 
85. Costrăș (Crișul) 83. Florin ces- 
cu (Progresul) și Colceriu (Vo
ința Cluj-Napoca) cite 60. Ciobâ- 
niuc (Dinamo) 57. Ghiță (Viito
rul Lie. 37) 55. Șerban (C.N.A.S.E.) 
52. Oprișan (Viitorul) 49. Kovacs 
(Voința) 48.

FAIR-PLAYUL ANTRENORU
LUI emerit. Pe cît de frumos 
știe să-și încurajeze favoriții îna
inte de fluierul inaugural, pe afit 
de nesportivă devine galeria Ra
pidului în timpul meciurilor, ob
served numai greșeli din par
tea , adversarilor și. mai ales, a 
arbitrilor. Așa s-a înțîmplat și 
la cel mai recent derb’y cu Di
namo, cînd gesturile necontrola
te și cuvintele grele au abundat 
Pentru acești suporteri, mulți 
dintre ei tineri, redăm — poate 
vor înțelege ceva — aprecierile 
antrenorului emerit C. Vasillu 
pe mărginea acestui joc (preci
zarea că reputatul tehnician este 
coordonatorul secției de polo fe
roviare este necesară) : „A fost 
un meci de mare angajament, 
cu două prime reprize frumoase, 
spectaculoase. Dinamo a cîștigat 
pe merit. Despre arbitraj nu ne 
putem plînge. Eu, în caietul per
sonal, le-am acordat NOTA 8 Iul 
R. Silha și R. Timoc-.

— Ce ne puleti spune despre 
reprezentanții țârii noastre T

— Ca si precedentele con
cursuri. si acesta va constitui 
pentru sportivii români o po
sibilitate de pregătire si de 
verificare înaintea campionate
lor mondiale de la sfxrsitul lu
nii aprilie, de la Tokio. Sint 
sigur că numeroșii iubitori ai 
tenisului de masă așteaptă cu 
nerăbdare să o vadă evoluind 
pe recenta cistigătoare a tur
neului ..Europa Top 12*. tină- 
ra Olga Nemeș, dar și pe cei
lalți sportivi, dintre 
amintesc pe 
Liana Urzică.
Cnstine'. Romanescu. Paul Hai
tian. Vasile Florea. Ștefan Mo
rarj si alții.

— Deci, in perspectivă, în
tâlniri deosebit de atractive-.

— Campionatele internaționa
le ale României constituie ul- 
tânad mare concurs european 
tnaâatea nwliilrlnr Prin par
ticiparea si a unor jucători din 
Asia, reprezentanța bătrinului 
continent vor susține, deci, un 
important examen, iși vor ve
rifica forma in perspectiva ln- 
tLnîr—-or cu puternicii sportivi 
asiatici, principalii candidați 
la titluri. Iată, de ce. am luat 
toate măsurile ca totul să se 
desfășoare cit mai bine, pen
tru ca sportiva să beneficieze 
de condițu optime de între
cere.

„ VECHII
La Torna by Pa-

vil.on. disputa celor 
mai buni 12 jucă
tor: din Europa a 
fost 
ș: a dat clștig 
cauză 
lui Milan 
Cocul 9 în Europa 
ș: 11 în lume). Cu 
un fini* mai pu
ternic, la cea de a 
11-a panic-pire a. 
sa la această pres
tigioasă competiție, 
M. Orlowski Iși în
scrie pentru a doua 
oară numele oe 
tabloul învingători
lor. prima 
reușin d v letona 
1977, după ce 
1974. 1978 și ----
trebuit să se 
țumească cu 
secund. (Să 
adăugăm : un 
un loc 5. un 
și trei locuri

Milan Orlowski 
septembrie 1952, la Praga)

foarte strînsă 
de 

ceboslovacu- 
Orlowski

dată 
in 
în 

1962 a 
mul- 
locul 
mai

4, 
6

loc 
loc 
8).

care li 
Maria Al boi u. 
Andras Fejer.

GENERA ȚII".

(născut la 7 
_ ________ . “ S) este 
vn nume binecunoscut In tenisul 
de masă internațional. Cele dinții 
succese le-a Înregistrat In 1969. 
la -europenele" de juniori, dnd 
a dștgat probele de simplu șl 
dublu (cu 3. Turvi) șl argintul 
la „mixt* (cu A Grofova 
U.RS.S.). In anul următor, 
Teeside. din nou campion

la 
_______ ____  ___ ______ la 
mixt (cu I. Vostova), an In care 
a fost selecționat și ta echipa 
naționali de seniori. Cu un ser
viciu difiei! eu o bună lovituri 
de backhand, Milan Orlowski —

component al clubului Sparta 
Fraga — a debutat In 1970 la C.E. 
de seniori, iar In 1971 la campio
natele mondiale. începlnd din 
1974. el s-a Impus la campiona
tele europene de seniori, cîștl- 
gind 1 tuluri (1974 — simplu, 1979 
— dublu, cu G. Gergely, Unga
ria, 1980 — mixt, cu I. Uhlikova), 
precum șl 4 medalii de argint 
In probele de dublu, mixt și cu 
echipa, 
adaugă 
țlonal.

Acestui bilanț i se mal
30 titluri de campion na-

„TURNEUL PRIMĂVERII"
(Urmare din pag I)

niune, aproape 2000 de specia- 
tori în Sala sporturilor, dovadă 
că la Galați boxul rămîne spor
tul nr. 1. în 
competiției 
sportivii de categorie pană. Iată 
rezultatele : " ~ 
lăți) b. ab. 1 
toșani), Gh.
b.p. V. Trif (CSM Cluj-Napoca), 
T. Pop (Voința Cluj-Ngjjoca) 
b.p. Gh. Adam (Met. Buc.), V.

cea di ntîi zi a 
au urcat pe ring

I. Panait (BC Ga-
M. Cîșlazu (CS Bo-

Oprișor (Steaua)

BOX
Zbuchin (Nicotină) b.p. V. Van- 
cea (Dinamo Buc.), M. Nicolae 
(Dinamo Buc.) b.p. St. Dincă 
(Mec. fină Buc.). N. Ghețu 
(BC Brăila) b. ab. 3 N. Bre- 
zoianu (Voința Giurgiu), E. 
Preda (Met. Rm. Vîlcea) b. p. N. 
Davis (CSM Sibiu). C. Stancu 
(Rapid) b^b. 2 D. Băduț (Met 
Balș), N. Talpoș (Met. Salonta) 
b. ab. 1 L Bona (Steaua), D. 
Nan (Voința Cluj-Napoca) b. p. 
L Baciu (IMGB Buc.).

T. SIRIOPOL — coresp.

cm
Emanuel FÂNTANEANU

Actualități din Iugoslavia
• După insuccesul la C.M. din

Spania (locul 12) — selecționerul 
iugoslav jantei a fost înlo
cuit. Nu l-a salvat nici măcar 
raportul său .Justificativ*, redac
tat pe m de pagini ! ! tn locul 
său. pentru următorii 4 ani. a 
fost a.es Todor Veselinovici-Toza, 
un fost renumit jucător al anilor 
■șo. care In ultimii 12 ani a func
ționat ca antrenor la diferite e- 
chipe din Bolivia, Columbia șl 
Grecia Noul selecționer a renun
țat la fostele stei- : Surjak, Su- 
șld. Petroviei, Halilhodzici, Pan- 
tellci, Sljlvo, Stoianovici, Savicl 
ș.a. plecați In străinătate și la 
Zajeț, rămas la Dinamo Zagreb. 
După cum a declarat Veselino- 
vjd nici In viitor nu va apela 
la „străini*. Cu o nouă echipă, 
formată din jucători tineri și a- 
proape necunoscuțl. Iugoslavia a 
pierdut in deplasare cu Norvegia 
(1—3), a Învins Bulgaria, tot In 
deplasare (1—0 cu șase debutanți 
In formație : Nlcolicl, Ferhatovid, 
Jivcovid, leșld, Tvetkovicl, Mr- 
kla) șl a terminat nedecis (4—O 
acasă cu Tara Galilor. Cele trei 
meciuri au contat In calificările 
pentru campionatul european.
• La sfirșitul turului ’82/’83 

campioana națională ,,en titre*. 
Dinamo Zagreb, a ocupat locul 
2 în cîasament cu 24 de puncte 
șl golaveraj plus 12. Pe primul 
loc se află Partizan Belgrad 25 p

(+13), o echipă renăscută prin 
eforturile noului el antrenor Mi
los Milutinovici. In rindurile ei 
activează vechi Internaționali 
precum Trlfunovicl, Stojkovici, 
Vukotici, Klincearski dar și mai 
noi. Jivkovici, Mante sau S mai ci.
• Golgeterul turului este Savicl 

(13 goluri), fost la Steaua roșie. 
In prezent în Spania. H urmează 
Sușici cu 9 goluri.
• Campionatul se reia la 8 

martie.
• In echipa națională iugosla

vă. in întUnirea de la Sofia din 
cadrul Cupei Europei, a debutat, 
la 17 ani patru luni și 6 zile, 
extrema stingă de la O.F.K. Bel
grad, Mi tar Mrkla, doborind ast
fel un record vechi de 55 de ani,' 
al celui care a fost Irița licit, 
celebrul fotbalist iugoslav al a- 
nilor ’30. Specialiștii Iugoslavi 
susțin că Mrkla este un jucător 
de excepție, prin jocul său amin
tind 
rent 
roșie

de faimosul Gealei, in pre- 
dlrector tehnic la Steaua 
din Belgrad.

Gheorghe GLISICI

MECIURI AMICALE
• Meckul amicale. La Cal! 

(Columbia) echipa locală a pierdut 
cu 3—0 tn fața formației polo
neze Gornlk Zabrze, Iar Varia 
Caldas tot din Columbia a În
vins pe Vasas Budapesta cu 5—X
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