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la finalele „Daciadei" la schi, „Cupa U.T.C." a revenit sportivii» județului Alba

NUMEROASE SURPRIZE PLĂCUTE

cii cetină verde inscrip-
In Poiana Soa- 

de zăpadă era 
și ceva. în acest 
în soare, cum 

văzut, Semenlcul 
finaliștii pe țară 

„Daciadei"

Alb. nesfirșit alb, pulbere 
seinteietoare acoperind caba
nele Semenicului și brazii care 
par căpițe din lină mițoasă, și 
pădurile, pînă în zare, spre 
Muntele Țarcu, spre Muntele 
Mic. Doar pe culmea ce urcă 
spre vîrful opus „buchetului" 
de amenajări turistice, pe co
vorul imaculat se vedea „sculp
tată" 
ția „Daciada". 
relui stratul 
de un metru

.z-decor scăldat 
rar poate fi 
i-a primit pe 
ai întrecerilor „Daciadei" la 
schi-fond, schi alpin și biatlon, 
dotate cu „Cupa U.T.C.", în 
organizarea C.C. al U.T.C.. cu 
sprijinul Comitetului județean 
și al C.J.E.F.S. Caraș-Severin. 
Aproape 300 de 
„sporturilor albe", 
etapelor județene ale compe
tiției, băieți și fete, s-au re
vărsat pe pirtii. dar o revăr
sare dirijată, cronometrată de 
starteri, urmărită cu rigoare și 
competență — demne de ad
mirat — de o echipă de ofi
ciali, profesori de educație fi
zică statornic legați de ma

iubitori ai 
ciștigătorii

Finalele „Daciadei", prilej de inimoase performanțe

103 m PE TRAMBULINA DE
întrecerilor de 
trambulină din

Finaliștli 
rituri de la 
drul „Daciadei" și campionate
lor naționale de seniori și-au 
disputat înțiietatea in splendi
dul cadru oferit de pitoreasca 

’ stațiune Borșa. Organizarea 
„foarte bună, pregătirea fără 

-i reproș a trambulinei și prezen
ța a peste 1 000 de spectatori 

contribuit la succesul fina- 
^^*or „Daciadei", în cursul că

rora s-au evidențiat reprezen
tanții „noului val", în special 
foarte tinărul Gabor Nagy (17 
ani) care a realizat o săritură 
de 103 m : record absolut al 
trambulinei, în același timp cea

să- 
ca-

(Continuare in pag 2-3)

Echipa 
cătorii

H.C. Minaur Bata Mare, împreună cu antrenorii și condu- 
clubului, după victoria in „Cupa României'", la Buzău 

Foto : Dragoș NEAGU

ÎN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ SE VA 
CALIFICAREA PENTRU TURNEUL

De vorbă cu FRANTIȘEK HAVRANEK
antrenorul echipei de fotbal a Cehoslovaciei

DECIDE
FINAL

IN „uuiii nurin 
îndoială, cea de-a V-a 

a „Cupei României" la
Fără 

ediție 
handbal masculin, a cărei gală 
finală a fost găzduită dumi
nică de Sala sporturilor din 
Buzău, n-a avut condiții să se 
ridice nici la gradai de interes 
și nici la cel de valoare exis
tente în edițiile anterioare. IIo- 
tărîrea federației de speciali
tate de a nu permite sporti
vilor aflați. în pregătire la lo
tul olimpic participarea la

Entuziaste întreceri in proba de biation din cadrul finalelor pe 
tară ale „Daciadei* la schi, in Semenic Foto : Vasile BAGEAC

rile acțiuni ale „Daciadei". Cu
loare dc stegulețe multicolore 
duceau spre startul probelor 
de fond și biatlon și prin a- 
ceste culoare se desprindeau 
din mulțimea tinerilor schiori, 
aflati intr-un continuu neas-

Viorel TONCEANU

(Continuare in peg. 2-3)

mai lungă săritură a unui 
sportiv român !

Primii clasați : 1. I. Runceanu 
(C.S.Ș. Rîșnov) 203.7 p (99,5 
m — 91 m). 2. G. Nagy (C.S.Ș. 
Brașovia) 206,6 p (103 m — 88,5 
m), 3. B. LSrincz (Dinamo Bra- 

’ șov) 1&7.4 p (99,5' ni — 96,5 m), 
4. W. Gross (C.S.Ș. Brașovia) 
184,4 p (96,5 m — 92 rn), 5. 
O. Munleanu (Dinamo) 183,4 p 
(88,5 m — 87,5 m), 6. G. Stin- 
ghe (A.S.A. Brașov) 163,9 p 
(77 m — 89 m);

GH. PETRE coresp.

eliminat pur și 
tradițional fina- 

- Dinamo Bucu-

competiție a 
simplu cuplul 
list, Steaua - 
rești, și a subțiat mult valoa
rea altor echipe, între care 
chiar și pe a celor două fina
liste — H. C. Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara. 
Să sperăm că această decizie a

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Grupa „C“ a C. M. de juniori la hochei

9 Primii oaspeți sosesc azi Q Programul general 
și sistemul de clasificare £ Cine vor fi arbitrii ? #

August" a ... îmbrăcat „haină nouă*
tur și retur, clasamentul făcln- 
du-se in mod obișnuit, urmind 
ca la egalitate de puncte să 
conteze golaverajul direct, a- 
dică rezultatele dintre formați
ile aflate in cauză. în general, 
programul respectă dispoziția 
forului internațional, in sens'd 
că la fiecare două zile de 
jocuri1 este programată o zi de 
pauză.

Pentru această competiție, 
delegat al federației internațio
nale este Miroslav Subrt 
slovacia), iar ca arbitri 
care vor funcționa ca 
centrali, sînt delegați 
Waschnig (Austria), A. 
ski 'Polonia) și E. Bostrup 
(Danemarca). Alături de ei au 
fost delegați ca arbitri de ^li
nie : M. ~ 
lint, ambii 
(Finlanda), 
nemarca) 
(Bulgaria).

„23 August". Cum se 
această dispută și-au 
participarea reprezen- 
Australici, Ungariei,

„Cea mai tinără" întrecere 
din calendarul competițional 
internațional al hocheiului, gru
pa „C“ a Campionatului mondial 
de juniori (20 de ani), a cărei or
ganizare a fost Încredințată țârii 
noastre, programează primele 
partide joi după-amiază la pa
tinoarul 
știe la 
anunțat 
tativele
Bulgariei și, firește, a Româ
niei, ceea ce face ca — din 
start — competiția să se anun
țe echilibrată ca raport de for- 

__ țe și, prin aceasta, atractivă.
Oferim și azi unele amănun

te legate de desfășurarea a- 
cestei Întreceri. Primele jocuri 
vor avea Ioc joi, 3 martie, com
petiția continuind pînă în 10 
martie, cind se vor disputa ul
timele confruntări. Sînt pro
gramate cite două partide pe zi, 
prima dintre ele la 15,30 și cea 
de a doua la ora 18. Competi
ția se dispută sistem turneu,

Frantițak Havranek este antrenorul echipei de fotbal a Cehoslovaciei, 
îndeplinind această funcțiune din toamna trecută, cind in urma turneu
lui final al C.M. din Spania a fost schimbată fosta conducere tehnico 
a reprezentativei. Cunoscut jucător acum trei decenii. Are 59 de ani- 
Un om sobru, echilibrat. Tipul ontrenorufui „care nu spune multe, dor 
la care fiecare vorbă ore miez și greutate", l-am intilnit la 4 decem
brie, anul trecut, pe Stadie Comunale din Florența, la sfirțitul partidei 
Italia — România (O-O). Mi-a spus atunci door atit : „Echipa României 
a jucat așa cum trebuia, râmînind in 10 oameni. Rezultatul este meri
tat1'. Săptămina trecută, la Fraga, t-am rugit pe redactorul șef al zia
rului „Ceskos'ovensky Sport" să-mi priiejuiascâ o întâlnire cu Frantișek 
Havranek. socotind câ opiniile ontrenorului echipei Cehoslovaciei privind 
apropiatele meciuri România — Italia (16 aprilie) și România — Ceho
slovacia (15 mai), ca și opiniile privind in generai grupa o V-o a pre
liminariilor Campionatului European vor fi privite cu interes de citito
rii ziarul rf nostru. A venK la întî’nire cu o jumătate de oră intîrziere, 
rugîndu-mă sâ-l scuz. De fapt, de

Havranek : 
rău că 
așteptat 
La proxima

am să fiu

Iertați-mă, 
am intirziat, 

cam mult 
intîl-

punctual.

va fi la 
cu Italia,

Fr. 
îmi pare 
dar am 
tramvaiul, 
nire însă 
vă asigur.

— Proxima întilnire 
București. La meciul 
probabil...

— Fără îndoială. Ca și la 
Limassol, mă voi revedea Ia

COMPORTAREA SPORTIVILOR ROMANI 
LA UNIVERSIADA DE IARNĂ DE LA SOFIA

A MARCAT UN PROGRES
(prin 

a X-a
telefon), 

ediție a 
s-a tras 

seara au 
casele

SOFIA. 28 
Peste cea de 
Universiadei de iarnă 
cortina. De duminică i 
început să plece spre 
lor cei care s-au aflat pe sce
na acestei mart competiții, unii 
dintre el fericiți pentru iz- 
binzi și performanțe, alții doar... 
ambiționați pentru viitoarele 
mari întreceri.

Acum, la finele Universiadei 
albe, la startul căreia s-au aflat 
aproape 700 de sportivi din 34 
de țări, se poate afirma că 
gazdele întrecerii s-au străduit 
și au reușit să ofere tuturor — 
concurent!, tehnicieni, ziariști 
— condiții optime de întrecere 
și lucru, desigur cu eforturi 
mari, care au cuprins și con
strucția sau ream ana jar ea unor 
baze. Să subliniem atmosfera 
foarte bună care a domnit aici 
pe parcursul întregii competi
ții. apreciată, dealtfel, și de 
dr. Primo Nebiolo, președintele ■ 
F.I.S.U.

Comentatorii prezenți la So
fia vorbesc — ca opinie pro
prie sau făcind cunoscute păre
rile unor specialiști — despre 
nivelul ridicat al întrecerilor, 
evident ca efect al seriozității 
preparativelor efectuate și ca 
reflectare a interesului ce se 
manifestă pretutindeni pentru 
aceste olimpiade studențești.

Sportivii români au avut 
aici. în capitala Bulgariei, cea 
mai bună comportare din is
toria participării lor la Univer-

al competiției 
Patinoarul „23

(Ceho- 
neutri, 
arbitri 
H. J. 
Zagor-

Presneanu și A. Ba- 
România, J. Jalarvo 
E. Frederiksen (Da- 
și K. Gherasimov 

Toți acești oficiali,

(Continuare in pag a 4-a)

aici a :r»ceput convorbirea noastră...

București cu Mircea Luccscu și 
cu Enzo Bearzot...

— Apropo de Italia, rezulta
tul de la Limassol a stirnit un 
mare val de comentarii in lu
mea fotbalului. comentarii 
foarte aprinse — unele, co
mentarii concluzive — altele, 
deși grupa a V-a „se joacă" și 
lucrurile sint departe de a fi 
clarificate, chiar și in privința 

siadele de iarnă. Evoluția lor a 
fost răsplătită cu o medalie de 
argint, cu una de bronz și cu 
alte Jocuri onorante, care au 
dus la clasarea delegației 
României între primele 10. Iată, 
dealtfel, clasamentul pe meda
lii :

1. MAS. 12-11—7-30; 2.
Cehoslovacia 5—4—2=11 ; 3. Ita
lia 3—*2r—1=6 ; 4. Bulgaria 1—3— 
3=7; 5. Franța 1—1—1=3; 6.
Elveția 1—0—1=2 ; 7—8. Japo
nia și Spania 1—0—0=1 ; 9. 
ROMANIA 0—1—1=2 ; 10. Iugo
slavia 0—1—0=1 ; 11. Polonia 
0—0—3=3 ; 12—13 Finlanda și 
S.U.A. 6—0—2=2 ; 14 R.P. Chi
neză 0 -0 I—1.

Bunele performanțe ale spor
tivilor noștri au fost aprecia
te de numeroși tehnicieni și o- 
ficiali prezenți la Sofia. Antre
norul reprezentative: 
țeștî a Uniunii 
toii Igorov, ne 
cheîștij români

studen-
Sovietlce, Ana- 
spunea: „Ho- 
mi-iti plăcnt

Radu TIMCFTE

(Continuare în oag 9 <-a)

16 NOI RECORDURI
NAȚIONALE

LA ÎNOT
la prim-plan, sportivii 

de la Dinamo
Și C.S.M.S. BAIA MARE
Bazinul Olimpia din Sibiu a 

găzduit timp de două zile con- 
cursul de verificare a înotătorilor 
fruntași, concurs dotat cu „Cupa 
F. R. Natație*. întrecerea a evi
dențiat buna pregătire a multor 
sportivi, prilejuind stabilirea a 
16 noi recorduri naționale în ba
zin de 25 dc metri, alături de 
alte bune performanțe.

Iată numele noilor recordmani 
și rezultatele obținute : SENI
OARE — Carmen Bunaciu (Di
namo) 2:12,10 'a 200 m spate (ad
mirabila noastră sportivă a reali
zat un timp bun și la 100 m spa
te — 1:02,30) ; Eniko Palencsar 
(C.S.M.Ș. Baia Mare) 16:55)96 la 
1 500 m liber ; SENIORI : Luis 
Șopterian (DinamO) 1:06,56 la 
100 m bras și 30,00 la 50 m bras: 
Cristian Drăgan (Dinamo) 4:0*2,52 
la 400 m liber ; Flavius Vișan 
(Dinamo) 26.30 la 50 m fluture șl 
56,56 la 100 m fluture Eugen 
Nan (C.S.Ș Ploiești) 8:29,41 ia 
800 m liber și 16:04.45 la 1500 m 
liber ; JUNIORI — Robert Pin
ter (C.S.M.Ș Baia Mare) 4:05,61 
la 400 m liber • Cristian .Ponta 
tc.s.ș. Ploiești) 2:14,41 la 200 m 
mixt ; FETE 14 —
Culică
2:21.22 la 200 m fluture : Cristina 
Deveseleanu (Lie 37 
35:89 la 50 m_braș și 
200 m bras ; —
lia Mateescu 
1:07,83 la 100 
200 m spate 
reap.).

ani — . Maricica
(C.S.M.Ș. Baia Mare)

București) 
2:45,41 la 
ani — lu-

Ploieșli) 
si 2.21.49 la

co-

FETE 13 
(C.S.Ș.

m soațe
(Hie IONESCU,

Italiei, ce părere aveți ?
— Egalul de la Limassol a 

pus la fiert oala în care se gă
sește grupa a V-a... Toată lu
mea are păreri, 
socotesc însă că 
Ia cuvînt“ care 
lămuri situația, 
deși a obținut 
1—1 în Cipru, 
totuși un candidat foarte peri-

Marius POPESCU

e firesc, eu 
abia „luările 

urmează vor 
După mine, 

cu șansă un 
Italia rămîne

(Continuare in vag 2—3)



RF7ULI A l f MERITORII ÎN COMPETIȚIILE REPUBLICANE DE SAI A
• La sfîrșitul săptăminii tre

cute s-a desfășurat, Ia «23 
August”, în Capitală, concursul 
republican universitar de sală. 
Competiția a reunit spor
tivi reprezentînd 9 centre 
universitare din țară, ca 
ți alți cîțiva atleți care au 
participat în atară de concurs. 
Capul de afiș al întrecerilor l-a 
constituit dueluj alergătorilor 
peste garduri Fal Falffy și 
Ion Oltean, încheiat cu un nou 
record al competiției (7,5 s) 
înregistrat de ambii concurenți 
Recorduri ale campionatelor 
universitare de sală au mai 
realizat : Gheorghe Cojocaru 
la lungime — 7,63 m (v.r. 7,46 
m) și Liliana Năstase la SO mg 
— 8,4 s (v.r. 8,4 s). Două re
zultate foarte bune au înregis
trat atleții de la Steaua, în a- 
fară de concurs : Florența Cră- 
ciunescu 18,06 m la greutate și 
Silviu Stafiuc 2,20 m la sări
tura in înălțime. Ambele con
stituie recordurile personale ale 
respectivilor.

Rezultate tehnice : BĂR
BAȚI: 60 m : Paul Stanciu 
(Știința C-ța) 6,5, C. Ivan („U" 
Ciuj-Napoca) 3,5 ; 60,mg : Pal 
Palffy („U" Cluj-Napoca) 7,5,

I. Oltean (Știința C-ța) 7,5 ; 
lungime : Gheorghe Cojocaru 
(Știința C-ța) 7,63 m ; P. Stan
ciu 7,30 m ; triplu : Mihai Ene 
(Știința C-ța) 15,66 m ; înălți
me : Ion Buligă (IEFS) 2,00 
m ; prăjină : C-tin Miclăuș
(Politehnica Timiș.) 4,90 m. A. 
Dioancă (Poli. Timiș.) 4,30 m ; 
greutate : Cornel Moruț (IEFS) 
15,45 m, C. Csakany („U“ Cluj-

Carnet atletic

m ; FEMEI : 60 
Ursache (Univ.

Napoca) 15,34 
m : Eugenia
Iași) 7,5. Liliana Năstase (CSU 
Calați) 7,6 ; 60 mg : Liliana 
Năstase 8,4 ; lungime : L. Năs
tase 5,92 m (H.C. Gabriela Co- 
tet 6,27 m) ; înălțime : Geor- 
geta Mitrache (Poli. Timiș.)
I, 76 m (H.C. Octavia Niff 1,79 
m) ; greutate : Elisabeta Neam- 
țu (I.E.F.S.) 15,20 m, Eva Zdr- 
gd-Raduly („U“
II, 05 m (Andi 
resp.).
• Pe traseu! ___

Stadionul Tineretului din Ca- 
p;tală a avut loc duminică o

Cluj-Napoca)
VI1.ARA, co-

amenajat la

în concursul republican de lupte gre

Divizia „A" de popice

IN PRIVA ETAPA A RETURULUI OASPEȚII
S-AU IMPUS IN

In prima etapă a returului cam
pionatului Diviziei „A“ de popice
— care s-a disputat sîmbătă după- 
amiază — s-au înregistrat cîteva 
rezultate surpriză, victorii în de
plasare, autoare fiind Hidromeca
nica Brașov, Voința București, 
Petrolul Băicoi — Ia femei. Rul
mentul Brașov, Aurul Baia Mare, 
Constructorul Tg. Mureș și Chim
pex Constanța — la bărbați. Dar 
iată rezultatele :

FEMININ 0 Voința Galați — 
Laromet București 2527—2383 p.d. 
(scor individual 6—0) • Bradul 
Vama — Voința Craiova 2403—2203 
(5—1). Prima victorie în acest 
campionat a echipei din Vama, 
oare își dispută jocurile pe arena 
din Suceava. Cea mai bună ju
cătoare a fost Mariana Daneș — 
434 p.d. (L Mîndrescu — coresp.) 
• Voința Constanța — Voința 
Ploiești 2342—2286 (3—3). Perfor
mera reuniunii a fost constă-n- 
țeanca Ablahim — 432 p.d. (S. 
Nace — coresp.) 9 U.T. Arad — 
Voința Oradea 2372—2349 (3—3).
Parti'dă de mare luptă, victoria 
revenind arădencelor după ulti
mele lovituri. Primele jucătoare 
au fost Maria Cocluban — 419 și 
resnectiv Olga Psihas — 410. (N. 
Străjan — coresp.) • Electromu- 
reș Tg. Mureș — Hidromecanica 
Brașov 2394—2513 (1—5), Brașo- 
venoele au jucat foarte bine, ele 
au avut în Mariana Constantin o 
excelentă realizatoare — 442 p.d., 
ceea ce în deplasare înseamnă 
un punctaj deosebit de valoros. 
Be la gazde s-a remarcat doar 
Tbodica Baciu — 410. (I. Păuș — 
coresp.). • Voința Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița 2448—2298 (5—1). • 
Frigul București — Petrolul 
Băicoi 2301—2440 (1—5) • Gloria
București — Rapid București 
2433—2323 (5—1). Acest derby al
Capitalei s-a ridicat la un nivel 
tehnic bun, ambele sextete evo
luând la nivelul exigențelor. Glo

ria a avut în Margareta Cătineanu
— 446 și Ana Petrescu — 431 cele 
mai precise concurente. De la fe
roviare s-a evidențiat Vasilica 
Pințea cu 413 p.d. (O. Guțu — 
coresp.) © Voința Odorhei — 
Voința Timișoara 2424—2391 (5—1) 
9 Metrom Brasov — Voința 
București 2355—2421 (3,5—2,5). O 
tntâlni.re deosebit de disputată, 
încheiată cu victoria Voinței, 
care a avut atteva rezultate indi
viduale mai valoroase. Prrncipa-

ȘAPTE MECIURI
lele realizatoare : Eva A Jam — 
415 (M) și Maria Iosif-NxSiifor 
(V) 431. (C. Gruia — coresp).

MASCULIN 0 Metalul Hune
doara — C.F.R. Timișoara 5352— 
5000 (5—1). Joc câștigat, relativ
ușor, de loca Ir ici, care au format 
o echipă mu’t mai omogenă. 
Cele mai multe popice le-au do
borât Torok — 934 și, respectiv, 
Niță — 879. (I. Vlad — coresp.). 
• Constructorul Galați — Carpați 
Sinaia 4993—4936 (3—3). O partidă 
frumoasă în care ambele forma
ții au jucat bine, fiind de valori 
apropiate. Cele mai mari rezul
tate le-au obținut Silvestru — 
885, Ivan — 843 — de la gazde, 
Sindrilaru — 844 și Niooară — 
844 — de la oaspeți. (T. Siriopol
— coresp.). • Unio Satu Mare — 
Aurul Baia Mare 5122—5228 (1—5). 
Băimărenii au dominat categoric 
partida, parcă ar fi jucat pe are
nă proprie. Ei au stabilit, prin 
Alexandru Naszodi, și recordul 
pistei QU 910 popice doborite. De 
la Aurul s-a mai remarcat tână
rul S teii an Boariu cu 895 p. De 
la gazde cele mai multe „bețe" 
le-au avut Nagy — 895 și Bosnyak
— 869. (Z. Kovacs — coresp.). •
Electromures Tg. Mures — Pro
gresul Oradea 5155—4945 (6—0).
Primii jucători ai celor două e- 
chipe au fost Ilie Hosu — 888 și, 
respectiv, Alexandru Szekeîy — 
862. (P. Ion — coresp.). • Chi
mica Tirnăvenl — Voința Tsr. Mu
reș 5518—5448 (4—2). • Olimpia
București — Rulmentul Brasov 

5012—5127 (3—3). Echipa din
Brașov, cu un iot mai omogen, 
s-a impus clar în fața formației 
bucureștene cîștigînd ia o dife
rență apreciabilă — 115 p. Foarte 
bine au jucat de la Rulmentul 
tânărul Ion Mateș — 922 și mul
tiplul campion al țării, Icsif Tis- 
mănar — 908. De la Olimpia au 
coresouns doar Al. Tudor — 
889 și S. Belivacâ t- 146. (A.
Soare — coresp.). • Rafinorul 
Ploiești — Chimpex Constanța 
5004—5088 (3—3). Meci viu dispu
tat în care victoria a revenit, în 
final, oaspeților. Cel mai buni 
popicari au fost Gh. Silvestru — 
893 — de la Chimpex și I.
Scheftz — 871 — de la Rafinorul. 
(O. Bălteanu — coresp.). • Teh- 
noutilaj Odorhei — Constructorul 
Tc. Mureș 4920 — 4578 f2—4) • 
Voința București — Petrolul Cîm- 
pina 5110—4869 (5—1).

competiție universitară de cros: 
fele (1,5 km) ; Tatiana Conac 
(Știința Bacău) 4:52,0, Aurica 
Mitrea (IEFS) 4:53,0, Daniela 
Vieru (Știința Bacău) 5:01,0 ; 
bărbați (4 km) ; Nicolae Da- 
mean (IEFS) 11:33,0, Gh. Hațe- 
gan (CSU Brașov) 11:39,0, P. 
Tătar (CSU Tg. Mures) 11:45,0. 
(Nicolae D. NICOLAE — co
resp.).

• Concursul republican de 
sală pentru juniori III, dotat cu 
„Cupa Federației", a avut loc 
zilele trecute la Cluj-Napoca. 
Tată rezultatele cîștigătorilor : 
BĂIEȚI : 50 m : Cristian He
ring (Lie. 37 Buc.) 6,0, 2. Cr. 
Oberschi (CSS Suceava) 6,0 ; 
50 mg : Cristian Zarcu (Viito
rul Buc.) 7,1 ; lungime : Cristi
an Neacșu (C.S.Ș. Galați) 6,19 
m ; înălțime : Marius Bulac 
(CSȘ 4 Buc.) 1,90 m ; prăjină: 
Tiberiu Vintilâ (CSȘ 8 Buc.) 
3.60 m ; greutate : Gheorghe 
Cușcț (CSȘ Zalău) 13,73 m ; 
FETE : 5* m : Iaicica Cristea 
(CSȘ 1 Oradea) 6,5 ; 50 mg : 
Florina Neder (Viitorul Buc.) 
7 7, 2. Lenuța Birzu (CSȘ 2 
C-ța), lungime : Lucica Cristea 
5,53 m ; înălțime : Galina As- 
tafei (CSȘ Steaua Buc.) 1,71 
m ; greutate : Elena Ghilencea 
(CSȘA C-lung) 13,37 m. Clasa
mentul pe cluburi : 1. C.S.Ș. 4 
București 60 p, 2. Viitorul Buc. 
42 p, 1 C.S.Ș.A C-lung 33 p, 
4. CKȘ. Oradea 32 p, 5. C.S.Ș. 
0 București 23 p, 6. C.S.Ș. Su
ceava 14 p etc.
• Concursul pentru juniori

HI, dotat cu .Cupa Viitorul-, 
care trebuia sâ se desfășoare 
peste două săptămâni, va avea 
loc duminică dimineața, de la ■ 
ora 9.30, in sala din parcul 
-23 August". Se vor desfășura 
următoarele probe : fete : 50
m. lungime. înălțime ; băieți : 
50 mg, lungime. înălțime, greu
tate.

MECIURI DE MARE FRUMUSEȚE LA TURNEUL
Știind că cei mai buni luptă

tori din lotul reprez«antativ de 
„greco-roman e“ se aflau la un 
mare turneu în Bulgaria, ne pro
pusesem să notăm despre etapa 
a 2-a a concursului republican 
pe categorii de greutate d-oar e- 
vi-dențierile — posibile — și cîș-

ne-au mărturisit că de mulți ani 
n-au mai văzut întreceri de ase
menea spectaculozitate confir
mând u-ne opinia, să-i acordăm 
competiției o atenție aparte.

Fără Ștefan Rusu, Ion Draica, 
Vasile Andrei, Ștefan Negrișan 
sau Nicolae Zamfir, ceilalți lup-

Tinărul Aurel Glonț (Dinamo București), deși nu s-a numărat 
printre finalițti la categoria sa (90 kg) a impresionat prin sigu
ranța și spectaculozitatea procedeelor tehnice de atac pe care le-a 

finalizat de-a lungul competiției. Iată-l in momentul victoriei prin 
tuș in partida cu Dan Iacob (A.5.A. Buzău)

Foto : Dragoș NEAGU
tigăterii. Cu această intenție 
ne-am dus, la sfîrșitul săptămâ
nii trecute, în sala Progresul din 
Capitală unde se desfășura con- 
cursuL Nu mică ne-a fost, însă, 
surpriza văzînd pe cele două sal
tele întreceri de o rară frumu
sețe. Și această plăcută impresie 
din prima zi a competiției am 
păstrat-o intactă ș’ in a doua și 
in cea de a treia zi. Iar când, la 
sfirșit, oameni cu mare stagiu 
în arena luptelor, cum sânt arbi
trii internaționali Constantin Po
pescu. Gheorghe Conciu, Ștefă- 
nld Stanciu, Vasile To th și alții

tăitori din țară (214 au fost în
scriși pe foile de concurs, la 
cele 10 categorii) au prins curaj, 
încrezători că de astă-dată au 
șanse sporite să ajungă în finale. 
Și poate tocmai de aceea a fost 
mai greu decât se așteptau, mai 
ales că la unele categorii se a- 
flau numeroși concurenți : la 
68 kg — 39, la 62 kg — 32. Ar 
merita, desigur, cuvinte de laudă 
mulți luptători dintre cei care 
n-au reușit să străbată lungul 
drum pină la finale, dar lista ar 
fi prea lungă și >i-am vrea să 
nedreptățim pe unii dintre ei.
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„FINALELE DACIADEI" LA SCHI
(Urmare d.n pag. 1)

timpăr, unul cite unul : „5— 
4... X.. 2_ 1_. Gooo !• Progra
mul la fond : categoria 14—19 
ani băieți și fete — elevi din 
școli generale și Lcee si peste 
19 ani — tineri din mediul ru
ral. care în timpul liber se re- 
crează pe terenurile de sport. 
La biatlon : 16—17 ani și 13—20 
ani, băieți — in general spor
tivi din formațiile de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei.

Urmărindu-i pe schiori pe 
traseu și apoi la sosire, am 
notat : evoluții mai frumoase 
ca in ediiiile precedente, mul
tă dirzeme in lupta cu secun
dele și multe surprize plăcute. 
Surprize : splendida ținută de 
concurs. Inimoasa pregătire 
a tinerei muncitoare Viorica 
Vlad, din Prundu Birgăului, pe 
care am mai avut prilejul s-o 
vedem, pe cind era elevă, pe 
pirtiile de la Piatra Fîntinele. 
Viorica este mereu fruntașă în 
arenele „Daciadei". Apoi am 
admirat măiestria lui Traian 
Grămadă un viitor— marinar 
(elev la liceul de marină din 
Tulcea), care a constituit re
velația întrecerilor din poli
gonul de tir. ca și gestul unei 
fete de la Lotru. Maria Ursu, 
care, abia sosită din cursă, ob- 
servind că unei partenere de 
întrecere ii este rău. a alergat 
cu ultimele puteri să-i aducă o 
cană de ceai.

Mai spectaculoase. probele 
de slalom. 14—19 ani, băieți și 
fete, conduse șt., comentate 
cu verva-i cunoscută de cola
boratorul nostru Doru-Dinu 
Gtăvan, au atras un numeros 
public. Deschizătorul de pir- 
tie s-a vrut a fi. și a fost, un 
convingător îndemn la practi
carea acestui sport generator 
de vigoare și bucurie : „maes
tre- in coboriri Mihaela Vesa, 
venită aici „cu tălicu și mâ
nia". Virsta ? „4 ani și ju
mătate-. Cel mai bun cobori- 
tor s-a dovedit, insă. Eugen 
Tomoioagă, campionul de anul 
trecut, care ar fi ciștigat de

tașat dacă... In manșa a doua, 
pe ultimii metri, la o denive
lare a pîrtiei, i-a sărit un 
schiu și a ratat. După două 
zile de întreceri au fost de
semnați ciștigătorii : fond — 
14—19 ani (b) — Gh. Oltcanu 
(Prahova), (f) — Lucia Rogoz 
(Maramureș) ; peste 19 ani (b) 
— N. Neag (Alba), (f) — Vio
rica Vlad (Bistrița NăsăuJ) ; 
biatlon 16—17 ani — Tr. Gră
madă, 18—20 an: — I. Monea 
(Vîlcea) ; schi alpin : Olah 
Istvan (Harghita) și Mirela 
Stănescu (Hunedoara). „Cupa 
U.T.C.- a revenit județului 
Alba.

PERFORMANȚE PE ZĂPADĂ
(Urmare din pap I) PE NOUA PIRTIE 
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„CUPA ROMÂNIEI- LA
(Urmare din pag 1)

fost realmente în beneficiul 
„olimpicilor" handbalului ro
mânesc.

Gala de la Buzău a fost 
urmărită cu interes de entu
ziaștii iubitori ai handbalului 
din acest oraș, care a contri
buit și sperăm va mai contri
bui la dezvoltarea sportului cu 
mingea mică. „Finala mare" a 
dat cîștig de cauză, așa după 
cum se știe, echipei pregătifă 
de antrenorii Lascăr Pană și 
Petre Avramescu. Maramure
șenii și-au asigurat noul suc
ces (să ne amintim că ei au 
mai cucerit locul I în „Cupa 
României", chiar la ediția de 
debut, cîștigînd într-o drama
tică finală cu Steaua) in dispu
ta cu Politehnica Timișoara, 
datorită unor atuuri clare. In 
primul rind, Minaur are un lot 
mai omogen, oamenii de 
schimb fiind la nivelul titula
rilor ; maramureșenii — deși

handicapați de slaba evoluție 
a portarilor in prima parte a 
meciului (ei revenindu-și mi
raculos in ultimele 20 de mi
nute) și de lipsa de inspirație 
a lui Mihai Mironiuc — au a- 
vut calmul și răbdarea de a 
construi lucid și de a-și men
ține intacte șansele ; mai buna 
pregătire a elevilor lui Lascăr 
Pană și-a spus cuvîntul, în
deosebi la capitolul fizic, in 
ultimul sfert de oră cînd, pe 
fondul epuizării partenerului, 
au accelerat la maximum, adîn- 
cind astfel impasul Politehni
cii ; pregătirea tactică a echi
pierilor Iui Minaur a fost e- 
videntă în contracararea de
fensivei 4+2 a studenților ti
mișoreni.’ Așa a fost posibil 
ca H.C. Minaur să cîștige pen
tru a doua oară „Cupa Româ
niei" și pentru aceasta jucăto
rii, antrenorii și clubul merită 
sincere felicitări.

Politehnica Timișoara care, 
prin locul II obținut acum, a 
înregistrat cel mai bun rezul-

HANDBAL
tat al său in „Cupa României-, 
a făcut totul in finală pentru 
a-și apropria victoria. Folker, 
Feher, portarul Basaraba și 
ceilalți au fost handicapați insă 
de lipsa de omogenitate a e- 
chipei în momentele de ten
siune și de scăderea potenția
lului Czic in finalul partidei. 
Impresionantă insă dăruirea 
tuturor handbaliștilor acestei 
formații.

In fine, o altă performeră a 
„Cupei României", ediția a 
V-a, și a galei finale este In
dependența Carpați Mîrșa. E- 
chipa lui Olimpiu Savu s-a 
bătut pină la ultima picătură 
de energie pentru medaliile de 
bronz, cucerirea lor fiind o răs
plată binemeritată. Contribuți
ei evidente și de greutate a 
trio-ului (fost stelist) Birtalan 
— Stockl — Kicsid i se adaugă 
travaliul și disponibilitatea la 
efort mare a celorlalți compo- 
nenți ai lotului, din rîndurile 
cărora Matei și Cornea se dis
ting în mod deosebit.

LA FIATRA UNTÎNELE...

„s-au încheiat finalele „Da- 
eiadei” și ale campionatelor 
naționale de schi fond pentru 
juniori. în ultimele zile s-au 
desfășurat ștafetele. Rezultate: 
JUNIORI I 3X10 km : 1. Di
namo I Brașov 1.44:03 ; 2. Di
namo II Brașov — C.S.$. Pre
deal 1.44:28 ; 3. C.S.Ș. Dinamo 
Brașov 1.46:01 : JUNIORI II 

3X7 km ; 1. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc 1.13^3 ; 2. C.S.Ș. II
Gheorgheni 1.13:39 : 3. C.S.S. 
Bișnov 1,14:13 ; JUNIOARE I 
3X5 km ; 1. C.S.Ș. Bistrița
56:24 ; 2. Dinamo Brașov 
1.01 -J6 ; 3. C.S.S. Toplița — 
A.S. Mureșul 1.07:50 ; JUNIOA
RE H 3X3 km : 1. C.S.Ș. Vatra 
Dornci 37 -^9 ; 2. C.S.Ș. Rișnov 
37:57 ; 3. C.S.S. Brașovia 38:09.

întrecerile s-au bucurat de o 
organizare excelentă.

I. TOMA — coresp.

Duminica, 6 martie 
TRAGERE EXTRAORDINARA 

PRONOEXPRES
Agențiile Loto-Pronaspart 

au- început vânzarea biletelor 
pentru tragerea extraordinară 
Pronoexpres de la sfîrșitul a- 
oestei săptămâni, care oferă 
participanților multiple posi
bilități de mari succese. In 
cadrul a zece extrageri de 
cite șase numere fiecare, se 
vor atribui autoturisme „Da
cia 1300“, importante sume de 
bani variabile și fixe și ex
cursii în R.S. Cehoslovacă sau 
R.D. Germană. Se poate juca 
pe variante sample, variante 
combinate și combinații „cap 
de pod44, achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută. Bi
letele de 25 lei varianta au 
drept de câștiguri la toate ex
tragerile. Consultați prospec
tul acestei trageri deosebit de 
avantajoase și jucați din timp 
numerele preferate ! Un bi
let — un posibil succes pen
tru dv., un cadou plăcut și 
util la începutul sezonului de 
primăvară...

WFsmtso
Zalău 
A.S.A.

—s-au disputat finalele „Da
ciadei" la sanie — seniori. Pe 
cei 650 de metri ai pîrtiei au 
concurat 30 de echipaje de 
băieți, 24 de echipaje feminine 
și 17 dublouri. Federația de 
specialitate și comisia județea
nă de bob-sanie au asigurat 
concurenților condiții de con
curs optime.

Primii clasați : SENIORI : 1. 
Gh. Dumitrescu (C.S.O. Sina
ia) 97,599 ; 2. I. Apostol (A.S.A. 
Brașov) 98,872 ; 3. R. Vasile 
(Tractorul Brașov) 100,232. SE
NIOARE (600 m): 1. Gabriela
Haja (C.S.Ș. Vatra Domei) 94.157;
2. Carmen Popovici (Gloria 
Bistrița) 95,171 ; 3. Livia Gheor- 
ghiță (C.S.Ș. Petroșani) 97.232. 
DUBLU : 1. Dumitrescu—Bar- 
teș (C.S.O. Sinaia) 58,202 ; 2. 
Radu—Iancu (Tractorul) 59,328;
3. Cozac—Bițoiu (C.S.S. Sinaia) 
60,477.
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ADMINISTRAȚIA DI SIA1 LOTO PROI
ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE I

• Pentru iubitorii de pronos- 
tieuiri sportive, reamintim că nu
mai astăzi mai pot depune bule
tinele de participare la atractivul 
concurs Pronosport de miercuri 
2 martie 1983. care cuprinde ur
mătoarele meciuri din cadrul 
sferturilor de finală ale cupelor 
europene la fotbal :

I. F.C. Kaiserslautern — „U“
Craiova (pauză) ; II. F.C. Kaisers
lautern — „u- Craiova (final), 
IU. Aston ViUa — Juventus To
rino, IV. Dinamo Kiev — Ham
burger S.V., V. Wixizew Lodz — 
F.C. Liverpool, VI. Sporting Li
sabona — Real San Sebastian, 
VH. Paris St. Germain — Wa.ter- 
schei, Vin. Austria Viena — C.F. 
Barcelona, IX. Inter Milano — 

Real Madrid, X. Bayern Munchen
— F.C. Aberdeen, XI. Bohemians 
Praga — Dundee United, XII. 
A.S. Roma — Benfica Lisabona, 
xm. F.C. Valencia — R.S.C. An- 
derlceht.
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CRAIOVA f.C. KAISERSLAUTERN
Craiovenii au scsit ieri in Capitală, urmind să plece astăzi ia Kaiserslautern

Așa cum am mai anunțat, în 
această dimineață urmează să 
plece la Kaiserslautern repre
zentanta noastră în Cupa 
U.E.F.A., Universitatea Craiova. 
După jocul de la Drobeta Tr. 
Severin jucătorii craioveni au 
revenit acasă Duminică ei au 
efectuat două antrenamente, 
iar luni încă o ședință de pre
gătire. La am’ază, lotul Uni
versității a ajuns în Capitală 
și, după masa de prînz, a efec
tuat un nou antrenament pe 
Stadionul Republicii. în cursul 
acestei dimineți, fotbaliștii din 
Craiova vor călători cu avio
nul pînă la Saarbrucken si de 
acolo. cu autocarul pînă 
la Kaiserslautern (aproximativ 
70 km.).

Conducerea tehnică a Uni
versității Craiova are în proiect 
ca marți seara, la lumina re
flectoarelor stadionului din 
Kaiserslautern, să efectueze un 
antrenament de acomodare. In 
orașul unde vor juca prima

manșă a întrecerii lor din 
sferturile de finală ale Cupei 
U.E.F.A., craiovenii vor face 
„joncțiunea" cu antrenorul C. 
Oțet, plecat să urmărească jo
cul Kaiserslautern — Schalke 
01, partidă aminată din cauza 
impractibilității terenului.

Citeva vești din tabăra ad
versarilor Universității. Antre
norul Rudi Kroner a declarat 
că regretă amînarea jocului din 
campionat, care ar fi reprezen
tat „repetiția generală" înain
tea partidei cu Universitatea 
Craiova. „După severa înfrin- 
gere de Ia Dortmund, a spus 
antrenorul lui Kaiserslautern, 
avem nevoie de o redresare 
a moralului pe care o speram 
in acest joc cu ultima clasată 
din campionat". în privința 
formației de miercuri, se a- 
nunță utilizarea internaționa
lului T. Allots, care s-a re
făcut de pe urma accidentării 
suferite.

DE VORBĂ
fOimare din pag. 1)

culos. Pentru că Italia în
seamnă Rossi, înseamnă An- 
tognoni, inseamnă Conti — 
care nu a jucat la Limassol 
—, inseamnă Zoff, inseamnă 
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galul reușit anterior de Ceho
slovacia (2—2) la Milano, Mir
cea Lucescu socotea că princi
palul favorit rămine Italia, 
campioana lumii ?

— Avea dreptate Lucescu. 
Așa gindeam, dealtfel, și eu...

— După egalul de la Lima
ssol însă, antrenorul echipei 
României socotea că reprezen
tativele Cehoslovaciei și Sue
diei au acum o situație oare
cum privilegiată, ele urmînd 
să privească, la rece, întilnirea 
România — Italia, de la 16 a- 
prilie, de la București, în 
care o victorie a uneia dintre 
echipe ar compromite în mare 
măsură șansele de calificare 
ale învinsei și ar bifa o necu
noscută importantă. După cun 
un meci egal ar complica și 
mai mult lucrurile, iar „oala" 
grupei, cum ii spuneți dv., 
da în clocot...

—, — Vă rog să-i spuneți 
■ uccscu că gindim cam la 
Și nu este deloc exclus 
signor Bearzot să fie și el 
aceeași părere... Teoretic, 
hîrtie, in calcule, așa stau 
crurile.

— V-ați încumeta să faceți 
unele pronosticuri ?

— Am să vă dau două răs
punsuri. 1) în general, nu fac 
pronosticuri. Pentru că fotbalul 
— și aș putea să vă dau și cl- 
teva intimplări convingătoare 
trăite de mine — este în stare 
să arunce în aer orice prono
stic. 2) Cu atit mai mult cind 
este vorba de Italia, un pro
nostic este o loterie...

— Deși șl în fotbalul nostru 
avem experiența pronosticu
rilor infirmate, v-aș ruga to
tuși să ne oferiți citeva din 
exemplele dv.

— Cu plăcere... înaintea 
turneului final din Spania, e- 
chipa Cehoslovaciei a 
meci egal cu... 
plasare. Eram 
rare pentru că 
vă vorbesc ne 
din cursă și ne consideram e- 
liminați. A venit însă meciul 
Tara Galilor — Islanda și Is
landezii au reușit să facă un 
rezultat egal chiar la Cardiff !! 
Și galezii au rămas acasă, iar 
noi am prins ultima scară de 
Ia ultimul vagon al trenului 
care ne-a dus in Spania... Ca
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morți de supă- 
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să rămînem tot la preliminarii
le turneului din Spania, infrln- 
gerea României 
in fata 
pa dv.
Angliei, 
surpriză

la Bacurești, 
Elveției, după ce echi- 
luase 3 puncte din 4 
mi s-a părut tot • 
foarte mare, o sur

priză din acelea in care îm
bătrânești intr-o zi— Și ea 
să vorbesc iarăși de noi, amtn- 
titi-vă că in toamnă, in preli
minariile C.E., am condus Sue
dia cu 2—0 in minutul 88, iar 
in minutul 90 era 2—2 !!! 
meci in care mi-au albit 
mele fire de păr care nu 
albe... Și ce-o fi 
Bearzot la Limassol 
știe...

— Iar iubitorii 
susțin că surpriza ascunde ma
rele farmec al fotbalului...

— Nu zic nu. Toiuși, și in 
fotbal, ca și în viață, farme
cul depinde de partea tabelei 
dc marcaj in care te afli in 
momentul surprizei. Pentru 
unii e farmec... Pentru alții, 
dimpotrivă...

— Amatorii de fotbal din 
România au sesizat că ați se
lecționat 9 jucători de la Bohe
mians, 7 dintre ei evolufnd în 
echipa Cehoslovaciei. Cum se 
prezintă astăzi reprezentativa 
țării dumneavoastră ?

— Echipă tinără, puternici, 
ambițioasă, Bohemians s-a 
impus in campionatul nostru, 
în consecință, am socotit că 
„blocul Bohemians" prezintă •- 
vantaje în fața unor seleețio- 
nabili răzleți, deși valoroși, 
de la alte echipe. Din păcate, 
trei titulari de la Bohemians — 
fundașul Ondra, mijlocașul 
Sloup și vîrful de atac Nemec 
— sint la această oră indis
ponibili, bolnavi in spital, 
ceea ce pune sub un mare 
semn de întrebare evoluția lor 
internațională în această pri
măvară. Ca să participe U me
ciuri înter-țări au nevoie de • 
perioadă de jocuri de cel pu
țin o lună și jumătate. Deci, 
avem probleme...

— Cum vedeți partida Româ
nia — Italia, de la București ?

— Pentru noi ar fi avantajos 
ca Italia să joace cit mai 
bine... Totuși, eu consider 
primii favoriți ai grupei 
România și Suedia.

— Iertați-mă că v-o spun, 
dar omiterea Cehoslovaciei 
dintre favoriți pare — în ce vă 
privește — o declarație tac
tică...

— Poate 
dreptate... 
neți-vă in 
am învins 
in deplasare., 
lie o s-o Învingem, vom mer
ge Ia București cu un moral 
bun. Și ne vom juca șansa.

— Credeți că lupta pentru ca-

Un 
ulti- 
erau 

cufost 
numai el

fotbalului

ci 
sini

că aveți puțină 
Recunosc.» Dar pu- 
Iocul meu... Noi nu 
incă echipa Ciprului 

Dacă la 27 mar-
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• MIINE SE DISPUTA LA 
VIENA, în cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei cupetbor, prima 
manșă a meciului F.C. Austria — 
C.F. Barcelona. La această im
portantă partidă,, va oficia, în 
calitate de observator U.E.F.A. 
Andrei Rădulescu, președinte al 
F.R.F.
• MECIUL F.C. CONSTANTA 

— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
SE DISPUTA DUMINICA. Sîm- 
bătă 5 martie sfin.t programate 
partidele primei etape a returu
lui campionatului Diviziei „A*. 
Un singur joc se va disputa o zi

mai tîrziu, duminică 6 martie: 
F.C. Constanța—Universitatea Cra
iova. Aceasta pentru a le oferi 
Jucătorilor craioveni o zi In plus 
de refacere, știut fiind că ei vor 
susține mîine, in deplasare, pri
mul joc din Cupa UJE.F^A. cu 
F.C. Kaiserslautern.
• Aflăm trista veste a încetă

rii din viață, în urma un ud tragic 
a-ociident, a tînăiruHui antrenor 
Mihai Opanschi, fost portar al 
echipei naționale de juniori și al 
formațiilor Academia militară si 
Poiana Cîmplna. înmormântarea 
va avea Iod miercuri., la ora 14, 
la Cîmptoa.

La h cheierea

„M* MÂNIEI» MERITA 0 ATENȚIE SPORITĂ
„G„..____ Lupei României

au fost, in linii mari, palpitan
te, echilibrate, cu excepția lo
cului de la Buzău, unde Spor
tul studențesc confirmă că este 
o echipă „matematizată", una 
care își valorifică din plin re
sursele, și a celui de la Drobe
ta Tr. Severin, unde craiovenii 
și-au permis luxul de a juca 
doar vreo 45 de minute, în 
perspectiva meciului de la 
Kaiserslautern, care are nevoie 
de o mobilizare cu totul deose
bită pentru a-și menține șan
sele de calificare în semifina
lele „Cupei U.E.F.A.".

A fost o etapă care confir
mă motivațiile speciale care 
intervin in tabăra ouisiderilor, 
dovadă Chimia, F. C. Constan
ța și Progresul-Vulcan, in ca
drul unor meciuri care ar fi 
putut oferi tot atitea surprize.

A fost, in sErșit, o etapă în 
care s-a văzut că „setea de
fotbal" e un fenomen care se
simte mai ales in orașele... ne
gratulate de meciuri mari. E
suficient să amintim că cei

aproape 25 000 de spectatori de 
la Drobeta și cei 15 000 de la 
Buzău reprezintă cam o jumă
tate din totalul spectatorilor 
din „optimi", pentru a ne da 
seama că se procedează bine 
atunci cind se acordă orașelor... 
neblazate dreptul de a găzdui 
meciuri internaționale, indife
rent de calibru. (Cei numai 
2 000 de spectatori de la ■ Bra
șov sint o confirmare prin 
contrast).

Așadar, în urna sferturilor se 
află opt echipe de Divizia „A". 
Un frumos grupaj de valoare, 
cinci dintre cele opt echipe ca
lificate aflindu-se in primele 
cinci locuri ale clasamentului 
Diviziei „A". (Ne-am fi aștep-

Știm că șe pot invoca argu
mente, deși nu vedem de ce 
25 mai nu ar fi putut să fie o 
etapă de campionat, pentru a 
da. un cît de mic impuls de rit
micitate Cupei.

Ajungînd aici, credem că 
pentru edițiile viitoare, printre 
eforturile de apropiere a Cupei 
de ștacheta campionatului s-ar 
putea pune problema modifi
cării sistemului de disputare, 
astfel ca, incepind cu „optimi
le", meciurile să se desfășoare 
tur-retur, ceea ce ar mări con
siderabil și numărul spectato
rilor și ar spori coeficientul de 
siguranță în departajarea va
lorilor.

Sigur ■ că iarăși se va putea

HA VRANEK
lificare se va da pînă la ultima 
partidă ?

— Deși nu fac pronosticări 
și nu văd, la ora aciuată. • 
ciștigătoare a grupei, cred că 
înaintea partidei Cehoslovacia 
— România, de la Fraga. din 
noiembrie, vom cunoa-te echi
pa care va juca in Franța, in 
1984, in turneul final-.

— Ați spus ÎNAIN TEA me
ciului Cehoslovacia — Româ
nia, de la Praga ?

— Da. Așa cred eu_. în a- 
ceastă primăvară se va decide 
calificarea— Și asta ar fi • sur
priză, na ?

— Și cine ar fi benef.c arul ?
— Vi-1 spun atunci_  Nu o

să mai intirzii la iniiluire și 
vă dau atonei răspunsul—

LOTUL OLIMPIC PENTRU 
MECIUL CU BULGARIA

în cadrul pregătirilor pentru 
primul meci din preliminariile 
J.O. (cu Iugoslavia, la 30 mar
tie), miercuri S martie, la Ve- 
liko Timovs va avea loc par
tida dintre echipele olimpice 
ale Bulgariei și României. în 
vederea acestui important test 
a fost alcătuit următorul lot : 
Curai, Speriata, M. Mihai, 
Szabo, Cazan, Zare, C. Solo
mon, Iovan, Stredie, Grosu, 
Bărbuleseu, Pană. Majaru, Co- 
raș, Șoiman, FI. Grigore, Ior- 
dacbe, Niea. Jucătorii se vor 
prezenta duminică. 6 martie, 
la sediul federației.

• Duminică diminea
ță, la Tirgo'.ășîe, ob
servatori : Mircea Lu- 
eescu, directorul tehnic 
al F-R-F., ți Gbeorgbe 
Staicu, antrenorul lo
tului olimpic. Ambii 
iși propuseseră ca, Ime
diat după medul Chi
mia — Dinamo, să facă 
o cursă contracronome- 
tru până la Brașov, 
pentru a urmări șl 
disputa Corvinul — 
Steaua. Replica neaș
teptată a Chimiei ții. 
prelung-.nle au anulat 
proiectul celor doi „fe
derali*, cane au În
mulțit... numărul tele
spectatorilor Inrtinirii 
de sub Ttmpa • Pre
zența antrdiorilor na
ționalei și a lotului o- 
llmpic la Tîrgov^te i-a 
stimulat mai mult pe 
vîlceni decit pe cei 
pentru care veniseră 
cel doi. Pentru că, ex- 
ceptindu-1 pe Moraru 
(excelent), Augustin ți 
Dinu (care s-au zbă
tut să scoată echipa 
din „eclipsă”), dina- 
moviștli au fost de 
nerecunoscut • Foarte 
frumos gestul antreno
rului dinamovist Dumi
tru Nicolae Nicușor, 
care după meci l-a fe
licitat pe Ion Oble- 
menco pentru jocul 
foarte bun al Chimiei. 
m „un avut neșansa ! 
Dar șansa noastră a 
fost să prindem Dinamo 
In zi slabă 1 Sufăr pen
tru eliminare, mă 
bucur pentru jocul e- 
chipei", se confesa fos
tul golgeter Ion Oble- 
menco. Medul de la 
Tîrgoviște ar fi putut 
fi intitulat și : derbyul 
între cîștigătoarea Cu
pei ’73 (Chimia) și

La centrarea Iui FI. Grigore. Mircea Sandu a reluat spectaculos 
eu capul și a deschis scorul.

(Fază din meciul S.C. Bacău — Sportul studențesc scor: 0—3) 
Foto : D. NEAGU

tat la mai mult din partea 
Stelei, a șasea in acest clasa
ment, dar care n-a reușit să-și 
ordoneze „piesele cele noi", ju
când mai mult din elan).

Faptul că „sferturile" au o 
densitate valorică deosebită — 
ceea ce face ca partiripanta 
noastră in Cupa cupelor să fie 
o echipă oricum mai puternică 
decit o divizionară B — este 
Îmbucurător. Dar Cupa Româ
niei este în primul rind o com
petiție națională și e destul de 
greu de admis ca incepind de 
duminică seara Cupa să intre 
in hibernare — toată primăva
ra ! — pentru ea să revină Ia 
ordinea zilei abia după trei 
luni, la 25 mai, adică intr-o 
perioadă in care se va putea 
invoca și oboseala echipelor, 
după un campionat greu. Cu 
alte cuvinte, Cupa României, 
a doua mare competiție națio
nală — in unele țări ea depă
șește, prin popularitate, chiar 
și campionatul — își joacă „op
timile" pe terenuri cu „manti
nele" de zăpadă, iar sferturile, 
adică etapa imediat următoare, 
pe un gazon care va începe să 
se îngălbenească.

invoca programul în general 
încărcat al finalului de sezon, 
dar nimic nu împiedică eșalo
narea Cupei intr-un mod mai 
judicios. Iar dacă ne gindim 
că se studiază — iutr-o per
spectivă mai largă — reducerea 
□umărului de echipe diviziona
re „A" la 16, atunci eforturile 
de „întremare" a Cupei ar fi 
cum nu se poate mai firești.

Toate aceste sugestii pornesc 
și de la ideea că fotbalul nos
tru face o pauză prea mare 
fără jocuri, reluind mereu, ca 
la pol, o pregătire de iarnă 
în numele unor acumulări nu 
întotdeauna productive și care 
fac ca echipele noastre să se 
trezească mereu fără jocuri in 
jurul mărțișorului, ca să nu 
mai vorbim de cazul — nu 
prea frecvent, din păcate — 
cind o echipă românească ne 
reprezintă în cupele europene.

Problema recuperării după 
sezonul de toamnă, inclusiv 
fotbalul de sală, rămine deschi
să pentru anii ce vin. Iar Cupa 
României, fortificată, poate 
contribui la echilibrarea struc
turii fotbalului nostru.

loan CHIRILA

cîștigătoarea din TZ 
(Dinamo). • bain tea
medului de pe stadio
nul severinean Munld- 
pal. celor două echipe. 
Universitatea ți Auto 
Timișoara, li s-au ofe
rit diplome, Dori ți 
cupe pentru frumoasele 
rezultate obținute in 
cea mai populară com
petiție fotbahsticâ În
scrisă sub genericul 
Dadadel. Timorată la 
Început de faima ad
versarei. echipa timi
șoreană a îndrăznit 
mal mult in final și

pe Șoiman, Lunca (am
bii accidentați) ți An- 
tohi (suspendat). La 
dereglajul mecanismu
lui echipei a mal con
tribuit, după părerea 
noastră, șl folosirea lui 
C. Solomon ca mijlo
caș. deși acesta jucase 
foarte bine ca fundaș 
centrai in turneul o- 
limpicUor în BiUgaria 
și Grecia. Tlnărul Al
ien! a fost o pradă u- 
șoară pentru Mircea 
Sandu, în timp ce C. 
Solomon... înota In a- 
nonimatul liniei de mij-

DE LA CUPĂ ADUNATE...
toți jucătorii el s-au 
bucurat atît de mult 
dnd au înscris golul 
de onoare de parcă ar 
fi obținut calificarea ! 
• Bălăci șl Dumitru 
au realizat împreună 
citeva *aze de mare 
spectaculozitate, care 
nu s-au încheiat cu 
goluri, dar care au 
fost mult aplaudate de 
cel aproape 25.000 de 
spectatori prezenți în 
tribune. Nu le vor pu
tea ...repeta la Kai
serslautern, pentru că, 
acolo, nu va Juca Bă
lăci suspendat. Le 
vor putea oferi insă 
craiovenilor pe stadio
nul Central, peste două 
să-ptămîni în partida 
retur. Șl sperăm, în- 
c’?-J *'• c” goluri • In 
meciul de duminică, 
de la Buzău, S.C. Ba
cău nu l-a putut folosi

locași. • Am jucat și 
noi mai slăbuț, dar a- 
devărul este că Spor
tul studențesc a făcut 
o primă repriză exce
lentă", sublinia cu 0- 
biectivitatea-1 cunos
cută C. Costinescu. 
președintele dtubuilui 
din Bacău • De dnd 
joacă în Divizia „A", 
Florin Grigore a mar
cat cu capul doar 2 
goturi. Duminică, în 
meciul de cupă, el a 
marcat de două ori... 
cu capul I • Apropo : 
Sportul studențesc a 
Jucat cu... cap (exce
lent tactic) și a mar
cat, toate cele trei 
goluri cu ...capul 1 
• F.C.M. Brașov își 
primenește rîndurile 1 
Stîngaciu, Bălan, Văi- 
dean, Mandoca, iată un 
mănunchi de tineri Ju
cători talentați, prove-

nițl din pepiniera pro
prie, cărora antrenorii 
ȘL COidum și C. Gyorfi 
le-au acordat credit in 
meciul de cupă de Ia 
Sibiu. Să subliniem că 
jucătorii amintiți au 
arătat la Sibiu multe 
lucruri bune, ei impre
sionând, mal ales, prin 
hărnicie, seriozitate, 
dorință de afirmare. 
Sigur, drumul spre per
formanță este greu, 
dar... curaj F.C.M. 1 • 
Cind Simaciu înscria 
golul calificării Petro
lului, banca de rezerve 
a ploieștenîlor a... sărit 
in aer de bucurie. Cei 
mal vechi component 
al clubului ,,galben-al- 
baștrilor", medicul Va- 
silc Cristea, a excla
mat : „Nici nu mai 
știu dc cind n-am mai 
urcat atit de sus in 
„Cupa României..." Cam 
așa este, numai Mir
cea Dridea, Pahonțu 
șl ceilalți ar putga 
spune cu precizie. Ori
cum, Petrolul de azi 
îndrăznește să viseze 
.frumos du Viorel Mate- 
ianu la timonă judnd 
frumos, așa cum a fă- 
cut-o în repriza secun
dă cu F.C.M. Brașov, 
cind ploieștenii au în
tors spectaculos rezul
tatul In favoarea lor. 
• Duminică, la Deva, 
Tractorul Brașov n-a 
mal fost în sttare să 
reediteze prestația bu
nă de miercurea tre
cută. De astă dată, 
brașovenii nu se pot 
mândri nici măcar cu 
realizările lor ofen
sive : au șutat doar de 
trei ori la poartă (o 
dată pe spațiu !) șl 
n-au obțin ut nici un 
corner 1



TENISMANII ROMÂNI Șl CEI CHILIENI SE ANTRENEAZĂ
IA TIMIȘOARA, PENTRU PARTIDA DIN „CUPA DAVIS'
„Actorii" principali ai meciu

lui din cea de a 74-a ediție a 
„Cupei Davis" la tenis — care 
va ft găzduit vineri, sîmbătă 
și duminică de sala sporturi
lor ..Olimpia" din Timișoara — 
sînt prezenti la această oră. 
în municipiul de pe Bega. Lo
tului român i s-a alăturat, de 
duminică seara, sl maestrul e- 
rnerrt al sportului Ilie Năst ase 
oare a sosit „via" Belgrad di
rect din Kuwait. Astfel că Pen
tru partida cu formația Chile 
antrenorul emerit Alexe Bm- 
dan. căpitan nejucător al e- 
chipei României, ii are la dis
poziție pe Ilie Năsiase. Florin 
Segireeanu, Dumitru ITărădău 
și Andrei Dîrzu.

Tot duminică au sosit la Ti
mișoara si echipierii formației 
Chile. Ei îl au ca lider pe re
dutabilul Hans Giidemeister 
(anul trecut. în partida de Ia 

Santiago de Chile, el nu a 
evoluat în meciul cu formația 
tării noastre), secondat de ta
lentatul Pedro Rebolledo, de 
Ricardo Acuna si Veins Pra- 
joux. Căpitan nejucător este o 
-fostă glorie a tenisului chilian

Luis Ayala. Delegația tenisma- 
nilor chilieni este condusă de 
Juan Carlos, președintele Fe
derației de tenis din Chile.

Sînt asleptati să sosească la 
Timisoara si cei trei arbitri de
semnați de Federația interna
țională de tenis. Este vorba de

francezii Jacques Dorfmann 
(o mai veche cunoștință, ul
tima dată a oficiat la partida 
România — Brazilia, disputată 
țot la Timișoara, in zilele de 
6—8 martie 1981). secondat, ca 
arbitri de scaun, de Patrick 
llodrops $i J. F. Merlet.

14 COMPETITORI LA TURNEUL 
INTERNATIONAL DE ȘAH

Numai o zl ne mal desparte 
pini la startul turneului Interna
țional de sail al Romanței, care 
se desfășoară la București, eve
niment așteptat eu deosebit In
teres de iubitorii acestei discipli
ne. Pe lista participanților slnt 
înscrise 14 nume ale unor cunoa- 
cuți maeștri din ț-râ șl de peste 
notare. In rindul oaspeților se 
atu maeștrii internaționali Edu
ard Meduna (Cehoslovacia). 
Helnz-Ulrich Gritaberg (R. D. 
Germană), Klaus Bischoff (R. T. 
Germania). Gtorgtos Makropoo- 
100 (Grecia). ZMgniew Sryznczak 
(Polonia), Peter Lukacs șl Ga
bor Kalla y (ambii Ungaria). Lo-

tul șahiștilor români, care vor fi 
prezenți la întrecere, are In frun
te pe marele maestru Victor Cio- 
clltea, alături de maeștri inter
naționali Ovidin roișor — cam
pionul național. Mihat Ghindă. 
Constantin Iooeseu. Adrian Ne- 
guiescu, Valentin Stoica si Parik 
ștefanov. Mime dupâ-amlază se 
dispută prima rundă, turneul ur
mând sa se Încheie la ÎS martie. 
Se va juca in aula I.M.F. din 
tulevardul N. Bâlcescu.

CM. DE PATINAJ VITEZĂ
Japonezul Kira Kuroiwâ a cîș- 

tjgat, la Helsinki, titlul de campion 
mondial al sprinterilor la patinaj 
viteză. învingătorul a totalizat 
i33.jl0 p, fiind urmat de Pavel 
Pegov (U.R.S.S.) 151,290 p. Hil
bert van der Duim (Olanda), 
campionul european, 154. 820 p, 
Nick Thometz (S.U.A.) 154,890 p, 
Vladimir Kozlov (U.R.S.S.) 155.030 
p, Erik Henriksen (S.U.A.) 155,640 
p ele. Rezultatele pe probe : 
simbătă ; 500 m : Kozlov 38J3, 
Kuroiwa 38.44. Alcxrmdr Danilin 
(U.R.S.S.) 38,54 ; 1 000 m : Ser-
ghei Hlebnikov (U.R.S.S.) 1:16.50, 
Pegov 1:17,10. van der Duim 
1:17.20 ; duminică : 500 m : Ku- 
rotn-a șl Danilin 37.90, Kozlov 
38.10 ; 1 OM m : Hlebnikov 1 :ir,.2i), 
van der Duim 1:16.70, Kuroiwa 
1:15.90.

ELVEȚIA campioana 
MONDIALA LA BOB-4

Pe p.sta olimpica de la Lake 
Placid, echipajul elvețian condus 
de Ekkchard Fasser * ctștigat 
titlul mondial la bob 4 persoane, 
învingătorii au totalizat ta cele 
patru manșe 3:57.24. fiind urmați 
de echipajeJe R. F. Germania 
3:57.80 șt R. D. Germane 3:58, ÎL

CUPA MONDIALĂ 
LA SCHI FOND

i
Proba feminină de 10 km a 

concursului de schi iond de la 
Falun (Suedia), din cadrul Cupel 
Mondiale, a fost ciștigată de 
Kveta Jeriova (Cehoslovacia) in 
30:22,4, urmată de Marja-Llsa 
Haetnaelaelnen (Flnianda) 30:32,9, 
Brit Petersen (Norvegia) 20:38,8, 
Liubov Liadova (U.R.S.S.) 30:46.0, 
Raisa smetanina (U.R.S.S.) 
30:54,9, lulia Stepanova (U.R.S.S.) 
31:17.0 etc. Prooa masculină da 
30 km a revenit sovieticului 
Alexa:.dr Zavialov tn 1 h 24:12,0, 
urmat de Tliomas Was.berg 
(Suedia) 1 h 24:32.9, Jan Lindwall 
(Morvegla) 1 h 25:11,0, Andi Gru- 
nenfelder (Elveția) 1 h 25:23,1, 
Nikolai Zlmlatov (U.R.S.S.) 1 h 
25:24,8. Vladimir Nikitin (U.R.S.S.) 
1 h 26:25,6. Proba de ștafeta 4x5 
km a revenit echipei Norvegiei 
1 h 06:22.7, urmată de U.R.S.S. 
1 h 06:35,8.

DE PE PISTELE DE ATLETISM

ORGANIZATORII SÎNT GATA DE START
(Urmare tin pep. T)

ca și celelalte echipe de peste 
hotare vor începe să sosească 
încă de azi (delegatul 
precum și selecționata Unga
riei), cind se vor efectua și 
primele antrenamente. In legă
tură cu aceste antrenamente, 
ca și cu meciurile acestei gru
pe a C.M. de juniori (20 de 
ani) trebuie spus că ele se vor 
bucura de condiții tehnice din
tre cele mai bune, patinoarul 
„23 August" fiind, in ultimele 
zile, renovat și reutilat. Fie
care echipă va avea o cabină,

s-au amenajat spații pentru 
presă și pentru oficiali, a fost 
revopsită mantinela, s-au re
făcut și s-au reutilat instalați
ile electrice și de cronometraj, 
s-au confecționat porți și pla3e 
noi. Intr-un cuvint s-au luat 
toate măsurile organizatorice 
pentru ca și această competiție 
internațională, ca si celelalte 
care au fost organizate in anii 
t ecuți de forul nostru de spe
cialitate, să se bucure de un 
succes deplin pe acest plan, 
care — sperăm — va fi in mod 
ideal completat de o compor
tare foarte bună a echipei 
noastre.

STLECpOUTA DE HOCHEI A ROMÂNIEI ÎNTREPRINDE 
UN TURNEU ÎN ElVEJIA Șl ITAIIA

• In cadrul campionatelor in
ternaționale indoor ale Ungariei 
atleta noastră Nicotină Vasile s-a 
dasat a doua la săritura In 
înălțime, cu 1.94 m. proba fi
ind ciștigată de Emese Beia 
(Ungaria) cu 1.88 m. Alie re
zultate : FEMEI : 60 m : Mar
ii» Gohr (R.D.G.) 7.14. 400 m : 
Kirsten Siemon (R.D.G.) 51.26 ; 
BĂRBAȚI : SO mg : Thomas 
Mimkelt (R.D.G.) 7,59. lungime: 
Laszlo Szalma (Ungaria) 732 
m ; prăjini : Atanas Tarev 
(Bulgaria) 5.40 m.
• La East Rutherford (New

Jersey) irlandezul Eamon Cogta- 
laa (30 ani) a îmbunătățit 
pentru a treia oară recordul 
mondial de .sală la 1 milă fi
ind cronometrat in 3:49,78. re
zultat de-a dreptul excepțional 
(v.r. 3:50,6 li aparținea din 
1961). Alte rezultate: 400 mF: 
Dianne Dixon 53.17. 55 mt
Houston McTear 6,07, Carl 
Lewis 6.09 ; lungime : Lewis 
8.45 : 5 #00 m : Doug Padilla 
13:26.65. Alberto Salazar 1328.13. 
55 m F : Chandra Cheesebo
rough 6,71 ; prăjină : Bill Ol

son 5.64 m ; Înălțime : Tyke 
Peacock 2.25 tn ; 1500 m F : 
□ariene Beckford 4:17.04 ; lun
gime : Carol Lewis 6.41 m.
• La Sherbrooke, tn Onta

rio. in cadrul campionatelor de 
sală ale Canadei, a fost doborit 
recordul mondial la ștafeta de 
4 X200 m. formația Toay Sharpe, 
Desai Williams, Marc McKoy 
si Ben Johnsen, de la ..Scara- 
borough optimist*, parcurgind 
distanta de 800 tn in 123JT. 
Vechiul record era deținut de 
..Philadelphia Pionneers Track 
Club* cu 125,45 de la 7 fe
bruarie ax.
• La 7 ani distanță de la 

primul său titlu de campion al 
Franței. Jacky Boxberger 1-a 
dstigat pe al doilea, duminică, 
la Chartres, la cros.
• Columbianul Domingo Ti- 

baduiza a cistigat maratonul 
de la Manilla in 2.25 4)1.0 urmat 
de englezul Chris Stewart cu 
229 29.0. iar la femei a 
învins olandeza Motty Koppes 
(X1324.0). urmată de canadian- 
ca Connie Pflanz (3.17:12.0).

Înaintea plecării la Tokio, 
unde va participa la grupa B 
a Campionatului Mondial (21— 
31 martie), echipa de hochei a 
tării noastre va întreprinde un 
scurt turneu in Elveția si Ita
lia. Astfel, selecționata Româ
niei va intilni in două partide, 
în zilele de 9 și 10 martie, la 
Geneva si. respectiv. Linsseyl 
reprezentativa Elveției (si ea

participantă la grupa ,.B“ a 
C-M.), iar la 11 martie va juca 
la Varese cu formația Italiei, 
componentă a grupei „A“ a 
CJ4.

„Cupa F.R.P" la patinaj artistic

UNIVERSIADA DE IARNA DE LA SOFIA
(Urmare din pag. 1)

ECHIPA DE HOCHEI 
A R. P. CHINEZE EVOLUEAZĂ 

IH ȚARA NOASTRĂ
Participantă ta grupa ..C“ a 

Campionatului Mondial, care 
va avea loc la jumătatea lunii 
martie la Budapesta, selecțio
nata de hochei a R-P. Chineze 
va evolua și în țara noastră. 
In zilele de 5 și 6 martie, ho- 
cheiștii chinezi vor întîlni. la 
Galați, prima noastră reprezen
ta’: vă. in două partide-test

Diviziei „A* 
turnee

ACTUALITĂȚI DIN POLO
CLASAMENTUL 

seria de elită,
1. DINAMO 35 31 3 1 482-242 65
2. Rapid Buc. 35 28 2 5 348-221 M
3. Crîșul 35 M 2 7 4U-260 54
4. Progresul 35 14 3 18 281-324 31
5. Voim ța 35 14 2 18 288-317 M
8. Viitorul 35 9 3 23 383-388 21
7. C.N. A.S.E. 35 4 5 26 231-326 13
8. Rapid Arad 35 3 2 30 188-400 8

ÎN ÎNTRECEREA pentru cuce-
rirea Trofeului Sportul — al efi
cacității. dinamovistul VLAD HA
GIU continuă să conducă cu 
autoritate, marctad pînâ In pre
zent 138 de goluri. I! urmează : 
Dorin Costr&ș (CrișuJ) 104. Cor
nel Gordan (Crișul) 101, Viorel 
Florinccscu (Progresul) șl Daniel 
Ghiță (Viitorul) cite 74. etc.

IN COMPETIȚIILE MUNICI
PALE ale „speranțelor" bucu- 
reștene : juniori II : — 
Steaua 8—8. C.S.S. 1 
Bolinttoeanu 23—11.
C.N.A.S.E. — Dinamo 
name — Lio 
10—12, Steaua — C.S.S. Triumf 
15—3, C.S.Ș. 2 C.N.A.S.E. — Ra- 
pid 5—15 (în clasament : Steaua 
15 p. C.S.Ș. 1 12 p. Rapid 10 p) ; 
copii I : Rapid — Dinamo 4—11. 
Progresul — Lie. D. Bollntlneanu 
6—5, C.S.S. 2 C.N.A.S.E — Triumf 
6—9 (în frunte : Triumf 15 p. Di
namo 14 p. Rapid 9 p). (Gh. NIS- 
TOR, coresp.).

Rapid — 
— Lîc. D. 
C.S.Ș. 2 

10—15, Dl- 
Bolintineanu 

C.S.S.
C.S.Ș. 2 C.N.A.S.E.

D.

TINERII SPORTIVI- 
ÎN PROGRES VIZIBIL

GALAȚI (prin telefon). Pati
noarul artificial din Galați a găz
duit, in condițiuni organizatorice 
foarte bune, competiția de pati
naj artistic dotată cu .Cupa 
F.R.P.-, competiție care a consti
tuit o avanpremieră a campio
natelor naționale Ce patinau pro
gramate In decada a doua’ a lu
nii martie. Față de edițiile pre
cedente — așa cum afirmi spe
cialiștii — Întrecerile din acest 
an au marcat un progres nota
bil pe toate planurile. Astfel, 
mulți dintre cel 9) de tineri, re
prezentanți a 20 asociații și clu
buri sportive din țară au pre
zentat ta programul liber ales 
exerciții cu un grad de dificul
tate mal ridicat, aceasta pe un 
fond de creștere vizibilă a vi
tezei de execuție. O notă bună 
pentru corpul de arbitri, condus 
cu competență de oficialii cu ca
lificare internațională Vera 
Curceac șl Irtaa Minculescu. Iată 
rezultatele : Speranțe : 1. s.
Gheorghiu (C.S.U. I.E.F.S. Buc.) 
L« P. 2. FI. Radu (CS^. 2 Ga
lați) 3.8 p. 3. H. Laszlo (C.S.M 
Cluj-Napoca) 7.» p ; fete : 1. 
Crenguța Alecu (C.S.S. Trumf 
București) 3.0 p. 2. Adina Bolo- 
can (Triumf) 4.1 r>. 3. Anca Voi- 
nea (I.E.F.S.) 7.» p ; copii n : 1. 
S. Chereefies (C.S.S. M. Ciuc) 
29 p. 2. F. Slretcanu (C.s U. Ti
mișoara) 5.0 p. 3. L. Taifas 
(C.S.S. Buzău) 6.3 p : fete : 1. 
Codruți Moiseanu (Triumf) 3.2 p. 
2. Marina Beta (C.S.S. 2 Bucu
rești) 3.8 p. 3. Eva GegB (C.S.S. M. 
Ciucj 6.2 p : copii T : 1. Come! 
Gheorghe (C.S.S. 2 Galați) 2.0 p. 
2. M. Prisecaru (C.S.S. 2 Galați) 
3.0 p, 3. U. Offman (C.S.U. 
Timișoara) 6.4 p : fete: 1. Gre- 
te Marton (C.S.M. Cluj-Napoca) 
3 4 p. 2. Nicoiete. Ciîrtpoeșu 
(I.E.F.S.) 4.8 p. 3. Toana Vaida
(C.S.M. Cluj-Napoca) 7.8 p. Cla
sament pe cluburi : 1. C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA 35 p. 2. Triumf 
București 24 p. 3. I.E.F.S. Bucu
rești 21 p, 4. C.S.S. Galați 19 p.

T. SIRIOPOL — caresp.

foarte mult, pentru talent și 
pregătire, evoluția lor dovedind 
că merită cu prisosința medalia 
de bronz cucerită". Șeful com
partimentului tehnic al Comi
tetului de organizare a celei de 
a XI-a ediții a Universiadei 
de iarnă, care se va desfășura 
in 1985 la Belluno (Italia). 
Carte Re, ne mărturisea : „Aș 
fi incintat ea sportivii români, 
care au lăsat aici. Ia Sofia, o 
frumoasă impresie, să partici
pe nu numai la întrecerile din 
•85. ci și la repetiția lor gene
rală. pe care o vom organiza 
în 1984*.

Firește, aceste opinii, ca și 
altele exprimate zilele acestea 
cu referire la sportivii româ
ni. reflectă progresul lor în 
tamea sporturilor de iarnă. 
Performanțele obținute ca și

aprecierile care le-au urmat 
vor constitui, credem, un pu
ternic stimulent pentru pre
gătiri care să fructifice și mai 
bine, la cote și mai înalte, ta
lentul sportivilor noștri și is
cusința antrenorilor lor. Uni
versiada ‘83 poate și trebuie să 
însemne startul spre no: suc
cese în sporturile de iarnă.

* TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • „Raliul ză

pezii”, desfășurat în Finlanda in 
cadrul campionatului european 
de raliuri, a fost cîștigat de pi
lotul finlandez Lasse Lămpi 
(rAudi Quatro‘) în 4 h 22:11. 
Lămpi conduce in clasamentul 
provizoriu al C.E. cu «8 p.

CICLISM • Cea de-a 17-a edi
ție a Turului Cubei s-a încheiat, 
la Havana, cu victoria rutierului 
Uiaf Jenuzch (R. D. Germană). 
El a fost urmat de Hardy Kro
ner (R.D.G.) la 3:36, Eduardo 
Alonso (Cuba) la 7:18, Jose Her
nandez (Cuba) la 8:03, Ricardo 
Salazar Guatemala) la 8:36, Jiri 
Skoda (Cehoslovacia) la 8:24 etc. 
Fe echipe a ciștîgat formația se
cundă a R. D. Germane, urmată 
a? Cuba la 8:47. U.R.S.S. la
33:38, Cehoslovacia ,,A“ la 36:23.

LVPTE • „ Memorialul Andre
Guerin* la greco- romane de 
la Reims a fost dștlgat 
de echipa Franței cu 31 p, 
urmată de S.U.A. N p și Polo- 
nia 23 p. învingătorii pe catego
rii ; 43 kg : Scherer (R.F.G.) ; 52 
kg : Dorrance (S.U.A.) ; 57 kg : 
Lackar (Maroc) ; 62 kg: Kier-
pacz (Polonia) : 68 kg : KoVmslci 
(Polonia) ; 74 kg : Supron (Po
lonia) ; 82 kg : FJ.ishram (Egipt): 
M kg . Fraser (S.U.A.) ; 100 kg : 
Roslovski (S.U.A.) : -f-100 kg : La- 
penna (Italia).

SCRIMA • Concursul mas- 
cuim de floretă de la Veneția a 
f<>st cistigat de vicecam pionul 
mondial Mauro Numa «Italia), 
Cbtre l-a învins in finală, cu 
10—8, pe polonezul Bogdan Zich. 
Campionul mondial Alexandr Ro- 
mankov (U.R.S.S.) nu s-a califi
cat între primii 8.

ȘAH • In runda a fr-a a tur
neului de la Roma. Florin Gheor
ghiu a remizat partida cu ita
lianul Ștefano Tatai, cu care îm
parte locul 3 al clasamentului, 
cu cite 5 p. Pe primul loc Jozsef 
Pinter 6 p iar pe doi. Bela Toth 
cu 5,5 p. • Prima partidă a me- 
duflui dintre marii maestri sovie
tici Alefcsandr Beliavski și Gări 
Kasparov, contlnd pentru turneul 
candidațiLor la titlul mondial, s-a 
încheiat remiză le mutarea a 
65-a.

TENIS • Finala feminină la 
Oakland : Bettina Bunge — Syl
via Hanika 6—3, 6—3 • în finală 
la Palm Springs : Higueras — 
Teitscher 6—1, 6—2 • Finală la 
Toulouse : Ocleppo (Italia) — To
rre (Franța) 4—G, 7—6, 6—1, 3—6. 
6—4.

PRI*1fLt CLlPirifÂRI IN C.N.
In etapa a H-J a campionatu

lui mondial de handbal m sen
in, grupa .B-. care se desfășoa
ră ta Olanda, au fost înregistra
te rezultatele : Suedia — Israel 
18—21. Ungaria — Bulgaria 25—15 
in seria .A*, R. F. Germania
— Olanda 19—18, Cehoslovacia — 
Franța 2S—21 ta seria ,B-, Is
landa — Elveția 19—15 !, Spania
— Belgia 20—5 ta seria .C-. Chiar

i)E HANDBAL (grupa ,,B “)
înaintea desfășurării etapei a 
Hl-a, formațiile Ungariei, Sue
diei, Cehoslovaciei, R. F. Ger
mania șl Spaniei și-au și asi
gurat calificarea în turul urmă
tor al competiției, turneul pentru 
locurile 1—S. A șasea echipă va 
fi. probabil. Islanda, care va 
trebui sâ dispună de Belgia la 
un scor cit mai mare.

PROGRAMUL SFERTURILOR DE FINALĂ 
IN CUPELE EUROPENE

Miin» ou tec meciuri!» din prima manșă a sferturilor de 
fino'ă ale cupelor europene, după următorul program : 

cupa Campionilor europeni
W dzew Lodz
Aston Villa
Dinamo Kiev 
Sporting Lisabona

CUPA

- F.C Liverpool
- Juventus
- Hamburger S.V.
- Real Sociedad 

CUPELOR
Paris St. Germain 
F.C. Austria Viena 
Irrtemazionafe 
Bayern Munchen

CUPA
Bohemians Praga
F.C. Kaiserslautern 
A S Roma 
C.F. Valencia

Meciurile retur vor avea

- Waterschei
- F.G Barcelona
- Real Madrid
- F.C. Aberdeen

E.F.A.
— Dundee United
- Univ Craiova
- Benfica Lisabona 
-SC. Anderleeht

la 16 martie-

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et. 18) : Bo

hemian. — Cheb 2—0, Trnava — 
Slavia 0—0. Preșov — Ziltaa 2—9 
Bmo — Sparta 0—2, Slovan — 
Vltkovlce 1—L Dukla Praga — 
Koslce 3—0, Ostrava — Inter Bra
tislava 1—0. în dtaaament, Bohe
mians 24 p, Ostrava 22 p, Slavia 
și Vltkovlce cile 20 p, Dukla 
Praga 19 p.

FBANȚA (et. 26) : Alte meciuri: 
Strasbourg — Nantes 2—0, Lyon 
— Lens 2—1, Sochaux — Rouen
2— 2. în clasa men I conduce Nan
tes cu 39 p

OLANDA (et. 23) : Zwolle — 
Feyenoord 0—3. Eindhoven — De
venter 5—0, Kerkrade — Utrecht
3— 3, Sparta — Ajax 1—1, En
schede — Helmond 3—0. tn clasa
ment, Ajax 38 p. Feyenoord
37 p, Eindhoven 35 p, Sparta Rot
terdam 26 p.

SPANIA (et. 26) : Alte rezul
tate mal importante : Bilbao — 
Gljon 3—0, Osasuna — Esp'anol

4— 0, Vigo — Bet is 1—2, Vallado
lid — Zaragoza 2—1. în Clasa
ment, Real Madrid 39 p, Bilbao
38 p, C.F. Barcelona 3« p.
• în meci amical : F.C. Ame

rica (Columbia) — Estudiantes 
(campioana Argentinei) 3—0 !
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