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10 ani ds In Hotărîrea Plenarei

C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea

continuă a educației fizice și sportului

PtOLfTAtl tMN TOAT1 ȚAItlt< UN^MfA l

PERIOADA CEA MAI FRUCTUOASĂ
A SPORTULUI ROMANESC

„Partidul ți statul nostru acordă educației fizice 
ți sportului un rol tot mai important în formarea 
multilaterală a omului societății socialiste. Educația 
fizică și sportul, activități de interes național, repre
zintă o parte componentă a procesului de educare 
comunistă a tineretului, a maselor largi de oameni 
ai muncii".

(Din Hotărîrea Plenarei C-C. al P.C.R., din anul 1973)

Acum un deceniu, domeniul mișcării noaslre sportive a 
avut onorantul privilegiu de a se afla pe ordinea de zi și 
in dezbaterea plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973, ca o dovadă peremptorie a atenției și grijii 
deosebite și constante pe care conducerea partidului și sta
tului, personal tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, le acordă 
sănătății și vigoare! națiunii, ilustrării cit mai depline a 
vocației sportive a românilor, afirmării talentului și bărbă
ției tineretului nostru. Acest moment de referință în isto
ria sportului românesc, importantul document prin care au 
fost definite cu claritate și statuate principiile fundamen
tale, sarcinile, rolul și locul activității sportive in viața so
cietății au avut o influență puternică, stimulatoare, asu
pra dezvoltării acestui domeniu care a cunoscut in ultimii 
zece ani o înflorire fără precedent. Argumente convingă
toare stau, în acest sens, bilanțurile și cifrele comparative. 
Faptul că în prezent în atingerea obiectivului fundamental 
al mișcării sportive — cuprinderea întregului tineret, a 
mase tot mai largi de oameni ai muncii în activități spor
tive și recreative — s-au realizat progrese deosebite, peste 
opt milioane de tineri și vîrstnici beneficiind de foloasele 
exercițiului fizic, sportului și turismului, se constituie in 
cea mai elocventă dovadă a înrîuririî pozitive pe care Ho- 
tărîrea plenarei Comitetului Central al paitidului a avut-o 
asupra activității sportive de masă. In același context se 
înscriu și marile salturi realizate de sportul nostru de per
formanță, concretizate in consolidarea unor asociații și 
cluburi puternice și in creșterea calității instruirii, in de
pistarea a numeroase talente și în succese de prestigiu ob
ținute de sportivii români pe plan internațional, îndeosebi 
în marile confruntări olimpice de la Montreal (1976) și 
Moscova (1980), în campionate mondiale și europene, în 
alte competiții de amploare. România situindu-se în acest 
răstimp printre primele 10 națiuni ale lumii, iar sportivi 
ca Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Ștefan Rusu, Sanda Toma, 
Vasile Stingă, și mai recent Vali Ionescu și Anișoara Cuș- 
mir, ca și alții, sint cunoscuți pe toate meridianele glo
bului.

Spectaculoase au fost, totodată, in acești ani, realizările 
in direcția dezvoltării bazei materiale a sportului. Pretu
tindeni în țară au fost înălțate moderne și impresionante 
arene, s-au amenajat mii și mii de baze sportive simple, 
locuri de joacă și de agrement. Ia indemîna iubitorilor de 
sport de toate vîrstele.

Toate aceste minunate împliniri au avut, firește, in Ho- 
tărirca Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973, în această adevărată cartă a sportului românesc, pre
cum și în documentele ulterioare — îndeosebi Mesajele adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conferințelor pe țară 
ale mișcării sportive — suporturi trainice prin obiectivele 
cutezătoare puse în fața activiștilor din acest domeniu, 
prin exigența, spiritul de muncă serioasă, de ordine și dis
ciplină pretinse și instaurate în activitatea forului de spe
cialitate și a factorilor care au căpătat atribuții concrete 
de mare răspundere în acest domeniu, dar mai ales • prin 
identificarea căilor și mijloacelor de acțiune și prin asigu
rarea celor mai bune condiții de manifestare a activității 
de educație fizică și sport, de sporire a caracterului și con
ținutului ei educativ-formativ.

Dckggfia participantă la universiada de iarnă
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Astăzi, la Kaiserslautern, în sferturile de finală ale Cupei U.E.F.A

UNIVERSITATEA CRAIOVA SUSȚINE 
UN NOU Șl DIFICIL EXAMEN INTERNATIONAL
@ Calm ți încredere în tabăra echipei noastre 0 Țicleanu a făcut deplasarea,

dar probabil nu va juca @ Utilizarea lui Irimescu sub semnul întrebării

KAISERSLAUTERN, 1 (prin 
telefon). Universitatea Craiova 
a decolat spre marele examen

al sferturilor de finală din
Cupa U.E.F.A. marți la ora 10 

Bucureștiului), la bordul

ȘTEFANESCU CAMATARU

con-

unui primitor BAC al compa
niei TAROM. Conduși la aero
port cu urări de succes, cra- 
iovenii au manifestat o stare 
de optimism și calm, așa cura 
stă bine unei echipe cu expe
riența și potențialul ei. După 
o călătorie în excelente
diții, care a durat două ore șl 
jumătate, avionul a aterizat la 
Saarbrucken, oraș aflaj la 67 
km de Kaiserslautern. Repre
zentanți ai clubului gazdă i-au 
întîmpinat cu amabilitate pe 
sportivii noștri și un autocar 
i-a depus, după o oră de mers, 
la hotelul Dorint din Kaisers
lautern. Cînd am sosit aici, 
vremea era închisă, ploua și, 
pe unele porțiuni ale drumu
lui. am întîlnit chiar și lapo- 
viță. La ora cînd telefonez, 
soarele și-a făcut apariția, dar 
localnicii spun că pentru mîi-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

C. M. de hochei PATRII ECHIPE IN LUPTA
juniori, grupa „C“ PENTRU UN LOC

Ediția de debut a Campio
natului mondial de juniori 
grupa „C" la hochei, care pro
gramează primele partide mâi
ne, începînd de la ora 15,30 ia 
patinoarul „23 August", repre
zintă, dacă vreți, cel mai sigur 
argument cu privire la dezvol
tarea mondială a acestui sDort. 
Alături de celelalte 16 selec
ționate naționale care sint an
grenate în primele două gru
pe valorice (20 de ani), la a-

sa reîntors în patrie

ceastă categorie de virstă (gru
pele „A" și „B“ ale C.M.), a- 
cum s-a simțit nevoia și a u- 
nei a treia categorii, ceea ce 
a determinat apariția in calen
darul internațional și a grupei 
„C“, la care iau parte, după 
cum am anunțat, patru repre
zentative
Bulgaria, Ungaria Și România.

Care dintre ele va ocupa 
primul loc in clasamentul fi
nal și se va califica in grupa 
„B“ ? La această categorie 
virstă, unde rezultatele nu 
avea „greutatea" celor de 
seniori, este greu de spus, 
locul unor pronosticuri, ce 
pot dovedi nefondate, 
râm să vă oferim azi 
date despre echipele 
pante.

Să începem cu Australia, 
formația de la Antipozi, care 
prin prezența, sa dă o notă ine
dită competiției. Lotul austra
lian și-a început pregătirile

de țări : Australia,

de 
pot 

la 
In 
se 

prefe- 
citeva 

partici-

Incă din luna septembrie a a- 
nului trecut, cînd au fost con
vocat la un trial și la un sta
giu de antrenament 38 de ju
cători. majoritatea de la echi
pele Warringah Bombers și 
Pirates ~ 
bune ale 
Antrenorul 
Williamson 
câtorii în
„Național Senior Tournament", 
iar în ziua de 5 noiembrie, la 
Ballarat, in apropiere de Mel
bourne. a avut loc un nou sta
giu de pregătire. înainte de a 
sosi în țara noastră, tinerii ho- 
cheiști australieni au evoluat 
în R. F. Germania și Austria.

Selecționata Ungariei, pregă
tită de doi vechi internațio
nali : G. Rozgony și B. Zsitva, 
este alcătuită în majoritate (10

Warringah Bombers
Buccaners, cele mai 

campionatului țării, 
principal George 

a urmărit apoi ju- 
„Goodall Cup“ și

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag a 4-a)

Cei 60 de sportivi și de specialiști, realizatorii unor frumoase performante la Universiada de
Iarnă de la Sofia, zlmbind... aparatului fotoreporterului nostru Dragoș Neagu, la clteva minute 

după sosirea în București.
' Momente emoționante ieri 
dimineață, pe peronul Gării de 
Nord : delegația sportivă stu
dențească a României, partici
pantă la ediția 1983 a Jocuri
lor Mondiale Universitare de

iarnă, s-a reîntors în patrie. 
Foarte puțini dintre cei 60 de 
sportivi și specialiști care au 
ocupat două vagoane ale Trans- 
balkan-ului, plecat luni seară 
din Sofia cu destinația capi

tala României, au putut cu a- 
devărat să se odihnească Pen
tru că nimeni nu s-a plictisit 
de nenumăratele reluări ale

(Continuare în pag 2-3)

A/O/Z RECORDMANI, ÎN BAZIN DE 25 m, 
VOR TREBUI SĂ CONFIRME!

Piscina acoperită de la Sibiu 
(25 m) a găzduit zilele trecute 
primul mare concurs al anului, 
la startul căruia s-au alin at — 
cu foarte mici excepții — tot 
ce are mai bun la această eră 
înotul românesc. în numărul 
nostru de ieri am publicat câ
teva dintre rezultatele înregis
trate, unele reprezentind per
formanțe de bună valoare in
ternațională și noi recorduri 
ale tării în bazin scurt Pen
tru astăzi ne-am propus să vă 
oferim opiniile antrenorului 
federal, prof. Mircea Olaru.

— Ce scop a avut organiza
rea acestui important concurs 
în luna februarie si din ce
motive ați ales bazinul si-
bian ?

— Federația de specialitate 
și cluburile au făcut eforturi 
serioase în ultimele luni pen
tru a asigura celor mai buni 
înotători — și mai tineri, și mai 
experimentați, — condiții op
time de pregătire. Intenția 
noastră a fost de a vedea e- 
fectele acestei pregătiri, în

deosebi a sportivilor care — 
într-o veritabilă premieră — 
s-au antrenat în ianuarie și fe
bruarie la mare altitudine. Am 
preferat piscina de 25 m din 
Sibiu pentru că în acest sezon 
bazinele de dimensiuni reduse 
sint cele mai folosite și pentru 
că. Ia începutul lunii aprilie, 
campionatele naționale indoor 
se vor desfășura într-o piscină 
identică, la Hunedoara.

— Cu ce impresii ați rămas 
după acest prim test 1

— Sint mulțumit de evoluții
le citorva dintre component!! 
lotului olimpic, ca și de curse
le unor tinere speranțe. Cu 
timpii obținuți la Sibiu — 62,30 
—100 m spate și 2:12,10 la 200 
tn spate — Carmen Bunaciu 
se înscrie din nou in rindul e- 
litei mondiale. Aștept însă ca 
multipla noastră campioană «ă 
confirme aceste rezultate șl 
în concursurile lunii martie, în

Adrian VASILÎU

(Continuare in pag 2—3)



mari competiții in cadrul „daciadei albe»
la Prtdcal: Întreceri dIrze, spectaculoase la concursurile 

SPORTIVE Șl APLICATIV-MILITARE DE IARNĂ
Timp de o săptămînă au avut 

loc în zona Predeal — Diham 
întrecerile din etapa finală pe 
Ministerul Apărării Naționale a 
Concursurilor sportive și aplica- 
tiv-militare de iarnă, ediția 1983, 
desfășurate In cadrul marii com
petiții sportive naționale ,DA- 
CIADA". Competiție de amploa
re, care a antrenat în fazele de 
masă marea majoritate a milita
rilor forțelor noastre armate, 
concursurile au cuprins întreceri 
la triatlon militar (slalom, cobo- 
rîre. fond), ștafetă 5X5 km, pa
trulă și proba de pluton. Toate 
probele au purtat amprenta spe
cifică activității de pregătire a 
competitorilor, respectiv un pro
nunțat caracter a plica tiv-militar, 
care le-a oferit o notă în plus 
de spectaculozitate și dîrzenie. 
Vremea deosebit de aspră — nin
soare viscolită, vizibilitate redu
să. temperatura scăzută și tra
seele cu diferențe de nivel apre
ciabile n-au impietat asupra des
fășurării întrecerilor ci, dimpo
trivă, au stimulat și mai mult 
dîrzenia și voința participanților

de a-și demonstra temeinica pre
gătire fizică și psihică, în ultimă 
instanță excelenta pregătire mi
litară și politică.

Din rindul empetitorilor s-au 
remarcat numeroși ofițeri, maiștri 
militari șl subofițeri, militari în 
termen. El s-au detașat prin per
formanțe de valoare și înalte ca
lități morale și de luptă. Echipe 
bine închegate au relevat probe
le colective de ștafetă, patrulă și 
pluton. La triatlon militar s-au 
remarcat maistrul militar Gh. 
Marchidan, plutonierul Vaier Moi
se, locotenentul Octavian Cozma, 
precum și soldați! Ovidiu Iepure 
șl Dumitru Lazăr. Pe echipe, cele 
mai bune s-au do 'edit cele ale 
loturilor „Gloria* și „Zefirul*.

La proba de ștafetă cel mai 
bun rezultat general l-a obținut 
echipa lotului „Zefirul*, compusă 
din locotenentul Constantin Ră- 
uțu, maistrul militar Vasile Cîș- 
lariu, caporalii Cornelia Scripca- 
ru și loan Băilă, fruntașul Dor el 
Nenciu și echipa lotului „Gloria* 
compusă din locotenentul Ion 
Gheorghiu, sergentul-major Gh.

Boncu, sergentul Dănuț Deac, 
caporalul Dan Șandru, soldatul 
Iusif Pelin.

La proba de patrulă, câștigă
toare la cele două categorii de 
concurs au fost grupele coman
date de caporalul Silviu Chifan 
— lotul „Vulturul- — și sergentul 
Florin Bighiu — lotul „Mure
șul-.

Cea mai spectaculoasă și mai 
complexă probă a concursurilor, 
proba de pluton, a plasat pe 
p<Kliumul premiaților, pe primele 
trei lacuri, în ordine, plutoanele 
comandate de locotenentul Ion 
Anghelescu — lotul „Gloria*, lo- 
cotenentul-major e Gh. Bucur — 
lotul „Dunărea-, locotenentul-ma- 
jor Mihai Marinescu — lotul 
„Oltul-,

In clasamentul general pe lo
turi, la cele două categorii de 
concurs, s-au clasat pe primele 
trei locuri loturile : „Gloria". 
„Mureșul", „Oltul" si resDectiv 
„Zefirul-, Vulturul-, „Șiretul".

colonel NICOLAE GHIORMA

La (impulung Moldovenesc: 4 000 DE COMPETITORI 
LA „FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNĂ"

La Cîmpulung Moldovenesc. într-un splendid de
cor hivemal, s-a desfășurat tradiționalul „Festiva) 
al sporturilor de iarnă", ajuns la a 12-a ediție. Pe pîr- 
tiile de pe Runc, de la Bxlea, pe alte obcine din 
vecinătate, peste 4 000 de competitori — băieți și 
fete — din Suceava, Iacobeni, Pojorîta, Vama, Fun
dul Moldovei, Cîmpulung Moldovenesc, din aproape 
toate localitățile județului — s-au întrecut, timp de 
două zile, la schi alpin, sanie, schi fond și biatlon

Sub genericul „Daciadei* au mai avut loc, în ca
drul acestui reușit festival, concursuri de șah, tir, 
tenis de masă, popice. Ca în fiecare an. elevii de 
la Școala generală nr 4 din Cîmpulung Moldove
nesc (cu patinoar propriu și sute de copil care vin 
și pleacă de la școală pe patine) au prezentat un

aplaudat spectacol sportiv intitulat „Feerie pe luciul 
gheții".

Au fost două zile de neuitate întreceri, cu nume
roase concursuri organizate pe categorii de vîrstă. 
ou o nouă pîrtie de sanie amenajată pe muntele 
Deia, lucrată adică cu dragoste, prin muncă pa
triotică, de către elevii orașului gazdă. Iată cîțiva din 
cei 85 de premianți ai acestui mereu frumos festival : 
schi alpin — Sorina Lehaci, Ion Răscol, Doinița Vasile. 
schi fond — Traian Mîndrilă ; biatlon — Costin So- 
rocean.u, Florin Ungur ; sanie — Mihaela Cocerhan, 
Bogdan Nucescu, Adrian M^roșan : *ah — Mire] 
Burduza, Miluța Dafin ; tenis de masă — Cristian 
Canură, Tatiana Niculescu ; tir — Nicoleta Rusu, 
Maria Macoviciuc.

Aurelian ROTARU

la Taira Dornci : FINALELE „CUPEI U.G.S.R.“ LA SCHI
Circa 2 000 de spectatori, între 

care numeroși oameni ai muncii 
veni ți la odihnă in stațiune, au 
asistat timp de două zile la fi
nalele „Cupei U.G.S.R.- din ca
di ul „Daciadei- — la schi fond 
și alpin — competiție ajunsă la 
cea de a 15-a ediție. Totul s-a 
desfășurat pe o v^eme excelentă, 
cu soare darnic, pe zăpadă din 
belșug și deci pîrtii de concurs 
foarte bune,

Cor.curenții — oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
(peste 300, reprezentind 33 de 
județe) și-au disputat trofeele 
oferite de organizatori la probele 
fond ștafetă și slalom. Probele 
de ștafetă, desfășurate pe pirtiile 
de la Dealul Lung, au oferit 
dispute echilibrate, ordinea cla- 
samentelor fiind stabilită abia la 
sosirea ultimului schimb. Dacă 
ștafeta băieților a fost controlată 
de la start la sosire de echipa 
județului Suceava, în proba fe
telor primele două schimburi au 
prii ei uit o dispută dîrză intre 
reprezentativa gazdelor și cea a 
județului Prahova, care au ple
cat în schimbul trei aproape 
umăr la umăr. Mai omogenă, for

mația prahovencclor s-a menți
nut în frunte, in timp ce suce- 
i encele, cu un schimb improvi
zat. au terminat !n final abia pe 
locul 71 O cursă bună au făcut 
concuientele din județele Har
ghita și Brașov, care au ocupat 
Ia această ordine locurile doi și 
trei. Impresionantă perseverența 
educatoarei Nadia Terzi din Va
tra Dorn ei, care a reprezentat 
județul Suceava la ultimele trei 
ediții finale și speră să continue 
la alte câteva. Proba de slalom 
a adus in prim-planul întrecerii 
pe reglorul Marian Burehi, de la 
I.M.S. Sinaia, „veteran* al Cupei. 
finahst pentru a cin cea oară și 
clasat de fiecare dstă în primele 
trei locuri. „Sper să continui să 
iau parte la Întrecerile acestei 
competiții— pînă la pensionare* 
— ne-a spus. Ceea ce li dorim 
șl not Probele alpi/.e au scos 
în evidență saltul valoric al re
prezentanților județului Alba, 
creditați acum in sporru*
de masă cu rezultate bune doar 
în probcie de fond.

Frumoasa sărbătoare a sportu
lui de masă sindical specif c ier
nii s-a încheiat cu umătoarele 
rezultate : ștafeta 3XU5 km —

feminin : 1. Prahova (Viorica E- 
zaru, Coral ița Eae, Enitnu-la Io- 
pliceanu), x Harghita, 3. Brașov; 
Ja3 km — masculin : L Suceava 
(frații Paul și Petru Chiriluș, 
Octavian Pungovscti), X Prahova, 
X Brașov ; echipe lond (f-j-nt) : 
L Prahova, 2. Brașov, 3. Suceava. 
Slalom, cat. 19—L# ani. femei : 
L Nuți Pucheanu (Brașov), 2. 
Mana Manolache (Suceava). 3. 
Doina Necu'.a (Prahova) ; băr
bați : L Sorin A dăscăliței (Su
ceava), 2. Marian ISurchi (Praho
va), X loan Huruua (Harghita) ; 
cat. 30—4S de ani, feminin : 1. 
George ta Ba rase o (Brașov), 2. 
Gabriela Popescu (Suceava), 3. 
Viorica Fu-du: (Alba) : eat. 3C—45 
ani. masculin : 1. Ion'Firea (Pra
hova), 2. Mzh-xi Miron (Suceava), 
X Tudor Vespre-reanu (Bucu
rești). Echipe alpine (m—f) : 1. 
Sucea ta, x Prahova, X Alba.

In final la această reușită com
petiție dotată cu «Cupa U.G.S.B.*, 
doua propuneri : a) este necesa
ră reintroducerea probei indivi
duale de fond : bi neiimitarea 
virstei pentru participarea la ca
tegoria 35—15 de anh bărbați.

pnof. Mihai COZl’BAȘ

DUPĂ DOI ANI. COBORIRE PE PÎRTIA LUPULUI I
Tradiționalul concur, de schi dotat cu „Cupa Valea Lupului* a 

redeschis — după o pauză (nedorită) de doi ani — seria intreceri- 
tor de ooborire pe plrtia cu același nume. In organizarea (bună) 
a C.J.E.F.S. Brașov (prin comisia județeană de specialitate), pe o 
Pîrtie (2950 m lungime, 775 m diferență de nivel) excelent amena
jată (șl marcată, cu 19 porți, de maestrul sportului K. Gohn), 
„Cupa Valea Lupului* a Întrunit la startul probei de coborire 19 
băieți și 5 fete, număr redus datorat lipsei de antrenament a ce
lorlalți schiori.

Rezultate: COBORIRE BAIEJI : 1. L Caras! (Dinamo) 1:43,91; 
2. A. Năstase (Dinamo) 1:48,83 ; 3. AL Manta (A.S.A.) 1:51,55 ; 4. 
V. Constantin (Dinamo) 1:52,64 ; 5. D. FrățUă (Telefericul) 1:54.39 ; 
6. N. Stinghie (Telefericul) 1:54,79 ; FETE : 1. Maria Balast (I.E.F.S). 
59,79 ; 2 Irina Voiculescu (Brașoyia) 1:00,29 ; 3. Karin Kovacs
(C.S.U. Brașov) 1:01.50 ; 4. Delia Parate (Dinamo) 1:02,53 ; 5.
Erika Codrescu (Steagul roșu) 1:03,04 ; SLALOM URIAȘ BĂ
IEȚI : 1. Al. Manta 2:33,70 ; 2. Al. Năstase 2:34,09 ; 3. D. Dinu 
(A.S.A) 2:35,70 ; 4. R. Treutsch (Dinamo) 2:36.56 ; 5. V. Constan
tin 2:36,61; 6. O. Fruhn (Brașovia) 2:37,17 ; -FETE : L Della Pa
rate 1:36,99 ; 2. Elisabeta Stroe (I.E.F.S.) 1:37.77 ; 3. Anca Mo
rarii (Dfnamo) 1:39,24 ; 4. Irina Voiculescu 1:39,89 ; 5. Maria Ba
last 1:40,32 ; 6. Erika Codrescu 1:41,24.

Caro! GRUIA — coresp.

"MIERA ELECTRONICA LA PALTINIȘ-SIBIU
Cu prilejui! desfășurării tradiționalului concurs de schi aloin 

dotat cu „Cupa C.S.Ș. Șoimii Sibiu", găzduit de stațiunea Păl
tiniș, a fost folosită, pentru prima dată în țara noastră, o insta
lație electronică de cronometraj și afișare a rezultatelor, construită 
de membrii co-misiei județene de specialitate. Cît privește concur
sul, el s-a bucurat de un succes deplin aitît prin numărul mare 
al participanților (peste 120, din Arieș-eni, Bala Mare, Bălan, Baia 
Sprie, Brașov, Borca-Maramureș, Cluj-Napoca, Gheorgheni. Mier
curea Ciuc, Piatra Neamț, Predeal, Topllța și Sibiu), cît șl datorită 
bunei organizări. .

De azi, cinci zile de baschet

DUELUL FEMININ „1“-VOINȚA
CONTINUĂ In sala floreasca

Din nou cinci zile de baschet 
non-stop, în condițiile în care în 
campionatului național femi
nin lupta pentru titlu s-a 
echilibrat (Voința s-a apro
piat amenințător de „U"), iar 
în cel masculin derby-ul Steaua
— Dinamo (sîmbătă, la ora 17, In 
sala Floreasca) poate avea un 
caracter decisiv. Referitor la 
disputa fetelor, însă, se cuvine 
să menționăm că la întrecerea 
pentru locul I iau parte doar 
două echipe — Universitatea 
Cluj-Napoca și Voința București
— dar cursa lor este direct In
fluențată și de evoluția celorlalte 
componente ale grupei 1—6, fie
care dintre ele fiind capabilă să 
obțină victorii asupra favoritelor. 
In grupa 7—12, Voința Brașov și 
C.S.U. Ploiești vor lupta pentru 
acumularea de puncte necesare 
evitării retrogradării, de care nu 
este pe deplin ferită nici echipa 
I E.F.S.

Azi. în ziua inaugurală a pen
ultimului turneu, sala Floreasca

găzduiește, de la ora 15,30, me
ciurile Olimpia București — Uni
versitatea Timișoara (în meciu
rile precedente : 3—2), Universi
tatea Cluj-Napoca — Crișul (1—1) 
și Voința București — Sportul 
studențesc București (5—0) ; la 
Brașov, in grupa 7—12, au loc 
partidele : Comerțul Tg. Mureș— 
I.E.F.S. (3—2), Progresul Bucu
rești — Rapid București (5—3) și 
Voința Brașov — C.S.U. Ploiești 
(3-2).

Clasamentul înaintea acestor 
jocuri : grupa 1—6 î 1. Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo
ca 69 p, 2. Voința București 67 
p, 3. Olimpia București 62 p, 4. 
Sportul studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 2 București 59 p, 5. Crișul 
Oradea 53 p, 6. Universitatea Ti
mișoara 53 p ; grupa 7—12 : 7. 
Progresul București 62 p, 8. Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 
55 p, 9. I.E.F.S. C.S.Ș. 4 Bucu
rești 50 p, 10. Voința Brașov 48 
p. 11. C.S.U. Prahova Ploiești 
47 p, 12. Rapid București 40 p.

Azi. penultima clapă in campionatul masculin de volei

S-A RELANSAT CURSA PENTRU PODIUM
Etapa intermediară programată 

astăzi, penultima din campiona
tul masculin al primei divizii, 
cuprinde ci-.eva meciuri de real 
interes. ,.Capul de afiș* îl deține, 
desigur, întfinirea de la Craiova, 
unde studenții localnici, amenin
țați cu ieșirea din cursa pentru 
locurile podiumului, vor Încerca 
marea cu degetul în. fața campio
nilor. !n aceeași ordine de idei, 
se înscrie și jduul silvănenilor 
la Rm. Vîlcea, unde gazdele — 
deja retrogradate — vor lupta 
doar pentru orgoliu, în timp ce

oaspeții speră să ciștige la po- 
rou dreptul de a figura și în a- 
cest campionat în .careul* de 
ași... Publicul băimărean, mare 
amator de spectacole sportive, 
lși va împărți din nou preferin
țele la derbyul local. In tur, Mo
torul, pentru prima oară In „A*, 
a obținut o surprinzătoare vic
torie. Ce va C astăzi ? Vor rata 
din nou cei de la Explorări pre
zența tn turneul final al frunta
șelor datorită... con citadinilor 
lor ? P.ămîne de văzut ! Iată 
programul etapei :

București : STEAUA - TRACTORUL BRAȘOV
< (Sala Rapid, oro 17)

Craiova : UNIVERSITATEA - D NAMO BUC. 
Baia Mare : EXPLORĂRI - MOTORUL
Oradea : C S U. ALUM NA - C.S.M.U SUCEAVA
Rm. Vîlcea : CARPAp - 
Galați : C S U OȚELUL

După disputare* restanței Cal
culatorul — Silvania, clasam en- 
tiK în prima lui parte (căci In 
subsol situația este lămurită. Car- 
oați și C.S.U. Oțelul luînd dru
mul ..B*-u’t:i) se prezintă ast-

SLVAN'A $!MLEU S
CALCULATORUL

fel : 1. Dinamo 40 p, 1 Steaua
33 p. X Universitatea Craiova
32 p 4. Explorări Baia Mare 31 
p (45:35). 5. SHvania Șimleu-Sil- 
vaniel 31 p (39:35), «. CSU Alu
mina Oradea 30 p.

In meci restantă 
SILVANIA ÎNVINGE CALCULATORUL LA BUCUREȘTI 

Șl... SPERĂ
In fața unui puolic numeros 

și entuziast, ieri s-a disputat în 
sala Olimpia din Capitală parti
da restantă din etapa a 19-a a 
campionatului masculin de volei 
dintre echipele Calculatorul 
București și Silvania Șimleu-Sil- 
vaniei. După un joc de bună 
factură, echilibrat și cu specta
culoase răsturnări de situații, 
oaspeții au obținut o prețioasă 
victorie, cu scorul de 3—2 (—5, 
3, —11, 15, 16), sperînd astfel să 
obțină calificarea in turneul fi
nal pentru locurile 1—4. Deși 
HpsiB de aportul unuia dir.tre 
titulari, Schicpesca (bolnav), sex
tetul Calculatorului a început 
bine partida, domintadu-și clar 
adversarul în primul set, dar ce- 
dlhdu-1 extrem de us^r pe cel 
de al doilea. Din acest moment 
partida a căpătat un pronunțat 
echilibra. bucur eșt’nil reușind 
totuși la setul al treilea să men

țină un avantaj permanent pe 
tabela de scor și să preia con
ducerea : 2—1. Seturile urmă
toare au dat loc la o dispută 
crînc^nă, bucureștenii avînd de 
două ori mecibol, în finalul se
tului 4, (la 11—13 și ia 15—14), 
cîștigat însă In prelungiri de 
oaspeți, care au egalat astfel din 
nou situația la seturi : 2—2. Sil- 
vănenii, încurajați ue reușita ega- 
lării, au luat un start impetuos 
în setul decisiv (9—0. 10—1), apoi 
su condus cu 14—S, dar bucureș
tenii nu s-au împăcat cu gîndul 
înfrîngerii, revenind spectaculos 
(14—14 16—15). Nu au izbutit în
să nici de data aceasta să valo
rifice mecibolul și oaspeții ter
mină victorioși. Remarcați : Tu- 
tovan, Mășcășan. (S), Iuhasz și 
Steriade (C). Arbitraj bun : Al. 
Dragomir și CI. Murgulescu, am
bii din București. (Nicolae MA- 
TEESCU).
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Clștigâtor!! probelor : SZalom uriaș, băieți I : D. Baboi (Predeal), 
băieți n : L Pogan (Pnedean : slalom speria!, băieți I : L. Bordea 
(Predeal), băieți II : A. Bcnis (Miercurea Ciuc) ; aZalom uriaș, 
fete I : Mihaela Fera (Șotani: Sibiu), fete II : Doris Bol chert (Șoi
mi; Sibiu) ; slalom special, fete I : Claudia Poștolache (Dinamo 
Brașov), fete n : Alina Matanail (Șoimii Sibiu).

Liviu CIUCUDEAN — coresp.

170 DE SCHIORI...
..-au participat, la Predeal, pe C ăbucet, la concursul de slakxn 

dotat eu „Cupa A S. Telefericul*. Buna organizare, vremea favora
bilă și publicul numeros au contribuit la reușita competiției. Pri
mii clasați : cat. 3—6 ani : B. Slroeseu (Predeal), cat. 6—19 ani : 
D. Rădulescu (Predeal), cat. 20—39 an! : C. Nărea (Predeal), 30—40 
ani : C. Mureșanu (Bușteni), cat. 40—W ani : L Vintilă (Bușteni), 
cat. 50—60 ani : L Cosma (București), cat. peste 60 ani : L Dumi- 
trașcu (Bușteni).

Ion CODLEANU — coresp.

PE TRAMBULINA DE LA BOKȘA...
..^-au desfășurat concursurile republicane de sărituri spe: 

combinată nordică pentru copii. Au câștigat : SĂRITURI (pe tram
bulina de 35 m) : R. Szabo (Dinamo Brașov) la copii I, G. Timiș 
(Pionierul Borșa) la copii II ; COMBINATA NORDICA : V. Dumi
trescu (C S.Ș. Rișnov) la copii I și FL Spulber (C.S.Ș. Brașovia) 
la copii IL

Activitatea săritorilor de la tdambulînă va continua în comuna 
Valea Strimbă (județul Harghita), unde vor avea loc următoarele 
finale ale „Daciadei* și campionatelor naționale : Joi : sărituri spe
ciale pe trambulina de 70 m (seniori) ; vineri : sărituri pesitru com
binata nordică, jun ori și copii : sîmbătă : fond pentru combinata 
nordică. Tot la Valea Strimbă se vor disputa, sîmbătă și 
duminică, „Cupa Harghita" (combinată nordică pentru copii II) și 
„Cupa Rapid Suseni* (sărituri speciale pentru toate categoriile de 
vîrstă).

Se anticipează că !a aceste cotnpetiții se va depăși numărul de 
66 de participanți (dintre care 60 de juniori și copii) cîți Srau în
trecut la Borșa.

CONCURSUL REPUBLICAN DE COPII...
...se va desfășura, de joi pînă duminică, pe pârtiile de la Păltl- 

niș-Sibiu. cu p trticiparea reprezentanților tuturor centrelor de 
schi din țară. Nădăjduim că la această mare sărbătoare a micilor 
schiori vor fi prezenți și profesori-antrenori al cluburilor sportive 
școlare doritori să selecționeze, pentru secțiile proprii, elementele 
cele mai talentate.

A apărut nr. 2/Î983
„EDUCAȚIE FIZICĂ ,

Eln cuprins : O L. TEODORESCU — „< 
metodologia regimului de antrenament 
ELENA GUȚIU — „Aprecierea și notare 
ta.te de asigurare a progresului școlar" 
„Competițiile sportive — mijloc de ati 
elevilor pentru practicarea sistematică i 
ROG A — , .Educarea calităților fizice i 
MARAȘESCU — „Observații tehnico-met( 
letism, Atena ’82“ • D. GARLEANU — „ 
spre recordul mondial la săritura in Iun 
nesou" (U) • C. CIȘMAȘU — „Unele pr 
pin practicat în zăpadă mare* • T. T 
atletismului în 1983“ • P. DUNGAC1U —

Cereți acest număr Ia orice chioșc al i 
pitală și pro^nrie. Dar, cea mai siguri 
procura această revistă rămîne tot AB(

ADMINISTRAȚIA Df STAI LOTO PROS'
q PRONOSTICURI... Antreno

rul emerit Ioan Kluge, un veri
tabil și neobosit șlefuitor de ti
nere talente . ale fotbalului nos
tru, recomandă următoarele pro
nosticuri pentru concursul Pro
nosport de la sfîrșitul acestei 
săptămlnl : I. Avellino — Napali 
1, X ; H. Catanzaro — Verona 
X^2 ; HI. Florentina — Cesena 
1 ; IV. Internazionale — Pisa 1 ;
V. Roma — Juvențus 1, X, 2 ;
VI. Sampdoria — Âscoli 1 ; VII. 
Torino — Cagliari 1, X ; Vin. 
Udinese — Genoa X ; IX. Bari — 
Milan X ; X. Bologna — Peru
gia 1, X ; XI. Catania — Atalan- 
ta X ; XII. Cremonese — Lazio 
1, X ; XIII. Monza — Palermo X.

e TRAGEKBA OBIȘNUITA PRO- 
NUEXPRES de astăzi, 2 martie
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E.D., I. ARMAS, ÎNVINGĂTORi *
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&M. Kapostas (Ungarii) șl E. 
ozes 6,5 p, S. Witkowski (Po

lonia) 6 p, Gh. Erdeuș 5,5 p, 
G. Mlulescu șl B. Balogh (Un
garia) 5 p, C. Zărnescu șl D. 
Fuhrmann 4,5 p. Arbitrii con
cursului au fost A. Matei șl H. 
Candea.

4,5

TREBUIE SĂ CONFIRME
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— Aceștia au venit Ia Sibiu 
după un concurs greu desfă
șurat Ia Moscova. Sper că la 
„naționale** vom aplauda și 
performanțele lor.

— în fine, ce probe vi s-au 
părut deficitare, la Sibiu 7

— Este foarte bine că Ia a- 
ceastă oră aveam 3-4 oameni 
care luptă spectaculos pentru 
titlul de „primul înotător sub 
4 minute, la 400 m“, că 3—* 
tinere brasiste se întrec fără 
menajamente și-și îmbunătă
țesc continuu recordurile per
sonale. Din păcate, insă, In 
probele masculine de spate și 
bras, in cursele sprinterilor, 
am notat nu numai o partici
pare redusă, dar și rezultate 
modeste. „Veteranul** L. Sop- 
terian* , la 27 de ani, domină 
cursele brasiștilor. Bravo Iui ! 
Dar ce-au făcut in această 
iarnă toți ceilalți brasișli. mult 
mai tineri decit proaspătul 
sportiv dinamovist ? Este una 

'din problemele la care antre
norii ar trebui să reflectele 
mai mult după acest intere
sant concurs de la Sibiu.

E In marile competijii
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ceastă ocazie, membrii dele- 
gației au fost felicitați de pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Spori, 
general lt. Marin Dragnea, ca
re ie-a urat noi succese. de 
și mai mare amploare, la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la 
Sarajevo.

Călduroasa, entuziasta pri
mire rezervată sportivilor »tu- 
denți la sosirea In țară a în
semnat o 'binemeritată răspla
tă pentru eforturile, pentru 
dîrzenia Și abnegația cu care 
acești reprezentanți ai apor
tului românesc au luptat la So
fia, la Boroveț și Vitoșa pen
tru obținerea unor performan
țe care să se adauge tezauru
lui sportului nostru. în ace
lași timp, pentru toți membri: 

delegației participantă la Jo
curile Mondiale Universitare de 
iarnă, condusă de general ÎL 
Nicolae Stan, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., primirea căldu
roasă, aprecierile și felicitări
le. constituie un stimulent, un 
imbold pentru pregătiri slr- 

•«Țiincioase, pentru și mai mul- 
“ă muncă la antrenamente, 
pentru ridicarea continuă a 
cotei valorice, care să asigure 
premise de ascensiuni în ie
rarhia internațională, succese 
la marile competiții, îndeosebi 
la Jocurile Olimpice.
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După jocul dc verificare Turcia - România, la juniori

DESTULE CARENȚE
PÎNĂ LA MECIUL

în perspectiva 
cu echipa Ciprului din cadrul 
preliminariilor U.E.F.A.. care 
se va disputa la 17 martie la 
Rm. Vilcea, lotul reprezentativ 
de Juniori al țării noastre a 
avut stabilit în programul de 
pregătire și două jocuri de ve
rificare, în deplasare, cu selec
ționata similară a Turciei. Din 
cauza timpului nefavorabil 
(ninsori abundente, cu *ere- 
nuri devenite impracticabile ca 
urmare a stratului gros de ză
padă) s-a desfășurat doar o 
singură partidă, care a avut 
loc miercuri 23 februarie, la 
Sakarya.

După cum se știe, meciul s-a 
încheiat cu victoria gazdelor cu 
scorul de 1—0 (1—0). Deși au 
pierdut întilnirea, tinerii noș
tri Jucători au lăsat o bună 
impresie celor peste 4 000 de 
spectatori prezenți în tribune
le stadionului 
ceput echipa 
să stăvilească 
turci, care au 
forță, apelind 
ple, cu lansări lungi și cen
trări în fața porții lui Barba, 
in dorința deschiderii cit mai 
rapide a scorului, 
de elan, juniorii noștri 
răspuns printr-un 
A fost Fjficieztâ 
gură greșeală — aceea din 
18, rind fundașul Varga, 
tusțirtut de coechipieri.

partidei retur

Ataturk. La !n- 
noastră a reușit 
iureșul Juniorilor 
abordat Jocul In 
la scheme xlm-

Acestui Joc 
l-au 

pase, 
ăn- 
min.
ne-
1-a 

scăpat de sub supraveghere 
pe A. Sinan, cei maț dotat Ju
cător turc — pentru ca acesta 
să Înscrie singurul gol al me
ciului, cu un șut puternic de 
Ia marginea careului de 18 m.

După pauză, echipa noastră

joc de 
Insă o

DE REMEDIAT
CU CIPRU

adaptat mai bine condiții- 
a schimbat registrul tactic,

s-a 
lor, 
renunțind la țesătura de pase, 
neindicată pe un teren atît 
de greu, insistind în direcția 
deschiderilor pe aripi. Astfel, 
jocul s-a echilibrat, iar in ul
timele 20 de minute inițiativa 
a trecut aproape in totalitate 
de partea elevilor Iui M. Pi- 
gulea și C. Toma. Din păcate, 
lipsa de concentrare la finali
zare a făcut ca patru ocazii 
mari de gol (Tirlea. min. 41, 
singur cu poarta goală ; Hagi, 
min. 61. acțiune personală în
cheiată cu 
versală* ;
78. șuturi, 
în portar) 
Cea te.

Testul de 
în evidentă 
dar și destule carențe : 1). ne- 
sincronizarea și lipsa de 
jin intre fundași ; 2).
participare a fundașilor 
rail la faza de atac ; 3). 
Individualist al lui Hagi și Ma
teuț. care au pierdut prea ușor 
numeroasa minți, oferind 
fel 
de a 
mari 
tarea 
șutul

Toate aceste deficiențe 
Jocul echipei vor trebei elimi
nate pînă la data tneciuki:-re
vanșă eu aeteețiccata de Ju
niori a Ciprului, un meci de
cisiv (în tear-ța L s-a inreg-.s- 
trat un rezultat de egalitate: 
1—1) pentru calificarea la
turneul final <fin Anglia.

un șut peste 
Mateuț, min.
de 
să

la cițiva 
nu fie

Sakarya

ASTAZI, IN CUPA U.E.F.A.
(Urmare din pag. 1)

„tra.is-
63 și 
metri, 
fruct!-

a scosla 
unele lucruri bune,

spri- 
slaba 
l»te- 
jocul

ast-
p«sib:lit*tea 

; 4). spațiile 
; 5). renun- 
totaliute la

m
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PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
ETAPA A XX-a (duminică 13 martie)

I.P. Al. Slatina 
Mec fină Steaua 
Carpați Mîrșa 
Rapid Buc. 
Unirea Alex.
Progresul Vulcan— Pandurii Tg. J. 
C.S.M. D. Tr. S. — Minerul Mot 
Automatica Buc. — Precizia Săcele 

Chimica Tlm. — Autobuzul Buc. 
Luceafărul Buc. stă.

ETAPA A
Rova Roșiori 
Dinamo Vict.
Minerul Motru 
Metalul Buc.
Gaz metan Md.
Autobuzul Buc. . _ ________
Șoimii IPA Sibiu — Automatica Bua 
Pandurii Tg Jiu — Carpați Mîrșa 
Precizia Săcele — Mec. fină Steaua 
Unirea Alex. stă

ETAPA A XXII-a (duminică 27 martie) 
Mec. fină Steaua — Luceafărul Buc. 
I.P. Al. Slatina 
Carpați Mîrșa 
Prog. Vulcan _____
Pandurii Tg. Jiu — Autobuzul! Buc. 
Automatica Buc, ~ 
C.S.M. D T. S.
Chimica Tîrn.
Rapid Buc.
Șoimii IPA Sibiu
ETAPA A XXIII-a (duminică 1
Unirea Alex. 
Autobuzul Buc. 
Precizia Săcele 
Carpați Mirșa 
Rapid Buc.
Rova Roșiori 
Gaz metan Md. 
Mec. fină Steaua 
Luceafărul Buc. 
Prog. Vulcan București stă.
ETAPA A XXIV-a (duminică 10 
Autobuzul Buc. — Precizia Săcele 
Șoimii IPA Sibiu— Carpați Mîrșa 
Min erul Motru 
Dinamo Vict. B.
Luoeafărul Buc.’ 
Chimica Tîrn.
Pandurii Tg. Jiu

— Dinamo Vict.
— Rova Roșiori

— Gaz metan Md.
— Șoimii IPA Sb.
— Metalul Buc.

XXI-a (lumlnică 20 :
— Rapid Buc

— Chimica Urn.
— Luceafărul Buc.
— I.P. Aluminiu SL
— Frog. Vulcan

— C.S.M. D. Tr. S.

— Rova Roșiori
— Dinamo Viet.
— Minerul Motru
— Gaz metan Md.
— Metalul Buc
— Precizia Săcele
— Unirea Alex. 
stă.

£1-1) 
(1-2) 
(1—3) 
(1-1) 
a-D 
d—5) 
(0-4) 
(2—0) 
(0-1)

martie)
(0-4)
(0-2)
(2—2)
(0-2)
(0-2) 
(0-2) 
(1-2) 
(0-2) 
(0-5)

0-1) 
(1-0) 
a-s) 
(1—«) 
<0—0 
(0—2) 
(0-1) 
(0-1) 
(3-0)

Slatina — Rapid Buc 
Buc. — Rova Roși ari

IJ>. AL
Metalul
Gaz metan Mediaș stă.
ETAPA A XXV-* (duminică T» 
Șoimii IPA Sb.
Rova Roșiori
Rapid Buc.
Carpați Mirșa ____________
Mec. fină Steaua — Dinamo Vict. B»

— Luceafărul Buc. 
— Autob uzul B uc.

— Chimica T?ro
— Pandurii Tg. Jiu 
Stă

— Gaz metan Md.
— Precizia Săcele

— Prog. Vulcan
— Unirea Ajex.

*-T. 
t»-J

— Chimica Tîrn.
— Dinamo Vlct.
— C.S.M. D Tr 3.
— I.P. Al. Slatina
— Metalul Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Minerul Motru
— Automatica Buc,
— Șoimii IPA Sb.

aprilie) 
(O-4) 
(1—0) 
(1-4) 
(0—2) 
(1-0) 
(0—3) 
(0-3) 
(0-0) 
(5—4)

— Mec. fină Steaua
— C.S.M. D. Tr. S.
— Automatica Buo.
— Prog. Vulcan
— Unirea

aprilie) 
(4-0) 
(1-2) 

I (0-3) 
(2—0) 

n-edisp.
(0-3) 
(0-2)

C.S.M. D. Tr. S. 
Metalul Buc.
Minerul Motru 
LP. AL Slatina 
Automatica Buc.

ETAPA A XXVl-a (miercuri t» aprilie) 
Prog. Vulcan Bu— Carpați Mirșa 
Unirea Alex. — I.P. AL Slatina 
Gaz metan Md. — Metalul Buc. 
Mec. fină Steaua — Pandurii Tg. Jiu 
Rapid Buc. — Mineral Motru
Rova Roșiori — Dinamo Vict. 
Precizia Săoele — Șoimii IPA Sb. 
Luceafărul Buc. — Autobuzul Buc. 
Automatica Buc. — Chimica Tîrn.
C.S.M. Drobeta Th-. Severin stă 
ETAPA A XXVII-a (duminică 24 
Autobuzul Buc. — Rapid Buc.

Chimica Tîrn. — Carpați Mirșa 
Pandurii Tg. Jiu.— C.S.M. D. Tr. S. 
Automatica Buc. — - - - — 
I.P. Al. Slatina 
Gaz metan Md. 
Prog. Vulcan.
Minerul Motru 
Șoimii IPA Sb. 
Dinamo Victoria

ETAPA A
C.S.M. D. Tr. S. 
Metalul Buc.
Unirea Alex. 
Autobuzul Buc. 
Carpați Mîrșa 
Precizia Să cete 
Minerul Motru 
Dinamo Vict. 
Pandurii Tg. 
Rova Roșiori

ETAPA A
Unirea Alex. 
Mec. fină Steaua—Autobuzul Buc. 
I.P. Al. Slatina 
Carpați Mîrșa 
Precizia Săcel-e

— Metalul Buc.
— Precizia Să cele
— Luceafărul Buc.
— Mec. fină Steaua
— Rova Roșiori
— Unirea Alex. 
Buc. stă.

XXVIII-a (luni 2 i
— Automatica Buc.
— Luceafărul Buc.
— Prog. Vulcan
— Șoimii IPA Sb.
— Mec. fină Steaua
— Rapid Buc.
— I.P. Al. Slatina
— Gaz metan Md. 

Jiu.— Chimica TIrn. 
stă
XXIX-a (duminică 8

— Minerul Motru

(»—r> 
(1—4) 
(•—4) 
a—ei 
<«— n 
<•—zi 
<»-î> 
a—î) 
<»—i»

aprilie) 
(3-2) 
(2—1) 
(3—1) 
(3—o 
(1—3) 
(1—2) 

i (3—^
(3-3) 
O—1)

mai) 
(0—2) 
(5—1) 
(0-0 
(1-2) 
(0-0) 
(0—2) 
(0-1) 
(1—1) 
(0—2)

— Chimica Tîm.
— C.S.M. D Tr. Sev
— Gaz metan Md.

mai)
(2-4)
(1—1)
(0-0)
(1-1)
(2-2)

ne (n.r. — astăzi) vremea este 
incertă. Ca să încheiem cu a- 
ceste amănunte privind condi
țiile de joc, cîteva cuvinte des
pre starea terenului. Neavînd 
un drenaj prea eficace, terenul 
se prezintă în condiții destul 
de proaste, date fiind ploaia și 
lapovița din zilele anterioare, 
care au dus, dealtfel, și la a- 
mînarea meciului cu Schalke 04. 
Tocmai din 
trenamentul 
Universității 
să aibă loc 
turat celui central.

Fotbaliștii noștri caută să uti
lizeze cu maximum de eficaci
tate orele care au rămas pînă 
la meci. La puțină vreme de 
la sosire a avut loc o ședință 
tehnică cu prezentarea caracte
risticilor adversarului de 
miercuri și cu vizionarea par
tidei Borussia Dortmund — 
Kaiserslautern. înregistrată pe 
peliculă de colegul nostru Teo

dor Roibu. Vă reamintim că 
jucătorii Universității au mai 
văzut tot pe videomagnetoscop 
meciurile lui F.C. Kaiserslau
tern cu A.C. Napoli si Real 
Madrid. Imaginile informative 
și de videomagnetoscop au fost 
completate cu 
de conducerea 
chipei.

Au făcut
Kaiserslautern i 
tori : Lung și I 
tari ; Negrii*.

această pricină an
ele acomodare al 
Craiova urmează 
pe un teren ală-

datele deținute 
tehnică a e-

deplasarea la 
următorii jucă- 
Boldici — por- 
Tiliboi. Ștefă- 

neseu. Ungureann — fundași : 
Dumitra. Donose, Beldeanu. 
Irimescu. Țîeleanu — milocași: 
Crișan. Cămătara. Cîrța, Geol- 
găa. Ad. Popescu — înaintași. 
Se află aid si Bălăci, care va 
urmări partida spre a se do
cumenta direct pentru meciul 
retur. In privința stării de să
nătate. este probabil că Ticlea- 
nn nu va putea evolua. Un 
semn de întrebare il ridică Iri
mescu, care, 
foarte puțin 
musculare de 
va fi utilizat 
nel probe pe 
va susține miercuri. în situația 
în care nu va fi apt de joc, 
locul lui in formula de înce
pere va fi luat de Crișan.

deși resimte încă 
urmările rupturii 
care a suferit, nu 
decît în urma u- 
teren. pe care o

Așa cum vă spuneam craio- 
venii intimpină dificila partidă 
cu mult calm și încredere, ei 
fiind foarte dornici să atingă 
cea mai înaltă performanță ro
mânească din istoria cupelor 
europene. Beldeanu. de pildă, 
ne mărturisea că nici nu vede 
o încununare mai frumoasă a 
carierei lui de jucător decît o 
intrare în 
U.E.F.A. în completare, 
nul Geolgău declara că 
toată încrederea în forța 
pei sale, care a știut 
să fie la înălțime în 
de mare solicitare

F.C. Kaiserslautern 
localitatea Badhomburg, 
de kilometri de aici. Antreno
rul Rudy Kroner a declarat că 
în urma celor discutate cu ad
junctul său Ernst Diehl, care 
a urmărit meciul Universitatea 
Craiova — C.S. Tîrgoviște — e 
convins că echipa sa va avea o 
partidă foarte dificilă și că nu
mai o victorie la minimum două 
goluri diferență îi va scuti pe 
fotbaliștii vest-germani de orice 
emoții. El a precizat că pune 
bază pe randamentul liniei de 
mijloc Geye—Bongartz—Briegel 
și pe mingile înalte adresate u- 
riașului suedez Nilsson (1.86 m).

Să sperăm că fotbaliștii Uni
versității Craiova vor ști să 
găsească antidoturile la tactica 
Iui F.C. Kaiserslautern. Gaz
dele vor prezenta formația 
completă, inclusiv Brehme si 
T. Allofs, care fuseseră acci
dentați o perioadă de timp. De 
notat că cei de la F.C. Kaisers
lautern I-au solicitat nentru 
pregătirea tactică a partidei cu 
Universitatea Craiova 
antrenorul 
Gresse, care 
Bordeaux —

Formațiile
F.C. KAISERSLAUTERN: Rei- 

chel—Wolf, Melzer, Dusek, Breh
me — Geye. Bongartz. Briegel 
— Eilenfeldt. Nilsson. T. Allofs.

UNIVERSITATEA : Lung — 
Negrilă. Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu — Dumitru. Donose. 
Beldeanu Irimescu (Crișan) — 
Geolgău. Cămătaru.

Partida va începe la ora 21 — 
ora Bucureștiului — și va fi 
arbitrată de W. Schoelers (Bel
gia). Ea va fi transmisă in în
tregime la radio si televiziune.

semifinalele Cupei 
mezi- 

are 
echi- 

totdeauna 
meciurile

se află în 
la 30

francez 
a văzut 
Universitatea, 
probabile :

si n°
Gilbert
meciul

PE MICUL ECRAN
MIERCURI 2 MARTIE, or* 21 : Fotbal, F.C. Kaiserslautern — 

Uxvers; lalea Craiova — In sferturile de finală ale Cupei 
U E-F.A. (transmisiune directă de la Kaiserslautern ; comenta
tor — Criariaa Topescu).
JOI 1 MARTIE. ara KA» : Finala „Cupei României- la hand

bal Readak* (repriza a 2-a ; transmisie directă de la Craiova ; 
oomen^me- — Coreei Pumnea).

VINERI 4 MARTIE, or* 14 (programul 1). 14.20 (programul 2) 
gl O tt* ’B*1 —D • Teul*. România — Chite. In „Cupa Da
rii* (aspecte de la primele două meciuri de simplu : transmi
sie directe de la Timișoara ; comentatori — Cristian Topescu și 
Ștefas Georgescu).

SIMBATA 1 MARTIE, era ÎS : Fotbal. A.S.A. Tg. Mureș — 
F. C Bdsor (transmisie directă de la Tg. Mureș : comentator — 
•arta Sataaart) : an IMS : Tenis (aspecte din partida de du- 
bîn a tn-Unirii de la Timișoara. România — Chile).

DUMINICA < MARTIE, ora 13 : Tenis (aspecte din uttima zi 
a tetUnirtt de la Timișoara. România — Chile) : ora 1S.15 (pro
gramul S : „Teierama- (emisiune de Dumitru Tătăsescu).

DIVIZIEI „B“, EDIȚIA 1982-1983 SERIA A II-a

tdurii Tg. J. — Gaz metan Md. 
‘.obuzul Buc. — Automatica B uc. 
mic* Tiro. — Loeeafăral Buc.
mzla Săceie — Carpați Mîrșa
:amo VM. — Rapid Buc.
M. D. Tr. S. — I.P. AL Slatina 

r* Roșiori — Unirea Alex.
>g. V. Buc. — Metalul Buc.
1. Motru — Șoimi: IPA Sb.
car că Er.ă Steaua Buc. stă..
ETAPA A XXXII I (duminică 22

— Luceafărul Buc.
— Mec fină Steaua 
— Automatiza Bu<L 
— C.S.M. D Tr S. 
— Precizia Săce'.e 
— Rova Roșiori 
— Prog. Vu'car 
— Mine-u! Motru
— Rapid Buc.

Dinamo Vict. 
Șoimii IPA Sb.
Carpați Mirsa 
Unirea Alex
Metalul Buc. 
Gaz metan Md.
I.P. AL Slatina 
Autobuzul Buc.
Pardurti Te. J.
Chimica Tîmăven! stă.

ETAPA A XXXIII-a (duminică 23 
— I.P. Al. Slatina 
— Prog Vulcan 
— Unirea A’ex 
— Dinamo Vict. B.
— Carpați Mirșa 
— Pandurii Tg. J.
— Minerul Motru 
— Mec. fină Steaua 
— Chimica Tîrn

stă

Gaz metan Md. 
Automatica 
Luceafărul Buc. 
Metalul Buc.
Rova Roșiori 
Șoimii IPA Sb. 
Precizia Săcele 
Rapid Buc. 
C.S.M. D. Tr S. 
Autobuzul Buc.

ETAPA A XXXIV-a (duminică 5 iunie)
Mec. fină Steaua — C.S.M D. Tr. S. 
Luceafărul Buc. — I.P. Al. Slatina 
Precizia Săeole — Dinamo Vlct B.

CI—s> 
(1—3) 
(4—D 
(1-<)

mai)
(1—3)
(3-5) 
(1—I) 
(•-2) 
<a-2) 
(0-4) 
a—2) 
n-u 
(5—2)

(i-:> 
a—î) 
(2—0) 
(1—3) 
(2—2) 
(0—2) 
(0-1) 
(1—3) 
(1-1)

mai) 
(4-1) 
CI—I) 
(1—2) 
(1—3) 
(4-2) 
(3—3) 
n-D 
(3-3) 
(3-1)

mai)
(1—3)
(1—3) 

nedisp.
(1—1)
(2—2)
(0-3)
(1-4)
(3—2)
(0-2)

(0-0) 
ledisp.

(0-5)

— Pandurii Tg J.
— Metalul Bic.
— Gaz metan Md.
— Autobuzul Buc.
— Rova Roșiori
— Șoimii IPA Sb. 

stâ.

(0—I) 
(3-4» 
(1—2) 
(0—1) 
(0—2) 
(1—2)

— Gaz metan Md.
— Rova Roșiori
— Min. Motru
— Autobuzul Buc.
— Luceafărul Buc.
— Mec. fină Steaua
— Șoimii IPA Sb.
— Automatica
— Precizia Săcele

iunie) 
(0-2) 
(0—01 
(0-2 > 
(0—0 > 
(2-5> 
(1-4) 
(f—!• 
(2—n 
(3-2)

Automatica Buc. 
Min. Motru 
Rapid Buc. 
Unirea Alex. 
Chimica Ura 
Prog Vulcan 
Caroati Mîrșa

ETAPA A XXXV-a (duminică 12
Chimica Tîrn. 
C.S.M. D. Tr. S. 
Panduri! Tg. J. 
Prog Vulcan 
Carpați Mirșa 
Metalul Buc- 
I.P. AL Slatina 
Dinamo Vict. B. 
Unirea Alex. 
Rapid Buc. stă

ETAPA A XXXVI-a (duminică 19 
Dinamo Vict. B. 
Gaz metan Md 
Metalul Bac.
Luceafărul Buc 
Autobuzul Buc. 
C.S.M. D Tr S. 
Precizia Săcele 
Șoimii IPA Sb 
Rova Roșiori
M;nerul Mot-u

ETAPA A XXXVn-a (duminică 26 
Mec. fină St-aua — Chimica Ti-n. 
Rova Roșiori 
Rapid Buc 
Carpați Mîrșa 
Prog. Vulcan 
Gaz metan Md. 
Șoimii IPA Sb 
Automatica 
Pandurii Tg. J. 
I.P. Z‘

ETAPA A XXXVIII-a (miercuri 29 
Min. Motru 
Chimica Tîrn.
Metalul Buc 

I.P. Al. Slatina 
Unirea Alex. 
Dinamo Vict. B. 
Luceafărul Buc. 
C.S.M D. T S. 
Autobuzul Buc. 
Precizia Săcele stă.

— Unirea Alex.
— Mec. f:nâ Steaua
— Carpați Mirșa
— Rapid Buc
— I.P. A! Slatina 

, — Prog. Vulean
— Pandurii Tg. J.
— Chimica Tîm.
— Automatica 

stă.

— Luceafărul B ic. 
— C.S.M. D. T S. 
— Autobuzul Buc.
— Precizia Să cele 
— Unirea Alex.
— Metalul Buc
— Mineru’ Motru 
— Dmamo Vict. B. 

Alumina Slatina stă.

Iunie)
(0—n 
(î-li 
(î-D 
(0—1) 
(1-1) 
(1—01 
(0-2) 
<1-21 
(9—2)

— Carpați Mîrșa
— Rapid Buc
— Pandurii Tg J.
— Mec. fină Steaua
— Automatica
— Șoimii IPA Sb

Vii’da.n
— Găz metan Md.
— Rova F-oși Tri

îu-’?)
c-n
(0—1)
(2-2)
(9—0)
(0—1)
(1—2) 

iiedisn.
(0-1)
(0—2)

• Intre paranteze — rezultatele din tur.



La tcltion Ilic Nâstasc

© La Timișoara, marele cam

pion se antreneazâ cu multâ res

ponsabilitate alături de colegii 

săi A „Meciul poate să înceapă 

și azi" - ne spun organizatorii 

locali • Thomas Emmrich, cam- 

pionul R- D. Germane, sparring

partner al tenismanilor români

„CHIAR SI CU GILDEMEISTER 
LINGĂ COECHIPIERII SĂI, 

ECHIPA CHILE POATE FI ÎNVINSĂ"!
„Misiunea mea și a colegilor

In clasamentele icdcraltci intcrnatianaîc de Haltere

ȘAPTE SPORTIVI ROMÂNI FIGUREAZĂ
PRINTRE PRIMII 10 DIN LUME ÎN 1982

„Meciul ar putea să inceapă șl 
astazi" ! Aceasta a fost replica 
telefonică, primită ieri la prînz, 
de la organizatorii celui de al 
80-lea meci al echipei României 
contând pentru acest adevărat 
campionat mondial de teni3, ca
re este „Cupa Davis". Biletele 
pentru cele aproape două mii de 
locuri au și fost vîndute, iar 
mijloacele de informare a opiniei 
publice — presa locală și studioul 
timișorean de radio — difuzează 
vești „calde* despre pregătirile 
caie se fac la sala Olimpia", 
despre antrenamentele jucători
lor celor două echipe.

Firește, acum pe primul pian 
sc situează prezenta la Timișoa
ra, pentru prima oară, a cele
brului Ilie Nâstasc. Marele nos
tru tenisman trebuie, realmente, 
să se ascundă, pentru a-și vedea 
în liniște de antrenamente, căro
ra el li se supune, de fiecare 
dată, cu o punctualitate șl o 
disciplină demne de urmat. Greu, 
după numeroase încercări la sala 
de antrenament, ca și la hotelul 
Timișoara, am reușit totuși să 
discutăm la telefon cu Ilie Năs- 
tase. Rugat să ne spună opinia 
sa despre această partidă, Ilie 
Năstase ne-a răspuns :

mei Florin Segârceanu, Dumitru 
Hărădău șl Andrei Dlrzu nu es
te deloc ușoară In această parti
dă. Am jucat și anul trecut la 
Santiago de Chile, deci cunosc 
bine puterea de luptă a partene
rilor noștri. Formația Chile s-a 
întării considerabil prin prezența 
jucătorului nr. 1 al acestei țări, 
Hans Gildemeister. Rezultatele 
sale din acest an ii atestă va
loarea constantă pe care o de
ține și sint sigur că el este cotat 
acum printre cei mai buni 50 de 
jucători ai lumii. Dar echipa 
Chile nu este de neînvins ! Nu 
cunosc incă formula de echipă 
la care se va opii antrenorul 
Alexe Bardan, dar dorim cu toții 
victoria și vom face totul pentru 
a o obține*.

A trebuit să intrerupem discu
ția pentru că Ilie pleca la al 
doilea antrenament al zilei, am 
reluat-o după ora prînzului. 
„M-aiu acomodat cu suprafața 
sintetică de aid (nxi. un covor 
de „supreem") fără mari difi
cultăți, întrucit majoritatea tur
neelor la care iau parte se 
dispută ne covoare din material 
plastic. Mă simt In formă bună.

IN „CUPA DAViS"
Reprezentativa României: 79 

meciuri jucate, 42 cîftigote, 
37 pierdute.

Ilie Nâstase : 137 meciuri
jucate, 107 clștgate, 30 pier
dute.

Florin Segărceanu : 23 de 
mecMjrl jucate, 13 ciștigcte, 
10 pierdute

lin chef de joc și aștept cu 
nerăbdare tragciea la sorți*. I.a 
stârșitul discuției, Ilie Năstase 
ne-a spus câ ir. săptămînlle ur
mătoare va juca la Nisa și Mon
te Carlo, acolo unde se va afla 
și Florin Segăreanu.

Cind să încheiem convorbirea, 
a intervenit secretarul responsa
bil al F.R. Tenis, Alexandru Lă- 
zărescu, care ne-a spus ră la 
Timișoara se află și campionul 
R. D. Germane, Thomas Emm
rich, un partener ideal de antre
namente pe suprafețe sintetice. 
Deci, pregătiri și iarăși pregă-

Ion GAVRILESCU

avut loc 
grupelor 
feminin

C. M. DE HOCHEI
(Ut mate lin pag 1)

jucători) din hochciști de la 
Dozsa Budapesta, in frunte cu 
speranța hocheiului din țara 
vecină. Laszlo Ancsia, care la 
18 ani face parte din prima e- 
chipă a clubului, campioană a 
Ungariei. Alături de el, se mai 
remarcă portarul A. Nagy, 
fundașii J. Fiizesi, G. Bereczki, 
atacanții L. Toth G. Horvath 
și F. Simon.

Reprezentativa Bulgariei,
compusă in marea ei majori
tate din jucători de la Levslci- 
Spartak și Slavia, ambele din 
Sofia, are un antrenor sovietic 
(Andrei Zabunov), este foarte 
tinără (să notăm că în rindu- 
rile ei sînt 5 jucători de 15 
ani !), dar foarte ambițioasă.

Echipa României, antrenată 
de vechiul specialist I. Tiron 
și de N. Zograffi, beneficiază 
de aportul a doi portari foarte 
talentați : J. Stanciu și O. 
Biro, de fundași cu experiență 
ca V. Pogăceanu și N. Dima, 
sau cu dorința de afirmare 
cum sînt O. Keresteș și M. 
Dospin. precum și de un „bu
chet" de atacanți înzestrați cu 
tehnică și putere de pătrun
dere ca V. Jumătate, C. Gerc- 
zu’.y C. Udrea, I. Dinu, T. 
Lămpi și Cs. Bcncdck. In ul
timele sale jocuri (7—3 si 3—4 
cu echipa de juniori) selecțio
nata noastră a manifestat pof
tă de joc și o formă promiță
toare. Ceea ce ne face să spe
ră m că anul viitor echipa, in 
aită componență, firește, va ac
tiva în grupa B...

La Zeist (Olanda) a 
teri tragerea la sorți a 
campionatului mondial 
de handbal, grupa valorică B, 
competiție care se va desfășura 
între 7—15 decembrie la Katowice 
(Polonia), și care va oferi în
vingătoarei un loc în turneul o- 
limpic de la Los Angeles. Sorții 
au decis următoarea componență 
a grupelor :

GRUPA A : R.D. Germană, Ro
mânia, Bulgaria, Suedia, Dane
marca sau Islanda, Elveția sau 
Spania ;

GRUPA B : Cehoslovacia, Nor
vegia, R.F. Germania, Polonia, O- 
landa sau Anglia, Austria sau I- 
talia sau Israel.

Formațiile Danemarcei și Is- 
landei. Elveției șl Spaniei (în 
grupa A), Olandei și Angliei, 
Austriei. Italiei și Israelului (in 
grupa B) vor susține meciuri de 
baraj, învingătoarele participlnd 
la turneul final al campionatului 
mondial, grup* valorică B. Echi
pele din fiecare grupă vor sus
ține meciuri sistem turneu, fle
care cu fiecare, urmînd ca, apot, 
oiștieătoarele grupelor să joace 
finala locurilor 1—2, echipele 
clasate pe locurile n — finala

C.M. (B) DL IANBBU (f)
kxmriior 3—I ș.a.m.d.
• S-a încheiat prima parte a cam
pionatului mondial masculin de 
handbal grupa „B" :.Leeuwarden: 
Israel’ — Bulgaria 24—23 (4—10).
Ungaria — Suedia 26—19 (15—11), 
Maastricht : Franța — Olanda 
19—19 (7—10),---------------------
Cehoslovacia 
mert : Elveția 
(10—:10), Islanda 
(14-8).

Pentru turneul tinal, locurile 
1—G, s-au calificat următoarele 
echipe, care vor susține astăzi 
partidele : Ungaria — Cehoslova
cia și Suedia — Spania, R. F. 
Germania — Elveția. Celelalte 6 
echipe vor lua parte la turneul 
pentru locurile 7—12.

• Federația internațională de 
handbal a stabilit, prin tragere 
la sorți, programul semifinalelor 
în competițiile continentale inter- 
cluburi, feminine : C;C.E. : Vasas 
Budapesta — Kadnlcki Belgrad, 
Spartak Kiev — Bayern Lever
kusen ; CUPA CUPELOR : Gott- 
waldov — R.K. Osljek, S.C. Mag
deburg — Rostov pe Don ; CU
PA FEDERAȚIEI : Topolnlky — 
Avtomobilist Baku, Vesprem Ba- 
kuny — Empor Rostock.

R.F. Germania — 
17—16 (6— 3), Ge-
— Spania 23—20 

Belgia 23—20

AZI, IN CAPITALĂ, ÎNCEPE TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH
Astăzi, moment festiv pentru 

iubitorii șahului. începe întrece
rea în cel de al 22-lea turneu 
internațoinal masculin al Rornâ- 

pusă sub semnul 
un 
la

niei, ediție 
unei emulații deosebite, cu 
valoros lot de participanțl 
start. Timp de două sâptămîni, 
14 competitori din 7 țări — 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Grecia, Polonia, 
Ungaria și România — își vor 
disputa întâietatea într-unul din 
cele mai interesante concursuri 
șahiste găzduite de Capitala țării 
noastre, în ultimii ani.

într-adevăr, șahul nostru pre
zintă în întrecere tot ce are mai 
bun la ora actuală, cu excepția 
marilor maeștri Mihai Șubă și 
Florin Gheorghiu, angajați în 
competiții peste hotare. Este pre
zent, însă, marele maestru Victor 
Ciocâltea, fost multiplu campion 
al țării, alături de cel actual, 
tânărul maestru internațional O- 
vldiu Foișor. Apoi, lotul pârt’ct- 
panților români include pe repu
tații maeștri internaționali Mihai 
Ghindă șl Valentin Stoica (mem-

JOCUL REAMATORIZĂRII!

bri ai echipei noastre la Olim
piada de la Lucerna), Constantin 
lonescu (al doilea clasat la ulti
ma finală a campionatului repu
blican), Adrian Neguleseu (cam
pionul nostru universitar) și Pa- 
rik Ștefanov (cîștigător al prime
lor două turnee ale anului, la 
Călimanești și Băile Tlerculane). 
Iată, așadar, în scurte notații, 
recomandările privind pe repre
zentanții noștri, între care se va 
da, fără îndoială, o luptă activă 
pentru tranșarea unor rivalități 
mereu reînnoite.

Totodată, atenția tuturor se va 
concentra și asupra lotului oas
peților, posesori al unor cărți de 
vizită care inspiră respect. Cel 
mai bine cotat dintre aceștia este 
cehoslovacul Eduard Meduna, un 
maestru internațional cu Elo-ul 
de 2475 puncte. In zona acestei 
cote se află și ceilalți invitați 
străini, Peter 
Kallay din 
Srymczak (Polonia). Hein.r-Ulrich 
Griinberg (R.D.G), Klaus Bischoff 
(R.F.G.), Giorgios Makropoulos 
(Grecia). De menționat că Medu
na și Lukacs au fost pa-rti-cipainți 
la turneul zonal din cadrul C.M., 
găzduit anul trecut la Băile Her- 
culane.

Prima rundă, azi (de la ora 15) 
în aula I.M.F. din bulevardul 
Bălcescu.

Lukncs și Gabor 
Ungaria, Zblgnlev

Federația internațională de hal
tere a dat publicității clasamen
tele pe categorii ale celor mal 
bune performanțe mondiale pa 

în marile

kg. 4. Kubenka (R.D.G.)
5. Radschlnsky (R.D.G.)
5, Kulls (Polonia) 337,5

obținute
interne șl internațio-

anul 1982, 
competiții 
aale.

Aceste 
progresele ___ __  ______
Iilor români : 7 sportivi din țara 
noastră figurează printre primii 
14 din lume : DRAGOMIR CIO- 
ROSLAN pe locui 3, RADU GE- 
LU șl VIRGIL DOCIU pe locu
rile 5. VASILE GROAPA pe lo- 
cul 6, ȘTEFAN TAȘNADI pe lo
cul 7, GHEORGI1E MAFTEI pe 
locul 9 și mezinul lotului, DO- 
REL MATEEȘ (care nu a împli
nit încă 18 ani) pe locul 10 !

Iată primii 10 clasați ;
CATEGORIA MUSCA : 1. Had- 

giev (Bulgaria) 252,5 kg, 2. Lelet- 
ko (Polonia) 250 kg, 3. Sensln 
(U.R.S.S.) ... ........................................
(Japonia) 
Ceng (R. 
Ho Bon
237.5 kg, 
2j7,5 kg, 
235 kg, 9. Surianam (Indonezia) 
235 kg, 10. MATEEȘ (ROMÂNIA)
222.5 kg.

CATEGORIA COCOȘ : 1. Kodia- 
bașev (Bulgaria) 280 kg, 2. Mir- 
zoiazi (UJt.S.S.) 230 kg. 3. ’ 
(R.D.G.) 275 kg. 4. Vu
(R. P. Chineză) 270 kg, 5.
Ei Yong (R.P.D. Coreeană) 265 
kg, 6. Golik (Polonia) 232,5 kg, 
7 Olah (Unc îa) 257.5 kg. 8. 
Iciba (Japonia) 257,5 kg, 9. MAF
TEI (ROMÂNIA) 255 kg, 10. Wi- 
haradja (Indonezia) 250

CATEGORIA PANA : 
(Cuba) 302,5 kg, 2. 
(U.R.S.S.), 3C2,5 kg,
(R.D.G.) 300 kg, 4. RedjebOV (Bul
garia! 295 k<?. 5. RADU GELU
(ROMÂNIA) 285 kg, 6. Pavluk 
(Polonia) 235 kg, 7. Cen Vei Yang 
(R. P. Chineză) 282,5 kg, 8. Li 
Hui Bong (R P.O. Coreeană)

277.5 kg, 9. Li Yong Hu (Coreea 
de Sud) 275 kg, 10. Iusefi (Iran)
272.5 kg.

CATEGORIA UȘOARA : 1. Var- 
banov (Bulgaria) 340 kg, 2. Kunz 
(R.D.G.) ------ *
(U.K.S.S.) 
(Polonia) 327.5 kg. __________
(ROMÂNIA) 315 kg. S. Iao Ing 
Iuan (R. P. Chineză) 307,5 kg, 7. 
Simaia (Japonia) 305 kg, 8. Grdn- 
man (Finlanda) 300 kg, 9. Stelios 
(Australia) 300 kg, 10. Loscos 
(Cuba) 297,5 kg.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE : 
1. Rusev (Bulgaria) 365 kg, 
Kuznețov (U.R.S.S.) 322,5 kg,
CIOROSLAN (......... .. ................

confirmăclasamente 
recente ale halteuofl-

247,5 kg.
247,5 kg,
P. Chineză) 243 kg, 6.

Ciol (Tt.P.D. Coreeană)
Hernandez (Cuba) 

Petro vies (Ungaria)
7.
8.

5.
4. Manabe 

Cia iu-

Letz 
Su-te 
Yang

kg-
1. Nunez 
Sarkizian 
3. Behm

337,5 kg, 3.
327,5 kg, 4. 

----- * 5. V.

Avsetov 
Mandra 
DOCIU

2.
____  ___  ___ 3.
(ROMANIA) 342,3

rm

340 kg. 
340 kg.

__ __ _________ ___  kg, 7. 
Echenlque (Cuba) 335 kg, 8. Barai 
(Ungaria) 330 kg, 9. Li Sun Su 
(R. P. Chineză) 327,5 kg, 10. Baka 
(Cehoslovacia) 327,5 kg.

CATEGORIA MIJLOCIE î 1. Zla- 
ter (Bulgaria) 460 kg, 2. Pervîl 
(U.R.S.S.) 392,5 kg, 3. Mandz.ak
(Ungaria) 352,5 kg, 4. Pakizedjan 
(Iran) 352,5 kg, 5. Isaoka (Japo
nia) 350 kg, 6. Blasche (R.D.G.) 
350 xg, “ “ * ” ‘ ‘ “
kg, “ .
347,5 kg, 9. Appel (R.F.G.) 345 kg, 
10. Vymazal (Cehoslovacia) 340 kg.

1. 
2. 
3.

Pio- 
kg, 5. 
kg. "

8.
7. Saborit (Cuba) 347,5 
Alchimodricz (Polonia)

CATEGORIA SEMIGREA : 
Blagocv (Bulgaria) 417,5 kg, 
Vardanian (U.R.S.S.) 415 **“
Mantek (R.D.G.) 380 kg, 
trowski ' ‘ ‘
Baczako 
GROAPA
7. Ibanez
(Cehoslovacia) 362,5 kg, 9. Berg
mann (R.F.G.) 350 kg, 10. Ka-
bbas (Australia) 347,5 kg.

CATEGORIA GREA-UȘOARÂ î 
1. Zaharevici (U.R.S.S.) 430 kg, 
2 Matykiewicz (Cehoslovacia)
397.5 kg, 3. Radev (Bulgaria) 395
kg, 4. Hennig (Ii.D.G.) 390 kg,
5. Milser (R.F.G.) 385 kg, o. Da- 
nlclak (Polonia) 389 kg, 7. Tacso 
(Ungaria) 375 kg 8. Oberburger 
(Italia) 367,5 kg, 9. Clark (S.U.A.)
367.5 kg, 10. Sodetholm (Suedia)
337.5 kg.

CATEGORIA GREA : 1. Tata-
nenko (U.R.S.S.) 435 kg, 2. OsiA 
kovski (Bulgarii;) 417,5 kg, 3. So
lar (Cehoslovacia) 410 kg, 4. Mi
chels (S.U.A.) 430 kg, 5. Niedz- 
wiecki (Polonia) 390 kg, 6. Blan
co (Cuba) 335 kg, 7. ȘTEFAN 
TAȘNADI (ROMÂNIA) 380 kg,
8. Meszaroș (Ungaria) 330 kg, 9. 
Zarzavatidis (Grecia) 365,5 kg, 
Nilsson (Suedia) 365 kg.

CATEGORIA SUPERGREA : 
Pisarenko (U.R.S.S.) 457,5 
Krastev (Bulgaria) 442,5 kg, 
Salzwedel (R.D.G.) ’ r.
Braum (Cehoslovacia) 420 kg, 
Skolimowski (Polonia) 417.5 kg,
6. Retl (Ungaria) 395 kg, 7. Mar
tinez (S.U.A.) 392,5 kg, 8. Chavez 
(Cuba) 385 kg, 9. Lukin (Austra
lia) 385 kg, 10. Surbanovici 
(Iugoslavia) 375 kg

Iată așadar că, cu excepția 
categoriilor mijlocie, grea-ușoară 
și supergrea, reprezentanții țării 
noastre se află printre primii 10 
sportivi al lumii, la oelelalte ca
tegorii ! Este un Imbold, ca în 
competițiile viitoare să crească 
și mal mult valoarea prestațiilor

kg,
4. “

(Polonia) 377,5
(Ungaria) 365 kg, 6. 
(ROMÂNIA) 367,5 kg, 

(Cuba) 3E5 kg, 8. Strsen

427,5

kg,

kg.

1.
2.
1
4.
5.

Astâzî, în sferturile de finala ale cupelor europene 
MECIURI DE MARE ATRACȚIE INTRE ECHIPELE FRUNTAȘE 

DE PE CONTINENT

Astăzi, cu meciurile tur ale 
sferturilor de finală din cupele 
europene vor continua competiți
ile devenite atât de populare și 
de Îndrăgite de iubitorii fotbalu
lui de pe continent. în centrul 
atenției noastre stă întâlnirea de 
la Kaiserslautern, de care ne o- 
cupăm însă în altă parte a zia
rului. Totuși, o treoere ' 
vistă a celorlalte partide 
lipsită de interes.

Ce se va întâmpla în 
La Lodz, echipa locală 
(locui secund după < 
turului în campionatul 
cu internaționalii Wojcicki 
Smolarek) are o misiune ___
cilă in fața faimoasei F.C. Li
verpool (campioana 
Angliei, 
clasament și finalista „Cupei li
gii*, cu Ian Rush ’ -----
golgheterii 
Kiev 
tul 
anul trecut) va juca la Tbilisi 
cu Hamburger S.V. (locul 1 în 
campionat, victorioasă cu 
sîmbătă, cu Leverkusen, prin 
luri'le lui Hrubesch, Kaltz 
Rolff). Un meci echilibrat, 
care Blohin poate avea un

in re- 
nu este

C.C.E. ? 
Widzew 

terminarea 
l Poloniei 

Șl 
difi-

«en titre» a
lideră în prezent, în

Și 
echipei). 

(locul 2 
ultimului

Dalglish,
Dinamo 

olasamen-în
campionat, de

3—0 
go-

Și 
în 

cu-
Vi-l mai amintiți pe Kurt Thomas ? El da, gimnastul acela 

american, care a evoluat cu succes șl a ciștigat întrecerile tra
diționalelor noastre oampicmate internaționale dan 1077 de la 
Cluj-Napoca șl din 1978, de la Bacău. Thomas a fost, cu cîțiva 
ani în urmă, unul dintre cel mal valoroși giimnaști din lume, 
cîștiglnd titlul de campion mondial la sol in 1978 (Strasbourg) 
și la sol șl bară în 1979 (Fort Worth).

Dar. in nlină activitate la virf, Thomas a dispărut, pur șl 
simplu, din lumea gimnasticii și nu s-a mai auzit nimic de SL 
De fapt, el a părăsit doar podiumul de concurs al măritor oom- 
petiții amatoare, In schimbul... „podiumului" profesionist. Tho
mas și-a etalat măiestria, oontra cost, în tel de tel de specta
cole demonstrative, de-a lungul și de-a latul continentului a- 
merican, numele său reprezentînd o garanție pentru calitatea 
spectacolului respectiv, în cadrul unul ansamblu de 14 gimnaști.

Iată însă că, mal deunăzi, numele său a reapărut in rubrici 
de ziare, de care aproape că fusese uitat, și aceasta pentru 
bunul motiv că Thomas și-a făcut publică intenția de a rede
veni amator, de a concura în marile competiții
ale gimnasticii. Si cum de la dispariția lui Thomas de pe fir
mament, gimnastica americană n-a mal avut un sportiv de 
valoarea aoestula, mal ales în perspectiva apropiatelor Jocuri 
Olimpice de la Los Angefles, iată că Federația de specialitate 
din Statele Unite a primit ou bucurie cererea lui de reamato- 
rizare. Exact ca șl Federația de atletism tn cazul lui Renal do 
Nehemlah. Numai că pentru a-șl putea relua locul, pe care 
l-a părăsit în 1980, șl In cazul lui Thomas, ca și în cel al lui 
Nehemlah, trebuie să existe șl acondul forului internațional... 
In cazul lui Nehemlah, Federația internațională de atletism s-a 
■pus pentru reamatorizare șl nu vedem de ce ar proceda alt

fel Federația internațională de gimnastică In cazul Iul Kurt 
Thomas t

Romeo VILARA

TELEX ) TELEX IELEX © TELEX @ TELEX
ATLETISM • Rezultate ale at- 

leților români la campionatele in
ternaționale aile Ungariei : înălți
me : 2. Daniel Albu 2,23 m, 
Sorim Matei 2,15 m ; triplu : 
Bedros Bedrosian 16,42 m ; 400 
F : 5. Daniela Matei 53,83.

AUTOMOBILISM • A 67-a 
diție a raliului Țargi Florio (3—5 

martie) se va disputa de la Pa
lermo la Cefalu 1006 km (515 km 
repartizați în 32 de probe spe
ciale !).

CICLISM • Etapa a 2-a tu
rului Sardiniei (Orista.no—Sinis- 
cola. 174 km) a fost clstigată de 

elvețianul Urs Freuler tn 4.11:23 
(media orară 41,530 km), urmat 
la 9 s de italianul Palmlro Mas- 
ctarelli și la 21 s de vest-germâ
nui Gregor Braun. Acesta din 
urmă a devenit însă liderul com
petiției cu 8.10:32, precedîndu-1 
cu 39 s pe Freuler șl cu 2:09 pe 
Masei arelll.

ȘAH • Marele maestru inter
național Jozsef Pinter a Ctștâgat 
turneul „Banco di Roma*, al că
rui clasament fina-l este următo
rul : 1. Pinter 6.5 p, 2. Bela Toth

5.
2. 
m

e-

6 p, 3. Florin Gheorghiu și Ște
fane Tatai 5,5 p, 5. Eric Lobron 
șl Peter Velicikov 4,5 p, 7. Juan 
Bellon și Angel Martin 4 p, 9. 
Pauâ Benko 3,5 p, 10. Roberto 
Messa 1 p. t La Tallin, Mihai 
Șubă șl-a a minat pentru 5 mar
tie, partida cu sovieticul KLam-er.

TENIS • Elvețianul Helnz 
Grimm, președintele forului euro
pean, a solicitat obligativitatea 
controlului anti-doping la marile 
turnee internaționale de tenis, cu 
atlt mai mult cu cit devenind 
sport olimpic (la Los Angeles, 
va figura însă în program doar 
ca demonstrație), tenisul trebuie 
să se supună regulilor ” ‘
• Situația la zi în clasamentul 
Marelui premiu : 1. John McEn

roe 325 p (1 turneu), 2. EUlot
Teltscher 295 (3), 3. Jimmy Co
nnors 287 (2). 4. Jose Higueras
250 (1), 5. Tvan Lendl 227 (1), 5. 
Jose-Luds Clerc 225 (1) etc.

VOLEI • Echipa feminină 
S.U.A., cu numeroase * 
noi, a întâlnit la Havana repre
zentativa Cubei, pe care a între
cut-o cu 3—2.

C.I.O. !

a
jucătoare

vlnt hotârîtor ! Aston Villa, deți
nătoarea titlului și a „ Supere u- 
pei“ (locul 5 în campionat), va 
avea un jo-c greu cu Juventus, 
în plină ascensiune (3—0 cu Flo
rentina și 4—0 cu L.__ _
târnele jocuri de 
3 în clasament), 
ția vedetelor în 
Gentile, 
(cane a 
goluri), să stăvilească ____ _
gazdelor ? în fine, Sporting Lisa
bona (locul 3 în campionat) va 
primii replica lui Real Sociedad 
(locul 7).

în Cupa cupelor, alte confrun
tări de mare interes. Austria 
Viena (locul 2, după terminarea 
turului) găzduiește pe C.F. Bar
celona (locul 3), căreia îi vor 
lipsi nu doar Maradona, ci șl 
cei 4 jucători suspendați, in 
frunte cu portarul Urruticochea ! 
Bayern Munchen va evolua a- 
casă cu fruntașa clasa mentul-ud. 
scoțian F.C. Aberdeen. Rumme- 
nigge cu 15 goluri . și D. Hon-ess 
cu 13 g sînt lideri în clasamen
tul gol geterilor vest-germani, iar 
formația lor Bayern este pe lo
cul secund în clasament. Cele
lalte întâlniri : Intornazionale (lo
cul 4 în clasament) — Real Ma
drid (locul 1) și Paris St. Ger
main (locul 3) — Waterschei
(loc 4).

în Cupa U.E.F.A., un meci de 
mane interes între două lidere : 
Roma — (cu Contâ, Pnuzzo șl 
Falcao) va primi replica Bonti
că! Lisabona (cu Bento., Humber
to, Diamantine. Filipovici). Bo
hemians Fraga, (în care evoluea
ză majoritatea intern a ționaflilor 
cehoslovaci, locul 1 în campionat) 
va juca cu Dundee Utd. (locul 3) 
și pornește favorită. în sfîrșit, 
Valencia (locul 17 în campionat) 
ane un meci greu cu lidera cam
pionatului belgian, S.C. Ander- 
lecht. (IO)
• Meciuri re juca te în optimile 

de finală ale „Cupei Angliei* j 
Arsenal — Middlesbrough 3—2,
Bunnley — Crystal Palace 1—0. 
• în optimile „Cupei Scoției* 
(irejucare) : Clyde — Patrick
Thistle 0—0. în vin găt-oa rea 
1uoa în sferturi cu Aberdeen, 
în campionatul Greciei (după 
etape) 
A.E.K.
PAOK 25 p. 
PanahaLki - 
A.E.K. ________
ntkos — Arts 1—0, Panathinatkos 
— OFI 2—2, Larissa — Doxa 0—0, 
Ethnikoa — Rhodes 2—0.

Soirea,
marcat

e (3—0 cu Fmwt 
Udinese in ul* 

campionat, locul 
Va reuși f-omma- 
frunte cu Zoff, 
Rossi și Platini 
duminică două 

atacurile

va
•
13
Șl 
p;

conduc OlympiakoR 
cu cit? 30 p, Axis 27 

Cîteva rezultate i 
Olympiakos 0—1, 

— Kastoria 2—0, Makedo-
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