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Deși învinsa aseară cu 3-2, la Kaiserslautern

UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎȘI MENȚINE ȘANSELE 
DE CALIFICARE ÎN SEMIFINALELE CUPEI U.E.F.A.
KAISERSLAUTERN, î (prin 

telefon). Deși Universitatea 
Craiova a trebuit să învingă 
handicapul mai multor in
disponibilități in ultima vre
me (Țicleanu. Donase. Ște
fănescu, Tilihoi. Inmesco) 
care au determinat-o să nu 
poată alcătui cea mal bună 
formulă de echipă in meciurile 
de verificare și cele oficiale de 
pînă acum, din acest sezon, ea 
a reușit astâ-seară să-și apere 
cu ardoare șansele aid la 
Kaiserslautern, pierziad la li
mită, 3—2 (2—0), în fața uneia 
dintre cele mai bătăioase echi
pe din campionatul vest-ger- 
man; rezultat strins, care men
ține șansele fotbaliștilor noștri 
de a se califica in semifinale.

înaintea startului acestei pri
me manșe a sferturilor de fi
nală ale Cupei U.E.F.A-, Uni
versitatea Craiova a mal avut 
de trecut peste alte mari difi-
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ROMANIA - CHILE, AL 80-LEA MECI
AL TENISMANILOR NOȘTRI

IN CUPA DAVIS"n
„Cupa Davis* din nou în ac

tualitate 1 Cele mai bune 16 
echipe din lume — Intre care 
și cea a României — grupate, 
din 1981, în ceea ce agenția 
France Presse numea „prima 
divizie a tenisului*, vor debu
ta vineri in cadrul celei de a 
74-a ediții. începind lupta pen
tru cucerirea „Salatierei de 
argint". Noua formulă reuneș
te formații de pe toate con
tinentele doar pe criteriul va
lorii, într-o așa numită grupă 
non-zonală. Fapt care a re
lansat interesul în jurul fai
moasei competiții întrucît — 
după cum remarca Christian 
Charcossey, comentatorul de 
tenis al aceleiași agenții — 
„în ultimii ani pierduse din 
atracția și strălucirea sa*.

Se știe, reprezentativa tării 
noastre a intrat în al treilea 
an de cînd se află din nou 
in elita mondială. Coincidenta

lAVINIA AGACHE

LA „CUPA AMERICII"
Lavinia Agacbe și Dan 

Odorhean au plecat ieri di
mineață spre New York, 
pentru a participa, sîmbâtă 
și duminică, la întrecerile 
de gimnastică dotate cu 
„Cupa Americii*. Competi
ția, care programează nu
mai exerciții liber alese, se 
va desfășura în cunoscuta 
arenă de la Madison Square 
Garden și va reuni nume
roase vedete ale gimnasticii 
internaționale. Sportivii noș
tri sînt însoțiți de antre
norii Adrian Goreac și 
Gheorghe Condovicl. 

cultăți de alcătuire a formației. 
Astfel, Tilihoi se resimțea după 
— S vechea accidentare si cu ar 
fi putut stăvili forța de joc a 
înaltului Nillson, Ștefănescu a 
făcut o întindere la antrena
mentul de miercuri dimineață 
dar, spre lauda sa, a strins din 
dinți, a intrat pe teren și s-a 
dăruit exemplar, așa cum a fă
cut-o de atitea ori. In acesta 
condiții, în „11 “-le craiovean au 
apărut noutăți de ultim mo
ment : Irimescu — f undaș cen
tral, iar Geolgău retras la mij
loc. Jucătorii noștri au trebuit 
să depășească și atmosfera 
dinaintea partidei, cu peo- 
nosticuri ale gazdei tc care dă
deau, în majoritatea lor, vic
torie de la două goluri in fus.

Dar Universitatea Craiova 
s-a mobilizat exemplar, trected 
ruperb peste acel hani:cap de 
â—3, de la un moment dat, re
venind spectaculos și reușind

în toa- 
numai 

din țări 
(Brazilia 
Chile si

să aibă, 
perioadă. 
Întrecere
Latine 
în 1981.

a făcut ca Die Nistase și co
echipierii săi 
tă această 
parteneri de 
ale Americii 
si Argentina _
Mexic in 1982). Și acum din 
nou tenismanii români vor Ju
ca 
le.
pe 
fi
Pă . ________
putîndu-se la Santiago de Chi
le. In perioada 5—7 martie. 
Detalii esențiale ale acestei

în compania celor din CM- 
Dacă meciul ar fi început 
5 si nu pe 4 martie, ar 

fost o reîntîlnire exact du- 
un an, în 1982 partida dis-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

La turneul international al Bulgariei

ÎN COMPANIA JJNOR SPORTIVI DIN 19 ȚĂRI, 
LUPTĂTORII ROMÂNI DIN NOU ÎN EȘALONUL FRUNTAȘ

• Șt. Xegrișan - locul 1, Șt. Rusu — locul 2,

ȘTEFAN NEGRIȘAN
Tradiționalul turneu Internatio

nal de lupte greco-romane al 
Bulgariei, .Nikola Petrov*, pro
gramat cu puțin timp Înaintea 
Campionatelor europene (22—24 
aprilie. Budapesta) a interesat

I

Eftrme KJNESCU

AZI, PRIMELE JOCURI IN GRUPA C
A CAMPIONATULUI
• li ■cciul inaugural (ara
15Romanța-Australia

Una din primele mari com
petiții internaționale ale anu
lui pe care le găzduiește tara 
noastră. Camp.o-iatnl Mon
dial de juniori, grupa C la 
hochei, se deschide azi la ?a- 
iinoaml _23 August* cu un 
meci care — sintem siguri — 
este așteptat cu interes. In spe
cial de tinerii iubitori de
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sport din Capitală. Este vorba 
de întllnirea dintre selecțio
natele Românie V- Australiei. 
Partida care deschide seria ce
lor 12 confruntări programate 
în Capitală.

Precizind ci este vorba de 
Prima ediție a grupei C a CM. 
de juniori (20 de ani' facem, te 
același timp, și subliniere* că 
întrecerile dedicate tinerei ge
nerații sînt mai noi in calen
darul international al hocheiu
lui. De pildă, grupa A a În
trecerii a avut loc în mod o- 
ficial pentru pruna oară te 
1977 (câștigătoare. selecționata 
U.R.S.S.), iar grupa B In 197, 
(cîștigătoare. reprezentativa El
veției). In acest sezon au avut 
loc întreceri doar în grupa A 
(la Leningrad) care a foat 
dștigată de Uniunea So-

S. Herțea și N.
multe federații de «pedanta te 
pentru verificarea sportivilor lor 
șt ca atare, la Goma Oriabozlța 
— locul de desfășurare a com
petiției — mu prezentat 193 de 
luptători din 19 țâri intre care: 
Cehoslovacia, Franța, B. D. Ger
mană, Italia, lagoslavia. Polo
nia, Bomlnia, Turcia, Un-aria, 
U.R.S.S. șl Bulgaria (cu 4—8 
concurenți la fiecare categorie). 
La un asemenea turneu de am
ploare, luptătorii români «-an 
comportat la nivelul bunel lor 
reputații in arena internațională: 
ștefan Negrlșan a cucerit pri
mul loc la categoria 88 kg, Ște
fan Rusu s-a situat pe locul 
secund Ia 74 kg, iar tinerii Nl- 
colae Zamfir (57 kg) șl Soria 
Herțea (82 kg) «-an clasat pe 
locul Ș. La Înapoierea lotului am 
solicitat amănunte antrenorului 
emerit Ion Corneanu.

„AUTOBUZUL" RULEAZĂ IN PLIN
PE PISTELE

lot 
re

venit

A.S. Autobuzul din Capitală 
va sărbători, în vară, trei de
cenii de activitate. Fuge timpul! 
Primii membri ai asociației 
lucrau mai mult pe afară, prin 
curtea întreprinderii, aveau 
legătură cu autobuzul doar 
cînd veneau ori plecau acasă, 
întîia producție fiind un 
dg batoze. S-a trecut la 
morci-dormitoare. Au 
apoi T.V. 1, T.V. 2, microbu
zele și troleibuzele în care toți 
am călătorit, a venit timpul 
școlilor de tot felul, băieții au 
crescut, acum sînt muncitori 
specialiști, maiștri, ingineri. 
Azi lucrează La „articulate*, la 
autobuzele acelea lungi, încă
pătoare, de pe benzile de mon
taj mai scot modemele Roman- 
112 R.TJJ. (Rutier Diesel Tu
rist), cu aer condiționat, oa
menii de la Autobuzul accele- 
rîhd mereu pe pedala 
a competitivității

Același ritm alert, 
stil eficient de muncă 
primat și asociației . .
(președinte — ing Tîmotei Țur- 
canu). înainte de a fi divizio
nari „B* la fotbal (secție con
dusă de ing. Dan Vuerich) bă
ieții au jucat In campionatele 
Pe secții, pe întreprindere, pro- 
tnovind treaptă cu treaptă. L« 
fel s-a pornit și A handbaL 
rolei, box. tems de mași. re
prezentativei* întreprinderii e- 
rotolnd astăzi te diferite com
petiții organizate ja nrirei de 

calității.

același 
l-au im- 
sportive

MONDIAL DE JUNIORI LA HOCHEI

Aspect de la ultimul antrenament al tinerilor hocheiști români.
Foto : ION MIHAICĂ

venei (4—3 eu Cehoslovaci* 
în meciul final). iar grupa B 
urmează să se dispute după 
întrecerea de la București. în
tre 13 ș( 20 martie. în locali
tatea Anvlet (Franța)- Din cele 
șase ediții de pînă acum ale 
grupei A U.RSS. a eiștigat 
patru. Suedia și Ca-ada cite 
una. iar din eeie patru ediții 
ale grupei B. Elveția a câști
gat două. Norvegia și Austria 
rfte una. Cine va cfșrtga pri
ma ediție a grupei CT Noi 
sperăm că pe această listă de 
onoare primul aume va fi cei 
al KemâaieL

In orice caz. astăzi după-a- 
miază. cînd cele patru compe
titoare se vor af-a pentru pri
ma oară făță-a fați se vor pu
tea face aprecieri mult mai •- 
proape de adevăr te ceea ce

C&fin ANTONESCU

Zamfir - locul 3
— Pentru a aprecia la realele 

dltneasittnl bilanțul luptătorilor 
pe cars i-ațl Însoțit, ne-ar tre- 
btk sa element-două privind 
valoarea competiției respective.

— Pe lingă numărul mare de 
țări participante, notați : 8 cam
pioni mondiali șl I europeni al 
edițiilor de anul trecut s-au aflat 
pe foile de concurs. Faptul că 
numai dțlva dintre ei au ieșit 
Învingători .spune" suficient des
pre valoarea foarte ridicată a 
turneului.

— Ca specialist recunoscut, ee 
v-a reținut atenția in mod deo
sebit 2

— Avalanșa procedeelor tehni
ce de aruncare peste spate cu

Costin CH1RIAC

(Continuare In pag. a 4-a)

de municipiu. Motorul 
împins puternic înainte 
de masă a fost „Da- 
Alimentat de energia 
de tineri care Iubesc 

. mișcarea în aer liber, 
de mai vîrstnicii cu ex- 

pe un flux tehno- 
. * randa-

„Autobuzul" a ieșit frun-

„DACIADEI" 
sector, 
care a 
sportul 
ciada".
sutelor 
sportul, 
pus — l. 
periență 
logic simplu, de mare 
ment, ...................... ‘ .
taș în multe întreceri desfășu
rate sub egida „Daciadei*. 
Printre cei mai buni competi
tori : Toma Zamfir (fotbal, lă
cătuș), Otto Popescu (volei, e- 
lectrician), Florin Tone (hand
bal, lăcătuș). Florin Ștefan șl 
Ovidiu Popescu (șah. primul 
subinginer. al doilea matrițier).

Sigur, există competiții la 
zi, „Cupa 16 Februarie'*, de e- 
xemplu, cu arbitri ■ desemnați 
din rîndul foștilor sportivi ai 
întreprinderii, cu numeroase e_ 
chipe înscrise în concurs. Exis
tă Insă și întreceri despre care 
auzi numai clnd se face vreo 
contestație, fiecare atelier, fie
care secție (sculăria. de pildă, 
are sala ei de șah) își iniția
ză. își organizează propriile 
întreceri. Cel mai bogat pro
gram (non-stop) îl au băieții 
de la căminul de nefamiliștl. 
Aceasta de cînd cn „Colțul de 
educație fizică* (gantere. bici
clete ergonometrice etc.) de

Vosîle TOFAN
(Continuare fn pag 2—3)

La (ralova $1 Pitești

ULTIMUL ACT
AL CUPEI ROMÂNIEI"
LA HANDBAL FEMININ

• •

de pînă acum 
de i Univeral- 
1978, confecția 
știința Bacăa 

Brașov — 1981 
știința Bacău —

• Pentru locurile I—0 ale celei 
de a Vl-a ediții se intîlnesc 
azi PROGRESUL BUCUREȘTI 
și ȘTIINȚA BACĂU

Intre turul șl returul primei 
divizii, handbalul feminin șl-a 
continuat activitatea competițlo- 
n»u cu disputarea ultimelor fare 
ale unei competiții frumoase șl 
atractive : .Cupa României*, «" 
jansâ la cea de a Vl-a ediție. 
Spre deosebire de Întrecerea si
milar* a băieților, formațiile fe
minine au beneficiat de loturile 
complete, astfel expUdndu-se șl 
faptul că valoarea meciurilor a 
fost de un nivel mal ridicat.

Cele cin ci ediții 
au fost dștlgale 
tatea Timișoara — 
București — 1979,
— 1980, Rulmentul 
șl din aou, 
1982.

Ediția din acest an a -Cupei 
României* a avut 9 desfășurare 
Interesantă, mal ales prin faptul 
că unele formații cu pretențU, 
cum ar fl TEROM Iași, de exem
plu, au ajuns in partea Inferioa
ră a clasamentului. Fără Îndoia
lă, revelația acestei ediții a fost 
Rapid București (Divizia ,B“) 
care, in faza semifinalelor, a În
trecut, după un frumos meci, pe 
TEROM Iași.

Finalele pentru locurile 1—IV 
vor ti găzduite de Sala sportu
rilor din Craiova, iar cele pen
tru locurile V—VIII vor avea loc 
la Pitești.

Iată programul de azi 5
CRAIOVA: Kul»entul Brașov

— A.E.M. Timișoara (de la ora 
15,30) — pentru locurile IU—IV șl 
Progresul București 
bacău (de la ora 17) 
locurile I—IL

pitești e Confecția
— TEROM Iași (de la ___ .
— pentru locurile VII—VID șl 
C.S.M. Sibiu — Rapid București 
(de la ora 18) — pentru locurile 
V—VL

- știința
— pentru
București 
ora 18,30) 
: fin «1



24 de ore la Clubul sportiv U. T. A,

SĂ NU LAȘI TIMPUL SĂ SE DUCĂ PE APA MUREȘULUI
1

24 DE ORE la clubul spor
tiv U.T.A. Un fel de a zice, 
pentru că a fi la U.T.A. un 
timp, chiar numai cîteva ore. 
Înseamnă să mergi la baza de 
pe Mureș, la terenul de fot
bal pe care-1 amenajează mai 
ales copiii, beneficiarii (în car
tierul Micălaca), la liceul nr. 
11, la Sala sporturilor, la sala 
Decebal, ca și în alte locuri 
unde se pregătesc sportivii 
mari și mici ai clubului ară
dean. CANOTAJUL,----------
DE NIVEL OLIMPIC, 
drește de a fi dat 
Valeria Racilă, ca si 
di ca Mates si Emilia 
acestea din urmă în 
perspectivă. 
Herbei si 
normă întreagă, adică sînt oa
meni de bază, cu răspundere... 
sută la sută; si se vede. Se 
vede și din faptul că fetele 
de la canotaj, în frumoase 
treninguri roșii, aleargă cu 
«îrg pe malul Mureșului (con
diție fizică). De cîte ori trec 
pe lingă hangar, ele privesc 
cu jind la am'oarcațiile de pe 
rastele. Ar trage și cîteva piste, 
e cam frig dar soarele se ri
dică viguros... SI tot viguros 
se ridică din apele scăzute gi 
eolții de fier si beton ai po
dului vechi.

SECȚIE 
se mîn- 
țării pe 
pe Ro- 
Cîndea, 

lotul de 
Profesorii Rodica 
Mihai Petruș au

Constructorii au

ridicat un pod vrednic de zi
lele noastre, dar neavînd fete 
la secția de canotaj sau la cea 
de caiac-canoe de la U.T.A., 
au lăsat colții aceia care sparg 
ambarcațiile. Dar nu e timpul 
pierdut... TIRUL E TOT O- 
LIMPIC, antrenorii loan Csik 
și Ioan Popovic! au „dat” un 
campion național si „vicecam- 
pion” european, pe Sorin Babi 
(acum la Steaua) si o cam
pioană balcanică, 
a lotului olimpic, pe junioara 
Dorina Guler. E bane că 
dat, că si primesc de la 
derație muniție („cine dă, 
își dă !“) și trăgătorii pot 
bina pregătirea la sală cu 
specifică, în poligon, „de la 15 
la 18“, cum scria în program 
în ziua vizitei noastre si cum 
se si făcea. CU GÎNDUL LA 
ILIE NASTASE si la ceilalți, 
secția de tenis de cîmp mun
cește din plin. Cu antrenorii 
Ernest Takacs și Mircea Paar 
nu e de glumit. La ei sezonul 
de vară s-a încheiat la 23... 
decembrie, 
timpul. De 
secția are două 
(Daniela Groza 
cu), vin din 
Brăștin, ca si o .
pil, ca Manuel Antoci, Cristina 
Palvu, Zoi t an Takacs — ni-1

componentă

au 
fe- 
lui 

lm- 
cea

dacă așa a mers 
nivel republican, 

sportive la lot 
și Rodica Mi- 
urmă Dorina 
pleiadă de co-

Sie la o sâD^ămznâ
la alia

■ ■ ■

PUTEM PRIVI CU ÎNCREDERE APROPIATELE

• EXPOZIȚIE
La Palatul Culturii din lași s-a deschis — bucurîn- 

du-s-e de mare succes — expoziția cu tema „Mișcarea 
sportivă ieșeană în slujba edificării socialismului în 
România", care reunește numeroase exponate, mărturii 
ale succeselor realizate de sportivii ieșeni in acești ani 
rodnici pentru sportul românesc. După cum ne spunea 
Rodica Radu, muzeograf principal la Muzeul de istorie 
a Moldovei, se intenționează „avînd în vedere numărul 
mare de obiecte — cupe, plachete, fotografii, documente 
etc. — să se înființeze în scurt timp un Muzeu al spor
tului ieșean, care să facă cunoscută istoria de ieri și de 
azi ia activității sportive din această zonă".

O inițiativă generoasă, care readuce In discuție pro
blema „Muzeului aporturilor" din București, rămas fără 
sediu și ale cărui obiecte de mare valoare documentară, 

din istoria sportului românesc, sint pe cale să se deterio
reze.

® „GREȘEALĂ PERSONALA" I

recomandă alții, tatăl său, an
trenorul șef. protestează, că să 
nu-1 notăm, nu fiindcă nu ar 
fi bun, dar... —, Gina Domide, 
tata lui Domide, fotbalistul, 
Remus Ioana... Pregătire zil
nică, program riguros, 
„11”, ba la „Decebal"; 
„Polivalentă”. Nu ar 
cîteva seturi afară ? E 
terenul dimineața e tare... An
trenorii ezită. Știți, părinților 
le e teamă să nu răcească co
piii... Să-i călim șl pe părinți, 
nu ? Vicepreședintele Vasile 
Păltineanu ne aprobă din cap. 
TRECEM LA CAIAC-CANOE. 
Sub oonducerea antrenorilor 
Francisc Foldi și Alexandru 
Vereș, fetele și băieții fac pro
gram de alergare, cam trei mii 
de metri, pentru condiție ge
nerală. Pentru forță, 8 circui
te în 
forță 
urmă. 
Să fi 
U.TA. 
spun ! 
Iarna, 
curat ! Da, la Arad, trei clu
buri și nici un bac I Să nu-ți 
vină să crezi. Toți se pllng, ni
meni nu mișcă un deget. Ne 
referim la Cluburi, în primul 
rînd. Chiar să nu poată face 
nimic TREI duhuri î Sau con
sideră că au todo tarea e vala
bilă numai pentru întreprinde
rile din care fac parte ? SI 
TOT LA PROBLEME, o fată 
de 1,88 m, de 16 ani. elevă 
la liceul nr. 4, selecționată 
pentru canotaj, vine la pregă
tire dar nu o lasă părinții la 
competiții, că e nevoie de ea 
în gospodărie. Ce să facă du
hul ? Să cuprindă în selecție 
și părinții ? Altfel, geaba vil... 
LA POPICARIA DIN SPATE
LE STADIONULUI fetele dau 
lama tn bete. Iar și Iar. Urma 
meciului cu Voința Oradea. 
L-au dștigat, la mare hiDtă, 
cele mai bune „utlste” fiind 
Maria Cociuban și Olga Psihas. 
GRUPELE DE COPII ȘI JU
NIORI LA FOTBAL pregătesc 
schimbul de mîine al roș-albi
lor. Antrenamente sub condu
cerea lui Vlorel Pasc, Andrei 
Mercea și Marius Drăguceanu, 
șl. ca odihnă, muncă voluntară 
la viitorul lor teren. Așa e 
bine ! Nu totul pe tipsie...

Mircea COSTEA

ba la 
ba la 
merge 
soare.

regim de rezistență ți 
și 4 de „cauciuc”. Pe 
toată lumea la fotbal ' 
văzut fetele I... Intră 
in „A”, ascultați ce vă 
Dar... Nu avem bac și, 
asta e medalie de aur

nr.

CONFRUNTĂRI INTERNATIONALE I
Aflată, în continuare, pe poziția 
secundă, Rapid București a făcut 
o partidă de calitate, tocmai a- 
tuncl cind a simțit că i se cla
tină această poziție ! La ora unei 
necesare primeniri de efectiv, clu
bul feroviar a preferat ...caruse
lul antrenorilor, la cele 35 de 
partide de plnă acum apărînd pe 
bancă, in ordine, Cornel Rusu, 
Valeriu Țăranu, Constantin Va- 
slliu — deci trei tehnicieni. Fap
tul este mal puțin obișnuit, nu 
tocmai... pedagogic, dar sâ spe
răm că, plnă la urmă, echipa 
giuleștenllor va redeveni cu ade
vărat o forță In campionat.

S-ar mal putea face multe alte 
constatări la finele celor trei 
turnee (spre pildă că Viitorul, In 
fapt lotul juniorilor mari, acuză 
din plin lipsa unul portar de va
loare, mai convingătoare apărin- 
du-ne evoluțiile juniorilor mici, 
reuniți la C.N. A.S.E.). Mai pre
sus de orice altceva însă, ni se 
pare posibilitatea de a aprecia că 
putem privi cu încredere spre 
apropiatele confruntări internațio
nale ale lotului nostru reprezen
tativ, că dispunem de o seamă 
de jucători de incontestabilă va
loare ! Manlfestlndu-ne Încrede
rea nu facem, de fapt, dedt să 
ne punem de acord cu opiniile 
antrenorului federal Anatol Grin- 
țescu, Coordonatorul loturilor, și 
ale tehnicienilor echipei naționa
le. Iuliu Capșa șl Cornel Rusu. 
Apreciații .antrenori vor pregăti 
viitoarele confruntări cu Tudor, 
Sptnu (Dinamo), Simian (Rapid), 
Diaconu (C.N. A.S.F.) — portari. 
Ardeleana, Hagiu. Moiceanu, Clo- 
băniue, Răducanu, Ș. Popescu, Cr. 
Dan (Dinamo), Garofeanu, Gordan, 
Costrăș, Fcjer (Crlșul), Niță, E. 
lonescu, Gh. Ilie (Rapid). Cel 
mal apropiat test : turneul inter
național dotat cu Cupa Româ
niei, din 7—10 aprilie, cu o par
ticipare selectă, In frunte cu vice- 
eampioana mondială, Ungaria, 
apoi Cuba, Bulgaria, Polonia, 
Cehoslovacia, aceasta din urmă 
fiind una dintre adversarele for
mației României la turneul de 
calificare pentru „europene” (29 
aprilie — 1 mai).

Geo RAEȚCHI

întîrzieri. lipsă to
tală de interes în 
pregătire, absență 
nemotivată timp 
de opt zile de la 
antrenamente si de 
la meciul cu C.S.U. 
Sibiu. Pentru toa
te aceste motive 
— si nu sînt sin-

gureie —, clubul 
bucureștean a ho
tărât să-l suspende 
pe timp de doi 
ani. In baschet — 
si nu numai aid 
— orice „greșeală 
personală" se sanc
ționează...

FINAEEEE „DACIADEP
DE JUDO-TINEREI

Promovat nu de 
mult la diviziona
ra „A" I.C.E.D. 
c.s.ș. 4 Bucu
rești, baschetbalis
tul Vasile Cheor- 
Ieu a înțeles să-și 
pună într-un mod 
personal „calități
le" în valoare î
• AU INTRAT LA APA ?

Unele echipe șl secții oonstănțene au pierdut, ta ultima vre
me, pozițiile fruntașe deținute intr-un trecut nu prea îndepăr
tat in diverse campionate și au, se pare, deocamdată, silabe 
perspective de redresare : Farul (box, scrimă, gimnastică), 
Chlmpex (haltere), C.S.S. 1 (gimnastică), C.F.B. (popice), LM.U. 
Medgidia (volei) ș.a. Să fie, oare, această situație ta directă 
legătură cu unele manifestări de vedetism, de indisciplină în 
pregătire șl pe terenul de spart al unor sportivi oonstănțenl T 
Noi credem câ da, mal ales câ Teodora Boiangiu (gimnastică), 
Vasile Bașca (baschet), Sall Adem, Florea Zamfir (box) ș.a. 
ne-au oferit Cîteva „argumente”
® CONTRAPERFOR-

MANȚE

nediorlte...

Că principala menire a clu
burilor sportive școlare este 
depistarea, selecționarea șl 
lansarea in circuitul perfor
mantei a tinerilor sportivi 
este un lucru binecunoscut. 
Nu peste tot Insă. Ne-o do
vedește. spre exemplu, C.S.S. 
.Ion Malorescu” din Giurgiu, 
unde activitatea se rezumă 
doar Ia.... refacerea în fiecare 
an școlar a așa-ziselor grupe 
de performanță. La acest ca
pitol al „rarităților” să mai 
notăm șl faptul câ antrenorul 
de atletism Cristinel BIrcă nu 
a pregătit de patru ani (I) 
nici un sportiv capabil să 
participe la o competiție de 
nivel republican, iar antreno
rii de baschet Șmărăpdlța 
niescu șl Ion £imnicaru, 
care efectuează, totuși, 6 an
trenamente pe săptămînă, iau 
parte cu echipele doar la o 
singură întrecere de mlnlbas- 
chet pe an, claslndu-se întot
deauna la periferia clasamen
telor. Pînă una alta noi slntem 
contra... „perfoi mantelor' 
cestor contraperformerl 1

fi-

• SPUNE-MI 
DE, CIND 
CUM...

Acesta este refrenul 
care-1 „fredonează” 
multă vreme călăreții 
la Petrolul Ploiești, spor
tivi care-șl desfășoară ac
tivitatea în condiții pre
care, deși de aici s-au ri
dicat numeroși campioni 
naționali șl balcanici. Si
tuația este urmarea atitu
dinii conducerii Hipodro
mului ploieștean, care face 
tot posibilul să scoată a- 
ceastă secție din spațiul 
actual, deși ea funcționea
ză ta același perimetru de 
peste trei decenii (1). 
Deocamdată talentațll spor
tivi ploieștenl se antre
nează unde, cind si cum 
blnevolesc responsabilii 
Hipodromului.

Noi dorim, 
una alta, sâ ni 
dâ : cum șl, 
cind va fi 
ceasta situație 7

UN- 
Șl

pe 
de 
de

Insă, ptnâ 
se râspun- 
mal ales, 

rezolvată a-

Q AȘA ANTRENORI, AȘA DISCIPOLI I

Pentru abateri 
de la normele de 
conduită și disci
plină. pentru lipsă 
de interes In pre
gătirea sportivilor, 
C.S.Ș. Viitorul Vas
lui a renunțat la 
serviciile antreno
rilor Vasile Mafiei

(lupte) si Petru 
Murgod (atletism). 
Dar. din păcate, 
așchia n-a sărit 
prea departe, si 
’urmindu-le „e- 
xemplul”. elevii 
lor. luptătorul Ian- 
cu Manea și atle-

ta Elena Florea 
au fost, la rindul 
lor, sancționați, 
Primul, scos, deo
camdată din lot. a 
doua, suspendată 
timp de doi ani. 
Așadar, victoria 
prin... tuș asupra 
indisciplinei !

j’ Rubrică realizată de Emanuel FANTANEANU X

Sîmbătă, la Oradea se vor 
desfășura, sub genericul „Da- 
ciadei”, finalele individuale de 
tineret (17—19 ani) la judo. La 
ediția din acest an s-au cali
ficat peste 160 de tineri din 
întreaga tară. Faptul că la în
trecerile etapelor anterioare 
lupta pentru calificarea la fi
nală a fost deosebit de apri
gă ne îndreptățește să antici
păm meciuri spectaculoase ți 
viu disputate la Oradea. Pen
tru buna desfășurare a aces
tei competiții, orădenii s-au 
pregătit din timp, aslgurînd 
toate condițiile necesare.

Pentru sportul nostru cu min
gea pe apă, luna februarie a 
fost, dacă nu a deciziilor, cel 
puțin a marilor... opțiuni. La fi
nele unul autentic maraton com- 
petițlonal — 21 de etape In patru 
săptămînl, de șase ori chiar cu 
cite două reuniuni zilnice — 
echipele stat așezate intr-un șir 
care are toate șansele să * " 
identic șl după ultimul 
din luna mal, excepția 
viza viitoarea ocupantă a .
a patra (Progresul București șl 
Voința Cluj-Napoca au intre ele 
numai un punct distanță). De 
bună seamă, dintre turneele 
disputate la bazinul bucureștean 
Floreasca, cel din urmă in or
dine cronologică a fost ...cel din
ții prin tatlmplărlle sale, printr-o 
istorie mal agitată, în care s-a 
strecurat un anume echilibru în
tre fruntașe. Iar dacă interesul 
a renăscut ta jurul campionatu
lui de polo, meritul aparține, 
echipei Crișul Oradea. Fosta fi
nalistă a Cupei cupelor a pornit 
In „maratonul” din februarie 
neconvingâtor, motivele fiind «hl- 
ne sintetizate de antrenorul Ion 
Alexandrescu : lipsa de omoge
nitate, de suficiente antrena
mente In comun — cel mal buni 
jucători al săi au efectuat stagii 
de preparative la lot — șl condi
țiile vitrege de pregătire, la Ora
dea, pregătire desfășurată In ba
zin descoperit, chiar și atunci 
cînd mercurul termometrulul 
cobora bine sub zero grade (In
tr-o situație asemănătoare s-au 
mal găsit ta această iarnă șl 
formațiile din Cluj-Napoca șl 
Arad). Orădenii și-au reclștlgat, 
treptat, prin joc, adevărata ca
pacitate de exprimare, alături de 
Costrăș, unul dintre ce! mai buni 
jucători ai turneului, Garofeanu, 
I r. Kiss reintrindu-și tn... mină. 
Gordan, Fejer — în ultimul tur
neu —, portarul Cs. Kiss, tineri 
precum Ursuțiu s-au prezentat 
intr-un apreciabil salt valoric. 
Rezultatul — Crlșul a acumulat 
maximum de puncte în cel de al 
cincilea tur, fiind singura echipă 
care se poate lăuda cu această 
performanță 1

Redeșteptarea ambițiilor oră- 
dene a dat, prin urmare, culoare 
întrecerii. Iar derbyurlle de tra
diție cu Dinamo (ultimele două 
ediții) au însemnat, alături de 
celălalt meci de mare atracție, 
Dinamo — Rapid (cel mal recent) 
Jocuri de nivel internațional, cum 
aprecia conf. dr. loan Drăgan, 
fost purtător al ecusonului de ar
bitru F.I.N.A., ta consens cu alți 
reputați specialiști. Principala Is
pravă a Crișului rămlne, desigur, 
spulberarea mitului invincibilită
ții campioanei,' o reușită remar
cabilă, chiar dacă Dinamo, cu 
convingerea că are titlul ta... bu
zunar, nu a mal avut acea ne
cesară motivație pentru a arăta 
tot ce poate. în plus, unii dintre 
jucătorii de bază din echipa an
trenată de Iuliu Capșa au acuzat 
o anume oboseală, justificată. Șl 
așa Insă, să dăm ce 1 se cuvine 
unui atlt de autoritar lider, care 
deține, In fond, același Impresio
nant avans, de șapte puncte, față 
de principala urmăritoare și-și 
propune, drept obiectiv de... or
goliu, să se apropie, ta viitorul 
turneu, de 600 de goluri marcate 
(acum totalizează aproape 500).

rămînă 
turneu, 
puțind 

poziției

PE PISTELE
(Urmare din pag. I)

cirri cu sala de box, de șah și 
tenis de masă.

Activitate bogată au ți cer
curile turistice, Instructorii ob
ștești care pregătesc ți asigură

O „PREMIERA" ȘAHISTĂ

CARE MERITA
N-am fost spectator la me

dia y eni cai de șah A.E.M. Ti
mișoara 
desfășurat 
orașul de 
stă scria 
■tot doar 
nlri, de fapt o veritabilă 
mleră" în viața șahistă. 
n-u pentru câ asemenea 
fruntări. amicale ar 
fi un lucru neobiș
nuit pe terenurile 
sportive de orice 
fel. d pentru câ la 
tablele de șah ele 
nu se prea tac in ultima vre
me.

Să spunem, deci, că iniția
tiva de a se organiza meciul 
amintit nu poate fi dedt pre
țioasă. Ea a pue față in față 
două echipe fruntașe ale șa
hului nostru, mereu angațate 
în lupta pentru titlurile repu
blicane, S-a Jucat, dealtfel, 
pe formula campionatului țâ
rii, cu seniori, senioare, ju
niori și junioare, la ode zece 
mese. Cu tur șl retur. Au e- 
volnat tftiva dintre maeștrii 
noștri cel mal eunoscuți. ta 
frunte eu Victor docâltea, 
Emanuel Relcher. Parik Ște- 
fanov, Margareta Teodorescu 
— In formația bucureșteană. 
Ton Mârășescu, Ion Blriescu,

— L T. București, 
acum cîteva zUe în 
pe Bega. Ceea ce 
ta aceste rfnduri 
ecourile unei totn- 

„pre-
Asta 
oan-
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Campionat

DINAMO ȘI SILVAN
Penultima etapă (a îl-a) a 

campionatului masculin de vo
lei, Divizia »A“, desfășurată Ieri 
dupâ-amlază, s-a soldat cu re
zultatele :

STEAUA — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—0 (8, 14, 9). Un meci fâ-- ■ ■ ■ - care

n-a 
la 

fost 
sen-

ră Istoric, am «pune, în 
victoria gazdelor, scontată, 
fost pusă nici un moment 
îndoială. Echipa militară a 
tot timpul superioară, dtnd 
zațla că lăsa adversarei puncte 
doar atunci cînd nu se concen
tra suficient. Ca în setul al doi
lea, de pildă. După ce l-a clști- 
gat cu ușurință pe primul, la 
8, Steaua, din rindul căreia s-au Dasc 

cavei) 
TEA 
Crișa 
Bujll

mora 
chiar 
front 
greșit 
că vi 
obțin 
PubU 
reșt 
rema

„DACIADEI“
buna desfășurare a gimnasticii 
la locul de muncă, secțiile de 
automobilism - și karting, 
vana — cele 33 de echipe 
fotbal ale întreprinderii :
de formații cuprind tineri pînă 
la 30 de ani, celelalte 9 alcă
tuind seria mai vîrstnlcilor, 
Derbyurile aiu. loc în cadrul 
unor atrăgătoare festivaluri 
cultural-sportive, organizate la 
sfințit die săptămână. Toată lu
mea de la Autobuzul participă, 
asociația sportivă programînd 
ți alte frumoase întreceri, de
monstrații de box etc.

O activitate frumoasă, îndru
mată, susținută îndeaproape de 
toți factorii! cu atribuții din a- 
eeestă cunoscută întreprindere 
bucur eșteană.

In oea • 
___ ,__ nume 
menționat este aoela al unei 
junioare foarte talentate șl el 
îl aparține scorul cel mai ri
dicat obținut in rindul gazde
lor (2 puncte din 2 1). La fel 
— apropierea nu este tntlm- 

— cum a reușit și 
internațională Marga

reta —
care
reu, cu aceeași de
zinvoltură forma el 
de zile mari.

A fost șl un util sdhimb de 
experiență intre cele două 
secții de șah, un prilej de an
trenament șl pregătire, foarte 
binevenit înaintea starturilor 
dfiriale. care abundă In acest 
an. Șl ta care adesea nu mv- 
mal prestigiul cluburilor, d 
șl aoela al echipei naționale 
este profund angajat. Dar, 
mai ales, a fost o bună pro
pagandă pentru această disd- 
ptină, tntr-tmul din oentrele 
țării aflat în plina ascensiu
ne pe seara Indicilor șahiști, 
în fața tuturor acestor consi
derente, scorul propriu-zls al 
tat&tiril (12,5—7,5 pentru 
I.T.B.) contează cri mal pu
țin.

Liliana Sușnea 
timișorenilor. Ultimul

plâtoare 
maestre

Teodorescu, 
afișează me- DE HOCHEI

Radu VOIA

La Suceava s-a disputat cel 
de al doilea turneu al campio
natului Diviziei „B“ la hochei, 
la oare iau parte patru for
mații. Terminind neînvinsă •- 
ceastă Întrecere, echipa CJ3.M. 
Suceava a trecut pe primul 
loc al clasamentului cu 10 p, 
devansînd la golaveraj fosta 
lideră, Unirea Tg. Secuiesc, 
care are tot 10 p.

Iată rezultatele acestui tur
neu : C.S.M. Suceava eu Uni
rea Tg. Secuiesc 6—3, eu Hi
dromecanica Brașov 13—3, eu 
Electromureș Tg. Mureș 6—2 ; 
Unirea Tg. Secuiesc cu Elec
tromureș 5—3, cu Hidromeca
nica 5—3 ; Hidromecanica Bra
șov cu Electromureș 3—2. (V. 
MINDRESCU, coresp.).

Oflsp 
mal



baschet feminin I Sîmbătă începe returul Diviziei „A“

ASELORI 11
u k k VOINȚA I

in etapa de ieri I
donat două pa- 

Insă,
I mult chiar — a
I nouri regulamentare care, ___
[ zac în magazia sălii- Au înscris : 
I Trică 20, Ciubăncan 16, Froiter 
[> io, Stingă 8, Cristea 9 pentru
1 învingătoare, respectiv Bodea 20,
[■ Armion 13, Hosszu 10, Stamin 4, 
k V. Chepețan 2, Czmor 7. Arbi- 
F tri : M. Dimancea și E. Ulrich, 
t „U“ CLUJ-NAPOCA — CRIȘUL 

k ORADEA 80—70 (42—42). Meci e- 
b ‘chilibrat pînă spre jumătatea re- 
L prizei secunde, cînd reintrarea
k în formația clujeană a conducă

toarei de joc Annemarie 
(după o absență de două

2 tămîni) a adus mai multă 
ritate în acțiunile ofensive

I
II
I

si

UN SEZON COMPETIȚIONAL DE LA CARE SE AȘTEAPTĂ 
UN PLUS DE CALITATE PE TOATE PLANURILE „PENTRU CREȘTEREA VALORII 

ESTE NEVOIE DE JOCURI!" 
Interviu cu CORNEL DRAGUȘIN, antrenorul lotului reprezentativ 

de tineret

Kirr 
Băp- 
cla- 

sl un plus de siguranță în apărare. 
Au înscris : Popa 20, Pali 18, 
Lungu 14, Schuster 10, Sandor 6, 
Bolovan 6, Kirr 2, Costanașiu 4 
pentru învingătoare, respectiv 
Cutuș 16, Leitner 12, D. Perțache 
10, Casetti 10, Constantinescu 8, 
Clgan 2, Amihăesei 4, Niculescu 
4, Feder 4. Arbitri : Z. Raduly șl 
D. Georgescu.

Programul jocurilor de azi : 
sala Floreasca, de la ora 15,30: 
Crișul — Universitatea Timișoara 
(In Jocurflie anterioare : 2—3), 
Sportul studențesc — Olimpia 
(2—3), „UM Cluj-Napoca —
Voința (3—2).

Dumitru STĂNCULESCU

I
I
I
I
I
I

GRUPA 7—12
BRAȘOV, 2 (prin telefon). In 

Sala sporturilor a început penul- 
tiîmufl. turneu al Diviziei „A* de 
baschet feminin, grupa 7—12. 
Mutate :
^■FmERȚUL TG. MUREȘ — 
1.E.F.S, 49—47 (27—21). A fost O 
partidă echilibrată, terminată 
Cu victoria la diferență minimă 
a mureșencelor, care pe par
cursul jocului aiu condus mai 
mult. Cele mai eficace jucătoa
re au fost Margit Olasz 12, Ele
na Farcaș 11, Melinda Torday 10 
— de la învingătoare, respectiv 
Florentina Nicola 20 și Adriana 
Nîcolau 12. Au arbitrat : N. Cons- 
tantinescu si R. Vaida.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 91—€4 (47—30).

VOINȚA BRAȘOV —------
PLOIEȘTI 43-73 (33-40).

C. GRUIA—coresp.
CJS.U.

de volei

s IN DEPLASARE
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hasz, A. Ion, Sterlade. Bun ar- 
bltaajul prestat de D. Dobrescu 
(Ploiești) si M. viadescu (Brașov). 
(Telemac SIKIOPOL — coresp.) 

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
MOTORUL BAIA MARE >—0
(U, 15, 5). Joc de mare taptâ. 
cu faze palpitante, ta special ta 
seturile 1 șl 2. Spectatorii (cir
ca 2 0001) au aplaudat ambele 
combatante pentru spectacolul 
oferit. Motorul a jucat cu mul
tă ambiție, a condus cu 7—0 ta 
primul set șl 10—5 ta al doilea, 
dar, ta final, cu mal multă ex
periență, Explorări a clștigat pe 
merit. Evidențiat! : Ignișca, Bă- 
*». Corcheș, Arbuzov (E). Co- 
dre, Mi hal ca, Ștreang (M). Au 
arbitrat : V. Szakacs și I. Pint ea, 
ambii din Baia Mare. (A. CRI- 
ȘAN — coresp.).

C.S.U. ALUMINA ORADEA — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—0 (7, 8, 5?). 
Med fără mflză, de factură teh
nică modestă.. Arbitri : D. Negro iu 
(Timtșoana) și D. Diaconescu (O- 

naZteaJ). (P. LORINCZ, coresp.).
CARP ATI RM. VÎLCEA — SIL

VANI A ȘIMLEU STLVANIEI 
0—3 (—14, —4, —11). Au arbi
trat buoureștenii M. Constanti
nescu șl Z. Moldoveana. (P. 
GEORNOlU — coresp).
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Deși mai răbufnește pe ici 
pe ooJo, iarna a cam trecut. 
A venit Mărțișorul si odată cu 
el si sezonul fotbalistic. Pe
rioada pregătirilor s-a bucurat 
de o vreme favorabilă si echi
pele noastre sl-au desfășurat 
procesul de instruire în con
diții pe care altă dată le 
căutau In... țări mai calde. 
După „perioada acumulărilor 
montane" au urmat meciurile 
de verificare. Mai mult, ma
joritatea divizionarelor „A" 
(Sportul studențesc, Corvinul, 
F. C. Argeș, Univ. Craiova, 
Steaua, F. C. Bihor, A.S.A. 
Tg. Mureș, Petrolul, F.C.M. 
Brașov, „Poli" Timișoara), In
diferent de poziția lor In cla
samentul de toamnă, au efec
tuat și turnee peste hotare. 
Toate aceste pregătiri, normal, 
trebuie să se materializeze 
printr-o evoluție superioară.

SîîvIBATA ÎNCEPE RETU
RUL. în comparație cu alti 
ani, divizionarele „A" nu In
tră In întrecerea competltiona- 
lă fără o prealabilă adaptare 
la efort, la starea terenurilor. 
Cu excepția echipelor Jiul, 
F. C. Olt, Politehnica Iași si 
A.S.A. Tg. Mureș, eliminate 
după prima lor participare la 
actuala ediție a „Cupei Româ
niei", celelalte divizionare „A" 
au „în picioare" cite două 
jocuri oficiale, ceea ce Înseam
nă că o parte din obișnuita 
perioadă de rodaj, de intrare 
in formă ar trebui să fie eli
minată, ca să nu mai vorbim 
de Universitatea Craiova si 
C. S. Tîrgoviște, care au ai 
susținuf primul med de cam
pionat, prin restanta de la 
Craiova. în ceea ce Ii privește 
pe studenții craioveni. aceștia 
au avut un program ma» în
cărcat prin participarea la e- 
tapa sferturilor de finală din 
Cupa U.E.F.A.. ceea ce consti
tuie — mal ales după repriza 
secundă de la Kaiserslautern — 
un plus de rodare. de atingere a 
potentiaiulul maxim cit mai 
ctirfnd. mal ales că la 18 mar
tie urmează returul cu for
mația hli Briegel si Nilsson.

Sîmbătă se dă startul in 
noul sezon fotbalistic la Di
vizia „A". începe returul e- 
ditlei nr. 65 * campionatului, 
la sfirșitul căruia vom cunoaș
te noua campioană a tării, e- 
chipele care 1st vor cistiga 
dreptul să joace la toamnă în 
cupele europene, viitoarea par
ticipantă la Cupa Balcanică si 
vom ști (altfel nu se poate) 
cele trei viitoare divizionare 
„B“. încep să se facă, din nou, 
calcule, se revăd obiectivele, 
se caută soluțiile (sperăm, cele 
mai corecte, sportive. In spi
ritul eticii care trebuie să ca
racterizeze o întrecere sporti
vă) pentru o clasare dt mal 
bună.

Am revăzut si noi clasamen
tul turului. SUS : 1. Sportul 
studențesc — 26 o, 2. Dinamo 
— 25 p, S. Univ. Craiova — 
21 p, 4. Corvinul — 21 p, 6. 
F. C. Argeș — 21 p ; JOS : 
„.12. A.S.A. — 15 p, 13. Pe

trolul — 15 p, 14. C. S. Tîr
goviște — 14 p, 15. F.C.M. Bra
șov — 13 p, 16. Chimia — 13 
p, 17. „Poli" Timișoara — 10 
p, 18. F. C. Constanta — 8 p.

Clasamentul anunță o între
cere dirză. interesantă la am
bii poli. Ne-am uitat si peste 
„clasamentul adevărului", și 
peste programul returului. Pen
tru că așa e sportiv, indife
rent de situație, unii mai spe
ră în refacerea terenului pier
dut. Speră si F. C. Constanța, 
și „Poli" Timișoara si este de 
așteptat ea ele, ca și 
celelalte colege de întrecere, 
SA-$I JOACE CORECT ȘAN
SELE pină in minutul 3 060 
al acestui campionat. Se anun
ță o luptă aspră, dar va tre
bui ca spiritul de sportivitate 
să Ce cu totul altul dedt in 
toamnă, rind a plouat cu car
tonașe galbene si roșii, așpect 
asupra căruia vom reveni.

De la returul acesta de cam
pionat se așteaptă (desigur, e 
un deziderat mai vechi, dar 
acum se reactualizează eu mai 
mare acuitate) un PLUS DE 
CALITATE in privința Jocului 
practicat. Cu dt vom avea mai 
multe meciuri bune, cu atit 
vom jive? un canxpicnat mai 
bun. Sezonul fotbalistic de 
primăvară este pentru fotbalul 
nostru plin de responsabilități 
si divizionarele ^A.“ n-au drep
tul să fie indiferente, să ig
nore acest adevăr si si rt 
gindeaseă doar la local lor din 
atașament. Echipa națională 
este angajată în preliminariile 
CJE. si „tricolorii" treirrie să 
Ce permanent In formă. Vin 
meciurile cu Italia (16 aprilie) 
și Cehoslovacia (15 mai), am
bele pe teren propriu, de care 
depind. In mare măsură, șan
sele de rămlnere In lupta pen
tru ciștigarea acestei grupe (a 
V-e) atit de puternică. Tot tn 
acest sezon, echipa olimpică a 
României — care și-a propus 
să se califice la turneul final 
al J.O. (de la Los Angeles) — 
obiectiv neîmplinit din 1964 — 
va susține primul meci oficial 
la 30 martie. în deplasare, cu 
Iugoslavia, care anunță că va 
alcătui o echipă olimpică cu 
jucători de primă mină. Or, și 
pentru echipa reprezentativă si 
pentru cea olimpică, ca și pen
tru selecționata de tineret, an
gajată In C.E.. returul de cam
pionat trebuie să constituie ca
drul fertil de evidențiere si 
manifestare plenară a celor mai 
buni jucători. Chiar din prima 
etapă sînt programate meciuri 
atractive, de mare importantă 
(C. S. Tîrgoviște — Sportul 
studențesc, F. C. Constanța — 
Univ. Craiova, S. C. Bacău — 
F. C. Olt), care trebuie să 
confirme printr-un fotbal de 
calitate interesul cu care pu
blicul le urmărește. Pregătirile 
din iarnă, consfătuirile si cursu
rile organizate de C.N.E.FJS. 
și F.R.F. în perioada de va
cantă, eforturile care s-au fă- 
eut pe toate planurile se cer 
a fi concretizate printr-un fot
bal BUN și FOARTE BUN !

Constantin ALEXE

— S-a discutat mult, în a- 
ceastă iarnă, despre națională, 
despre Universitatea Craiova, 
despre olimpici, despre lotul 
de juniori. A sosit si „ora ti
neretului", Cornel Drăgușin...

— Prin scadenta datelor de 
intrare în „focul" meciurilor 
oficiale, lotul reprezentativ de 
tineret ia ultimul startul, la 
14 mai, dnd va întîlni în tară 
reprezentativa similară a Ceho
slovaciei. Logic, deci, să dis
cutăm mai la urmă despre a- 
cest lot. Ceea ce nu înseam
nă că l-am tratat ca pe ul
timul. El a avut același pro
gram de pregătire intens cu 
al celorlalte loturi, firește cu 
specificul de rigoare. La cefe 
două acțiuni din ianuarie si fe
bruarie. in care a fost sparring
partner lotului „A" înaintea 
turneului din Turcia si Grecia. 
Si Universității Craiova, ne-am 
continuat programul de lucru.

— Care sint caracteristicile 
„programului" lotului de tine
ret T

— Formarea lui In ideea de 
joc a lotului „A" este preocu
parea noastră majoră. Se sub
înțelege că telul primordial al 
acestei antecamere îl reprezin
tă promovarea in continuare a 
elementelor talentate în prima 
reprezentativă. Ceea ce nu în
seamnă că nu mă interesează 
rezultatele bune. Ba as zice că 
avem aceeași șansă cu Italia de 
a cîștiga grupa preliminară a 
campionatului european, ambe
le echipe fiind la +2 la „ade
văr". Mă gîndesc la rezultate, 
dar mă interesează mai 
ales promovările unor ju
cători de valoare. Și mai 
ales caut să acopăr postu
rile deficitare. în cele două ac
țiuni de la Începutul acestui 
an cred că am găsit soluția 
pentru postul de fundaș cen
tral de marcaj, cu Gheorghiu, 
de la Politehnica Iași, si pen
tru cel de înaintaș centîal. prin 
Viorel Radu, de la C. S. Tîr
goviște. Mai caut un fundaș 
lateral si Încă un atacant.

— Dar aria de selecție e 
îneă mică !

— E foarte mică si deficita
ră. Să nu uităm că eu pot 
selecționa numai jucători năs- 
cuți după 1 august 1961. Or, 
în Divizia „A". am numai 24 
de jucători care... Joacă, iar în 
„B“, ce să mai spun...

— Haideți să spunem !
— în divizia secundă, din cei 

peste 1 000 de jucători, numai 
23 de tineri au evoluat în 
cite... șapte partide din tur ! 
Cum numărul antrenorilor ti
neri e mult mai mare decit al 
celor mai în vîrstă, cred că si 
raportul de vîrste ar putea fi 
schimbat în favoarea tinerilor. 
Asta nu înseamnă că cer pro
movarea numai în numele ti
nereții, ci al valorii. De aceea 
și jucătorii tineri trebuie să 
forțeze mai mult. Si Mircea 
Lucescu și eu le-am spus ti
nerilor să lucreze suplimentar, 
să siringă din dinți și să nu 
viseze decit echipa națională. 
Ce șansă mai mare o poate 
avea actuala generație tînără 
decit creditul pe care Mircea 
Lucescu il acordă tinerilor. 
Rednic, Andone, Balint. Ga
bor sint exemple concludente. 
Și antrenorii de la cluburi si 
jucătorii trebuie să facă mai 
mult pentru tineret. Pentru 
creșterea valorii este nevoie de 
jocuri. Pe plan intern si. mai 
ales. în atmosfera internațio
nală, la cerințele fotbalului 
modern. în acest sens am al
cătuit și o reprezentativă de 
tineret de perspectivă, eu doi 
antrenori tineri, L. Sătmăreanu 
și E. Dembrovschi, care va ju
ca In această lună în India. 
Păcat că unele cluburi au pre
ferat să-și țină acasă jucători 
care nu figurează pe lista de 
16 a echipelor divizionare A. 
Nu pledez decit pentru cauza 
fotbalului nostru, nu pentru 
mine care am fost obligat de 
multe ori să folosesc ca titu
lari jucători care sînt rezerve, 
sau nici atit, la echipele lot 
de club. Mă refer la Eduard, 
Minea, Sertov, Lasconi și alții, 
din această mică arie de selec
ție a lotului reprezentativ de 
tineret.

— Ce așteptați de Ia noul 
sezon, Cornel Drăgușin ?

— în fiecare dimineață, dnd 
citesc „Sportul", să aflu că au 
jucat cit mai multi tineri ; să 
dau doi jucători la lotul mare. 
Ultimul a fost Balint, următo
rul cred că va fi Movilă. Si 
să jucăm ofensiv, fără com
plexe de valoare, cum si-ă 
propus lotul „A“.

Mircea M. IONESCU

JIC Bf VERIFICARE Â LOTOIOI DE JUNIORI U.E.F.A. ’83
Lotul UEFA ’S3, care se pre- 

gâ-jește pentru meciul retur cu 
Cipru. cadru'. Campionatu
lui european de juniori, a sus- 
țSnut teri un Șoc de verificare 
ia Mîrșa. eu dtrizterusra 
Carpațt. Scor 3—1 (0—1) per.tru 
tot. Deșt (Deputat pe un teren 
greu, îmbibat cu apă. jocul a 
fost tateresar.t. Tinerii jucători 
antrenați de Marcel Plsulea si 
Coeticâ Toma au oorespuns atit 
<Sn punct de vedere Czic cit si 
tehnic. Au marcat Fă tar. (min. 
H) pentru Carpați Mtrșa. Hag! 
(min. S5 — dta toviturâ Eberă

de la 17 m și min. 76 — din 
penalty) și Mateuț (min. 78) pen
tru totul U1E.F.A ’83. S-au re
marcat : Hagl, Mateuț, Stredie n, 
Mesaroș șl Țlrlea de la lot, res
pectiv. Badea. M. Stelian și Fă- 
țan (M. VEKZESCU—coresp.).

• la med amical : Unirea Di
namo Focșani — F.C. Olt 2—0 
(1—0). Ieri după-amiază, la Foc
șani. un atractiv meci amical, 
dști^at de divizionara „B" prin 
golurile lui Sima (amin. 20 șl 77). 
De la F.C. Olt, Șoarece și Eftâ- 
m±e au ratat cîteva ocazii clare 
de goL (FL JECHIANU—coresp.)
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ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INT0R7EAZA
NUMERM EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 2 

MARTIE
Extragerea I : 28 21 44 W 16 45; 

Extragerea a H-a : 10 31 S8 S
41 1B. Fond total de clștiguri : 
1814 321 M, din care 500 ooo lei, 
report la categoria 1.
C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

20 FEBRUARIE 1983
Faza I : Cat 1 : 1 variantă 26% 

autoturism Dada 1300 (70 000 le® ; 
cat a 2-a : 2 variante 100% a 
43 456 lei șl 16 variante 25% a 
10 814 Id sau la alegere o 
excursie de 2 locuri ta R.P. Bul
garia sau R.P. Ungară șl dife
rența ta numerar ; cat. a 2-a : 
8 variante 100% a 9 992 lei saiu 
la alegere o eoccurste dintre cele 
prevăzute la categoria 3 sl 33 
variante 26% a 2 493 lei ; cat a 
4-a : 75,75 a 2143 lei ; cat a 5-a:

170,50 a 952 lei ; cat 4 : 859 a 
100 lei ; cat 7 : 14 430 a 40 lei; 
Faza a H-a : Cat A : 1 varian
tă 26% a 50 OOO lei ; cat B ; I 
variante 100% a ÎS 906 lei sau 
la alegere o excursie de 1 tocuri 
ta R.P. Bulgaria sau RJP. Un
gară șl diferența ta numerar șl 
7 variante 25% a 3 477 lei : cat 
C : 14 variante 100% a 2 469 lei 
și 38 variante 25% a 617 lei ; 
cat D : 77,25 a 751 lei ; cat E: 
2fl>l a 275 led ; cat F : 6 911,50 a 
40 ld.

Autoturismul Dada 1300 a fost 
ctștigat de Cornel Hurdea dta 
Abrud — Alba. CSș-tigtil de 50 008 
let de la categoria A, a revenit 
participantului Gheorghe Balteș 
dta București iar dșMguriie de 
categoria 1 (100%) a cite 42 456
lei fiecare au fost obținute de : 
Ev a Ekbert dta Bada Mare sl res
pectiv Avram Iancu dta Reghin 
— Mureș.

PRONOEXPRES
M mu ai IE < l>TK.( HI IX >

ANUNȚ
întreprinderea „ARĂ

DEAN CA“, cu sediul In A- 
rad, str. Pădurii nr. 2—4, 
execută insigne sportive e- 
mailate, oxidate și nichela
te, brelocuri fațetate-emai- 
late, emailate sau oxidate, 
medalii 0 38, 0 50 și 0 60 
în cele 3 variante, galben, 
nichelat sau platinat, pla
chete cu suport și cupe 
sportive.

Aceste produse se execută 
pe baza desenelor sau a 
modelelor date de benefi
ciari. Cantitățile care se 
pot executa sint nelimitate. 
Livrarea se poate face la 
30 de zile de la primirea 
comenzii.

Comenzile se pot expedia 
pe adresa menționată mai 
sus. Relații suplimentare ae 
pot obține la telefon 1.34.60/ 
int. 26.

AITITIRISME.BANISIEICIISII

UN NOU PRILEJ 
DE FRUMOASE SUCCESE!

Fiecare variantă jucată —
o șansă de a obține'

• AUTOTURTSME „Dacia 1300"

• MARI CIȘTIGURI IN BANI

• EXCURSII PESTE HOTARE

Biletele de 25 lei varianta participă la 
toate cele 10 extrageri cu un total de 60 
de numere.

JIJCATI DIN TIMP NUMERELE PREFERATE I

DRUMEȚII MONTANE
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează, la fie

care sfîrșit de săptămînă, drumeții montane 
la cabanele Babele, Caraiman, Piatra Arsă, 
Gura Diham, Valea cu Brazi, Piscul Ciinelui, 
Peștera, Padina, Gîrbova, Poiana Secuilor,

Plaiul Foii, Curmătura, Gura Riului, Piatra 
Mare, Teleferic etc.

Se asigură : transportul cu trenul , caza
re, cină ți mic dejun.

Se primesc înscrieri la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. din : Bd. Republicii nr. 
68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, 
str. Tonitza nr. 13, str. Mendeleev nr. 14, str. 
Luterană nr. 4.



Vali Ionescu și Anișoara Cușmir elogiate

Ceskoslovensky Sport: ,,DUELUL CELOR DOUA
SĂRITOARE ROMANCE CONTINUA"

PRAGA, 2 (Agerpres) — 
Sub titlul „Duelul celor două 
săritoare românce continuă", 
ziarul „Ceskoslovensky Sport" 
publica un articol elogios des
pre sportivele românce Vali 
Ionescu și Anișoara Cușmir. în 
articol se scrie printre altele : 
„Cele două săritoare în lungi
me românce domină această 
probă de un an de zile cu o 
superioritate evidentă. După 
ce in vara trecută ele au sta
bilit in cadrul aceluiași
curs două noi recorduri mon
diale tn aer liber (Vali Ionescu 
— 7.20 m și Anișoara Cușmir

con-

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
HALTEROFILII JUNIORI, 

PE PRIMELE LOCURI 
IN R. D. GERMANA

— 7,15 m) campioanele român
ce au cucerit și medaliile 
aur și, respectiv, argint 
campionatele europene de

de 
la 

___ r______ _____ ____ la 
Atena. Iar acum în sezonul de 
sală. Anișoara Cușmir, cu cele 
două noi recorduri mondiale 
Pe teren acoperit (6,92 m și 
6,94 m), realizate recent la 
București, a fost bine secunda
tă de Vali Ionescu cu perfor
manța de 6,92 m. Rareori în 
istoria acestei atît de spectacu
loase probe două concurente 
din aceeași țară au dominat o 
perioadă atît de îndelungată*.

în localitatea Wolmirstedt 
(R.D.G.) s-a desfășurat un 
mare concurs internațional de 
haltere pentru juniori, la care 
au participat sportivi din 9 țări 
(printre care România, Bulga
ria, Polonia, Cuba, Ungaria, 
R.D.G.). Cei patru reprezentanți 
ai țării noastre au obținut re
zultate excelente. Dorel Mateeș 
la cat cocoș și Nicu Vlad la 
cat. grea-ușoară. s-au clasat pe 
primele locuri, iar Andrei 
Socaci la cat. ușoară și Constan
tin Urdaș la cat mijlocie au 
ocupat pozițiile secunde. Cu 
acest prilej au fost înregistrate 
și 7 recorduri naționale de ju
niori. Iată rezultatele sportivilor 
noștri. Dorel Mateeș 235 kg ]

Nicu Vlad 345 kg (v.r. 342,5), 
195 kg la aruncat (v.r. 182,5) ; 
Andrei Socaci 275 kg (v.r. 262,5), 
125 kg la smuls (v.r. 122,5), 150 
kg la aruncat (v.r. 147,5) |
Constantin “ ' '
315) 
175). 
fost

Urdaș 322,5 kg (v.r. 
și 180 kg la aruncat (v.r.
Antrenorul acestui lot a
Mugur Saranciuc.

GYORGY MARKO 
ÎNVINGĂTOR IN CROSUL 

ARMATELOR PRIETENE

ROMANIA - CHILE,
(Urmare din pag 1)

partide sint faptul că acum 
meciul se dispută pe teren a- 
conerit pe covor sintetic fâ
nul trecut pe zgură), ca si a- 
cela că nrimul iucător al for
mației Chile. Hans Giidemeis- 
ier (cotat pe poziția a 35-a in 
ultimul clasament mondial) a 
lipsit în 1982 din echipa sa. 
Toate acestea tac din reuniu
nea de la Timișoara o partidă 
extrem de interesantă, foarte

C. M. DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

privește șansele lor tn lupta 
pentru primul loc. Comparind 
însă rezultatele din ultimii ani 
la C.E. de juniori grupa B. 
unde echipele României. Unga
riei și Bulgariei au fost mereu 
prezente, prima șansă o au ti
nerii hocheiști ai țării noastre. 
Desigur, surprizele nu stnt de
loc excluse. Mal ales tn ceea 
ce privește această reprezenta- 

. tivâ a Australiei despre
deținem 
hocheiul 
salturile 
face de
In mod _____
trăm convingerea că disputa se 
va dovedi un excelent mijloc 
de popularizare a hocheiului tn 
rindurile tineretului sportiv. 
In fond acesta este și scopul ei 
principal.

. care 
date puține. Oricum, 
este un sport în care 
valorice nu sa pot 

la o zi la alta, dedt 
artificial Noi ne păs-

Reamintim că, prin regu
lamentul internațional. la 
locurile de hochei FUMATUL 
ESTE INTERZIS in incinta 
patinoarelor.

ȘTIRI DIN ȘAH
In runda a 7-a a turneului 

de șah de la Riga „Memorialul 
Paul Keres", marele maestru 
român Mihai Subă a Întrerupt 
partida cu Araasson (Islanda). 
Tal l-a învins pe Jansa, Bench 
pe Ney. Psahis pe Kiarner, OH 
pe Abramovici. iar partidele 
Veingold — Schuessler și Vaga- 
nian — Sekai au fost remize. 
Conduce Vaganian cu 5 p, ur
mat de Jansa. Tal și Psahis 
cîte 4.5 p. Mihai Subă are 2,5 
p și două partide întrerupte.

La Moscova, Gări Kasparov 
a cîștigat (cu negrele) a doua 
partidă a meciului cu Alexandr 
Beliavski din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului 
mondial masculin, și conduce 
cu 1,5—0,5.

//CUPA DAVIS"
echilibrată. Desigur, poziția de 
moment intr-un clasament ofi
cial spune ceva. importantă 
râmi ne insă forma din ziua 
meciului, astfel că un pronos
tic ar fi hazardat

Ilie Năstase mai păstrează 
din faima anilor trecut! si — 
asa cum îl caracteriza BjOrn 
Borg — ^_Este campionul ■- 
nei zile. Acea ti in care stă- 
pîneste totul pe teren si nu 
poți si-i faci nimic*. Ilie do
rește din inimă o revanșă pen
tru acel 3—2 cu care Chile 
a învins, ne teren propriu, e- 
chipa României, si sîntem con
vinși că va face totul pentru 
a o obține. Firește, alături de 
colegii săi din echipa Româ
niei, 
ta tul 
timp 
in tea 
meciuri jucate în 
vis* (definind locul n în lu-

si în primul rind talen- 
Florin Segărceanu. In 

ce nie Nâstase are. tna- 
meciului cu Chile. 137 de 

.Cupa Da-

me. pe primul loc aCindu-se 
italianul Nicola Piettrangeli cu 
154). Florin Segărceanu va 
ca vineri al 24-lea med al 
în celebra competiție.

Partenerii de Întrecere 
la București eu Hans Gilde- 
meister in formă bună, cu 
Pedro Rebolledo (locul 129 in 
ultimul clasament), cu Ricardo 
Acuna (101). dar mai ales eu 
o solidă pereche pentru dubiu 
— Hans Gildemeister — Belua 
Prajoux — finalistă la turtaeJ 
de La Roland Garros din 1982.

în grupa de elită, tn această 
săptămlnă. se mal dispută ur
mătoarele partide : Franța — 
U.R.S.S., Cehoslovacia — Pa
raguay. Australia — Anglia 
(învingătoarea va fi adversara 
echipei cîștigătoara de la Ti
mișoara). Indonezia — Suedia. 
Danemarca — Noua Zee lan dă. 
Irlanda — Italia sl Argenti
na — S.U.A.

lu- 
său

vin

Cea de-a 23-a ediție a între
cerii de cros din cadrul cam
pionatelor sportive ale arma
telor prietene, desfășurată la 
Sliven (Bulgaria) s-a încheiat 
cu un frumos succes al fondis- 
tului român Gyorgy Marko 
(Steaua). El a acoperit cei 8 OOO 
m al traseului în 22:56,2, în- 
treeîndu-i într-un final extrem 
de string pe Frank Heine (Vor- 
wărts Berlin) 22:56,3, Martin 
Vrabel (Dukla Praga) 22:56,6 și 
Alexei Fedotkin (T.S.K.A. Mos
cova) 22:56,8. Ceilalți alergă
tori români. Constantin Ariciu 
și Marius Poștoacă, au ocupat 
locurile 6, cu 23:29,6 și 14 cu 
24:21,1. X

In clasamentul ne echipe. 
Steaua (antrenor Nicolae Păiș) 
a ocupat locul trei, după 
Ț.S.K-A. Moscova și Vorwârts 
Berlin.

va avea 
sâptămtai 
de lupte 

Germania.

LUPTĂTORII 
IN R. F. GERMANIA 

Șl BULGARIA
• La Ase r. a fer. burg, 

loc la sfirșitul acestei 
turneul International 
creco-romane al R. F.
La această competiție participă 
șl I sportivi români: Șt. Marian 
(cat. 53 kg), N. Zamfir (57 kg), 
C. Uțâ (61 kg), șt. Negrișan (SS 
kg), Șt. Rusa (74 kg), L Dralca 
(ti kg), L Matei (M kg) șl V. 
Andrei (1M kg). El sfiit Însoțiți 
da antrenorul emerit Ion Cor- 
neann șl de arbitrul Internațio
nal Ion Cernea.
• De mline șl ptaă duminică. 

Ia Burgas se va desfășura tra
diționalul turneu Internațional de 
lupte libere al Ptiljiriel, .Dan

Kolov". Din țara noastră vor 
concura : N. Hincu (48 kg), A. 
Neagu și P. Glieorgha (57 kg), 
Tr. Marinescu (62 kg), L. Ger- 
gely (68 kg), Gh. Broșteanu, L 
Ivanov, D. Zux (90 kg) șl V. 
Pușcașu (100 kg). Antrenori : Ion 
Crisnic și Vasiie Iorga.
• Echipa de lupte greco-roma- 

ne a clubului Dinamo București 
șl-a încheiat turneul în Turcia 
cu două victorii : 8—2 cu I.T.T. 
Istanbul șl 6—4 cu Gureș Club 
Istanbul.

PATINATORII LA C.M. 
DE JUNIORI 

Șl „CUPA ORAȘELOR*
• Tinerii patinatori de vi

teză Z. Zakarias și E, Mikloș, 
Însoțiți de antrenorul Mihai 
Timiș, vor participa la C.M. 
de juniori. întrecerile vor a- 
vea loc pe pista olimpică de 
la Sarajevo, în zilele de 5 și 8 
martie, la probele poliatlonului 
mic.
• Patinatorii de viteză Ga

briela Voina, Ileana Cleteș- 
teanu, Mihaela Dascălu, Dezi- 
deriu Jenei, Ion Opincariu șl 
Marian Țigău se vor alinia la 
startul „Cupei orașelor", găz
duită de pista artificială din 
Berlin (R.D. Germană), sîmbă- 
tă și duminică

FLORETISTELE DE LA C.S.
SATU MARE IN „CUPA 

EUROPEI*
Ca in fiecare an. tradiționala 

confruntare a echipelor femir\->e 
de floretă camp.orne națijjtaj 
din țările bătrinulul co.ntinennpe 
desfășoară la Torino, la incepuful 
lunii martie. Astfel, vineri 4 
martie, tn sala clubului de 
scrimă torinez. se vor derula 
asalturile .Cupei Europei". La 
ediția 1983, reprezentanta scrimei 
românești va fi actuala dețină
toare a titlului de campioană a 
țării. C.S. Satu Mare.

în vederea acestei competiții 
— care va fi urmată, stmbălă șl 
duminică, de un mare concura 
internațional individual — au fă
cut deplasarea fioretlstele Elisa- 
beta Guzganu, Csila Ruparcsics, 
Rozalia Oros, Gabriela Betuker, 
Momea Veber, însoțite de antre
norul ștefan Haukler.

LUPTĂTORII ROMAN IS EȘALONUL TRUNTAȘ
(Urmare din pag. 1)

adversarul In brațe ti ridicările 
din .parter". De aceea, in aproa
pe toate meciurile flecare luptă
tor a realizat cite ’* 
tehnice; chiar șl 
nale.

— Cum apredațl 
luptătorilor noștri 7

— împreuna cu cei sovietici șl 
bulgari, luptătorii români «-au 
detașat. Nu-1 desigur o noutate. 
Mal mult aș putea spune că, ta 
privința capacității fizice, l-am 
depășit pe toți adversarii. Pentru 
asta ne-am șl pregătit pini a- 
cum. în continuare trebuie să 
punem accent pe tehnica specifi
că, la care n-am prea avut mo
tive de satisfacție. La categoriile 
41 șl 51 kg n-am prezentat nici 
ua luptător, lăstadu-1 .acasă* 
pentru turneul pe categorii. 
Foarte bine au luptat Ruso, Ne- 
grișan șl Herțea ; mulțumitor 
pentru etapa actuală de pregă
tire, Andrei, Zamfir șl Vț* ; de
parte de așteptări Dralca, Matei 
șl Dinu,

— Mal concret, daca vrețL
— Negrișan a ciștigat toate cele 

6 meciuri pe care le-a susținut 
— S înainte de limită șl unul la 
puncte. Printre Învinși : Andreev 
(U.R.S.S.), Velkov șl Tetkov (Bul
garia).

— De ce n-ațl Început cu Ruso, 
ca mai Înainte 7

— Fiindcă el s-a clasat al doi
lea, pe foile oficiale. Realitatea 
Insă a fost alta. Din S meciuri, a 
cîștigat 4 înainte de limită, unul 
la superioritate de puncte. Iar pe 
al șaselea l-a pierdut la puncte. 
Acesta din urmă a fost finala 
cu sovieticul MamiașviU. In pri
ma repriză, luptătorul sovletle a 
luat un avantaj de 1 puncte. In 
cea de a doua. Imediat după

15—17 puncte 
la multe fi-

comportarea

gong. Rusu a finalizat un spec
taculos salt cotat normal cu 4 
pur.cte, dar a primit doar L Un 
alt atac al sân la marginea sal
telei a rămas aepunctat. In tot 
acest timp, luptătorul sovietic 
s-a apărat. Clnd mai erau doar 
3 secunde, spre stupoarea tutu
ror. Rusu a fost așezat tn .par
ter* pentru pasivitate. Mamlaș- 
vill a profitat de ocazie, fructl- 
fictad-o șl astfel Rusu a pierdut 
la limită, șl totodată locul L 
Zamfir a Ieșit Învingător ia 4 
meciuri din 5. (Fostul mare cam- 
pljn Fatkulin — UJtS.S. nu s-s 
clasat nld tn primii I !), Herțea 
(Încă junior) a susținut 4 partide 
șl a cîștigat 3.

— Ne surprinde Declasarea Iul 
Draica 1

— Cu o săptămlnă Înainte, ar 
vusese o comportare bună la 
turneul din Suedia. Că a pierdut 
la campionul mondial Abhazava 
(U.R.S.S.), un mat vechi rival a! 
său. n-aș fi fost afectat. Dar a 
fost învins la puncte șl da bul
garul Konstantinov, un luptător 
mult sub valoarea lui Dralca. 
M-a surprins șl Statei, locul I 
In Suedia. El a plătit insă tribut 
subaprecierii adv ersarilor.

— Ce mal aveți programat ta 
perspectiva .europenelor* 7

— Plecăm azi (nr. iert) 
Ase ha fen burg, la _ 2
R. F. Germania, șl săptămlnă vi
itoare concurăm la Budapesta, 
apoi la .europene*. Pfi-.A «tund 
tnsâ va trebui să punem totul la 
punct.

UNIVERSITATEA IȘI
(Urmare din pag. O

la
turneul dia

tentă a partidei retur. Pentru 
marele 
pentru 
acestei 
voința 
citări
Poate că exemplul dăruirii lui 
Țicleanu, intrat In teren, con
stituie nota comună a acestei 
echipe care încă o dată și-a 
etalat valoarea internațională.

Gazdele Încep ta torță șl au 
prima mare ocazie In mia. t, 
clnd Lung, nesigur, 
șutul Iul Bongartz, dar NUasoa 
trage de la I m. pe lingă poar
tă, din poziție de goL Peste două 
minute, alte emctll pentru Lung, 
la șutul Iul Ellen (eld, pentru ea 
In mln. I bara să se opună lz>- 
cercâril lui T. Allots de a dea- 
chlde scorul. Peste dteva secun
da, portarul cralovean respinge 
excelent, cum o va face șl la 
mln. 18 (șut T. AH ofs) 
(șut Geye. din apropiere) șl 
mia. M (pătrundere Năsoe).

După un prim sfert de oră, in 
care au rezistat In apărare, cra- 
lovenll încearcă să respire puțin. 
Inițiind “ ‘ ---------
Crișaa 
ta) ti. ta, șut 
poziție 
rea din 
mal că ____
la apărare șl gazdele vor profi-

lor angajament fizic, 
maniera de abordare a 
dificila partide, pentru 

cu care au luptat, fell- 
jucătorilor crai o vent

nu reține

mta. 11 
ta

dteva șarja ofensive, 
(mln. 17), Dumitru (mln. 
mal alee, Dohoaa (mta. 
mult peste poartă, din 
bună) anunți parcă teșl- 
jocul strict defensiv. Nu- 
tatervtaa superficialitatea

MENȚINE ȘANSELE
ta. In min. 24, Lung respinge un 
balon, dar intră ln Ștefănescu și 
BREHME înscrie cu un șut din 
afara careului mare : 1—1. Go
lul ambiționează echipa cralo- 
veană. Insă Cămătaru ratează e- 
galarea, ln mln. 26, după ce 
.telchel respinsese cu greu șutul 
lui Geolgău. Și dominarea gaz
delor se accentuează iarăși, T. 
Allots neputînd ti oprit decit 
prin fault la 18 m de Irimescu. 
ta mta. 31, clnd Jucătorul nostru 
primește cartonașul galben. Că
mătaru mal are o ocazie, ta 
mta. 36, Lung mal reușește o in
tervenție salutară ia acțiunea lui 
T. Allots (mta. 37), respinge eu 
piciorul șl șutul Iul Nilsson, dia 
mln. 40, insă IRIMESCU, nea
tent, deviază balonul, ta poartă 
de la 7 m.: 2—0 I _

După pauză, alt Joc. Nu trei 
șase minute și Donose primeș
te un cartonaș galben (mln. 50), 
Iar Lung un gol parabll (in mln. 
31), la șutul lui BREHME, pe 
unghiul lung : 3—0. Peste două 
minute, o pasă inteligentă a lui 
Beldeanu 11 găsește demarcat pe 
GEOLGAU șl acesta înscrie 
dtotr-o bucată : 3—1. Studenții
prind curaj șl ta mln. 57 Bel
deanu ratează de la 8 m, după 
o excelentă fază realizată de 
Crișan șl Cămătaru, ultimul au
torul unei uriașe ratări tn mln. 
67. Jocul ofensiv al echipei noas
tre este materializat In mln. 71 
etad Țicleanu II deschide exce
lent pe CRIȘAN care Înscrie 
cu un șut plasat : 3—2.

START IN TURNEUL INTERNATIONAL DE ȘAH
Ieri s-a dat startul în turneul 

internațional de șah al Româ
niei. In prima rundă, remize 
au fost partidele Ionescu — 
Bischoff. Lukacs — Kallay, 
Szymczak — Grtinberg. După 
un joc animat, Ghindă (cu 
negrele) l-a învins pe Foișor,

iar Meduna pe Ștefanov. Ne- 
gulescu a pierdut la Makro- 
poulos. S-a amînat partida 
Stoica — Ciocâltea. Astăzi, Ln 
aula I.M.F. (intrarea prin str. 
Traian Vuia) se dispută cea 
de a doua rundă.

MECIUL MARGARETA MUREȘAN - LIDIA SEMENOVA 
SE VA DISPUTA LA BAD KISSINGEN

In ctrsul zilei de ieri, secre
tar' '.tul F.I.D.E. a anunțat eă 
meciul dintre marele maestre 
Margareta Mureșan (România) șl 
Lidia Semenova (U.R.S.S.), din 
cadrul sferturilor de finală ale 
turneului candidatelor la titlul 
mondial feminin de șah, urmea
ză să tnceapâ la 26 martie, tn 
localitatea Bad Kissingen din 
R.F. Germania. Se vor iuoa 10 
partide, cu o departajare de alte 
4 tntîlnirl. In caz de egalitate.

O altă șahlstă româncă va

lua parte, tacepînd de mline. la 
• importantă competiție inter
națională. Marea maestră Ma
rina Pogorevici se numără prin
tre participantele la tradiționa
lul turneu pentru „Cupa 8 Mar
tie", la Belgrad. Printre adver
sare, se remarcă actuala campi
oană mondială Maia Ciburdanldze 
(U.R.S.S.), marele maestre Su- 
zana Veroczi (Ungaria). Hanna 
Erenska (Polonia). Milunka La- 
zarevici sl Suzana Makslmovlcl 
(Iugoslavia).

GZu
IERI, IN PRIMA MANȘA A SFERTURILOR DE FINALA 

ALE CUPELOR EUROPENE
Ieri an avut loe medorile primei manșe a sferturilor de fi

nală ale capelor europene. Laxă rezultatele ■
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Widzew Lodx - F.C. Liverpool 2-0 (0-0)
Aston Villa - Juventus 1-2 (1-0)
Dinamo Kiev - Hamburger S.V. 0-3 (0-1)

Bexaltatul meciului Sporting Llaaboaa — Real Sodedad San 
Sebastian (disputat aseară tlrxiu) na ne-a sosit plnă la tnchlde-
rea ediției.

CUPA CUPELOR
Paris St Germain - Waterschel 2-0 (1-0)
F.C. Austria Viena - F.G Barcelona 0-0
Intemazionals - Real Madrid 1-1 (1-0)
Bayem Munchen - F.G Aberdeen 0-0

CUPA U.E.F.A
Bohemians Ptaga - Dundee United 1-0 (1-0)
F.C. Kaiserslautern - Univ Craiova 3-2 (2-0)
A.S. Roma - Benfica Lisabona 1-2 (0-1)
C.F. Valencia - S.C. Anderlecht 1-2 (1-1)

Meciurile retur vor avea loc la 1( martie. Alte amănunte ta
zlarul de miine.

CAMPIONATE, CUPE..;
BELGIA. în sferturile Cupei 

(meciuri tur) : Lokeren — Mo
lenbeek 0—0, Beveren — Wizp- 
terslag 4—0, F.C. Bruges — 
Gantoise 2—1, Waregem — 
Lierse 1—0.

K.F. GERMANIA. In med 
restanță din campionat: Wer
der Bremen — Borussia Mon- 
chengladbach 2—1. în primele 
două sferturi ale cupei : F. O. 
K81n — Schalke 04 5—0. VfB 
Stuttgart — Hertha 2—0. Ce
lelalte două meciuri (Fortuna 
K31n — Borussia MSnchenglad- 
bach, Borussia. Dortmund — 
VfL Bochum) au loc la 8 mar
tie.

ANGLIA. Meci restanță tn 
campionat: Swansea — Brigh
ton 1—2

OLANDA. La Enschede. ta 
meci restanță din campionat: 
F.C. Twente — F.C. Utrecht 
0—0.
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