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Azi, la Timișoara, în „Cupa Davis“

PRIMUL ACT ÎN MECIUL ROMÂNIA - CHILE
1 TIMIȘOARA, 3 (prin tele
fon). Febra care precede o în
tâlnire pentru „Cuipa Davis" 
scade, de obicei, după efec
tuarea tragerii la sorți

TLIE NASTASE

doi căpitani nejucători, 
Bardan și Luis Ayala, 
troducă în urne bilețelele 
numele jucătorilor, pe care cele 
două echipe li vor prezenta in 
meciurile de simplu, de vineri 
șl duminică. Aceștia — proba
bil pentru a fi scutiți de emo
ții suplimentare — nu se aflau 
In sală, dar ei au fost infor
mați telefonic, la eîteva minu
te după stabilirea ordinei jo-

AȘTEPTAM U^ „ORAL"11 CU ELOGII

preziua meciului. Un 
nea moment s-a consumat 
joi la prinz, la Timișoara, în 
salonul de recepții al hotelului 
Continental, unde reprezentanții 
echipelor de tenis ale Româ
niei și Chile s-au reunit pentru 
stabilirea detaliilor tehnice ale 
întrecerii dintre tenismanii ce
lor două selecționate. în pre
zența tovarășului Ioan Pavel, 
președintele Comitetului de or
ganizare, care a adresat un 
cald salut de bun venit oas
peților chilieni, s-a procedat 
la tragerea la sorți. Arbitrul 
principial, Jacques Dorfmann, 
delegat de Federația interna
țională de tenis, a cerut celor

aseme-
Ș1

PROGRAMUL
VINERI, ora 15 : Florin 

Segăroeanu — Hans Gilde
meister ; nie Nâstase — 
Ricardo Acuna.

SIMBATA, ora 15,50 : pre
zentarea echipelor, ora ÎS 
— partida de dublu (echi
pele probabile Hie Năstase, 
Florin Segărceanu — Hans 
GUdemeister, Belus Pra- 
joux).

DUMINICA, ora 15 : Flo
rin Segăroeanu — Ricardo 
Acuna ; Hie Năstase — 
Hans Gildemeister.

Arbitrii Intilnirii : Jac
ques Dorfmann. Patrick 
Flodrops șl Jean-Philippe 
Meriet (Franța).

Alexe 
să in- 

cu

HANS GILDEMEISTER

„Allofs scos de 
de... Universitatea 
teren..." iată unul 
rile apărute joi dimineața. în 
presa vest-germană (mai precis 
î.i ziarul „Bild") Ia cronica jo
cului de pe stadionul Betzen- 
berg din Kaiserslautern. „Echi
pa din Craiova contraatacă i- 
rezistibil și revine de la 0—3 
ia 2—3“ afirmă cronicarul lui 
„Rheinpfalz". Iar comentatorul 
secvențelor televizate din 
partida de la Kaiserslautern 
încheia astfel suita imaginilor 
din partidă : „Nu. nu este o 
defecțiune de sunet. Dar tăce
rea s-a așternut peste stadio
nul Bctzenberg in aeeste mo
mente c>nd formația română 
reușește să rămină minute in 
șir in posesia mingii, dominind 
pe Bongartz și dezorientații săi 
coechipieri™"

Spectatorii întăreau, pe viu, 
la plecarea echipei noastre de 
pe stadion, ceea ce aveau să 
sublinieze a doua zi, presa, ra
dioul, televiziunea vest-germa
nă. și anume că Universitatea 
a demonstrat forța sa de joc 
și valoarea sa, experiența ei 
internațională intr-un examen 
de 
sa 
de 
de

public 
Craiova 
dintre titlu-

Și 
din

noastre,

trageriinurilor de rezultatul 
la sorți.

La prima vedere, 
par a fi ușor avantajați, 
faptul că jucătorul lor nr. 1, 
Hans Gildemeister, susține par. 
tida inaugurală împotriva celui 
de al doilea nostru 
Florin Segărceanu. 
ceea ce ne privește, 
atât în prima zi. cît

chilienii 
prin

echipier. 
Dar, 
faptul 
și in

in 
t ■
a
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(Conttnuare tn os o s ♦-«)

C- M. de hochei TRICOLORII,
umori, grupa C ROMANIA

mare dificultate. Nu trebuie 
facem un prea mare efort 
memorie spre a ne aminti 
situații in care formațiile

conduse la 1—2 goluri 
diferență, nu mai reușeau o 
ripostă de natuiă să modifice 
cifrele de pe tabela de mar
caj. Ea, in atitea alte situații, 
căderea se amplifica și scorul 
lua proporții. Acum asistăm 
cu satisfacție la o creștere 
considerabilă a forței de joc, 
a echilibrului psihic al forma
țiilor noastre 
cente situații, cu naționala și 
Universitatea ~ ' 
mai exemplare cazuri (dar și 
cu alte echipe de club), dove
desc resursele de a rezista sau 
remonta ale fotbaliștilor ro- 
mâpi. Dramatica luptă de 
miercuri seara din „infernul 
diavolilor roșii", cum este de
numit stadionul din Kaiser
slautern, confirmă admirabil 
suita performanțelor craiovene 
in arena internațională. Două 
elemente, determinante credem 
noi, au modificat cifrele 
tabelei de marcaj într-a mă
sură decisivă pentru lupta de 
calificare in semifinale : foița 
sufletească a unsprezeeciui 
craiovean dar și rapida refa
cere. din mers, a mecanismului 
de joc al aib-albaștrilor, rede-

și cele mai re-

Craiova în cele

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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MEROE HANDBALUL NOSTRU
PE DRUMl! SPRE PODIUMUL

OLIMPIC DE LA LOS ANOEEES?
AstâzL opiniik antrenorului emerit OPREA
Reprezentativa masculină de 

handbal este — la jocuri spor
tive — singura echipă româ
nească care, plnă acum, și-a

DEBUT SPECTACULOS
AUSTRALIA 10-2

a^igmat calificarea la

HA5E

Ieri după-amiază. la pati
noarul „23 August" din Capi
tală, s-au consumat primele 
partide ale ediției inaugurale a 
Campionatului mondial de ho- 
chei-juniori, grupa C. Festivl-

tatea a avut loc pe gheața 
lucie, după primul meci, cel în 
care echipa României a obținut 
o victorie clară, de bun augur, 
tn compania Australiei. Ea a 
început cu apariția a două e-

din cei 
de hochei

mai 
din

chipe formate 
mid jucători 
București, după care au urmat 
dte trei hocheiști reprezentind 
cele patru echipe. A Jpst ri
dicat drapelul țării noastre. A 
luat apoi cuvântul tovarășul ge
neral ÎL Nicolae Stan, vice
președinte al Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică și

asigurat calificarea la Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles. 
Ținînd seama de antecedente 
(locul H la J.O. de la Mont
real, locul III la Olimpiadele 
de la MOnchen și Moscova), de 
talentul jucătorilor și de price
perea tehnicienilor, de forța 
selecționatei noastre, se doreș
te — firesc — cucerirea primu
lui titlu olimpic al handbalului 
românesc. Pentru a constata 
dacă .tricolorii" se află pe acest 
drum, am inițiat o dezbatere, 
invitind cițiva specialiști de 
renume sâ răspundă la între
bările puse de redacție :

1 Cum apreciați rezultatele 
anului 1982 ?

2. 
dv.

1
an.

PROGRAMUL DE AZI :

ora 15,30 : Australia 
Ungaria

ora 18,30 : Rom inia 
Bulgaria

Zaharia îl • protejează de atacul australianului Lynch pe coe
chipierul său Lucaci (nr. II), care se lansează Intr-un nou atac 
spre poartă Foto : D. NEAGU

Sport, președintele Comi.etului 
de organizare, care a urat oas
peților bun venit și le-a dorit 
succes in competiție. In numele 
Federației 
Hochei, a 
Miroslav 
slovacia, vicepreședinte al

Colin ANÎONESCU 
Radu IIMOFTE

Internaționale de 
adresat un salut 

Subrt, din Ceho- 
a-

(Continuare in pag a s-a)

Care sini — după opinia 
— cauzele neimpliniriîor ? 
Ce-ar trebui făcut in acest 
indeosebi pe planul pre-

gătlriior și al testărilor, pen
tru a se asigura premisele ob
ținerii medaliilor olimpice 
la Los Angeles ?

După ce maestrul emerit al 
sportului Cornel Oțetea a des
chis dezbaterile, astăzi publi
căm opiniile antrenorului eme
rit OPREA VLASE.

1. Cu regret, sîntem obligați 
să recunoaștem că anul com- 
pstițional 1982 nu a adus rezul
tate care să-1 mulțumească pe 
iubitorii handbalului din țara 
noastră. Din păcate, insatisfac
ția este sentimentul care pla
nează asupra mai multor se-

HristacTie NAUM

(Continuare in pap. 2-3)
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IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL

TINERII SCRIMERI 
§1 C.M. OE

Intrucît tradiționala »mpe- 
tlție de scrimă „Cupa Priete
nia”. dedicată speranțelor a- 
ceste discipline olimpice din 
țări socialiste, a coincis în a- 
cest sezon cu ultima verifica
ră a reprezentanților scrimei 
românești vizați pentru apro
piatele campionate mondiale 
de tineret (Budapesta. 31 mar
tie — 4 aprilie), ne-am adre
sat secretarului federației de 
specialitate. Ana Pascu, care a 
condus delegația noastră la

ROMANI, INTRE „CONCURSUL PRIETENIA"
TINERET 1983
Oschatz (R.D.G.). pentru a a- 
tla opinia forului de resort.

— După cum se știe, la „Cu
pa Prietenia" participă de o- 
bicei tineri scrimeri din Bulga
ria. Cehoslovacia. Cuba. R. D. 
Germană, Polonia. România 
Ungaria si Uniunea Sovietică 
Marea majoritate a protagoniș
tilor provin din scoli de scri
mă reputate si se află la li
mita superioară de vîrstă (20 
de ani), multi dintre ei chiar 
cu anterioare participări la

„mondialele" de tineret. Care 
au fost datele scrimerilor ro
mâni ?

— Reprezentanții noștri au 
avut o medie de virstă sensi
bil scăzută, întrucît floretisteie 
Georgeta Beca, Monica Veber, 
floretiștii Vasile Costa si Atila 
Fille (17 ani) sau sabrerul Vil- 
mos Szabo (18 ani), ca să dau 
eîteva exemple, au fost mult 
sub baremul de participare. Și 
nici unul dintre scrimeri! noș
tri prezent! la Oschatz nu a

______________ Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2—3)

CRAIOVA, 3 (piui ic.cioa). 
Sala sporturilor din Ban.e. ar
hiplină, a oferit o ambianță 
caldă, entuziastă, galei finale a 
celei de a 6-a ediții a „Cupei 
României" la handbal feminin. 
Conectate la această inaltă ten
siune, cele două echipe din 
„finala mare", Știința Bacău și 
Progresul București, au reali
zat un spectacol sportiv de 
bună calitate, dramatic în fi
nal, primind aplauzele 
cului pentru eforturi 
ruire.

ȘTIINȚA BACAU 
pentru a treia oară 
României" (a doua oară 
cutiv), invingind in 
pe Progresul București — după 
prelungiri — cu 24—22 (23—20, 
13—14) și atit sportivele cît și 
antrenorul Eugen Bartha me
rită felicitări pentru această 
remarcabilă reușită.

Meciul a fost echilibrat pină 
in prelungiri, șansa trecind 
cind de o parte, cind de cea
laltă. Progresul București, al 
cărei salt calitativ din ultimul 
an este cunoscut și apreciat, 
el fiind rodul unei pregătiri 
superioare, asigurate de antre-

Fr. Spier și V. Mărgules- 
dat o ripostă puternică 

Și 
„Cupei Româ-

publi- 
și dă-

c ș igă 
„Cupa 
conse- 
finală

aorii 
cu, a 
actualei campioane a tării 
deținătoare a
niei". Grație unei apărări foar
te mobile și dirze, precum și 
prestației de excepție a porta
rului Lidia Stan, bucureștence- 
le au ținut piept redutabilului 
partener. Au fost chiar mo
mente in care handbalistele de 
la Progresul au creat suporte
rilor 
tiga 
min.

lor impresia că vor cîș- 
partida. Ele conduceau în 

46 cu 19—16 și mat 
veau încă două goluri 
(20—18) cu 6 minute 
de final. N-a fost așa pentru 
că Știința Bacău a știut — 
chiar in aceste momente de 
mare încordare — să acționeze 
lucid, să se apere cu dirzenie 
(portarul Ioana Vasilca a fost 
în final un neprețuit sprijin 
pentru echipa sa) și să con
struiască cu răbdare acțiunile 
ofensive. Elevele lui Eugen 
Bartha au egalat — 20—20 — 
și au intrat în cele două repri-

a-
avans 

înainie

Vladimir MORARU

(Continuare în pag 2-3)



Echipele de rugby intre tur și retur

IEȘENII AȘTEAPTĂ REEUAREA CAMPIONATULUI, DAR

© Politehnica 13
despre 
nu fac

6 1 6 120 156 26

Camuionatclc republicane la orientarea pe sebiuri ln derbyui Diviziei

sport, 
nici o 
fotba-

MÂRAMUREȘEMI - ÎMVIMGĂTORI DETAȘAJI,
CA Șl IN ANII PRECEDENT!

VICTORIE CLARA
82-69

Cînd este vorba 
ieșenii aproape că 
deosebire între spectacolul 
listic. cel oferit de handbalul fe
minin șl rubyul studențesc. El 
merg cu aceeași pasiune la me
ciurile Politehnicii, jocul cu ba
lonul oval fasclnîndu-1 prin fru
musețea fazelor. Am tntîlnit chiar 
— Intr-un cadru oficial — cițiva 
părinți care spuneau că lsi duc 
sistematic băieții să vadă me
ciurile de rugby, unul dintre ei 
motlvînd că „este și aceasta o 
modalitate de a-i învăța ce este 
curajul sl spiritul de dăruire". 
Am început cu aceste cîteva de
talii pentru că într-o zi frigu
roasă. de-țl îngheța respirația, 
am văzut multi spectatori la sta
dionul din dealul Copoului. ur
mărind pregătirile divizionarei 
„A". Politehnica, in vederea re
turului campionatului. Ieșenii se 
întorseseră de la Vatra Dornei, 
unde susținuseră partide de ve
rificare cu colegii lor pășcăneni, 
oare activează în divizia secun
dă, și se pregăteau să vină la 
București pentru a-ș> verifica 

. potențialul tn comnanla altor e- 
cShipe mal puternice. Erau aoolo 
Vasile lanul, președintele clubu
lui, Eugen Popa, președintele bi
roului de secție și. se înțelege, 
antrenorul Pavel Vizitiu. Acesta 
din urmă ne—a spus : „Acum ne 
aflăm pe locul sase. Puteam ter
mina chiar mai bine turul... Bă
ieții si-au văzut de treabă, s-au 
pregătit cu seriozitate. Așa au 
procedat șl la Vatra Dornei. a- 
cumullnd forță tn atmosfera as
pră. de iarnă grea. Iar acum 
șlefuim jocul și fiecare comparti
ment. Nu dau nici un pronostic, 
dar am Încredere in echipă, 
ajută mult și atmosfera din 
rul nostru".

Despre această atmosferă 
vrut să aflăm mal multe 

nld nu

Ne
Ju-

am 
amă

nunte. De aceea — nld nu se 
putea altfel — l-am căutat și am

INTRE
Miine se reia campionatul de 

rugby, partidele etapei a XlV-e 
(prima din retur) fiind progra
mate în cinci orașe. Iată riteva 
vești din taberele unor echipe, la 
puține ore Înainte de start • 
STEAUA, lidera Clasamentului, 
care va juca pe teren propriu cu 
,.lanterna". Gloria P.T.T. Arad, 
are cîteva probleme de formație. 
M urări u a fost accidentat dumi
nica trecută la Casablanca (două 
coaste fisurate) șl va fi indispo
nibil circa două săptămlni. iar 
Al. Rădulescu are o mal veche 
entorsă a genunchiului, ceea ce 
va determina desigur, schimbări 
in linia a treia. Astfel Cost!că 
Florea va juca alături de Lau- 
rențlu Constantin (Ar. 8) șl ex- 
dujeanul O. Sugar ; In rest, ti
tulari oonsacrați • Munteanu, M. 
Ionescu, Alexandru, Fuicu, Cor- 
nellu, Codoi etc. • Două indis
ponibilități anunță șl DINAMO : 
pilierul V. Turlea șl talonerul 
Gh. Ion ; fi vor înlocui Slmlon, 
respectiv Caralman sau Rovența, 
ultimul revenit după o mal lungă 
indisponibilitate Mult li va lipsi 
lui Dlnamo Enciu Stoica (în 
continuare, indisponibil) In linia

cu trei dintre marii 
al rugbyul-ul ie

disoutat 
animatori — ----------
șean : dr. mg. Sandu Viile Go
run, dr. ine. Gheorghe Drobotâ șl 

dr. irig. Mircea Huțănu. Practici, 
oameni obișnuițl cu faptele. 
Gheorghe Drobotă șl Sandu Viile 
Gorun au tlnut să ne arate mal 
tatii ce s-a tăcut In ultima vre
me pentru rugbyul de la Poli
tehnica. In apropierea Stațiunii 
de cercetări viticole din Copou 
șl amplasat în zona bazelor spor
tive ale Institutului agronomic, 

noul stadion de rugby urmează să 
găzduiască In toamnă — dacă to
tul se va desfășura normal — 
primele partide de rugby. «Tot 
ceea ce a depins de noi — ne 
spunea fostul internațional Gheor
ghe Drobotă — adică nivelarea și 
aducerea la cote finale a supra
feței de joc, pentru care s-au e- 
fectuat peste 5 000 de ore de 
muncă patriotică, s-a realizat". 
Iar Sandu Viile Gorun, jucător 
In vremea de pionerat a rugbyu- 
lui ieșean completa : .-Ivem a- 

cum nevoie de sprijin Șl ni s-a 
promis că 11 vom primi) pentru 
gazonarea terenului de joc. îm
prejmuirea cu gard de plasă, a- 
menajarea de vestiare și confec
ționarea unor tribune*.  Șl tac*  
un amănunt : rugbyul ieșean are 
asigurat ..schimbul de mflne". SI 
pir.ă acum au fost promovați In 
prima formație a Politehnici: ju
cători tineri. In special din ria
dul celor 4 echipe de juniori, (de 
reținut că pepiniera ieșeană co
prinde sl i grupe de copil). 
„Vom continua pe această Bale*  
— preciza Eugen Popa.

Cu e asemenea bază de auaâ 
Politehnica nu numai că va oon- 
tinua. probabfi. să răspândească 
jucători — cum a Scoc d pfnă 
acum — in îr.tmgs țară, dar !șl 
va asigura sl reîmprospătarea 
forțelor proprii.

în zona frumoasei cabane Bră- 
det, de lingă Miercurea Clue, pe 
o vreme excelentă de concurs — 
zăpadă abundentă, temperatură 
moderată — s-au desfășurat, timp 
de trei zile. Campionatele națio
nale de orientare turistică pe 
schiuri (individual și ștafetă) șl 
Concursul republican al copiilor, 
toate contind ca finale ale uDa- 
eladei".

In absența celor mai buni o- 
rientarlștl seniori din țară — sus
pendați pe termene exagerat de 
mari șl fără o proporțicxnallzare 
a sancțiunilor — campionatele la 
categoriile feminin șl masculin 
seniori nu s-au ridicat la nivelul 
cu care am fost obișnuițl in anii 
precedes ți in ciuda btmei orga
nizări. realizată de prof. C, Ale- 
xandrescu veteranul

La concursurile republicane ale 
copiilor, la proba individuală, cele 
două titluri au fost dștigate de 
„Cutezătorii Bistrița" (antrenor 
Samson Biudea) șl de București 
(prin Șerban Chlurlea, fiul cu
noscutei campioane Paula Chlur
lea). La ștafetă nu s-eu acordat 
titluri (depășlndu-se timpul de 
ooncurs). dar cei mai buni au 
fost bihorenli șl, din nou, mara
mureșenii. Cîștigătoril primei e- 
tape la individuale au fost decla
rați victorioși In ..Cupa Tricota
jul" (directorul întreprinderii. 
Denes Demeter, a deoemat nu
meroase premii), iar câștigătorii 
etapei a doua — victorioși în 
„Cupa Polul frigului".

REZULTATE TEHNICE. CAM
PIONATELE R.S.R. Individual : 
FEMININ — 18 ani : 1. ILDIKO

71 de 
lan efor

„Start !" a strigat cronometrorul și concurentul pornește 
căutarea primului post de control

BS’*FJ' I•Oi
i & T
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Ion GAVRILESCU

BUTURI
a treia, eare va ..opera" In for

mula : Marin — Borș — Zaflescu. 
In oeieialte linii va apare forma
ția standard • O bună pregătire 
a făcut și R.C. GRItTȚA RO
ȘIE (10 zile sâptămlr.a trecută la
Predeal), lipsind d:n această ta
bără montană doar cel doi stu
dent! (fruntași) al echipei : O. 
Moraru și A. Pongracx. O singură 
ladisjxmibhitate în lotul grivi- 
țean, Bidirel (sciatică). Vor re
intra. în schimb, foștii interna- 
țlcnali AL Marin și FL MAeă- 
neață. Și Încă o veste îmbucură
toare : C. Dinu, recordmanul se
lecțiilor In națională (S7) — con
tinuă ! • UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA s-a pregătit In această 
lamă cu o grijă deosebită. An
trenor nou (ex-tntemaționalul 
Till Ionescu), ambiții noi, și In 
primul rind părăsirea poziției 
penultime (deloc onorante) din 
clasament. Toți jucătorii. ta 
frunte cu Peter, Cotnlnlcl. Suria. 
Pîslaru. Jurj. Marin, inclusiv un 
piiler, Preda (peste 100 kg), „re
cuperat", stat apți de joc ; tm 
singur absent : AL Icniți (rup
tură de menise).

Sever NOIAN

TINERII SCRIMERI INTRE
(Urmare din pag. 1)

participat la vreun campionat 
mondial de tineret ; în schimb 
fleretistele Elisabeta Guzganu, 
Csila Ruparcsics și Monica Ve
ber au debutat anul trecut la 
„mondialele"

— ...s-a și 
fapt, floreta 
singura armă 
podium la ambele probe 
chipa pe locul 2, iar Csila Ru
parcsics pe locul 3, în timp 
ce în finala individuală s-au 
mai calificat alte două ro
mânce. 
Monica Veber. 
contează, dar. 
văzut si acolo, 
ficientă pentru

— Bineînțeles 
sinceră, 
mult de la floretiste, avînd în 
vedere că pe cele trei amin
tite Ie considerăm candidate 
pentru J.O. de Ia Los Ange
les. Dar iată că în proba pe 
echipe, deși Guzganu a obți
nut trei victorii în 
Uniunea Sovietică, 
n-au avut aceeași 
Ia individuale. Ba 
Veber a si primit 
(sau, mai exact, 
du-se!) două tușe negative pen
tru scoaterea nepermisă a 
măștii. Tușe care au costat mult 
echipa ! In schimb, la indivi
duale, Guzganu, care s-a com
portat pe ansamblu cel mai 
bine, notind-o cu 9, a pierdut 
in primul asalt din finală la 
Ruparcsics (negăsind antidotul.

de seniori...
observat acest 
feminină fiind 

care a urcat pe 
— e-

Elisabeta Guzganu și 
Deci experiența 
după cum 
nu a fost 
victorie...
! Ca să 

ne așteptam la

s-a 
su-

nu 
mai

fioala cu 
celelalte 

decizie ca 
mai mult, 
copilărește 

neeceitrolîn-

„CONCURSUL PRIETENIA ' Șl C.M. OE TINERET
— Nicidecum, pentru că ma

joritatea tinerilor noștri seri- 
merl au dovedit la Oschatz că 
bagajul 
rală“ a 
reușesc 
tegral, 
de combativitate, de mare am
biție. Prin această prismă, eu 
excepția echipei 
floretă. toate 
(sabie — Ioc 5, 
floretă masculin 
nemulțumit.

— în concluzie, 
șanse pe podium 
lele" de tineret ?

— Fioretistelor

ca si acasă...), ratînd o clasare 
superioară, pe care o merita. 
Deci, nu numai experiența, ci 
și mobilizarea, orientarea...

— Ați acordat o notă (stateti 
doar profesoară !), vă rugăm 
atunci să-i calificați astfel și 
pe ceilalți, tinind cont și de 
proba individuală și de cea 
pe echipe.

— De acord. Deci : 
csics, Veber și Oros 7, 
— la floretă feminin ; 
(singurul medaliat — 
dintre băieți) 8, Sebok 
cușin, Colcișcă, Savanta 5 — 
la spadă ; Szabo 7, Sultan 
Florea. Anghel, Stanciu 5 — la 
sabie ; Buzan 7, Fille, Costa. 
Eder. Molea 5 — la floretă
masculin.

— Nu sînteți prea exigentă 7 
Notele mici stat preponde
rente...

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

lor de „cultură gene- 
scrimei este bun, ei nu 
insă să-1 exprime ln- 
dintr-o lipsă evidentă

g

$
5

Rupar- 
Beca 5

Saitoc 
loc 2. 
7, Pet-

feminine de 
celelalte arme 
, spadă — I.

— 7) ne-au

cui acordați 
la „mondia-

Guzganu șl 
Ruparcsics, spadasinului Saitoc. 
Dar tare as vrea ca după Bu
dapesta să-mi fac autocritica 
că n-am subliniat si pe alții...

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT

PENTRU TRIMESTRUL II
Pentru cel 

să-și petreacă 
de odihnă sau 
cura balneară 
martie, aprilie 
I.T.H.K. BUC.

Intenesați 
concediul 

să-și facă 
în lunile 
el mal, 

anunță că
s-au pus spre valorificare 
locurile pentru odihnă șl 
tratament pentru toate 
stațiunile din țară.

înscrieri și «Informații la 
toate agențiile 
ale I.T.H.R.B., 
Republicii nr.
Moșilor bloc 55 bis, str. 
Mendeleev nr. 14, Calea 
Grlvițe! nr. 133, str. Lute
rană nr. 4, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35. Bd. 1848 nr. 
4. str. Tonitza nr 13.

de turism 
din : Bd.
68, Calea 

bis,
14, 1

se

ze ( 
lung

ȘOA 
77—5 
Czm 
Catri
Bode 
respe 
13, 
Ami
Arbit 
gesc

Pr 
reasc
ta — 
cede 
țese 
ra (
Olim

R

CU
Ieri, în sala Floreasca. ta 

fața unui public destul de nu
meros, echipa feminină de bas
chet VOINȚA BUCUREȘTI a 
repurtat un frumos succes, ta- 
vingînd formația UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA, li
dera campionatului național, 
cu scorul de 82—69 (40—34). 
Prin această victorie, baschet
balistele 
gătite 
garu, 
ment 
— 72 
poate . 
titlu se află acum in plină des
fășurare. după ce clujencele 
conduseseră multă vreme deta
șat.

Referitor la partida de ieri, 
se poate spune că rezultatul ei 
a fost decis în mare măsură 
între minutele 16 și 20, cînd, 
de la 26—32. Voința a ajuns Ia 
40—34. datorită agilității jucă
toarelor sale in apărare, rapi
dității și iscusinței cu care au 
rezolvat fazele de atac. Este 
drept, în perioada respectivă 
formația din Cluj-Napoca nu 
a beneficiat (timD de 3 minu
te) de aportul Magdalenei Pali 
(retrasă temporar din teren f 
deoarece avea 4 greșeli perafl*̂.  
nale). In repriza secundă, st? 7 
dentele au încercat să refacă 
handicapul, dar în final bas
chetbalistele de la Voința și-au 
fructificat buna pregătire și 
competenta tehnico-tactică (de 
pildă, prin folosirea în exclu
sivitate a atacurilor .lungi", 
pină Ia limita celor 30 de se
cunde).

Au înscris : Borș 24. Struga- 
ru 14. Popescu 14. Grecu 12, 
Slăvei 10. Tomcscu 6, Heghe- 
dnș 2 pentru învingătoare, res
pectiv Pali 20. ~ 
10. Bolovan 7. 
5, Czegledi 5. 
trii G. Dutka 
au contribuit la buna desfășu
rare a jocului.

OLIMPIA 
SPORTUL 
BUCUREȘTI 
De la 22—13 
studente. 
33—24 (min. 15). 
cbetbalistele de la Olimpia. De 
«ici. o cursă de urmărire din 
partea echipei Politehnica, ti
midă. însă, mai cu seamă că 
absenta jucătoarei Maia Zidaru 
(indisponibilă o perioadă mai 
îndelungată) s-a resimțit asu
pra eficacității. Apreciem la 
Olimpia agresivitatea în apă
rare, buna organizare și vite
za acțiunilor ofensive. Au In-

de la Voința, pre- 
de antrenorul M, Stru- 
s-au apropiat în clasa- 
la numai un punct („U“ 
p. Voința 71 p), incit se 
spune că lupta pentru

Popa 10. Lungu 
Kirr 6. Schuster 
Sandor 6. Arbi- 
si A. Atanasescu

BUCUREȘTI — 
STUDENȚESC 

77—69 (45—40).
(min. 6) pentru 

scorul a devenit 
pentru bas-

STABI h ACTIÎITATIA (OIPEiniOMlA LA CICLISM

MERGE HANDBALUL
(Urmare din pag I)

zoane. locui 7 la campionatul 
mondial din 1973 și $ la cel din 
1962 fiind, de asemenea, cu 
mult sub posibilitățile handba
lului nostru. N-ar trebui să ui
tăm că școala handbalului 
nostru a făurit patru echipe 
campioane mondiale, in anii 
1961 — 1964 — 1970 și 1974 și 
n-ar trebui să ne împăcăm cu 
gîndul că ea a progresat prea 
puțin in ulUma vreme, fiind 
Întrecută de altele, aflate acum 
in plină ascensiune datorită 
intenselor acțiuni de moderni
zare.

2. Cauzele netmplinirilor stat 
multiple. Amintim pe cele mai 
importante : instruirea echipe
lor de club șl reprezentative de 
juniori, tineret șl seniori nu se 
desfășoară la nivelul actualelor 
cerințe ale sportului de mare 
performanță ; antrenorii și 
sportivii echipelor de club, 
precum și cei chemați la lotu
rile reprezentative nu manifes
tă preocupări ta privința mo
dernizării concepției de pregă
tire șl joc ; unii dintre tehni
cienii noștri au devenit comozi, 
prea puțin receptivi la noutăți
le apărute pe plan internațio
nal, culcîndu-se pe laurii tre
cutului, care, de fapt, stat al 
tuturor tehnicienilor, Jucătorl-

scris 
Ciub 
Crist 
res
Tocai 
tolitz 
teși
Si Z.

BR 
ziua 
ziona 
fost

I.E. 
74—6 
bucu 
capăt 
sânte 
jorit 
mai 
nița 
Nicol 
la în 
rina 
Stan 
Parti 
Took 
zaro

PRO 
54—€ 
tită 
de g 
Emil 
Ivăn
nă 1 
(Pro 
Meii 
Cent 
Arbi
(Buc 
Napo

RA 
VOI
(33—

gura pe circuitul din cartie
rul Drumul Taberii (in preaj
ma magazinului Favorit), pe 
bd. Miron Constantinescu. cu 
Începere de la ora 10,30. Vor 
participa cicliști de toate ca
tegoriile.

PE DRUMUL SPRE PODI
lor și activiștilor handbalului 
românesc, deci o operă colecti
vă și nu o realizare personală; 
campionatul intern se desfă
șoară la un nivel scăzut, atit 
din punct de vedere tehnic, cit 
și organizatoric, 
condiții 
pentru

ne asigur ind 
optime de pregătire 

_____ jucătorii din loturi ;
prea multele arbitraje slabe au 
Încurajat comoditatea și sus
tragerea jucătorilor de la pre
gătire.

3. Se impune, după opinia 
mea : restructurarea și moder
nizarea concepției de pregătire 
și de joc, ridicarea nivelului de 
muncă și calitate a pregătirii 
la Înaltele cote ale exigențelor 
impuse de obiectivele propuse; 
perfecționarea factorilor de 
pregătire — fizic, tehnic și tac
tic, prin asigurarea unei game 
variate de mijloace ; realizarea • 
unui echilibru armonios Intre 
pregătire și competiții (partici
pa: ea la competiții să fie pre
cedată de o temeinică pregăti
re) ; mărirea bagajului de pro
cedee tehnice prin adîncirea 
individualizării ; obligativitatea 
pregătirii fizice multilaterale ț 
obiectivitate și maximă exigen
ță în promovarea jucătorilor ț 
reunirea tuturor tehnicienilor cu 
capacitate profesională probată 
In elaborarea programelor de 
pregătire ; orientarea calenda
rului competițional spre reali



si 
PE 

USA.

ROMÂNIEI"

O MĂSURĂ
CIUDATA

Este cunoscut faptul 
că la orice bază care găz
duiește competiții spor
tive există o intrare de 
acces rezervată sportivi
lor. arbitrilor si celor
lalți oficiali. Bineînțeles, 
separată de intrările de 
acces pentru public. Mo
tivele sint lesne de În
țeles. Fără îndoială, per
soanele oficiale trebuie 
să dispună de legitima
ții care să le confere 
dreptul de a intra in in
cinta bazelor 
Iată însă că 
sporturilor din 
datorită unei 
puțin ciudate 
rile se petrec cu totul 
altfel. La mai toate par

sportive, 
la Sala 

Galati — 
optici cel 
— lucru-

oficialii au fost 
să 
ușă 
si

în sală 
mii de 
oficialii 

O SIN- 
Nu era 
ofidall-

tidele de volei si. recent, 
la „Turneul primăverii" 
la box. 
obligati 
singura 
deschisă 
blic. Este lesne de ima
ginat în ce condiții au 
putut pătrunde 

peste două 
ctatori 

respectivi.
GURA 
oare normal ca 
lor să li se permită ac
cesul prin usa din spa
tele sălii sau prin usa 
laterală ' — amenajate, 
desigur. în acest scop, 
dar bine ferecate în ca
zurile amintite mai mis 
din dispoziții ..superioa
re" — iar publicului «ă 
1 se fi oferit posibili
tatea accesului in cală 
pe mai multe uși (care 
sint, dealtfel, existente)?

Cerînd explicații asu
pra acestei anomalii, hi 
s-a motivat (stranie mo
tivație !) că „prin ușa 
de acces rezervată per
soanelor oficiale pătrund 
prea multe persoane ne
oficiale". Și încă ceva, 
considerăm că. pentru a 
se asigura un acces ci
vilizat. se poate amena
ja la ușile Sălii sportu
rilor. un grijal metalic, 
evitîndu-se astfel buscu
ladele șl spargerea repe
tată a geamurilor. Bună
voință să fie 1

Telemac SIRIOPOL

folosească 
de acces 

pentru pu-

ernațional de șah

NUMAI REMIZE !

. . C. fonescu, 
G. KaUay și K. 
p. In aula I.MF,

ies, Negulescu — Foișor. înaintea 
reluării acestora, azi dimineață, 
șefia clasamentului șl-o împart 
Mihai Ghindă și Eduard Meduna, 
cu ctte 1,5 p urmați de G. Ma- 
kropoulos 1 p (I), “ ‘
Z. Szymczak, ~ “
Bischoff — _ __________ „
de la ora 15 se dispută a treia 
rundă.

bilitatea generală a reprezen
tării handbalului nostru la cel 
mai inalt nivel.

Să fiu scuzat dacă — fără să 
vreau — lezez pe cineva, dar 
cred că ar trebui să acordăm 
mai puțină importanță discuți
ilor de tot felul (mai ales ce
lor in grupuri mici...) și să 
punem toată energia noastră, 
Întreaga capacitate de gîndire 
și muncă, la baza faptelor, a 
realizărilor handbalului româ
nesc.

re- 
are 
De 
ni 

ără
că 

:ele 
nța 
ără 
20 I 
fo
iței

le 
dar 
rile
a-
51 

tiv. 
up- 
riș- 
itru

5, 
a 4,

Cămui 2, Sotirîu 1 și Crișu 1 
— pentru Progresul București.

Au arbitrat : Vladimir Cojo- 
caru $1 Constantin Șteiăncscu 
(Craiova).

tn finala pentru locurile 3—1, 
desfășurată in aceeași reuniu
ne, Ă.E.M. Timișoara a între
cut pe Rulmentul Brașov eu 
27—23 (13—13). Victoria timișo- 
rencelor este pe deplin meri
tată, ele stăpînind jocul în 
partea a doua a întilnirii. Fe- 
llcitîndu-1 pe antrenorul echi
pei clasată pe locul III în a- 
ceastă ediție a „Cupei Româ
niei", Constantin Lache, con
ducătorul tehnic al brașoven- 
celor — Remus Drăgănescu — 
ne spunea că formația sa n-a 
putut dispune de 5 dintre ju
cătoarele de bază (Oacă, Oan- 
cea, Pătruț. Marian și Tache), 
bolnave sau în curs de reface
re după accidente.

| „FOTBALUL NOSTRU N-A DUS LIPSĂ 

I DE REZULTATE IZOLATE, DAR MAREA
■»

I PERFORMANTĂ ESTE ÎNCĂ AȘTEPTATĂ!
I

» - — -

interviu cu MIRCEA PASCU,
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— Tovarășe Mircea Pascu, 
din 20 ianuarie, sînteți noul vi
cepreședinte al federației. Ce 
reprezintă această funcție pen
tru dv ?

— O funcție care mă ono
rează, dar care mă ți obligă 
foarte mult. Pentru că este o 
funcție de mare responsabili
tate. o stație-pilot de unde se 
pot dirija destinele fotbalului 
nostru spre bine sau spre rău. 
Această funcție reprezintă a- 
pfoape un ultim filtru înaintea 
transformării vorbelor in fapte.

— Aveți o experiență bogată 
de conducător de club. Cam 16 
ani...

— Exact 16 ! 12 ani la Jiul 
ji ultimii patru la Corvinul. O 
experiență foarte utilă. Cu Jiul, 
12 ani nelntrerupți in prima 
divizie, ciștigarea primei Cupe 
a României din istoria clubului 
petroșenean ; cu Corvinul, ex
periența unui an in „B" cînd 
am devenit conducătorul clu
bului hunedorean, promovarea 
ți debutul pe plan internatio
nal, in Cupa U.E.F.A. Am cu
noscut. se poate spune. mai 
toate treptele. avind. firețte, 
bucuria ultimilor ani la Corvi
nul, eind forțele »-ou unii ți 
au valorificat superior marile 
talente ale Hunedoarei. Au 
contribuit toți factorii la «- 
ceasta, asigurindu-se o bază 
materială model, un centru de 
copii ți juniori cu o fructuoa
să activitate, un antrenor-juci- 
tor. Mircea Lucescu, fermentul 
metamorfozei hunedorene, un 
mediu minunat, unde oamenii 
combinatului veneau la stadion 
să-ți încurajeze propriu copii. 
Pentru ca drumul Căminului 
să exprime sinteza tuturor acu
mulărilor, era nevoie și de spri
jinul meu. de curajul de a 
merge pe mina tineretului, a- 
noului. in pregătire și tn joc. 
Pentru că un mare obstaeol tn 
fața unui antrenor poate fi 
conducătorul de club, dacă a- 
cesta nu-l susține. daci nu 
riscă împreună dacă nu acțio
nează la unison in problemele 
de fond ale activității.

— Ați început să definiți con
ducătorul de club. Care sînt 
calitățile lui ?

— Un conducător de club 
trebuie să fie competent, exi
gent, prnicipal, corect, cura
jos. plin de inițiativă și eu 
personalitate. El trebuie si fie 
ți economist, și psiholog, ți 
pedagog și, in primul rlnd, pa
sionat om de sport, cu un ni
vel intelectual demn de res
pect. El trebuie să te im- 
ptrtiă fn fața fucitorOlor care 
iși cunosc drepturile. Insă a- 
desea iși uită obligațiile. Un 
conducător de club trebuie si 
aibă profilul unui conducător 
de întreprindere, să vizeze me
reu... productivitatea maximi.

— Se spune că pentru un 
fotbal puternic sint necesar» 
cluburi puternice—

— Categoric ! Întărirea clu
burilor este una dintre ideile 
de bază cu care am venit la 
federație.

— Cum vedeți rezolvată pro
blema întăririi cluburilor ?

— Prin dezvoltarea bazei 
materiale, prin asigurarea tu
turor condițiilor modeme de 
pregătire și recuperare, mer- 
gind de la terenul de antrena
ment. la saună, videocasetofon 
ți bibliotecă. Un club de fot
bal trebuie si aibă mașină. mi
nihotel, minicantini, pentru ci, 
altfel, se cheltuiesc bani multi. 
cu transportul cazarea ți masa. 
Prin reciprocitate, adică prin 
asigurarea cazării și mesei de 
clubul organizator se poate mi
lita pentru autofinanțare.

— Ati amintit una dintre 1-

| DOUĂ iNTiLNIRI ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ (juniori II)

Iîn cadrul pregătirilor pentru 
preliminariile Campionatului 
european de juniori II. selec-

Iționata U.E.F.A. ’85 a tării 
noastre va susține. în zilele 
de 15 șî 17 martie, două par
tide amicale cu echipa similară

I a R. D. Germane. Meciurile se 
vor disputa la Buzău si Rm.

vicepreședintele F. R. F.

deile cu care ați venit la fe
derație. Care ar fi celelalte ?

— Idei sint ! important este 
să le transformăm in fapte. Una 
dintre ideile cu care am venit 
a fost problema transferărilor. 
Se cerea o mai mare elastici
tate în transferări, o cunoș
team din practică. Cu sprijinul 
conducerii C.N.E.F.S, ți al Bl» 
roului federal, am reușit în a- 
eeasti iarnă transferări pentru 
toate echipele, nu numai pen
tru cele mari. Ar mai fi și pro
blema disciplinei, fiind convins 
ci munca educativi în rîndul 
fotbaliștilor trebuie îmbunătăți
ți. Cum ți problema cartonașe
lor galbene se cere privită eu 
mai multă atenție. Sint pentru 
sancționarea actelor de indisci
plină din teren de încălcare a 
regulamentului, dar nu pentru 
taxarea oricărui gest, pini și a 
intrării rezervei in teren moi 
devreme cu o secundă de a 
ieși coechipierul. Si pentru că 
am adus vorba de arbitri, eu 
cred in acest lot întinerit în 
care cei experimentați, puțini 
ei|i tint, trebuie să contribuie 
la creșterea calității arbitraju
lui.

— Ultima întrebare nu poate 
viza decit sezonul internațio
nal, care a și început..

— Obligația prioritară a fe
derației este susținerea echi
pele- naționale și «altul valo
ric pe plen internațional. Pe 
linie organizatorică, noi. cei 
de la federație. încercăm o 
eolaborere mai fructuoasă cu 
toate departamentele. o anga
jare mai responsabilă a fiecă
rui factor. iăcluztnd, firește, 
jucătorii ți antrenorii. Obiecti
vele noastre sint ambițioase t 
calificarea în turneul final al 
campionatului european, eaUfî- 
carea la Olimpiadă ți la tur
neul final de juniori U.E.F.A. 
Iar. apoi, si tăcem tot posibilul 
pentru calificarea la „mondia
le* *.  Pentru valorificarea mo
mentului bun din fotbalul nos
tru te impune să te pretindă 
mai mult, să se muncească 
mei bine. Fotbalul nostru n-a 
dus lipsă de rezultate izolate 
care au făcut senzație, cum au 
fost cele trei puncte smulse 
Angliei, dar marea performan
ță este încă așteptată ! Am 
mare încredere în capacitatea 
lui Mircea Lucescu ți tare 
m-aș bucura ca, împreună cu 
el ți cu colectivul pe ca-e tl 
coordonez — secretarii federa
ției Constantin Dinule«eu. Flo
rin Dumitrescu și Mihai Io
ne seu —. să contribuim la rea
lizarea unor performante de 
prestigiu pe care Ie așteptăm 
eu atita ardoare. Federația se 
bucură de sprijin total din 
partea conducerii C.N.E.F.S„ 
iar fotbalul trebuie să se ali
nieze și el in rindul sporturi
lor care strălucesc pe firma
mentul international. Toți cei 
care lucrăm în fotbal trebuie 
să aducem bucurii oamenilor 
muncii.

venit formația de ingenioasă 
șj fluidă construcție fotbalisti
că pe care o cunoaștem din 
aiitea jocuri aplaudate pe sta
dioanele Europei. Am vrea insă 
să încheiem aici sulta elogiilor 
eare sigur, trebuiau «i subli
nieze frumoasa revenire era- 
loveană tu fața unui adversar 
care se și vizase intrat tn 
penultima fază a Cupei 
V.E.FA

Să ne Întoarcem, ea toată a- 
tenția și prevenirea, spre al 
doilea moment al întrecerii cu 
Briegei et eo. Nimeni altci
neva decit chiar Universitatea 
Oaiova trebuie să-și amin teas- 
eă ee I s-a int'mpUt ia jocuri- 
retur ia care pornea ea șanse 
mari față de comportarea din 
„primul act". Că jucătorii cra- 
ioveni iși dau seama ce partener 
valoros vor avea in față la 16 
martie ne convinge și sonda
jul făcut in avionul care ne-a 
adus de la Saarbriicken, asea
ră. Majoritatea dintre ei au 
indicat pe Kaiserslautern ca cel 
mai bun adversar dintre cei tntil- 
niți pină acum in Cupa UJLF-A. 
Aceasta înseamnă că după tre
cerea „probei scrise* de la 
Kaiserslautern, urmează un 
examen poate și mai greu, 
adică_  oralul de la Craiova.

Da, așa este. La 16 martie 
Universitatea Craiova trebuie 
să Fie pregătită pentru • ri- 
poată d« maxuuă forță din 
partea echipei vest-gernutne, 
eare a declarat Iu mod repe
tai, prin antrenorii și jucăto

• CIȘTIGUBILE TBAGERH
LOTO DIN SS FEBRUARIE 19SJ. 
Categoria 1 : 1 variantă —
ausoturism Dacia 1300 șl « varian
te 15% a 17300 lei ; categoria 3 : 
îs var-ante Z5% a 7.136 lei ; cate
goria 3 : 13 variante 100% a 5.M7 
iei și 30 variante a 1.452 lei; 
categoria < : XLÎâ variante a 
3.MS lei ; categoria 5 : 180.75 va
riante a S31 Jei : categoria 6 : 
343 variante a 332 'ei ; categoria 
X : 1.838,25 variante a 100 let Re
port la categoria 1 : 231.450 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, obținut pe un bilet 
jucat 100°'o, a revenit participan
tului PALFFY- ASZTALOS TOMA 
din Cluj-Napoca.
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 8 MAR
TIE 1983 I FC. Kaiserslautern 
— Univ. Craiova (pauză) 1 ; n. 
F.C. Kaiserslautern — Univ. Cra
iova (final) 1 ; m. Aston ViBa —

Mircea M. IONESCU

Sărat. Reamintim că această 
selecționată (antrenor V. Be- 
lizna) va debuta în Campiona
tul Europei la 13 mai. cînd va 
întîlni. pe teren propriu, e- 
chipa Greciei. Următorul meci 
este programat la 8 iunie, tot 
pe teren propriu.

RUDI KRONER: „UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A CONFIRMAT REZULTATELE EXCELENTE 

DE PÎNĂ ACUM"
Ca de obicei, după med a 

avut loc conferința de presă cu 
cei doi antrenori. Constantin 

■Oțet și Rudi Kroner. Iată ob
servațiile generale ale celor doi 
conducători tehnici:

C. OȚET : „A fost un mecî 
de mare angajament, sportiv 
insă. Echipa noastră s-a apărat 
destul de exact în fața puter
nicei presiuni exercitate de 
gazde. Cum se întîmpli ade
seori în fotbal, am primit go
luri nu din faze clare, de mare 
construcție, ci din momente de 
indecizie ale defensivei. Cred 
că puteam declanșa mult mai 
devreme ofensiva noastră pen
tru schimbarea tabelei de mar
caj dacă, in faza din minutul 
36, cînd Cămătaru a fost faultat 
în careu, se acorda lovitură de 
Ia 11 metri. Mă bucur pentru 
buna repriză a doua făcută de 
jucătorii Universității. Linia 
noastră de mijloc a avut un 
rol hotărîtor, în sensul că a 
acționat mult mai lucid și mai 
curajos in ofensivă, furnizînd 
mingi tot mai utilizabile celor 
două vîrfuri, Cămătaru și 
Crișan, care dovediseră și în 
prima parte că sint într-o bună 
dispoziție de joc. Am avut un 
final reușit. în care circulația 
balonului, impusă de fotbaliștii 
români, a anulat in bună mă
sură replica valoroșilor noștri 
adversari. Știm că acum ne aș
teaptă o partidă grea Ia Craiova. 
Grea prin forța de joc a lui 
Kaiserslautern $1 prin însăși 
specificul acestor meciuri-retur 
pe teren propriu care pun con
diția recuperării unul avantaj 
al adversarului. Sint convins că 
Universitatea Craiova va marca, 
pină Ia 16 martie, încă • sub
stanțială creștere a nivelului de 
joc și că va reuși calificarea 
in semifinalele competiției".
RUDI KRONER : „Nu vă as

cund că, la 3—0, socoteam cali

SIUDENIII NU TRECUI „PROST SCRISĂ"
(Urmare din pag. 1) 

AD'IIMSTRAIIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ficarea obținută A venit însă, 
foarte rapid, golul lui Geoîgău. 
Din acel moment totul ne-a 
fost defavorabil Echipa română 
a inceput să joace tot mai bine 
și efectele s-au arătat pe tabe
la de marcaj. Sigur că acest 
3—2 ne lasă puține șanse pen
tru jocul retur. Dar. la Craiova, 
noi vom juca ofensiv, deschis, 
incercind — dacă nu să mărim 
— măcar să apărăm fragila di
ferență cu care angajăm iocul- 
retur. Despre Universitatea 
Craiova vreau să vă spun că a 
confirmat rezultatele excelente 
de pină acum. Mi-a lăsat im
presia unei formații cn o teh
nică spectaculoasă foarte abilă 
in manevrarea balonului. Fi
nalul pe care l-a reușit. vă 
spun sincer, n-a fost realizat de 
multe echipe pc stadionul din 
Kaiserslautern. Chiar dacă mi-a 
produs o decepție, trebuie să 
recunosc că rezultatul oglin
dește exact întreaga fizionomie 
a partidei".

FRITZ WALTER, fost inter
național vest-german : „Rar 
mi-a fost dat că văd o echipă 
care reușește să se redreseze în 
plină ofensivă a adversarului. 
Trebuie să recunosc că virtuozi
tatea tehnică a românilor și 
modul cum au știut să acopere 
terenul, din clipa cind toți cre
deam că va pierde Ia un scor 
categoric, adică de la 3—0 în 
sus, au fost la originea puter
nicei ei reveniri din final".

ȘTEFANESCU. căpitanul e- 
chipci Universitatea : „Am lup
tat din greu, mai întîi cu pro
priile noastre accidentări, apoi 
cu un adversar puternic, com
bativ, care nu-ti lasă o clipă 
de respirație. Ne-am descum
pănit o perioadă de timp, dar 
apoi am știut să găsim calea 
spre un rezultat care ne Iasă 
deschisă șansa calificării".

*

rii eh după jocul de miercuri 
seara, eă vine la Craiova ferm 
decisă să joace totul pe car
tea atacului, șansa ei — așa cum 
apreciază cei in cauză — de a 
obține intrarea in semifinale. 
Tocmai de aceea, pregătirea 
pentru manșa a doua a sfertu
rilor de finală trebuie să, în
ceapă neîntirziat. Discutîna pe 
larg cu conducerea tehnică, 
cu medicii formației craiove- 
ne, am înțeles că aceasta este 
șl hotărirea aceștora. Se impun 
eforturi deosebite pentru : con
tinuarea urcării pe traseul 
maximei iortne ; recuperarea 
rapidă a tuturor accidcntați- 
lor ; (la acest capitol să men
ționăm reușitele medicale, Ia 
cele ale doctorului echipei, V. 
Frineuleseu. adăugindu-se. în 
mod decisiv, cele obținute de 
dr. FI. Brătilă. refacerea în 
timp-record a lui Irimescu 
fiind meritul acestuia) ; pregă
tirea pianului tactic al parti- 
dei-reter, diametral opus ca date 
eardinale celui de la Kaiser
slautern ; amplificarea atmos
ferei bune, a climatului admi
rabil. Altfel ceea ce s-~ reali
zat în partida-tur. și cu cită 
dăruire și spirit de sacrificiu !, 
poate deveni doar un moment 
și nu un rezultat practic, vic
torios, din atît de apreciata 
prezență a Universității Cra
iova in Cupa U.E.F.A. Ar fi 
păcat și dureros ea frumoasa 
pagină de luptă sportivă de pe 
stadionul Betzcnberg să nu fie 
întregită de una și mai fru
moasă scrisă pe stadionul 
Central din Craiova!

Juventus Torino 2 ; IV. Dinamo 
Kiev — Hamburger S.V. 2 ; V. 
Widzew Lodz — F.C. Liverpool 1; 
VI. Sporting Lisabona — Real 
San Sebastian 1 ; VU. Paris 
Saint-Germain — Thor Waterschei 
1 ; vm. Austria Vlena — C.F. 
Barcelona X ; IX. Internazionale 
Milano — Real Madrid X ; X. Ba
yern Miinchesi — F.C. Aberdeen 
X ; XI. Bohemians Praga — 
Dundee United 1; XU. A.S. Roma 
— Benfica Lisabona 2 ; XIII. F.C. 
Valencia — S.C. Anderlecht 2. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 2 
576.333 LEI.
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

LOTO de astăzi, 4 martie 1983, se 
desfășoară inoepind de la ora 15.30 
In sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stal- 
covici nr. 42 ; numerele câștigă
toare vor fi anunțate în cursul 
serii la televiziune și radio.



la sfîrșitul săptămînii, ia Budapesta

CAMPIONATELE EUROPENE BE ATLETISM IU SAU
A fost slafeiîit lotul aticelor remâiii

Sîmbătă și dumincă se vor 
desfășura în marea Sală a 
sporturilor din capitala Unga
riei Campionatele europene de 
atletism indoor. Vor li pre- 
zenți numeroși connu.renți_ de 
valoare din majoritatea țărilor 
europene, care au prevăzut în 
planul de pregătire pe acest 
an participarea la această 
competiție. Am făcut această 
precizare deoarece, din infor
mațiile pe care le deținem, 
sînt destui acei atleți, cu o- 
biective însemnate pentru se
zonul concursurilor în aer li
ber, care nu vor fi prezenți 
acum, la Budapesta. Este și ca-, 
zul valoroaselor noastre cam
pioane Anișoara Cușmir și Vali 
Ionescu pentru care participa
rea la competițiile pe teren a- 
coperit din această iarnă s-a 
încheiat acum cîteva saptă- 
mmi, după „Cupa de cristal".

Ținînd seamă deci de planiul 
de pregătire a fiecărui atlet 
fruntaș, de obiectivele de per
formanță pe care și le-a pro-

iNOTĂIORf RO'IĂM

LI moi M VARȘOVIA
La sfîrșitul acestei sâptămîni 

au loc la Braga Și Varșovia 
concursuri internaționale de 
înot, la startul cărora vor fi 
prezenți și cîțiva dintre sporti
vii noștri de frunte Astfel, la 
competiția din capitala Ceho
slovaciei vor participa Carmen 
Bunaciu, Irinel Pănulescu, Lu- 
ciela Mihăilescu și Mariana 
Mandache (însoțite de antrenoa- 
rea Cristina Șopterian), iar la 
Varșovia vor urca pe bloc-star- 
turi Cristina Deveseleanu, 
George Lupu, Luis Șopterian 
și Cezar Ciornea (împreună cu 
ei face deplasarea antrenorul 
Gheorghe Perjaru).

AZI, ÎN
(Urmare din pag 1)

treia, cuvînt.ul . hetăritor îl va 
avea Die Năstase, are darul să 
ne satisfacă, cel puțin dat fiind 
marea experiență pe care o 
posedă multiplul nostru cam
pion. în acest sens par a fi și 
declarațiile pe care le-am cu
les la fața locului din partea 
celor doi căpitani nejucători. 
Chilianul Luis Ayala, toarte la
conic, aproape zgîrcit cu cu
vintele, ne-a spus : „Tragerile 
la sorți în Cupa Davis sînt 
totdeauna aceleași... Precizez, 
însă, că în cazul de față am 
dori toarte mult Ca primul 
punct al întîlnirii să fie al 
nostru !“ Deși copleșit de res
ponsabilități și marcat de o- 
boseala multelor ore de antre
nament cu elevii săi. Alexe 
Bardan a fost ceva mai expli
cit : „Acum, ca în aproape ori

CALEIDOSCOP — SOȚI /...
Clnd arcașul acela năstrușnic, Cupidon, 

țintește cu săgeata sa fermecată se spune, 
pe drept cuvtnt, că face și ei sport. Șl 
iată că sportul, pe de altă parte, 11 oferă un 
vast... cîmp de acțiune. Muiți sportivi au 
fost „loviți" de săgețile sale, astfel că 
multe familii au fost făurite din oamenii 
sportului. In aceastâ ediție a caleidoscopu
lui nostru ne-am propus să vă prezentăm 
cîteva familii sportive, alcătuite din prac- 
ticantll aceleiași discipline...
• Familia cea mal avută cu „aur olim

pic", la o ediție a Jocurilor, este cea a 
foștilor atleți Dana șl Emil Zatopek, (Mr. 
Cehoslovacia. Numai la o singură ediția a 
J.O., tai 1952. ia Helsinki. soții Zatopek au 
Aucerit 4 titluri de campion olimpic : Dana, 
la aruncarea suliței (30,47 m), Emil, la
3 000 m (14:06,6), 10 000 m (29:17.0) șl mara
ton (2.23:03,2). Aceasta din urmă a fort 
prima cursă de maraton din cariera spor
tivă a marelui alergător cane mal are în 
panoplia sa de succese Înscrise șl titlul 
olimpic din 1943, de la Londra, la 10 000 m 
(29139,6).
• Cea mai „lungă" pereche (157,76 m) 

e3te, ta mod cert cea a aruncătorilor de 
suilță din Uniunea Sovietică, Elvira Ozo- 
lina (63,96 m ta 1973) și Janis Lusls (62.00 
m în 1972). Amin doi au fost recordmani 
mondiali al probei. Elvira a avut 3 reoor- 
duri 7 57,92 m șl 59,55 m în' i960, 59,78 m — 
1952. De subliniat că recordul de 59,55 m a 
fost realizat la București, cu prilejul cam
pionatelor noastre internaționale. La rtn- 
dul său. Janis a realizat 91,98 m ta 1968 șl 
93,80 m. Cel doi atleți au fost, de asemenea, 
campioni olimpici : Elvira in i960, la Roma 
(53,98 m), Janis ta 1968. la Ciudad de Me
xico (90,10 m).
• Printre cele mai „Înalte" familii (3,965

m) ale atletism ut ui mondial este și cea a 
soților Soter, Ioan și Iolanda Balaș, loan 
SOter a fost reoortknanui țârii noastre la să
ritura ta înălțime (2.055 m ta 1957), Iar Ioăl 
a fost cea mai puternică săritoare din is
toria mondială a acestei probe. Ea a corec
tat de zed de ori recordul național șl l-a 
îmbunătățit sa° egalat de 14 ori pe ce! 
mondial, pe care l-a dus de la L75 m (14 
Iulie 1955) la Ulm (14 luBe 1M1). ta epoca 
de strălucire a I>:aadeL pe lista celor mal 
bune performanțe mondiale, rezultatele ei 
ocupau primele dteva zed de locuri- O 
asemenea situație n-a mal fost totfinacă la 
-nid o altă probă, la ntet un alt sport din 
întreaga lor Istorie 1
• O familie cu o bogată colecție de me

dalii olimpice este șl cea a înotătorilor din 
R. D. Germană. Roland Mathes șl Kome- 
tia Ender. Roland a cișeigat titlurile de 
campion la probele de spate ta 1968. la 
Ciudad de Mexico (J00 m — 58.7 șl 200 m 
- 2:08,6) șl ta 1972. la MQncr.cn (100 m — 
56,58 și 200 m — 2:02,82) tar Komdia a ob
ținut 4 medalii de aur la J.O. din 1976, de 
la Montreal (100 m liber — 55.®. 200 m li
ber — 1:59,25 100 m delfin — 1:00,13, 4 X 
100 m mixt - 4:07.95).
• Americanul Bil Toomey, campion olim

pic la decatlon ta 1968 (8193 p). s-a căsăto
rit cu englezoaica Mary Blgnal-Rand, ciș- 
tlgătoarea medaliei olimpice la săritura tn 
lungime, in 1964. Rezultatul său de la Tokio. 
5.76 m. a fost reoordul pe care l-a dobortt. 
după 4 anL campioana noastră Viorica Vls- 
copoleanu.
• Discobolul bulgar Velko Velev (67,82 

m ta 1978) este căsătorit cu dlsoobola so
vietică Faina Melnik, au*oare a 11 recorduri 
mondiale (seria el care a Început tn 1971

pus pentru această iarnă, in 
perspectiva, desigur a compe
tițiilor din vară, Federația ro
mână de atletism a alcătuit ur
mătorul lot de sportivi care, să 
ia parte la „europene" : Doina 
Melinte, campioana continen
tală a anului trecut, la Milano, 
recentă recordmană națională 
pe 800 m cu 2:00,23, chiar pe 
pista sălii din Budapesta, Ma
ria Radu la 3000 m, Gina Ghio- 
roaie la săritura ia lungime 
(8,51 m), Mihaela Loghin la a- 
runoarea greutății (19,86 m — 
record național). Petre Dră- 
goescu, recordman național La 
800 m CU 1:49,99 și Eugen Po
pescu la săritura în înălțime 
(2,23 m, record personal). Ar 
mai fi fost și Mihaela Stoica, 
dar aceasta s-a accidentat la 
un antrenament...

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

cestui for. delegatul oficial la 
competiția de la București. O 
plăcută surpriză : oaspetele și-a 
tradus el însuși în limba ro
mână scurta alocuțiune !

Cum spuneam, meciul de de
but al întrecerii a prilejuit re
prezentativei noastre o tonică 
victorie, ea mtrecînd de o ma
nieră categorică tînăra și puțin 
experimentata selecționată a 
Australiei. Scor final : 10—2
(3—0, 4—1, 3—1). în cele 60 de 
minute de joc, nu exagerăm 
dacă spunem că 50 s-au dispu
tat în fața porții apărată cu 
curaj și cu îndcmînare de 
Timons (evident cel mai bun 
jucător al oaspeților). Dar, în 
ciuda acestei categorice domi
nări, sportivii noștri, prea deș 
înclinau spre un joc individual, 
spre driblinguri prelungite, nu 
au găsit prea ușor drumul spre 
fazele clare, de gol. El au ușu
rat mult prin această evoluție 

„CUPA DAVIS44
ce meci de Cupa Davis, hotâ- 
rîtor poate fi dublul din a 
doua zi. în ceea ce îl privește 
pe Ilie Năstase, consider că 
faptul de a avea de jucat al 
doilea meci, atit vineri cit și 
duminică, ii va da prilejul să-și 
onoreze numele și să pună in 
valoare marea sa experiență. 
Pe de altă parte, jucînd pri
mul, Florin Segărceanu poate 
să demonstreze rezervele sale 
de talent, ambiție și forța pe 
care i-o conferă tinerețea".

Două instantanee suplimen
tare, înaintea jocurilor care 
încep vineri sub cupola sălii 
Olimpia. Miercuri la prinz, e- 
chipierii României au fost oas
peții întreprinderii de Aparate 
Electrice de Măsură, iar joi 
dimineața membrii celor două 
delegații, română și chiliana 
au fost primiți de tovarășul 
Petre Moț, primarul Municipiu
lui Timișoara.

TURNEUL DE ȘAH
în runda a 8-a a turneului 

de șah „Memorialul Paul Ke- 
res“, de la Tallin, marele ma
estru român Mihai Ș uliii. cu 
albele, a realizat un joc bun 
și a obținut victoria asupra 
sportivului sovietic Nev. Cele
lalte partide s-au incheiat ast
fel : Schullsler (Suedia)—SeKai 
(Ungaria). Abramovici (Iugosla
via) — Vaganian (U.R.S.S.) și 
Petrossian (U.R.S.S.) — OU 
(U.R.S.S.) remize. Kiamer.
(U.R.S.S.) — El vest (U.R.S.S.), 
Arnasson (Islanda) — Psahis

C.M. DE HANDBAL GRUPA „B"
în primul tur al turneului 

final al C.M. masculin de hand
bal grupa „B“ care se desfă
șoară în Olanda au fost înre
gistrate rezultatele : Cehoslova
cia — Ungaria 23—20 (12—9), 
R. F. Germania — Elveția 
16—16 (7—8), Suedia — Spania 
26—19 (13—9). Clasamentul : 1. 
Elveția 3 p, 2. R. F. Germania 

sarcina oaspeților, care s-au 
grupat in fața porții, unde în 
cel mai pur stil canadian, folo
sind foarte des corpul, au re
zolvat destul de curajos suita 
interminabilă a fazelor create 
de jucătorii români.

în aceste condiții scorul a 
fost, normal, mai întii 5—0 
pentru echipa noastră (min. 24), 
9—1 (min. 44) și in final 10—2, 
oaspeții avînd și satisfacția 
înscrierii a două goluri. pri
mul frumos, cu un șut puternic 

jle la distanță, (Pittstoch — 
min. 34), iar al doilea ca ur
mare a două gafe ale jucători
lor români (Lynch — min. 52). 
Pentru echipa României au 
marcat : Gerczuly 3, Udrea 2, 
Lucaci, Kerestcș, Lămpi, Jumă
tate, Dinu. Foarte bun arbitra
jul lui H. J. Wasching (Aus
tria), care a fost ajutat la cele 
două linii de Egil Frederikssen 
(Danemarca) și Kiriî Gherasi- 
mov (Bulgaria).

ClTEVA ZARURI" AU Șl FOST ARUNCATE... IN 
PRIMA MANȘA A SFERTURILOR DIN CUPELE EUROPENE 
• Performerele de miercuri - echipele invingâtoare in depla
sare * Literpool in scădere de formă t ț La 16 martie vom 

cunoaște semifinalistefe

Așa cum se auticipa, prima 
manșă a sferturilor de finală ale 
cupelor europene a prilejuit mul
te rezultate neașteptate. In frun
tea acestora se situează succese
le formațiilor care au clșligat 
in deplasare : Hamburg a obți
nut o victorie netă. Juventus a 
învins pe Aston Villa, deținătoa
rea .Supercupei* Europei. Benfi
ca a învins pe Roma, iar An- 
derlecht a întrecut pe Valencia 
(Cupa U.E.F.A.). Dar mai sînt 
șl alte rezultate care pot fi con
siderate drept surprize. Lidera 
campionatului englez, finalista 
-Cupei ligii*. F.C. Liverpool, a 
pierdut cu 0—2 la Lodz (să nu 
uităm câ englezii au mai fost 
învinși in manșa secundă la Hel
sinki dar, apoi. In retur au cîș-

DE LA TALLIN
(U.R.S.S.), Jansa (Cehoslovacia) 
— Bench (R.D.G.) și Veingold 
(U.R.S.S.) — Tall (U.R.S.S.) au 
fost întrerupte. Clasamentul : 
1. Vaganian 5,5 p, 2. Tail 5 p, 
3. Psahis $1 Jansa 4,5 p (1).
• Cea de-a 3-a partidă a me

ciului dintre Gări Kasparov și 
Aleksandr Beliavski, care se 
dispută la Moscova, în cadrul 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah, s-a încheiat 
remiză la mutarea a 25-a. Sco
rul este 2—1 în favoarea lui 
Kasparov.

3 p. 3. Ungaria 2 p, 4. Ceho
slovacia 2 p. 5. Suedia 2 p, 
6. Spania 0 p. In turneul pen
tru locurile 7—12 : Franța — 
Belgia 23—18. Olanda — Israel 
16—9, Islanda — Bulgaria 26— 
24. Clasamentul : 1. Islanda
4 p, 2. Olanda 3 p, 3. Franța 
3 p, 4. Israel 2 p, 5. Bulgaria 
0 p, 6. Belgia 0 p.

Al doilea meci al zilei a fost 
mult mai echilibrat decit cel 
din deschidere, echipele Un
gariei și Bulgariei angajîndu-se 
intr-a frumoasă luptă sportivă. 
A ieșit învingătoare, in cele din 
urmă, formația Ungariei, alcă
tuită din jucători cu o mai 
mare experiență competiționa- 
lă. Victoria tinerilor hocheiști 
unguri s-a conturat in repriza 
a doua : 3—1 (1—1, 2—0, 0—0), 
adică atunci cînd ei au putui 
să fructifice două din cele cîte
va ocazii pe care și le-au 
creat. Mai tinără, mai avintată, 
reprezentativa Bulgariei a do
minat mai mult, dar, lipsită de 
experiența necesară unei parti
de dificile, nu s-a descurcat 
eficient în fața porții adverse. 
Au marcat : Leleszl, Farcaș și 
Hudak pentru învingători, res
pectiv Zinoviev. A arbitrat O. 
Bastrup (Danemarca), ajutat la 
linii de M. Presncanu și A. Ba- 
lint (ambii România).

Ugat categoric !), C.F. Barcelona, 
cu 5 rezerve, a rezistat la Viena 
l»-0) cu Austria, in timp ce 
Bayern n-a putut trece de lidera 
campionatului scoțian, F.C. Aber
deen (0—0), deși Ruinmcnigge șl 
D. Honess au avut multe ocazii 
cît „roata carului-. Dar iată cîte
va amănunte de la meciurile mai 
importante.

în C.C.E., Juventus a făcut o 
parlidâ magistrală la „Villa Park* 
din Birmingham in fața lui As
ton Villa. în secunda 40 Rossi a 
deschis scorul, apoi Cowans a 
egalat (min. 53), iar Boniek (min. 
62) a Înscris golul victoriei. Din 
păcate — după cum relatează 
Agenția France Pr^sse — în tri
bune s-au încăierat grupuri de 
suporteri ai celor două formații,

„Foptul că un om vine de la Calcutta 
ca sâ joace terst cu un om din Barce- 
lono este o chestiune atlt de extraordi
nară, în lipso el de semnificații. Incit 
proiectează toate forțele spirituole spre 
perspective planetare. Aceasta unitate a 

’.urna întregi tn sport nu este decit sem
nul precursor a< unei unități totale uite 
riocre*.

JOSE ORTEGA V GASSET (1883-1955) 
gîrxfitor spaniol

cu 64.22 m șl s-a Încheiat in 1976 cu 10,50 m, 
a fost Întreruptă doar de o lingură atletă, 
românca Argentina Meals cu 67,32 m tn 
1*72). Faina a fost campioană alimpică la 
MOnchen («,® m).
• Tenismantii englez John Lloyd, jucător 

(n echipa de „Cupa Davis* a țârii sale, o 
tre ca parteneră de viață pe faimoasa )u- 
aâtoare americană Chris Evert, clștlgătoare 
le 5 ori la Forest Hills, âe 3 ori a Turneu
lui de la Wimbledon, de 4 ori a turneului de 
■a Roland Garros, a nenumărate alte pres
tigioase competiții internaționale.
• Suedezul Bjorn Borg, cel mal valoros 

'enisman al ultimului deceniu (5 victorii Ia 
Wimbledon. 6 la Roland Garros. 2 la Forro 
tta’.ico etc), o are ca soție pe Mariana Si- 
'•nionesctt, fostă jucătoare a echipei Româ
niei. câștigătoare, tn 1972, a „Cupei Prfncl- 
oeaa Sofia*.
• Glmnaștli sovietici Sofia și Valentin 

Muratov au cucerit la J.O. din t»56 șl 1960 
5 medalii de aur. 3 de argint și 4 de bronz, 
tar Ztnalda și Mihail Voronin au obținut, 
tn 1068. J medalii olimpice de aur. 3 de ar
gint șl tacă S de bronz.

Romeo VILARA

•TELEX*
CICLISM • Cea de a 24-a edi

ție a Turului Sardiniei s-a in
cheiat miercuri cu victoria vest- 
germanului Gregor Braun, care 
a înregistrat timpul total da 
15.54.43. El a lust urmat de Urs 
Freuler (Elveția) la 41,0 s, Maro 
Madiot (Franța) la 1:41, Pierino 
Gavazzi (Italra) la 2:09. Ultima 
etapă (Arzachena — Sassari, 151 
km) a fost cîștigată de Marc 
Madiot, cronometrat în 3.5L:02 
(medie orară 39,215 km).

HALTERE • In cadrul „Cupei 
Prietenia4* care arc loc la Odesa, 
sportivul sovietic Oksen Mirzoian 
a realizat 2 recorduri mondiale 
în cadrul categoriei „cocoș4* (56 
kg). La smuls el a realizat 159 
kg (v.r. îi aparținea cu 158,5 kg) 
și la total a obținut 282,5 kg 
(v.r. de 280 kg aparținea bulga- 
ruiul Anton Kodiabașev).

SCHI o Concurs de slalom 
uriaș, la Selyla Nev ea, in Italia, 
contind pentru Cupa Europei : 
1. Ernst Riedelsperger (Austria) j 
2:10,24, 2. Richard Pramaton
(italia) 2:10,58, 3. Arn Skajem 
(Norvegia) 2:11,19. în clasamen
tul general continuă să conducă 
americanul Bill Jonson cu 115 p, 
urmat de Frank Piccard (Franța) 
113 p și Andy Chambers (S.U.A.) 
cu 75 p e Slalomul special de 
la Welssensee, Austria, a revenit 
lui Klaus Heidegger (Austria) 
1.40,33.

TENIS • La Rancho Mirage 
(California), turneu feminin : 
Yvonne Vermaek — Corinne Va- 
nler 6—2, 6—1, Michelle Torres — 
Dianne Fromholtz 6—0, C—1, Wen
dy «.White — Laura Arraya 6—1, 
6-1 • In turul al doilea al tur
neului de la Cairo: Ovendano — 
Westphal 7—6, 4—6, G—3, Cime- 
nez — Frawley 6—2, 6—2, 
Strom — Castellan 6—1, 6—4, 
nakiiJii — Karry 6—1, 6—1 • în 
prima zi a turneului feminin de 
la Inglewood (California), Virgi
nia Ruzicl (România) a învins-o 
cu 7—6, 6—7, 6—2 pe Andrea
Temesvari (Ungaria). Alte rezul
tate: Billie Jean-King — Betsy Na
gel son 6—2, 6—1 ; Betina Bunge 
— Anne White 6—4, 7—6. La acest 
turneu mai participă, printre al
teia. Martina Navratilova, Andrea 
Jaeger și Chris Evert-Lloyd. • 
în optimile de la Monterrey (Me
xic*) : Sammy Giammalva — Char
les Strode 7—6, 6—3 ; Juan Her
nandez (Mexie) — Andy An
drews (S.U.A.) 6—3, 6—4 ; John 
Sadrt (S.U.A.) — Scortt McCain
(S.U.A.) 4—6, 6-3, 6—4 ; Terry
Moore (S.U.A.) — M-orris Strobe 
TS.U.A.) 4—6. 7—5, 7—6.

făcînd necesară Intervenția poli
ției. La Tbilisi, Dinamo Kiev a 
resimțit In mod negativ pauza 
de iarnă șl a fost întrecută, fără 
drept de apei, de Hamburger 
S.V, (0—3), prin cele trei puncte 
marcate de danezul Bastrup 
(min. 4, 52, 70) 1 La Lodz, for
mația locală Widzew a învins pe 
Liverpool cu 2—0 prin golurile 
lui Tkolkinskl (min. 48) șl Wra- 
ga (min. 80). Englezii — se spu
nă In comentarii — au evoluat 
slab și nu s-au acomodat cu te
renul greu... Sporting Lisabona 
— pe teren propriu — a învins 
foarte greu pe Real Soeiedadă^^—. 
San Sebastian, doar cu 1—0, prin^^v 
golul lui Manuel fernandez tn '* 
min. 89 1

In CUPA CUPELOR au domi
nat cele 3 scoruri egale : Aus
tria — Barcelona șl Bayern — 
Aberdeen, ambele încheiate cu 

0—0 șl Internazlonale — Real 
Madrid 1—1. Oriall a deschl3 
scorul printr-un gol Înscris cu 
capul ta min. 15, pentra ca Ga
llego să egaleze (min. 60). Sin
gura victorie, In această com
petiție, a repurtat-o Paris St. 
Germain în fala belgienilor de 
la Waierschei (2—0), dar scorul 
putea fi mai mare. Au înscris t 
Fernandez (min, 43) șl Pilorget 
(min. 57)..

In CUPA U.EF.A., disputa 
dintre cele două lidere ale cam
pionatelor Roma (în Italia) șl 
Benfica (Portugalia) s-a încheiat 
cu victoria, nescontată, a portu
ghezilor, prin golurile iugoslavu
lui Fllipovlci (min. 40 șl 59), 
respectiv Dl Bartolomei (min. 65, 
din penalty) 1 Andeclecht se do
vedește a fi o echipă matură, 
fapt confirmat și acum, la Va
lencia, unde a învins cu 2—1 
(prin golurile marcate de Cocck 
min. 4 șl 54), respectiv Solsona 
(min. 42). Bohemians Praga a 
dispus mal greu decit se aștepta 
(1—0) de Dundee Utd, prin punc
tul lui Chaloupka, cu capul (min. 
11) șl va avea in retur un meci 
greu pentru a obține califica
rea.

Jocurile retur vor avea loc ta 
16 martie, clnd vor ti stabilite 
seinlflnallstcle. Să sperăm că 
printre ele va fi și Universitatea 
Craiova. (I.O.)
• Maroc — F.C. Nantes 2—D

(l—0) • In preliminariile C.E.
de juniori : Irlanda de Nord — 
Scoția 0—3 • In preliminariile 
olimpice : Liechtenstein — Olan
da 0—3 • tn Cupa Europei cen
trale : Verona — Zlllna 1—1 (0—l).
• Meciuri restante, tn campio

natul Scoției-: F.C. Dundee — 
Glasgow Rangers 1—0 : în cam
pionatul Angliei : Norwi:h — 
Watford 3—0, Manchester City — 
Everton 0—0. Stoke — Manches
ter Utd. 1—0. • Mario Kempes 
(Valencia) a fost suspendat de 
federația spaniolă pentru 4 eta
pe. Motivul? Comportare violen
tă împotriva jucătorului Balbfno, 
tn meciul cu Atletico Madrid.
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