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dragi, tovarășele 
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TOȚI GHIOCEII PRIMĂVERII,

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vâ I

TOVARĂȘELOR NOASTRE»
» 9

Glodurile noastre cele mai bune, 
milor, de dragoste și stimă, se îndreaptă astăzi, 
mult ca oricind, spre tovarășele noastre de viață ți mun
că — femeile, împreună cu urarea pentru o viață lungă 
și fericită, cu sănătate ți pace. Ele, femeile, mame gri
julii ți soții iubitoare, surori ți fiice 1 ’ ' ” '
noastre, sint astăzi egale intre egali, 
toate drepturile de om ți cetățean al 
socialiste. N-a fost dintotdeauna ața, 
femeia fiind asuprită ți exploatată, ți 
meie, deți a' dat ți dă viață din viața e< ți a luptat ală
turi de bărbat pentru apărarea ființei noastre naționale 
ți pentru progres social, înscriind pagini de nemuritoare 
glorie in istoria neamului.

Partidul comuniștilor a ridicat femeia la rangul de ce
tățean cu drepturi depline, iar ultimii 18 ani, de cind in 
fruntea partidului ți statului se află tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, au urcat condiția femeii în primele rînduri 
ale societății noastre. Femeia-sudor, femeia-țesătoare, 
femeia-inginer, femeia-profesor, femeia-pilot, femeia-om 
de știință, femeia-deputat, femeia-activist, cu înalte 
funcții in partid ți în stat, in conducerea unor organi
zații ți instituții, după minunatul ți strălucitul exemplu 
oferit de prima femeie a țării, tovarăța academician 
doctor inginer Elena Ceauțescu, savant de renume mon
dial și militant de seamă al partidului și statului nostru 
- iată o luminoasă realitate a zilelor noastre.

In ampla și eroica bătălie pe care poporul nostru o 
duce, sub conducerea partidului, pentru construirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, femeile își aduc 
prețioasa lor contribuție, vrednică de stima și mindria 
noastră-

Cu nelimitate posibilități de afirmare în toate dome
niile vieții, femeia iți dovedește înaltele calități, rodul 
unei munci susținute, al unui fierbinte patriotism, și în 
mișcarea sportivă. Nume ca lolanda Balaș, Lia Manoliu, 
Viorica Viscopoleanu, 
Comâneci - distinsă 
Socialiste —, Carmen 
cu, Anișoara Cușmir 
departe de hotarele

Olga Szabo, iar mai recent Nadia 
cu înaltul titlu de Erou al Muncii 
Bunaciu, Sanda Toma, Vali lones- 

șî altele sînt bine cunoscute pînă 
țării pentru răsunătoarele lor per

formanțe sportive. Spre cinstea lor, tinerele dețin de ani 
de zile întiietatea in unele ramuri de sport ca atletismul, 
gimnastica, înotul și canotajul, dovedind ți în acest 
că nu sînt cu nimic mai prejos decît băieții.

Din toată inima, toți ghioceii primăverii, împreună 
-âldura sufletelor noastre, femeilor, bravelor femei 
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La Campionatele europene de sală
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După succesul de răsunet din meciul cu Chile

TENISUL ROMANESC IȘI PASTREAZA 
LOCUL ÎN ELITA MONDIALĂ

caliiicarc care ohliijâ la 
aiirmarca

Este cert că printre filele de 
referință privind participarea 
echipei de tenis a României 
la cea mai importantă compe
tiție de tenis din lume, „Cu
pa Davis“, s-a înscris, la sfir- 
șitul sâptămînii trecute, victo
ria pe Cit de netă pe atît de 
spectaculoasă a reprezentati
vei noastre, avînd în compo
nenta sa pe Ilie Năstase și 
Florin Segărceanu, conduși de 
pe margine de căpitanul neju- 
cător Alexe Bardan.

Facem această afirmație ba
zași. în primul rind. pe faptul 
că la Timișoara (acest muni
cipiu devenit gazdă tradiționa
lă și ospitalieră a partidelor 
susținute de echipierii Româ
niei în „Cupa Davis") cei doi 
jucători români s-au dovedit 
în mare formă. Ilie Năstase a 
fost același sportiv de mare 
talent și inspirație, de finețe 
tehnică, dar și, spre satisfac
ția tuturor, apt de un mare 
travaliu în cele trei zile epu- 
izante de competiție. 
Segărceanu — acest 
talentat reprezentant al școlii 
românești de tenis — este 
acum, evident, într-o marcată 
ascensiune, cu excelent poten
tial fizic și valențe tehnice din

de la Budapesta,

ATLETISMULUI NOSTRU
MARII PERFORMANȚE...

dc
eforturi mai

noi talente
mari, mal susținute, pentru 

in acest sport
ce în 
entare 
întîlnit ''în echipa Chile o ad
versară deosebit de redutabilă. 
La Timișoara, în sala Olimpia, 
pe suprafața sintetică de „su-

ce mai cizelate, cu ori- 
matură în teren. Ei au

mare forță, 
precum și 
Prajoux — 
acreditat cu titlul de finalist 
al turneului de la Roland Ga
rros 1982.

cu servicii-tun, 
un dublu (Relua 
Hans Gildemeister)

Echipa României la festivitatea de prezentare in meciul cu re
prezentativa Chile. De la stingă : căpitanul nejucător 
Bardan. ~ ‘ 
Andrei

Florin Segărceanu. Ilie 
Dirzu

Alexe
Năstase. Dumitru Hărădău fi 

Foto : C. DUMA-Timișoara
preem", căpitanul nejucător 
Luis Ayala a trimis în fața fi- 
leului pe unul dintre protago
niștii marilor turnee interna
ționale, racheta nr. 1 Hans 
Gildemeistcr, clasat în prima 
treime a „top"-ului mondial, 
un tînăr jucător, Ricardo Acu
na, din categoria „durilor", 
practicant al unui tenis în

Este această victorie întîm- 
plătoare? Pentru a răspunde 
la întrebare, ne vom ermite 
să apelăm — la început — la 
opinia unui observator neutru,

Paul SLAVESCU 
ion GAVRILESCU

(Continuare in vag. a 4-a)

BUDAPESTA, 7 (prin tele
fon). Cu patru recorduri mon
diale pe teren acoperit, cu alte 
numeroase performanțe de ex-

PETRU DRĂGOESCU

Campionatul mondial de hochei juniori (grupa C)

SURPRIZĂ: BULGARIA ÎNVINGE UNGARIA CU 4-2
ilocnciștii noștri au

La patinoarul bucureștean 
„23 August" au continuat ieri 
partidele din cadrul Campiona
tului mondial de hochei pentru 
juniori (grupa O. Partida i-

1. ROMANIA
2. Bir Igo ria
3. Ungariei
4. Australia

CLASAMENT
4 4 0 0 37- 7 8 p
4 2 0 2 $-10 4 p
4 2 0 2 15-24 4 p 
4 0 0 4 9-30 0 p

naugurală a reuniunii s-a în- 
cneiat cu o surpriză : Bulgaria 
a învins Ungaria cu 4—2 (3—1, 
1—1, 0—0), după o intîlnire 

celentă valoare, ediția 1983 a 
Campionatelor europene de 
atletism în sală poate fi consi
derată drept una dintre cele mai 
valoroase din istoria competi
ției, dacă nu cumva chiar cea 
mai tare I Organizată excelent 
din toate punctele de vedere, 
această a 14-a •ediție a C.E. pe 
teren acoperit, găzduită timp de 
două zile la Sportcsarnok, va 
rămîne ca o frumoasă amintire 
în seria marilor evenimente 
atletice. Poate că imaginea fi
nală asupra întrecerilor ne-a 
fost dată de excepționalul re
cord stabilit de sovietica Ta
mara Bikova la săritura în 
înălțime, în ultima probă a 
campionatelor : 2,03 m, cu trei 
centimetri peste vechiul re
cord de sală și cu un centime
tru peste recordul mondial în 
aer liber. Bîkova a trecut toate 
înălțimile pînă la 1.97 m din 
prima încercare, apoi 2,00 m 
(record egalat) și 2,02 m (nou

acum ua avans dc 4
desfășurată într-un ritm lent, 
la un nivel tehnic destul de 
scăzut Hocheiștii bulgari, mai 
incisivi in debutul meciului, 
s-au impus rapid, mult mai 
rapid decît s-ar fi așteptat el 
înșiși înaintea partidei: min. 2: 
1—0, min. 7 : 2—0, mih. 10 : 
3—0 ■ Surprinși de vigoarea ad
versarilor lor, tinerii sportivi 
unguri au reacționat de-abia 
în finalul reprizei, dar repli
ca lor nu a mai avut consis
tența din prima mtilnire, cîștl- 
gală de ei cu 3—1. In repriza 
secundă, ca și în ultima dealt
fel, hocheiștii unguri au domi- 

record) la a treia tentativă, ce
tind apoi ridicarea cu un cen
timetru a ștachetei. A avut ne
voie doar de două încercări, 
după care a încercat fără suc
ces la 2,05 m. Ne-am amintit 
că în 1978, la Pallazzo delo 
Sport din Milano, tot înălțimea 
fusese vedeta campionatelor. 
Atunci, Vladimir Iașcenko să
rea 2,35 m, care reprezenta, ca 
și acest 2,03 m de azi al Ta- 
marei Bikova, recordul absolut 
al săriturii în înălțime.

Cum poate fi apreciată, în 
acest context, comportarea atle- 
ților noștri ? Avînd în vedere 
că din mini-delegația trimisă 
la Budapesta nu făceau parte 
cîteva din valorile recunoscute 
ale atletismului nostru, că din 
cei șase atleți prezenți trei 
erau debutanți, o medalie de

Romeo VILARA

(Continuare in pag a 4-a)

punctc in clasament
nat mai mult, au încercat să 
schimbe rezultatul, dar n-au 
reușit mai... nimic. Spunem 
astfel pentru că golul din re
priza secundă a fost, de fapt, 
un autogol, după un angaja
ment pucul ricoșînd în poartă 
dintr-un apărător bulgar. în 
final, echipa Bulgariei s-a a- 
părat mai bine puțind astfel 
să păstreze rezultatul și să ob
țină o victorie, prețioasă, de

Călin ANTONESCU 
Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 4-a)

Miine, două importante teste

pentru fotbaliștii noștri

La Tg. Mureș: ROMÂNIA-TURCIA (echipele ,,A“)
După cum s-a mai anunțat, 

miercuri după-amia^ă. cu înce
pere de la ora 15, pe stadionul 
„23 August" din Tg. Mureș se 
vor întîlni, într-un joc inter
național amical, reprezentati
vele României și Turciei. In 
vederea acestei partide de 
palmares și totodată de veri
ficare pentru confruntarea ofi
cială România —Italia, de la 
16 aprilie, din preliminariile 
C.E., lotul nostru național s-a 
reunit duminică în Capitală 
unde, sub conducerea antreno
rilor Mircea Lucescu și Mircea 
Radulescu, ia parte la un com
plex program de pregătire. 
Ieri dimineața, toti jucătorii 
au efectuat un control medical, 
în urma căruia s-a renunțat 
la portarul Ducadam care a 
suferit o entorsă la gleznă la 
meciul de campionat Steaua — 
Politehnica Iași. Se fac efor
turi medicale pentru ca Ste-

La Ruse: BULGARIA
De duminică, la prinz, com- 

ponențil lotului olimpic s-au 
reunit la București în vederea 
meciului de verificare pe care 
îl vor susține miercuri, în de
plasare, cu selecționata olim
pică a Bulgariei.

Duminică a avut loc un con
trol medical, constatîndu-se că 
toți jucătorii sînt valizi, inclu
siv Șoiman, care s-a refăcut 
după entorsa suferită în tur
neul de la Petrici. Irimescu 
își continuă tratamentul după 
întinderea musculară pe care 

fănescu, Rednic, Bălăci, Au
gustin și Ungureanu, acciden
tați. să poată fi recuperați. 
După-amiază, lotul a partici
pat la un antrenament de 80 
de minute, pe stadionul .23 
August" din Capitală.

în cursul zilei de astăzi, 
jucătorii vor lua parte la două 
antrenamente, iar în cursul 
după-amiezii vor pleca, cu a- 
vionul; la Tg. Mureș. împre
ună cu echipa Turciei, aștep
tată să sosească azi.

Iată lotul României: Morara, 
Lung — portari; Redn’C, lor- 
gulescu, Ștefănescu, Andone. 
Ungureanu, Munteanu II ' — 
fundași: Balint, Augustin Bo
lii ni, Klein. Bălăci, Țicieanu 
— mijlocași: Gabor Geolgâu, 
Cămătaru, Turcu. Coras — 
înaintași.

Meciul va fi condus de ar
bitrul Bernd Stumpf (R. D. 
Germană»

- ROMÂNIA (olimpici)
a suferit-o inaintea meciului 
de la Kaiserslautern.

Ieri, lotul olimpic a efectuat 
două antrenamente iar *n di
mineața zilei de astăzi va 
pleca, cu autocarul la Ruse.

Lotul nostru olimpic are 
următoarea alcătuire: Cavai și 
Speriatu — oortari: M. Mihai, 
Szabo, Cazan. Zare. C. Solo
mon. Tovan Stredie — fun
dași: Grosu. Bărbulescu, Pană, 
Majaru Donose. Irimescu — 
mijlocași; Șoiman, FI. Grigore, 
Tordache si Nica — atacanți.



FRUMOASE ACȚIUNI SPORTIVE 
DOTATE CU „CUPA 8 MARTIE"// -

spor- 
s-au 
am- 

de 
in

In numeroase asociații 
tive din întreaga țară 
desfășurat, zilele trecute, 
ple competiții sportive 
masă și acțiuni turistice
cinstea Zilei internaționale a 
femeii, organizate sub generi
cul „Daciadei". Dintre nume
roasele relatări primite de la 
corespondenții noștri, vă pre
zentăm cîteva:
• BUCUREȘTI. Un buchet 

de frumoase acțiuni in Capi
tală, dedicate Zilei de 8 Mar
tie, în organizarea consiliului 
municipal al sindicatelor. Din
tre acestea notăm: „Cupa 8 
Martie" la volei, cu participa
rea asociațiilor Calculatorul, 
Flacăra roșie, Spartac, I.C.T.B., 
Sănătatea ș.a„ „Cupa 8 Mar
tie" Ia șah (cite două sporti
ve din fiecare sector), popice 
(sala Recolta), tenis de masă 
(sala Spartac) ș.a. în ziua de 
4 martie, pe Stadionul 
tului a avut loc un 
cros cu participarea a 
800 de fete, iar simbătă 
minică a fost organizată 
reușită acțiune turistică 
Predeal, la care au luat parte 
peste 1500 de fete din nume
roase asociații bucureștene. 
Cu acest prilej s-a desfășurat 
și un reușit concurs de orien
tare turistică. (V. TIMUC, co
resp.).

• BOTOȘANI. Profitînd de 
timpul primăvăratic, în nume
roase asociații din municipiu 
au fost organizate frumoase 
acțiuni sportive de masă, des
tinate tinerelor fete și dotate 
cu „Cupa 8 Martie". In Ba
riera Sucevei s-a desfășurat 
un amplu cros, cu prilejul că
ruia s-au evidențiat fetele 
Crina Muraru (Electrocontact), 
Gabriela Crișmaru și Nicoleta

tinere- 
amplu 

peste 
și du- 

o 
la

Nistor (Cindești). Silvia Bu
suioc (Lie. .,Mihai Emincscu") 
ș.a. S-au desfășurat, de ase
menea. întreceri de popice 
(Arena Confecția), tenis de 
masă (Sala Voința), baschet 
(Liceul de chimie), gimnastică 
și șah (Lie. „A.T. I 
(Th. UNGUREANU,
• TG. MUREȘ. O 

acțiune sportivă de masă s-a 
desfășurat în orașul de pe 
Mureș sub genericul „Dacia
dei". Este vorba de „Cupa 8 
Martie" (tenis de masă, volei 
și șah), la startul căreia au 
fost prezente tinere sportive 
din Sighișoara, Reghin. Tirnă- 
veni, Luduș și din localitate. 
După frumoase dispute, pe 
primul loc s-au situat Marga
reta Kcrtesz (Electromureș) — 
la tenis de masă, echipa aso
ciației Comerțul din Tg. Mu
reș — la volei și Ana Dcac 
(Comerțul Tg. Mureș) — la 
șah. (I. PAUȘ, coresp.).
• TIRGOVIȘTE. Frumoase 

acțiuni și competiții omagiale 
s-au desfășurat în aceste zile 
pe meleagurile tîrgoviștene, 
dotate cu „Cupa 8 
De remarcat dintre 
„Crosul Mărțișorului", 
neu de handbal fete, 
au participat 6 echipe, o 
țiune turistică la Poiana 
voarelor cu concursuri de 
și sanie (M. AVANU, coresp.)
• GRUMAZEȘTI. o fru

moasă duminică cultural-spor- 
tivă a avut loc în comuna 
Grumăzești, din județul Neamț, 
cuprinzînd o suită de compe
tiții dedicate Zilei Internațio
nale a femeii. Au participat 
peste 180 de tinere și tineri la 
„Cupa Mărțișorului" — sanie, 
schi alpin, schi fond, jocuri 
sportive. (O. GUȚU, coresp.)

Laurian"). 
coresp.).

> reușită

Martie", 
acestea 

un 
la

tur- 
care 
ac- 
IZ;

schi

în Divizia ,,A“

OASPEȚII AU
In etapa a 11-a (a doua din 

retur) a campionatului Diviziei 
,A‘ de popice, disputată simbătă, 
s-au înregistrat cîteva surprize, 
victorii In deplasare ale unor e- 
chipe care nu erau nici pe de
parte favorite. Astfel, Construc
torul Galați, formație întărită 
prin transferul iul nie Băiaș, a 
dispus, la București, de Olimpia, 
echipă care pierde, pe arenă pro
prie, pentru a doua oară conse
cutiv (1), Iar Rapid București, 
pe arena el din Glulești, nu a 
putut face față jocului .Impe
tuos al fetelor de la Laromet, 
Învingătoare la un scor sever. A 
mai reținut atenția iubitorilor 
acestui sport jocul de la Brașov, 
dintre Hidromecanica și cam
pioana țării. Voința Tg. Mureș, 
meci deosebit de discutat, ciști- 
gat, cum rar se întimplâ la po
pice, de către gazde la un punct 
diferență.

FEMININ a Rapid București
— Laromet București 2169—2527 
p d (scor individual 2—4). Fero
viarele au Început jocul în mare 
vervă, eonduclnd după primele 
două schimburi eu <84—856, apoi 
inițiativa a trecut de partea La- 
rometulul, care a eîștlgat cate
goric în schimburile 3—5. Cele 
mal mari punctaje le-au obți
nut : junioara Marla Gașpar — 
<59 șl Elena Trandafir — 449, de 
Ia învingătoare, și Elena Găman
— 446, de la Rapid. <D. Brânoiu- 
coresp.) a Hidromecanica Brasov
— Voința Tg. Mureș 2358—2357 
(4—2). Intîlnlre cu un final dra
matic, In care ultimele două ju
cătoare, Mariana Constantin (H) 
șl Maria Todea (V), urmau să

START ÎN CEA DE A lll-a EDIȚIE 

A ,,DACIADEI' DE PERFORMANȚĂ
Începe cea de a III-a edi

ție a „Daciadei" la handbal 
de performanță. între 10 ;i 13 
martie se desfășoară etapa I, 
interjudețeană, atît la băieți 
cît și la fete. întrecerile fiind 
găzduite de mai multe săli din 
diferite centre.

La băieți, cele 5 serii se vor 
disputa în următoarele orașe:

FOCȘANI — seria A — se
lecționatele județelor Botoșani, 
Galați, Vrancea, Suceava, Co- 
vasna si Iași;

BUZĂU — seria B — selec
ționatele județelor Argeș, Tul- 
cca. Buzău, Vaslui, Călărași și 
Constanța;

TIRGOVIȘTE — seria C — 
selecționatele județelor Ialo
mița. Prahova, Teleorman, 
Brăila, Dîmbovița și Giurgiu;

TG. MUREȘ — seria D —

selectionatele județelor Satu 
Mare, Harghita, Bistrița-Nă- 
săud, Alba, Mureș șl Sălaj ;

RM. VILCEA — seria E — 
selecționatele județelor Me
hedinți, Hunedoara, Olt, Gorj, 
Caraș-Severin și Mehedinți.

La fete. 6 serii cu întreceri 
în orașele:

GALAȚI — seria A — Boto
șani, Neamț, Suceava, Vran
cea;

BRĂILA — seria B —- Călă
rași, Tulcea, Prahova, Brăila, 
Vaslui, Buzău;

ALEXANDRIA — seria C - 
Giurgiu, Dolj, Dîmbovița, Te
leorman ;

BISTRIȚA — seria D — Sa-

tu Mare, Cluj, Bistrița-Năsănd, 
Harghita ;

TG. JIU — seria E 
Sălaj Gorj, Hunedoara;

REȘIȚA — scria F 
hcdinți, Bihor, Caraș-Severin, 
Maramureș.

In această etapă nu partici
pă județele care au echipe în 
Divizia „A“. Etapa finală se 
va disputa în perioada 20—25 
mai. Echipele masculine vor 
evolua în Capitală, iar cele fe
minine la Arad. Vor participa 
formațiile cîștigătoare ale se
riilor din etapa I șl cele ale 
județelor Timiș, Brașov, Bihor, 
Neamț, Sibiu, Bacău, Dolj, 
Maramureș, Cluj, Arad și mu
nicipiul București (la băieți), 
Sibiu, Constanța, Iași, Covas- 
na, Brașov, Vilcea, Bacău. Ti
miș, Mureș și municipiul 
București (la fete).

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNIEI

In turneul olimpic

REPROGRAMAREA

UNOR MECIURI

DIN DIVIZIA „A“
Federația de handbal ne-a 

comunicat reprogramarea unor 
meciuri din returul campiona
tului masculin. Divizia „A“. 
Astfel, partida Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Borzeșii, pro
gramată la 24 martie, se va 
disputa la 13 martie, întîlni- 
rea Constructorul Arad — 
Steaua va avea loc la 2 apri
lie. în loc de 3 aprilie, iar 
jocul Constructorul Arad — 
Relon Săvinești, fixat inițial 
pentru 8 mai, a fost reprogra- 
mat pentru 7 mai.

După tragerea la sorți efec
tuată duminică la Amsterdam, 
pentru grupele turneului final 
al Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles, a putut fi alcă
tuit și programul jocurilor. 
Astfel, reprezentativa masculi
nă a României care face par
te din grupa A, va susține 
următoarele partide:

31 iulie : România — campi
oana Americii.

2 august : România — cam
pioana Africii.

4 august : România — Polo
nia.

6 august: România — U.R.S.S.
8 august : România — Ceho

slovacia.
Cîștigătoarele grupei or vor 

juca în „finala mare", echipe
le clasate pe locul II în „fi
nala mică" etc. Finalele se vor 
disputa în zilele de 10 august 
(pentru locurile 5—6, 7—8, 9—10 
și 11—12) și 11 august (pentru 
locurile 1—2 și 3—4). Meciu
rile din serii vor avea loc în 
sălile Fullerton și Pomona, iar 
finalele pentru locurile 
podium la Forum.

SE APROPIE PARTIDELE DINAMO - ZELEZNICIAR
DIN CADRUL „CUPEI CUPELOR"

de popice O ETAPĂ
FOST, UNEORI,
decidă echipa cîștigătoare prin 
bila nr. 100. Constantin a doborit 
6 popice, iar Todea 7 și astfel 
scorul a devenit favorabil, cu 
numai un punct, sextetului bra
șovean. Cele mai bune rezultate 
le-au avut Elisabeta Albert — 
423 de la Voința și Mariana Con
stantin — 422 de la Hidromeca
nica. (C. Gruia-cocesp.). • Vo
ința Constanța — Voința Galați 
2382—2453 (3—3). Filote și, res
pectiv, Dobre au fost principale
le realizatoare din cele două di
vizionare, cu 427 p d șt, respec
tiv, 441 pd. (N. Stere- corespj. 
• Voința București — Frigul 
București 2507—2224 (5—1) • E-
lectromureș Tg. Mureș “” 
Arad (2418—2318 (5—1) ■ Petrolul 
Bălcoi — Gloria București 2 507— 
2502 (3—3). Partidă de foarte bun 
nivel tehnic $1 extrem de 
tată. După evoluția a 
schimburi, bucurcștenceie 
duceau cu 75 dc .brțe". 
Performerele reuniunii au 
Elena Vasile, Aura Pană 
cite 454 p, respectiv Ana Petres
cu — 463 șl Octavia Ciocîrlan — 
433 (S. Brânzea-coresp.). a Bra
dul Vama — Voința Timișoara 
2410—2458 (3—3) • Voința Cra
iova — Voința Oradea 2312—2351 
(2—4). • Voința Ploiești — Me- 
trom Brașov 2456—2307 (I—î). • 
C.SJd. Reșița — Voința Odorheiu 
Secuiesc 2263—2186 (3—3).

MASCULIN • Olimpia Bucu
rești — Constructorul Galați 
5’24—5158 (3—3). Joc frumos, cu 
intîlnlrl atractive, scorul fiind 
favorabil oaspeților dună două 
schimburi (1732—1632), iar gazde
lor după patru schimburi (3438

U.T.

dispu- 
patru 
con- 

dar...
fos:

— cu

LA
IN CARE
ÎNĂLȚIME

în final, Băiaș l-a in- 
Marin cu 893—363 p d, 

a adus gălâțenilor victo- 
___ .... Tokacek-coresp.). • E- 
lectromureș Tg. Mureș — Voința 
Tg. Mureș 5157-4802 (5—1). Ilie
llosu, din lotul nețional. a fost 
cvi mal bun jucător din echipa 
campioană, cu K0 p d. De la 
Voința s-a remarcat B. Fazestas
— 894. (L Păuș-coresp.). • Unio
Satu Mare — C.r.R. Timișoara 
5137—5825 (5,5—0,5). popicarii săt
măreni au evoluat foarte bine, 
in special Andrei Papp, care cu 
911 p d a stabilit un nou record 
al arenei. De la timișoreni s-a 
evidențiat M. Mato cu 879. (Z.
Kovacs-eoresp.) • Gloria Bucu
rești — Rafinorul Ploiești 5838— 
4702 (5—1). • Constructorul Tg. 
Mureș — Chimica Timăveni 5094
— 5014 (3—3). • Metalul Hune
doara — Progresul Oradea 5143— 
5M0 (1—3). • Rulmentul Brașov
— Metalul Roman 5225—4850 (5—1)
• Chimpex Constanta — Volnfa 
București 5308—5184. Derbyui
seriei Sud nu s-a ridicat la ni
velul așteptat, doar echipa gaz- 
dâ reușind rezultate remarcabile 
prin Gh. Silvestru — 853 și " 
Donos — 836. De la Voința 
impus doar C. Radulescu — 
p d. (N. Teodoteseu-coresp.). 
Petrolul Ctmpina — Carpați 
naia 5165—5877 (3—3) • C-
Baia Mare — Teitnoutilaj Odor- 
hein Secuiesc 5ZW—4782 (5-1).
In cinci schimburi, bălmărenil au 
fost net superioii. printre el 
Eoariu — 905, Bice—902 și Ger- 
gely — 902. De la oaspeți, Fancs- 
sali a dștigat la Racoș Szi- 
13 gy! 793—7S8. (L. Chira-curesp.).

—5405). 
vins pe 
ceea ce 
rla. (N.

V. 
s-a 
912
•

Si- 
Aurul

TREBUI FIE MODEL. DAR NU ESTE!

Neîndoielnic, antrenorul Ghi- 
ți Ucu a fost satisfăcut de 
evoluția elevilor săi Mircea 
Bedivan și Tudor Roșea în 
cadrul reprezentativei țării în 
meciul de la Berlin (R.D. Ger
mană — România 22—22). 
Bucuria sa a fost cu atît mai 
mare cu cît se apropie parti
dele cu Zelezniclar Niș din 
cadrul semifinalelor „Cupei 
cupelor" la handbal masculin.

In zilele ere 4—6 martie a avut loc la pa
tinoarul artificial din Galați prima compe
tiție oficială a patinatorilor artistici, mani
festare desfășurată în organizarea federației 
de resort, în lăudabila sa intenție de a o- 
feri tinerilor competitori prilejul unei litile 
ți necesare verificări înaintea finalelor con
cursului republican, din 17—19 martie, con
curs rezervat copiilor și speranțelor acestei 
discipline.

Avind In vedere importanța acțiunii de la 
Galați se iconta pe prezența reprezentanți
lor tuturor secțiilor de patinaj artistic din 
țară, ceea ce, în parte, s-a ți intim plat. 
Spunem «în parte* tntrucît tinerii concu- 
renți de la Clubul sportiv școlar nr. 2 Bucu
rești, club a cărui secție de patinaj este În
cadrată cu nu mai puțin de 4 profesori de 
specialitate, nu au primit avizul conducerii 
clubului (director — prof. N Petrică) să 
facă deplasarea în orașul de pe malul Du
nării. Hotărîre inexplicabilă. La ediția de 
anul trecut a concursului republican rezer
vat celor mici, Marina Belu și Cristina Pa
poni, reprezentantele C.S.S. 2, au urcat pe 
prima treaptă a podiumului de premiere la 
eategoriile speranțe șl, respectiv, copii I și 
era normal ca măcar cele două patinatoare 
să fie trimise oficial, de către club, la în
trecerile de la Galați. Dar, după cum am 
arătat, nu s-a Intîmplat așa. Și totuși Ma
rina Belu, Violeta Kiss șl Andrei Guja. trei

dintre componenții secției de patinaj a 
C.S.S. 2, au făcut deplasarea pentru a parti
cipa la competiția amintită. Dar, Însoțiți de 
părinți și pe cheltuiala acestora. Ața cum 
tot pe cheltuială proprie s-a deplasat la Ga
lați, pentru a-i asista pe cei trei copii, an- 
trenoarea Doina Bădic, de la catedra de pa
tinaj a C.S.S. 2.

Activitatea de patinaj la Clubul sportiv 
școlar aflat in discuție ar trebui să consti
tuie un model pentru toate secțiile din țară, 
cu același profil, dat fiind numărul mare 
de cadre tehnice de care dispune. Din pă
cate, secția respectivă se complace, de o 
bună bucată de timp, Intr-un total anoni
mat. O explicație a acestei stări de fapt 
rezidă și in modul în care conducerea clu
bului sprijină (s-a văzut, cum!) respectiva 
secție In afara refuzului de a sprijini ma
terial acțiunile secției, conducerea C.S.S. 2 
folosește antrenorii de patinaj pentru rezol
varea unor probleme care nu au nimic co
mun cu patinajul. Așa de pildă, acum. în 
plin sezon competițional, conducerea C.S.Ș. 2 
a delegat pe șeful catedrei de patinaj, prof. 
N. Gliga, timp de peste o lună de zile, pen
tru rezolvarea unor probleme de... protocol 
ale clubului ? 1 ? $i aici este cazul să a- 
mintim că Marina Belu și Cristina Paponi 
sînt elevele antrenorului N. Gliga...

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

;usține

pentru 
doilea

de pe

Dinamo București va 
partida tur la Niș în ziua de 
26 martie (vor arbitra suedezii 
Nilsson și Wester), iar cea re
tur la București (Palatul spor
turilor și culturii, ora 17) la 
3 aprilie (arbitri : Bolstad și 
Anthonscn din Norvegia). Pînă 
la data primului meci, se pu
ne problema recuperării pivo
tului Vasile Oprea, accidentat 
și aflat în tratament la Eforie.

PLENARA COMITETULUI FEDERAL - LA 14 MARTIE
în săptămina reînceperii 

campionatelor naționale, Divi
zia ,,A“, de băieți și fete (am
bele iau startul oficial în re
tur la 20 martie), se va des
fășura și plenara anuală a Co
mitetului federației. Ea va 
avea loc luni, 14 martie, la 
ora 13, in sala de ședințe a 
C.N.E.F.S. și va analiza acti
vitatea din anul trecut, elabo- 
rînd — în același timp — di--

recțiile de dezvoltare pentru 
noul an.
• Arbitrii internaționali Ma

rin Marin și Ștefan Șcrban au 
oficiat la campionatul mondial 
grupa valorică B, disputat în 
aceste zile de Olanda. Presta
țiile lor s-au bucurat de fru
moase aprecieri.

Rubrică realizată de 
Hrislache NAUM

CAMPIONATUL PE ECHIPE LÂ HALTERE (j)
La Arad s-a desfășurat pri

ma etapă (turul) a campionatu
lui național de haltere pe e- 
ehipe, pentru juniori. După a- 
ceastă fază, pe primele locuri 
în Divizia „A" se află Gloria 
Bistrița — 5 325 p, C.S.M. Clnj- 
Napoca — 5 224 p, A.S. Cluja- 
n* — 4 960 p, Rapid București

4 444 p, Dunărea Galați 4 410 
p, Chimpex Constanța 3 810 p. 
(în total participă 10 echipe), 
în Divizia „B“ conduce detașat 
Unirea Alba Iulia cu 4 433 p 
(participă tot 10 echipe).

Returul campionatului 
programat In noiembrie, 
Iași.

între buturi SEZONUL RUGBYSTIC A DEBUT
Nu încape Îndoială, sezonul 

rugbystic intern a debutat 
spectaculos: prima etapă — 
prima surpriză, plus cea mai 
categorică victorie Înregistrată 
în ultima vreme in Divizia 
„A“. Sâ vedem cum va con
tinua! Pînă atunci, cîteva con
semnări.
• A fost surpriză la

Mare (Știința CEMIN — 1 
tehnica Iași 7—10), dar 
chiar așa de... mare. Pe i 
parte, fiindcă rugbyul 
„dulcele tîrg" de altădată 
anuntat nu de azi — de 
revirimentul, tinerețea și 
lentul jucătorilor fiind dubla
te în mod fericit de pasiunea 
și priceperea susținătorilor lor. 
Pe de alta, deoarece „XV“-le 
bâimărean nu pare a mai avea 
forța de exprimare care il 
consacrase cu puțin timp in 
urină. Și să nu uităm că pro
blema terenului propriu își 
amină încă rezolvarea, iar lu
crul ........................... *
iată
•

ția 
acum de două spații de joc în 
cadrul complexului sportiv din 
Ghencea. Sînt. prin urmare, 
absolut justificate pretențiile 
față de activitatea cu balonul 
oval din clubul militar. Pînă 
una-alta, liderul de toamnă 
s-a arătat în mare vervă du-

Baia 
Poli- 

nu 
de o 

din

ta-

se resimte. Fină cînd? — 
Întrebarea.
Apropo de terenuri: sec- 
de rugby Steaua dispune

minică, administrind un ustu
rător 94—0 formației arădene. 
Greul însă abia va urma...
• Știința Petroșani are. du

pă cum sîntem informați, un 
nou antrenor. Numele lui : C. 
Budică, fostul atacant, trecut 
și pe la loturile reprezentative.

• Există o adevărată tradi
ție în rugbyul românesc în 
privința postului de aripă de 
linia a treia. Că e așa s-a vă
zut și duminică. Dinamovistul 
Marian Zafiescu, steliștii Șu- 
gar sau Costică Florca s-au 
remarcat prin travaliu și de
cizie. Aceasta dacă ne referim 
numai la partidele disputate 
în Capitală...
• Liderul întrecerii 

cucerirea celui de al
trofeu al eficacității, oferit de 
ziarul „Sportul", este pe mai 
departe Adrian Plloțschi, care 
a marcat și la Sibiu (două e- 
seuri). Numai că acum cons- 
tănțeanul simte aproape răsu
flarea lui Sorin Fuicu, aflat 
după reușitele de duminică 
(patru) la numai un punct de 
fotoliul de onoare! Se anunță 
o dispută foarte interesantă, 
mai ales că și alți rugbyștl au 
început să se gîndească la tro
feu. Clasamentul după 14 eta
pe: 1. PLLOȚSCHI (Farul) 13 
eseuri, 2. Fuicu (Steaua) 12, 
3—4. Lungu (Farul) și Zafics-



i-a pasat lui Ivascencu; în stingă, cu ■ 
steliștii pindesc intercepția (de la stin- 

zchi. V. Ion. Cemat șt Ermurache).
Foto : Dragoș NEAGU |

0 (m), „11“ Șl VOINȚA (f), |
AMPIONATELE DE BASCHET I

Steaua
, în 
națio- 
i s-au 
ite, el

cite 8 g.t., 12, C.S.U. Brașov (H. 
Tecău) 4 g.t.
• Clasamentul Diviziei ,,A“ fe

minine du.pă turneele din Capi
tală și de la Brașov ;

GRUPA 1—€

ZO38 56 
2143 56 
2140 47
2410 46 
2460 41
2529 40

1. „U° CJ-NP.
2. Voința Buc 
* Olimpia

Sp. stud. 
Univ. Tim. 
Crișul

3.
4.
5.
6.

42 35 7 3203:2657 77
42 35 7 2840:2377 77
42 28 14 2806:2525 70
42 25 17 2953:2629 67
42 17 25 2576:2624 59
42 16 26 2763:3000 58

2332 42 
2349 41 
2199 40 
2373 40 
2342 40 
2422 33
efica- 
-POR-

1. V.
2. Z.
565 p.

Iași) 
Bra- 
(Ra- 

C.S.U. 
isescu

8. I.
9. D.
p. 10. 

6 p. 
neofi- 
după 

iraclea 
id 13 
Farul 
apoca 

7—8.
portul 
inamo 
ști și 

23-a: 
teanu)

GRUPA '7—12
42 28 14 2752:2653 70
42 22 20 2337:2268 63
42 16 26 2702:2988 5« 
42 14 28 2671:2830 56
42 13 29 2465:2852 55
42 3 39 2211:2006 45

.Trofeului e-

7.
8.

ea 
Pe

Progresul 
Comerțul

9. I.E.F.S
10. C.S.U. PI.
11. Voința Bv.
12. Rapid
• în clasamentul „_________ _

ficacitătii", Magdalena Pall („U“ 
Cluj-Napoca) s-a apropiat de gra
nița celor 1000 de puncte, 
înscriind pînă acum 977 p. 
locurile următ>oare : 2. Ștcfania 
Borș (Voința Buc.) 816 p, 3. Ca
melia Hînda (Voința Bv.) 736 p. 
4. Luminița Măringuț {I.E.F.S.) 
669 p, 5. Maria Bărăgan (Sp. stu
dențesc) 654 p, 9. George ta Si- 
mioană (Progresul) 603 p, 7. Mă
lina Froiter (Olimpia) 578 p. 8. 
Elena Pușcașu (Progresul) 566 p. 
9. Măndica Ciubăncan (Olimpia) 
547 p. 10. Verginia Popa („U“ 
Cluj-Napoca) 527 D.
• Clasamentul (neoficial) al

indisciplinei : 1. Voința Buc. 16
g.t., 2. Sp. studențesc (Carmen 
Tocală și antrenorul Gr. Costes- 
cu) 11 g.t., 3 C.S.U. Ploiești 8 
g.t., * ‘
Anghelina) șl Progresul 7 g.t., 6. 
Olimpia 5 g.t., 7 Rapid 4 g.t., 
8—9. „U° Timișoara șl Voința 
Brașov 3 g.t. 10—11. Crișul și 
„U“ Cluj-Napoca 2 g.t.

I.F.F.S. (Margareta4—5.

UPITUĂ, WtM» BWCURtȘll -
LA FLORETĂ FETE Șl SABIE
com- 11—14 și 16—20), in timp ce

/rsării sabrerii vor evolua In sala
nțarea mare din șoseaua Ștefan cel
Bticu- Mare. Miercuri, în aceleași
astâzi, săli (și după același program)

..-
Kipe-

este programată întrecerea 
echipe.

pe
Dy-
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I
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OS
5-6. 
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(Poli- 
’aras- 
irescu 
între- 
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cui I, 

de 
a.m.d. 
luare,

UN NOU LIDER IN
Performerul celei de a 6-a 

runde a turneului internațional 
de șah din Capitală a fost fără 
îndoială Valentin Stoica, învin
gător asupra lui Giorgios 
Makropoulos, liderul de pînă 
atunci, într-o partidă cu un fi
nal de turnuri și pioni foarte 
interesant. Aceasta permite 
cehoslovacului Eduard Meduna, 
care a cîștigat ieri în fața lui 
Victor Ciocâltea, să treacă în

STARTUL COMPETIȚIONAL AL CICLIȘTILOR
trans- 
andru 
și Ion 
120 p.

MW 40
V-128 39
I- 87 37 
5-135 33 
7-109 30
D-163 29
i-22C 27
M89 27 
k172 25
J-165 24 
>-209 23
H90 23
S-229 20
5-3C9 18

ninată
Iași 

Roșie 
portul 
eveni,

CHI

Activitatea în noul sezon 
competițional la ciclism a fost 
inaugurată duminică (pe cir
cuitul din cartierul Drumul Ta
berei) cu tradiționala competi
ție „Cupa 8 Martie", concurs 
organizat și în acest an — in 
condiții foarte bune — de aso
ciația sportivă Confecția. Deși 
desfășurate pe un timp rece, 
alergările s-au bucurat de par
ticiparea a aproape 200 de con- 
curenți. Dacă la cele relatate 
mai sus adăugăm și faptul că 
toate cursele au fost dinamice, 
cu întorsături de situații, cu 
evadări spectaculoase, regrupări 
și din nou evadări, competiția 
inaugurală a sezonului a re
prezentat un real succes.

In cursa seniorilor, victoria 
finală a revenit lui M. Romaș- 
canu. La juniori mari, disputa 
a fost cîștigată de Gh. Filip 
(Voința București). A evadat 
din pluton cu 4 km înaintea 
sfîrșitului cursei și toate efor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

TICLEAW PASEÂZA,
„Sîntem foarte curioși cu 

ce față va ieși Kaiserslau
tern din confruntarea cu 
Universitatea Craiova, echi
pă care, iată, cere — și nu 
fără justificare — titlul de 
revelație a Cupei U.E.F.A...." 
Astfel comenta, într-o a- 
vancronică amplă, ziarul
„L’Equipe" partida de pe 
Betzenbcrg Stadion. Fran
cezii au devenit foarte in
teresați de performanțele 
băieților noștri. Și trebuie 
să-i înțelegem, după ce 
craiovenii au scos din cursă 
o echipă-fanion a fotbalului 
lor. Mai departe, „L’Equipe" 
publică, sub semnătura co
respondentului său în R. F. 
Germania, un co
mentariu după joc. 
Printre altele, zia
ristul vest-ger- 
man afirmă ur
mătoarele : „Kaiserslautern 
înregistrează cel mai slab 
rezultat, pe teren propriu, 
din actuala ediție. Univer
sitatea Craiova a întors un 
rezultat ce părea asigurător 
și, ajunsă la 2—3, șl-a per
mis un joc de pase, de 
menținere a balonului, ter- 
minind înlr-o manieră auto
ritară’ de conducere a între
cerii, sub aplauzele publicu
lui, care nu i-a menajat 
insă de fel pe favoriții pro
prii. In cu iotul neprevăzuta 
întoarcere a situației, în
treaga crhipă română a ju
cat un rol, dar, așa cum 
observa chiar antrenorul 
Rudi KrSner, contribuția 
neașteptată a unor jucători 
care nu sc evidcnțiascră in 
partidele anterioare a con
stituit o surpriză pentru 
tehnicianul vest-german. In 
perioada revenirii sale pu
ternice, afirmă Kroner, for
mația română a realizat, în 
hloe, o creștere cu 40% a 
potențialului, frunte cu 
puțin așteptații de noi, Cri
șan și Țicleanu..."

„Cu puțin așteptații de noi 
Crișan și Țicleanu..." Da, cei 
doi N-AU INTRAT IN' 
CALCULELE lui Kr3.ier,

I ARBITRII MECIURILOR DE SIMBRIA DIN DIVIZIA „A1'
F.C.M. BRAȘOV — F.C. CONSTANTA : M. Stoenescu ; la linie : 

P.D Manole și L. Ciucu (toți din București).
CHIMIA — STEAUA : N. Rainea (Bîrlad) ; La linie : R. Nicoară 

(Tulcea) și M. Dragu (Galați).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — S.C. BACĂU: Cr. Tcodorescu ; 

la linie : I. Neagu (ambii din Buzău) și I. Moraru (Cîmpina).
SP. STUDENȚESC — F.C. ARGEȘ : M. Axente ; la linie : R. 

Cîmpeanu (ambii din Arad) șl I. Vereș (Sf. Gheorghe).
POLITEHNICA TIMIȘOARA — A.S.A. : S. Necșulescu ; la linie : 

I. Tănase (ambii din Tîrgoviște) și D. Drăcea (Craiova).
F.C. BIHOR — CORVINUL : A. Gheorghe (P. Neamț) ; la linie : 

I Cot $1 A. M-oroianu (ambii din Ploiești).
PETROLUL — DINAMO : M. Neșu ; la linie : C. Pădurâriței 

(ambii din Oradea) și L. Sălăgean (3. Mare).
F.C. OLT — C.S. TÎRGOVIȘTE : M. Niculescu ; la linie : V. 

Alexandru si N. Voinea (toți din București).
POLITEHNICA IAȘI — JIUL : R. Matei ; la linie : C. Voicu și 

M. Lică (toți din București).

TURNEUL DE ȘAH
fruntea clasamentului, cu o 
jumătate de punct avans. In 
alte partide : Ionescu — Foișor 
1—0, Bischoff — Negulescu, 
Lukacs — Szymczak remize, 
într-o întreruptă din runda an
terioară. Ștefanov a remizat cu 
Grunberg. Clasament: Meduna 
4 p, Stoica și Makropoulos 3,5 
p. Ciocâltea, Bischoff, Szym
czak și Lukacs 3 p. Ghindă 2,5 
p (1). Azi, runda a 7-a.

turile urmăritorilor de a-1 rea
duce la ordine au fost zadarni
ce. O figură asemănătoare a 
realizat-o și V. Tufan (STIROM) 
la juniori mici. Despre con
cursul începătorilor nu vom 
menționa decît faptul că la 
startul alergării s-au prezen
tat 60 concurenți !

REZULTATE. Avansați (36 
km) : 1. M. Romașcanu (Dina
mo) 51:45, 2. O. Tudorache (Di
namo), 3. C. Paraschiv (Dina
mo) — același timp ; juniori 
mari (13 km) : 1. Gh. Filip
(Voința București) 28:30, 2. Z. 
Lorincz (Torpedo Zărnești) 
28:32, 3. C. Toma (Dinamo) — 
același timp ; juniori mici 
(15 km) : 1. V. Tufan (STIROM) 
25:30 . 2. C. Mihălțeanu (Olim
pia) 25:32, 3. V. Sțoian (Olim
pia) — același timp ; începători 
(9 km) : 1. Gh. Merescu
(C.S.Ș. 1) 16:30, 2.’ C. Nicoiae 
(Steaua), 3. FI. Tomescu (Olim
pia) — același timp.

CfilȘAM MARCHEAZA!
dar l-au făcut să-i remarce 
în mod special. Și pe drept. 
Atit Crișan, cit și Țicleanu 
merită sublinieri speciale, 
alături de ceilalți 11 coechi
pieri care au luptat exem
plar, fără diferențieri, spre 
a-și croi atit de greul drum 
spre semifinale. Acestei evi
dențieri in bloc să-i adău
găm elogiile meritate de cei 
doi .,neașteptați" remarcați 
ai antrenorului de la Kai
serslautern. Pentru că putem 
vorbi despre două veritabile 
renașteri. Pe micuțul ata
cant craiovean nu l-am mai 
văzut de o bună bucată de 
timp jucînd cu dezinvoltura 
și reușita de miercurea tre

cută. Crișan nu 
și-a dezmințit o 
unanim apreciată 
calitate aceea de 
a ști să se regă

sească in jocurile mari, 
de miză. Amintiți-vă suita 
lui de jocuri bune in na
țională în partide-chele. Me
ciul de Ia Kaiserslautern ni 
I-a pus în prim-plan și pe 
Țicleanu. Proba lui este 
inainte de orice o probă de 
voință și de curaj. Deși nu 
jucase decît un singur meci 
oficial întreg, în echipa de 
speranțe, deși venea după 
o dificilă operație (aici vine 
momentul să amintim și de 
meritele cunoscutului nostru 
chirurg M. Olteanu), Țicleanu 
a intrat în joc. A Intrat cu 
atît de caracteristica-i bucu
rie de a juca și i-a stimulat 
vizibil pe coechipieri, conlu- 
crînd perfect cu celălalt 
„subiect" al rîndurilor noas
tre la realizarea golului doi, 
gol de mare importanță pen
tru angajarea cu reale șanse 
a partidei-retur. Țicleanu 
pasează, Crișan marchează ! 
Acțiunea a doi veritabili 
jucători rcnăscuți pentru 
fotbalul nostru, simbolică 
pentru frumoasa „ofensivă 
de primăvară" a Universită
ții Craiova, aflată în străda
nia (promițătoare) de a conti
nua „splendida sa toamnă"...

Eftimie IONESCU

UNIVERSITATEA CKAIOVA 
a susținut un meci de verifi
care ta compania a două echi
pe: cu C.F.R. Craiova z—0 (ta 
prima repriză) și cu Celuloza 
Drobeta Tr. Severin 2—0 (In 
repriza secundă). Toate goluri
le au fost marcate de Cîrțu. 
Formația folosită: Lung — Ne
grită, Tilihoi, Cioroianu, Ungu
rean u — Țicleanu, Bălăci, Bel- 
deanu — Crișan, Cîrțu, Geol- 
gău. In repriza secundă au 
mai jucat : Bohlici, Ispas, A. 
Popescu, Donose. Firănescu șl 
Bleu. (St. GURGUI, coresp.).

PROGRESUL VULCAN
BUCUREȘTI — MECANICA 
FINA STEAUA BUCUREȘTI 
4—0 (4—0). Au marcat: Apos
tol (min. 9), Pre.teanu (mln. 
23 șl 42) șl Stoichiță (mln. 
46). (N. TOKACEK, ooresp.).

înfrățirea obadea — 
VICTORIA CAKEI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Tama; (min. 40). (I. GHjȘA,
coresp.).

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
ROVA ROȘIORI 1—0 (1—0).
A înscris : Păun (mta. 20). 
(D. MIHAIL, corestJ.).

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—1 (1—1). Au
torii golurilor : Peearov
(min. 22) p întru U.M., Bodea 
(min. 36) pentru C.F.R. (C. CRE- 
ȚU, coresp.).

MINERUL MOTRU — CON
STRUCTORUL CRAIOVA 4—1 
(3—0). Au înscris : Drăguț
(mln. 13), Turcaș (mta. 28), 
Nleolof (min. SS), Laurențlu 
(min. 69), respectiv Georgescu 
(min. 63 din 11 m). (Gr. JU- 
GANARU, coresp.).

DELTA TULCEA — UNIREA 
SLOBOZIA 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Ionescu 
(mln. 33). (P. COMȘA, coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
PRECIZIA S ACELE 2—0 (0—0).

C.S.M. SUCEAVA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 4—2 (2—0).
Au înscris : Petrescu (min. 32), 
Cașuba (min. 44 și 73), Păiuș 
(mln. 81), respectiv Gherghina 
(mln. 55) si Berceanu (mln. 

90). (I. MINDKESCU, coresp.).

ETAPA S-A
COMENT ARIILE CONTINUĂ

fNCHEIAT,

CÎND JOCI CU NERVII ÎNCORDAȚI PESTE MĂSURĂ
La Tîrgoviște s-a disputat unul 

dintre meciurile tari din prima 
etapă a returului. A cîștigat in 
extremis formația gazdă, care, 
Încet, încet, suo îndrumarea an
ti enorilor Costică Răduleseu și 
Ion Buzolanu, începe să se... 
exprime tot mai clar In cîmpul 
de joc, să se apere foarte exact 
șl să contraatace extrem de tă
ios, prin trei viteztștl — O. Po
pescu, V. Radu și Greaca — „să
geți" Ingenios lansate dlntr-un 
„arc" numit Aelenei, jucător ma
tur șl lucid. C.S. Tîrgoviște a 
Învins (după multă vreme) pe 
Sportul studențesc, tocmai cu ar
ma folosită ta deplasare de... 
fostul lider — contraatacul. Dar 
a ajutat-o să aplice această tac
tică șl golul din mln. 5, care a 
OBLIGAT „unsprezecele" bucu- 
reștean să iasă din tiparele lui 
obișnuite și sa atace pozițiile 
adverse bine fortificate, cu Pita- 
ru necruțător la FL Grigore, cu 
doi fundași centrali (Dumitrescu 
și Enc) care s-au dublat tot mai 
bine, marcindu-1 strict pe M. 
Sandu, cu doi mijlocași (Kallo 
și Constantin) „la sacrificiu",

băcăuanii - Învinși
Prima etapă a returului, prima 

(mare) surpriză ! Ea s-a Înre
gistrat la Bacău, unde echipa 
F.C. Olt a dșfigat cu 3—1. ad- 
minlstrtad formației Sport club 
o primă șl sevei ă ta f rin ger e pe 
teren propriu ta acest campio
nat.

Fără a diminua cu nimic din 
meritele elevilor lui Florin Ha- 
lagian (care, receptivi la Indi
cațiile primite, au amendat cu 
exactitate erorile adversarilor, și 
ta final l-au oferit antrenorului 
lor, cu ocazia zilei sale de naș
tere — 44 de ani —, un cadou, 
două puncte) trebuie să spunem 
că surpriza a avut ca princi
pali coautori pe jucătorii băcă
uani, care, slmbătă, au rămas 
corlgențl la pritnui examen al 
sezonului ta Divizia „A“. (Se 
vede acum că acel 0—3 din „op
timile" Cupei de la Buzău, in 
meciul cu Sportul studențesc, nu 
a fost un accident). Să primești 
trei goluri pe teren propriu ta- 
tr-o singură partidă (in tot tu
rul a primit doar două goluri) 
este grăitor ta privința defensi
vei, ea lăsinct spatii mari de 
manevră abililor Pițurcă și Șoa
rece. Dar marea carență a con
stituit-o modul de alcătuire (la 
fatimplare) a „zidului", o ca-

TlNĂRUL VĂIDEAN, 0
Spectatorii prezenți slmbătă ta 

tribunele stadionului din Șos. 
Ștefan cel Mare, reduși la tă
cere de... aspectul cenușiu al 
partidei Dinamo — F.C.M. Bra
șov, s-au mal dezmorțit ta pri
ma repriză atunci ctad mingea 
intra ta posesia ttaărului și ta
lentatului virf de atac brașovean 
Nistor Văldean.

La numai îl de ani, Văldean a 
debutat cu acest prilej ta Divi
zia „A", făcîndu-și „botezul" cu 
dezinvoltură, în condițiile unui 
joc disputat în fata echipei cam
pioane ta deplasare, unde, de o- 
blcei, apare mal pregnant starea 
emoțională. Golul Înscris de el, 
de o rară frumusețe (după o 
cursă irezistibilă, a șutat lmpa- 
rabil, din interiorul careului), ca 
și alte situații de pe parcursul 
meciului cînd a trecut cu ușurin
ță de fundașii dinamovlști ni 
l-a arătat Înzestrat pentru pos
tul de virf de atac.

DINCOLO DE ABSENȚA
A.SA Tg. Mureș a luat un 

start necomvingător in retur, în
cheind cu o remiză prima sa e- 
volutie pe teren propriu. Scorul 
de egalitate poate fi pus, la pri
ma vedere, pe seama absenței 
din formație a unor piese grele, 
ca Hajnal, Cernescu, Jenei, Du
lău și Monokl (primul scos tem
porar de conducerea tehnică din 
echipă, ceilalți — accidentați). 
Spunem la prima vedere, fiind
că A.S.A. Tg. Mureș a prezen
tat totuși un „unsprezece" cu 
destui jucători experimentați. 
Deci semieșecul trebuie pus mal 
tatii pe seama evoluției nesatis-

ADMINISTRAȚIA DL STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• PROCURAȚI BILETE CU 

NUMERELE PREFERATE ! • De
la agențiile Loto-Pronosport se 
mal pot procura numai astizi 
bilete eu numerele alese de par- 
ticipanțl pentru tragerea obișnui
tă Pronoexpres de miercuri 9 
martie 1983, care Venetclază de 
un report deosebit de consistent 
«a Gtegorij 1. 'șa iar șans spo
rite de clștlguri în autoturisme 
„Dacia 1300“ și mari sume de 
bani, de care puteți beneficia șl 
dv„ bineînțeles cu oondlțla de a 
juca... • A început vlnzarea bi
letelor pentru prima tragere 
Loto 2 din aceasta lună, care va 
avea loc duminică 13 martie 
1983. La tragerea similară dta 
luna precedentă au fost atribui
te, între altele, un autoturism 
„Dacia 1300“ șl patru clștlguri 
a cîte 17.500 lei la categoria I. 
ctad dștlgurl a dte 14.303 lei șl 
18 a cîte 3.576 lei fiecare 'a ca'e- 

pendulînd fără răgaz, ta fața 
propriei apărări.

Sportul studențesc a ATACAT 
deci, a jucat destul <le bine în 
cîmp, a ajuns de zeci de cri 
pînă în marginea caicului tîr- 
govlștean, dar acolo marea ma
joritate a acțiunilor ei ofensive 
s-au frînt, s-au pierdut șl aceas
ta pentru că „gurile de foc" ale 
echipei au fost blocate, iar șutc- 
rii din celelalte lintl (loegulescu, 
Munteanu II, Pană, M. Mihai) 
au.. uitat parcă să tragă la 
poartă.

Dar Sportul studențesc a pier
dut șl din alt motiv, care nu 
trebuie deloc neglijat dacă a- 
ceastâ formație vrea cu adevărat 
(și am Înțeles că vrea mal mult 
ca oriclnd) ca să se mențină cu 
șanse intacte în lupta pentru 
titlu. Este vorba dc nervozitatea 
piea mare a unora dintre jucă
torii ei, îndeosebi lorgulescu și 
Munteanu II. Indiscutabil, dru
mul spre titlu e foarte greu, dar 
cu nervii încordați peste măsură 
Sportul studențesc nu șl-1 face 
mai ușor.

taurențiu DUMITRESCU

CU ARMA LOR
rență sancționată imediat de 
Cățoi și Bărbulescu, autorii pri
melor două goluri din lovituri 
libere. Și cînd te gîndești că 
băcăuanii au fost învinși exact 
cu arma lor. jucătorii lui F.C. 
Olt aplicînd un marcaj extrem 
de sever (în cîteva situații și 
cu mijloace care au depășit li
mita regulamentului). O prestație 
mai mult decît modestă (în am- 
be3e faze ale jocului, lipsa unui 
„cap limpede“ fiind evidentă) a 
avut-o și linia mediană a forma
ției locale. Nimenâ n-a fost in 
stare să ordoneze jocul, să-i dea 
cursivitate, să schimbe registrul 
tactic, axat la infinit pe centrări 
înalte, unde debutantul Adolf și 
apoi Botez n-au schițat mai ni
mic în duelurile cu Bumbescu, 
(foarte bun sîmbătă). care a res
pins totul. Absența lui Antohl 
ar fi o scuză, dar au fost pe 
teren și Șoiman, și Chitaru, si 
Șoșu, ca sâ ne referim doar Ia 
cîteva „nume" din echipă. Ce au 
făcut ei ? Credem că două cifre 
sînt edificatoare în privința ce
lor trei și nu numai a lor : UN 
ȘUT PE POARTA (golul Iui 
Penoff) și UNUL PE LÎNGA 
POARTA (penalty-ul executat de 
Andrî-eș) în repriza secundă !

Adrian VASILESCU

FRUMOASĂ PROMISIUNE
Transferat în această iarnă îa 

F.C.M. Brașov de la divizionara 
„Cu Chimia Orașul Victoria, tî- 
nărul Văidean a pășit, iată, eu 
dreptul în primul eșalon. „în în
treaga perioadă pregătitoare, el 
a fost un exemplu de perseve
rență Ia fiecare antrenament. Iu
bește mult fotbalul și sînt con
vins că va deveni un jucător 
valoros0, ne spunea după meci 
antrenorul său, Ștefan Coidum.

Să sperăm că rîndurile de în
curajare adresate „n-ouarului* 
brașovean îi vor trezi ambiții, 
șl-1 vor stimula la o pregătire 
cît mal conștiincioasă, iar fru
moasele aprecieri din meciul eu 
Dinamo vor fi confirmate In e- 
tapele următoare. Am dori ca 
Văldean să nu fie (ca mu Iți 
alții, pînă acum) doar un me
teorit pe firmamentul fotbalului 
nostru.

Gheorghe NERTEA

ș,PIESELOR GRELE“
făcătoare a majorității compo- 
nenților echipei, care, in mare 
criză de puncte, s-au năpustit 
peste adversar, l-au înghsuit In 
careu, micșorîndu-și spatiile de 
acces spre poarta lui F.C. Bihor. 
(In faza de atac, mureșenii au 
păcătuit cel mai adesea prin cen
trări înalte, respinse destul de 
ușor de fundașii adverși). Adău
gind la aceasta nesiguranța și pla
samentul greșit al lui Varo, ca 
și greșelile, uneori de începători, 
ale fundașilor, avem o imagine 
mai completă a jocului modest 
prestat de formația gazdă

Pompiliu V1NTILA

goria a Il-a etc. încercați să c> 
țineți Și dv. succese asemănă
toare sau chiar mai mari la tra
gerea Ix>to 2 de la sfirșitul aces
tei săptămini ! Slmbătă 12 martie 
este ultima zi de procurare a 
biletelor cu numerele preferate 
de dv.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 2 MARTIE 
1983. Cat. I: 1 variantă 25% 
autoturism „Dacia 1300“; cat. 11 
1 variantă 100% a 33.956 lei și 7 
variante 25% a 8.489 lei; cat. III, 
19 variante a 4.299 lei; cat. IV, 
89,25 a 915 lei: cat. V, 266,50 a 
307 lei; cat. VI. 10.326,25 a 40 
lei; cat. VH, 302 a 200 lei; cat. 
VIU. 5,739,25 a 40 lei. Report la 
cat. I 500.000 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300“ de la cat. I a fost 
obținut de Orzan D. Dumitru 
din Plovracl Județul GorJ.
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IN CROSUL DE
Participînd la crosul interna

țional de la Belgrad, disputat 
pe un, traseu de 2 000 m, atle
tele noastre au realizat un re
marcabil succes. Maricica Pui
că a cîștigat detașat întrece
rea, ea fiind urmată de alte 
două sportive din România. 
Iată clasamentul :

LA BELGRAD
1. MARICICA PUICA

mânia) 6:11,2; 2.
(România) 6:22,9 ; 
Mustață (România) 
Radislavka Racici 
6:29,9; 5. Liliana

(Ro-
Sica West 
3. Adriana 

6:23,3; 4. 
(Iugoslavia) 

_ _ Gohibovici 
Sușniar (Iugoslavia) 6:33.8 ; 6. 
Liliana Pavlivecici (Iugoslavia) 
6:37,7.

DEBUTANȚII ATLETISMULUI NOSTRU
(Urmare din pap. 1)

argint, patru locuri patru șl un 
ioc șapte poate fi socotit ca un 
bilanț mulțumitor. Mai ales că 
el este Însoțit șl de performan- 
țe-record, sau apropiate de cele 
mai bune prestații ale sporti
vilor 
clteva 
țiilor 
noștri.

Deși

respectivi. Iată. dealtfel, 
aprecieri asupra evolu- 
individuale ale atlețUoc

se afla la prima aler
gare de 1 500 m din acest an. 
craioveanca Maria Radu (des
coperită ți crescută la Liceul 
„Nicolae Bălcescu" de Heria 
Sfef, pregătită în prezent la 
CSM Craiova de Nicolae Mă- 
rășescu) a făcut o cursă tac
tici inteligentă, exploatindu-și 
foarte bine resursele. Crescută 
tn umbra marilor noastre semi- 
fondiste. Maria Radu, compo
nentă in mai multe rinduri a 
echipei naționale de cros, cam
pioană balcanică, este la prima 
afirmare individuală intr-o 
competiție de nivel european.

Petru Drăgoeseu. petroțănean 
descoperit de fostul campion al 
Semifondului Ștefan Mih-dy. 
Student la Institutul de mine 
din orașul natal (și pe cale de 
a se transfera de la Steaua la 
Jiul), a fost marea surpriză 
(plăcută) a delegației noastre. 
Fină la 19 februarie el nu aler
gase in sală. Atunci, la Buda
pesta, a dus recordul național 
la 800 m sub 1.50.0—1:49.90. E. 
bine, la „eurooene" el a izbutit 
•:43.96 în semifinale și 1:47,91 
In finală, ultimul rezultat fiind 
mai bun decît recordul său

personal in aer liber (1:48,25). 
Progresul spectaculos și timpul 
«curt de cind practică atletis
mul (septembrie 1980) ne fac 
să vedem in el o mare spe
ranță a semifondului nostru.

O mare speranță este ți Eu
gen Popescu, la înălțime. Și el 
ți-a Îmbunătățit recordul per
sonal la debutul la C.E. (2^4 
m), record care la Începutul se
zonului de iarnă era sub 2,20 
m. Renumitul tehnician vest- 
german Dragan Tancici (antre
norul lui Trănhardt, Nagel, 
Mogenburg. Meyfarth) ne spu
nea că Popescu are calități 
pentru 2.3) m. Cu condiția unui 
elan corespunzător (avea cel 
mai scurt elan dintre săritorii 
de la Budapesta) ți a unei 
mari indrăznelt

Gina Ghioroaie a obținut 
mai bună performanță din 

sală. A 
încercări, 

a trece de 
două sări- 

Loghin a 
bronz la o 

re (Silhava) care a 
igură aruncare reușită, 
pierdut-o dacă ar fi 

at ia cel mai bun nivel 
al ei din această iarnă.

Tn sfirșiL D«ioa Melinte. O 
răceală puternică i-a slăbit for
țele. deși fosta campioană eu- 

e-a declarat că este 
foarte bine, chiar 

_____ __  bate recordul moc- 
diaL In plus, ea a fost ținta 
tuturor busculadelor. arâtin- 
du-ne după cursă mai multe 
răni pe picioare.

tivitatea sa de 
„pe podium** patru 
apoi a riscat pentru 
Daute și a depășit 
tari bune. Mihaela 
pierdut medalia de 
aruncă tua: 
avut o sin 
N-ar fi

CUI
din

cami

mai

prega
peni

PESTE HOTARE
Reprezentativa de hochei a 

țării noastre pleacă azi tn El
veția, unde va susține două 
partide cu reprezentativa țării 
gazdă, la 9 martie la Geneva 
și la 10 martie la Liesyl. După 
aceea, hocheiștii români se vor 
deplasa în Italia, la Varese,

12 martie vor juca cuunde la
echipa Italiei. Aceste trei par
tide constituie
cări înaintea plecării în Ja
ponia, la grupa B a C.M., care 
se va disputa între 21 și 31 
martie.

TURNEUL DE BOX 
DE LA IAMBOL

ultimele verifi-

C. M. DE JUNIORI (grupa C)
(Urmare din pag. 1)

marcat : Boiad- 
Zenoviev, res- 

Iludak 2. Arbitru de 
: H. Waschnig (Austria), 
la linii de M. Presneana 
Balin t (ambii România), 
de a doua partidă a se-

clasament. Au 
jev 2, Gelev, 
pectiv 
centru 
ajutat 
și A.

Cea
rit a opus reprezentativele Ro
mâniei șj Australiei, partidă 
ușoară pentru reprezentanții 
noștri, care obținuseră in me
ciul inaugural ai competiției, 
acum 5 zile, o victorie lejeră, 
la 8 goluri diferență (10—2). 
Cum victoria din deschidere • 
Bulgariei asupra Ungariei ofe
rea perspectiva măririi Ia 4 
puncte a avansului echipei 
României in clasamentul com
petiției, tinerii noștri hocheiștl 
au intrat deconectați (poate 
prea deconectați—) pe gheață, 
așa că prima repriză s-a des
fășurat intr-o notă de relativ 
echilibru. Doar Ungureanu și 
Gerezuiy au inscris, ultimul in 
urma unei splendide combi
nații cu colegii de linia intii. 
Jumătate și Ungureana. Repri
za a doua a debutat însă sub 
alte : 
celorlalte 
u archeze cit mai 
astfel că o serie 
ți-au atins ținta, 
apărarea noastră 
singură dată, la ș:
Scor dupâ două reprize : 6—L 

T~1* mi repriză a oferit echi
pei române satisfacția repetării 
celor— 18 goluri din prima par-

tidă. Mai mult chiar, Gerczuly a 
reușit chiar și un mic record 
de eficacitate, el înscriind pri
mul din cele 4 goluri ale a- 
cestei a treia părți a meciului 
in secunda a 22-a, după numai 
3 pase I în continuare, sensul 
jocului a fost unic, spre poarta 
australiană, perforată, așa cum 
spuneam, de 4 ori. In urma u- 
nor faze care de care mai fru
moase. Antrenorii Ion Tiron și 
Nicolae Zografi au rulat tot lo
tul, inclusiv portarul Biro, care 
l-a înlocuit în ultimele minute 
pe Jean Stanciu. Scor final : 
10—1 (2-0, 4—1, 4-0). Au mar
cat: Gerczuly 3, Ungureanu 2, 
Lukaes, Udrea, Jumătate, Dinu 
și Benedek pentru formația 
noastră, respectiv Rice. Au arbi
trat : O. Bostrup (Danemarca), 
la centru, ajutat de J. Jolarvo 
(Finlanda) și E. Fredericsen 
(Danemarca).

auspicii. Și corr.ponenții 
•*-» linii au dorit să 

multă goluri, 
de 
in
a

Astăzi este zi de odihnă, 
turneul urmînd să continue 
miine, tot la patinoarul „23 
August", după următorul pro
gram : ora 15,30 : Ungaria — 
Australia ; ora 18 : Bulgaria — 
Eomânia.

ta

5 șuturi 
timp re 

cedat o 
lui Rice.

TENISUL ROMÂNESC IȘI PĂSTREAZĂ LOCUL IN ELITA MONDIALA
(Urmare din pag 1)

arbitrul principal al intilnirii. 
francezul Jacques Dorfmann, 
cars aprecia drept normală a- 
ceastă victorie la scor, întru- 
cit cei doi jucători români au 
fost net superiori adversarilor 
lor la toate capitolele: putere 
de luptă și de concentrare, 
pregătire fizică, arsenal teh
nic, precum și orientare tacti
că in funcție de suprafața de 
joc (pe care, iată, un jucător 
reputat, Hans Gildemeister, 
n-a reușit-o). Dar, ceea ce ne 
declara după meci reputatul 
specialist francez — care, în 
cariera lui a văzut, multe par
tide de „Cupa Davis", înca- 
drînd-o pe cea de la Timișoa
ra printre cele cu înalt nivel 
tehnic și spectacular — nu fă
cea decît să „fotografieze" un 
moment dintr-o lungă perioa
dă de pregătire a meciului 
România—Chile. Meci care, de 
fapt, a început încă din tuna 
decembrie a anului trecut, 
cînd cei mai buni 20 jucători 
ai țârii au participat la un

stagiu ae pregaare 
in urma căruia au 
in competiție zece,
treeînd. apoi, prin
caudine", pentru ca 
lunii ianuarie 1983 să se defi
nitiveze lotul României pentru
partida de debut a ediției 1983 
a „Cupei Davis": Florin Se- 
gărceanu. Dumitru Hârădău. 
Andrei Dirzu, Laurențiu Bucur 
și Adrian Marco. Acestora, fi
resc, urma să li se alăture, in 
preajma intilnirii din 4—6 
martie, reputatul jucător Ilie 
Năstase. Urmărindu-se in 
ceasta perioadă acumulările de 
ordin fizic, circuitul de turnee 
de peste hotare la care au 
participat aceștia în luna fe
bruarie avea menirea sâ adau
ge o pregătire specifică în
condiții de concurs, cu adver
sari redutabili și variați ca
manieră de joc. Astfel se șj 
realiza o verificare riguroasă 
a potențialului acestor candi
dați la titularizarea în echipa 
reprezentativă. Orientare care 
— după cum s-a văzut în sa
la Olimpia — s-a dovedit a fi 
fructuoasă, forul de resort ali-

mai rămas 
și aceștia 

alte ..furci 
La sfirțitul

a-
co;

pro-

roiul antreno: 
dan. care, de: 
mita la rolul 
pe margine I
tiției, a fost, permanent in 
toată această perioadă. pivot 
și animator al unui seri 
ces de pregătire.

Succesul din partida cu Chi
le menține echipa 
in elita tenisului 
ceea ce obligă pe toii 
tenisului la 
susținute in 
pentru ca la 
prezentative 
mulți (și cit
neri de talent.

României 
mondial, 
slujitorii 

și mai 
apropiat.

eforturi 
viitorul 
porțile echipei re- 
să bată cit mai 
mai repede!) ti-

ÎN „CUPA DAVIS“, SURPRIZELE CONTINUĂ...
Etfcipclc s.li.l. și Cehoslovaciei, eliminate!

Două surprize de mari propor
ții au marcat desfășurarea pri
mului tur, în grupa de elită a 
„Cupei Davis". Echipa S.U.A., 
deținătoarea trofeului, a fost e- 
liminată de Argentina, la Buenos 
Aires, cu scorul de 3—2. G. Vi
las a reușit două victorii în 
trei seturi (6—3, 6—3, 6—4 cu G. 
Mayer și G—4, 6—0, 6—1 cu J. 
McEnroe), iar J.L. Clerc l-a în
vins și el pe McEnroe (6—1, 6—0. 
3_6, 4—6, 7—5), argentinienii ce- 
dînd doar dublul (McEnroe, Fle
ming — Vilas, Clerc 2—6, 10—8, 
6—1, 3—6, 6—1) și ultimul sim
plu al jucătorului lor de rezer
vă (G. Mayer — A. Ganzabal 
4—6. 6—3, 13—3). Tot în conti
nentul sud-american. a dolia ma
re surpriză : la As?uncion. Para
guay a eliminat Cehoslovacia, 
conducînd cu 3—1 înaintea ulti
mului meci de simplu (F. Gon
zales — I. Lendl 4—6, 4—6, 8—10: 
V. Pecci — T. Smid 6—3, 3—6, 
6—4, 5—7, 6—1 ; Pecci, Gonzales 
— Lendl, Smid 6—4, 6—4. 6—4; F. 
Gonzales — T. Smid 6—3, 12—10, 
3—6, 6—3).

Rezultatul final al meciului 
Australia — Anglia, la Adelaide, 
este 4—1 în favoarea australie
nilor (în ultimele partide: P. 
Cash — B Mottram 6—1, 5—7,
3—6; P. McNamee — J. Lloyd 
G—1, 6—2}.

In urma acestor ultime rezul
tate, tabloul sferturilor de finală 
este complet și arată astfel, în 
ordinea de pe tablou : Franța — 
Paraguay, Australia — România, 
Noua Zeelandă — Suedia, Argen
tina — Italia. Jocurile urmează 
să se dispute între 8 și 10 iulie.

★
Rezultate din competițiile zo

ri ale ale „Cupei Davis" (ediția 
î 983—84). tn zona americană: 
Uruguay — Mexic 4—1, Equador
— Caraibe 5—0. Columbia — 
Brazilia 0—5, Canada — Venezue
la 3—2; zona asiatică: Japonia
— R.P. Chineză 3—2, Sri Lanka
— India 1—4, Coreea de Sud — 
Filipine 4—1.

A luat sfîrșit turneul de box 
pentru „Cupa Stiandjata** care a 
avut loc în orașul IamboL La 
categoria semigrea pugllistul ro
man Petre Bornescu s-a clasat 
pe locul doi, fiind învins în fina
lă la puncte de polonezul Marele 
Eismont.

ȘAHIȘTII IN ÎNTRECERI

Mihai Șubă a remizat cu 
vleticul Vaingold. in runda 
•-a a „Memorialului Keres**

so- 
a 

 _______ de 
la Tallin. In alte partide: schiis- sler — . . - -
son — 
ganian 
Tal — 
ment :
Psahls

Abramovicl 1—0, Arnas- 
Oll 1—0, Klarner — Va- 

0—1, Jansa — Psahls 1—0, 
Bench remiză. * 
Vaganlan 7, 
6,3, Tal 6

tn clasa-
Jansa și

a turneu-runda a doua
la Lugano, Florin Gheor-

• în
Iui de _ ____ _____ ____ _______
ghiu l-a Învins pe iugoslavul 
Pavlovlcl. Alte rezultate : Rlgo 
— Hort 1—0, Kosanskl — Selra- 
wan 0—1, Adorjan — Grzeslk re
miză, Tlmann — Schlchte 1—0.

„CUPA MONDIALA“ 
LA FLORETA (f)

Turneul feminin de floretă des
fășurat la Torino contind pen
tru .Cupa Mondială1* a fost ctș- 
tlgat de vest-germana Christiana 
Weber, care a invlns-o in finali 
cu 6—6 pe sovietica Olga Vos- 
klanlna. în sferturile de finală 
Weber a înirecut-o cu 6—5, pa 
floretlsta româncă Rozalia Oros, 
clasată pe locul G în turneul fi
nal.

„CUPA AMERICH* 
LA GIMNASTICA

Concursul pentru .Cupa Ame
rica, la gimnastică, desfășurat 
la New-York, a fost ciștlgat de 
Peter Widmar (S.U.A.) la mas
culin șl de americanca Mary Lou 
Betton la feminin. Sportiva ro
mâncă Lavinia Agache s-a cla
sat pe locul 5.

SARAJEVO. Campionatele mon
diale de patinaj viteză pentru 
juniori s-au încheiat cu victoria, 
la masculin, a lui Andrei Bo
brov (URSS), care a cîștigat trei 
probe : 1 SM. ȘOMși 5 100 m. La 
feminin a terminat victorioasă 
Carapioana de anul trecut, Ange
la Siahnke (R.D. Germană).

ASPEN (STA). Proba masculi
nă de eobortre din cadrul Cupei 
Xoodza-e la sctu-alpin. ultima a 
cocipetiției. a revenit canadianw* 
hd Todd Brooker cu timpul de 
1:47X7- In clasamentul general al 
Cupei Mondiale continuă să con
ducă americanul Frai Matire cu 
as p. armat de suedezul Inge- 
—ar Summark 157 p.

MONT TBEMBLANT (Canada). 
Slalomul uriaș feminin din Cupa 
M.nd-ilâ a revenit. surprinzător.

Rey (Fran- 
Epple (R.F.

Hess (Elve- 
gencral al 

Hess cu 173 
p, urmată de Hanni Wenzel 
(Liechtenstein) 170 p.

MOBA (Suedia). Cursa de schl- 
lond pe distanta de 89 km. un 
veritabil campionat mondial de 
rezistență, a revenit elvețianului 
Konrad HaUenbarter tn 3h5S:0S. 
învingătorul este primul schior 
care parcurge distanța sub 4 ore.

LAHTi (Finlanda). Dupâ con
cursul de biatlon (20 km) ciștl
gat de sovieticul Algemantaa 
Schalma, In clasamentul Cupei 
Mondiale conduce Peter Angerer 
(RFG) 140 p, urmat de Frank 
Ullrich (RDG) 134 p șt Eirik 
Kvalfoss (Norvegia) 126 p.

CAMPîOKATE • CUPE

schioarel Anne I lore 
ta), urmată de Marla 
Germania) și Erika 
fia). In clasamentul 
Cupei conduce Erika 

urmată de

IELEX j IELEX IELEX • IELEX • TELEX
ATLETISM • „103 țări și-au

confirmat deja participarea la 
prima ediție a campionatelor 
mondiale care va avea loc la 
Helsinki între 7 și 14 august, dar 
numărul total va fi de 120 de 
țări" a afirmat, la Budapesta, 
Primo Nebiolo, președintele 
IAAF.

AUTOMOBILISM • După raliul 
Portugaliei, cîștigat de finlande
zul Hannu Mikkola, în clasa
mentul campionatului mondial 
de raliuri conduce Mikkola cu 
50 p, urmat de Walther Rohrl 
(RFG) 32 p, Stig Blomquist (Sue
dia) 29 p, Michele Mouton (Fran
ța) și Llarkku Alen (Finlanda) 
25 p.

BOX • Portorlcanul Carlos de 
Leon l-a învins surprinzător pe 
fostul campion mondial al grei
lor, Leon Spinks, într-o gală des 
fâșurată la Atlantic City. Dr 
Leon a cîștigat prin abandon 
dictat de arbitru în repriza 
6-a.

CICLISM • Circuitul „He 
Wolk4' disputat la Gând, prim 
cursă clasică a sezonului, a re 
venit belgianului Fons de Wolf 
22C km în 5h33:02. urmat în ace
lași timD de olandezul lean R*- 
as. • Cea de-a 39-a ediție «* 
cursei Milano — Torino a f<x.

cîștigată de italianul Francesco 
Moser.

HALTERE • Alte 5 recorduri 
mondiale realizate de sportivi 
sovietici la Odes a, în .Turneul 
Prietenia": caL grea-ușoară : 1. 
Zaharevid 200 kg la smuls, 244 
kg la aruncat, 440 kg la total ; 
cat grea : L. Taranenko 212 kg 
la aruncat ; cat. super-gr ea : A- 
Pisarenko 204 kg la smuls.

MOTOCICLI5M • Campionatul 
mondial de viteză pe gheață des
fășurat la Eindhoven a revenit 
scvieticului Serghei Kazakov, 
care iși păstrează titlul.

TENIS • Turneul de la Cairo 
a fost cîștigat de suedezul H. 
Sundstroem . 6—7, 6—2. 6—0 ,in 
finală, cu spaniolul J. Avendano. 
• La Lyon, in finala circuitului 
hi vernal francez : Koger — Vas- 
selin (Eranța) — Bahrami Gram 
"—3, 6—1, 7—5. • Martina Navrati- 
’ova a învins-o cu 6—1, 6—3 ne 
Chris Evert-Lloyd. în finala 
turneului feminin de la Ingle
wood ^California). • într-un alt 
turneu la Rancho Mirage: Yvon
ne Vermaak — Carling Bassett 
6—3, 7—5 în finală

VOLEI • „Cud<* cupelor" la 
feminin a fo«?t cîștigată de Me 
ntna Odesa. învingătoare în tur
neul final de la Reggio Emilia.

Anvers 4— S.
Courtral 2—1, F.C. Bruges — La 
Gantoise 2—i, Moiembeek — Cer- 
de Bruges 2—A Lokeren — Wa- 
terschei 3—0. In clasament, An- 
derteeht 33 p, Anvers și Stan
dard Liâge citc 34 p.

Il GOSt.AVIA (et. 13). Sarajevo
— Steaua Roșie 1—1, Osijek — 

1—0, Skoplje —
Zagreb 2—L Zemun — 
car 1—3. Velez — Split 
Casam ent. Partizan 25 p, 
Zagreb 24 p, Niș 22 p.

spania (et. 27). Real Socie- 
dad — Vigo 1—0, Betis — Real 
Madrid 1—1, Sa.amar.ca — F.C. 
Barcelona 1—L Santander — Bil
bao 0—2,- Atletico Madrid — Val
ladolid 2—1. Zaragoza — Seilila 
1—0. In clasament. Real Madrid 
și Bilbao cite 40 p. C.F. Barcelo
na 33 p.

fE.LVȚA. citeva dintre rezul
tatele .16“-iniilor Cupei : Nancy
— Laval 0—1, Lens — Bordeaux
1— 0, Martlgues (div a III-a) —
St. Etienne 3—0 ! La Roche (div. 
a HI-a) — Rouen 1—1, - -
retur, la 12 martie.

R.l. GEBMANIA let. 
rezultate : Bielefeld —
2— 0, Frankfurt 
chen ImO, Schalke — Dortmund 
1—2. In clasameit, Hamburg, 
Payern si Dortmund cite 32 p.

B-D. GERMANA ,eu 16) : Jena
— Vorwărts 1—1. Dynamo Dres- 
da — Magdeburg 1—L Lokomoti
ve Leipzig — Halle 2—0. In cla
sament, Dynamo Berlin (un joc 
mai puțin) 25 p, Leipzig si Jena 
cite 21 p.

ANGLIA (et. SC). Arsenal — 
Nottingham 0—0, Aston Villa — 
Norwich 3—2, Coventry — Wat
ford 6—1, Liverpool — stoke 5—1, 
Manchester City — Manchester 
L'td. 1—2, Southampton — Swan
sea 2—1. In clasament. Liverpool 
66 o. Watford 52 p. Manchester 
Utd. S; p. Nottingham 46 n. As
ton Villa 45 p.

IN CUPA ------ -------------------
Gremio Porto 
go 1—1 (0—1). 
fa doua) mai 
mafiile din Bolivia, Blooming și 
Bolivar.

Standard Liege 
F.C. Bruges —

Partiz; Dinamo 
Zeleznl- 
0—1. tn 
Dinamo

Meciurile

23). Alte
Hamburg 

Bayern Mun-

LiBERT ADOBES, 
Alegre — Fl n men- 
Din această grupă 
fac p <rte si for


